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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Jelen disszertációt szüleimnek és nagyszüleim – Rácz Ernő (2000), Lukácsevits 

Eszter (2003), Horák Erzsébet (2006), Holndonner Ferenc (2009) – emlékének ajánlom. 

Közülük is a legtöbbet anyai nagymamámnak és nagypapámnak köszönhetem, akik 

születésemtől egészen egyetemista koromig neveltek és tanítottak, segítették tanulmányi 

előmenetelemet, és akiknek köszönhetően azzá lettem, aki vagyok. De nem kevesebb hálával 

tartozok édesanyámnak, Rácz Erzsébetnek és édesapámnak, Holndonner Gézának is, akik 

mindvégig támogattak tanulmányaim folytatásában – mind egzisztenciálisan és olykor 

„logisztikailag”, mind pedig biztatással és türelmükkel. 

Egyetemi tanulmányaim során a jelen disszertáció megírásához vezető úton a 

legtöbbet Magyarics Tamás és Gazdik Gyula tanár uraknak köszönhetem, akikhez angol 

nyelv és irodalom, illetőleg politikaelmélet szakos szakdolgozatomat írtam. Magyarics tanár 

úr konstruktív és egészen lelkiismeretes konzulensi munkájával tett rám mély benyomást; 

Gazdik tanár úrtól pedig nemcsak a szakdolgozatom érdemi – személyes és a tanszéken is 

nyilvánosságot kapó – méltatásában megmutatkozó biztatást kaptam, hanem Neki köszönhető 

maga az orientáció is, amellyel figyelmemet épp erre a doktori programra, az ELTE BTK 

Jelenkori egyetemes történeti doktori programjára hívta fel – továbbá Neki köszönhetem azt 

is, hogy szakmai gyakorlatomat a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumánál végezhettem, 

ahol a 7. Területi Főosztály USA Referatúrájának munkájában való részvétellel nemcsak a 

diplomácia világának kulisszái mögé nyerhettem némi betekintést, de értékes 

kapcsolatrendszerrel is gazdagodtam, amelynek révén olyan forrásokhoz is hozzáférésem 

nyílt, amelyek felkutatása máskülönben talán eszembe sem jutott volna. 

Természetesen a legközvetlenebbül a doktori iskola, illetve a doktori program 

oktatóinak (Balogh András, Búr Gábor, Gazdag Ferenc, Lugosi Győző, Majoros István, 

Németh István, Székely Gábor, Szerdahelyi István, Vadász Sándor) tartozok köszönettel, akik 

szemináriumain nemcsak a legújabb kutatási eredményekkel lehetett megismerkedni, de 

kurzusaik összeállításaikor tekintettel voltak a programban részt vevők egyéni szükségleteire-

igényeire is, és ezáltal tulajdonképpen személyre szabott felkészítésben lehetett részünk, a 

disszertáció elkészülte felé is konkrét lépéseket téve (és akkor a publikálási és 

konferenciaszereplési lehetőségek megteremtésével járó áldozatos munkát még nem is 

említettem). Továbbá külön köszönöm mindazok hozzájárulását, akik már a dolgozatírás 

későbbi fázisaiban idejükből és energiájukból bármennyit is hajlandóak voltak arra áldozni, 
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hogy disszertációmat vagy annak egyes részeit áttanulmányozva akár a legapróbb 

észrevétellel, hozzászólással segítsék munkám „csiszolgatását” (kiváltképp vonatkozik ez 

szakmai műhelyvitám résztvevőire, akiknek számos fontos részletet illető orientációjáért 

különösen hálás vagyok). És persze legfőképp külön köszönet illeti témavezetőmet, Balogh 

Andrást, aki még a legelején segített a téma megválasztásában és vizsgálódásaim határainak 

kijelölésében, majd pedig hasznos tanácsokkal látott el a részleteket illetően, valamint 

munkám elkészültével segítségemre volt a doktori eljárás adminisztratív útvesztői között való 

eligazodásban is. Illetőleg a doktori eljárás kapcsán semmiképp nem mellőzhető – a tanszéki 

titkárság mellett – a Doktori és Tudományszervezési Hivatal munkatársainak (Gaálné Csoba 

Alice, Páll Kata, Stipich Béla) megemlítése sem, akik a minimálisan elvárhatót egyértelműen 

meghaladó szívélyességgel és konstruktív együttműködéssel tették számomra az 

„ügymenetet” a lehető legzökkenőmentesebbé. 

Végezetül – de messze nem utolsósorban – köszönet illeti hallgatótársaimat és 

kollégáimat az inspiratív eszmecserékért. Közülük is kiemelve a következőket: Krizmanits 

József kollégámat és egyben barátomat, aki ugyan – azáltal, hogy belevont a legkülönbözőbb 

szakmai tevékenységekbe, és ezzel gyakran a disszertációmmal való foglalatoskodástól vonta 

el figyelmemet és energiáimat – talán évekkel késleltette jelen értekezés elkészültét [], 

ugyanakkor egy élő, aktív, a szakmai szocializációnak és rekrutációnak is remek forrásául-

fórumául szolgáló szellemi közösség magunk köré szervezésével sok tekintetben 

megtermékenyítette, gazdagította a munkámat; Csicsmann Lászlót és Rácz Andrást, akik talán 

nincsenek is tudatában, hogy saját doktori disszertációjuk milyen mértékben is szolgált 

számomra modellként, minőségi mérceként és egyúttal a teljesíthetőség példájaként is; Türke 

Andrást, aki készséggel állt rendelkezésemre, amikor szakterületébe vágó kérdéssel fordultam 

Hozzá segítségért; valamint Incze Nikolettát, aki Magyarországról alig hozzáférhető 

kiadványok beszerzésében működött közre önzetlenül és baráti készségességgel. 

Mindezeken túlmenően megemlítendő még a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos 

Egyesülete, miután a tevékenységeikben való részvétel nemcsak világképemet tágította és 

kapcsolatrendszeremet bővítette, de azok során olyan tapasztalatok és ismeretek szerzésére is 

lehetőséget kaptam, amelyek – ha direkt módon és konkrét formában nem is, de – áttételesen 

mindenképpen hozzájárultak munkám eredményeihez… 
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0.1. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

Munkámban – mint az az irodalomjegyzékből is első látásra kiviláglik – a különböző 

típusú hivatkozott tartalmakat, vagyis a forrásokat (dokumentumok, sajtóhírek, 

visszaemlékezések; stb.), a referenciamunkákat (lexikonok-enciklopédiák, tankönyvek, 

adatbázisok, módszertani útmutatók és elméleti alapművek; stb.), valamint a szakirodalmi 

írásokat (monográfiák, szakkönyvek, tanulmányok, elemzések, értekezések; stb.) egymástól 

elkülönítetten kezelem (nem feltétlenül objektíven, „műfaj” szerint, hanem inkább 

szubjektíven, amiként munkám során használtam
1
).

2
 Azt is fontos előrebocsátani, hogy az 

irodalomjegyzék összeállításánál kettős cél vezérelt: egyrészt munkám dokumentálása, az 

annak során használt hivatkozásaim visszakereshetőségét illető műfaji követelményeknek 

eleget téve; másrészt pedig egyfajta „leltárszerű” gyűjtemény összeállítása mindazon 

anyagokból (persze a teljesség igénye nélkül – inkább a praktikum által vezérelve és 

jelzésértékkel), amelyeket ugyan jelen disszertációmban explicit módon nem használtam föl, 

de eddigi tanulmányaim és kutatásaim során szűkebb témámhoz vagy tágabb 

tudományterületem műveléséhez hasznosnak találtam, illetve további munkám során a 

jövőben használni kívánom. Az egzaktság és a követhetőség kedvéért természetesen 

törekedtem arra, hogy a kétféle rendeltetést tipográfiai eszközökkel következetesen és 

egyértelműen elkülönítsem egymástól; illetőleg az alábbi szakirodalmi áttekintésben 

nyilvánvalóan a ténylegesen használt anyagokra – azok főbb kategóriáira, illetve 

legmeghatározóbb példáira – fogok szorítkozni, míg a szűkebb értelemben vett 

„historiográfia” funkcióját az irodalomjegyzék eme kitekintő rendeltetéssel bíró része látja 

valamelyest el. Mielőtt azonban számba venném a munkám során leginkább használt vagy 

legjellemzőbb hivatkozott tartalmakat, néhány szó erejéig kitérek a tudományterület hazai 

képviselőinek megemlítésére. 

Mint a világ összes országában, Magyarországon is sokan, a XX. század második 

felére megnövekedett relevanciája okán egyre többen foglalkoztak-foglalkoznak az Amerikai 

Egyesült Államok történelmével és külpolitikájával – teszik ezt történészek, gazdaságkutatók, 

                                                 
1
 Olykor nehéz is lenne tiszta határokat kijelölni például a szakértő döntéshozók írásai kapcsán, hogy azok 

inkább szakirodalomnak vagy inkább forrás-dokumentumnak minősülnek-e. Hasonlóan nem egyértelmű sokszor 

a tágabb tudományterületi, a letisztult (konszenzus övezte és rendszerezett) ismeretanyagot összegző 

referenciamunkák és a szűkebben témaspecifikus, újszerű ismeretek vagy összefüggések feltárására törekvő, 

egyéni eredményeket bemutató szakirodalmi művek egymástól való elhatárolása. 
2
 Nem tekintem viszont a kategorizálás jelen korban egyre indifferensebb szempontjának a megjelenés papír 

alapú versus internetes formáját. 
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külpolitikai elemzők, biztonságpolitikai szakértők, a hadtudományok művelői, és még számos 

tudományterület képviselői, jellemzően interdiszciplináris alapon. Közülük is (a szűkebb 

értelemben vett tématerület kutatói, oktatói, szerzői közül) a legkiemelkedőbbek – 

természetesen a teljesség igénye nélkül – talán Urbán Aladár történészprofesszor – elsősorban 

a XIX. század vonatkozásában –, Frank Tibor és Magyarics Tamás (az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetéből), vagy – a kortárs kollégák közül – a Magyar 

Külügyi Intézet munkatársaként is dolgozó Romsics Gergely. Az ő munkájuk igen sokrétű, és 

amellett, hogy természetesen ismerői az amerikai történelemnek és külpolitikának általában, 

olyan területekre is szakosodtak, mint az amerikai–magyar, illetve a transzatlanti kapcsolatok, 

a bevándorlás-politika, az Egyesült Államok szerepének elméleti elhelyezése a nemzetközi 

rendszerben és így tovább. 

A munkám során felhasznált források legjelentősebb részét azok a dokumentumok – 

jellemzően elnöki beszédek szövegei – tették ki, amelyek a vizsgálatom tárgyává tett 

doktrínákat tartalmazzák. Ezek a XX. század közepétől ugyan kivétel nélkül fellelhetőek az 

Office of the Federal Register — National Archives and Records Administration által 

(korábban pedig részben privát kiadók révén) publikált Public Papers of the Presidents of the 

United States gyűjteményes sorozatban, de ezek egy részét igen körülményes 

Magyarországról elérni: a Government Printing Office honlapján 

(http://www.gpoaccess.gov/pubpapers/index.html) a dokumentumok csak az id. George 

Bushig visszamenőleg lelhetőek fel, a korábbiak csak nyomtatott verzióban léteznek, vagy 

esetlegesen találhatóak meg más internetes felületeken, jellemzően amerikai egyetemek egyes 

kutatási projektjeinek weblapjain; néhány közülük továbbá magyar fordításban érhető el a 

Halmosy Dénes által szerkesztett Nemzetközi szerződések 1918–1945, illetve 1945–1982 

című kötetekben. Egyéb, a doktrínákhoz kapcsolódó dokumentumokat szintén el lehet érni 

hivatalos intézményi honlapokról, mint amilyen a Fehér Ház (http://www.whitehouse.gov) 

vagy az ENSZ (http://www.un.org), esetleg az amerikai Kongresszus, illetőleg a Kongresszus 

házainak és a Kongresszusi Könyvtárnak a honlapjai (http://www.house.gov, 

http://www.senate.gov, http://www.loc.gov). 

A források másik jelentős, a tényfeltárás szempontjából elsődleges hányada a 

sajtóhírek. Az ezeket tartalmazó nemzetközi és magyar orgánumok nyomtatott formában 

részben elérhetőek a hazai könyvtárakban (többek közt az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Angol–Amerikai Intézetének könyvtárában vagy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban is), 

vagy kényelmesen kereshetőek az orgánumok online felületének archívum részlegében. A 

magyar orgánumok tekintetében első helyen kell említeni a Heti Világgazdaság (HVG) című 
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hetilapot, valamint a Népszabadság című napilapot;
3
 az első vonalban használható amerikai 

(nemzetközi) sajtótermékek közül a The New York Timesot, a The Washington Postot, az 

International Herald Tribune-t, illetve a Newsweeket és a Time magazint kell mindenképpen 

felsorolni. Végül speciális, és nyilvánvalóan elsősorban a jelenkori – vagyis a jövő kutatási 

témájává váló – információk tekintetében releváns, forrásként szeretném megemlíteni a 

budapesti amerikai nagykövetség információs szolgálata – az Information Resource Center – 

által korábban e-mailben terjesztett hírleveleket (ilyen például a heti rendszerességű Middle 

East/International Security Update vagy a havi rendszerességű Security & Defense Newsletter 

– Foreign Policy, NATO, Response to Terrorism)
4
 és egyéb online publikációkat. 

A források további kategóriáját képezi az elnökök és kormányzati stábtagok, illetve 

egyéb politikai-közéleti szereplők által jegyzett memoárirodalom, továbbá azok az interjú- 

vagy riportkötetek, amelyek a döntéshozatali eljárások a közvélemény előtt általában rejtve 

maradó részleteibe engednek betekintést (gondoljunk például Bob Woodward vagy Robert 

Draper könyveire). 

Referenciamunkák vonatkozásában a lexikonok, enciklopédiák közül kiemelkednek az 

Akadémiai Kiadó kiadványai, valamint a Horváth Jenő szerkesztette Világpolitikai lexikon, 

de említést érdemelnek még az Officina Nova – egyébiránt ismeretterjesztő kiadványként 

megjelent – „krónika”-sorozatának releváns kötetei is. Az általános történettudományi 

kézikönyvek közül a munkám során nagy segítségemre volt a legrangosabb hazai 

történészeket egy-egy régió vagy ország legelismertebb szakértőiként felvonultató sokszerzős 

kiadvány, a 20. századi egyetemes történet, amely következetes szerkezettel és arányos 

terjedelemmel fedi le a korszak teljes világtörténelmét mind időben, mind térben; de 

haszonnal lehetett fellapozni a Salamon Konrád-féle Világtörténetet is. Konkrétabban az 

amerikai történelemmel foglalkozik Frank Tibor és Magyarics Tamás Handouts for U. S. 

History című könyve, ami az angol és amerikanisztika szak történelem kurzusain 

tankönyvként is szolgál, de egyúttal remek kiindulópontot ad a kutatáshoz is, ugyanis minden 

fejezetben külön rész foglalkozik a történészek által vitatott kérdéskörök áttekintésével, illetve 

minden témához válogatott bibliográfiákat is közöl, márpedig ez a kettő együtt „egymást 

megsokszorozó” szolgálatot tesz a historiográfia összeállításánál; Magyarics Tamás: Az 

Egyesült Államok külpolitikájának története pedig kifejezetten diplomáciatörténeti 

áttekintését adja az USA történelmének a kezdetektől egészen a XX. század végéig (szintén 

                                                 
3
 Az általam vizsgált téma tekintetében az orgánumok hazai belpolitikai kötődése jobbára indifferens – 

nemzetközi hírek vonatkozásában meglátásom szerint az itt említettek tekinthetőek a legmértékadóbbnak. 
4
 Az említett források a közelmúltban blogos formában lettek elérhetők. 
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hasznos térképekkel, listákkal-táblázatokkal és kronológiával egyetemben!). Ezeken 

túlmenően – bár más jelleggel és témám szemszögéből csak periférikusan – szintén jól 

hivatkozható elméleti összegző munkának tartom Galló Bélának A túlélés tudománya: a 

nemzetközi politikai viszonyok vetélkedő elméletei című munkáját (még akkor is, ha – 

előszava tanúsága szerint – a szerző nem ennek szánta…). 

A kézikönyv, a tankönyv és a szakkönyv sajátos keveréke a Wittkopf–Jones–Kegley-

féle American Foreign Policy: Pattern and Process, annak is a hetedik, legfrissebb kiadása – 

tudniillik a könyvet a szerzők az eredeti séma alapján, de a fejleményeknek megfelelően 

aktualizálva néhány évente újra kiadják: a 2008-as keletű kötet már a Bush-kormányzatra 

vonatkozó ismereteket tárgyalja, de tanulságos összevetéseket eszközölni a korábbi 

kiadványokkal is, ami különleges lehetőséget ad az amerikai külpolitikai intézményrendszer 

korszakonkénti változásainak nyomon követésére. A művet legfőképpen a kormányzati 

szakapparátus, a politikai döntéshozatali folyamatok, az amerikai külpolitikai eszközrendszer, 

valamint az Egyesült Államok külpolitikájának alkotmányos keretei kapcsán lehet 

nagyszerűen használni. 

Disszertációmnak az egyes doktrínákkal foglalkozó fejezeteinél – legalábbis, 

tekintettel a könyv 1980-as évek eleji kiadására, a Carter-doktrínával bezárólag – Cecil V. 

Crabb The Doctrines of American Foreign Policy: Their Meaning, Role, and Future című 

monografikus munkáját forgattam alapműként. A doktrínák kiformálódásának és 

értelmezésének egyes aspektusait e nélkül az írásmű nélkül igencsak nehézkes lett volna 

felderíteni: nyugodtan állíthatom, hogy a széles körben hivatkozott szerző munkája gerincét 

adta az illető fejezeteknek, és nagyon jó kiindulópontul is szolgált a további releváns 

szakirodalom feltérképezéséhez is. 

Az angol nyelvű szakfolyóiratok közül a Council on Foreign Relations által kiadott 

Foreign Affairs emelkedik ki, éspedig azért, mert azonkívül, hogy a legmagasabb mércét is 

megütő tudományos igénnyel megírt cikkeket közöl, egyúttal legbevettebb fórumául szolgál 

az amerikai külpolitikai establishmentnek – szerzői között előfordulnak különböző 

kormányzatok külpolitikai tisztségviselőinek legendás alakjai éppúgy, mint volt vagy leendő 

elnökök, egyes az orgánumban közölt írások (például George F. Kennan X-Article-je, 

amelyben a feltartóztatási politika inspirációja, kezdeti megfogalmazása található) pedig 

nemhogy elsőrendű elemzésnek számítanak, de egyenesen politikaformáló hatással bírtak, és 

így a történelem szerves alkotórészeinek tekinthetők. 

Természetesen a Foreign Affairsen kívül fontos megemlíteni még az olyan 

szakfolyóiratokat is, mint a Samuel P. Huntington által alapított Foreign Policy magazin vagy 



Holndonner Róbert László: Az Egyesült Államok külpolitikai doktrínái Monroe-tól Bushig 

[PhD-értekezés] 

5 

a szintén világpolitikai ügyekre szakosodott és három év múlva alapításának centenáriumát 

várhatóan ünneplő Current History folyóirat. És persze releváns írások találhatóak még az 

amerikai folyóiratok egy másik, nem annyira külpolitikai, mint inkább általában közéleti-

politikai körében, amelyek adott think tankekekhez és így ideológiai csoportokhoz kötődnek – 

ezek közül is számos közöl színvonalas elemzéseket csakúgy, mint a politikai döntéshozatali 

folyamatba beemelt írásokat (lásd például Jeane Kirkpatricknek a Reagan-kormányzat által 

felhasznált, a Commentary magazinban megjelent esszéjét): feltétlenül e helyütt felsorolandó 

orgánumok még a The National Interest, a The Weekly Standard vagy a The Nation és a The 

New Republic. Továbbá a disszertációm témájához szorosan kapcsolódó specializált 

szakfolyóiratot semmiképp nem szeretnék említés nélkül hagyni: jól használható írásokat 

lehet találni a Center for the Study of the Presidency and Congress pártfüggetlen nonprofit 

szervezet által kiadott Presidential Studies Quarterly tudományos folyóiratban, amelynek 

egyik száma kifejezetten a külpolitikai doktrínákkal foglalkozó különszám volt. A felsorolt 

folyóiratok nagy része online is elérhető például a JSTOR-adatbázisból, amelyhez az ELTE 

Angol–Amerikai Intézete könyvtárának tagjaként szabad hozzáférés biztosított. A 

szakkönyvek és társadalomtudományi folyóiratok további köréhez biztosít hozzáférést az 

Országgyűlési Könyvtár: az itteni online adatbázisból különösen az Oxford Scholarship 

Online kiadványainak vettem nagy hasznát. 

A hazai tudományos-ismeretterjesztő szakfolyóiratok közül a legrangosabbak közé 

természetszerűleg a História, a Rubicon, valamint az ELTE BTK Történelemtudományi 

Doktori Iskolája által kiadott Kút tartoznak. Ezeken túlmenően különösen nagy haszonnal 

forgatható – és online is teljes egészében elérhető – orgánum az Új- és jelenkori egyetemes 

történeti doktori program tudományos közleményeinek befogadójaként megjelentetett, 

Majoros István által szerkesztett Öt Kontinens folyóirat. 

Végezetül – különös érintettségem okán – szeretném még megemlíteni a 2005 óta 

negyedévenként megjelenő Társadalom & Politika folyóiratot, amelynek szerkesztési 

munkálatai során nemcsak általános tapasztalatokat sikerült szereznem, de a témám 

szempontjából kifejezetten releváns tanulmányokkal is találkozhattam, sőt alkalmam nyílt 

azok opponálására is. Hasonló a helyzet a szintén az egyesületünk, a Politológiai Párbeszéd 

Társasága által kiadott Politológiai Elemzések könyvsorozattal.
5
 

                                                 
5
 Megjegyzendő továbbá még, hogy a szakma hazai képviselői közül többen is – például Vincze Hajnalka, Türke 

András István – tartanak fenn rendszeresen frissített személyes honlapokat is, amelyeken némelyek összes 

publikációjukat hozzáférhetővé teszik. 
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Zárásképp pedig szeretném megemlíteni, hogy témám feldolgozásának folyamán 

esetenként – a legújabb, még publikálatlan kutatási eredményeket is tartalmazó – kéziratokat, 

illetve korábban különböző hazai egyetemeken már védett doktori értekezéseket is 

tanulmányoztam, amelyek némelyikéből – természetesen a megfelelő módon való 

hivatkozással – be is építettem részleteket saját írásomba. 
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0.2. ELŐSZÓ/BEVEZETÉS – A TÉMAVÁLASZTÁS RELEVANCIÁJA, 

A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA, MEGKÖZELÍTÉSMÓD, SZERKEZET ÉS 

MÓDSZERTAN 

Az Amerikai Egyesült Államok korunk legbefolyásosabb állama – ezt a szerepet 

nemcsak egyes meghatározó paraméterei, hanem főleg azok szinte példátlan együttállása 

miatt tölti be: a világ országaival összehasonlításban területét és népességét tekintve 

(Oroszország és Kanada, illetve Kína és India után) egyaránt a harmadik, gazdasági 

teljesítményét illetően pedig csak az Európai Unió előzi meg, vagyis a szűkebb értelemben 

vett „országok” sorában vezető helyet tölt be; hadserege a világ bármely más országáéhoz – 

sőt országcsoportjáéhoz – viszonyítva nagyságrendekkel ütőképesebb; tudományos-technikai 

téren ugyancsak az élen jár, kulturális projekciós képessége globalizált világunkban szintén 

elsöprő. Ezen tényeket
6
 számba véve kétség sem férhet hozzá, hogy mind kemény, mind puha 

hatalmi attribútumai világhatalmi pozícióra predesztinálják. Ráadásul mindehhez 

hozzáadódnak a külpolitika területén olyan fajsúlyos speciális attribútumok, mint a kiterjedt, 

képzett és tapasztalt diplomáciai hálózat, a történelmi örökség – a II. világháború utántól 

egyértelműen felvállalt nemzetközi aktivitás, illetve társadalmi berendezkedésének a világ 

számos pontján modell értékű volta –, valamint olyan formális „befolyás-multiplikátorok”, 

mint például az ENSZ BT állandó tagsága, és a világszervezetben ezzel járó vétójog. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a világpolitikai események kvázi megkerülhetetlen tényezője az 

Egyesült Államok külpolitikai álláspontja és cselekvési hajlandósága, elképzelései. Az 

Egyesült Államok külpolitikájának a megértése tehát kulcsként szolgál a világpolitikai 

folyamatok megértéséhez is – legalábbis a XX. és XXI. század vonatkozásában mindenképp. 

A diplomácia világa színes, fordulatos világ, amelyben gyakorta fordulnak elő 

váratlan, megjósolhatatlan – gyakorta a diplomácia világától független, „kívülről érkező” – 

események, amelyek a történéseknek előre nem jelezhető irányt adnak; a véletlennek, a 

személyi kvalitásoknak és attitűdöknek mindig is volt és lesz szerepe a világfolyamatok 

alakulásában-alakításában. Ennek ellenére a külpolitika mégsem teljesen kaotikus, messze 

nem kiszámíthatatlan: bizonyos szabályszerűségek és tendenciák igenis megfigyelhetők; ezek 

egy része konstans attribútumokból következik – „független változók” –, más részük az 

aktualitásokon némileg túlmutató, hosszabb távú – mélyen gyökerező értékekből, illetve 

                                                 
6
 A következtetések kiindulópontjául szolgáló adatok forrása:          CIA World Factbook. 
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stratégiai jellegű érdekekből levezethető – politikai elhatározásokból fakad. Az amerikai 

külpolitikában ez utóbbiak jellemző forrásául szolgálnak a külpolitikai doktrínák: habár 

alkalmazásuk során – sőt egyes esetekben puszta létüket vagy értelmezésüket illetően is – 

számos esetlegességgel és következetlenséggel találkozunk, a történelmi vizsgálódásnak 

mégis hasznos tárgyai, ugyanis az egyik irányban bizonyos mértékig predesztinálják a 

külpolitikai cselekvést (valamelyest „jósolhatóvá” téve azt), a másik irányban pedig segítenek 

feltárni az amerikai külpolitikai mentalitás mögött rejlő olyan kváziállandókat, mint a nemzeti 

értékek és hagyományok, a mélyebb „beidegződések”. 

Legutóbb a legújabb amerikai külpolitikai doktrína, a Bush-doktrína megjelenése is 

egyértelműen meghatározta-meghatározza a világpolitika elmúlt évtizedét – a teoretikus 

megfontolásokat és a híradások szalagcímeit egyaránt. Emiatt gondolom én, hogy az amerikai 

külpolitikai doktrínák vizsgálata napjaink egyik legrelevánsabb történeti vizsgálati tárgya. 

Jelen értekezés relevanciáját tovább erősíti, igazolja, hogy – noha az amerikai külpolitika 

irodalma könyvtárak egész polcsorait tölti meg, illetve az egyes doktrínákról is születtek már 

könyvek és tanulmányok, nem is egy szerzőtől, de – tudomásom szerint mindmáig, magyar 

nyelven legalábbis bizonyosan, nem létezik olyan tudományos munka, amely azonos, 

következetesen szem előtt tartott vizsgálati szempontok szerint sorra venné valamennyi 

amerikai külpolitikai doktrínát, az Egyesült Államok létrejöttétől egészen napjainkig. 

Jelen disszertáció célja pontosan ez: az amerikai külpolitikai doktrínák összességének 

bemutatása. Munkám szándékoltan és a téma törvényszerűségeiből adódóan alapvetően leíró 

jellegű, mindazonáltal – elsősorban is az egyes doktrínák megítélése tekintetében – törekszik 

a szakirodalomban fellelhető különböző meglátások szintetizáló megismertetésére, valamint 

az ezzel kapcsolatos egyéni állásfoglalás megtételére, illetőleg jó néhány önálló, eredeti, 

analitikus észrevétel közlésére, megosztására is. 

A disszertáció gerincét tehát a doktrínák – konkrétan: a Monroe-doktrína (a Roosevelt-

kiegészítéssel), a nyitott kapuk politikája, a Stimson-doktrína, a Truman-doktrína, az 

Eisenhower-doktrína, Johnson elnök első és második doktrínája, a Nixon-doktrína, a Carter-

doktrína, a Reagan-doktrína, a Clinton-doktrína, valamint a Bush-doktrína (kitekintéssel az 

„Obama-doktrínára”) – fejezetekbe rendezett, kvázi egységes szerkezetben történő bemutatása 

adja (a tudatosan felvállalt szerkezeti következetlenségek stilisztikai és terjedelmi 

megfontolásoknak való alárendelésnek tudhatóak be). A doktrínákat mindvégig az alábbi 

szempontok alapján vizsgáltam (amelyek alapján az írásmű végén található függelékben 

táblázatos kivonatokat is készítettem, a könnyebb összehasonlíthatóság és áttekintés 

kedvéért): a doktrína hazai és nemzetközi kontextusa (kiváltó okai); a doktrína tartalmi 



Holndonner Róbert László: Az Egyesült Államok külpolitikai doktrínái Monroe-tól Bushig 

[PhD-értekezés] 

9 

lényege; a szerzőség problematikája; a megjelenés formája; a doktrína térségi relevanciája és 

irányultsága; a doktrína hazai és nemzetközi fogadtatása; a doktrína alkalmazása; a doktrína 

érvényessége; a doktrína elméleti előzményei és kihatásai; a doktrína kategorizálása
7
 és 

specifikumai; a doktrína értékelése (eredményessége). Mindezeket természetesen megelőzi 

egy elméleti felvezetés, amelyben megtörténik a fogalomhasználat letisztítása, valamint olyan 

általánosabb problematikák felvázolása, mint a szelekciós kritériumrendszer, illetve a 

rendhagyó esetek ügyének (nem-elnöki doktrínák és kvázi-doktrínák, doktrínákkal nem 

rendelkező elnökök stb.) „felvillantása”, továbbá olyan kérdéseket is áttekintek, mint az 

amerikai külpolitikai doktrínák összefüggései az amerikai katonai stratégiákkal vagy a 

doktrínaalkotás jelenségére és gyakorlatára való nemzetközi kitekintés. Illetőleg az írás végén 

található, szintén természetesen, egy komparatív áttekintés, amelyben törekszem a doktrínák 

általános jellemzőinek a megragadására, illetve a doktrínák egyes specifikumainak a 

kategorizálására – az általános tanulságok levonásának, illetve a doktrínák sokszínűsége 

demonstrálásának, ugyanakkor „rendszerbe szerkesztésének” a céljával is. 

Végezetül a formátum – elsősorban is a bibliográfiai hivatkozások és az 

irodalomjegyzék – tekintetében fontosnak tartom előrebocsátani, hogy „újító” egyedi 

szisztémát alkalmazok, vagyis bár nem követek egyetlen nemzetközileg bevett szabványt 

vagy nem követem egyetlen hazánkban elismert tudományos orgánum gyakorlatát sem, a 

formátum alakulása nem véletlenszerű, hanem tudatos – az olvashatóság, illetve az 

egységesség szempontját együttesen érvényesítő – döntés eredménye, és reményeim szerint 

következetességet mutat. Előbbit szolgálja például az eredeti, szerzői, tartalmi értékkel bíró 

pótlólagos megjegyzéseket, illetve a pusztán a tudományos hitelesség szempontjából és 

formailag releváns forrásmegjelöléseket, szakirodalmi hivatkozásokat egymástól vizuálisan is 

elkülönítő lábjegyzetelési mód. Utóbbit pedig például a kiadói szokásoktól és logikától eltérő 

karakterformátum-használat (például: mindig a konkrét írásmű, nem pedig a tartalmazó kötet 

vagy orgánum kurziválása), illetve adatsor (például: folyóiratok esetén a megjelenés országa 

vagy az internetes elérési hely) csak úgy, mint a lábjegyzet-hivatkozások a szövegszintekhez 

(bekezdés/mondat/mondatrész) képesti eltérő, de a vonatkozásnak megfelelő – vagyis 

jelentéssel bíró – elhelyezése. 

                                                 
7
 Eredetileg szándékomban állt Walter Russell Mead négyosztatú (hamiltoniánus, jacksoniánus, jeffersoniánus, 

wisloniánus) tipológiáját alkalmazni, de az írás folyamán arra a következtetésre jutottam, hogy a doktrínákat 

gyakorlatilag lehetetlen, de legalábbis rendkívül „erőltetett” és önkényesen szubjektív tisztán besorolni az inkább 

külpolitikai „stílusok” osztályozására megalkotott sémákba, ezért ezen törekvésemet elvetetettem, vagy 

legalábbis árnyaló-finomító „elegyítéssel” („kötőjeles” megoldásokkal), magyarázó körülírásokkal tompítottam, 

illetve oldottam föl. 
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A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE, GEOPOLITIKA-GEOSTRATÉGIA
8
 

Bár szigorúan véve nem tartozik a témához, egy efféle, nagyban elméleti jellegű 

értekezésnek elöljáróban mindenképp tartalmaznia illik egyfajta elméleti alapvetést, az 

elméleti kereteknek, kiindulópontoknak az áttekintő felvázolását. Ráadásul mindez talán 

abban is segít, hogy a külpolitikai doktrínákat mint jelenséget el tudjuk helyezni a tárgykör 

egy szélesebb perspektívájában. Ezért alább röviden ejtek néhány szót a nemzetközi 

kapcsolatok elméletének történetéről, illetve főbb irányzatairól, valamint a geopolitikai 

megközelítésről, továbbá természetesen arról, hogy mindezek hogyan kapcsolódnak a 

doktrínákhoz, illetve jelen értekezéshez. 

Az emberiség története folyamán – tulajdonképpen már az írott történelem előtt is – az 

egyének, csoportok, társadalmak (törzsek, birodalmak, nemzetek, államok) életét mindig is 

nagyban meghatározta nemcsak a csoporton belüli normák rendszere és a csoport hatalmi 

struktúrája, hanem a más csoportokkal fennálló kapcsolatok intenzitása (rendszeres vagy 

alkalmi), jellege (kereskedelmi, kulturális, politikai, egyéb, illetve ezek kombinációi) és 

előjele (baráti vagy ellenséges) egyaránt; ekképp a közösség vezetésének, a politikai 

tevékenységnek integráns részét kellett képezze a külpolitika is. A külpolitikának azokra az 

alapvető kérdésekre kellett válaszolnia évszázadokon keresztül, hogy kikkel kössünk 

szövetséget és kik ellen viseljünk hadat (esetleg kikkel kereskedjünk és kikkel ne, és mindezt 

miért). 

A külpolitika egyik legszembeszökőbb megnyilvánulási formája – már csak a nagy 

porosz stratéga, Karl von Clausewitz elhíresült „definíciójából” is kiindulva – a hadviselés, a 

háború, ami szintén végigkísérte az emberiség történetét (az elmúlt négyezer évben mintegy 

                                                 
8
 A tárgykörben több, tankönyvként is használható kötet, referenciaanyagként is használható írás is megjelent 

mind hazánkban, mind pedig a nemzetközi szakirodalomban. Ezek közül érdemes megemlíteni a következőket, 

amelyeket az alábbi áttekintéshez én is elsősorban használtam: 

 - Bíró Gáspár: Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába. Teleki László 

Alapítvány; Budapest, 1998. 

 - Galló Béla: A túlélés tudománya – A nemzetközi viszonyok vetélkedő elméletei. Helikon Kiadó; 

Budapest, 2000. 

 - Robert E. Goodin – Hans-Dieter Klingemann [szerk.]: A politikatudomány új kézikönyve. Osiris 

Kiadó; Budapest, 2003.  p.385-455. 

 - Kiss J. László: Globalizálódás és külpolitika – nemzetközi rendszer és elmélet az ezredfordulón. 

Teleki László Alapítvány; Budapest, 2003. 

 - Ljubov Siselina – Gazdag Ferenc [szerk.]: Oroszország és Európa. Orosz geopolitikai 

szöveggyűjtemény. Zrínyi Kiadó; Budapest, 2004. 

 - STRATFOR: The Geopolitics of the United States, Part 1: The Inevitable Empire. 

<http://www.stratfor.com/analysis/20110824-geopolitics-united-states-part-1-inevitable-empire> │ 

STRATFOR: The Geopolitics of the United States, Part 2: American Identity and the Threats of Tomorrow. 

<http://www.stratfor.com/analysis/20110825-geopolitics-united-states-part-2-american-identity-threats-

tomorrow>. 
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2800 kisebb-nagyobb fegyveres összecsapást tartunk számon, és mindössze maximum 268 

békeévet)
9
. Ekképp talán nem meglepő, hogy kezdetben a hadtudományok kaptak kitüntetett 

figyelmet, hogy az antikvitás, a középkor és a humanizmus korának legkiemelkedőbb 

gondolkodói is elsősorban a háború elméletével, erkölcsi és jogi vonatkozásaival foglalkoztak 

– gondoljunk például Arisztotelész, Szent Ágoston vagy Hugo Grotius írásaira. 

Természetesen a mai értelemben vett, modern nemzetközi kapcsolatok elmélete csak a 

vesztfáliai rendszer kialakulása, illetőleg a nemzetállamok későbbi egységesülése és 

megerősödése után bontakozhatott ki. 

A tudományágnak számos irányzata fejlődött ki, és noha egyértelműnek tűnik 

vizsgálódásának tárgyköre, valójában már magának a diszciplínának a puszta elnevezése is 

komoly megközelítésbeli és meghatározásbeli következetlenségeket vet föl, ha igazán 

tudatosak és explicitek akarunk lenni. A „nemzetközi kapcsolatok” elnevezés vonatkozásában 

többek közt a következő problémák merülnek föl: a tudományág egyik legmarkánsabb 

részterülete, a diplomáciatörténet inkább államközi, semmint nemzetek közötti aktusokkal 

foglalkozik, ugyanakkor az államközi elnevezés pedig kizárná az elmúlt évtizedekben egyre 

növekvő szerephez jutó nem-állami szereplők tényezőként való vizsgálatát; az elnevezés 

másik szava pedig azt a kérdést veti föl, hogy mennyiben képezhetik vizsgálat tárgyát a 

kapcsolatok nem politikai természetű – gazdasági, kulturális, egyéb – dimenziói, ugyanis a 

valóságban gyakorta inkább csak a politikai folyamatok tanulmányozását tekintik a 

tudományág művelői tevékenységük részének. (Mindezen túlmenően pedig nem irreleváns 

leszögezni, hogy a – az egyszerűség kedvéért – „nemzetközi politika” nem azonos a 

külpolitikával sem, mivel utóbbinak a perspektívája egy adott kormányzathoz kötődik, míg az 

előbbi a külpolitikák ütköztetése által keletkező kölcsönhatásokat, illetőleg ezek rendszerét 

takarja.) Mindennek részletesebb kifejtése azonban nem lehet tárgya az értekezésnek, ezért 

inkább forduljunk csupán a legmeghatározóbb elméleti iskolák számba vétele felé. 

A nemzetközi kapcsolatoknak tehát nincs egységes elmélete, ugyanis az egyes iskolák 

munkája és eredményei különbségeket mutatnak mind tartalmilag, mind értékeikben, mind 

pedig módszertanukat tekintve.
10

 A legmeghatározóbb szemléletbeli különbségek egyrészt az 

emberképből (alapvetően negatív vagy alapvetően pozitív) és az egyénekre és az államokra 

vonatkozó törvények egymásnak való megfeleltethetőségéből (igen vagy nem), másrészt a 

„szín” „szereplőgárda-körének” meghatározásából (kizárólag állami szereplők versus nem-

                                                 
9
 Székely Gábor: Béke és háború.  p.15,17. 

10
 A szisztematikus megközelítés felvetését lásd:          Robert E. Goodin – Hans-Dieter Klingemann: A 

politikatudomány új kézikönyve.  p.385. 
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állami szereplők bevonása különböző fajsúllyal), harmadrészt a szuverenitás minőségének 

megítéléséből (abszolút vagy relatív) adódnak. A legtávolabbi perspektívából hagyományosan 

dichotóm, az utóbbi évtizedek alternatívájaként trichotóm felosztásról szokás beszélni: e 

szerint a két nagy iskola a realizmus és az idealizmus, amelyekhez az utóbbi időkben 

csatlakozott a globalizmus vagy világrendszer-szemlélet/neomarxizmus (ezeket szokás 

egyúttal a modern kor három nagy társadalmi ideológiájához, eszmeáramlatához is kapcsolni 

– rendre: a realizmust a konzervatizmushoz, az idealizmust a 

liberalizmushoz/progresszivizmushoz, a világrendszer-szemléletet pedig a szocializmushoz).
11

 

Természetesen minden irányzaton belül kialakultak alirányzatok, illetőleg többnyire 

kitermelődtek az egyes iskolák ellen- és „neo” irányzatai, amelyek a klasszikustól eltérő 

hangsúlyokkal rendelkező vagy egyszerűen differenciáltabb modellekkel dolgoznak. 

A terjedelmi korlátokra tekintettel aránylag elnagyoltan az egyes irányzatokról a 

következőek mondhatóak el. A realizmus a hobbesiánus természeti állapotot és a 

machiavelliánus hatalomfelfogást veszi alapul, ami szerint a világ szervezetlen és ellenséges, 

és az eredendő érdekellentét miatt a legfőbb elem a konfliktus; csakúgy, mint az emberre, az 

államokra is jellemző a szerzésvágy és az uralkodási ösztön
12

, épp ezért – felsőbb hatalom 

(„világkormány”) híján – az egyenrangú szuverén államok egymás közötti ténykedései során 

a fő tényező az egyes szereplők nemzeti érdeke (és nemzetbiztonsága), illetve az ezek 

érvényesítésére való képesség a zéró összegű játszmában; ennek megfelelően célként előtérbe 

kerül az erőegyensúlyra való törekvés, módszertanilag pedig a geopolitikai nézőpont; e 

vizsgálati keretben a főszereplő egyértelműen az önálló cselekvés egysége, a szuverén állam 

(biliárdgolyó-modell); legjelentősebb képviselői közé tartozik például Edward H. Carr, Hans 

J. Morgenthau és Reinhold Niebuhr a teoretikusok közül, míg az amerikai külpolitika témám 

szerint is releváns alakítói közül legfőképp Henry Kissinger, George F. Kennan és Zbigniew 

Brzezinski, illetőleg Nixon elnök. Az idealizmus ezzel szemben – John Locke vagy éppen 

Jean-Jacques Rousseau nyomán – abból indul ki, hogy az ember alaptermészetéből fakadóan 

ösztönösen törekszik a békére – abban azonban megegyezik a realizmussal, hogy az egyénre 

vonatkozó törvények az államokra is érvényesek kell legyenek, csakhogy itt ez a motívum 

                                                 
11

 A hármas felosztásra egy alternatív rendszer: hobbesi realizmus, grotiusi internacionalizmus, kanti 

univerzalizmus. 
12

 Természetesen ez véletlenül sem jelenti azt, hogy ennek az iskolának a követői társadalomelméletileg 

törvényszerűen elutasítanák az erkölcsi normák egyénre kötelező voltát, és ekképp persze máris szignifikáns 

különbségtételre kerül sor az egyén és az állam között, minekutána az utóbbira ugyanezen erkölcsi normákat – 

szemben majd az idealizmussal – nem tartják kötelező érvényűnek (illetve másféle logika, etika és 

motívumrendszer szerinti normákat vonatkoztatnak rájuk). Ez azonban – jóllehet alább, némileg 

önellentmondásba keveredve, pont az e szempontból való egyezőséget emelem ki – inkább olyan kérdés, ami bár 

filozófiailag alapvető, a jelen, cizellálásra nem törekvő kategorizáló tárgyalás szempontjából mellékes. 
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egyrészt (logikusan) pont ellentétes eredményre vezet, másrészt ráadásul mindennek nem 

annyira deskriptív, mint inkább preskriptív/normatív jellege van; a nemzetközi közösséget e 

nézetrendszerben nem annyira tagjainak nemzeti érdekei vezérlik, mint inkább a 

konszenzusosan megállapított és szerződésekben rögzített jogi normák és az univerzális 

erkölcsi imperativusok (a demokratikus béke koncepciója); e megközelítésben tehát a 

geopolitikai nézőpont helyett a nemzetközi jogi nézőpont a domináns, és bár a fő aktorok itt is 

a szuverén államok, mellettük azonban jelentős szerepet kapnak az általuk alkotott 

multilaterális szervezetek is, viszont a nem-állami szereplők figyelembe vétele érdemben itt 

sem történik meg; az idealista vonulatot képviseli a társadalomtudósok közül például Arnold 

J. Toynbee, de az irányzat megszemélyesítőjeként általában az egykori amerikai elnök 

Woodrow Wilsont szokás megnevezni – jóllehet a Népszövetség fiaskójával sok tekintetben 

igazolását (vagy legalábbis átmenetileg presztízsét) vesztette az irányzat, valójában tetten 

érhető nemcsak az 1945 után megalkotott világrend alapkoncepciójában, de a XX. század 

második felének összes amerikai kormányzatában, legtisztább formájában minden bizonnyal 

Clinton elnök alatt, de elemeiben tulajdonképpen olyan, az eredeti mentalitástól és 

motívumoktól merőben „elfajzott” értelmiségi-vezetői körökben is tovább él, mint például a 

legutóbbi Bush-kormányzat neokonzervatívjai. A harmadik nagy eszmekör, a világrendszer-

szemlélet sok tekintetben nem helyezhető egy sorba az előző kettővel és nehezen is állítható 

szembe egyikkel vagy a másikkal, ugyanis perspektívájában nem analóg azokkal: a 

nemzetközi közösséget globális világtársadalomként szemléli, az egykor Marx által leírt 

kapitalista termelési és társadalmi rendet az egész világra kivetítve azt centrumra, perifériára 

és félperifériára osztja, és alapvetően tagadja a szuverén államok valós egyenlőségét (Észak és 

Dél szembenállása, értéktranszfer); a világrendszer-szemléletet, a fentebbi két szemben álló 

irányzat empirikusan tapasztalható elégtelenségeire rámutatva, mintegy kritikaként, Immanuel 

Wallerstein alkotta meg, és iskolájának a globalizáció előrehaladtával (az állami szuverenitás 

fölfelé, lefelé és szétfelé való diszperzálódásával, egyszóval relativizálódásával) egyre több 

követője akadt. 

Az imént ismertetett fő eszmeáramlatok evolúciója – mint arra már utaltam – az évek-

évtizedek során mind kitermelte a maga kritikai irányzatait. A realizmus módosított, 

finomított változataként megjelent az elsősorban Kenneth Waltz, Arnold Wolfers és Robert 

Gilpin által fémjelzett neorealista iskola, amelynek talán legfőbb erénye, hogy az értékek 

figyelembe vételével árnyalta a realizmus egyoldalúságát, illetve a nemzeti önzést is 

biztonságvágyként definiálta újra. Az idealizmus nyomán megjelent a neoliberalizmus vagy 

institucionalizmus, amely a nemzetközi szervezetekre a korábbinál sokkal nagyobb hangsúlyt 
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fektetett, és inkább a nemzetállamok mellé, mint alá helyezte őket a hierarchiában 

(rezsimcentrikusság), illetve a funkcionalizmus és neofunkcionalizmus, amelyek pedig a nem-

állami aktorok számának-súlyának mennyiségi növekedését és az ebből fakadó minőségi 

változásokat helyezték a középpontba (pókháló-modell), és a szektoriális transznacionális 

kapcsolatrendszerek kiépülése révén vizionálták az államközpontúság leáldozását, és azt 

például a regionalizmus és a szupranacionális integráció térnyerésével helyettesítették – ezen 

irányzatok teoretikus és/vagy politikus képviselői közül például David Mitrany, Robert 

Keohane, Joseph Nye, Ernst Haas vagy éppen Jean Monnet említendő meg. A világrendszer-

szemlélet megújítása, továbbfejlesztése a különféle globalista iskolák munkája nyomán történt 

meg – ezekben, többek közt, a dependencia-elméletet felváltotta az interdependencia-elmélet 

(„Föld-űrhajó”/„Világfalu”); meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy ez esetben a kronológia 

nem teljesen egyértelmű, hiszen John Burton „Világtársadalma” például Wallerstein nagy 

munkái előtt született, vagyis sokkal inkább beszélhetünk egymással párhuzamos fejlődésű 

irányzatokról a nagy kategórián belül, mint a többi esetben, ahol a kapcsolatok és azok irányai 

világosabban meghúzhatók. 

Az én megközelítésem jelen disszertációban – a nemzetközi kapcsolatok elméleteit 

egymással szembe állítva – szükségszerűen neorealista lesz. Ez – attól függetlenül, hogy ezzel 

állást akarnék foglalni a kérdésben – egyszerűen abból adódik, hogy vizsgálódásom tárgya 

alapvetően a nemzetközi politikai tér szereplői közül elsősorban az államhoz kötődik, a 

kitekintés érdemben nem terjedhet ki a nem-állami szereplőkre, vagyis – tudatában a modell 

korlátosságának, de – előfeltételezi a szuverén államot mint a nemzetközi politika kvázi 

kizárólagos szereplőjét, az államközi kapcsolatokat pedig mint a világpolitikai viszonyok a 

téma tekintetében legrelevánsabban fókuszálható alrendszerét. A neorealizmus – érdekes 

módon – másrészről tartalmilag is tetten érhető magukban a doktrínákban, azok 

kettősségében: a doktrínák tematikáját és alkalmazását alapvetően meghatározta mindig is a 

nemzeti érdek, de normatív indíttatásuk ugyanilyen egyértelmű, az idealizmus jellemzően a 

lehető legkisebb értékáldozat felvállalása mellett érvényesül bennük; motivációjukat nem 

annyira a hatalomra való törekvés, mint inkább a biztonságvágy adja. 
13

 

A bevezetés utolsó szakaszában pedig néhány szó a geopolitikai
14

 szemléletről – 

amelynek relevanciáját nem elsősorban esetleges normativitásában, hanem legfőképp leíró, 

magyarázó potenciáljában látom, hisz a külpolitikai doktrínák a politikai földrajz tényeire 

                                                 
13

 Az analógiák kapcsán lásd bővebben:          Galló Béla: A nemzetközi politikai viszonyok vetélkedő elméletei.  

p.59-60. 
14

 A terminusalkotás maga Rudolf Kjellén svéd politikatudós nevéhez fűződik. 
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alapozva markánsan tükröznek bizonyos geopolitikai látásmódokat (sokkal inkább, mint 

például nemzetközi jogi iskolák tételeit). A geopolitikát mint „mentalitást” sokfelől sokféle 

kritika érte, jogos és alaptalan egyaránt
15

, azonban az talán vitán felül áll, hogy egyes földrajzi 

adottságok és demográfiai tényezők nagyban befolyásolják egy államnak vagy társadalomnak 

mind az érdekeit, mind a biztonságát, mind az identitását és ezáltal értékeit, mind pedig – 

legfőképp – cselekvési lehetőségeit és nemzetközi szerepét. 

Egy országot geopolitikailag sok tényező – nagyrészt egymással is összefüggő, illetve 

egymásból is következő – együttállása határoz meg: olyanok, mint földrajzi kiterjedése, 

klímája, természeti kincsei (termőföld, kritikus ásványok, vízkészlet), elhelyezkedése más 

országokhoz és stratégiailag releváns földrajzi képződményekhez képest, népességének 

nagysága és összetétele (korfa, etnikai hovatartozások), infrastrukturális fejlettsége, és így 

tovább. Megállapíthatjuk, hogy az Egyesült Államok – születésekor, majd pedig ezt 

továbbörökítve mindmáig – meglehetősen kedvező adottságokkal rendelkezett-rendelkezik, 

ami predesztinálta mind a kontinentális terjeszkedésre, mind pedig utóbb a pán-amerikai, 

illetve legutóbb a globális hegemón szerepre.
16

 Ez megmutatkozott – érdekes módon 

kronológiailag fordított sorrendben – mind a nyilvánvaló elrendeltetés eszméjében, mind 

pedig a Monroe-elvben, később pedig áttételesen Trumannál és a többi hidegháborús doktrína 

zömében. 

A geopolitikának a deskriptív politikai földrajzi megközelítéstől távol eső, inkább a 

politikai tervezésben relevanciát nyerő geostratégia irányába mutató nézetrendszer-

ellentétpárja a maritimizmus és a kontinentalizmus, vagyis a tengeri versus a szárazföldi 

hatalom primátusát hirdető nézetrendszerek (amelyek a későbbiekben összekapcsolhatóak – 

rendre – a puha, illetőleg a kemény hatalmi attribútumok preferenciájával, a nyitott 

kereskedőnemzet versus a zárt, autarkiára törekvő társadalom koncepciójával). A két szemben 

álló nézetrendszer megalapítója és máig rendszeresen idézett szerzője az amerikai Alfred T. 

Mahan, illetve a brit Halford J. Mackinder volt, és míg az előbbi nézetrendszer elsősorban az 

angolszász világban és Nyugat-, illetve Dél-Európában volt uralkodó, már csak a kolonialista 

hagyományokból adódóan is, addig az utóbbit elsősorban az ázsiai térség nagyhatalmai – 

Oroszország/Szovjetunió és Kína – favorizálták, nyilván szintén megfeleltetve saját 

                                                 
15

 Nem kevéssé például Karl von Haushofer munkássága miatt, aki a geopolitikai nézőpontot a 

szociáldarwinizmussal elegyítve ideológiai alapot adott az I. világháború utáni német revizionista politikának, 

ami a náci hatalomátvétel után a II. világháborúba torkollt (ha az összefüggés nem is közvetlen, a részleges 

hozzájárulás nem vitatható). Nyilvánvaló, hogy egyes tételeket valóban megalapozatlanoknak, doktrinereknek és 

hatásukat tekintve destruktívaknak kell tekintenünk, de ettől egy teljes tudományterület vagy iskola 

diszkreditálása még nem indokolt. 
16

 STRATFOR: The Geopolitics of the United States, Part 1: The Inevitable Empire.;          STRATFOR: The 

Geopolitics of the United States, Part 2: American Identity and the Threats of Tomorrow. 
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perspektíváiknak. Természetesen az extremitások ez esetben sem működőképesek, hisz 

egyfelől erős tengerészetet hosszú távon rendkívüli nagy erőfeszítést igényel fenntartani stabil 

hátország nélkül, másfelől pedig globális erőprojekcióra képes tengeri hatalom nélkül igen 

körülményes globális befolyásra szert tenni. Mindenesetre, ha valamilyen szinten 

kategorizálni kívánjuk a doktrínákat, vagy legalábbis részlegesen példázni a geopolitikai 

nézetrendszerek érvényesülését, akkor a Mahan-féle maritimizmusra a legeklatánsabb példa a 

XX. század elején Kína viszonylatában megfogalmazott nyitott kapuk politikája, de az a 

Monroe-doktrína egyes kiegészítéseiben is kimutatható (különös tekintettel: Lodge-

kiegészítés, Roosevelt-kiegészítés), illetve az egész doktrínának az indíttatása és támasza is 

maritimista alapokon nyugszik (cári kereskedelmi expanzió, a brit hadiflotta elrettentő erejére 

való apellálás), míg Mackinder koncepciói visszaköszönnek nemcsak a hidegháborús 

doktrínák jó részében, de a Bush-doktrínát is szemlélhetjük ebből a nézőpontból, az 

alkalmazási területeinek tükrében (a Truman-, az Eisenhower-, az első Johnson- és a Carter-

doktrína ebben a megvilágításban egyaránt a „belső félkör” országaira és egy integrált 

eurázsiai birodalom megteremtődésének megelőzésére irányult, csakúgy mint az elmúlt 

évtizedben az afganisztáni és az iraki háború).
17
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1. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÜLPOLITIKAI DOKTRÍNÁI – 

ALAPVETÉSEK, KAPCSOLÓDÓ BEVEZETŐ MEGGONDOLÁSOK 

Jóllehet – mint azt látni fogjuk – a külpolitikai doktrína fogalmi meghatározása, 

összehasonlító elemzése, elhelyezése a külpolitikai intézményrendszerben, illetve a 

mindezekkel kapcsolatos teoretizálás meglehetősen problematikus, és nem nyugszik szilárd 

alapokon, mégis szükségesnek érzem az amerikai külpolitikai doktrínák sorra vételét 

megelőzően egyfajta felvezetés megírását – már csak a témakeretek meghatározása végett is. 

Ennek során a következőkről tervezek szót ejteni: a külpolitikai doktrína definiálása és 

melléhelyezése egyéb rokon fogalmaknak; a külpolitikai doktrínák körének kijelölése, 

relevanciájuk kifejtése, illetve a kapcsolódó dilemmák; összefüggéseik katonai 

„ekvivalenseikkel”; nemzetközi kitekintés a doktrínaalkotás jelenségére és gyakorlatára. Az 

áttekintés során természetszerűleg nem áll módomban a teljesség igényével fellépni, de a 

releváns felvetések legalább jelzésszerű demonstrációját meggyőződésem szerint sikerrel 

megkísérelhetem. 

1.A) A KÜLPOLITIKAI DOKTRÍNA DEFINÍCIÓJA ÉS VISZONYA A ROKON 

FOGALMAKHOZ 

A latin doktrína szó magyar jelentései – a Bakos-féle idegen szavak szótára szerint: 

tan, tudományos elmélet, elvrendszer. Ennek a meghatározásnak csupán a külpolitikára 

vonatkoztatása persze egyfelől csak részben alkalmazható, másfelől pedig nem kielégítő. A 

Világpolitikai lexikon szócikkében a következő áll: „Egy-egy korszak meghatározó 

külpolitikai irányvonalának elvi alapvetése, stratégiai külpolitikai elveket meghatározó 

koncepció, a külügyi irányítás elveinek olyan gyűjteménye, amely iránymutatást ad a 

stratégia, az intézkedések kidolgozásához. A külpolitikai doktrínát az esetek többségében egy 

személy testesíti meg.”
18

. Ez már sokkal kiterjedtebb, használhatóbb meghatározás, ami 

némileg elhelyezi a külpolitikai doktrínát a rokon fogalmakhoz képest is, de még ez sem elég 

egzakt: bizonyos passzusai egyes külpolitikai doktrínaként számon tartott iránymutatásokat 

kizárnak, míg egyes megengedőbb megfogalmazási elemei parttalanná teszik a fogalmat – 

mint látni fogjuk, tekintettel a doktrínák sokféleségére, értelmes és egyben teljesen megfelelő 
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meghatározást nem is igazán lehet adni. Egyes doktrínák markáns és kompakt, deklaratív 

megnyilatkozások (lásd pl.: Truman-doktrína), mások inkább csak külpolitikai stílusként, 

illetve diplomáciai törekvések és módszerek komplexumaként foghatóak föl (lásd pl.: Nixon-

doktrína), megint mások inkább csak a külpolitikai cselekvés önkényes szelekció mentén 

alkalmazott mögöttes logikájául szolgálnak (lásd pl.: Clinton-doktrína); egyeseket tudatosan 

és szándékoltan, üzenet-jelleggel, a nagyközönségnek és a nemzetközi közösség szereplőinek 

szólóan deklarálnak, másokat csak utólag mutatnak ki elemzői írásokban; egyesek elnöki 

doktrínák, mások nem vagy csak részben és névleg köthetőek elnökhöz; implementálásuk 

módjában (vonatkozó törvényhozási aktus, diplomáciai cselekvések, hadügyi fejlesztések, 

katonai beavatkozás) vagy egyáltalánjában szintén óriási különbségek vannak; 

diplomáciatörténeti felismerésük és elismertségük szintén esetlegességeket mutat. Egy másik 

megközelítésben – nem a doktrínáktól kiindulva, hanem inkább azokhoz eljutva – a 

külpolitikai doktrínák mindig geopolitikai látásmódok megtestesülései, amelyek korhoz 

kötöttek, az adott területi (fölrajzi-gazdasági-politikai) felállásra reflektálnak, nem elvontak, 

állandóan elavulnak és újjászületnek.
19

 

Ami a külpolitikai doktrína olyan fogalmakhoz képesti elhelyezését illeti, mint a 

„keretstratégia”
20

, a külkapcsolati stratégia, a kormányzati szakpolitikai program vagy az 

egyéb doktrínák, szintén nem egyszerű és messze nem egyértelmű a helyzet. Ezt jól 

demonstrálja – ha nem is közvetlenül, de analógiájában mindenképp – például az, hogy a 

hidegháború alatt milyen értelmezésbeli különbözőségek voltak a nyugati és a keleti tömb 

között a katonai doktrínák és a katonai stratégiák egymáshoz képesti viszonyát illetően: míg a 

Varsói Szerződés államaiban a katonai stratégiát alárendelték a katonai doktrínának, addig a 

NATO szövetségi rendszerében a helyzet fordított volt, hierarchiában a stratégia volt feljebb, 

doktrínákat haderőnemi szinten dolgoztak ki – legalábbis implicit módon, mivel 

dokumentációkban és a hivatalos szakirodalomban a terminust évtizedekig nem 

alkalmazták.
21

 Ennek ellenére úgy vélem, a rokon fogalmak egymáshoz képesti elhelyezése, 

vagy annak legalábbis az egyéni fogalomhasználatot érthetővé tevő megkísérlése, 

mindenképpen kívánatos, ezért én – részben a szakirodalomban bevett gyakorlatra 

hivatkozva, részben saját „intuícióim” alapján – a következőképp rendelem egymáshoz a 

szóban forgó fogalmakat. A legáltalánosabb fogalomnak a keretstratégiát tekintem: „a 

keretstratégia a célok azon teljes együttese, amelyet egy államnak követnie kell 
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 Galló Béla: A nemzetközi politikai viszonyok vetélkedő elméletei.  p.44. 
20

 Saját szóalkotás [a grand strategy szakkifejezés magyar adaptációja]. 
21

 Kőszegvári Tibor: Katonai stratégiák és doktrínák a hidegháború korszakában.  p.7. 
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(összpontosítva elsősorban arra, hogy az adott állam katonai eszköztárát miképp kell 

alkalmazni a külpolitikai célok elérésére – mindez előfeltételezi a nemzeti érdek 

meghatározását)”
22

; habár e definíciónak kétségkívül lehet szűkítő értelmezése, használatából 

egyértelmű az általam alkalmazott megközelítés – olyan mögöttes, illetve generációkon 

átívelő szakpolitikai alapelvekre használjuk, mint a „nyilvánvaló elrendeltetés” a XIX. század 

kontinentálisan terjeszkedő Amerikájában, a Szovjetunió „feltartóztatása” a hidegháború 

évtizedeiben, vagy a „demokratikus bővítés” a posztbipoláris érában. A külpolitikai doktrína 

ehhez képest konkrétabb – időben, térben és ambícióban jobban körülhatárolható – és 

aktualitásában rendre felülvizsgált, cselekvési tervekre közvetlenebbül konvertálható 

célkitűzést fogalmaz meg, olyan célkitűzést, amely kitüntetett prioritást élvez, de a 

külpolitikai (diplomáciai-katonai) aktivitásnak csak egyetlen eleme. A külkapcsolati stratégia 

a külpolitikai doktrínánál jóval komplexebb tartalmat takar, amelynek részét képezi a nemzeti 

érdek pillanatnyi érvényesítésének összes törekvése, illetve azok összefüggéseit figyelembe 

vevő összehangolása – rendszerint térségi vagy országcsoportokat illető leképeződései (pl.: a 

kissingeri „kis lépések politikája” vagy a Clinton-éra „kettős feltartóztatása” a Közel-Keletet 

illetően), illetve szektoriális (pl.: gazdasági stb.) alrendszerei vannak; az érvényben lévő 

külpolitikai doktrína is ennek képezi részét, ugyanakkor a külkapcsolati stratégia alapján 

történő kormányzati cselevések szolgálják is a doktrína érvényesülését – vagyis a hierarchikus 

egymáshoz rendeltség nem egyértelmű. Az adott kormányzat külpolitikai stábjának 

szakpolitikai programja (értsd: kormányzati ciklusra meghirdetett program), illetőleg 

programjai (értsd: a program egyes, ad hoc elemei) mindezekhez képest sokkal gyakorlatibb 

jellegűek és specifikusabbak (vegyük például Kennedy Alliance for Progress programját vagy 

a Bush-féle Millennium Challenge Accountot). 

1.A.A) AZ AMERIKAI KÜLPOLITIKAI „TRADÍCIÓK”
23

 

A fentebbi fogalmakon túlmenően, tekintettel a speciális amerikai kontextusra, 

szükségesnek tartom mindössze a rövid leírásra szorítkozás szintjén, de külön foglalkozni az 

amerikai külpolitikai „tradíciókkal”. Ezek az „iskolák”/„trendek”/„stílus-

irányvonalak”/„mentalitások-attitűdök” egyenként és ilyen-olyan interpretációkban persze 
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 Robert J. Artot idézi:          Wittkopf – Jones – Kegley, Jr.: American Foreign Policy – Pattern and Process.  
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már korábban is föl-fölbukkantak a szakértői diskurzusokban, de egységes négyosztatú 

kategóriarendszerbe mindössze a közelmúltban rendezte őket egy adott kutató: a meadi 

hamiltoniánus-jacksoniánus-jeffersoniánus-wilsoniánus felosztású tipológiáról van szó – 

amelyet bár lehet szubjektív vagy „mondvacsinált” és önkényesen „aposztrofált” sémákként 

értékelni, de az tagadhatatlan, hogy fogalom-, sőt perspektívaalkotó volta miatt az amerikai 

közegben nagy visszhangot keltett, és hatással volt a külpolitikáról való gondolkodásra, a 

külpolitika-szemléletre – témám adott tárgya szempontjából pedig külön relevanciával bír, 

hisz egy új szintet/síkot emelt be a fogalomrendszerbe. 

Ha olyan ellentétpárokban gondolkozunk, mint héja versus galamb, intervencionista 

versus pacifista, internacionalista versus izolacionista, realista versus idealista, akkor egy két 

dimenzióban osztott koordinátarendszerben, durva leegyszerűsítéssel élve, elhelyezhetnénk a 

négy attitűdöt a következőek szerint: hamiltoniánus = internacionalista realista; jacksoniánus 

= izolacionista realista; jeffersoniánus = izolacionista idealista; wilsoniánus = 

internacionalista idealista. Ez önmagában azonban sok mindent nem árul el sem magukról az 

„iskolákról”, sem pedig arról, hogy adott szituációkban intervencionista (héja) vagy pacifista 

(galamb) álláspontokat vennének-e föl. Ezért ehelyett célszerűbb mögöttes látásmódjukat 

kifejteni. 

A hamiltoniánus tradíció névadója Alexander Hamilton, az „alapító atyák” egyike és 

az első washingtoni kabinetben betöltött posztja révén az Egyesült Államok első 

„pénzügyminisztere”, aki föderalistaként többek közt – az Alkotmány „laza” értelmezése 

mellett – az erős szövetségi kormányzat híveként volt ismert, illetve az Egyesült Államok 

nemzeti bankjának a megalapításában is központi szerepet játszott. Nézetei – az 

alkotmányértelmezésen túlmenően – elsősorban a gazdaságpolitika területén bírtak hosszú 

távú és mélyre ható befolyással; az pedig, hogy végül egy külpolitikai iskola névadója lett, 

leginkább annak köszönhető, hogy az Egyesült Államok külkapcsolatait is sok tekintetben a 

gazdasági hasznosság szemüvegén keresztül nézte
24

: így amellett, hogy a franciák és az 

angolok közt 1793-ban kitört háború kapcsán kabinettagként ő is a semlegesség mellett tette 

le a voksát, kereskedelmi és vámbevételi megfontolásokból szorosabb kapcsolatot 

szorgalmazott a britekkel – a francia- versus britpártiság az akkori „pártviszonyok” közepette 

az egyik fő megosztó kérdés volt, amiben Hamilton karakteres álláspontot képviselt. Az efféle 

alapállásból kiinduló külpolitikát illetjük a hamiltoniánus jelzővel: vagyis a világ felé nyitott, 
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 Illetve közreműködött Washington elnök búcsúbeszédének megfogalmazásában is, amelynek 

külpolitikaiszemlélet-hagyományozó passzusai szintén hosszú távon mérvadóak voltak – persze arról nem 

ismerek dokumentációt, hogy konkrétan e pontokon mennyiben érvényesült Hamilton befolyása. 
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a konfliktusos érdekviszonyokat felismerő és azok közepette legfőbb rendeltetéseként az 

amerikai gazdasági érdekeket promotáló külpolitikát, amely viszont tartózkodik az 

idealisztikus célokból történő és hosszú távú elköteleződésekkel járó világpolitikai 

szerepvállalásoktól. Az amerikai külpolitika emblematikus figurái közül ezen irányvonal 

képviselői közé sorolhatjuk például a Szenátus Külkapcsolati Bizottságának a népszövetségi 

ratifikáció meghiúsulásában kulcsszerepet játszott egykori elnökét, Henry Cabot Lodge-ot, a 

nixoni reálpolitika egyik fő kidolgozójaként Henry Kissingert vagy az elnökök közül Bill 

Clintont – ha a nevéhez köthető doktrínát pont nem is –, de e nézetrendszer 

megnyilvánulásaként foghatjuk föl az Egyesült Államoknak a XIX/XX. század fordulóját 

követő „dollárdiplomáciáját” (amellyel a kormány markáns szerepet vitt az amerikai 

vállalatok érdekeinek képviseletében elsősorban a latin-amerikai térségben), valamint akár a 

kínai nyitott kapuk politikája mögötti megfontolásokat is felsorakoztathatjuk ugyanide, 

illetőleg az olyan intézmények, mint az IMF, a Világbank, a WTO vagy a NAFTA, szintén 

felfoghatóak az irányzat megjelenítőiként. 

Thomas Jefferson – többek közt a Függetlenségi nyilatkozat egyik fogalmazója- és 

aláírójaként – szintén az „alapító atyák” egyike volt, az Egyesült Államok harmadik elnöke, 

Washington elnöklete alatt pedig egyszerre Hamilton kabinettársa és fő politikai ellenfele. A 

jeffersoni demokrácia koncepciója a szabadságjogok maximális érvényesülésén, továbbá – a 

hamiltoni föderalizmussal szemben – a minimális méretű és hatáskörű központi kormányzat 

követelményén nyugodott; Hamilton és Jefferson között további éles, külpolitikai 

nézetkülönbség volt, hogy Jefferson a britekkel szemben azt a Franciaországot támogatta, 

amely a XVIII. század végén (legalábbis egy ideig) – mintegy hazájának európai 

megfelelőjeként – a demokráciát testesítette meg az „öreg kontinensen”. A jeffersoniánus 

nézetrendszerben az Amerikai Egyesült Államok nem egyszerűen egy állam volt a többi 

között, hanem azoktól minőségileg eltérő, a legüdvösebb (köztársasági) állameszme egyetlen 

igazi példája, amelynek „romlatlan” megőrzése a legfőbb felelőssége az amerikai 

társadalomnak a világ többi népei irányába. Ennek megfelelően a jeffersoniánus irányzat 

alapvetően befelé forduló, és arra törekszik, hogy az Egyesült Államokat távol tartsa a világ 

konfliktusaitól, miközben inkább saját magát tökéletesíti – nézeteik szerint így persze, szintén 

szembemenve a hamiltoniánusokkal, az amerikai kormányzatnak nem lehet feladata az 

amerikai gazdasági érdekek képviselete sem, mert a gazdaság szereplőivel való összefonódás 

szükségszerűen olyan szituációkat teremt, amelyek morális dilemmákkal kezdik ki a tiszta 

eszmeiséget. Az amerikai politikai térben leginkább a libertariánusok képviselik a 

jeffersonianizmust, míg emblematikus, a külkapcsolatokra is komoly befolyással bíró 
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személyiségként talán William E. Borah szenátor említhető, viszont a XX. századi elnökök 

közül egy sem sorolható igazán ebbe a kategóriába (az ismertebb elnökjelöltek közül talán 

leginkább pedig Ralph Nader); tekintve, hogy a külpolitikai tradíciók közül ez a 

„legkülpolitikátlanabb”, a doktrínák közül is egyedül a Monroe-doktrínát tárgyalhatjuk 

jeffersoniánus doktrínaként, de ezt is csak evolúciójának kezdeti fázisában, és mindenképp a 

Roosevelt-kiegészítés beleértése nélkül. 

Andrew Jackson az Egyesült Államok hetedik elnöke volt. Az ő elnöksége idejére 

estek fontos fejlemények az Egyesült Államok kontinentális terjeszkedésével összefüggésben, 

de ezt leszámítva komolyabb és messze ható „kvázi-külpolitikai” ügyként leginkább csak az 

indián-politika alakulását lehet említeni; elnökként leginkább jó értelemben vett populista 

demokráciafelfogásáról és az ennek nevében tett adminisztratív intézkedéseiről emlékeznek 

rá. Walter Russell Mead – saját elmondása szerint
25

 – nem is az elnök, hanem a katonaember 

Jacksonról nevezte el az itt most harmadikként tárgyalt külpolitikai tradíciót: „ihlető” 

példaként azt az esetet idézi, amikor Jackson 1818-ban tábornokként a határokat figyelmen 

kívül hagyva csapatával bevonult az akkor még spanyol kézen lévő floridai területekre, hogy 

elfogjon két britet, akik fegyvereket adtak el az amerikaiakkal szembenálló indiánoknak. 

Mindezek tükrében: a jacksoniánusok is alapvetően befelé fordulóak, de ugyanakkor 

kulcsfontosságúnak tartják a nemzeti érdekeknek – ha nem is a proaktív érvényesítését, mint a 

hamiltoniánusok, de – a reaktív védelmét, legfőképp pedig az önvédelmet; ennek megfelelően 

támogatják az erős hadsereg fenntartását, de a hosszú távú és globális elköteleződéseket 

ellenzik (a hadsereg bevetését csak akkor támogatják, ha az amerikai biztonságot támadás 

vagy fenyegetés éri, vagy ha Washington megelőzően – és sajnálatos módon – már elkötelezte 

magát, viszont attól függetlenül is támogatják, ha adott esetben az nemzetközi jogot sért, 

illetve nem hisznek a korlátozott hadviselésben sem). A XX. és XXI. századi elnökök közül 

Ronald Reagant vagy George W. Busht szokás jacksoniánusként jellemezni, a nagy 

események és nagy horderejű döntések közül pedig például a két világháborúba való belépés, 

illetőleg annak időzítése, apropója, casus belli-megjelölése vagy a terrorizmus elleni háború 

egyes aspektusai tekinthetőek ilyennek, továbbá azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 

a hidegháborút is – ha a közkeletű megokolása, belső logikája nem is főként ezen alapult – 

mögöttesen mégis az az önvédelmi reflex tette lehetővé, ami egyrészt fenntartotta az elrettentő 

katonai arzenált, másrészt a „világkommunizmust” egzisztenciális fenyegetésnek láttatta. 
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 <http://globetrotter.berkeley.edu/people3/Mead/mead-con3.html>. 
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Végezetül, legkevesebb magyarázatot – ha nem is jelentőségének mértéke, hanem 

éppen trivialitása okán – minden bizonnyal a wilsoniánus „habitus” igényel. Woodrow 

Wilson 1913 és 1921 között volt az Egyesült Államok elnöke, és a négy „ikon” közül ő az, 

akinek elnökként a legmarkánsabb külpolitikai profilja volt. Bár az elnökséget átvévén elődei 

dollárdiplomáciáját megtagadta, Washingtonnak a latin-amerikai térségben kifejtett politikai-

katonai aktivizmusa ’mit sem lanyhult, csak épp más, idealisztikus alapokra helyeződött; 

szintén Wilson nevéhez kötődik a pragmatikus semlegesség az I. világháború első éveiben 

(még az újraválasztásért is többek közt ilyen platformon és ilyen szlogennel indult), majd 

pedig – a fentebb leírtak alapján jacksoniánusnak minősíthető – döntés meghozása a 

belépésről; de legmaradandóbbat nyilvánvalóan Tizennégy pontjával és a Népszövetség 

koncepciójával, illetve elveinek a békekonferencián való meggyőződéses – ha nem is 

eredményes – képviseletével alkotta a diplomáciatörténetben. Az ő nevével fémjelzett 

külpolitikai irányzat fő jellemzője, hogy az emberi jogok univerzális voltát és a demokratikus 

berendezkedés kívánatosságának eszményét hirdeti, hisz a nemzetközi jog tekintélyében, és 

az amerikai szerepvállalást – szemben a hamiltoniánusokkal – nem érdek-, hanem 

értékalapon, valamint – szemben a jeffersoniánusokkal – nem passzív példamutatással, hanem 

aktív beavatkozás révén képzeli el (amely beavatkozás – szemben a jacksoniánusokkal – 

jellemzően nem totális, hanem korlátozott/alternatív, és persze nem önkényesen, hanem 

kollektív felhatalmazás által legitimálva történik). A wilsonizmus legeklatánsabb, napjaink 

világpolitikájának is a legglobálisabb és leggenerálisabb fórumot nyújtó, megtestesülése a II. 

világháború után a Népszövetség helyébe lépő ENSZ; a wilsonizmusban kifejezést nyerő 

mentalitás tetten érhető nemcsak majd’ minden XX. és XXI. századi elnökségi külpolitikában 

(legegyértelműbben talán Jimmy Carter emberi jogi agendájában – ha doktrínájában pont nem 

is), de ezt képviseli a XIX. század megannyi amerikai misszionáriusa is, illetőleg egyes – és 

vitatott – értelmezések szerint William McKinley elnöksége alatt a spanyol–amerikai háborút 

és a Fülöp-szigetek annexióját is efféle megfontolások sarkallták; a doktrínák tekintetében 

szintén elmondható, hogy legalábbis a hidegháborús és a poszt-hidegháborús keretstratégiák, 

a kommunizmus feltartóztatása és a demokratikus bővítés, amelyek jegyében az illető érák 

doktrínái is megfogalmazódtak, ha nem is tisztán és minden elemükben wilsoniak, de 

mindenképpen erősen wilsoni ihletésűek. 

E fenti áttekintésből is láthatjuk: a meadi koncepciók sok mindent segítenek 

megérteni, de a maradéktalanul kielégítő és megszorításoktól-fenntartásoktól mentes 

kategorizálást mégsem teszik lehetővé. Hisz egy-egy doktrínának megannyi értelmezése lehet 

– függően attól is, hogy például a kiformálódását vagy az alkalmazását, esetleg sajátos és 
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egymással is ellentétes interpretációit vesszük alapul (gondoljunk elsősorban a Monroe- és a 

Stimson-doktrínára); az sem figyelmen kívül hagyható, hogy egyes külpolitikai tradíciók 

természetüknél-lényegüknél fogva kevésbé alkalmasak arra, hogy drámai fordulópontokon 

hathatós és letisztult reakció forrásai legyenek (a jeffersonianizmus a XX. század második 

felének egyre interdependensebbé váló és felemásan demokratizálódó világában például egyre 

kevésbé tűnik annak – a XX. század elejétől a doktrínákat tekintve nincs is példa rá); nem 

beszélve arról, hogy csak az általam sorolt néhány példa alapján is egyértelmű, hogy sokszor 

egy adott doktrína elméletben egyáltalán nem is passzol bele névadó elnöke általános 

külpolitikai megközelítésmódjába, vagy éppen tradíció névadója hozza legfontosabb 

külpolitikai döntését egy másik tradíció indíttatása szerint. Mindez – ha érveléstechnikailag és 

logikailag nem is zárja ki a kategorizáció lehetőségét, de – legalábbis relativizál és 

ellentmondásossá tesz bármilyen efféle próbálkozást… 

1.B) A VIZSGÁLAT TÁRGYÁVÁ TETT AMERIKAI KÜLPOLITIKAI DOKTRÍNÁK – 

SZELEKCIÓS KRITÉRIUMOK 

Az amerikai külpolitikai doktrínák sora vizsgálatának módszertanilag egyik 

legkényesebb pontja maga a kiindulópont, vagyis a vizsgálat tárgyává teendő doktrínák 

körének meghatározása, a szelekciós kritériumok. Ez egyrészt levezethető a fenti fejtegetésből 

kivilágló definíciós nehézségekből, másrészt pedig abból, hogy – mint látni fogjuk – 

meglehetősen esetleges, hogy mely külpolitikai 

iránymutatásokból/irányvonalakból/megnyilatkozásokból válik külpolitikai doktrína és 

melyekből nem, és az elnökhöz kötődés is sok helyütt megkérdőjelezhető. 

Egy a diplomácia területén megfogalmazott és/vagy érvényesülő elv elnöki 

külpolitikai doktrínaként való megítélésének számos dilemmája, buktatója van. Így vannak 

olyan doktrínák, amelyek megfogalmazódásakor semmi nem utal az ekként való 

megfogalmazás tudatos szándékára, sőt akár az utólagos felvállalás mozzanata is hiányzik – jó 

példa erre a papírra vetésétől számítva hosszú évek múltán visszamenőleg felfedezett és 

politikailag hasznosítható hivatkozási alapként reflektorfénybe tolt Monroe-doktrína vagy a 

kormányzattól független elemző által kimutatott Reagan-doktrína, amelynek a létezését 

hivatalos fórumon sosem erősítették meg, illetve amely más egyidejű külpolitikai 

programokkal és törekvésekkel versenghetett a korabeli amerikai külpolitika gerincét alkotó 

elv/program „titulusáért”. Más doktrínáknál éppen fordított a helyzet: például Nixon az 

elnöksége alatt megvalósított külpolitikai fordulatot, mentalitásváltást saját indíttatásból 
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aposztrofálta a nevével jelzett doktrínaként, miközben elemzők és történészek vitatják a 

Nixon-doktrína létezését, vagy legalábbis vitatkoznak a mibenlétéről. A másik jellemző 

problémakör a doktrínák elnökhöz kötöttségét illeti – ez azért probléma, mert az amerikai 

külpolitikai doktrínákat elnöki doktrínákként is szokás emlegetni, márpedig ez a 

megfogalmazás egyfelől adott esetben szűkítő értelmet is adhat a fogalomnak, másfelől pedig 

olyan elnökökhöz is doktrínát rendelni késztet, akik esetében ilyenről beszélni valójában 

erőltetett; illetőleg esetenként problémák övezhetik azt is, hogy egy adott doktrínát mely 

elnökhöz lenne indokolt kötni. Csak néhány illusztratív példa: a két világháború közti időszak 

amerikai külpolitikáját meghatározó Stimson-doktrínát rendszerint nem kötik Hoover elnök 

nevéhez, de ettől még meghatározó irányelvként tartják számon; Kennedy elnöknek 

„hivatalosan” nem volt doktrínája, ugyanakkor közkeletű dolog elhíresült beszédeinek
2627

 

doktrinális minősítést tulajdonítani, illetőleg történész körökben dokumentált tényként tartják 

számon, hogy a jelen disszertációban „második Johnson-doktrínaként” tárgyalt külpolitikai 

alapelv, vagyis az, hogy az Egyesült Államok nem tűr el „még egy Kubát”, valójában a 

Kennedy-kormányzathoz köthető, csak a disznó-öbölbeli fiaskó után a tanácsadói kör 

javaslatára nem került meghirdetésre (ha úgy tetszik, tehát egy nyilvánosságra nem hozott, de 

a politikai folyamatokat mögöttesen valójában meghatározó doktrinális alapvetésről van szó
28

 

– ezért szokás a későbbi Johnson-doktrínát Kennedy–Johnson-doktrínaként is emlegetni
29

); 

továbbá joggal merül fel az is, hogy mennyiben helyes vagy helytelen névleg elnökökhöz 

kötni olyan alapelveket, amelyek egyébiránt olyan elismerés övezte elméleti tudással és 

gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakértők, elemzők, diplomaták, kormányzati 

tisztségviselők koncepcióiban gyökereztek, mint a maguk korában például George F. Kennan, 

Henry Kissinger vagy Zbigniew Brzezinski – hasonlóképp, a Kirkpatrick-doktrínát, bár 

elnevezésében nyilvánvalóan őrzi szerzője nevét, önálló amerikai külpolitikai doktrínaként 

hagyományosan nem tartják számon, hanem csupán a Reagan-doktrína elméleti 
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 Gondolok itt elsősorban beiktatási beszédére (a beiktatási beszédek rendszerint is fajsúlyosként számon tartott 

politikai megnyilatkozások) – amelyben leszögezte és megüzente a világ baráti és ellenséges népeinek, hogy az 

Egyesült Államok kész megfizetni bármi árat és viselni bármi terhet értékei védelmében –, illetve „Ich bin ein 

Berliner”-beszédére – amelyben kinyilvánította szolidaritását a megosztott német néppel, és hitet tett amellett, 

hogy hosszú távon Európa egysége történelmi szükségszerűség (jóllehet kritikusok a status quo burkolt 

elismerését róják fel a beszédnek). 
27

 John F. Kennedy: Inaugural Address (Washington, D.C., January 20, 1961).;          John F. Kennedy: ”Ich bin 

ein Berliner” (Berlin, 1963. június 26.). 
28

 Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története.  p.345-365. 
29

 A helyzetet tovább bonyolítja például az, hogy az általam „másodikként” aposztrofált és tárgyalt doktrínát 

rendszerint sorszámozás nélkül, egyszerűen Johnson-doktrínaként tárgyalják általam is referenciamunkaként 

kezelt kiadványok – ezekben értelemszerűen a Délkelet-Ázsiára vonatkozó johnsoni külpolitika, illetve 

külpolitikai alapelv nem jelenik meg doktrínaként (vagyis – egyedüliként az amerikai elnökök sorában – Johnson 

sem rendelkezik egynél több a nevéhez kapcsolt doktrínával). 
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megalapozásaként szokás leírni. Mindezen túlmenően komoly elméleti vitaalapul szolgálnak 

azon fejtegetések, amelyek – a fentebb már vázolt és újra említett – definíciós 

bizonytalanságokból táplálkoznak: a Theodore Roosevelt-féle Roosevelt-kiegészítést egyes 

értelmezésekben, magából a bevett terminusból következően is, beleillesztik a Monroe-

doktrínába az évtizedek folyamán beépült módosítások sorába, más értelmezések szerint 

viszont önálló, saját jogán számon tartandó, teljes értékű doktrínáról van szó; az Egyesült 

Államok történelmi jelentőségű, első elnöke, George Washington búcsúbeszédének
3031

 

sokszor idézett mondatai szintén évtizedekig, sőt lazább interpretációban talán két évszázad 

óta máig meghatározták-meghatározzák az amerikai külpolitikai mentalitást és magatartást, 

ezért elő-előfordul ezen iránymutatásnak is a doktrinális minősítése, ugyanakkor ilyetén 

módon, túlontúl általános tételként konkrét esetre alkalmazandósága megkérdőjelezhető; a 

XIX. századi amerikai történelmet átható nyilvánvaló elrendeltetés motívuma, képzete – 

amelynek kétségkívül volt külpolitikai és belpolitikai relevanciája, és eszmeileg ténylegesen 

meghúzódott az Egyesült Államok kontinentális terjeszkedési politikája mögött – szintén 

kínálkozik a doktrinális minősítésre, azonban megítélésem szerint ez inkább olyan, a 

tényleges doktrínákban rendre megerősített keretstratégia a posztkoloniális érában, mint 

amilyen keretstratégia a felzárkóztatás volt a hidegháború évtizedeiben (megjegyzendő, hogy 

bizonyos értelemben az összes hidegháborús doktrína a Truman által lefektetett modellre 

épült, és mintegy annak implementációjaként fogható föl csupán); szintén figyelemre méltó, 

hogy Wilson elnök, dacára annak, hogy külpolitikai elképzelései alapjaiban határozták meg a 

két világháború közötti, illetve – közvetve és kritikus tanulságok levonása mellett – a második 

világháború után kialakult nemzetközi rendet, sőt a maga korában unikális nemzetközi jogi 

idealizmusa révén nemcsak egy komplex, ernyőfogalomként használatos amerikai külpolitikai 

irányvonalnak, de egy nemzetközileg is bevett módon számon tartott, evolúciós jelentőségű 

külpolitikai iskolának lett a névadója, külpolitikai doktrínát nem kötünk a nevéhez; Franklin 

D. Roosevelt kapcsán ugyancsak észre kell venni, hogy – leszámítva jószomszédsági 

politikáját, amelyet a Monroe-doktrína speciális felújításaként lehet felfogni – nevéhez szintén 

nem szokás doktrínát kapcsolni, holott érdemei elévülhetetlenek abban, hogy a vonakodó 

Egyesült Államokat elkötelezte a nácizmus, a fasizmus és a japán militarizmus ellen, és 
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hadviselő félként állt ki a nyugat-európai szövetségesek mellett
3233

. Mindezek tudatában és 

figyelembe vételével – elfogadva azt is, hogy a szelekció ekként nyilvánvalóan valamelyest 

önkényes – ésszerű elgondolás a doktrínák számba vételekor arra hagyatkozni, hogy tekintsük 

azon alapelveket, iránymutatásokat amerikai külpolitikai doktrínának, amelyeket a történelmi 

emlékezet annak tart, és amelyek a tudományos diskurzusban rendszerint ekként vannak 

számon tartva. 

Külön értekezés tárgyát képezhetné az, hogy mennyiben tekinthetőek külpolitikai 

doktrínának az olyan szakpolitikai tételek, amelyeknek ugyan nyilvánvaló diplomáciai, 

külpolitikai relevanciái vannak, de szektoriálisan mégis csak a kereskedelempolitikához vagy 

a katonapolitikához tartoznak. Előbbiekre példa a Clinton-kormányzat „nagy feltörekvő 

piacokkal” kapcsolatos koncepciója, utóbbiakra pedig a Weinberger- vagy a Powell-doktrína. 

Noha a kereskedelempolitika kétségtelenül fajsúlyos alrendszere, illetve társrendszere a 

külpolitikának, és ekképp kitüntetett figyelmet is érdemelhetne, az alábbiakban – tekintettel a 

történészek által ekként számon tartott külpolitikai doktrínák tematizáltságára, azok 

katonapolitikai relevanciáira, az azzal való összefüggéseikre – kizárólag a katonai 

doktrínákkal való összevetést, illetve az összefüggések felvázolását fogom elvégezni. 

1.C) AZ AMERIKAI KÜLPOLITIKAI DOKTRÍNÁK HELYE A DIPLOMÁCIAI 

GYAKORLATBAN 

A külpolitika – definiciója szerint – magában foglalja azon célok összességét, 

amelyeket a nemzet tisztségviselői a külkapcsolatokban elérni törekszenek, az értékeket, 

amelyekből ezen célok levezethetők, valamint az eszközöket és módszereket, amelyeket a 

folyamat során alkalmaznak.
34

 A külpolitikai doktrínák ezek közül legfőképp a célokat jelölik 

ki, de közvetve természetszerűleg meghatározzák az eszközöket-módszereket, illetve 

árnyalhatják az értékeket is. A külpolitikai doktrínák rendszerint olyan iránymutatások, 

igazodási pontok, amelyekre felfűzhetőek a diplomáciai törekvések – jogszabályi státusz 

rendszerint nem rendelődik hozzájuk (kivétel például – legalábbis bizonyos értelmezésben – 

az Eisenhower-doktrína vagy Johnson elnök Délkelet-Ázsiára vonatkozó doktrínája), vagyis a 

jogszabályok hierarchiájában sem helyezhetőek el; érvényesülésük politikailag ugyan nagy 

prioritást élvez, de garancia nincs rá, és gyakran nem is mérhető egzakt módon – a doktrína 
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kinyilatkoztatása retorikailag elsődleges fontosságú, de nem egyenértékű a döntéssel. Az 

amerikai külpolitikai doktrínák tehát általános szabály szerint kizárólag a politikai térben 

értelmezhető fogalmak, formális kötőerejük sem a kormányzati apparátusra, sem az 

állampolgárra nézve nincsen. Sőt, rendeltetésükből fakadóan, egzaktságuk foka arra sem 

predesztinálja őket, hogy a szakapparátus számára definitív funkcióval bírjanak, az absztrakt 

jellegből adódóan inkább töltik be „az implicit figyelembe vétel tárgyának” funkcióját. 

Az amerikai külpolitikai doktrínák – legalábbis névleg – kivétel nélkül az elnök 

személyéhez vagy a kormányzati apparátus tisztségviselőihez kötődnek. Ennek világos 

alkotmányos, illetőleg az amerikai külpolitikai gyakorlatban gyökerező okai vannak. Az 

Egyesült Államok Alkotmánya nem rendeli egyetlen hatalmi ághoz a külpolitikát, hanem azt 

szándékoltan megosztja, sőt némileg önellentmondó passzusaival kifejezetten teret nyit az 

értelmezési viták elé, vagyis rivalizálás tárgyának kínálja fel („invitation to struggle”). 

Egyfelől az Alkotmány II. cikkelye – az általános végrehajtói hatalom fejeként – az elnökhöz 

rendel olyan jogosítványokat, illetve az intézménnyel együtt járó titulusokat, mint hogy az 

elnök egyben a hadsereg főparancsnoka, a fő diplomata, az ország legfőbb képviselője a 

nemzetközi porondon. Másfelől ugyanakkor az elnök mindezen jogokat csak bizonyos 

megszorításokkal, kötöttségek mellett gyakorolhatja, az I. cikkely ugyanis a törvényhozói 

ághoz rendel olyan jogköröket, amelyek vagy explicit módon csorbítják, vagy implicit módon 

korlátok közé szorítják a kormányzati mozgásteret, együttműködésre kényszerítik az elnököt: 

habár az elnök a hadsereg főparancsnoka, hadat csak a Kongresszus üzenhet; habár az elnök a 

diplomáciai testület névleges irányítója, bizonyos tisztségviselőket csak a Kongresszus 

javasolására vagy jóváhagyásával nevezhet ki; habár az elnök az ország legfőbb egyszemélyi 

képviselője a nemzetközi porondon, nemzetközi szerződéseket csak kongresszusi javaslatra, 

illetve jóváhagyással köthet; mindezen közvetlen felelősségmegosztáson túlmenően ráadásul 

a törvényhozásnak rendelkezésében van a költségvetés hatalma – ami közvetett módon ugyan, 

de annál meghatározóbb mértékben képes befolyásolni az elnöki döntéshozatalt. Ehhez 

adódik még járulékosan a bírói ág, amely az alkotmány felhatalmazott értelmezője- és 

őrzőjeként állásfoglalásaival szintén befolyásolhatja a külpolitika alakulását – habár e 

tekintetben a bíróság érdemi önkorlátozást gyakorolt az úgynevezett politikai kérdések 

doktrínájával, amelynek értelmében a bíróság távol tartja magát minden olyan ügytől, amely 

inkább politikai, mint jogi természetű, márpedig a végrehajtó és a törvényhozó hatalmi ág 

közti konkurálást ilyenként értelmezik.
35

 Mindennek ellenére a külpolitikára jellemző az 
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egyértelmű elnöki túlsúly – ez a törvényhozáshoz és a bírói ághoz képest olyannyira így van, 

hogy Roger Hilsman leírása szerint, aki koncentrikus körökbe rendezve ábrázolta sematikusan 

a politikaalkotás alkotmányos meghatározottságát, az elnök van a döntéshozatal centrumában, 

aki az elnöki tanácsadókkal és a politikai kinevezettekkel áll a legközvetlenebb 

összeköttetésben, ennél közvetettebb a kapcsolat a végrehajtó ág minisztériumaival és 

ügynökségeivel, a Kongresszus pedig csak a legkülső körbe került, az érdekszervezetekkel, a 

tömegmédiával és a közvéleménnyel egy helyre.
36

 Mindazonáltal persze az elnök szerepét – 

ha nem is alkotmányos, de gyakorlati értelemben – ugyanaz az entitás relativizálja, ami 

túlsúlyáért is számot adhat: a mögötte álló szakapparátus – a minisztériumok és a bennük 

dolgozó közhivatalnoki gárda, az ezek vezetőiből összeálló kabinet, illetve az elnöki 

alrendszer, amelynek főbb szerkezeti elemei a kabinetfőnökség, az alelnöki intézmény, 

valamint – a külpolitika területén – a Nemzetbiztonsági Tanács; a döntéshozatal rutineljárások 

tekintetében meglehetősen bürokratikus, de a prioritást élvező ügyek tekintetében érvényesül 

a gyakorlat által megkövetelt „adhockrácia” (természetszerűleg, a folyamatok természetének 

alakulása nagyban függvénye az adott elnök személyes szerepfelfogásának, munkastílusának 

is – az alkotmányos felelősség persze a legvégső soron nyilvánvalóan a hivatalban lévő 

elnöké).
37

 Az amerikai külpolitikai doktrínák tehát szinte kivétel nélkül elsősorban az 

elnökhöz köthetők, de talán még ennek ellenkezőjénél is kivételesebb az, hogy azok 

kiformálódása és érvényesítése ne a fentebb felsorolt szereplők és intézmények közötti 

kölcsönhatás eredményeként történjen meg. 

1.D) AZ AMERIKAI KÜLPOLITIKAI ÉS KATONAI DOKTRÍNÁK
38

 ÖSSZEFÜGGÉSEI 

Mint ahogy erről fentebb már említés esett, a külpolitika a gyakorlatban gyakorta 

nehezen elválasztható a gazdasági, külkereskedelmi és a hadügyi kérdésektől, fejleményektől. 

Nyilvánvaló, hogy egy ország kereskedelmi kapcsolathálózata – és az ez által is 

meghatározott gazdasági állapota és érdekei – szükségszerűen meghatározza külpolitikáját (és 

fordítva ugyanígy), és persze – épp ezért – a kereskedelempolitika (főleg multilaterális 

együttműködések keretében) hatékony eszköze is lehet a külpolitikai akaratérvényesítésnek, 

vagy akár a szimbolikus cselekvésnek is. Jól mutatja ezt, hogy a diplomácia egy teljes 

alrendszere szakosodott a külkapcsolatok gazdasági-kereskedelmi vetületének a kezelésére, 
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illetve hogy kifinomult módszerek egész tárháza áll rendelkezésre a külpolitika eszköztárában 

a gazdaság és a kereskedelem területén is – gondoljunk a segélyezési programokra vagy az 

embargókra és egyéb hasonló ösztönzőkre és szankciókra.
39

 Az is közhelyszerű, hogy az 

egyre növekvő interdependencia ezt a szektort egyre fajsúlyosabbá teszi, illetve hogy a XX. 

század második felétől egészen napjainkig egyre inkább érvényesült-érvényesül egyfajta 

neoliberális világgazdasági „doktrína” (vagyis a szabadkereskedelmi hálózatok kiépítése, 

kiépülése) – mint korábbi korokban a merkantilizmus, a protekcionizmus –, és ennek 

alkalmazásához, alkalmazásának mikéntjéhez persze köthetőek korról korra, régióról régióra a 

körülményeknek és szükségleteknek megfelelő „doktrinális” iránymutatások. Az amerikai 

külgazdaság-politika rendelkezik is szabatosan megfogalmazott általános érvényű küldetéssel-

funkcióval, ami nem más, mint hogy: megteremtse a szabad piacgazdaság egészséges 

működéséhez és az amerikai magánvállalkozás kibontakozásához szükséges körülményeket, 

és a világ más részein is előmozdítsa ezek megteremtődését, illetőleg támogassa és védje az 

Egyesült Államok kereskedelmi és üzleti érdekeit, valamint gazdasági biztonságát az Egyesült 

Államok határain kívül.
40

 Mégis, e területen talán jobban érvényesül a rugalmasság és a 

gyakorlatiasság igénye, és bár a keretstratégia megvan, és nyilvánvalóan vannak stratégiai 

programok is, a doktrína mint műfaj gyakorlatilag hiányzik e területen. Ezzel szemben a 

hadügyek területén doktrínák tekintetében is hasonlóan termékeny volt az amerikai 

külpolitika az elmúlt kétszáz évben, mint a diplomácia területén, és a megalkotott doktrínák 

jellemzően széles nyilvánosságot is kaptak. Ráadásul – fentebbi definíciónkból is kiviláglóan 

– a külpolitikai doktrínák jellemzően vonatkoznak a katonai erő alkalmazhatóságának-

alkalmazandóságának kijelölésére. Ennek figyelembe vételével nem érdektelen – legalább 

felszínesen – tanulmányozni a katonai doktrínákat, és párhuzamba állítani a külpolitikaiakkal. 

A katonai doktrína fogalma, jellege természetesen nemcsak országonként, de 

korszakonként is változik. Ez az Egyesült Államok bő kétszáz éves történetében is így volt, 

aminek magyarázata könnyen belátható, ha belegondolunk, mekkora fejlődésen ment 

keresztül ez az ország katonai tekintetben is a kolóniák részben félreguláris milíciák által 

megvívott függetlenségi háborújától a kontinentális terjeszkedés keretében a határvidékeken 

megvívott harcokon, a nagyszabású amerikai polgárháborún és az egykori nagyhatalmakkal 

egyenrangúként megvívott világháborúkon keresztül a XXI. század kezdetéig, amikorra a 

világ egyetlen szuperhatalma lett. Teljesen egyértelmű, hogy a kihívásokkal együtt a 
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követelmények is mások voltak. A XIX. század nagy részében, egészen az első világháborúig 

hivatalosan a Háborús Minisztérium adta ki a doktrinális kérdéseket is tartalmazó 

„Terepszolgálati szabályzat”-okat, de bevett dolog volt, hogy a jelesebb tábornokok, tisztek is 

kiadtak a kiképzéshez kellő és a hadviseléskor útmutatóul szolgáló gyakorlati kézikönyveket, 

amelyek szintén foglalkoztak doktrinális elemekkel.
41

 

Az egyik első nagy hatású, később a hadügyi döntéshozásban is érvényesülő elméleti 

munka Alfred Thayer Mahan admirális The Influence of Sea Power Upon History, 1660–

1783
42

 című írása volt, amelynek nyomán a XIX. század utolsó évtizedében nagyszabású 

modernizációt hajtottak végre az Egyesült Államok hadiflottájában, ami 1907-ben az 

erődemonstráció célját szolgáló világ körüli útra is indult: tulajdonképpen ez volt hivatott 

alátámasztani Theodore Roosevelt furkósbot-diplomáciáját, illetve némileg a csendes-óceáni 

térségre irányuló nyitott kapus törekvéseket – ezt megelőzően a Monroe-doktrína valójában 

inkább a tengereket uraló brit flottára támaszkodva érvényesülhetett, ami viszont 

szükségszerűen elő kellett feltételezze az amerikaiak és a britek közötti aktuálisan meglévő, 

de valójában esetleges érdekközösséget. Az első komolyabb fordulat az I. világháború után 

következett be, amikor az Egyesült Államok egy sor úgynevezett Semlegességi törvény 

elfogadásával az izolacionizmus útjára lépett, a wilsoni hagyományoknak és a népszövetségi 

rendszer logikájának megfelelően – bizonyos értelemben épp azzal szembemenve – pedig 

nemzetközi egyezményekben rögzített fegyverzetcsökkentésben kereste a megoldást, az 

1921–1922-es Washingtoni tengerészeti konferenciák (pontosabban ezen belül az Öthatalmi 

egyezményt/Washingtoni flottaszerződést eredményező konferencia) azonban ahhoz vezetett, 

hogy haditengerészeti képességei nemcsak abszolút mértékben csökkentek, de relatíve is 

hanyatlottak más, a II. világháborúban agresszorként fellépő hatalmakkal viszonylatban
43

 – 

mindez a Stimson-doktrína tételeivel összevetve szolgál külön relevanciával. 

A katonai doktrínák terén a hidegháború hozott újabb fordulatot, amikor az Egyesült 

Államok, felvállalva az aktív, sőt vezető szerepet a világpolitika alakításában, rendre 

kénytelen volt felülvizsgálni stratégiai és doktrinális koncepcióit a Szovjetunióval folytatott 
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fegyverkezési verseny fejleményeinek tükrében. A hivatalosan a „stratégia” terminussal 

illetett, de tulajdonképpen a külpolitikai doktrínák katonai megfelelőjeként felfogható 

hidegháborús hadászati koncepciók – amelyek több-kevesebb átfutási idő elteltével 

rendszerint a NATO-struktúrában is át lettek vezetve – a következőek voltak:
44

 a 

hagyományos háború stratégiája 1945-től 1954-ig (kétféle háború: totális-globális, illetve 

korlátozott háború az Európán kívül eső területeken, nukleáris fegyverek bevetése 

lehetőségének kizárásával), a tömeges megtorlás stratégiája 1954-től 1961-ig (a „kard” és 

„pajzs” elmélete – a kölcsönösen garantált megsemmisítés koncepciójával szembeállítva az 

ellenoldalon), a rugalmas reagálás stratégiája 1961-től 1971-ig (a „két és fél háború” elmélete 

– valójában tényleges képességi realitás nélkül), a reális elrettentés stratégiája 1971-től 1991-

ig („másfél háború” elve).
45

 Ha mindezeket összevetjük a külpolitikai doktrínákról meglévő 

ismereteinkkel, megállapíthatjuk, hogy a hagyományos háború stratégiája a Truman-, a 

tömeges megtorlás stratégiája az Eisenhower-, a rugalmas reagálás stratégiája a két Johnson-, 

a reális elrettentés stratégiája pedig a Nixon-, a Carter- és a Reagan-doktrínával esett egybe. A 

külpolitikai és a katonai doktrínák közötti tudatos megfeleltetés tekintetében általánosságban 

elmondható, hogy elméleti szinten megvalósult, azonban a gyakorlatban történő tesztelésnek 

legtöbbször nem lett kitéve. A Truman-doktrína esetében például azt látjuk, hogy legalábbis a 

feltartóztatási keretstratégia jegyében, Európán kívüli területen – konkrétan Koreában 1950–

1953 között – történt hagyományos háborús összetűzés, illetőleg megszülettek a regionális 

védelmi szervezetek, de a Truman-doktrína konkrét címzettjeinek, vagyis Török- és 

Görögországnak a tekintetében nem volt érdemi relevanciája a katonai stratégiának. A 

tömeges elrettentésnek és az Eisenhower-doktrínának még ennél is kevesebb kapcsolódási 

pontja van. A rugalmas reagálás stratégiája kapcsán napvilágot látott „két és fél háború” 

koncepciója viszont ehhez képest nagyon is tetten érhető a Johnson-doktrínákban, különösen 

a kettő együttesében: ha – mint szakértők egybehangzó véleményére alapozva fentebb már 

említést nyert itt is – a haderőbeli háttér nem is állt rendelkezésére Washingtonnak „két és fél 

háború” egyidejű sikeres megvívására, a délkelet-ázsiai és a karib-tengeri konfliktusok 

párhuzamos felvállalása utal a koncepció figyelembe vételére; csakúgy, mint a rugalmas 

reagálás koncepciójának másik koncepcionális eleme, vagyis hogy az Egyesült Államok 

minden esetben reagáló szereplőként vonódik be a konfliktusokba és az offenzíva jellegének 
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 Kőszegvári Tibor: Katonai stratégiák és doktrínák a hidegháború korszakában.  p.13-19. 
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 Mint ahogy korábban erre történt már utalás, minden haderőnemnek megvolt a saját, időről időre módosuló 

doktrínája. Külön figyelmet igényelhet ezek közül a nukleáris doktrínák számba vétele (amelyek jellemzően 

vagy tábornokok és hadügyminiszterek nevéhez köthetők, vagy a koncepció lényegét visszaadó fogalmi 

terminussal illették őket). Ezeknek a részletekbe menő kifejtése azonban meghaladná jelen írás tartalmi-

szerkezeti kereteit. (Lásd bővebben: Bert Chapman: Military Doctrine. A Reference Handbook.  p.6-12.) 
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és mértékének megfelelő válaszlépéseket tesz – ha jobban belegondolunk, különösen a 

vietnami háború levezénylésében volt kitapintható az egyensúlyozás és az arányosságra 

törekvés a szuperhatalmi összecsapás elkerülésének érdekében (ami utóbb a kritikák egyik 

legfrekventáltabb célpontja is lett, hogy tudniillik a katonai szempontok a politikai 

szempontoknak való alárendelése és a nem elsöprő erejű hadviselés vezetett oda, hogy az 

Egyesült Államok végeredményben nagy áldozatok árán is a célját nem elérve kényszerült 

elhagyni a hadszínteret)
46

. A megfeleltetésre való legtudatosabb törekvés, sőt tulajdonképpeni 

összehangolás minden bizonnyal a Nixon-doktrína és a reális elrettentés stratégiája 

„párosának” esetében áll fönn: mindkét koncepció kidolgozása, illetve kidolgoztatása 

szorosan köthető az elnök személyéhez, amiket az elnök sajátjának is tekintett (a katonai 

stratégia reformjára maga Nixon adott utasítást közvetlenül megválasztását követően, 

nemzetbiztonsági tanácsadójával egyetértésben kimunkált külpolitikai doktrínáját pedig 

további egyeztetés nélkül önmaga jelentette be); mind a katonai, mind a külpolitikai 

elképzelésekben tükröződik a valós állapotoknak való megfeleltetés igénye, vagyis a 

képességek és az ambíciók összehangolása (gondoljunk az egyik részben a „két és fél háború” 

leredukálására a lehetőségeket inkább tükröző „másfél háborúra”, másik részben pedig a 

vietnamizáció általánosításának törekvésére). A Carter-doktrína ilyen mértékben, több ponton 

való megfeleltetése már kevéssé lehetséges, de ez inkább tulajdonítható egyrészt annak, hogy 

relevanciáik között nem volt olyan egyértelmű az átfedés, másrészt annak, hogy tényleges 

alkalmazására tulajdonképpen nem került sor; a két koncepció elveiket tekintve valójában 

nem mondott ellent egymásnak. Ugyanez a Reagan-doktrínáról – amely elvben ismét 

parttalanná tette az amerikai bevonódást – nem mondható el, csak úgy, mint a reagani 

külpolitikai programokról, amelyek – középpontban a Stratégiai Védelmi Kezdeményezéssel 

– ugyancsak meghaladták a reális elrettentés koncepcióját. 

Az 1980-as évek közepén, vagyis még a reális elrettentés stratégiájának hatálya alatt 

került megfogalmazásra az úgynevezett Weinberger-doktrína, amely – mint az a 

későbbiekben kifejtésre kerül – egyszerre adott alapot a Reagan-doktrínának és egyszerre 

jelölte ki egyszersmind annak korlátait is: a lényege, hogy hat pontban határozta meg az 

Egyesült Államok haderejének külföldi bevetéséhez mérlegelendő kritériumokat. A 

Weinberger-doktrína mentalitása később aztán – némileg átstilizálva és kiegészítve – 

megerősítést nyert a Powell-doktrínában, amely a következő kérdések egyöntetű igenlő 

megválaszolásához kötötte az amerikai csapatok külföldi bevetését: alapvető 
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nemzetbiztonsági érdek fenyegetettségéről van-e szó; van-e egyértelmű elérhető cél; a 

költségek és a kockázatok teljes egészében fel lettek-e mérve (és összeegyeztetve a célokkal); 

minden erőszakmentes szakpolitikai lehetőség ki lett-e merítve; van-e hiteles, alátámasztott 

kivonulási stratégia, megelőzendő a parttalan bevonódást; teljességükben fel lettek-e a mérve 

a beavatkozás következményei; az akciót általános támogatás övezi-e az amerikai nép 

részéről; van-e az akcióhoz érdemi nemzetközi támogatás. Ezen elvek az 1990-es évek 

humanitárius katasztrófáira csak korlátozottan voltak alkalmazhatók, a Clinton-doktrínával 

pedig végképp háttérbe szorultak. A Bush-doktrína meghirdetésekor az Egyesült Államokban 

a Donald Rumsfeld által jegyzett, a 2001-es (a szeptemberi terrortámadások előtt kidolgozott, 

de azok után kiadott) Négyéves Védelmi Szemlében
47

 megjelenő stratégiai doktrína, az 

úgynevezett „1-4-2-1 formula” volt érvényben, vagyis hogy az amerikai haderőnek képesnek 

kell megvédenie az Egyesült Államok területét (1), képesnek kell elrettentenie az 

ellenségeskedéseket négy kiemelt prioritású régióban (4), képesnek kell sikerrel megvívnia 

két külön háborút gyors egymásutánban (2), és azokat döntő mértékben kell megnyernie (1). 

Ehhez kapcsolódott még a Rumsfeld-doktrínaként emlegetett hadászati elképzelés, amely 

nagy hangsúlyt fektet a hadügyi fejlesztésekre, és a hadviselésben mérsékelt számú 

szárazföldi erők bevetését irányozza elő az erőteljes légi támogatás és a csúcstechnológiai 

eszközök bevetésének túlsúlya mellett. Mindkét koncepció – a QDR-ben kifejtett stratégiai 

doktrína és az úgynevezett Rumsfeld-doktrína is – megmutatkozott egyrészt a „kvázi-

szimultán” afganisztáni és iraki hadviselés felvállalásában, másrészt az Afganisztánban és 

Irakban alkalmazott katonai módszerekben, vagyis a kivitelezésben (az eredményesség, illetve 

sikeresség és megalapozottság megítélése persze ettől független, külön kérdés).
48

 A legújabb 

Négyéves Védelmi Szemlét 2010 februárjában publikálta az Obama-kormányzat. 

1.E) KÜLPOLITIKAI DOKTRÍNÁK – NEMZETKÖZI KITEKINTÉS 
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 United States Department of Defense: Quadrennial Defense Review Report (September 30, 2001). 
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 Ennek kapcsán meg kell még említeni azt a „Wolfowitz-doktrínát” is, ami az akkor a Pentagonban 

szakpolitikai államtitkárként dolgozó Paul Wolfowitz által jegyzett 1992-es (1994–1999-re szóló) Védelmi 

Tervezési Iránymutatásban (Defense Planning Guidance) jelent meg – az akkor nem nyilvánosságnak szánt 
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Mint ahogy azt Cecil V. Crabb a témában írt monografikus munkájának fülszövegében 

olvashatjuk, „egy más nemzet sem hagyatkozott olyan erőteljesen külpolitikai doktrínák 

kinyilatkoztatására, mint az Egyesült Államok”; és valóban, a második világháborút követően 

a doktrínaalkotás gyakorlata az amerikai elnökök részéről „bevett hajlammá intézményesült”; 

ugyan más országok is fogalmaztak meg időről időre diplomáciai doktrínákat, de ezek 

kivételesek és arányukban kis fontosságúak az amerikaiakhoz képest.
49

 

Természetesen minden modern állam szükségszerűen törekszik külpolitikai 

aktivitásának minél tudatosabb és előretekintőbb megtervezésére, így minden egészségesen 

működő állam kell rendelkezzen valamiféle külkapcsolati stratégiával, külpolitikai stratégiai 

elképzelésekkel, külügyi prioritásokkal. Példának véve hazánkat, ez esetben is elmondható, 

hogy a fő prioritásokat, a világpolitikai berendezkedés alapvető átrendeződése és a 

rendszerváltás következtében megváltozott nemzetközi környezetre tekintettel, Magyarország 

is megfogalmazta már az első szabad választásokat követően – ez az euroatlanti integráció, a 

szomszédságpolitikai viszonyok rendezése és a nemzetpolitikai érdekek képviselete által 

alkotott jól ismert hármas; a 2000-es évek derekán pedig elkészült a legújabb, részletes 

áttekintése külügyeinknek, amit a  Külügyminisztérium Magyarország külkapcsolati 

stratégiája címmel nyilvánosságra is hozott.
50

 Mindazonáltal doktrinális elemeket ebben és a 

hasonló dokumentumokban általában véve nem találunk; a regionális politikán túlmutató, 

komolyan vehető doktrínákat pedig magától értetődő módon többnyire csak a paramétereiknél 

vagy szituatív stratégiai pozíciójuknál fogva fajsúlyos országok nyilatkoztathatnak ki. Ezek 

közül veszek sorra – messze a teljesség igénye nélkül – néhányat az alábbiakban. 

Az egyik legismertebb, legnagyobb hatású, amerikai relevanciával is bíró – és így 

említésre elsőként érdemes – nem amerikai külpolitikai doktrína a Brezsnyev-doktrína. A 

Leonyid Iljics Brezsnyev szovjet kommunista pártfőtitkár (és korábbi és későbbi államfő) 

nevével fémjelzett doktrína összefoglalását először Szergej Kovaljov ideológus adta közre a 

Pravda 1968. szeptember 26-ai számában, amit maga a pártfőtitkár egy az év november 13-ai 

varsói pártkongresszuson (a LEMP V. Kongresszusán) tartott beszédében erősített meg; a 

doktrína lényege az volt, hogy a szuverenitás „osztályalapú” kategória, és hogy mivel a 

szocialista országok bármelyikének államrendjét érő támadás valójában a teljes szocialista 

tömb ellen intézett kapitalista támadás, ezért – eredjen ez a támadás akár belülről – az efféle 

fenyegetést nem lehet az adott ország belügyének tekinteni, hanem a szocialista tábor közös 

fellépését indokolja: ez tulajdonképpen a három hónappal korábbi csehszlovákiai megszállás 
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visszamenőleges legitimációjának tekinthető. A Brezsnyev-doktrína egyébiránt nem volt 

minden előzmény nélküli: implicit módon Moszkva gyakorlatilag a II. világháború utáni 

berendezkedés megszilárdulásától kezdve ennek megfelelő politikát folytatott, az 1956-os 

magyarországi események után pedig – lényegében a szocialista internacionalizmus és a 

békés egymás mellett élés doktrinális elvének elemeként – hasonló tartalommal nyert konkrét 

megfogalmazást az úgynevezett Pomelov-doktrína. A Brezsnyev-doktrína egészen az 1980-as 

évek végéig, a gorbacsovi enyhülés időszakáig fennállt, amikor felváltotta először az a 

közbeszédben csak „Frank Sinatra-doktrínaként” emlegetett
51

, amúgy a gyakorlatban már 

megszületése előtt érvényesülő koncepció, hogy Moszkva nem gördít akadályokat a 

szocialista blokk többi országa népeinek önrendelkezése elé, majd később, 1990/1991 

fordulójától pedig az SZKP KB szakértői részlege által kidolgozott, Jurij Kvicinszkij 

külügyminiszter-helyettes nevével fémjelzett Kvicinszkij-doktrína, amely lényegét tekintve 

arról szólt, hogy a Moszkva által kontrollált multilaterális struktúrák felbomlását követően a 

Szovjetuniónak a bilaterális megállapodásokon keresztül kell érvényesítenie az érdekeit.
52

 A 

Brezsnyev-doktrína azért különösen releváns amerikai szemszögből is, mert egyrészt 

gyakorlatilag az amerikai feltartóztatási politikával és az annak szellemiségében született 

többi amerikai doktrínával állt szemben évtizedeken keresztül (az összeütközés kifejezetten 

szembeszökő például a Carter-doktrína esetében, hiszen az afganisztáni inváziónak sok 

tekintetben a Brezsnyev-doktrína szolgáltatta az ideológiai alapot), másrészt pedig 

tulajdonképpen felfogható a Monroe-doktrína megfelelőjének annyiban, hogy – ha nem is 

kifejezetten földrajzi, hanem inkább ideológiai értelemben (bár a kettő nagyban egybeesett) – 

valójában a monroe-i elvhez hasonlóan kijelölte érdekszférája határait, és elköteleződött 

annak megvédése iránt. 

Szintén a hidegháború terméke a Hallstein- és az Ulbricht-doktrína. Az előbbiben 

Walter Hallstein külügyi államtitkár rögzítette 1955-ben az NSZK azon álláspontját, hogy a 

német nép egyetlen legitim képviselője a bonni szövetségi kormány, és így megszakítja a 

diplomáciai kapcsolatot azon államokkal – kivéve a Szovjetuniót –, amelyek elismerik az 

NDK-t a nemzetközi közösség szuverén tagjaként. Az utóbbi az ezzel az NDK részéről 

szembeállított doktrína volt, gyakorlatilag az NSZK doktrínájának 

„reciprokaként”/„komplementereként”: ebben Walter Ulbricht keletnémet pártvezető 

jelentette ki, hogy normalizált kapcsolatok csak abban az esetben képzelhetőek el a másik 
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német állammal, amennyiben megtörténik egymás kölcsönös elismerése – ilyetén módon 

nyomást gyakorolt a szocialista tömb országaira, hogy azok ne építsenek ki kapcsolatot 

Nyugat-Németországgal. A gyakorlatban azonban mindkét doktrína nehezen volt betartható: 

bár a Hallstein-doktrína kezdetben sikerrel szigetelte el az NDK-t a nyugati és harmadik 

világbeli országok egy részétől, valójában egyúttal az NSZK részleges elszigetelődését is 

okozta, nyilvánvalóan a keleti tömb országainak viszonylatában – a diplomáciai kapcsolatok 

megszakítására került sor például Kuba és Jugoszlávia esetében, viszont az arab világgal (pl.: 

Egyiptom) szemben már nem sikerült következetesen fenntartani a doktrinális álláspontot. A 

két doktrínát végül az 1969-ben kormányra kerülő Willy Brandt kancellár új 

megközelítésmódja, az úgynevezett Ostpolitik tette elavulttá, amelynek egyik fő célja – a 

teljes németség érdekeinek szem előtt tartásával – a két német állam kapcsolatainak 

normalizálása és, ezzel együtt járva, egymás kölcsönös elismerése volt; ennek emblematikus 

momentuma volt az NSZK és az NDK között létrejövő alapszerződés 1972. december 21-ei 

aláírása. Ezzel analóg módon írható le a szituáció Kína (Kínai Népköztársaság) és Tajvan 

(Kínai Köztársaság) kapcsán is: az 1949-ben a kommunisták győzelmével lezárult 

polgárháborút követően mind a Mao Ce-tung vezette pekingi, mind pedig a Csang Kaj-sek 

vezette tajpeji kormányzat saját magát tartotta Kína egyedüli legitim képviselőjének, a másik 

felet pedig, illegitimként, nem ismerte el; ennek megfelelően – a világpolitika alakulásával – 

1971-ig Tajpej, 1971-től pedig Peking látta el Kína képviseletét az ENSZ-ben, a diplomáciai 

kapcsolatok fenntartása pedig jellemzően szintén komplementer természetű volt. Ezt a 

diplomáciai álláspontot nevezzük mindkét kínai kormányzat részéről az „egy Kína” elvének – 

amelyet például az Egyesült Államok hosszú éveken keresztül nem fogadott el, és a maga 

részéről a „két Kína”-elvet vallotta. Tajvanban a hivatalos politika 1991-ben változott meg, 

amikor az önálló identitáskeresés jegyében olyan alkotmányos változások léptek életbe, 

amiknek nyomán kifejeződött Tajvan önállósága, ugyanakkor a Kínai Népköztársaságnak a 

hallgatólagos elismerése is; Peking álláspontja változatlan továbbra is, habár ide 

kapcsolódóan mindenképp megemlítendő a Teng Hsziao-ping által az 1980-as években a 

kínai újraegyesítés céljával kiformált „egy ország, két rendszer” elv, amelynek lényege, hogy 

az olyan területek, mint Hong Kong, Makaó, valamint Tajvan úgy integrálódhatnának vissza 

az anyaországba, hogy közben megtarthatnák saját politikai és gazdasági 

berendezkedésüket.
53
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 Hozzátenném még, hogy ezeken túlmenően tajvani részről – illeszkedve a „számozott politikák” kínai 

hagyományához – még több alternatív koncepció is napvilágot látott: mint például a „két ország mindkét 

oldalon” vagy a „négy nem és egy nélkül”. 
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A térség másik jelentős világpolitikai szereplője, Japán is kimunkálta a saját 

külpolitikai doktrínáit a II. világháború lezárultával. A háború utáni évtizedek uralkodó japán 

külpolitikai (és ugyanakkor nem kevéssé bel-, illetve gazdaságpolitikai vonatkozású) 

doktrínája, a Josida-doktrína alaptétele az volt, hogy Japánnak távolságtartóan kell 

viszonyulnia a vitás nemzetközi ügyekhez, és ezek helyett nemzeti energiáit a belső 

gazdaságra, a vállalkozások és a technikai fejlesztés ösztönzésére kell fókuszálnia. Ennek a 

mentalitásnak egy specifikusabb és még markánsabb kifejezője volt a Fukuda-doktrína, 

amelyet Fukuda Takeo miniszterelnök egy 1977-es ASEAN-körútján nyilatkoztatott ki, és 

amelyben – ugyancsak megfelelve a japán alkotmány sokat idézett 9. cikkelyének, a háborút 

mint a Japán által felvállalható nemzetközi vitarendezési eszközt elvető úgynevezett 

„békecikkelynek” – kijelentette, hogy Japán sohasem fog katonai hatalommá válni, és hogy 

törekszik a térség országaival való, kölcsönös bizalmon alapuló együttműködésre. Mindezek 

természetesen szintén kölcsönhatásban voltak az Egyesült Államok külpolitikájával, hisz 

minderre csak a II. világháború utáni megszállási időszakot követő kétoldalú megállapodások 

nyomán Japánnak biztosított amerikai védernyő oltalma alatt kerülhetett sor; a hidegháború 

lezárultával számos súrlódást is generált az, hogy az Egyesült Államok határozottan 

törekedett a japán biztonságpolitikai felelősségvállalás szintjének és külpolitikai 

szerepvállalás aktivitásának az emelésére.
54

 

A latin-amerikai térségből két nagyobb jelentőségű doktrínát érdemes megemlíteni: az 

egyik a Calvo-doktrína – amiről a későbbi fejezetekben lesz még szó –, a másik pedig az 

Estrada-doktrína. Utóbbiban Genaro Estrada mexikói külügyminiszter fogalmazta meg, hogy 

– a népek önrendelkezésének és a be nem avatkozás elvének is megfelelően – Mexikó nem 

ítélkezik más nemzetek kormányzata vagy kormányzatában beállt változása fölött sem 

negatív, sem pozitív értelemben, vagyis elveti az elismerés/el nem ismerés diplomáciai 

eszközét (e mögött az elv mögött valamelyest meghúzódhatott a Roosevelt-kiegészítéssel 

kapcsolatos latin-amerikai ellenérzések kifejeződése is – az Egyesült Államok bírálta is a 

doktrínát több alkalommal); a doktrína mintegy hét évtizedig meghatározta Mexikó 

diplomáciáját, 1930-tól egészen a 2000-es évekig, amikor is a Fox-kormányzat 

külügyminisztere, Jorge Castañeda tett kísérletet a visszavonására, de az érdemben csak a 

későbbi Calderón-kormányzat alatt történt meg. 

A nyugat-európai szövetségesek köréből a britektől és a franciáktól szeretnék néhány 

példát hozni. Az 1848-as Palmerston-doktrína inkább beligazgatási, illetve gazdasági jellegű, 
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de bizonyos tekintetben párba állítható a Calvo-doktrínával is: azt mondta ki egy diplomáciai 

körlevélben, hogy amennyiben brit befektetők kedvezőbb kamatozás miatt döntenek külföldi 

kötvények mellett a hazai helyett, akkor meghiúsulás esetén ne számítsanak a brit kormány 

segítségére. Tony Blair egy 1999. április 22-ei chicagói konferencián, a Chicago Economic 

Club rendezvényén fejtette ki azt a – lényegében a Clinton-doktrínával analóg, de később a 

Bush-kormányzat alatt indított „terrorellenes” háborúk visszamenőleges legitimációjára is 

alkalmazott – doktrínát, miszerint a nemzetközi közösségnek felelőssége van humanitárius 

katasztrófák esetén is a beavatkozást illetően, még akkor is, ha a krízis országhatárokon belül 

marad és nem jelent fenyegetést a nemzetközi békére és biztonságra, továbbá hogy az ilyen 

esetek elbírálásához megfelelő kritériumrendszert kell kidolgozni; a felvetés egyébként 

visszavezethető Kofi Annan ENSZ-főtitkárnak a nemzetközi közösséghez intézett megelőző 

felhívására, amelynek eredményeképp a kanadai kormány által alapított International 

Commission on Intervention and State Sovereignty utóbb le is tett az asztalra egy tárgyalási 

alapnak szánt munkát.
55

 Francia földről a gaulle-izmust és a Chirac elnök által jegyzett két 

doktrínát tartom érdemesnek idézni. A gaulle-izmus ugyan inkább francia nemzeti politikai 

ideológia, de – talán éppen a differenciák demonstrációja miatt – mégis érdemes leírni: De 

Gaulle tábornok ezen általános vezérleve szerint a nemzeti függetlenséget és a nemzeti 

érdeket mindenek fölé kell helyezni, célkitűzésként pedig meg kell fogalmazni az egykori 

francia dicsfénynek (gloire) és a nagyságnak (grandeur) a visszaállítását – Franciaország 

megerősítésének lehetőségét jelentős részben az önálló francia nukleáris ütőerő 

megteremtésében, megőrzésében látta; ezenkívül eszmerendszere tartalmazott még olyan 

társadalom- és gazdaságpolitikai elemeket, mint a konzervatív értékrend előtérbe helyezése, 

az ökonómiai dirigizmus, a szociális érzékenység, a központosított államfelfogás. Ideológiáját 

a francia jobboldali párt, az UMP egy csoportosulása viszi tovább. Ennek tükrében talán nem 

meglepő, hogy a chiraci doktrínák is közvetve a gaulle-izmus tételeinek érvényesülését 

szolgálják: a 2003-as Chirac-doktrína értelmében Franciaország maximálisan törekszik az 

ENSZ fórumain megszülető döntések betartására és betartatására (ez érthető is, hiszen 

Franciaország nemzetközi súlyát legfőképp az ENSZ BT-ben őt megillető állandó tagsága és 

az ezzel járó vétójog adja – ez mutatkozott meg a 2003-as iraki háború francia ellenzésében 

is
5657

); a másik Chirac-doktrína „felbukkanása” Jacques Chirac elnöknek egy 2006. január 19-
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 További részletek:          John Sloboda – Chris Abbott: The ”Blair doctrine and after”: five years of 

humanitarian intervention. 
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 Megjegyzendő, hogy egyes értelmezések ugyan e mögött a francia viselkedés mögött más logikát látnak, és a 

Chirac-doktrínát is ennek megfelelően a közel-keleti szembenállás szemszögéből figyelik és az arab oldal 

irányában megvalósuló pártosságként értelmezik. 
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ei kijelentéséhez kötődik, amelyben a francia államfő – gyakorlatilag elsőként felülvizsgálva 

nukleáris doktrínáját a terrorizmus elleni globális háború megindítását követő korszakban – 

leszögezte, hogy Franciaország kész használni a francia nukleáris ütőerőt azon államok 

erőközpontjai ellen, amelyek terrorista cselekményeket szponzorálnak Franciaország 

sérelmére
58

. 

Végezetül pedig egy nemzetközi szervezethez, az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez 

köthető doktrínát szeretnék közölni. Kofi Annan nevével két doktrinális deklarációt is szokás 

jelölni, de valójában ez tekinthető ugyanazon doktrína két pillérének. Mindkét deklaráció az 

1999-es koszovói válság idején született, és mindkét kijelentést többször is felidézte és 

megerősítette maga az ENSZ-főtitkár is – jelezve a koncepciójának relevanciáját és 

aktualitását a 2000-es évek első felében is. Kofi Annan egyrészről felhívta a figyelmet, hogy 

az erő alkalmazására való felhatalmazás egyetlen legitim forrása az ENSZ Biztonsági 

Tanácsának az erre vonatkozó határozata, másrészről pedig – tulajdonképpen részben a 

nemzetközi közösséghez intézett felhívásként, részben a kérdésben elítélhető rezsimeknek 

címzett üzenetként – kijelentette, hogy egy kormány sem bújhat a nemzeti szuverenitás mögé 

az egyetemes és alapvető emberi jogok súlyos megsértése esetén (ezzel tulajdonképpen a 

humanitárius meggondolásokat fölébe helyezte a területi sérthetetlenség és a belügyekbe való 

be nem avatkozás egyébiránt bizonyos konstellációkban egymásnak szükségszerűen 

ellentmondó elveinek – mindazonáltal megjegyzendő, hogy deklarációi nem tekinthetőek az 

Egyesült Nemzetek Szervezete hivatalos álláspontjának).
59

 

E fenti „válogatásból” is kiviláglik, hogy a doktrínáknak – ha sporadikusan is, de – az 

Egyesült Államokon kívül is van „irodalma”, méghozzá igen változatos, sokrétű. Ez persze 

nehezíti a kategóriaalkotást, de könnyítheti a kontextusba helyezést és ezáltal a megértést… 
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 Lásd pl.:          Olivier Guitta: The Chirac Doctrine. 
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 Mint az egyértelműen kiviláglik, a doktrína eme megjelenése teljességgel különbözik a másiktól mind 

tartalmában, mind habitusában, mind pedig szektoriális specifikumát, fókuszáltságát tekintve. 
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General to Commission on Human Rights: Human Rights Must Not Be Sacrificed to Counter-Terrorism. 
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2. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KORÁBBI KÜLPOLITIKAI 

DOKTRÍNÁI 

2.1. A MONROE-DOKTRÍNA (VAGY MONROE-ELV)
60

 

2.1.A) A MONROE-DOKTRÍNA (FELVEZETÉS, MEGHATÁROZÁS) 

A Monroe-doktrína – melyet közkeletűen szokás az „Amerika az amerikaiaké” 

szlogennel összegezni – az Egyesült Államok első és az amerikai identitásban-mentalitásban 

talán legmélyebben gyökerező és talán legmesszebbre ható külpolitikai doktrínája. A XIX. 

század első negyedében megfogalmazott diplomáciai alapelv egyenesen következett a csak 

néhány évtizede függetlenedett országot körülvevő világpolitikai kontextusból csakúgy, mint 

magának a függetlenedésnek a körülményeiből és erkölcsi-eszmei indíttatásából, majd pedig 

alapjaiban határozta meg az Egyesült Államok szerepét a nemzetközi életben mintegy szűk 

másfél évszázadon keresztül. Így válhatott az olykor „az amerikai doktrínaként” is 

aposztrofált Monroe-doktrína olyan alapvetéssé, amit egyfelől odahaza gyakorlatilag osztatlan 

konszenzus övezett, másfelől külföldön is „védjegye” lett az amerikai diplomáciának. Azt, 

ennek megfelelően, sokféleképp magyarázták, számtalanszor újraértelmezték, és a 

legkülönfélébb helyzetekben alkalmazták vagy hivatkoztak rá. Mindennek tükrében talán nem 

tűnik erősen túlzónak Dexter Perkinsnek, a Monroe-doktrína egyik legtekintélyesebb 

interpretálójának
61

 minősítése, mely szerint Monroe „halhatatlan üzenete” az addig ismert 

„összes amerikai államügyi megnyilatkozás legjelentősebbike”
62

, míg ugyancsak a korral 

foglalkozó történész fia, Bradford Perkins pedig egyenesen úgy aposztrofálta mint az 

Egyesült Államok „diplomáciai függetlenségi nyilatkozatát”
63

. 

A Monroe-doktrína lényegileg a következő pontokban foglalható össze: 1) az amerikai 

kontinens a jövőben nem lehet tárgya az európai gyarmatosításnak; 2) az amerikai 

kontinensen létrejött politikai rendszer alapjaiban más, mint az európai, és az Egyesült 

Államok az európai politikai rendszer a nyugati féltekén történő kiterjesztésére való 
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mindenféle törekvést a biztonságát érő fenyegetésként fog értékelni; 3) az Egyesült Államok 

nem avatkozik be sem az európai nemzetek, sem pedig az amerikai kontinensen már létező 

európai gyarmatok belügyeibe. 

2.1.B) A MONROE-DOKTRÍNA NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KONTEXTUSA – ELMÉLETI ÉS 

GYAKORLATI ELŐZMÉNYEK ÉS UTÓÉLET 

A Monroe-doktrína 1823-as megszületésének idején az Egyesült Államok egy alig 

néhány évtizede függetlenedett, 24 tagállamból álló szövetség volt, amely kontinentális 

terjeszkedésének még épp csak a felénél tartott – gyéren benépesített határterületekkel, az 

európai nagyhatalmak által vitatott hovatartozású államrészekkel körülvéve, a függetlenségi 

háború és az 1812–14-es brit háború élő és a sebezhetőség érzetét idéző emlékével, 

ugyanakkor egyfajta „piaci forradalmat”
64

 megvalósító, mennyiségileg és minőségileg is 

rohamosan fejlődő gazdasággal, valamint nem kevésbé egy olyan nemzeti öntudattal, ami az 

újszerű, demokratikus köztársasági államforma kivételességtudatára alapulhatott. Ez a 

kettősség eredményezhette annak a Monroe-doktrínának a megszületését, ami egy – utólag 

visszatekintve – nem megalapozott fenyegetettségérzet által kiváltott védekező reflex 

mivoltához képest meglehetősen – és már a maga idejében is nyilvánvalóan – megalapozatlan 

önbizalomról tanúskodott. Mindazonáltal a célját – a részben belső, részben külső 

körülmények és események alakulásának köszönhetően – ezzel együtt sikerrel beteljesítette. 

A Monroe-doktrína szellemi gyökereiben egészen a kolóniák megalapításának 

időszakáig visszavezethető, de gondolatilag szorosan összetartozik a korszellemet 

meghatározó „nyilvánvaló elrendeltetés” (manifest destiny) ideológiájával – vagy inkább köz-

érzületével.
65

 A vallásilag is átitatott küldetéstudat – a „város a hegyen” (a fáklyavivő 

pionírság) képzete – a XVII. század második-harmadik évtizedében elsők között behajózó 

puritán Zarándok Atyáktól (mint amilyen John Winthrop volt) eredeztethető, csakúgy mint a 

brit fennhatóságtól való tartás, illetve az attól való függetlenség igénye, továbbá közvetve, 

általában a kitaszító Óvilág iránti megvetés vagy legalábbis az arról alkotott alapvetően 

negatív kép.
66

 Ezek a gondolatok, érzületek a későbbiekben a függetlenségi háború kapcsán, 

az azt megelőző és azt követő évtizedekben csak újabb megerősítést kaptak, és olyan nagy 
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hatású művekben találkozunk velük, mint Thomas Paine Common Sense című 1776-os 

pamfletje, illetve olyan gondolkodóknál-államférfiaknál, mint például Benjamin Franklin. Az 

amerikai nemzet ezekre az erkölcsi felsőbbrendűségre épülő eszmékre alapozva formálta ki a 

„jószándékú birodalom” (benevolent empire) küldetését, amely lényegében azt jelentette, 

hogy Amerikának joga és kötelessége, hogy a világban elterjessze a szabadságot, az emberi 

jogokat és a demokratikus intézményeket – ami éles szembenállást, vagy legalábbis 

elhatárolódást, jelentett a XIX. század abszolutista monarchiáitól
67

. 

Ugyanakkor az eszmények terjesztése lehet passzív is – pusztán a példamutatás révén: 

ennyiben önmagában az amerikai eszmények védelme, vagyis akár elszigetelt fennmaradásuk 

biztosítása is a küldetést szolgálja. E szerint – legalábbis rövid távon – a reális cél az európai 

hódítás megállítása, visszaszorítása lehet az észak-amerikai kontinensen, illetve a nyugati 

féltekén. Ezt a felfogást – pontosabban annak másik oldalát, az európai ügyekbe történő 

belekeveredéstől való tartózkodást – erősítette meg például az 1793-as Semlegességi 

nyilatkozat (amit több semlegességi törvény is követett a XIX. és a XX. század folyamán 

egyaránt) vagy George Washingtonnak az 1796-os elnöki búcsúbeszédében megfogalmazott 

megnyilatkozása is, miszerint az Egyesült Államok gazdasági érdekei nem ütköznek az 

európai nagyhatalmakéival, ezért Amerika kizárólag „alkalmi szövetségeket” kell kössön 

„kivételes alkalmakkor” – az amúgy pragmatikus indíttatású kijelentést a hagyományos 

felfogás mintegy másfél évszázadon keresztül az izolacionista amerikai külpolitika 

alapdokumentumának tekintette
68

. 

A Monroe-doktrína legközvetlenebb eszmei-törvényi-diplomáciai előzményének az 

úgynevezett transzferellenes elvet (vagy másképp Madison-doktrínát) tekinthetjük, amit az 

akkori elnök James Madison kérésére fogadott el a Kongresszus 1810-ben. Ennek a lényege 

abban állt, hogy kimondta, hogy „az Egyesült Államokban komoly aggodalmat keltene, ha 

Florida bármely része egy harmadik hatalomhoz kerülne”. Mivel az Egyesült Államoknak 

alapvető stratégiai érdeke volt, hogy a függetlenné vált államok mellett a gyengülőfélben lévő 

Spanyolország maradjon az egyetlen európai nagyhatalom az amerikai kontinensen, az elvet 

utóbb informálisan a Monroe-doktrínához is csatolták
69

. 
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 Később, a XX. században pedig a totalitárius diktatúráktól és az autokráciáktól. 
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 Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története.  p.25. 
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 Többek közt ezzel adhatunk számot azért, hogy miért nem kerül a Madison-doktrína külön tárgyalásra: 

lényegében a Monroe-doktrína részét képezi, a Monroe-elv egy adott esetre való alkalmazásának tekinthető – 

természetesen, tekintettel a kronológiai tényekre, csak elméletileg, a vizsgálat szempontjából –, továbbá nemcsak 

a köztudatban nem rögzült, de a szakmai diskurzusban sem ekként szerepel – így például a témával foglalkozó 

egyik legelismertebb monográfia (az általam idézett Cecil V. Crabb-féle The Doctrines of American Foreign 

Policy című írás) sem kezeli önálló doktrínaként. 
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A Monroe-elv kinyilatkoztatásának egyik konkrét kiváltó oka tulajdonképpen I. 

Sándor orosz cár egy 1821. szeptember 4-ei datálású birodalmi rendelete volt
70

 – az amerikai 

Északnyugaton Oroszország intenzív szőrmekereskedelemben volt érdekelt, amelynek 

bonyolítására 1799-ben létre is hozták az északról az 51. szélességi körig monopóliumot 

élvező Orosz–Amerikai Társaságot; a hivatkozott cári rendelet az orosz zónában explicite 

megtiltotta a kereskedelmet minden külföldi, így az amerikaiak számára is. Miután a Monroe-

kormányzat tisztviselői már egyébként is meg voltak győződve arról, hogy a Szent Szövetség 

céljai között ott szerepel az európai gyarmati fennhatóság újbóli kiterjesztése az amerikai 

kontinensen, a cári rendelet kiadását az orosz expanzionista törekvések egy példájának 

tekintették, így ellenséges, az Egyesült Államok biztonságát fenyegető aktusként értékelték 

(mint később bizonyságot nyert, alaptalanul). 
71

 

A másik, ennél földrajzilag és „áttételeit” tekintve távolibb, de időben és kauzalitását 

tekintve közelibb, közvetlenebb kiváltó ok az volt, hogy az 1822. végi Veronai kongresszus 

határozata alapján Franciaország következő év tavaszán csapatokat küldött Spanyolországba 

VII. Ferdinánd 1820-ban konstitucionalisták által megdöntött monarchiájának restaurációjára, 

amely misszió nyár végére, a trocaderói ütközet eredményeképp sikerrel is járt. Félő volt, 

hogy a sikeren felbuzdulva a latin-amerikai spanyol gyarmati uralom restaurációja is 

napirendre kerül – és ez, a Richard Rush londoni amerikai követ és George Canning brit 

külügyminiszter közötti levélváltások és megbeszélések alapján, a brit érdekeket (főleg 

gazdasági-kereskedelmi, de az európai erőegyensúlyt illető érdekeket) is sértette volna. 

Washington már ezt megelőzően is kifejezésre juttatta prioritásait annak révén, hogy rendre 

elsők közt részesítette diplomáciai elismerésben a függetlenedő egykori latin-amerikai 

gyarmatokat, de – annak ellenére, hogy az úgynevezett Polignac memorandumban Nagy-

Britannia és Franciaország között rögzítésre került, hogy utóbbi nem avatkozik be a spanyol 

érdekeltségek ügyébe Latin-Amerikában – a legfrissebb fejlemények az akkori vezetés 

meglátása szerint az egyes eseteken túlmutató, általános érvényű reakciót követeltek. 

Odahaza Monroe „nemzeti önvédelmi”
72

 doktrínája osztatlanul kedvező fogadtatásban 

részesült – mind a kormányzat, mind pedig a szélesebb közvélemény tekintetében jóformán 

egyfajta „hit”
73

 övezte (a Monroe-kormányzat ösztönösen a közérzületnek megfelelően 

cselekedett, jóllehet nincs arra utaló bizonyíték, hogy a kérdés ezen aspektusát is vizsgálták 
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 Ezt az értékelést, mármint a reakció közvetlenségét, valamelyest relativizálja a cári rendelet kelete és a 

monroe-i megnyilatkozása megfogalmazódása közt eltelt bő két év, illetve az is, hogy a tételek meghirdetése egy 

rendes éves elnöki üzenet – vagyis nem egy rendkívüli, reaktív megnyilvánulás – keretében történt. 
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 Cecil V. Crabb: The Doctrines of American Foreign Policy.  p.13,12. 
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 Albert B. Hart: The Monroe Doctrine: An Interpretation.  p.351. 
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 Cecil V. Crabb: The Doctrines of American Foreign Policy.  p.10. 
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volna, vagy hogy egyáltalán e tényezőre tekintettel szándékoltak volna lenni a tételek 

kiformálásakor)
74

. Ennek magyarázata a külső fenyegetés egyöntetű megítélésén túl 

legfőképpen abban rejlik, hogy – mint az a korábban írtakból is már leszűrhető – a Monroe-

doktrína alapvetően megfelelt a nemzeti ethosznak
75

 és lelkületnek, sőt kifejezetten rezonált 

rá, visszaerősítette azt; nem beszélve arról, hogy egybevágott ráadásul az amerikaiaknál 

mindig komoly súllyal latba eső üzleti és kereskedelmi érdekekkel is. 

A doktrína másik fő vonásaként azt említhetjük meg, hogy kellő mértékben általános 

és rugalmas volt, így a legkülönbözőbb kihívások kezelésekor is alkalmazható volt. Ennek és 

az előbb említett széles körű elfogadottságának is tudható be, hogy olyan hosszú ideig 

érvényben lehetett és olyan sokan és sokféleképp hivatkoztak rá. Ezen hivatkozások – 

alkalmazások, magyarázatok és újraértelmezések – jelentősebbjeit a diplomáciatörténet és a 

szakirodalom kiegészítésekként
76

 tartja számon, amelyeket a Monroe-doktrína integráns 

részeiként kell felfogni, és ennek megfelelően a „Monroe-doktrínába”
77

 ezeket is bele kell 

érteni,
78

 jóllehet ezek közül néhány olyan mélyreható módosulást eredményezett, amely 

indokolhatja azok különálló tárgyalását [lásd később]. 

A Monroe-doktrína integráns részét képező kiegészítésekként a következőket szokás 

számon tartani.
79

 Néhány hónappal az elnöki üzenet kongresszusi benyújtását követően Henry 

Clay szenátor nyújtott be a Kongresszus elé egy határozati indítványt, amely analóg volt a 

Monroe üzenetében foglaltakkal, tulajdonképpen alkalmazta azt: arra vonatkozott, hogy az 

Egyesült Államok nyilvánítsa ki ellenkezését a korábbi spanyol gyarmati területeken való 

európai beavatkozással szemben – bár az indítvány nem nyert törvényhozási támogatást, a 

határozati javaslatot szokás Clay-doktrínaként említeni. Tulajdonképpen az elv további 

specifikációjának tekinthető a John Quincy Adams elnökhöz köthető 1826-os úgynevezett 

Adams-doktrína, amely újból kinyilvánította a tarnszferellenes elvet Spanyolország volt 

gyarmataira vonatkozólag – ezúttal Kuba vonatkozásában és Mexikó ellenében. Henry Clay, 

1828-ban, immár külügyminiszterként, ugyanakkor egy további magyarázatot is fűzött 

Monroe tételeihez, amit ugyan nem tartanak számon külön kiegészítésként, én mégis fontos 

                                                 
74

 Cecil V. Crabb: The Doctrines of American Foreign Policy.  p.32. 
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 Ez még akkor is így van, ha azt a kérdést máig vita övezi a történészek körében, hogy az amerikai nemzeti 

ethosz mennyire gyökerezik a fentebb említett puritán hagyományokban, vagy mennyire inkább a „középső 
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 Angolul corollary – szó szerinti fordításban: folyomány, szükségszerű következmény. 
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 Adódna ugyanakkor, hogy a szakirodalomban az egyértelmű fogalmazás érdekében következetesen 
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 Cecil V. Crabb: The Doctrines of American Foreign Policy.  p.34-38. 
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evolúciós stációnak tartom: kijelentésében a külügyminiszter egyértelművé tette, hogy a 

Monroe-elv nem tekinthető garanciavállalásnak, és az Egyesült Államokat nem kötelezi 

cselekvésre vagy bármilyen akcióra, amihez amúgy a Kongresszus jóváhagyása szükséges. A 

doktrína evolúciójának következő fontos stációja a Polk-kiegészítés volt: 1848. április 29-ei 

kongresszusi beszédében – az expanzionista ambíciókkal bíró, és az európai erőegyensúlyi 

rendszer az amerikai kontinensre való kiterjesztésétől emiatt különösen is tartó, a 

fenyegetésekkel szemben erőteljes kijelentésekkel fellépni hajlamos – James K. Polk elnök a 

Yucatán-félszigetet érintő krízishelyzetet illetően erősítette meg újból a transzferellenes elvet, 

kiegészítve azt ugyanakkor egy lényegileg új elemmel: hogy tudniillik az európai hatalmak 

részéről nemcsak a katonai beavatkozás, de a hatalomátvételre irányuló diplomáciai 

műveletek is elfogadhatatlanok, ráadásul még akkor is, ha azok az illető terület népének 

jóváhagyásával történnek; (kongresszusi jóváhagyást ugyanakkor ez a kiegészítés sem kapott 

– jórészt a rabszolgaellenes erők azon félelme miatt, hogy az elnök céljai mögött valójában a 

rabszolgatartó területek további kiterjesztésének szándéka áll). Később, 1858-ban Lewis Cass 

akkori külügyminiszter jelentette ki – összhangban tulajdonképp Polk kiegészítésével –, hogy 

az Egyesült Államok nem adja jóváhagyását az Újvilágban európai protektorátusok 

létrehozásához vagy semmilyen más, független amerikai államok alávetésére irányuló 

„közvetlen politikai befolyás” gyakorlásához az európai hatalmak részéről – ez a Cass-

doktrína. Ezt követően a Lodge-kiegészítésről kell szót ejteni: Henry Cabot Lodge 

massachusettsi republikánus szenátor nyújtotta be azt (a Szenátus által 1912 augusztusában 

elfogadott) határozati javaslatot, amely idegen hatalom számára megtiltotta kikötő vagy más 

hajózási létesítmény szerzeményezését a nyugati féltekén – ennek a kiegészítésnek az az 

újdonsággal ható jelentősége, hogy a Monroe-doktrínát ekkor először alkalmazták ázsiai 

hatalommal és nem-állami szereplővel, magán csoportokkal szemben (tudniillik a határozati 

javaslat közvetlen kiváltó oka az volt, hogy az I. világháború előestéjén Alsó-Kaliforniában 

japán üzleti körök kikötői érdekeltségeinek megtelepedésétől tartottak). Végül, meg kell 

említeni Woodrow Wilson elnök egy 1913. október 27-ei, mobile-i beszédében elhangzott 

interpretációját, amely szerint az Egyesült Államok nem tűr meg kizsákmányoló külföldi 

érdekeltségeket Latin-Amerikában – ez nyilvánvalóan kiterjesztő értelmű, hisz nemcsak új 

gyarmatok létesítésére, hanem már meglévő érdekeltségekre is vonatkoztatható. 

Az idegen hatalmak tekintetében, szemben a fentebb ismertetett hazaival, 

természetesen már nem beszélhetünk semmiféle kedvező fogadtatásról – ugyanakkor, bár a 

viszonyulás negatív előjele szinte egyöntetű volt külföldön, a nemtetszés okai igen 

szerteágazóak voltak. Az európai hatalmak tekintetében majdnemhogy egyértelmű a helyzet, 
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hisz Monroe kinyilatkoztatott elvei expressis verbis ellenük irányultak. A 

megfogalmazásukkor konkrétan a Szent Szövetség birodalmai, azok közül is legfőképp 

Oroszország ellen – az ugyanakkor komolyan relativizálja ennek jelentőségét, hogy a 

valóságban ezen kontinentális hatalmak érdekszféráit sértette legkevésbé az elv. Nagy-

Britannia esete azért érdekes, mert ugyan kezdetben a Monroe-elv elvárásai egybeestek 

érdekeivel – olyannyira, hogy az Egyesült Államokkal szövetségben maga kezdeményezett 

volna hasonlót, tekintettel az európai erőegyensúlyhoz fűződő érdekeire –, de az elv 

szándékoltan egyoldalú amerikai kinyilatkoztatása diplomáciai kudarc volt számára, a 

későbbiekben pedig saját törekvéseinek is akadályát kellett látnia benne, csakúgy mint majdan 

Franciaországnak. Spanyolország helyzete szintén speciális, hisz Monroe elnök diplomáciai 

tételei elvben még védték is hanyatlóban lévő érdekszféráit,
80

 ugyanakkor egyfelől ennek 

gyakorlati hasznát – főleg az elv megfogalmazását követő két-három, spanyol szempontból 

még kvázi-érdemi jelentőségűnek tekinthető évtizedben – nem láthatta érdemben, másfelől 

viszont egy esetleges jövőbeli restaurációnak elvi akadályát képezte volna. A függetlenedett 

latin-amerikai államok viszonyulásának alakulása gyökeresen más: első megközelítésben, a 

felszínt és az elvet tekintve Monroe doktrínája teljes mértékben egybeesett ugyan a volt 

gyarmati területek önállósodási törekvéseivel, ugyanakkor a gyakorlatban – főleg a Monroe-

doktrína századközepi és századvégi evolúciós ugrásait tekintve – ez nem így jelent meg, sőt 

Latin-Amerika azt mindmáig az Egyesült Államok hegemonisztikus törekvéseinek 

forrásaként, alapjaként határozza meg, és a későbbiekben a Roosevelt-kiegészítés értelmében 

alkalmazott „dollárdiplomáciával” szemben meg is fogalmazta a maga Calvo-doktrínáját. [E 

kérdések tárgyalása, a doktrína a XX. századi ideológiai-történelmi szerepével egyetemben, 

azonban már egy későbbi alfejezet-rész tárgya kell legyen.] 

2.1.C) KELETKEZÉS: SZERZŐSÉG ÉS FORMÁTUM 

A Monroe-doktrína kinyilatkoztatására 1823. december 2-án került sor James Monroe 

elnök egy a Kongresszushoz intézett üzenetében, konkrétan a VII. éves kongresszusi 

üzenetében (a közvélekedéssel ellentétben nem élőszóban elhangzott beszédről, hanem 

írásban benyújtott üzenetről van szó). Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy az üzenet 

megfogalmazásakor – még ha egyébként célkitűzései közt szerepelt is diplomáciai 
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 1823-ban még négy gyarmati terület tartozott a spanyol koronához a latin-amerikai térségben: Bolívia (1825-

ig), Uruguay (1828-ig), valamint Kuba és Puerto Rico. 
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iránymutatások egyfajta „készletének” hátrahagyása
81

 – Monroe-nak nem volt explicit 

szándéka az első elnöki külpolitikai doktrína megfogalmazása, sőt tudatában sem volt annak, 

hogy az adott aktualitásokra reagálni kívánó beszédével hosszú időkre meghatározó, 

mélyreható precedenst teremt: üzenete annak benyújtása után hosszú évtizedekre feledésbe 

merült, sok más elnöki megnyilvánuláshoz hasonlóan, és hivatalosan először csak az 1850. 

április 19-ei Clayton–Bulwer-csatornaegyezményben hivatkoztak a monroe-i elvekre, míg 

Monroe-doktrínaként először csak egy 1853-as kongresszusi vitában utaltak rá, ami után 

viszont kormányzati tisztviselők frekventáltan kezdték alkalmazni.
82

 Maga a doktrína a 

hosszas üzenet három elszórt bekezdésében fogalmazódik meg – ez szintén azt erősíti meg, 

hogy keletkezésekor nem egy kompakt, koherens és kohézív kinyilatkoztatásnak szánták. 

A doktrínában foglalt ideák önmagukban nem tekinthetőek eredetieknek, ugyanakkor 

azok explicit megfogalmazása és az Egyesült Államok legelemibb diplomáciai érdekeként 

való megfogalmazása már annak tekinthető. A doktrína kiformálásában, majd végül szövegbe 

foglalásában komoly befolyással vettek részt Monroe hivatalos és nem hivatalos tanácsadói 

egyaránt – mint James Madison (korábbi alkotmányozó, külügyminiszter és elnök (és nem 

mellesleg a transzferellenes elv kinyilvánítója!)), Thomas Jefferson (az egykori Kontinentális 

Kongresszus tagjaként a Függetlenségi nyilatkozat egyik megfogalmazója, korábbi 

külügyminiszter és elnök – aki annak idején az Egyesült Államok területét megduplázta a 

Lousiana Terület megvásárlásával és aki fenntartotta az Egyesült Államok semlegességét a 

napóleoni háborúkból való kimaradással), illetve John Quincy Adams (Monroe 

külügyminisztere, későbbi elnök). Mindazonáltal Monroe szerzői voltát nem lehet vitatni és 

névadói volta sem alaptalan: egyrészt a kinyilatkoztatás vitathatatlanul az ő nevéhez köthető, 

másrészt üzenetének sem a tartalma, sem a hangneme nem áll távol Monroe külpolitikai 

nézeteitől és stílusától – ami ugyanakkor sok tekintetben egybeesett a fent említett 

tanácsadóiéival, illetve hasonlított azokra. 
83

 

Az elnöki tanácsadókkal ellentétben a törvényhozásnak ugyanakkor kifejezetten 

minimális szerep jutott a „doktrináció” mindhárom alapvető szakaszában, vagyis a 

kiformálásban, az életbe léptetésben, valamint a végrehajtásban egyaránt. Az elnöki üzenet 

formálódásának időszakában – amely egybeesett a kabinet és London közötti diplomáciai 

levélváltásokkal [erről továbbiakat láss később] – a XVIII. Kongresszus nem is ülésezett, 

tehát nem is volt tudomása a diplomáciai történésekről, így e tekintetben az elvi lehetősége is 
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kizárt a közreműködésnek. A második szakaszt illetően, jóllehet Monroe egy a 

Kongresszusnak címzett üzenetében fektette le később doktrínává váló külpolitikai tételeit, 

miután a kormányzat részéről nem jelentkezett igény semmilyen nemzetközi szerződés 

megkötésére vagy az elv azonnali alkalmazására, törvényhozási aktus nem következett az 

elnöki üzenet közléséből: azt a Kongresszus sem nem fogadta el explicite, sem nem 

alkalmazta közvetett módon sem (legalábbis a keletkezését követő közeljövőben, az azt 

követő több évtizedben). 
84

 

A szerzőség és a hatalmi ágak együttes vonatkozásában még egy tényezőt érdemes 

megemlíteni. Egyes elemzők kiemelik a Monroe-doktrína – amúgy talán kevésbé nyilvánvaló 

– azon jelentőségét, miszerint a törvényhozás és a végrehajtás közötti szerepmegosztásban, 

azok szerepfelfogásában, alig egy generációval az Alkotmány elfogadása után, milyen mély 

nyomot hagyott Monroe megnyilatkozása. Annak ellenére, hogy érvényre juttatásához (vagy 

legalábbis annak egyes módjaihoz) nyilvánvalóan elengedhetetlen a kongresszusi aktus, maga 

a kinyilatkoztatás egyértelmű megerősítése volt a külpolitika terét illető elnöki autoritásnak. 

[Ezen túlmenően a kérdés tárgyalása külön fejezet részét képezi.]
85

 

2.1.D) ALKALMAZÁS – XIX. SZÁZADI GYAKORLAT ÉS NEMZETKÖZI JOGI 

ASPEKTUSOK 

Jóllehet a Monroe-doktrína „szellemére” széles körben szokás, illetve szokás volt úgy 

hivatkozni, mintha az egy alkotmányos dokumentum lenne, illetve „doktrína” volta is 

„jogszabályi kinézetet” kölcsönöz neki (elsősorban persze inkább csak az egyébként is 

jogorientált amerikai társadalomban), azt valójában – épp, többek közt, a kongresszusi 

szentesítés hiányának betudhatóan – nem lehet jogilag kötő erejű rendelkezésnek tekinteni. 

Legalábbis a századfordulóig semmiképpen nem lehetett: mindössze ekkortól lehet – néhány 

szakértő, illetve többek közt a későbbi külügyminiszter John W. Foster véleménye szerint – 

arról beszélni, hogy az 1899-es Hágai egyezmény
8687

 szenátusi ratifikációjával a doktrína 
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 Theodore Roosevelt – például Santo Domingo ügyében – a kérdés kormányközi egyezménnyel való 
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„iránymutatásai” implicite, illetve részben és közvetett módon az Egyesült Államok 

joganyagának részévé váltak.
88

 

Mindezeken túlmenően figyelemre méltó megjegyezni azt is, hogy – noha e 

tekintetben soha semmilyen nemzetközi egyezménykötésre vagy bármilyen jogi aktusra nem 

került sor – az Egyesült Államokban a Monroe-doktrínára a nemzetközi jog részeként, 

univerzális, minden hatalomra nézve kötő erejű elvként tekintettek. Mindezt annak dacára, 

hogy annak tételeit az Egyesült Államok elnöke egyoldalúan hirdette ki, ráadásul az Egyesült 

Államok kormányzatai rendre fenntartották azt az álláspontot, miszerint a doktrína egyedüli 

legitim interpretálója, illetve alkalmazója vagy elvetője, kizárólag maga az Egyesült Államok 

lehet – mint ahogy azt Charles Evans Hughes külügyminiszter is explicite kijelentette 1923-

ban, illetve ahogy azt egy későbbi külügyi dokumentumban, az úgynevezett Clark-

memorandumban
89

 is olvashatjuk. A multilateralizálásra vagy internacionalizálásra valódi 

kísérlet nem is történt, komoly szándék (legalábbis a gyakorlatban) nem is volt
90

.
91

 Más 

országok pont erre hivatkozva utasítják el nemzetközi érvényességét, hisz az elvnek nincs 

konkrét alapja a nemzetközi jogban
92

 és így szankcióhoz sem köthető, sem az elv 

alkalmazása, sem pedig annak elmaradása.
93

 

A Monroe-elv unilaterális kinyilatkoztatásának már a keletkezéskor kifejezetten 

központi jelentősége volt. Annak ellenére, hogy a doktrína egy kezdetleges változatára a brit 

külügyminisztertől, Lord Canningtől érkezett indítvány a kormányzathoz – vagyis szigorúan 

véve nem is belső ihletésű –, abban a reményben, hogy azt Nagy-Britannia és az Egyesült 

Államok majd közösen fogja jegyezni, az amerikai kormányzat következetesen kitartott az 

egyoldalú nyilatkozattétel mellett. Tette ezt két fő okból: el akarta kerülni egyrészt azt, hogy 

Nagy-Britannia – az Egyesült Államok hallgatólagos jóváhagyásával – a nyugati félteke 
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domináns hatalmává emelkedjék, másrészt pedig azt, hogy saját cselekvési szabadságát azzal 

korlátozza, hogy diplomáciai viszonyrendszerét Nagy-Britanniáéhoz köti. 
94

 

Mindezek fényében a Monroe-doktrína valódi zsenialitását és „pikantériáját” az adja, 

hogy úgy nyilatkoztatta ki implicit hegemóniáját a nyugati féltekén, cselekvési szabadsága 

makulátlan megőrzése mellett, hogy a kinyilatkoztatás hitele valójában a brit haditengerészet 

erején alapult. Az amerikai kormányzat olyannyira magabiztos volt erkölcsi 

felsőbbrendűségében és a példamutatás erejében, illetőleg olyannyira tisztában volt azzal, 

hogy a Monroe-doktrína tételei mennyire egybeesnek a brit birodalmi érdekekkel, illetőleg 

hogy – pláne ennek és a Szent Szövetséget belülről is megosztó feszültségeknek betudhatóan 

– mennyire valószínűtlen is egy szent szövetségi fenyegetés realizálódása, hogy teljes 

közömbösséget mutatott a doktrína passzusainak amerikai részről való kikényszeríthetőségét 

illetően. Ennek talán legnyilvánvalóbb tanújele, hogy a Monroe-doktrína születését követő 

időszakban sem az elnök, sem pedig a Kongresszus nem mutatta a legcsekélyebb 

hajlandóságot sem arra, hogy például a doktrína tételeinek betartatásához szükséges akár csak 

minimális szintre fejlessze föl az amerikai haditengerészeti képességeket. 
95

 

A Monroe-doktrína első igazi próbatételére akkor került sor, amikor III. Napóleon – a 

monarchikus rezsimek nevében – megkísérelte Habsburg Miksát Mexikó trónjára ültetni. Az 

Egyesült Államokat épp ekkor lekötötte egyik legkeserűbb történelmi traumája, a 

polgárháború Észak és Dél között, így kezdetben részéről nem futotta többre hangzatos 

deklarációknál – mint amikor William H. Seward külügyminiszter 1862-ben kijelentette, hogy 

az Újvilágban monarchikus rezsim nem lehet képes gyökeret verni. Később, a polgárháború 

kedvező alakulása nyomán azonban már nyomatékosabb reakciók is érkeztek, így például 

1864. április 4-én a Képviselőház egyhangú határozatot hozott, amelyben elítélte a francia 

törekvéseket. Noha el kell ismerni, hogy az amerikai nyilatkozatoknál III. Napóleont végül 

jóval nagyobb mértékben az európai körülmények megváltozása késztette arra, hogy végül 

felhagyjon eredeti szándékaival, azt a Seward külügyminiszter általi értékelést, miszerint a 

Monroe-doktrínát a Habsburg Miksa mexikói kalandja tette mítoszból valósággá, némi 

megszorításokkal el lehet fogadni. Hisz – annak ellenére, hogy az amerikai tisztviselők, az 

európai ellenérzésekre tekintettel, kerülték a Monroe-doktrínára való konkrét hivatkozást – 

annak az esélye, hogy érvényre juttatására az Egyesült Államok erő alkalmazásához 
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folyamodjon, minden korábbinál nagyobbra nőtt
96

, és ez tényezővé válhatott az események 

alakulásában. 
97

 

A Monroe-doktrína egy másik jeles alkalmazása, amelynek révén az immáron 

ténylegesen is intervenciós alapokra lett helyezve, Grover Cleveland elnök 

külügyminiszterének, Richard Olney-nak a nevéhez kötődik 1895-ből, egy Venezuela és Brit 

Guyana közötti határvita kapcsán. Az amerikai kormányzat ugyanis a Monroe-doktrínára 

hivatkozva kívánt döntőbíráskodási eljárást kényszeríteni a britekre – mindenáron elkerülni 

akarván azt is, hogy precedens teremtődjön a Monroe-doktrína figyelmen kívül hagyására. 

Olney közlése szerint a Monroe-doktrínában foglalt „nonkolonizációs elv univerzális 

elfogadottságnak örvend az összes nemzet részéről”, illetőleg az Egyesült Államok 

„gyakorlatilag szuverén a kontinensen, és rendelkezései a törvény erejével bírnak azon 

alanyokra, amelyek közt közvetít”. Jóllehet a britek vitatták az amerikai doktrína nemzetközi 

jogi érvényét, felismerték korlátaikat
98

 – belátták versenyképességük hosszú távon való 

erodálódását, és ezzel valójában ezen a ponton vált a Monroe-doktrína a kontinentálisan 

cáfolhatatlanul felülemelkedő Egyesült Államok saját erőforrásain alapulóan kikényszeríthető 

külpolitikai irányelvévé
99

 –,
100101

 ugyanakkor a latin-amerikai államok is bizonyságot kaptak 

azon olvasatuknak a Monroe-doktrínáról, hogy annak távolságtartó és magasztos elvei 

valójában ténylegesen az Egyesült Államok amerikai szupremáciájának igényét leplezik csak, 

a nemzeti érdek érvényesítésének jegyében. 

2.1.E) A ROOSEVELT-KIEGÉSZÍTÉS ÉS A JÓSZOMSZÉDSÁGI POLITIKA 
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A diplomáciatörténész Thomas A. Bailey értelmezésében
102

 valójában három 

különálló, egymástól meglehetősen eltérő Monroe-doktrínáról beszélhetünk, amelyek közül 

az új evolúciós stádiumot képező evolúciós ugrások két Roosevelt nevű elnökhöz köthetők. 

Az első, a ténylegesen Monroe nevéhez köthető fázis a XIX. század második negyedétől az 

1900-as évekig – más megközelítésben a századfordulót megelőző évtizedig – tartott, és 

természetét tekintve defenzív volt, az USA-t távol tartotta az európai konfliktusoktól, és 

csupán a nyugati félteke intaktságát tűzte ki célul. A második, különálló szakasz a Theodore 

Roosevelt nevével fémjelzett Roosevelt-kiegészítés volt, amelyben az Egyesült Államok 

aktivista, hegemón, már-már imperialisztikus szerepre tört. Míg a harmadik – ha elnevezését 

tekintve nem is, de – Franklin D. Roosevelt elnök 1930-as évekbeli jószomszédsági 

politikájában öltött testet, amely a Monroe-doktrína (legalábbis elvben történő
103

) 

multilateralizálásával a hemiszférikus kollektív önvédelmet vetítette előre. 

Theodore Roosevelt számos alkalommal hivatkozta nyilvánosan a Monroe-doktrínát 

és az Egyesült Államok kitartását az 1823-as tételek mellett, valójában azonban sajátos 

interpretációjával olyannyira módosította a Monroe által kinyilatkoztatott elveket, hogy 

„kiegészítését” akár nyugodtan kezelhetnénk kvázi önálló doktrínaként is. Az elnök egy 1904. 

december 6-ai megnyilatkozásában deklarálta a következőket: bármely latin-amerikai nemzet, 

amely hatékonyan és tisztességgel kezeli társadalmi, politikai és gazdasági ügyeit, számíthat 

az Egyesült Államok jóindulatára és nem kell tartania beavatkozástól, de ahol visszaéléseket 

vagy kormányképtelenséget lehet tapasztalni, ott végső esetben szükség van valamely 

civilizált erő beavatkozására, és a Monroe-doktrína elvei a nyugati féltekén ebbe a szerepbe 

az Egyesült Államokat kényszerítik. Ezzel „furkósbot-diplomáciával” Theodore Roosevelt 

tulajdonképpen egy nemzetközi rendőri szerepre legitimálta az Egyesült Államokat. A 

szerepet utóbb Wilson elnök is felvállalta, sőt még tovább is minősítette: míg a Roosevelt- és 

Taft-féle gyakorlat szerint egy latin-amerikai kormányzat uralmának legitimitását a belső rend 

fenntartásának és a külső kötelezettségeknek való eleget tételnek az együttes képessége adta, 

Wilson a legitimitást még egy további feltételhez, méghozzá az amerikai normák szerint 

elfogadható hatalomba kerüléshez és a demokratikus működéshez kötötte. A kiterjesztő 

felfogást végül Charles Evans Hughes külügyminiszter vetette el – elvben – 1923-ban, amit 

később a fentebb már hivatkozott, 1928-as Clark-memorandum fejtett ki részletesebben: e 

szerint a doktrína az Egyesült Államok és Európa viszonyát illeti, nem pedig az Egyesült 

Államok és Latin-Amerikáét – és minden latin-amerikai intervenciót csak az Egyesült 
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Államokat természetesen megillető „önvédelmi” jog igazolhat, nem pedig a Monroe-

doktrína
104

 (Az persze más kérdés, hogy ez a gyakorlatban és az idegen államok 

szemszögéből nem jelentett érdemi differenciát…). 

A Monroe-doktrína második gyökeres átalakulását a II. világháború előtti évtizedben – 

az európai német és az ázsiai japán érdekszféra kiterjedése által kiváltott reakcióként – a 

pánamerikai mozgalom törekvései hozták meg. Franklin D. Roosevelt a ’30-as és ’40-es 

években konferenciák sorozata révén formálta ki azt a regionális együttműködési és kollektív 

önvédelmi rendszert, amely az 1947. szeptember 2-án 18 latin-amerikai állam és az Egyesült 

Államok által aláírt Riói paktumban
105

, illetve az 1948. április 30-ai Bogotái chartában nyert 

dokumentáris megfogalmazást, és amelynek 1948-tól az Amerikai Államok Szervezete adott 

politikai intézményi keretet. Ezzel a kontinentális egységet kifejező és az Amerika-közi 

együttműködést példázó egyezménnyel, illetve szervezettel, Sumner Welles megfogalmazása 

szerint, „egy unilaterális anakronizmusból vált multilaterális realitás”
106

. Egyes elemzők, 

továbbmenve, kiemelik a következőt: az Egyesült Államok volt az az ENSZ Alapokmányának 

megfogalmazói közül, aki ragaszkodott a térségi önvédelem 51-54. cikkekben történő 

megjelenítéséhez, amely implicite elismeri a földrajzi szomszédságban vagy közelségben 

fekvő országok különleges kötődését – ebben az egyes elemzők
107

 a Monroe-doktrína 

hallgatólagos nemzetközi elismerését látják.
108

 

2.1.F) ALKALMAZÁS – GYAKORLAT ÉS IDEOLÓGIAI FEJLEMÉNYEK A XX. 

SZÁZADBAN 

A Monroe-doktrínát – vagyis helyesebben annak legmélyrehatóbb és 

legellentmondásosabb módosítását
109

, a Roosevelt-kiegészítést – meglehetősen frekventáltan, 

mintegy hatvan alkalommal alkalmazták a XX. század első évtizedeiben, többnyire kisebb 

karibi és közép-amerikai államokban (de ennek egy átmeneti, korai példájaként tekinthetünk a 

kubai önállósodási törekvések nyomán kitört 1898-as spanyol–amerikai háborúra is (a 

szigeten való amerikai katonai jelenlétet megalapozó Platt-módosítás!), illetve különleges 
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elemként tekinthetünk Panamára, ami a XIX. század közepétől mindig is az amerikai nemzeti 

érdekek középpontjában állt, és amit később még Franklin D. Roosevelt elnök is kivételes 

területként kezelt, a kölcsönös tiszteleten és egyenrangú együttműködésen alapuló 

jószomszédsági politika meghirdetésének dacára). Külön érdekesség, hogy a Roosevelt-

kiegészítés alkalmazásának legintenzívebb időszaka annak a Woodrow Wilsonnak az 

elnökségére tehető, aki korában a nemzeti önrendelkezés legnagyobb, máig ható szószólója 

volt. Igaz ugyanakkor az is, hogy ha az Egyesült Államok érvényt akart szerezni a monroe-i 

elveknek, akkor különleges felelőssége volt abban, hogy elkerüljön minden olyan szituációt, 

ami az európai hatalmak beavatkozásáért kiáltott volna – és ez különösen igaz volt a „kis és 

gyenge köztársaságokra” (szemben például Brazíliával vagy Argentínával); ezt a britek, a 

doktrína érvényességének hallgatólagos elismerése után, például jóformán ki is követelték.
110

 

Franklin D. Roosevelt jószomszédsági politikáját aztán – mint az már említésre került 

– egy sor Amerika-közi konferencia fémjelezte (Buenos Aires, Lima, Havanna és 

Chapultepec 1936-ban, 1938-ban, 1940-ben és 1945-ben, illetve végül Rio de Janeiro és 

Bogotá). Ezek az évek tehát, legalábbis nagyvonalakban, a többoldalú együttműködés 

időszakának tekinthetők. Ez az időszak a II. világháborút követően sem zárult le, de a 

hidegháború árnyékában azért merőben más arculatot kapott. Truman a feltartóztatási politikát 

tulajdonképpen a Monroe-doktrína globális kiterjesztéseként fogta föl
111

 – vagy inkább, más 

megközelítésből: a feltartóztatási politikát kellett alkalmazni különös intenzitással az amerikai 

kontinensen –: a XIX. századi európai monarchiák után a XX. század második felében a 

kommunista mozgalmakra tekintett úgy az Egyesült Államok, mint a Monroe-doktrína első 

számú célpontjaira. Az ennek összefüggéseiben értelmezhető konfliktusok egy részét az 

Amerikai Államok Szervezetének égisze alatt, más részét – jellemzően akut 

válsághelyzetekben – egyoldalúan kezelte az Egyesült Államok, de a multilaterális aktusokról 

is elmondható, hogy az Amerika-közi rendszer vezető ereje – agendájának első számú 

meghatározója, illetve a közösen hozott döntések végrehajtásának kikényszerítése mögötti 

érdemi erő első számú biztosítója – természetesen az Egyesült Államok volt. 

A Monroe-doktrínát az 1945 utáni időszakban tehát a nyugati féltekén jelentkező 

kommunista kísérletek kezelése kötötte le.
112

 A Monroe-doktrína a „szovjet despotizmus 

fenyegetésének” kihívásával szembeni első tesztjére 1954-ben került sor, amikor is az 
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Amerikai Államok Szervezetének Caracasi deklarációjának érvényt szerezve az amerikaiak 

sikerrel döntötték meg Jacobo Arbenz ezredes marxista rezsimjét Guatemalában. A Monroe-

doktrína történetének legerőteljesebb, ugyanakkor – paradox módon – explicit hivatkozás 

nélküli alkalmazása
113

 az 1962-es kubai rakétaválsághoz kötődik: a közvélemény és a 

politikai elit köréből is hónapokon keresztül folyamatos nyomás nehezedett Kennedy elnökre 

a kubai fejlemények határozott és a Monroe-doktrína szellemében történő kezelésére, ami 

még egy kongresszusi közös határozatban is kikristályosodott (1962. október 3.), ugyanakkor 

miközben a doktrína látványos sérelme váltotta ki – bevett módon – az egzisztenciális 

fenyegetés képzetét és az attól való félelmet, a kormányzat részéről – régről eredeztethető és 

továbbra is fennálló, érthető diplomáciai okokból – következetesen kerülték a közvetlen 

utalásokat, így Kennedy elnök még drámai televíziós beszédében is nem az Egyesült 

Államok, hanem az Amerikák fenyegetettségéről beszélt, és hivatkozásul is csak a Riói 

paktumot idézte, illetve legdirektebb formában is csak „a nemzet és a félteke tradícióira” 

utalt
114

; ez is magyarázhatja azt, hogy miközben a monroe-i elvek sérelme váltotta ki a 

hidegháború egyik legakutabb konfliktusát, a rá való hivatkozás kerülése alapot adott a 

szovjet vezetőknek arra, hogy a Monroe-doktrína „történelem általi meghaladottságáról” és 

„természetes haláláról” beszéljenek
115

. Hozzáfűzésképp meg kell jegyezni továbbá, hogy a 

kubai rakétaválság kezelésnek mikéntjéről kizárólagosan az amerikai politikai elit döntött – és 

bár utólag mindent megtett, hogy megszerezze az Amerikai Államok Szervezetének és 

európai szövetségeseinek a jóváhagyását, ettől az még nyilvánvaló, hogy minden 

multilaterizálási törekvés ellenére az Egyesült Államok egyoldalúan alkalmazta külpolitikai 

doktrínáját; ugyanakkor az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a valódi multilateralizáláshoz 

szükség lett volna (szükség lenne) a partnerországok megfelelő felkészültségére és valós 

ambíciójára is. Végül, anélkül hogy a második Johnson-doktrína tárgyát illetnénk, még a 

kubai rezsim elhúzódó jelenléte által okozott kihívást kell megemlíteni ezen a helyen: 

Havanna – részben Moszkvával a háta mögött – mind morálisan, mind anyagilag rendre 

támogatott baloldali mozgalmakat Közép-Amerikában (mint például a sandinisták 

Nicaraguában vagy a marxista felkelők El Salvadorban), mindazonáltal többek szerint Kubára 
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és ezekre az esetekre nem alkalmazható a Monroe-elv, és ezek az ügyek inkább a Riói paktum 

és a Bogotái charta közösségének hatáskörébe tartoztak
116

. 

2.1.G) ÉRTÉKELÉS: ELHELYEZÉS, SPECIFIKUMOK, MEGÍTÉLÉSEK 

Mint ahogy az a bevezetésben előrebocsátásra került, illetve a fentebb leírtakból is 

talán egyértelműen kiviláglik – és ami ennek megfelelően számot ad az arányaiban 

kimerítőbb, terjedelmesebb tárgyalásért is – a Monroe-doktrína az egyik legmélyebben 

gyökerező, legáltalánosabb érvényű, legösszetettebb, legtávolabb ható külpolitikai doktrína az 

Egyesült Államok diplomáciatörténetében, ami megszületésétől mindmáig érvényes és 

kihatással volt szinte az összes őt követő amerikai külpolitikai doktrínára, vagy legalábbis 

azok többnyire levezethetőek belőle. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy ha máshová nem is 

tekintünk, az évtizedek (évszázadok) során maga a Monroe-doktrína is megannyi 

interpretációt kapott, megannyi kiegészítéssel – kiterjesztő vagy éppen korlátozó 

kiegészítéssel – látták el. Épp ezért is nehéz elhelyezni és értékelni. A következőkben néhány 

lényegesebb jellemző mentén mégis megkísérlek legalább – egymásnak nem is néha 

ellentmondó – szempontokat adni. 

Egyfelől a Monroe doktrína az Új- és az Óvilágot világlátásban „szakadékként 

elválasztó”
117

 különbségekről és az Újvilág az Óvilág általi megfertőzéssel vagy leigázással 

szembeni oltalmáról, továbbá fő szabályként a be nem avatkozás a körülményektől 

függetlenül üdvös voltáról szól, és mint ilyen nyilvánvalóan izolacionista. Másfelől az 

Egyesült Államokat a nyugati félteke „jóindulatú hegemónjának” szerepébe helyezve az 

idegen nemzetek függetlenségnek – noha implicit – felelősségét helyezi rá, ilyen olvasatban 

tehát intervencionista külpolitikára ösztökél. Szintén egyfelől a nemzeti önrendelkezés 

liberális elvének korát megelőző, nagy erejű és megalkuvást nem tűrő – ugyanakkor a 

tényleges erőviszonyokat megszületésekor némileg figyelmen kívül hagyó – 

kinyilatkoztatása, és mint ilyen az idealizmus megtestesítője (a Dél- és Észak Amerika közötti 

politikai közösség feltételezése miatt már-már utópista). Másfelől viszont értelmezhető olyan 

dokumentumként, amelyben az Egyesült Államok tulajdonképpen az érdekszféráját jelölte ki 

– konkrétan határaitól az amerikai földrész két végéig
118

 –, és mint ilyen tulajdonképpen csak 
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az óvilági praktikákat alkalmazta az Újvilágra, nagyon is realista módon (sőt, az 

érdekviszonyokat jól felmérve és azok között bravúrral manőverezve). Egyértelműen 

unilateralista – akár kinyilatkoztatásának körülményeit, akár alkalmazását vesszük alapul; 

ugyanakkor egyszersmind multilateralizálódott is, hisz az Amerika-közi rendszer kiépítésének 

alapja és egyszerre célja is ez volt. Az ellentmondásosságot mi sem jelzi jobban, mint hogy a 

nevében felléptek olyan egymástól alapvetően különböző (és egy korban élő) elnökök is, mint 

Theodore Roosevelt és Woodrow Wilson. 

Az érvényességi körét is meglehetősen körülményes behatárolni, ugyanis történtek 

kísérletek a kiterjesztésére a csendes-óceáni térségre és Kelet-Ázsiára (lásd majd: nyitott 

kapuk elve), illetve Wilson elnök egyenesen a monroe-i elvek globális elfogadtatására hívott 

föl, míg megint mások a hidegháborús feltartóztatási politikában látják a Monroe-doktrína 

globalizálódását (előbbi értelemben tehát térségi relevanciák tekintetében kiüresítve, utóbbi 

értelemben megőrizve az Amerika-központúságot). Mindazonáltal e tekintetben talán nem 

leegyszerűsítés azt mondani, hogy valójában azért a Monroe-doktrína mégiscsak az amerikai 

kontinensről és az ide esetlegesen benyomuló külső hatalmakról szól. Ami a Monroe-doktrína 

érvényességét illeti, szintén nem lehet teljesen egyértelműen állást foglalni. Egyfelől vannak 

olyanok, akik már az eredeti tartalmat lényegileg módosító kiegészítésektől is érvénytelennek, 

vagy legalábbis felülírtnak tekintik Monroe kinyilatkoztatását; mások a teljesen eltérő 

viszonyokra és az újabb – elsősorban a hidegháborús – doktrínák megjelenésére hivatkozva 

beszélnek a Monroe-doktrínáról múlt időben; megint mások abban látják érvénytelenségét, 

hogy az Egyesült Államok tisztségviselői nem hivatkoznak rá. Másfelől ugyanakkor sokan a 

hidegháborús doktrínákat is Monroe tételeiből vezetik le; és ne feledjük azt sem: ha 

tisztségviselői explicite nem is hivatkoznak rá, az Egyesült Államok implicite továbbra is 

rendre annak szellemében cselekedett a teljes XX. század folyamán, gyakorlatilag mindmáig. 

Ez azért az érvényessége mellett érvelők igazát sugallja. 

A nemzetközi megítélés szintén nem teljesen egyértelmű, bár az eddigieknél valamivel 

egyöntetűbb. Az európai hatalmak kezdettől ellenségesen viszonyultak hozzá – még ha 

pillanatnyi érdekeikkel esetenként egy irányba is mutatott –, míg a latin-amerikai államok, 

legalábbis a XIX. század végétől mindenképp, szinte kivétel és szünetek nélkül nemzeti 

szuverenitásuk és méltóságuk megcsúfolásaként fogták föl, ami az Egyesült Államokat a 

„nagy testvér” szerepébe helyezi. Ugyanakkor itt is figyelmesek lehetünk arra a kettősségre, 

                                                                                                                                                         
hogy észak felé érdemben nem nyerhetett relevanciát – a megfogalmazásban vagy bármilyen értelmezésben sem 

bukkanhatunk semmire, ami ennek ellenkezőjére utalna. 
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hogy míg egyfelől a Monroe-doktrína nyilvánvalóan az Egyesült Államok nemzeti 

érdekérvényesítését szolgálta, addig lényeges elemei a mai ius cogens részét képezik. 

Ami viszont vitathatatlan – és értékelésünk szempontjából korántsem érdektelen: 

amellett, hogy odahaza mindig széleskörű támogatás övezte (amit kezdetben az is táplált, 

hogy szimbolizálta az amerikai függetlenséget és alapot adott a „fontosságérzetnek”), Monroe 

modellt is adott elvének közzétételével, ami a későbbi külpolitikai doktrínák prototípusaként 

szolgált. Vagyis konkrét válsághelyzetre ad választ, de kellően általános és rugalmas ahhoz, 

hogy egyrészt keretet adjon a cselekvésnek egész a fenyegetettség elmúltáig, másrészt 

iránymutatásként szolgálhasson további hasonló fenyegetettség esetére is. 
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2.2. A NYITOTT KAPUK ELVE
119

 ÉS A STIMSON-DOKTRÍNA 

2.2.A) BEVEZETÉS: KONTEXTUS ÉS MEGHATÁROZÁS 

Az Egyesült Államok – kontinentális terjeszkedésével és gazdasági növekedésével 

párhuzamosan – egyre kevésbé tudta elkerülni, hogy – akár akaratán kívül is – tényezőjévé 

váljon a nemzetközi politikai történések alakulásának. Fokozatosan felismerve eme 

törvényszerűséget, illetve azt, hogy nemzeti érdekeivel – tulajdonképpen mind rövid, mind 

pedig hosszú távon – egybeeshet a fokozottabb nemzetközi szerepvállalás, az Egyesült 

Államok a XIX. és XX. század fordulójától törekedett is megfelelni a szerepnek, ami egyfajta 

különleges – a szellemi hagyományoknak és a racionális cselekvésnek egyaránt megfelelő –, 

„antikolonialista imperialista” külpolitikában, gazdasági-kereskedelmi expanzionizmusban 

nyilvánult meg. A gyakorlatban ez az amerikai üzleti vállalkozások külföldi sikerének állami 

promotálását, az úgynevezett dollárdiplomáciát jelentette, aminek két oldala volt: egyrészt 

politikai feltételekhez kötötte a pénzügyi kölcsönök folyósítását, másrészt állampolgárai 

érdekeinek védelmében a katonai beavatkozástól (vagy az azzal való fenyegetéstől – 

„hadihajó-diplomácia”) sem tartózkodott.
120

 A dollárdiplomácia alkalmazási terepe eleinte 

csak Közép- és Dél-Amerikára, illetve a karibi térségre korlátozódott, de fokozatosan kiterjedt 

először a csendes-óceáni szigetvilágra, majd pedig Délkelet-Ázsiára is.
121

 Az agresszív 

kereskedelempolitikát természetesen gondolatilag is megalapozták – az eszmei 

alátámasztásként leginkább alkalmazott gondolkodók közt mindenképp meg kell említeni 

Frederick Jackson Turnert, Brooks Adamst, valamint Alfred Thayer Mahant, John Fiske-t és 

Joshua Strongot. 
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 Egyes referenciamunkákban – például Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története – 
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adott érdek érvényesülésének létfontosságú vagy nem létfontosságú voltával van összefüggésben (a részleteket 
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nyitott kapuk elvének latin-amerikai érvényességét kérdőjelezi meg (a kronológiai tényekre tekintettel, nyilván 

csak az utólagos vizsgálat szempontjából) – és aminek mentén az Egyesült Államok egy platformra került a 

Monroe-doktrína eredeti címzettjeivel, az európai hatalmakkal. A Calvo-doktrína értelmében a latin-amerikai 

országokban élő külföldi állampolgárok nem folyamodhatnak a saját országuk diplomáciai támogatásáért magán 

(gazdasági) érdekeik védelmében. Tulajdonképpen e doktrínát tekinthetjük az Egyesült Államok politikája elleni 

közös dél-amerikai fellépés intézményesített kezdetének. 
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A Kínára vonatkoztatott nyitott kapuk elve és a Stimson-doktrína tulajdonképpen – 

jóllehet lényeges különbségekkel mind a passzusai tartalmát, mind pedig a jelentőségének 

megítélését illetően – tekinthető a Monroe-doktrína egyfajta ázsiai megfelelőjének. Az előbbi 

a távol-keleti kolonizációs rivalizálásnak kívánt gátat szabni – az európaiakhoz képest kissé 

későn érkező Egyesült Államok részéről – azzal, hogy felhívást intézett a versengő 

hatalmakhoz arról, hogy fogadják el a Kínához kötődő kereskedelmi kapcsolatok terén a 

tökéletesen egyenlő bánásmód elvét és gyakorlatát, vagyis azt, hogy Kínával minden ország 

képességeinek és ambícióinak megfelelően, szabadon alakíthassa kereskedelmét, és egy 

külföldi hatalom se szerezzen vagy teremtsen monopol (vagy domináns) helyzetet a maga 

számára; valamint, továbbmenve, jelezte az Egyesült Államok azon elképzelését, miszerint 

Kína területi integritásának megőrzése kívánatos lenne.
122

 Az utóbbi a mandzsúriai japán 

expanzióra reagált azzal, hogy kijelentette, hogy Japánnak sem erkölcsi, sem jogi 

legitimációja nem volt a Kína elleni agresszióra és Mandzsukuo bábállam létrehozására, 

illetve hogy az Egyesült Államok nem ismer el semmilyen japán térnyerést Kína területén, 

továbbá – mindezek értelmében – megerősítette a nyitott kapuk elvének folytatólagos 

érvényességét. 

2.2.1. A NYITOTT KAPUK POLITIKÁJA
123

 

A nyitott kapuk politikájának két jól elhatárolható fázisa és eleme van.
124

 Az első az, 

amikor William McKinley elnök külügyminisztere, John Hay 1899. szeptember 6-án (illetve 

részben valamivel később) elküldte azonos szövegű diplomáciai jegyzékeit a Kínában 

versengő öt hatalomnak, amelyben az Egyesült Államok által kiformált elv univerzális 

elfogadottságának elismerésére hívott fel. Ebben a tekintetben a külügyminiszter elvárásai 

relatíve visszafogottnak tekinthetők, hiszen azokban implicite feltételezte a koncessziós 

szerződési rendszer további fennmaradását, vagyis nem vizionálta a gyarmati versengés végét, 

csupán a kereteit kívánta meghatározni. E tekintetben ráadásul a kezdeményezést még 

multilaterálisnak is tekinthetjük – egészen addig a pontig, amíg John Hay utóbb nem 

deklarálta egyoldalúan és önkényesen az általa javasolt elvek a címzettek általi elfogadását 

(amiről valójában nyilvánvalóan nem volt szó, mindössze a Kínával szembeni imperialista 

                                                 
122
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ambíciók nyílt felvállalásával egyenértékű egyértelmű visszautasítás elmaradásáról lehetett 

beszélni; bár a gyakorlatban, tekintettel a realitásokra, a többi hatalom tekintettel volt az elvre, 

annak deklaratív elismerésére részükről nem került sor). A diplomáciai jegyzékek második, 

1900 derekán, a bokszerlázadás nemzetközi összefogásban megvalósuló leverését követően 

megfogalmazott „hullámában” John Hay ennél jóval tovább ment: ebben az Egyesült Államok 

Kína területi integritásának fenntartására és politikai függetlenségének elismerésére hívott fel 

– pontosabban, ráadásul: ebben már nem is elsősorban egy multilaterális együttműködésre 

való felhívásról volt szó, sokkal inkább egy olyan egyoldalú deklarációról, amelyben az 

Egyesült Államok informálta a nemzetközi közösséget további Kína-politikájáról. Habár 

Wilson az 1917-es Lansing–Isii egyezményben „különleges jogokat” biztosított a korabeli 

regionális hegemón Japánnak Mandzsúria térségében, ami a nyitott kapuk elve részleges 

feladásának tekinthető
125

,
126

 a Kína területi integritásának és politikai függetlenségének 

elismerésére vonatkozó tételt egészen a kommunista Kína megalakulásáig érvényesnek 

tekinthetjük. 

Híven az Egyesült Államok „későn jövő” szerepéhez a Távol-Keleten, a nyitott kapuk 

elvének előzményeit
127

 mindössze a XIX. század közepéig vezethetjük vissza – ekkor, 1843-

ban történt az is, hogy Caleb Cushing, az első amerikai kínai megbízott egy nyilvános 

beszédében használta a korábban a brit diplomáciai törekvésekkel
128

 azonosított
129

 terminust. 

A törekvéseknek egyértelműen kereskedelmi gyökerei vannak: a hatalmas kínai piac 

„bűvöletében” a kereskedelmi lehetőségek Washington általi promotálását az amerikai üzleti 

körök követelték ki a kormányzatból. Ez meglehetősen korai sikereket is eredményezett, hisz 

jórészt Caleb Cushing erőfeszítéseinek köszönhetően az Egyesült Államok már az 1844-es 

Wanghiai szerződésben megkapta Kínától a legnagyobb kedvezményt biztosító nemzeti 

státuszt: ebben az került lefektetésre, hogy bármely más hatalomnak biztosított további 
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 Ez valamelyest legitimációjául szolgálhat például a Roosevelt-kiegészítésnek is, ugyanakkor szembeszökő, 

hogy mennyire ellentmond pont a wilsoni elveknek. 
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127

 Cecil V. Crabb: The Doctrines of American Foreign Policy.  p.60-64. 
128

 A deklaráció tartalmát illetően – hasonlóan a Monroe-elvhez – itt is meg kell említeni az előzőleges brit 

kezdeményezés momentumát, egy közös anglo–amerikai nyilatkozattétel tervét, amit azonban az Egyesült 

Államok azért utasított el, mert az a közvélemény szemében a Nagy-Britanniához képesti alárendeltség üzenetét 

közvetítette volna. 
129

 Samuel F. Bemis: A Diplomatic History of the United States.  p.482-484. 



Holndonner Róbert László: Az Egyesült Államok külpolitikai doktrínái Monroe-tól Bushig 

[PhD-értekezés] 

63 

szerzett jog automatikusan megilleti az Egyesült Államokat is.
130

 A kínai területi integritásra 

vonatkozó passzusok előképét is e korszakban találjuk meg
131

: az 1851–1865 közötti tajping 

felkelés leverését követően Washington befolyása is közrejátszott abban, hogy a nyugati 

hatalmak végül elvetették Kína felosztását. Végül még két – nem annyira előzményként, mint 

inkább elősegítő tényezőként értékelhető – dolgot kell e ponton megemlíteni: az egyik a 

Fülöp-szigetek megszerzése, ami további motivációt és egyszersmind geopolitikai alapot 

biztosított az Egyesült Államok kelet-ázsiai „antiimperialista expnazionizmusához”; a másik 

pedig az a régről eredeztethető kínai kormányzati hagyomány, hogy Kína minden idegen, 

„barbár” közeledést egyenlően kezel. 

Jóllehet alkotmányos értelemben minden külpolitikai nyilatkozat kiadása az elnöki 

hatáskörből fakad, illetve annak van alárendelve, a bizonyítékok arra engednek következtetni, 

hogy a nyitott kapuk elvének kihirdetésében William McKinley másodlagos és nagyban csak 

névleges szerepet játszott: az elnök érdemi passzivitását jól mutatja az a megfigyelés, 

miszerint külügyminisztere javaslatát McKinley „egyetlen szó megváltoztatása nélkül”
132

 

fogadta el. A Kongresszus szerepe – lévén egyik jegyzékkibocsátás idején sem ülésezett 

éppen – szintén minimálisnak tekinthető, habár okkal lehet feltételezni, hogy – a 

közvéleménybeli pozitív fogadtatással párhuzamosan – mind a Képviselőház, mind pedig a 

Szenátus tagjai üdvözölték a nyitott kapuk politikáját. Ennek ellenére a nyitott kapuk 

politikáját nem tekinthetjük John Hay külügyminiszter kizárólagos „szerzeményének”, 

ugyanis a diplomáciai jegyzékek megszületésének előzménye jól példázza, milyen jelentős 

hatással is lehetnek egyes személyiségek, adott esetben kormányon kívüli személyiségek is az 

amerikai külpolitika alakítására: a tételek jól beazonosítható forrásául, közvetlen ihletőjéül 

szolgált egy a kormányzathoz benyújtott helyzetelemző memorandum, amelyet egy a keleti 

vallásokat és nyelveket elkötelezetten kutató felfedező, W. W. Rockhill és egy a kínai 

társadalmat nagyra becsülő volt brit tisztviselő, Alfred E. Hippisley készített.
133

 

A fogadtatást illetően – megbízható közvélemény-kutatási adatok híján törvényszerűen 

szubjektív és pontatlan megítélések alapján – a következőek mondhatóak el.
134

 Habár – mint 
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fentebb említettük – a közvélemény alapvetően támogatólag fogadta a nyitott kapuk 

politikáját, ehhez hozzá kell tenni, hogy a tömegek mindazonáltal alapvetően tájékozatlanok 

voltak minden tengerentúli kérdésben, és nagy általánosságban jóhiszeműen bíztak abban, 

hogy az Egyesült Államok mindenkori kormányzata a „szabad kéz” eszmei örökségével 

összhangban alakítja a külpolitikáját; ez esetben ez tulajdonképpen igaz is volt, hiszen az 

Egyesült Államok megőrizte cselekvési szabadságát, miután formálisan nem kötelezte el 

magát a diplomáciai jegyzékekben foglaltak kikényszerítésére. A tájékozottabbaknak sem volt 

azonban különösebb okuk, hogy markánsan ellenséges csoportvéleményeket fogalmazzanak 

meg, miután mindenki – mindenki másért – megtalálhatta számítását a kinyilatkoztatásokban, 

és ez is döntően hozzájárult a politika támogatottságához: a külpolitikai elit egy részének az 

antikolonialista értékek kinyilatkoztatása nyerte meg a tetszését, míg a másik része az 

Egyesült Államok regionális expanziójának elvi alapvetését látta benne; a kereskedelem 

fellendülésében érdekelt üzleti körök a saját hasznuk növekedésének lehetőségét köszönhették 

a nyitott kapuknak; a gyülekezetek vallásos tömegei misszionárius vállalkozásként tekintettek 

rá; a katonai stratégáknak – mint például a The Influence of Sea Power Upon History című 

munka befolyásos szerzőjének, Alfred T. Mahannek – az Egyesült Államok csendes-óceáni 

hatalommá való emelkedését jelentette. Az idegen hatalmak viszonyulása
135

 a nyitott kapuk 

politikájához mindezzel szemben megosztott volt, de esetenként nem kevésbé paradox. 

Jóllehet Nagy-Britannia Ázsia-politikájával tulajdonképpen egy irányba mutattak a nyitott 

kapuk politikájának
136

 első fázisban meghirdetett elvei, viszont formailag nem a brit 

diplomácia által szorgalmazott közös deklaráció volt, ráadásul a második lépcső már az 

esetleges jövőbeli brit ténykedéseknek is gátat vetett. Oroszország – az egyetlen olyan címzett 

hatalomként, amely tételesen és írásban is visszautasította a nyitott kapuk elvét – 

egyértelműen szembehelyezkedett, míg Franciaország ugyanezt hallgatólagosan tette. Japán, 

noha politikája az elkövetkező évtizedekben szembekerült vele, a legkomolyabb fenyegetést 

jelentve rá, meghirdetésekor üdvözölte a Kína átmeneti konszolidálódását előmozdító és az 

európai gyarmatosító törekvések ellen ható új amerikai politikát. Végül – habár amerikai 

szemszögből az első számú haszonélvezője volt – Kína alapvetően rosszallóan tekintett az 

amerikai politikára: egyrészt a kívülről rákényszerített koncessziós rendszer további 

fenntartását célozta, másrészt a területi egység védelme is csupán olyan deklarációkban 

testesült meg, amelyet a fő érintett, Kína véleménykikérése nélkül fogalmaztak meg – 
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nyilvánvalóan sértve az ország szuverenitását és a kiszolgáltatottság érzetét és látszatát keltve 

–, és amelyre Kínában az amerikai érdekek elsődleges szolgálatának másodlagos 

melléktermékeként tekintettek, illetve amelynek esetleges agresszorokkal szemben történő 

tényleges érvényre juttatására az Egyesült Államok nemcsak garanciát nem vállalt, de valós 

hajlandóságot sem mutatott. 

A nyitott kapuk és a territoriális integritás elve a kínai–amerikai kapcsolatok széles 

skáláját határozta meg hosszú időn keresztül, alkalmazása során pedig számos 

következetlenség is megfigyelhető volt.
137

 Így például saját csendes-óceáni birtokain az 

Egyesült Államok nem alkalmazta a nyitott kapuk elvét, illetve a cári Oroszországnak és 

Japánnak elnézte a Kína területi sértetlensége elvének figyelmen kívül hagyását. Ettől 

eltekintve a kettős elv nevében többször is felléptek diplomáciailag. Az egyik első és 

legjelentősebb Theodore Rooseveltnek az 1904–1905 közötti orosz–japán háborút lezáró 

közvetítő „jószolgálati” tevékenysége volt: a végül inkább az orosz félnek kedvező békével az 

volt a célja, hogy megőrizze Kelet-Ázsiában az erőegyensúlyt, és ezzel könnyebben 

betartathatóvá tegye a meghirdetett elveket. A továbbiakban a növekvő japán hatalommal 

szemben Roosevelt előbb az amerikai flotta erődemonstrációjával próbált fellépni, de végül, 

az 1908-as Root–Takahira egyezményben felemás eredményű írásos megállapodásra is sor 

került – Tokió implicite elismerte ugyan a nyitott kapuk elvét, Washington ugyanakkor 

valamelyest feladta azt, együtt a területi sértetlenség elvével: azzal, hogy elismerte Japán 

kedvezményes helyzetét Mandzsúriában. Az 1911-es kínai forradalmat aztán Washington 

üdvözölte ugyan, de Szun Jat-szen kormányának kézzel fogható segítséget nem adott. Később 

Japán 1915-ös, Kínát kvázi protektorátussá degradáló ultimátumával, az úgynevezett 

Huszonegy követeléssel szemben ugyan határozottan lépett fel – mintegy előrevetítve a 

Stimson-doktrínát –, és Tokió a nemzetközi nyomás hatására visszakozni is kényszerült, de a 

két évvel későbbi Lansing–Isii egyezményben ő adott engedményeket Japánnak. A cári 

Oroszország bukását követő szovjet forradalom idején a „fehér” erők részeként az Egyesült 

Államok is részt vett a szövetséges beavatkozásban – ennek keretében mintegy 9000 fős 

haderőt küldött Szibériába, ami eltörpült a térségben lévő 70000-es japán haderővel szemben, 

és elsődleges célja inkább a japán túlkapások limitálása volt. A párizsi békekonferencia 

lezárulta után az Egyesült Államok fő prioritása az volt, hogy valamiképp a nemzetközi 

közösség kollektív felelősségévé tegye a nyitott kapuk elvének betartatását. E törekvésben két 

korszakos jelentőségű – negatív megközelítésű – próbálkozás volt: az 1921–22-es 
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washingtoni tengerészeti konferencia, ami az úgynevezett Kilenchatalmi egyezmény 

elfogadásával ugyan látszólagos áttörést jelentett, amelyben Washingtonnak sikerült 

elismertetnie a nyitott kapuk elvét és közös felelősséggé tennie a kínai területi sértetlenséget, 

de valójában inkább Japánt hozta helyzetbe; tényleges eredményeit tekintve a Kilenchatalmi 

egyezményt a második ilyen próbálkozás, az 1928-as Kellogg–Birand paktum sem haladta 

meg, ami természetesen csak papíron jelentett garanciát arra nézve, hogy aláírói lemondanak 

a háborúról mint a politikai érdekérvényesítés eszközéről – ez a fejlemény (vagyis a 

fegyverzetcsökkentési agendának az erőalkalmazási illegitimitás kimondásába való átmenete) 

azonban már közvetlenül átvezet témánk következő tárgyához, a Stimson-doktrínához. 

2.2.2. A STIMSON-DOKTRÍNA
138

 

Bizonyos értelmezésben a Stimson-doktrínát tekinthetjük a nyitott kapuk politikája 

második fázisának, vagyis a kínai területi sértetlenség elvének a felújítása-, megerősítése-, 

konkrét esetre való alkalmazásaként. 1931 szeptemberében Japán lerohanta Mandzsúriát, 

majd 1932 februárjában létrehozta Mandzsukuót. A legtöbb kormányzatot meglepetésként 

érte az akció, és a hathatós nemzetközi reakció is elmaradt: egyrészt a legtöbb kormányzatot 

lefoglalta a nagy gazdasági világválság következményeinek a kezelése,
139

 másrészt a 

Népszövetség – hasonlóan a tengelyhatalmak 1930-as évekbeli európai agresszióinak 

eseteihez és a nem tag Egyesült Államok erőteljes ösztökélésének dacára – e kérdésben is 

képtelen volt egységes döntést hozni és érdemi cselekvési tervben megegyezni. Minderre 

válaszul küldte el Henry L. Stimson külügyminiszter azonos szövegű diplomáciai jegyzékeit 

Kínának és Japánnak 1932. január 7-én. Jegyzékeiben az Egyesült Államok el nem ismerési 

politikáját kommunikálta az érintett felekkel – konkrétan azt, hogy Washington nem ismer el 

semmilyen olyan határmódosítást, amit fegyveres erővel értek el, vagy amely sérti az 

Egyesült Államok jogait. 

Az el nem ismerés politikájának három fő előzményét tarthatjuk számon.
140

 Az egyik 

az Amerika-közi rendszer keretén belül kezelt 1890-es évekbeli incidens volt, amelyben az 

Egyesült Államok megtagadta perui és bolíviai területek Chile általi elfoglalásának 

elismerését. A másik és közvetlenebb a fentebb már említett Huszonegy követeléssel szemben 
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William Jennings Bryan külügyminiszter által kinyilatkoztatott álláspont volt. Míg a harmadik 

tulajdonképpen egy általános nemzetközi princípium érvényességének megőrzéséhez 

kapcsolódott, tudniillik hogy a Kellogg–Briand paktumban a nemzetközi közösség 

diszkvalifikálta a háborút mint a politikai érdekérvényesítés eszközét, márpedig jogi 

kötelmeihez minden félnek tartania kell magát. 

A Stimson-doktrína egy bizonyos szemszögből különösen érdekes: ez az egyetlen fő 

külpolitikai doktrína, amely nem a meghirdetésekor hivatalban lévő elnök nevét viseli
141

, és 

egyúttal ennek a legvitatottabb a szerzősége is – azt már korában is „presztízsviták” övezték, 

hogy ki tudhatja magáénak. Az 1932-es elnökválasztás során Hoover egyértelműen a 

sajátjaként beszélt az el nem ismerés politikájáról, és erre hivatkozási alapul szolgálhatott 

többek között az, hogy azt már nem később, mint 1931. november 9-én felvetette, majd 

néhány hétre rá a kabinet elé is beterjesztette, amelynek elfogadása is tekinthető 

tulajdonképpen a „Hoover-doktrína” életbe léptetéseként.
142

 Mindazonáltal három okból 

mégiscsak igazolást nyerhet a Stimson-doktrína formula általános elterjedtsége:
143

 egyrészt 

Hoover elnök saját bevallása szerint is mérsékelt érdeklődést mutatott a külügyek iránt; 

másrészt maga az „el nem ismerési politika” formula első alkalmazása, amire a Stimson-

doktrína terminust szokás alkalmazni, is a külügyminiszter fordulata volt; harmadrészt és 

legfőképp pedig konkrétan Stimson külügyminiszter volt az, aki a határozott amerikai 

álláspontot képviselte a japán expanzionizmussal szemben, kifejezett kontrasztban az 

izolacionista alapállású (jobboldali neoizolacionista besorolású) és békülékeny hangnemet 

megütő Hooverrel, aki szerint – híven kvéker mivoltához – az erőszak nemzetközi viták 

feloldására való alkalmazása csak politikai instabilitást hoz világszerte (Hoover még a 

szankciókat is már-már a háború felvállalásával egyenértékűnek kezelte). 

Hoover elnök olyannyira elvetette még a szankciók alkalmazását is, hogy utasította 

William Castle külügyi államtitkárt, hogy nyilvánosan jelentse be, hogy az Egyesült Államok 

tartózkodni fog minden ilyen lépéstől: ehelyett Kína belső „kulturális ellenálló képességébe” 

és a nemzetközi elítélés erkölcsi erejébe vetette bizalmát – ezzel gyakorlatilag a verbális 

eszmecserék szférájába taszította az el nem ismerési politikát. Stimson – akinek utóbb 1940-

es, Franklin D. Roosevelt általi hadügyminiszteri kinevezését intervencionista habitusára 

hivatkozva támadták – mindeközben szembehelyezkedett saját kormányzata „morális 

diplomáciájával”, ugyanis ő abban hitt, hogy a nemzetközi közösségben akkor kerülhető el a 
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„terjedő törvénytelenség” állapota, ha az elveknek fokozatosan növekvő kényszerítő erővel 

szereznek érvényt. A következetes magatartás esélyét tovább rontotta, hogy maga a 

külügyminisztérium is megosztott volt, illetve hogy a katonai tanácsadói kör is arról kellett 

számot adjon, hogy az 1920-as évek nemzetközi politikájának eredményeképp az Egyesült 

Államok hadereje hanyatlóban volt Japánéval összehasonlításban. Mindezekhez 

hozzáadódott, hogy hathatós szankciókat elsősorban csak a Népszövetségen keresztül lehetett 

volna foganatosítani, és a Stimson-féle cselekvési tervben is megelőzte az egyoldalú amerikai 

cselekvést a Népszövetségen keresztüli politizálás fokozata – márpedig ez az izolacionista, az 

Egyesült Államok népszövetségi tagságát korábban meg nem szavazó törvényhozók 

egyértelmű ellenérzését is kiválthatta volna: vagyis annak ellenére, hogy az elismerés és el 

nem ismerés közötti döntés – a követek fogadása alkotmányos hatáskörének kiterjesztéseként 

– elvileg az elnök kezében van, e hatáskör alkalmazásakor a kongresszusi véleményekre 

Hoovernek mégiscsak figyelemmel kellett lennie. A „világ közvéleményének erejében” bízó 

és a „szigorú semlegességben” hívő kongresszusi izolacionisták közül a legbefolyásosabb az 

Idaho állambeli republikánus szenátor William E. Borah, a Szenátus Külkapcsolati 

Bizottságának elnöke volt, aki egészen odáig elment, hogy a mandzsúriai válság 

előrehaladtával fölvetette, hogy elkerülendő a japán provokációt, az Egyesült Államoknak 

akár még a Kínából való teljes kivonulást is meg kellene fontolnia. Párhuzamosan ezzel, a 

Képviselőház – ellentétben a Fehér Ház törekvéseivel (jóllehet ezúttal a Szenátus nélkül) – 

elfogadott egy a Fülöp-szigeteknek függetlenséget biztosító törvényjavaslatot: azzal a félre 

nem érthető üzenettel, hogy az Egyesült Államok nem kíván érdemi felelősséget vállalni a 

térség békéjéért és biztonságáért.
144145

 

Paradox módon, mindezek dacára – és összhangban az általános közvélekedéssel – a 

Kongresszus alapvetően kedvezően fogadta a Stimson-doktrínát: nyilván azért, mert egyrészt 

félreértette azt, és nem volt tisztában a következetesen képviselt alkalmazás 

következményeivel (vagyis nem értette bele az erkölcsi elítélésen túli szankcionálást), 

másrészt pedig ezt tartotta a japán agresszióval szembeni lehetséges legmesszebbmenő 

amerikai válasznak.
146

 Mindez tehát nagyban egybecsengett az átlagember hozzáállásával: 

még a Pearl Harbor elleni japán támadás előtt két hónappal is az amerikaiak 79%-a úgy 
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vélekedett, hogy a nemzetközi konfliktusokból „ki kell maradni”, mivel „kevés remény van 

arra, hogy megoldjuk, és sokkal félőbb, hogy beléjük sodródunk”.
147

 Épp ebből adódott az, 

hogy milyen erős elfogadottságnak örvendett a Hoover-kormányzat a mandzsúriai válság 

kezelését illető politikája, hisz a Stimson-doktrína – és annak kormányzati értelmezése – a 

legteljesebb mértékben megfelelt az amerikai közérzületnek: visszacsengett benne a japánok 

iránti erkölcsi elítélés, mindez azonban az áldozatok megsegítése iránti konkrét elköteleződés 

nélkül. A közvélemény hagyományosan Kínával volt, ugyanakkor a tényleges támogatástól 

ódzkodtak, tekintettel a Kínában huzamosan uralkodó politikai instabilitásra, Kína gazdasági 

elmaradottságára, illetve arra az erőtlen katonai ellenállásra, amire a japán agresszióval 

szemben Kína a saját védelmében képes volt.
148

 

Szemben azzal tehát, hogy a nyitott kapuk elve a mandzsúriai válsággal a realitások 

tekintetében határozottan és egyre inkább leépült, a területi sértetlenség elve elméletileg 

tovább élt a Stimson-doktrínában. A Stimson-doktrína pedig – legalábbis a fentebb vázolt 

értelmezésében – Hoover elnökségét követően is fennmaradt: Franklin D. Roosevelt elnök 

még elnöksége elején nyilvánosan megerősítette érvényességét, majd pedig ugyanezt az el 

nem ismerési politikát alkalmazta Etiópia olasz meghódítása kapcsán. Ugyanakkor az 

amerikai magatartás inkább az el nem ismerési politika hooveri, semmint stimsoni felfogását 

tükrözte. Mindenesetre Washington Kína-pártiságát jól jelzi Franklin D. Roosevelt 

ragaszkodása ahhoz, hogy az „öt nagy” közösségébe Kínát is vegyék be – annak ellenére, 

hogy Roosevelt jaltai diplomáciája maga is egyértelmű jele volt annak, hogy valójában Kínát 

nem tekinti nagyhatalomnak, hisz az ázsiai háborús győzelem érdekében anélkül hozott meg 

kínai érdekeket is érintő döntéseket, hogy erről a kínai vezetéssel konzultált volna. A nemzeti 

és a kommunista erők közti sikertelen közvetítéseket követően a washingtoni Ázsia-politika 

ezen dimenzióját mindössze az 1949-es kínai fordulat változtatta meg, amikor az amerikai 

„gyámkodást” a diplomáciai súrlódások, majd pedig az ideológiai ellenségesség korszaka 

váltotta fel. 

2.2.B) MÉRLEG ÉS ÉRTELMEZÉS 

Mind a nyitott kapuk és a területi sértetlenség elvére, mind pedig a Stimson-doktrínára 

igaz, hogy elvben a saját kora előtt járt, a gyakorlatban viszont kudarcot vallott. A nyitott 
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kapuk elve elméletileg abból a filozófiából indult ki – ha gyakorlati rendeltetése persze nem is 

ez volt –, hogy a nemzetek közti kereskedelmi kötelékek csökkentik a politikai konfliktusok 

esélyét, mivel a közösség érzetét teremtik meg. A Stimson-doktrína ugyancsak abból a 

jóhiszemű újvilági elképzelésből indult ki, ami az Óvilág történelmi tapasztalatában nem 

nyert bizonyságot,
149

 hogy tudniillik az egyén viselkedésére érvényes erkölcsi alapelvek 

alkalmazandóak és alkalmazhatóak a politikai döntéshozatal során, az államközi kapcsolatok 

alakításában is. A posztmodern világpolitikában valóban érvényesül is a világközvélemény 

nyomása – legyen az bármennyire is nehezen megfogható –, így az valóban korlátok közé 

szorítja a diplomáciai cselekvési lehetőségeket, illetve egy adott nemzet imázsa hatással van 

kifelé gyakorolt befolyásának mértékére. A területi sértetlenség elve időközben részévé vált 

számos alapvető nemzetközi dokumentumnak – többek között az ENSZ Alapokmányának is –

, és a védtelen nemzetek azóta legalább elvben számíthatnak arra, hogy alávetettségük csak 

addig tart, amíg azt az agresszor fizikailag képes fenntartani, illetőleg az el nem ismerő felek 

fizikailag képtelenek érvényt szerezni álláspontjuknak, ugyanis a területi sértetlenség elvébe 

implicite beleértendő, hogy semmilyen de facto területszerzés nem jelent automatikusan de 

jure területszerzést, illetve hogy a harmadik fél jogait sértő vagy nem békés úton köttetett 

szerződések semmisnek tekintendők: a közös nevezője mindennek a kormányzati cselekvés 

legitimitásának az eszméje, ami levezethető a Stimson-doktrínából is
150

 – ez mindenképpen 

figyelemre méltó hozzájárulás a nemzetközijog-elmélethez. Mindez azonban semmit sem 

változtat azon, hogy a szóban forgó doktrínák végül nem érvényesültek a térségben és 

érdemben nem is szolgálták az Egyesült Államok közvetlen érdekeit sem. George F. Kennan 

például kifejezetten lesújtó véleményt fogalmaz meg
151

 a területi sértetlenség elvének, 

illetőleg a Stimson-doktrínának a meghirdetésével kapcsolatban. A doktrínák megfelelnek 

ugyan az amerikai ethosznak – még annyiban is, hogy eleinte egyedül álltak ki a nemzetközi 

„törvénynélküliséggel” szemben –, de egyúttal a reálpolitikai törvényszerűségek iránti 

fogékonyság hagyományos hiányáról is számot adnak, hiszen azzal, hogy nem mutattak valós 

hajlandóságot a betartatásukra, sőt saját képességek fejlesztése és nemzetközi koalícióépítés 

híján az érvényesülésüket a kormányzaton kívül álló tényezőknek rendelték alá, 

tulajdonképpen egyfajta „varázsige-diplomácia”
152

 forrásaivá degradálták őket. E tekintetben 

nyilván az sem mellőzhető az értékelés szempontjából, hogy hamis volt az a kép, miszerint 

Kína sorsa ugyanolyan elemi érdekeit érinti az Egyesült Államoknak, mint Latin-Amerika. 
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Habár – Washington átmeneti nemzetközi elszigetelődöttsége után – a Stimson-doktrínát 

végül implicite a Népszövetség – 42 állam – is elfogadta azzal, hogy nem ismerte el a japán 

terjeszkedés legitimitását, ez a térség realitásain mit sem változtatott. Ellenben az Egyesült 

Államok viszonylatában középtávon elidegenítette Japánt – még jobban összekovácsolva a 

tengelyhatalmak szövetségét –, illetve kiábrándította Kínát – előrevetítve a nemzeti és a 

kommunista erők közti közvetítés kudarcát.
153154

 Mindezek tekintetében az utólagos 

értékelések zömének végkövetkeztetése az, hogy azáltal, hogy a nemzet szövetségeseit 

összezavarta, ellenségeit pedig bátorította, a szóban forgó doktrínák elhibázottak voltak, és 

inkább a jövőben elkerülendő hibákat illusztrálják.
155156
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2.3. A TRUMAN-DOKTRÍNA
157

 

2.3.A) ÁTTEKINTŐ FELVEZETÉS 

A hidegháborús doktrínák sorát nyitó Truman-doktrína ebbéli minőségében 

kiemelkedő jelentőségű. Egyrészt azért, mert az Egyesült Államok történetében először és 

mindmáig visszavonhatatlanul hátrahagyta a majd’ két évszázados hagyományokban 

gyökerező és azodáig nyíltan és lényegét tekintve nem megkérdőjelezhető izolacionista 

külpolitikai habitust – az „Amerika erőd” koncepcióját
158

 –, felvállalva ezzel az Egyesült 

Államok által máig beöltött szuperhatalmi státuszt. Másrészt pedig azért, mert a George F. 

Kennan által vázolt feltartóztatási stratégia (containment)
159

 hivatalos megerősítésével
160

 

olyan külpolitikai álláspontba helyezte az Egyesült Államokat, ami – eltekintve az elnökfüggő 

és ciklikusan jelentkező hangsúlyeltolódásoktól – alapjaiban határozta meg a világpolitika 

logikáját a hidegháborús éra teljes egészében, meghirdetésétől egészen a szovjet blokk 

széteséséig. Truman az új amerikai doktrínát kinyilatkoztató beszédéből kulcsmondatként a 

következőt emelhetjük ki: „Hiszem, hogy az Egyesült Államok politikájának részét kell 

képezze, hogy segítse a szabad népeket, akik ellenállnak a fegyveres kisebbségek vagy külső 

nyomások által rájuk erőltetni megkísérelt alávetettségnek.” [saját kiragadás, kompiláció és 

fordítás az angol eredetiből]. 

2.3.B) KONTEXTUS ÉS ESZMEISÉG 

A trumani reagálást két földközi-tengeri ország válsága váltotta ki: a kommunista 

hatalomátvétel veszélyével fenyegető görög polgárháborús helyzet, illetve a Törökország 

destabilizálódásának veszélyét magában hordó térségbeli szovjet ténykedések. A korábban 

brit befolyási övezetbe tartozó Görögország problémájának orvoslásához London már 1945 
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 Az elgondolás, miszerint Amerika (nem kisrészt az akkoriban még garantáltnak hitt védelmet adó kétoldali 
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óta próbált amerikai segítséget kérni, míg a nagy stratégiai jelentőségű Törökország magától 

is nagyban nyugtalanította Washingtont. A segítség mindkét esetben pénzügyi eszközök 

formájában érkezett: Truman beszédében 250- , illetőleg 150 millió dollár segély folyósítását 

kérte a Kongresszustól Görög-, illetőleg Törökországnak.
161

 

Noha a beszéd a fentebb vázolt konkrét válságra reakcióul hangzott el, a konkrét 

helyzetre törekedvén megoldást adni, Truman már rögtön magában a beszédben kijelentette, 

hogy az Egyesült Államok a világ minden hasonló helyzetbe kerülő nemzetének segítségére 

fog sietni. Az ugyanis egyértelműnek tűnt, hogy Görög- és Törökország esete nem elszigetelt: 

a világháború utáni felfordulást kihasználva a kommunista pártok Nyugat-Európa-szerte 

(különös tekintettel Franciaországra és Olaszországra) megkíséreltek hatalomra törni, míg 

Ázsia és Afrika gyarmati uralom alatt lévő országaiban Moszkva a nemzeti felszabadító 

mozgalmak külső támogatásával próbált befolyást szerezni; a volt moszkvai amerikai 

nagykövet, W. Averell Harriman álláspontja szerint mindezek a Kreml világméretű 

expanzionista-intervencionista stratégiáját, jellemző cselekvési mintáját példázták.
162

 A 

globális kihívásra nyilvánvalóan globális stratégiával kellett megfelelni. 

Hetekkel a beszéde után doktrínája eszmei alapjait Truman egészen Thomas 

Jeffersonnak egy a monroe-i tételek meghirdetését sürgető leveléig vezette vissza, 

párhuzamba állítva azok globális mértékét,
163

 de ugyancsak egyező vonásként említhető a 

doktrínák defenzív jellege, tudniillik mindkettő a demokráciát és a szabad világot célozta 

védeni a rossztól – előbbi esetben az Újvilágot az óvilági monarchiáktól, utóbbi esetben a 

„Nyugatot” és a „harmadik világot” a szovjet típusú totalista diktatúrától: a maga korában 

mindkettő elemi biztonsági érdeke volt az Egyesült Államoknak. A Truman-doktrína 

legközvetlenebb célja – megtartani Görög- és Törökországot a „szabad, kapitalista” államok 

sorában – egyértelmű volt, de a benne foglaltakat tágabb értelmezési keretbe is helyezhetjük: 

Mint ahogy azt például Dean Acheson is kommentálta,
164

 a trumani elv, azzal, hogy gátat 

vetett „Eurázsia szívének”
165

 szovjet bekebelezése elé, ezzel megakadályozva azt, hogy a II. 

világháború után a bukott tengelyhatalmak és a meggyengült nyugat-európai szövetségesek 

által hátrahagyott hatalmi űrt a Szovjetunió töltse be, tulajdonképpen egy erőegyensúlyi 
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rendszer globális szinten történő helyreállítását szolgálta.
166167

 Továbbmenve, egyúttal azt is 

jelezte az egész világ és az amerikai nép felé – és ez akár külön önálló célként is kezelhető –, 

hogy az I. világháborút követő évekkel ellentétben az Egyesült Államok ezúttal felvállalja azt 

a vezető szerepet, amire ereje és befolyása predesztinálja
168

 – még akkor is, ha a fegyveres 

erők egy a háború utáni átmeneti időszakot jellemző demobilizálása, illetve leszerelése nem is 

ezt sejttette. Jóllehet az aktivizmust már előrevetítette az ENSZ létrehozásában játszott 

meghatározó, sőt vezető szerep – még akkor is, ha sok amerikai az ENSZ-ben elsősorban egy 

olyan nemzetközi szervezetet látott, ami leveszi majd az Egyesült Államokról a közvetlen 

világpolitikai felelősséget. 

Természetesen ez nem így volt, viszont az is távol állna a valóságtól, ha azt 

mondanánk, hogy ez a felelősségvállalás és világpolitikai aktivizmus komoly belső korlátok 

nélküli lett volna: már csak a Truman-doktrína meghatározó belső logikái miatt sem lehetett 

az. Először is, a Truman-doktrína alapvetően defenzív jellegű, és mint ilyen, törvényszerűen 

reaktív természetű volt: vagyis – mint azt bírálóinak egy csoportja fő gyengéjeként fel is rótta 

– a diplomáciai kezdeményezést a Kremlhez rendelte, és csak a megfelelő ellenerőt törekedett 

felmutatni: kalandorpolitikáról, provokációról, „preventív offenzívákról” szó sem lehetett, a 

kelet-európai szovjet zóna országainak felszabadítása nem szerepelt a célkitűzések között (a 

doktrínát ihlető kennani koncepció eleve abból indult ki, hogy a szovjet birodalom idővel, a 

belső erózió révén magától szétesik: ezt csupán gyorsíthatta volna a sikertelen expanziós 

kísérletek okozta frusztráció). Másodszor, azáltal hogy a feltartóztatási politika az amerikai 

haderő szelektált és különböző jellegű bevetését előfeltételezte, az elvben tükröződött az 

amerikai külpolitikai viselkedésminta egy másik bevett vonása, a pragmatizmus – vagyis az, 

hogy a külpolitikai cselekvést mindig konkrét eseményekre válaszul és a változó 

körülményekre tekintettel kell meghatározni (ebben tükröződik az amerikai erő 

korlátosságának a felismerése is). Harmadszor, az önmeghatározásra, önkormányzásra 

alapuló, hagyományosan liberális elvek eleve kizárták a feltartóztatási politika arra való 
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felhasználását, hogy az Egyesült Államok saját, alávetett országokból álló birodalmat építsen 

ki – akár Görög- és Törökország esetében is számos példát találunk, amelyekben a nevezett 

országok kimutatták az amerikai elvárásoktól való függetlenségüket (a Truman-doktrína nem 

garantálta vagy követelte meg a demokratikus fejlődést, mindössze esélyt adott a szovjet 

befolyástól való mentességre). Negyedszer, az alkalmazásban Washington mindvégig a 

gazdasági újjáépítésre – mint a politikai stabilitás alapjára és fő forrására – helyezte a 

hangsúlyt, és ennek megfelelően a szórványos katonai segítségnyújtás mértéke mindig 

mérsékelt volt, mind jellegét, mind területi kiterjedtségét, mind időtartamát tekintve: a 

koncepció alapvetően abból indult ki, hogy a gazdasági segítség megfelelő alkalmazása a 

szovjet fordulatra eleve alkalmatlanná teszi a politikai terepet, és hogy a sorozatos kudarcok 

maguktól meggyőzik majd Moszkvát, hogy a rivalizálásnál célravezetőbb az 

együttműködés.
169

 

A határozott amerikai fellépéshez vezető döntést nagyban előkészítette, hogy a 

döntéshozók levonták az 1930-as évek „megbékítési politikájának” tanulságait. Habár 

egyesek – így például Henry Luce, a Time magazin kiadója – már a világháború alatt, sőt azt 

megelőzően is egy Pax Americana megteremtését irányozták elő,
170

 erre akkor még Amerika 

nem volt felkészülve. Hogy mást ne említsünk például, Franklin D. Roosevelt szinte egész 

hivatalában, beleértve még az 1945-ös év elejét is, Sztálinra mint első számú partnerre, nem 

pedig mint expanziós tervekkel rendelkező diktátorra tekintett: Henry Kissinger értékelésében 

ez nem más volt, mint „a reménykedés győzelme a tapasztalás fölött”
171

.
172

 Truman ennél 

jóval kevesebb alapot látott a jóhiszeműségre, és már a II. világháború korai szakaszában, 

még szenátorként a náci és a szovjet diktatúrák felszámolására hívott fel (konkrétan abban a 

formában, hogy az Egyesült Államok a vesztésre álló felet támogassa a világháborúban, így 

„kivéreztetendő” mindkét diktatúrát); hivatalba lépése után nem sokkal személyes találkozóra 

kerített sort a szovjet külügyminiszter Molotovval, amelyben felhívta a Kreml figyelmét a 

háború alatt tett ígéretei betartására – Molotov beszámolója szerint Truman egész diplomáciai 

karrierjének legdirektebb nyelvezettel élő tárgyalópartnere volt ekkor; a potsdami konferencia 

tapasztalataiból pedig Truman végül azt a következtetést vonta le, hogy „az erő az egyetlen 
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dolog, amiből az oroszok értenek”.
173

 Az 1945–1946-os béketárgyalások folyamán végig 

megmaradt a határozott fellépés, mind Truman, mind külügyminisztere, James Francis Byrnes 

részéről. Azt, hogy a szembenállás hosszú távra fog szólni, jól jelezte Churchill sokat idézett, 

1946. március 8-ai, a Missouri állambeli Fultonban elmondott beszéde, amelyben a brit 

miniszterelnök Washingtont a vasfüggöny létezésének felismerésére és a kihívásnak való 

határozott megfelelésre hívta fel
174

. 

2.3.C) A DOKTRÍNA KIFORMÁLÁSA: ELŐZMÉNYEK, SZERZŐSÉG ÉS KRITIKUSOK 

Mint az a fentebb leírtakból is kiderült, a Truman-doktrína – noha konkrét történések 

apropójából került kinyilatkoztatásra – nem tekinthető hirtelenjében érdemi innovációt 

hordozó diplomáciai tételnek, hanem sokkal inkább egy legkésőbb már 1945 eleje óta 

kirajzolódó tendencia betetőződésének, amely a szovjet–amerikai kapcsolatok romlásával 

egyező ütemben, a nyugati világ kormányzatai körében folyamatosan kiformálódott 

hallgatólagos egyetértésből nyert végső formát Truman kinyilatkoztatásában. De akár 

visszavezethetjük a Roosevelti „négy szabadság” koncepciójára is: Franklin D. Roosevelt egy 

1941. január 6-án elhangzott kongresszusi beszédében vázolta azt, hogy a „négy szabadság” 

(területváltozás esetén a népesség önrendelkezési joga, a saját kormányforma 

megválasztásának joga, a nyersanyagokhoz való egyenlő hozzáférés joga, a tartós békéhez 

való jog) érvényesülésének biztosítása az Egyesült Államok alapvető érdekében áll (ennek 

megvalósítására szolgált volna a „négy csendőr” elképzelés, ami később például az olyan 

multilaterális intézményeket vetítette előre, mint az ENSZ Biztonsági Tanácsa), mivel – az 

amerikai liberális krédó szerint – a demokráciák elterjedése jelenti a legbiztosabb garanciát a 

békére. Mindez persze nem jelenti azt, hogy a kinyilatkoztatás ténye – korszakos 

jelentőségénél fogva –, mindezek ellenére, ne lett volna mégis traumatikus és drámai mind a 

politikai elit, mind pedig az amerikai emberek számára. 

Egy a Truman-doktrína megfogalmazásában közvetlenül részt vevő tisztviselő 

elmondása
175

 szerint a Truman-doktrína „sok elme terméke” volt, és az elnök kongresszusi 

beszédében foglaltak „a kormányzat köreiben a nézetek ritkán tapasztalható egyhangúságát és 

spontaneitását tükrözték” – amelyre persze „a kommunizmus őszinte ellenségeként” az elnök 
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már csak „belső indíttatástól vezérelve is fogékony” volt. A széles körű egyetértésben 

osztozott – többek közt – George F. Kennan
176177

 és Charles E. Bohlen külügyminisztériumi 

szakértők, Averell Harriman volt moszkvai nagykövet, William D. Leahy admirális, Clark 

Clifford elnöki tanácsadó, valamint nem kevésbé James Forrestal hadügyminiszter, illetőleg 

James F. Byrnes és George C. Marshall külügyminiszterek; mindezekkel ráadásul 

egybevágtak azok a gazdasági-politikai megfontolások, miszerint az Egyesült Államoknak 

érdeke a minél nyitottabb világpiac – nem csak gazdaságilag, de a világpolitika és a béke 

szempontjából is –, márpedig a szocialista blokk kiterjedése ennek ellenében hatna. Mindezen 

megfontolások tekintetében magától értetődött, hogy a Truman-kabinet 1947. március 7-ei 

döntésében konszenzussal elfogadta, hogy kongresszusi megerősítés esetén az Egyesült 

Államoknak meg kell segítenie Görög- és Törökországot. Mindazonáltal – a történelmi 

előképek, az előzetes eszmei inputok és a széles körű tanácsadói támogatás dacára – Truman 

személyes részvállalása nem vitatható, és nemcsak amiatt, mert alkotmányos szerepéből 

adódóan formálisan ő hozta meg a döntést, de amiatt is, mert a beszédek korai változataihoz 

képest a végső verzióba ő maga vezette át azokat a változásokat, amik – a kertelést vagy akár 

annak látszatát elkerülendő – a határozottabb és egyértelműbb szóhasználat irányába hatottak 

(értsd: „kellene” (should) helyett „muszáj” (must) alkalmazása).
178

 

A kabinetbeli szinte osztatlan egyetértéssel szemben a Kongresszusban már korántsem 

volt ekkora a trumani indítványokat övező összhang: a támadások három irányból érkeztek.
179

 

A politikai konzervatívok egy csoportja, tekintettel a kis állam hagyományos konzervatív 

értékére és az ezzel összefüggő adócsökkentési tervekre, a háború lezárultával a katonai 

kiadások megnyirbálásában volt érdekelt, és még ha elvben támogatta is Truman kiállását, a 

trumani tételek hatékony érvényre juttatásához szükséges költségvetési vonzatok 

megszavazásától már húzódoztak; a jobboldali kritikák egy másik része azt kifogásolta, hogy 

az elnök nem ment elég messzire, és gyakorlatilag egy a győzelem esélyét nélkülöző, vagy 

legalábbis nem nyerésre törő, stratégiát ad az Egyesült Államoknak (ami, ugye, nem a szovjet 

diktatúra megdöntésére, csupán a status quo befagyasztására törekszik); a politikai liberálisok 

pedig mindeközben attól tartottak, hogy az Egyesült Államok – az egykori brit 

elköteleződések örököseként – birodalomépítő hatalommá válik (egyesek konkrétan a közel-

                                                 
176

 Fehér Zoltán leírásában, intellektusa, stratégiai érzéke és a Szovjetunió beható ismerete révén, a „washingtoni 

elit intellektuális kedvenceként” (idézi: Walter Isaacson – Evan Thomas: The Wise Men: Six Friends and the 

World They Made. Simon and Schuster; New York, 1986.) ő volt az egyetlen, aki a legfelsőbb vezetői körön 

kívül működő diplomataként behatóan befolyásolni tudta az Egyesült Államok külpolitikáját. 
177

 Fehér Zoltán: George F. Kennan: realista diplomata a hidegháborús amerikai stratégia alakításában.  

p.206,205. 
178

 Cecil V. Crabb: The Doctrines of American Foreign Policy.  p.120. 
179

 Cecil V. Crabb: The Doctrines of American Foreign Policy.  p.124-126. 



Holndonner Róbert László: Az Egyesült Államok külpolitikai doktrínái Monroe-tól Bushig 

[PhD-értekezés] 

78 

keleti olajipar fölötti ellenőrzés megszerzésének mögöttes célját sejtették a döntés 

motivációjának)
180

, és ezzel feladja az elkötelezetlenségéből adódó cselekvési szabadsága 

előnyeit. A törvényhozók kételyeit legfőképpen talán Robert A. Taft Ohio állambeli 

republikánus szenátor szkepticizmusa példázza, de meggyőző alternatívát ő sem tudott 

felmutatni. A törvényhozók mindezeken túlmenően azt is felrótták az elnöknek, hogy az kész 

tények elé állította őket, amikor egy február 27-ére összehívott eligazítása keretében mintegy 

közölte a Kongresszus vezető tisztségviselőivel a kormányzat szándékát.
181

 Abban, hogy a 

Kongresszus végül – hosszas bizottsági meghallgatásokat követően és a törvényhozók 

egyharmadának ellenzése mellett
182183

 – mégis támogatta Trumannak a két mediterrán ország 

megsegítésére vonatkozó indítványát, kitüntetett szerepet lehet tulajdonítani Arthur H. 

Vandenberg Michigan állambeli republikánus szenátornak, a külügyi területen való kétpárti 

együttműködés elkötelezett szószólójának:
184

 a támogatás melletti fő érvek közt szerepelt, 

hogy egyrészt az elhúzódó kongresszusi viták a krízis elmélyülését eredményezhetnék 

mindkét országban, illetőleg hogy az elnöki indítvány elfogadásának megtagadása a 

világközvélemény szemében nagyban erodálná az elnöki vezetés hitelét, amivel kedvezőtlen 

láncreakciók indulhatnának be; sőt, mindezeken felül még egy, a közvéleményre még inkább 

hatást gyakorló, erősebb antikommunista élt is javasolt az elnöknek (értsd, konkrétan: „a 

szabad államok megsegítésének” célkitűzésén túlmenően „a demokrácia és a kommunizmus 

közti világméretű szakadék” hangsúlyozását). 

Amellett, hogy – természetszerűleg – a közvéleményt a feltartóztatás mélységében 

elégtelen megértése jellemezte, mint a legtöbb modern kori doktrinális kinyilatkoztatás előtt, a 

kormányzatnak a népesség támogatását is figyelembe kellett vennie. Ennek vizsgálatakor több 

aspektus is fölmerült: egyfelől a Szovjetunió diplomáciai magatartását a tágabb közvélemény 

körében még nagyobb aggodalom és ellenségesség övezte, mint a hivatalnokok és 

tisztségviselők, vagyis a politikai elit körében; másfelől viszont a háborúnak vége volt, a világ 

válságainak orvoslására pedig létrehozták az ENSZ-t, így az Egyesült Államok tengerentúli 
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elköteleződésének alapját sokan megkérdőjelezték, és pszichológiailag nem is álltak készen 

rá.
185

 Az, hogy a két egymásnak ellentmondó attitűd eredője arra futott ki, hogy Truman 

doktrínája kedvező fogadtatásra talált a lakosságban, több tényezőnek is köszönhető. Egyrészt 

dolgozott az úgynevezett München-szindróma, vagyis az a tapasztalás és tanulság, hogy a 

diktátorok étvágyát békéltető engedményekkel nem lehet csillapítani, csak az erővel való 

szembenállás lehet a megoldás. Másrészt a sajtóbeli vélemények – így a legnagyobb hatású 

The Washington Post és The New York Times írásai is – túlnyomórészt támogatóak voltak. 

Harmadrészt az a következetlenség nem került igazán felszíni szembeállításra, hogy az elvi 

támogatás közben a legtöbben a fegyveres erők nagy mértékű leszerelését és a hadi kiadások 

visszanyesését sürgették. Negyedrészt a kormányzat eredményes munkát végzett az 

érdekcsoportok meggyőzésében, így mind az üzleti körök, mind az ipar és a mezőgazdaság 

érdekképviseleti szervei kiálltak a doktrína alátámasztásában a későbbi, sokmilliárdos 

elvonással járó Marshall-terv támogatásával. Ötödrészt a doktrína tételei általánosságban jól 

kommunikálhatóak voltak: népszerű fogalmak alkalmazása mellett hangsúlyozták a 

hagyományos amerikai értékeket a „szabad világ” védelmezésével (analógiában a Monore-

doktrína által védelmezett Újvilággal); a Görög-török segélyprogram korlátozott 

elköteleződést jelentett, ami egy vészhelyzetre adott rövid távú válasz volt állandó 

tengerentúli jelenlét implikálása nélkül. Végül összességében pedig, a Truman-doktrína 

meghirdetése jól példázza John E. Mueller „gyűjtő pont” fogalmát
186

, amely három 

körülmény együttállását feltételezi, és amely ekként bizton számíthat a köz támogatására: 

nemzetközi ügy, amely különleges és drámai elemeket tartalmaz, és amelyben az Egyesült 

Államok (és különösen az elnök személyesen) érintett. Többek megítélése szerint a 

feltartóztatási politika kifejezetten az emberek ez iránti igényéből fakadt, sőt az elvárásokhoz 

képest még megkésett és elégtelen is volt.
187

 

2.3.D) ALKALMAZÁS 

A Truman-doktrína az Egyesült Államokat kettős megfelelési kényszer elé állította: 

egyrészt egyes veszélyeztetett országokat érő azonnali fenyegetésekre kellett válaszolnia, 

másrészt a háborús következmények elhúzódó és költséges kezelését is magára kellett 
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vállalnia. Az előbbire példa a görög-török válság, az utóbbira a Nyugat-Európa gazdasági 

talpra állítását célzó, 1947 júniusában meghirdetett Marshall-terv vagy a másfél évvel későbbi 

„Négyes számú program” (Point Four Program/Bold New Program), ami a harmadik világ 

országainak megsegítését célozta. 

Mindazonáltal az alkalmazásnak voltak korlátai és minősítő tényezői. Ezek – Cecil V. 

Crabb külügyi dokumentumok és megnyilvánulások alapján készült „gyűjtése” szerint
188

 – a 

következőek voltak: a segítségért az érintett kormányoknak kell folyamodniuk; az adott 

ország mástól, mint az Egyesült Államok nem várhat segítséget; az érintett országnak az 

önsegélyre irányuló erősfeszítéseket kell magának is tennie (ez az 1960-as évekig sokszor 

figyelmen kívül hagyott elv később a Nixon-doktrínában kap erősebb nyomatékot); az 

amerikai segítségnyújtásra egyfajta utolsó lehetőségként kerülhet sor; a doktrína – tekintettel 

annak a szovjet expanzionizmus és intervencionizmus elleni élére – csak külső agresszió által 

fenyegetett sebezhető országok esetére alkalmazható, vagyis külső segítség nélküli, hazailag 

támogatott kommunista hatalomátvételek esetére nem; az Egyesült Államoknak képesnek kell 

lennie a segítség szükséges formájának és mértékének a megadására, illetve a fogadó ország 

megfelelőképpen kell, hogy hasznosítani képes legyen azt (ez Dean Acheson külügyi 

államtitkárként való kongresszusi meghallgatásában szerepelt); a segítség elsősorban anyagi 

hozzájárulásra kell korlátozódjon, maximum csekély katonai támogatás vagy inkább 

tanácsadás mellett; az együttműködés bármely fél részéről bármikor felfüggeszthető; a 

doktrína nem vethető be a vasfüggöny mögött, vagyis nem célozza a kommunizmus 

visszaszorítását, és nem támadja a szatelitállamok rendszerének felszámolását vagy nem vonja 

kétségbe a kommunizmus szovjet-oroszországbeli legitim uralmát. Mindebből láthatjuk, hogy 

a Truman-doktrína militáns retorikája nagyban ellentmondott alkalmazása kimunkált 

kritériumainak: Ronald Steel épp ebből azt a következtetést vonta le,
189

 hogy Truman 

valójában a doktrínájában implicite benne rejlő végletes eshetőségeket a kinyilatkoztatáskor 

nem is látta bele tételeibe. 

Az imént felsorolt számos megszorítása ellenére a Truman-doktrínát mögöttes 

motivációként azonosíthatjuk számtalan nemzetközi politikai döntés, program, esemény és 

intézmény hátterében. Ezek közül – a felsorolás szintjén – a következőket kell mindenképp 

megemlíteni: a 12 milliárd dolláros pénzügyi segítségben megvalósuló Európai újjáépítési 

program (közkeletű nevén: Marshall-terv); a szükséget szenvedő, elmaradott harmadik 

világbeli társadalmak modernizációját és nemzeti fejlesztését célzó 1949. eleji Négyes számú 
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program; kollektív önvédelmi katonai-politikai szervezetként a NATO létrehozása 1949-ben a 

nyugat-európai szövetségesekkel; az európai szövetségesek katonai fejlesztését előirányzó 

Kölcsönös segítségnyújtási program (később Kölcsönös biztonsági program), illetőleg a 

kollektív önvédelem jegyében állandó amerikai katonai támaszpontok létesítése Európában; 

az Eisenhower-kormányzat idején további szövetségi rendszerek jöttek létre kelet- és délkelet-

ázsiai, illetve óceániai országok (mint Ausztrália, Tajvan, Dél-Korea) részvételével. 

2.3.E) ÉRTÉKELÉS 

A Truman-doktrínára tekinthetünk a Monroe-doktrína természetes, csak a 

hemiszferikus keretekből immár kilépő folyományaként. És egyben az amerikai történelem 

legnagyobb hatású politikai kinyilatkoztatásaként – legalábbis abban a tekintetben, hogy mély 

és hosszú távú kihatásain túlmenően (ellentétben a Monroe-doktrínával, és ennyiben 

meghaladva azt) a diplomáciai folyamatokra azonnali döntő befolyással is bírt (konkrétan: 

tartalmazta a görög-török segélyprogram indítványát, amelyet a törvényhozás meg is 

szavazott, és így azonnali alkalmazásra is került a sor). Jelentőségét és specifikumát épp ezek 

az együttállások adják: magában foglalta az alapvető amerikai értékeket és megfelelt a 

nemzeti ethosznak, ugyanakkor alapvető változásokat, a korábbiakkal véglegesen szakító 

magatartásmintát és cselekvési logikát jelentett, új fejezetet nyitva az amerikai diplomácia 

történetében; konkrét fenyegetésre konkrét reakcióval válaszolt, de valójában egy földrajzilag 

nem behatárolható és meghatározatlan idejű kihívásnak felelt meg
190

 – ezzel külpolitikai 

doktrínák újabb sorának, egész generációjának szolgálva forrásul. 

A Truman-doktrína meghirdetése egy újabb, az elszigetelődés időszakait ciklikusan 

váltó diplomáciai kereszteshadjárat kezdetét jelentette
191

, és azt a roosevelti „grand designt” 

váltotta fel, ami eredetileg a világbéke szövetséges együttműködésen alapuló fenntartását 

vizionálta: ehelyett két alternatív életvezetés évtizedekig tartó versengése következett. Az 

Egyesült Államoknak fel kellett készülnie arra, hogy erőforrásait korlátok és feltételek nélkül 

használja – hasonlóan a II. világháború „totális háború” koncepciójához. Ez – mint később 

látni fogjuk – túlterhelte még az Egyesült Államokat is: nemcsak pszichikailag, de 

gazdaságilag is. Jóllehet ez az a pont, ahol George F. Kennan rámutatott, hogy elképzeléseit 

mennyire félreértelmezték: hisz ő válogatott és korlátozott – elsősorban politikai, semmint 
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katonai – részvállalást vetített előre, miközben a nagy ellenség magától elenyészik. Az igaz 

ugyan, hogy a moszkvai vezetéssel szemben a bizalmatlanság általános meggyőződésből 

eredt, és hogy a Szovjetunióra úgy tekintettek, mint akivel szemben fenn kell tartani az ENSZ 

Alapokmányában lefektetett alapelveket, illetve az is, hogy Truman doktrínájával egy 

univerzálisnak és állandósultnak tekintett berendezkedésre kísérelt meg diplomáciai 

iránymutatással szolgálni, ezt azonban mégsem tekinthetjük egy olyan diplomáciai „biankó 

csekknek”, ami az amerikai intervencionizmust különbségtételek nélkül igazolná: a 

válaszlépéseket mindig az adott eset és az azt övező körülmények gondos előzetes 

mérlegelése előzte meg.
192

 

Elméleti kritikusai mindazonáltal bőven vannak: az úgynevezett revizionista iskola 

képviselőinek – akik közül mindenképp megemlítendő a mérsékelt revizionista Denna F. 

Fleming és Gar Alperovitz, valamint a szélsőséges revizionista William Appleman Williams, 

Walter LaFeber, Lloyd C. Gardner és Gabriel Kolko
193

 – szemében a Truman-doktrína a valós 

nemzetközi helyzet rossz diagnózisából indult ki, az érzelemvezérelt antikommunizmus 

kritikátlanul ellenséges politikát eredményezett, és így a hidegháború pont ebből eredeztethető 

és ennek a logikáját viselte magán; mindez pedig a vietnami háború tragédiájában tetőzött. 

Mások, még súlyosabb ítéletet mondva, az amerikai hegemonisztikus törekvések elméleti 

megalapozásaként tekintenek rá, amellyel az Egyesült Államok csupán a nyersanyagokhoz és 

szabad piacokhoz való hozzáférésének mindent elhomályosító igényét palástolta, vagy 

legalábbis a kapitalizmus mint univerzális modell erővel való elterjesztésének adott 

legitimációs alapot. Az efféle bírálatok megfogalmazói között – a fentebb felsorolt 

történészeken túl – olyan gondolkodók akadnak, mint Bertrand Russel, Anatol Rapoport, 

David Horowitz.
194

 Habár az kétségtelenül felróható a Truman-doktrína rovására, hogy az 

Egyesült Államokat a status quo őrzésében érdekelt hatalomként olyan rezsimekkel 

kényszerítette szövetségre világszerte, amelyek társadalmi rendszere messze nem volt 

szalonképes az amerikai mérce szerint, Cecil V. Crabb meglátása szerint a – néhol már-már 

összeesküvés-elméleteket vázoló – túlzó szubjektív értelmezések rendszerint töredékes és 

következtetéseken alapuló bizonyítékokra támaszkodnak, és inkább a szerző ideológiai 

beállítódottságáról árulkodnak, mint magáról a tárgyról; ráadásul figyelmen kívül hagynak 

olyan tényezőket, mint például a Kennedy-kormányzat koncepciója a pluralisztikus 
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nemzetközi rendszerről (benne az önálló külpolitikára aspiráló Nyugat-Európával és a 

harmadik világ el nem kötelezettjeinek a széles táborával).
195

 

Továbbmenve, az is tény, hogy az Egyesült Államok biztonságát érő fenyegetések 

természete és komolysága egyes esetekben politikai érdekeknek alárendelt, szubjektív 

megítélés tárgya lehetett, viszont a Szovjetunió a harmadik világbeli kalandorpolitikájának 

esetei mégiscsak kézzelfogható, megerősítő példák – ráadásul azt a csapdahelyzetet rejtve 

magukban, hogy minél inkább fellazult a Szovjetunió diktatúrája és ezzel együtt 

expanzionizmusa, a felpuhult totalitarianizmus annál kevésbé hatott taszítólag az útkereső 

nemzetekre. Ez az aspektus mindenesetre igazolja az amerikai törekvések létjogosultságát – 

még akkor is, ha a Truman-doktrína, beleértett megszorításaiból fakadóan, több különleges 

kérdésre nem adott választ. Így például nem adott megoldást a harmadik világ kriptomarxista 

kísérleteinek és az eurokommunizmusnak a kezelésére – amely esetekben néhol, paradox 

módon, pont az amerikai forradalmi hagyományok szolgáltak hivatkozási alapul a nehezen 

átlátható és kiszámítható folyamatok elindítására. Szintén problematikus maradt a regionális 

differenciálás kérdése – az, hogy miként, mennyiben máshogy vagy mennyiben egyformán, 

kell viszonyulnia az Egyesült Államoknak egy latin-amerikai vagy földközi-tengeri 

incidenshez egy távol-keletihez vagy egy szubszaharai afrikaihoz képest. Vagy nyitva maradt 

az is, miként kell értékelnie a nem katonai-politikai, hanem inkább gazdasági természetű 

kihívásokat. 

Mindehhez hozzájön még az a kritikai elem, hogy – noha a kormányzat az alkalmazást 

tekintve pragmatikus volt – elméletileg a feltartóztatási politika merevvé, nagyban 

rugalmatlanná tette az amerikai diplomáciát azáltal, hogy behatárolta az amerikai külpolitikai 

cselekvési lehetőségeket: hisz kinyilatkoztatását követően Washingtonnak tartania kellett 

hozzá magát, máskülönben számolnia kellett volna a nemzetközi hitelvesztéssel. Ezzel nem 

annyira oldotta, mint inkább állandósította a szovjet–amerikai feszültségeket és 

súrlódásokat.
196

 

Mindazonáltal a bírálatok élét nagyban elveheti az a tény, hogy az 1950-es évek első 

felét leszámítva az univerzális elvet Washinton végül szelektíven alkalmazta, a hagyományos 

pragmatizmus szellemében. Visszatekintve pedig – mindenek fölött – megállapítható, hogy 

tulajdonéképpen elérte a célját:
197

 Görög- és Törökországot sikerrel benntartotta a „szabad 

világ” közösségében, és míg Kuba és Vietnam kivételével nem gyarapodott a szovjet blokk, a 
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kommunizmus (tévesen) monolitnak feltételezett tömbjéből kivált Jugoszlávia és Kína; 

Nyugat-Európát sikerrel talpra állította és ezzel szilárd szövetségesi rendszert épített ki, 

továbbá a segélypolitikában való részvétel lehetőségét szerte a világon keresték a 

kedvezményezett államok; „provokáló” hangnemével együtt az ellenoldal számára 

kiismerhető alapszabályokat fektetett le, amihez a konfliktusok során lehetett igazodni; stabil 

erőegyensúlyt alakított ki a nukleáris szuperhatalmak között, és ezzel elkerülte egy 

szuperhatlmak közti nyílt összecsapás, egy harmadik globális háború kitörését; mérsékelt 

iránymutatásával pedig ott tartotta Washingtont a középúton – elkerülve a potenciális két 

végletet, egy megelőző háború kirobbantását vagy a hagyományos amerikai elszigetelődést. 

Habár a vietnami háborút követően a feltartóztatási politika lényeges elemei 

elhagyásra kerültek, Reagan 1980-as elnökké választása arra enged következtetni, hogy az 

amerikai nép továbbra is aggódva tekintett a szovjet expanzionizmus példáira és 

lehetőségeire, és a feltartóztatás elve továbbra is alapjaiban határozta meg az Egyesült 

Államok diplomáciáját, mind a Szovjetunió, mind Nyugat-Európa, mind a Közel-Kelet, mind 

pedig a harmadik világ irányába. Belőle levezethető vagy a módosításaként értelmezhető 

tulajdonképpen az összes többi hidegháborús doktrína. A második világháború utáni időszak 

világpolitikai berendezkedését, illetve számos nemzetközi intézményét és nemzetközi jogi 

alapelvét szintén a Truman-doktrína alkalmazására vezethetjük vissza. Ekképp korszakos 

jelentősége aligha vitatható. 
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2.4. AZ EISENHOWER-DOKTRÍNA
198

 

2.4.A) ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 

A közel- és közép-keleti
199

 térséget az 1950-es évek derekán is a világ legingatagabb 

régiói közt tartották számon, ami így kiváltképp ki volt téve az amerikai szempontból 

fenyegető, a Truman-doktrína alaptételeivel szembemenő szovjet befolyásnak és 

terjeszkedésnek. Ráadásul a szuezi válság után alig néhány hónappal a Nyugat presztízsét is 

helyre kellett állítani, mind a térségben, mind pedig globálisan. Ebben a helyzetben különösen 

fontos volt, hogy a Kongresszustól az elnök bizonyos mértékben szabad kezet kapjon, 

megfelelő rugalmasságot adva az amerikai külpolitikának a hatékony cselekvéshez.
200

 

Az Eisenhower-doktrína három fő összetevőből áll: egyrészt közel-keleti nemzetek 

függetlenségének alátámasztására új két- és többoldalú külföldi segélyprogramokat irányozott 

elő; másrészt az azért folyamodó közel-keleti nemzeteknek kívánt katonai segélyt és 

együttműködést biztosítani; harmadrészt – a doktrína gerinceként – az elnök ahhoz kért 

törvényhozási felhatalmazást, hogy bevethesse az Egyesült Államok fegyveres erőit olyan 

közel-keleti országok területi sértetlenségének és politikai függetlenségének megvédésére, 

amelyek a nemzetközi kommunizmus által ellenőrzött ország nyílt fegyveres agressziójának 

vannak kitéve, és az Egyesült Államokhoz folyamodnak segítségért. A közel-keleti amerikai 

politika alapvető újrafogalmazásával felérő beszédét Eisenhower 1957. január 5-én mondta el 

a Kongresszus együttes ülése előtt, a benne kérvényezett törvényhozási jóváhagyást pedig a 

Kongresszus 1957. március 5-ei, az elnök által március 9-én aláírt közös határozatával meg is 

adta. 

Az Eisenhower-doktrína első két eleme tulajdonképpen minőségileg nem haladta meg 

sem a kormányzat korábbi irányvonalát, sem pedig az előzményként értékelhető Truman-
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Közép-Kelet szócikk <p.387-388.> –, a továbbiakban az egyszerűség kedvéért szimplán Közel-Keletként utalok 
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 Dwight D. Eisenhower: Waging Peace.  p.178. 
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doktrínát, hanem inkább felújításának, újabb alkalmazásának volt tekinthető: A tervezett 200 

millió dollárnyi segélycsomag megfeleltethető volt a trumani Marshall-tervnek, vagy még 

inkább a „Négyes számú programnak”, míg a fegyver-segélyszállítmányok kilátásba 

helyezése is mindössze annyival ment tovább, hogy a – kormányzat korábbi álláspontjával 

ellentétben – nem volt előfeltétele az, hogy az érintett állam csatlakozzon a Nyugat által 

szponzorált térségi védelmi rendszerhez (mint amilyen a Bagdadi paktum által létrehozott 

METO, illetve CENTO volt). Az igazán új – és ennél fogva a legellentmondásosabb – elem a 

harmadik volt. Ebben sok értelmező szerint a „fegyveres agresszió” definiálatlan volta okozta 

a fő problémát: hogy csupán egy „újabb Magyarország” megakadályozása-e a cél, vagy az 

olyan indirekt agresszióra is alkalmazandó-e a doktrína, ami nem a hagyományos értelemben 

vett fegyveres beavatkozást takar, de mindazonáltal merít az olyan eszközök tárházából, mint 

a forradalmi tevékenységek, a fegyverellátási programok, a terrorizmus vagy a 

propagandakampányok; illetve a meghirdetéskor az sem volt tisztázott, hogy egy békés – 

például a szovjet csapatok önkéntes behívásával járó – térségbeli kommunista hatalomátvételt 

miképp kívánna kezelni a kormányzat. Hasonlóan inegzakt volt, és – precízen meghatározott 

kritériumok híján – a szubjektív megítéléseknek adott terepet „a nemzetközi kommunizmus 

által ellenőrzött országok” formula, amelyek agressziója ellen a doktrínát megfogalmazták. E 

tisztázatlanságok némileg alátámasztják Dulles külügyminiszter azon, kongresszusi 

bizottságok előtt tett nyilatkozatait, miszerint a doktrína fő értéke és értelme az elrettentő 

hatás volt; mindazonáltal a későbbi hivatalos magyarázatok egyértelművé tették, hogy a 

térségben az indirekt agresszió különböző formáitól kellett leginkább tartani, és hogy ennek 

megfelelően a doktrína fókuszában az ilyesféle jelenségek álltak (jóllehet nyilvánvaló, hogy a 

nyílt fegyveres agresszió esetei szintén vitathatatlanul a tárgykörébe tartoztak); továbbá az is 

letisztulni látszott, hogy a „független kommunista” rezsimeket Washington nem tekintette 

biztonsági kockázatnak, vagyis a „nemzetközi kommunizmust” Eisenhower a Moszkvából 

irányított mozgalmakkal és rezsimekkel azonosította.
201

 

A Közel-Keletet – többek közt és nagyrészt – az arab–izraeli konfliktus tette a 

„második világháború utáni korszak Balkánjává”. A térséget három, egymással is összefüggő 

tényező tette különösen labilissá – és tette egyúttal szükségessé az Eisenhower-doktrína 

meghirdetését. Az egyik a nyugati befolyás a szuezi válságban kulmináló erőteljes hanyatlása 

a térségben – a szuezi válságnak külön jelentősége áll abban, hogy sok tekintetben maradandó 
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és szerteágazó kihatású ékeket vert a NATO-szövetség tagjai, különösképpen Washington és 

London, illetve Párizs közé (ráadásul a Nyugat mindezzel párhuzamosan a budapesti 

eseményekkel sem tudott érdemben mit kezdeni). A másik a szovjet befolyás ezzel 

párhuzamos és természetszerű növekedése a térségben – ami arra ösztönözte az amerikai 

vezetést, hogy a nyugat-európai szövetségesei által hátrahagyott hatalmi vákuumot ő maga 

töltse be, mielőtt azt Moszkva tenné meg, a szuezi válságban mutatott látszólagos washingtoni 

közönyösségtől felbátorodva. Végül a harmadik a nasszerizmus: az egyiptomi–amerikai 

kétoldalú kapcsolatok folyamatos romlása Nasszernek nem hagyott más lehetőséget, mint a 

moszkvai orientációt, így az amerikai részről eleve nehezen kiismerhető pánarabizmusban és 

„arab szocializmusban”, illetőleg a harmadik világban egyre több követőre találó „neutralista” 

mozgalomban az amerikai kormányzat növekvő biztonsági kockázatot látott – a Nyugat még 

további elidegenüléséhez hozzájárult Kairó Izrael-ellenessége, illetőleg az antikolonialista 

mozgalmaknak nyújtott támogatása is; mindez azzal látszott fenyegetni, hogy Moszkva 

sikerrel használhatja Egyiptomot ugródeszkaként esetleges expanziós törekvéseihez.
202

 A 

Truman-doktrína érvényre juttatásától való látványos tartózkodás miatt már eleve komoly, a 

Kongresszust uraló mindkét párt irányából érkező politikai támadásoknak kitett és 

népszerűséget vesztő elnöki stábnak mindez nem hagyott sok más lehetőséget, mint az új 

doktrína megfogalmazását. Az elnök ettől ráadásul nemcsak belpolitikai hasznokat remélt, 

hanem azt is, hogy a végrehajtás és a törvényhozás közötti szimbolikusan látványos egység a 

külvilág irányába is azt az üzenetet fogja hordozni, hogy Washington kész kiállni diplomáciai 

érdekei és értékei mellett. 

2.4.B) A DOKTRÍNA KIFORMÁLÓDÁSA 

Mint arra fentebb már utalva lett, Eisenhower külpolitikai kinyilatkoztatása nem 

képviselt jelentős újítást az Egyesült Államok külkapcsolatait tekintve, hisz belesimult az 

addigi trendekbe: a kormányzat szóvivői, illetve maga Dulles külügyminiszter is, olyan 

kijelentéseket tettek, amelyben az Eisenhower-doktrínát a Monroe-doktrína 
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 Jóllehet az érzékelt fenyegetést, vagyis Egyiptom feltétlen „moszkovita” irányvonalát relativizálja például 

Nasszernak Titónál, a Moszkva által akkoriban a kommunista „ügy” „legmegátalkodottabb eretnekének” 

„kikiáltott” jugoszláv vezetőnél tett látogatása 1958. július elején. (Igaz, a NATO-szövetséges és több 

paraméterénél is fogva különleges pozícióban lévő Görögországnak a találkozón való képviseltsége pedig egy 

másik kulcsszereplő potenciális megingását és az el nem kötelezettek felé való közeledését jelezhette a ciprusi 

ellentétek okán.) 
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kiterjesztéseként
203

, illetőleg az először a Truman-doktrínában testet öltött feltartóztatási 

politika esetre alkalmazásaként magyarázták.
204

 A doktrína egy előfutáraként tekinthetünk 

arra az 1950. májusi úgynevezett Háromoldalú deklarációra, amelyben az Egyesült Államok, 

Nagy-Britannia és Franciaország együttesen vállaltak garanciát a közel-keleti államok 

biztonságára, illetve arra az Esienhower-kormányzat korai szakaszában megfogalmazódott 

dullesi elképzelésre is, amely Törökországból, Irakból és Pakisztánból egy „északi védelmi 

zóna” kialakítására irányult volna (a később Bagdadi paktumként ismertté vált szerződéshez 

való csatlakozástól az Egyesült Államok végül az ellenséges arab és izraeli reakciók miatt állt 

el – bár ezt hivatalosan költségvetési eljárási, vagyis „technikai” akadályokkal indokolta
205

). 

John Foster Dulles elgondolásait mindazonáltal mély bizalom övezte az elnök részéről, így 

tanácsaira a modern kori elnökök közül kiemelkedő mértékben támaszkodott Eisenhower: ez 

nyilvánvalóan a doktrínája kiformálását illetően is így volt – még akkor is, ha a doktrínát 

megalapozó, számos követségi tisztségviselő bevonásával készülő külügyminisztériumi 

közel-keleti tanulmányok elkészültének idején Dulles a munkákban való részvállalását 

szükségszerűen korlátozta egy 1956. novemberi hosszas kórházi kezelés, illetve egy december 

közepi NATO-értekezlet előkészítése
206

.
207

 

Ennek ellenére – túl a nyilvánvaló alkotmányos értelemben vett felelősségen – a róla 

elnevezett doktrína magán viseli Eisenhower saját szerepvállalását is négy fontos ponton is.
208

 

Az az igény, hogy az Egyesült Államok közel-keleti külpolitikáját újra kell formálni, magától 

az elnöktől származott, ő maga kért a térséget illető új, konkrét programokat a 

Külügyminisztériumtól; a kiformált politika végső verzióját – a nyilvánvaló alkotmányos 

követelményeknek megfelelően – természetesen szintén maga az elnök fogadta el; a doktrína 

nyilvánosságra hozatala egy személyesen az elnök által elmondott kongresszusi beszédben 

történt meg; a doktrína törvényhozási szentesítését – az úgynevezett Közel-keleti határozatot 

– magának az elnöknek kellett aláírnia a hatályba lépéshez. 

Ettől eltekintve a Kongresszusnak talán minden korábbinál jelentősebb szerepe volt a 

doktrína kiformálásában: a törvényhozási részvétel módja és mértéke az amerikai diplomácia 

alakításában sok tekintetben új precedenst teremtett.
209

 Ennek oka pedig elsősorban abban 

keresendő, hogy egy olyan időszakban, amikor a Fehér Házat egy republikánus elnök lakta, 
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míg a Kongresszus minkét házában pedig a Demokrata Párt volt többségben, Eisenhower és 

Dulles külpolitikai stábja különös fontosságot tulajdonított a nemzeti egység látványos 

kifejeződésének a kormányzati-törvényhozási egyetértés szimbolikus kinyilvánításában – 

ugyanis véleményük szerint ekképp lehetett legnyilvánvalóbb és legdirektebb módon elérni 

azt az elrettentő hatást, ami az Eisenhower-doktrína kinyilatkoztatásának elsődleges célja volt. 

E cselekvésnek egy előképe volt az 1995. januári, a mai Tajvan biztonságát szavatoló 

úgynevezett Formosa-határozat – jóllehet számottevő eltéréseket is kiragadhatunk: így 

például, míg előbbi egy egyszerű véleménynyilvánításnak tekinthető úgynevezett 

egybehangzó-egyidejű határozat (concurrent resolution) volt a Kongresszus részéről, addig 

utóbbi egy olyan közös/együttes „társhatározat” (joint resolution), amely az elnöki szignóval 

törvényi erővel bírt, ráadásul – szintén nem elhanyagolható tény – a Közel-keleti határozatban 

a Kongresszus több érdemi ponton is módosította a doktrínát az eredeti elnöki indítványhoz 

képest. Valójában – a körültekintő előkészítés és az eredeti szándék ellenére – az Eisenhower-

doktrína intenzív pártok közti ellentéteket generált. A törvényhozási vezetőket 1957. január 1-

jén hívatták be a Fehér Házba, ahol egy négyórás tanácskozás keretében ismertették a 

doktrína lényegét és értelmét a kongresszusiaknak; a négy nappal később elhangzó elnöki 

beszédet követően késlekedés nélkül megkezdődtek a kormányzati tisztségviselők 

kongresszusi bizottsági meghallgatásai is, azonban – dacára a Fehér Ház által hangsúlyozott 

sürgősségnek – az indítvány elhúzódó viták kereszttüzébe került. Habár a Képviselőház – 

igaz, jelentős késlekedéssel, de – január 30-án elfogadta a Közel-keleti határozat saját 

verzióját, a Szenátusban komoly ellenvélemények fogalmazódtak meg a doktrínával szemben. 

Így például J. William Fulbright szenátor párhuzamosan rótta fel egyfelől azt, hogy a Fehér 

ház biankó csekket kíván aláíratni a Kongresszussal – sértvén ezzel a hadüzenethez fűződő 

alkotmányos jogosultságát –, másfelől pedig azt, hogy a tárgyban hozott kongresszusi 

határozat erodálná a végrehajtó hatalom tekintélyét a külpolitika-formálás területén; míg a 

későbbi elnök John F. Kennedy szenátor azt nehezményezte, hogy a kormányzat olyanhoz kér 

ellenzéki támogatást, aminek a kiformálásába a demokraták nem lettek bevonva;
210

 mindezen 

elvi szembenállásokat tetézve más szenátorok pedig olyan gyakorlati fenntartásokkal éltek, 

mint hogy a doktrína megterhelné az Egyesült Államok kapcsolatát Izraellel, csökkentetné az 

ENSZ presztízsét, illetve Moszkvát kalandorpolitikára provokálná. Végül azonban győztek a 

Külügyminisztérium azon érvei, amik arra vonatkoztak, hogy a határozati indítvány 

elutasítása hosszú távon többet ártana az Egyesült Államok tekintélyének – és így 
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biztonságának –, mint az elfogadásával kapcsolatos alkotmányos aggályok, amelyeket 

ráadásul nem is láttak teljesen megalapozottnak. A Kongresszus szempontjai pedig ezzel 

együtt olyan kitételekben teljesültek, mint hogy rendszeres jelentéseket irányoztak elő a Fehér 

Ház részéről, illetőleg hogy a határozat hatályon kívül helyezhető a Kongresszus két házának 

azonos előjelű döntésével
211

, továbbá olyan szövegezést alkalmaztak, amelyben mellőzték a 

„felhatalmazás” szót, így kikerülve a fegyveres erők külföldi bevetése elnöki versus 

kongresszusi hatásköri problematikájának vita övezte alkotmányos dilemmáját. 

A közvéleményt illetően elmondható, hogy – noha nincs bizonyíték arra, hogy az 

Eisenhower-kormányzat nyílt törekvéseket tett volna a közvélemény feltérképezésére –, az 

Esienhower-doktrína tartalma nagyban egybeesett a közvélemény elvárásaival, és azt 

hallgatólagos egyetértés övezte. Legalábbis erre engednek következtetni az azon időszakban a 

tárgykörben készült Gallup-felmérések.
212

 Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lettek volna a 

doktrínának ellenzői, jellemzően meghatározott társadalmi csoportokban: a Kongresszus 

levelezéseinek elemzése azt mutatja, hogy a közvéleményt elsősorban az aggasztotta, hogy az 

antikommunizmus egyfajta fixációjává válik a kormányzatnak, illetőleg hogy a doktrína 

programjának keretében felfegyverzett arab államok révén felborul a regionális erőegyensúly, 

és a baráti Izrael fenyegetett helyzetbe kerül.
213

 

A külföldi visszhangokat illetően: jóllehet a doktrína által meghirdetett tételeket 

korábban megvitatták a NATO fórumaiban is, és a megfogalmazódott amerikai külpolitika 

tartalma a nyugati szövetségeseknek lényegében elfogadható, sőt támogatandó volt, olyan 

befolyásos tagállamok, mint Nagy-Britannia vagy Franciaország természetszerűleg 

nehezményezték egy újabb egyoldalú amerikai külpolitikai deklaráció megszületését; az olyan 

Nyugat-barát rezsimek uralta országokban, mint amilyen Törökország, Pakisztán, Libanon 

vagy Irán volt – és amelyeket előreláthatóan a doktrína potenciális kedvezményezettjeiként 

lehetett számon tartani – szintén egyöntetűen üdvözölték azt; másrészről azonban az arab 

közvélemény a nyugati hegemónia ismételt kiterjesztéseként tekintett rá, így amellett, hogy az 

ellenséges rezsimek természetszerűleg elutasították, megesett az is – például Irakban –, hogy 

a doktrínát üdvözlő rezsimet, pont a doktrína üdvözlésén felháborodva, megdöntötték 

(Jordánia, szintén tartva az ellenséges arab véleményektől, pont emiatt el is határolódott a 

fegyveres segély elfogadásától); Izrael – mint az már említésre került – szintén 
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problematikusnak találhatta a doktrína egyes folyományait, és – hasonlóan az arab félhez – 

azt szűrhette le, hogy olyan problémára adott megoldást, amitől nem tartottak a térségben, 

miközben az igazi problémát, pontosan azt, ami ráadásul a szovjet kalandorpolitikának is 

leginkább táptalajt adott, vagyis az arab–izraeli szembenállást nem kezelte egyáltalán. 

2.4.C) A DOKTRÍNA ALKALMAZÁSA 

A kihirdetést követő hónapokban az Eisenhower-doktrína három esetben is közvetlen 

alkalmazásra került. Az első az volt, amikor 1957 tavaszán – a térséget destabilizáló hatástól 

tartó – libanoni elnök sürgetésére a Husszein jordán király monarchiáját veszélyeztető belső 

palesztin ellenállás kordában tartására rendelte Eisenhower elnök a Hatodik Flotta egységeit a 

kelet-mediterráneumi térségbe, aminek hatására a király uralma napokon belül stabilizálódott 

is, amit az Egyesült Államok által gazdasági segítségnyújtásként folyósított 10 millió dollár 

még inkább bebiztosított – noha Husszein király a nyilvánosság előtt tagadta az Eisenhower-

doktrína elfogadását, illetőleg azt, hogy uralma ezáltal lett megvédve, azon szovjet leírások, 

miszerint Washington bábállamok létrehozása révén kívánta megőrizni a nyugati befolyást a 

térségben, Jordánia esetére megalapozottnak ítélhető (a későbbiekben a rezsim uralmának 

fenntartásához brit beavatkozás is szükségeltetett – amelynek támogatására ugyan 

Washington ígéretet tett, de végül ez nem vált szükségessé).
214

 A második a már huzamos 

ideje politikai rendezetlenség állapotában lévő, néhány szakértő által kormányozhatatlanként 

leírt Szíria esete volt: az élesen Nyugat-ellenes közvéleménnyel jellemezhető és az 

Eisenhower-doktrínát hevesen elutasító damaszkuszi erők által uralt országban 1957 derekán 

vált a helyzet még a korábbiaknál is kritikusabbá – habár az amerikai tisztviselőket kiutasító 

és Washingtont államellenes machinációkkal vádoló rezsim ellenségessége nyilvánvaló, a 

Moszkvától való függés és a marxista befolyásnak való kitettség pedig egyre egyértelműbb 

volt (legalábbis például a térségbe küldött Loy Henderson külügyminisztériumi megfigyelő 

szerint), Dulles külügyminiszter olyan kritériumokhoz (konkrétan a szomszédos államok 

Szíria általi megtámadásához) kötötte az amerikai beavatkozást, amelyek bekövetkeztének 

esélye elenyésző volt, ugyanis tartózkodnia kellett a megfelelő megalapozottság nélküli 

beavatkozástól, hisz pont Washington volt az, aki korábban a briteket és a franciákat, illetőleg 

a szovjeteket is elítélte a szuezi, illetőleg a budapesti beavatkozás miatt; a szó szoros 
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értelmében tehát Szíria esetében nem került alkalmazásra az Eisenhower-doktrína, azonban 

ennek szellemében irányítottak fegyver-segélyszállítmányokat Szíria beavatkozást sürgető 

szomszédainak és vezényeltek amerikai tengerészeti egységeket a térségbe (mindamellett 

Washington óva intette az érintett szomszédos országokat bármilyen fegyveres provokáció 

kezdeményezésétől – ezzel gátat vetve bármilyen feszültség fegyveres eszkalációjának). A 

harmadik, és leglátványosabb, a korábbiaktól minőségileg is elütő eset az amerikai 

tengerészgyalogosok 1958 nyári libanoni partraszállása volt: a válsághelyzet abból 

bontakozott ki, hogy a felekezeti alapokon nyugvó állam hivatalban lévő Nyugat-barát elnöke 

1958 áprilisában – belső és külső elemzők által is alkotmánysértőnek tartott módon – újra 

akarta választtatni magát, ami országszerte felkeléseket váltott ki, és – miután az elnök az 

ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt is az Amerika-ellenes Szíria és a nasszerista Egyiptom által 

létrehozott Egyesült Arab Köztársaság fenyegető külső machinációit sejttette a háttérben – 

Washington úgy döntött, hogy, legalábbis egy „korlátozott háborús” beavatkozás erejéig és 

számos kitétellel és megszorítással, támogatást nyújt a káoszba sodródott libanoni rezsimnek, 

annál is inkább, mivel a libanoni elnök maga indítványozta az Eisenhower-doktrína országára 

való alkalmazását; az Eisenhower elnök által rádió- és televízióbeszédben „a Libanonban lévő 

amerikai életek és tulajdon védelmére és az ország sértetlenségének garantálására irányuló 

beavatkozásként” leírt, ugyanakkor egyúttal az ENSZ térségbeli felelősségvállalására is 

apelláló amerikai partraszállásra végül 1958. július 15-én került sor, ami végül vértelennek 

bizonyult, miután a csapatok semmilyen belső ellenállásba nem ütköztek, és valós kihívások 

inkább csak az országon kívülről érkeztek és diplomáciai jellegűek voltak; a helyzet végül – 

nem kevéssé Robert Murphy különleges megbízott diplomáciai tevékenységének betudhatóan 

– konszolidálódott, az első csapatkivonások pedig már 1958. október 25-én 

megkezdődhettek
215216

.
217

 A közrend fenntartásában való amerikai közreműködés 

szükségtelenné válásával aztán a normalizált állapotok közepette az új, legitim libanoni 

kormány is – tulajdonképpen amerikai egyetértés mellett – kivonta magát az Eisenhower-

doktrína hatálya alól, amivel az gyakorlatilag meg is szűnt az amerikai külpolitikai cselekvés 

vezérfonalának lenni. 
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2.4.D) AZ EISENHOWER-DOKTRÍNA DIPLOMÁCIAI MÉRLEGE 

Az Eisenhower-doktrína nem tartozik a főbb amerikai külpolitikai doktrínák közé – 

legfőképpen a minőségi újdonság hiánya, illetőleg rövid „élettartama” miatt. A doktrína 

kritikusai is számosan vannak – John Lukacs például egyenesen úgy fogalmaz, hogy 

„Eisenhower elnökségei az elszalasztott lehetőségek jegyében teltek”, míg „a külpolitika a 

Dulles-fivérek
218

 által kijelölt irányvonal fogságában volt”
219

 –, míg ugyancsak mások a 

doktrína meghirdetésének elkerülhetetlen voltát és pozitív hatásait emelik ki. Ez a kettősség a 

doktrína majd’ minden aspektusában újra és újra megjelenik. 

A legsúlyosabb és egyúttal talán legjogosabb kritika az lehet, hogy az Eisenhower-

doktrína elidegenítette, hosszú távon megrontotta az amerikai–arab viszonyt, alkalmazása 

pedig, legalábbis egyes esetekben és aspektusokban, a közel-keleti folyamatok amerikai 

részről tökéletlen megértéséről és a kommunista térnyeréstől való tartás néhol alaptalan 

fixációjáról tanúskodott (ezt példázzák többek közt az Egyesült Arab Köztársasággal 

kapcsolatosan kialakuló kormányzati megítélések)
220

. Ehhez jön még az, hogy – például a 

legeklatánsabb, libanoni esetben is – az elkötelezett Nyugat-barát politikai szereplők nem 

feltétlenül profitáltak az amerikai csapatok jelenlétéből, ami rövid távon nyilvánvaló 

kudarcnak tekinthető, vagy legalábbis a doktrína alkalmatlanságaként róható fel. Ráadásul a 

doktrína egyoldalú jellege a nyugati szövetségesek némelyikében is visszatetszést keltett – 

egyesek ide vezetik vissza például Charles de Gaulle elnöknek a NATO „átszervezésére” 

irányuló követelését és később Franciaországnak a szervezet katonai struktúrájából való 

kivonulását.
221

 Mindazonáltal az Eisenhower-doktrína tartalmilag megfelelt a nyugati 

szövetség érdekeinek, és pont egyik alkalmazása kapcsán került sor a szuezi válság után 

először összehangolt amerikai és brit együttműködésre.
222

 Az arab országokkal való kapcsolat 

tekintetében is azt is figyelembe kell vennünk, hogy – bármennyire is megvetést és 

ellenségességet váltott ki önmagában a doktrína kinyilatkoztatásának ténye – a doktrína 

alkalmazása minden esetben meglehetősen visszafogott volt, amit még az arab kormányok is 

elismertek, hallgatólagosan; e tekintetben az, hogy például a libanoni esetben nem egy 

Washington felé tekintgető bábkormány alakult meg az amerikai beavatkozás 

eredményeképp, konkrétan az amerikai–egyiptomi viszonyok fokozatos javulását 

eredményezte. Újfent a libanoni példával élve: jóllehet az Eisenhhower-doktrína vajmi 

                                                 
218

 John Foster külügyminiszter, Allen a CIA igazgatója. 
219

 John Lukacs: Az Amerikai Egyesült Államok XX. századi története.  p.118. 
220

 Cecil V. Crabb: The Doctrines of American Foreign Policy.  p.180. 
221

 Cecil V. Crabb: The Doctrines of American Foreign Policy.  p.191. 
222

 Cecil V. Crabb: The Doctrines of American Foreign Policy.  p.187. 



Holndonner Róbert László: Az Egyesült Államok külpolitikai doktrínái Monroe-tól Bushig 

[PhD-értekezés] 

94 

kevéssé oldotta meg a politikai instabilitás hátterében húzódó problémákat, az ország 

függetlenségének és demokratikus államformájának fenntartásával végső célját 

tulajdonképpen elérte. Ez az eset ráadásul nagyszerűen demonstrált három olyan dolgot is 

egyszerre, ami az Egyesült Államok alapvető érdekében állt, konkrétan a következőket: az 

Egyesült Államok bírja azokat a képességeket és azt az elhivatottságot, amivel meg tud felelni 

nemzetközi kötelezettségvállalásainak (ez egyfelől megnyugtathatta a szövetségeseit, 

másfelől elrettenthette a szovjet blokkot a kalandorpolitikától olyan más válságövezetekben, 

mint Nyugat-Berlin vagy a Távol-Kelet); az amerikai csapatok képesek megállni, hogy ne 

lépjék át a korlátozott háború határát, és kivonulnak, mihelyst teljesítették küldetésüket (azzal, 

hogy átadta a terepet az Arab Ligának, illetőleg az ENSZ-nek, Washington kimutatta 

elkötelezettségét a multilaterális megoldások és a legitim nemzetközi szervezetek iránt); az 

arab világban látványosan szertefoszlódott az a mítosz, hogy Moszkvához bizalommal lehet 

fordulni, hiszen a bejrúti beavatkozást is tétlenül szemlélte végig – szóbeli bírálatok 

megfogalmazása mellett persze. Ettől eltekintve persze az imperialista felhangok miatt a 

britek és franciák nyomdokaiba lépő Egyesült Államok nem számíthatott odaadó lelkesedésre 

az arab világ közvéleményétől, nem beszélve arról, hogy az arab–izraeli kérdésben elfoglalt 

álláspont eleve szembehelyezte ezeket az országokat az amerikai kormányzattal, függetlenül 

azoknak a Kremllel való viszonyától. Nyilvánvalóan az a feltételezés is téves volt, amire az 

Eisenhower-doktrína nagymértékben támaszkodott, hogy tudniillik az el nem kötelezett és az 

amerikai állásponttal egyes pontokon szembehelyezkedő arab országok szükségszerűen „a 

nemzetközi kommunizmus” ellenőrzése vagy legalábbis befolyása alatt állnak. További 

problémát jelentett, hogy a doktrína megfogalmazása nem volt elég precíz, és alkalmazása 

sem volt elég következetes: vegyük például a libanoni misszióval párhuzamosan zajló (1958. 

július közepi) be nem avatkozást Irakban, ami – csöppet sem mellesleg – helyben hagyta azt a 

II. Fejszál monarchiáját megdöntő, puccsal hatalomra került Kasszem tábornoki rezsimet, 

amely épp – nézetük szerint – a nyugati imperializmust közvetítő korábbi uralkodó elittel 

szemben fogalmazta meg magát, diplomáciailag az el nem kötelezett országok, sőt a 

Szovjetunió irányába kezdett kapcsolatokat kiépíteni, valamint a CENTO-ból való 1959. 

márciusi kilépésével újabb lépést tett a még a trumani politika jegyében fogant szervezet 

végérvényes kiüresedése, majd feloszlása felé. Ráadásul felvetette a nemzetközi joggal való 

összeegyeztethetőség kérdését (egyoldalú beavatkozás – amit Washington korábban felrótt a 

szuezi válság kapcsán) csakúgy, mint a hazai porondon az alkotmányosságét (aminek 

betudhatóan nemhogy a nemzeti egységet reprezentáló kétpártiság kívánatos állapota nem 
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teremtődött meg, de éppen hogy heves politikai csatározásoknak adott alapot, ami végül „ál-

kétpártiságba” torkollt). 
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2.5. AZ ELSŐ (DÉLKELET-ÁZSIÁRA VONATKOZÓ) JOHNSON-

DOKTRÍNA
223

 

Lyndon B. Johnson az eddigi egyetlen amerikai elnök, akinek a nevéhez két 

külpolitikai doktrínát is köthetünk – noha a jelen alfejezetben tárgyalt első, Délkelet-Ázsiára 

vonatkozó Johnson-doktrínát nem minden referenciamunka tárgyalja önálló doktrínaként, és 

inkább a következő alfejezetben második, Latina-Amerikára vonatkozó Johnson doktrínaként 

tárgyalt tételeket említik „Johnson-doktrínaként”. Mindazonáltal az első, Délkelet-Ázsiára 

vonatkozó Johnson-doktrína önálló vizsgálatát több tényező is indokolhatja: az azt 

megtestesítő Tonkini-öböl határozat szolgáltatta a jogi alapot az Egyesült Államok 

leghosszabb hadüzenet nélküli háborúviseléséhez, a vietnami háborúhoz, amit a hidegháborús 

időszak legkomolyabb blokkok közötti összecsapásaként tartunk számon, és ami – illetve 

aminek következményei – az amerikai történelmet is alapjaiban határozták meg, mind hosszú, 

mind rövid távon, mind a világpolitika színterén, mind pedig társadalmilag, sőt nem kevéssé 

alkotmányilag is; azt is elmondhatjuk ráadásul, hogy – dacára annak, hogy elméletileg nem 

sorolható a főbb külpolitikai doktrínák közé, hisz alapjait tekintve nem jelentett különösebb 

innovációt, és általános érvényességről sem beszélhetünk, mégis – e doktrína volt az, amelyik 

a legdirektebb módon manifesztálódott a tényleges, a retorikán túlmutató külpolitikai 

cselekvésben is. 

2.5.A) A DOKTRÍNA MEGJELENÉSE – KONTEXTUS ÉS TARTALOM 

A feltartóztatás politikájával összhangban még Eisenhower elnöksége alatt látott 

napvilágot a dominó-teória, amely szerint egy újabb ország keleti blokk általi bekebelezése 

láncfolyamatot indíthat útjára, és a térségbeli többi ország is természetszerűleg elveszhet a 

Nyugat számára. Ennek megfelelően az Egyesült Államok a szóban forgó Johnson-doktrína 

kihirdetésének idejekor már több mint egy évtizede ilyen-olyan módon – a franciák pénzügyi 

megsegítésével az indokínai háborúban, később a saigoni Diem-rezsim rendelkezésére 

bocsátott katonai tanácsadói kontingenssel, és így tovább – részese volt az Észak- és Dél-

Vietnam között folyó háborús eseményeknek. Szorosabb értelemben vett „hadviselő fél” 
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 A doktrínát tartalmazó elnöki beszédeket lásd:          Public Papers of the Presidents of the United States: 
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azonban csak az után lett, hogy 1964. augusztus 2-án, majd pedig 4-én ismét, nemzetközi 

vizeken észak-koreai járőrhajók részéről támadás érte az Egyesült Államok két csatahajóját, a 

Maddoxot és a C. Turner Joyt:
224225

 Johnson elnök erre való reakcióként indítványozta a 

Kongresszusnál a Tonkini-öböl határozat (vagy Délkelet-ázsiai határozat) meghozatalát, majd 

rendelte el utóbb a Rolling Thunder elnevezésű hadművelet keretében Észak-Vietnam légi 

bombázását.
226

 

A reakció gyors és határozott volt. Az elnök még a második – a konfliktus 

eszkalálására irányuló, az Egyesült Államok méltóságát és hitelét sértő provokációnak 

tekintett – orvtámadás napján a médián keresztül tájékoztatta az amerikai népet az 

incidensekről, és arról, hogy „az Egyesült Államok eltökélt, hogy megtegyen minden 

szükséges intézkedést a szabadság támogatására és Délkelet-Ázsia békéjének védelmében”, 

illetőleg hogy „egy további ilyen támadás sem maradhat felelet nélkül”. Másnap már a 

Kongresszushoz fordult az elnök az általa szükségesnek ítélt válaszlépésekhez kellő 

felhatalmazásért, amit a Kongresszus augusztus 10-én meg is adott; miután az elnök 

augusztus 11-én aláírta a dokumentumot, már törvénnyé is emelkedett. A határozat 

értelmében „a Kongresszus elfogadja és támogatja az elnöknek, mint a hadsereg 

főparancsnokának, az elhatározását, hogy megtegyen minden szükséges intézkedést az 

Egyesült Államok erői ellen elkövetett támadások visszaverésére és további agressziók 

megelőzésére Délkelet-Ázsiában”, ugyanis „Délkelet-Ázsia nemzetközi békéjének és 

biztonságának fenntartását az Egyesült Államok alapvető nemzeti érdekének és a világbéke 

zálogának tekinti”, ennek érdekében pedig a SEATO tagállamainak
227

 megsegítésére minden 

szükséges lépést meg kell tenni, a fegyveres erők alkalmazását is beleértve.
228

 A határozat a 

benne foglaltak szerint kétféleképp veszthette hatályát: vagy akkor, ha az elnök úgy ítélte, 

hogy a béke és biztonság Délkelet-Ázsiában helyreállt, vagy ha a Kongresszus mindkét háza 
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 A részleteket illetően lásd például:          Testimony of Secretary of Defense Robert McNamara in Senate 
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magába foglaló indokínai térségre is kiterjedtek. 
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 Külön figyelmet érdemel az előzményként értékelhető kongresszusi határozatok (mint a Közel-keleti 

határozat) szövegezésével való összevetés. Míg a Közel-keleti határozatban a Kongresszus „felhatalmazta” „az 
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egyöntetűen így határoz. Az utolsóként említett kitételt leszámítva az igen erős hangvételű 

határozat tulajdonképpen tehát szabad kezet adott az elnöknek, jóllehet Dean Rusk 

külügyminiszter a szenátusi bizottságok előtt tett vallomásában három objektív tényezőt is 

felsorolt az elnöki cselekvési szabadság korlátjaként: csak a SEATO-szövetségesek védelmére 

volt alkalmazható; az Egyesült Államok csak azoknak az államoknak nyújthatott segítséget, 

amelyek ezért folyamodtak; csak a kommunista országok által elkövetett agressziókra 

válaszul lehetett hivatkozni rá.
229230

 

A doktrína kibocsátását megelőző hónapok Vietnam-politikájának gerincét két – utóbb 

egyaránt tévesnek bizonyult – elképzelés adta: egyfelől az a pesszimizmus, hogy a délkelet-

ázsiai területszerzések a Szovjetunió által központilag vezérelt nemzetközi kommunizmus 

expanzionista törekvéseinek egy átfogóbb keretébe illeszkedtek; másfelől az az optimizmus, 

hogy a vietnami konfliktus kezelése eredményes lehet az Egyesült Államok korlátozott 

kötelezettségvállalása mellett. Ez a kettősség mutatkozhatott meg abban a némileg 

önellentmondásokat is magán viselő cselekvési mintában, hogy a kormányzat az első 

támadást egyszerű véletlen balesetnek, vagyis kivételes eseménynek fogta föl, míg a második 

támadásban tulajdonképpen – egyes utólagos értelmezések szerint – rég várt legitim ürügyet 

talált egy elrettentési célokra is alkalmas megtorló válaszcsapás megindításához.
231

 

2.5.B) A DOKTRÍNA MEGJELENÉSE – SZERZŐSÉG ÉS FOGADTATÁS 

A Tonkini-öböl határozat elfogadásával egyértelmű, hogy a Kongresszus tevékeny 

szerepet vállalt a Johnson-doktrína kinyilatkoztatásában – és, mint később látni fogjuk, 

alakításában és kommunikációjában is –, azonban kevés olyan doktrína van, amelynek az 

életre hívásában a végrehajtó hatalmi ág markánsabb szerepet játszott volna: a Kongresszus 

gyakorlatilag egy az egyben megszavazta az elnök által indítványozott határozatot, amelyről 

ráadásul maga az elnök a későbbiekben úgy nyilatkozott, hogy – saját alkotmányértelmezése 

szerint – a szó szoros értelmében nem is szükségelte volna, csupán a nemzeti egység és 

eltökéltség külső demonstrációja miatt volt kívánatos (Johnson nyilván levonta a tanulságot 

abból is, hogy amikor Truman a Kongresszus bevonása nélkül hozott döntést a koreai háború 
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kapcsán, akkor hosszas pártpolitikai csatározásoknak nyitott terepet).
232233

 Ez persze 

nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy a doktrínát egyedül az elnöknek kellene tulajdonítanunk, 

sőt: a doktrína megfogalmazásakor az elnök erősen támaszkodott kormányzati stábjának 

elemzéseire, különösképp olyan legbefolyásosabb tanácsadói – utóbb megalapozatlannak 

bizonyult – véleményére, mint Dean Rusk külügyminiszter, Robert McNamara védelmi 

miniszter vagy W. W. Rostow, a Külügyminisztérium Szakpolitikai Tervező Tanácsának 

(Policy Planning Council) elnöke. Ez logikus is volt, hisz elnöksége kezdetén Johnson relatíve 

kis érdeklődést mutatott a külügyek iránt, és tájékozottsága is mérsékelt volt:
234

 cselekvési 

tervének középpontjában társadalompolitikai reformok álltak. 

Az elnök személyes szerepvállalása nyilvánvalóan megkerülhetetlen volt – így a 

fegyveres erők főparancsnokaként maga adott utasítást a megtorló légi csapások 

kivitelezésére, illetőleg a doktrínája kinyilatkoztatásának időzítéséről és módjáról is maga 

döntött. Ugyanakkor nem tekinthetünk el a Nemzetbiztonsági Tanács
235

 komoly befolyásától 

sem: az elnök erősen támaszkodott a testületre, amit Johnson már az első támadás után is 

haladéktalanul összehívott, és – legalábbis a második támadást követően – a testület tanácsa 

szerint járt le a megtorló csapások elrendelésének és a Kongresszuson keresztüli 

doktrínaalkotásnak a kérdésében. A megtorló csapások javaslata a legmagasabb katonai 

vezetőktől, a Haderőnemek Egyesített Parancsnokságától (Joint Chiefs of Staff) eredeztethető, 

akik egyöntetű álláspontjukat kommunikálták az elnökkel a védelmi miniszteren keresztül – 

aki maga is kétségek nélkül hitt a sikerben, így híve volt a határozott fellépésnek. A Délkelet-

ázsiai határozat szövegtervezetét is – természetszerűleg – a Külügyminisztérium hivatalnokai 

készítették el (az első változatok már 1964 februárjára elkészültek, tehát már hónapokkal a 

felhasználásukat megelőzően), és ebben kulcsszerepet játszott maga a külügyminiszter, illetve 

államtitkára, George Ball; az elkészítést viszont az elnök rendelte meg, és az elkészülés 

folyamatát személyesen felügyelte is. 
236

 

Mindazonáltal – a későbbi kritikáknak némileg ellentmondóan – a Kongresszus sem 

csak a partvonalról szemlélete az eseményeket, ugyanis a végső törvényhozási aktuson 

túlmenően a szövegtervezet előkészítésébe is bevonták mindkét releváns kongresszusbeli párt 

vezetőit is. Kétségtelen azonban, hogy a helyzet dramatizálásával a Kongresszusra komoly 
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nyomást helyezett az elnök: a második támadást követően a törvényhozók meghatározó 

csoportját sürgősen a Fehér Házba kérette, hogy tájékoztassa őket a kialakult helyzetről; majd 

– tekintettel annak rendkívüliségére – mindkét házat presszionálta, hogy az illetékes – külügyi 

és hadügyi – bizottságok a plenáris vitát megelőzően minél sürgősebben vegyék napirendre a 

meghallgatásokat, és hogy – a háttértámogatás szimbolikus voltát demonstrálandó – név 

szerinti szavazás procedúrája szerint szülessen meg a döntés, nem beszélve arról, hogy a 

házelnököket arra kérte, ne fogadjanak el módosításokat ahhoz képest, mint ami az illetékes 

bizottságokban már elfogadásra került. A külügyi téren hagyományosan súlytalan szerepet 

betöltő Képviselőház ellenszavazat nélkül el is fogadta a beterjesztést; a Szenátusban szintén 

majdnem egyhangú elfogadó döntés született – ami nem is csoda, hisz mindkét párt szenátusi 

vezetője is mellette szólalt föl, nem beszélve arról a J. William Fulbright szenátorról, aki a 

történelem során talán legbefolyásosabb szenátusi külkapcsolati bizottság elnökeként a 

határozattervezet házon belüli ügyvitelével volt megbízva (és aki akkortájt eleve hasonló 

elveket képviselt,
237

 mint az elnök). 

Az már a politikai viszonyok és a történelem fintora, hogy ehhez a kezdetbeli elsöprő 

egyetértéshez képest az idő, a hadi események és a halmozódó veszteségek előrehaladtával a 

Tonkini-öböl határozatot, illetve Johnson egész Vietnam-politikáját egyre mélyülő 

kongresszusi neheztelés és csalódottság, kifejezett frusztráció övezte, ami évekkel később 

elvezetett egészen a „birodalmi elnökség” visszanyesését célzó, a törvényhozásban 

visszatetszést keltő egyoldalú elnöki döntéshozatalnak gátat vető úgynevezett War Powers 

Resolutionig (1973. november 7.). A kongresszusi támogatás nem késlekedő és szinte 

egyöntetű megadása mögött minden bizonnyal fontos tényezőként állt ott a közvélemény 

támogatása: a döntően „héja” attitűd összetevői között ott találhattuk a kommunista 

hatalommal való határozott szembeszállás igényét éppúgy, mint az elnöki azonnali reakció 

„visszafogottságának” az üdvözlését – ez, párosulva a nemzetbiztonság vélt és valós 

érdekeinek hagyományosan magas prioritásaival és a tájékozottság jellemző hiányával, 

aránylag hosszú ideig széles mozgásteret biztosított Johnsonnak (mindehhez csak 

hozzáadódott a doktrína a vezető lapokban kedvező megítélése, illetve az is, hogy az év őszén 

esedékes elnökválasztási kampányban a republikánus ellenjelölt is épp a demokrata vezetés 

határozatlan külpolitikai fellépésével kampányolt).
238

 Azonban a hónapok előrehaladtával 

egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a fokozottabb és így egyre komolyabb veszteségekkel járó 
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szerepvállalás nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, így a közhangulat is megváltozott, és 

a Kongresszus tagjai is arról kezdtek panaszkodni, hogy a Fehér Ház megtévesztette és 

manipulálta őket. Az eredetileg a Délkelet-ázsiai határozat szenátusi ügyvivőjeként fellépett 

Fulbright szenátor is – a dominikai válságot követően – a határozat legvehemensebb 

bírálójává vált, a szélesebb nyilvánosság bevonása mellett lefolytatott, a kormányzat 

hitelességét megingató vizsgálóbizottsági meghallgatásokat kezdeményezett, és a határozat 

visszavonását már 1966-ban szavazásra bocsáttatta. Hogy e visszavonásra az idő közben 

feléledő elégedetlenség és felháborodás dacára végül csak 1970 végén került sor, a 

Kongresszus két házának többségi szavazásával,
239

 az többek közt annak a két – egymásnak 

némileg ellentmondó – tényezőnek tudható be, hogy egyfelől a törvényhozók belátták, hogy 

nem lett volna szerencsés ilyen látványosan megkérdőjelezni az elnöki vezetés autoritását 

háború idején, másfelől pedig a kormányzat eleve azon az állásponton volt, hogy a 

kongresszusi támogatásnak csak szimbolikus, nem pedig alkotmányos jelentőséget lehetett 

tulajdonítani:
240

 a vietnami szerepvállalás csökkenésével a kérdés jelentőségét vesztette.
241

 

2.5.C) ÉRTÉKELÉS 

Johnson elnökké válásának első hónapjaiban gyakorlatilag a megörökölt Kennedy-

kormányzat külpolitikáját folytatta tovább – ebbe a képbe tulajdonképpen még maga a 

Délkelet-Ázsia vonatkozásában meghirdetett Johnson-doktrína is beleillett, csak a későbbi 

fejlemények miatt vált a johnsoni Vietnam-politika tulajdonképpeni fordulóponttá az amerikai 

diplomáciában és történelemben. A doktrína nemzetközi fogadtatásának alakulása a legtöbb 

tekintetben ugyan megjósolható volt (a Szovjetunió, Kína, Észak-Vietnam és más marxista 

országok hevesen elutasították; a nyugati szövetségesek különböző hőfokkal támogatták (a 

britek lelkesen, míg a franciák hallgatólagosan); az érintett távol-keleti térség országai szintén 

változó mértékben, de alapvetően elfogadták; Latin-Amerika alig vett róla tudomást; a 
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 Egész pontosan: a hatályvesztés a Foreign Military Sales Act módosításának 1971. január 14-ei, Nixon elnök 

általi ellenjegyzésével történt meg. 
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 A kormányzati tisztviselők utólagos értékelése szerint a Tonkini-öböl határozat lényegében arról szólt, hogy 

lehetővé tegye az elnöknek az összehangoltabb cselekvés hosszú távú kivitelezését, egyes, elszigetelt támadások 

helyett; funkcióját illetően egy „de facto hadüzenettel” tekinthető egyenértékűnek. Az alkotmányossági vitákon 

túlmenően mindenesetre megjegyzendő még, hogy a „kicsalt” kongresszusi megerősítéssel bíró elnöki 

kinyilatkoztatást és szakpolitikai álláspontot a törvényhozók, hangoztatott ellenérzéseik dacára, számos 

alkalommal alátámasztották a Védelmi Minisztérium költségvetési igényeinek megszavazásakor is. 

A kérdéskörről lásd bővebben: Cecil V. Crabb, Jr. – Pat Holt: Invitation to Struggle: Congress, the President and 

Foreign Policy. Congressional Quarterly Press, Washington, 1980. 
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harmadik világ nemzetei, élükön például Indiával, komoly kritikákkal illették)
242

, de az a tény 

mégis külön említést érdemel, hogy kétségtelenül aláásta az olyan tekintélyes nemzetközi 

szereplők tárgyalásos megoldási javaslatait, mint amilyen például U Thant ENSZ-főtitkár 

volt, és ezzel szerte a világban Amerika-ellenes hangokat generált (a politikai vezetők köréből 

és a széles értelemben vett közvélemény részéről egyaránt). 

Általánosságban egyértelmű kudarcként lehet értékelni a délkelet-ázsiai Johnson-

doktrínát.
243

 Rövid távon elérte ugyan azt a célt, hogy átmenetileg eltántorította Hanoit a 

további nyílt agressziótól, de végül nemcsakhogy nem oldotta meg Dél-Vietnam problémáit, 

de végeredményben a nyugati tábor szövetségében sem sikerült benntartania az országrészt. 

Mindeközben – a nemzeti egység rövid ideig tartó megteremtődését követően – akkora 

veszteségekbe sodorta az Egyesült Államokat, ami olyan fokú megosztottságot és 

meghasonlottságot eredményezett, ami talán a polgárháború időszaka óta nem jellemezte 

Amerikát. Ehhez adódott még a hosszú távú nemzetközi presztízsveszteség. Hiszen az 

amerikai vezetésnek és közvéleménynek nem csak azzal a frusztrációval kellett megbirkóznia, 

amit egy nagy önbizalommal és optimizmussal indított háború egyre nagyobb veszteségekkel 

járó és még ezek árán sem a győzelem felé mutató alakulása okozott, hanem olyan 

dilemmákkal is, ami az Egyesült Államok nemzetközi szerepvállalását és elköteleződését 

alapjaiban kérdőjelezték meg. A kibontakozó tiltakozó mozgalmak olyan kérdéseket 

feszegettek, mint hogy az Egyesült Államoknak vajon ténylegesen és érdemben kapcsolódik-e 

nemzeti érdeke ahhoz, hogy távoli földrészeken, nem jól körülhatárolható célokért komoly 

anyagi és emberi áldozatokkal járó háborúkat vívjon. Nem kevésbé került a viták 

középpontjába az az örök dilemma is, amivel az Egyesült Államok története során már nem 

először és nem is utoljára találkozott: hogy vajon legitim dolog-e korrupt vagy inkompetens, 

amorális és adott esetben autokratikus rezsimeket támogatni, mellettük elköteleződni a 

demokrácia megvédésének vagy terjesztésének nevében, a „kisebbik rosszat” választva. E 

dilemmák kikezdték az amerikai szerepvállalás erkölcsi és politikai alapjait, és párosulva a 

veszteségek okozta frusztrációval megteremtették azt az atmoszférát, amit ma Vietnam-

szindrómának nevezünk, és ami egy teljes generációra hasonló mélységű – csak persze pont 

ellentétes irányú – beidegződéseket hagyományozott, mint bő negyedszázaddal korábban a 

müncheni tapasztalatok. 

Érthető tehát, hogy „Johnson háborúja” egy sokrétű revizionista tábor egyesített 

célpontjává vált: alkalmas volt arra, hogy mind liberális, mind konzervatív, mind idealista, 
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mind realista, mind békepárti, mind háborúpárti, mind izolacionista, mind intervencionista 

nézőpontból bírálatok tárgya legyen. A legnagyobb kárt – leginkább odahaza, de 

nyilvánvalóan a világpolitikai színtéren is – azzal okozta, hogy aláásta az amerikai 

demokratikus intézményekbe vetett hitet, számos összeesküvés-elméletnek is alapot adva. Az 

mindenesetre bizonyítható, hogy a kormányzat már a doktrínahirdetést, illetve az azt kiváltó 

incidenseket jóval megelőzően rendelkezett korlátozott háborús forgatókönyvekkel, arra 

azonban semmi nem utal, hogy a kihirdetés pillanatában bármilyen szándék, vagy akár csak 

tényleges sejtés, lett volna a történések eszkalációjára nézve. A legtöbb kritikus – így például 

Henry Kissinger is
244

 – a kudarcért, mindent egybevetve, a nem megfelelő előkészítettséget és 

átgondoltságot, valamint azt a fajta „középutasságot” teszi felelőssé, ami kivette az ellenőrzést 

a washingtoni döntéshozók kezéből, és az Egyesült Államokat egyfajta „sodródási pályára” 

állította. Efféle bírálatokkal és jelenségekkel később jellemzően a Bush-doktrína és az iraki 

intervenció tárgyalásakor fogunk még találkozni… 
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2.6. A MÁSODIK (LATIN-AMERIKÁRA VONATKOZÓ) JOHNSON-

DOKTRÍNA
245

 

2.6.A) KONTEXTUS ÉS KELETKEZÉS 

A Dominikai Köztársaságot Johnson elnökségekor már több évtizedes politikai 

rendezetlenség jellemezte: 1930-tól Rafael Trujillo nepotista és a személyi kultusz vonásait 

felmutató rezsime uralkodott, aminek egy merénylet vetett véget; 1962-től így a Latin-

Amerika-szerte népszerű Juan Bosch került hatalomra, megválasztott elnökként – jóllehet 

baloldali személyiség volt, de nem kommunista, így kormányzásának sikerében a Kennedy-

kormányzat is bízott, és azt remélte, hogy a Dominikai Köztársaságban végbement fordulat jó 

demokratikus példa lehet a térség országainak, és ez a Kennedy által meghirdetett Szövetség a 

haladásért (Alliance for Progress) elnevezésű modernizációs külpolitikai programot is 

nagyban szolgálta volna; egészen addig, míg nem egészen egy évvel később a Wessin y 

Wessin tábornok által vezetett katonai junta puccsal magához nem ragadta a hatalmat – bár 

Washington nem nézte jó szemmel a hatalomátvételt, kénytelen volt beletörődni, és végül 

formálisan is elfogadta a külügyminiszter Donald Reid y Cabral által vezetett, névleg civil 

kormányzatot. Csakhogy 1965. április 24-én a fővárosban, Santo Domingóban felkelés tört ki, 

és néhány nap alatt az egész országban eluralkodott az erőszak és az anarchia; április 27-én a 

követség – élén W. Tapley Bennett nagykövettel és helyettesével, William B. Connett, Jr.-ral 

– el is rendelte az amerikaiak evakuációját az országból. A zavargások közepette a katonaság 

egy másik vezetője, Pedro Benoit ezredes ragadta magához a kormányzást és nyilvánította 

magát az ország vezetőjének, és ilyen minőségében fordult Washingtonhoz, hogy 

kérvényezze 1200 tengerészgyalogos partraszállását a rend helyreállításához; a kéréshez 

számos diplomáciai képviselet is csatlakozott. A külső beavatkozást szükségesnek tartó 

helyzetértékelést Bennett nagykövet is megerősítette, így – a kubai rakétaválság emlékével a 

háta mögött, tartva egy „újabb Kuba” megjelenésétől a térségben – Johnson elnök elrendelte a 

csapatok bevetését az – egyébként kevéssé megértett
246

 – események orvoslására. Az 

odavezényelt mintegy 30000-es amerikai haderő végül is sikerrel járt, és az Amerikai 

Államok Szervezete által május 23-ával létrehozott Amerika-közi Békeerő (Inter-American 
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Peace Force (IAPF)) többnemzetiségű csapataival kiegészülve (illetve részben annak 

keretében) helyreállították a rendet, aminek eredményeképp az amerikai erők kivonása is 

hamar lehetővé vált, a következő év júniusában pedig új országos választásokat írtak ki. 

Joaquin Balaguer megválasztásával a dominikai válság történetileg le is zárult.
247

 Nem így a 

második, Latin-Amerikára vonatkozó Johnson-doktrína, amelyet az elnök ugyan a dominikai 

krízisre válaszul hirdetett ki, de amelynek érvényessége – azzal, hogy általánosságban 

kimondta, hogy „az amerikai nemzetek nem nézhetik tétlenül, hogy Kuba után újabb 

kommunista kormányzat verjen gyökeret a nyugati féltekén” – túlmutatott a konkrét válság 

kezelésén. Ráadásul a korabeli amerikai kormányzatoknak meg kellett küzdeniük az „új 

katonaság”
248

 jelenségével is az egész térségben, ahol jellemző volt, hogy a szükséges 

változások életbe léptetéséhez elegendő hatalommal csak a katonai elit rendelkezik, miközben 

polgári vezetőként a soraiból kikerülők rendre nem tudnak a nyugati normák szerint 

elfogadható teljesítményt felmutatni. 

A szóban forgó, második Johnson-doktrínának nyilvánvaló előképeit megtaláljuk a 

Monroe-doktrínában és a Truman-doktrínában egyaránt, mint ahogy találhatunk kapcsán 

párhuzamosságokat az első, Délkelet-Ázsiára vonatkozó Johnson-doktrínával is. Jóllehet – 

tekintettel arra, hogy az, más amerikai nemzetek számára negatív konnotációi miatt, mennyire 

népszerűtlen volt Latin-Amerikában – a kormányzat szándékosan nem hivatkozott 

közvetlenül a Monroe-doktrínára,
249

 az elég egyértelmű, hogy az az előfeltételezés, ami a 

Monroe-doktrínának is alapját képezte, hogy tudniillik az amerikai nemzetek különleges, 

minősített kötelékkel kapcsolódnak egymáshoz, a második Johnson-doktrínában is implicite 

benne volt. Ezen eszmei közösséget jelzi az is, hogy – dacára a hivatalos nyilatkozatok 

elkerülő megfogalmazásainak – prominens értelmiségi körök és sajtóorgánumok nyíltan 

kimondták, hogy a dominikai kommunista machinációk kimerítették a monroe-i elvek 

megsértésének a tényállását.
250

 Ezt tekintve mondhatjuk, hogy az AÁSZ IAPF-

kontingensének puszta léte tulajdonképpen a Monroe-doktrína multilateralizálásának egy 

eklatáns gyakorlati példája (megjegyzendő, hogy Washington már egy 1962-es AÁSZ-

határozatban keresztülvitte annak a politikának az elfogadását, amire lényegében a Johnson-
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doktrína is irányul
251

).
252

 Hasonlóképp nem igényel túl sok magyarázatot a Truman-

doktrínával való rokonság elemeinek a kimutatása: egyértelmű, hogy a feltartóztatás politikája 

– ami a térségben is érvényesült, már az Esienhower-érában is (az 1954-es guatemalai 

beavatkozás révén) – jelenik meg ebben a doktrínában is, a globális színtér latin-amerikai 

részén való alkalmazásaként.
253

 Vagy megint más megközelítésben: tekinthetünk rá úgy, mint 

a Délkelet-Ázsiára vonatkozó Johnson-doktrína latin-amerikai térségbeli ekvivalensére. 

Maga a dominikai beavatkozás sem minden előzmény nélküli – akár a puszta 

elgondolást, akár a konkrét műveleti terveket nézve: Fidel Castro már a Trujillo-diktatúra 

idején is megkísérelte a saját érdekei szerint manipulálni a dominikai eseményeket, és így az 

ország számos kubai támogatású forradalmi cselekmény terepe volt – ennek megfelelően még 

a Kennedy-kormányzat idejében készültek vészforgatókönyvek, egy lehetséges katonai 

beavatkozást előkészítendő.
254

 Az „újabb Kuba” térségbeli megjelenése megelőzésének célját 

illetően a második Johnson-doktrínát tulajdonképpen akár hívhatnánk Kennedy–Johnson 

doktrínának is, hisz ez a motívum konkrétan még Kennedy elnök alatt fogalmazódott meg.
255

 

Habár – túlmenően a nyilvánvaló alkotmányos felelősségen, ami az irányadó külpolitikai 

nyilatkozatok tekintetében végső soron az elnökhöz van rendelve – Johnson elnök személyes 

szerepe a doktrínaalkotásban, dacára a Kennedy elnöktől megörökölt politikák a doktrínában 

való fellelhetőségének, hangsúlyos, nem lehet eltekinteni azon tanácsadók erős befolyásától 

sem, akiknek az észrevételeire döntései meghozatalakor támaszkodott. A beavatkozásról, 

valamint annak idejéről, módjáról és mértékéről nyilvánvalóan az elnök döntött egy 

személyben, az ezt alátámasztó érveket viszont mások szállították. Az, hogy Dominikában a 

közrend felbomlásából egy „újabb Kuba” emelkedhet föl – mint már említésre került – 

korábbi keletű félelem volt, amit Johnson még a Kennedy-kormányzat tagjaként is osztott, a 

válság másik aspektusának, vagyis a zavargásokban potenciálisan odavesző amerikai polgári 

áldozatok számának megítéléséhez, a tényleges állapotok felméréséhez viszont helyi 

információk kellettek: Johnsont döntésében nyilvánvalóan csak megerősítette, hogy Bennett 

nagykövet Santo Domingóból rendszeresen küldött jelentései és a vele való konzultáció 

szerint a helyzetet Alamo ostromához lehetett hasonlítani (érdekes – bár bizonyos tekintetben 
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érthető – módon, a nyilvánosságnak szóló nyilatkozataiban Johnson mégsem ezt a motívumot 

hangsúlyozta).
256

 Johnson a kormányzat legfelsőbb köreivel rendszeresen és folyamatosan 

tanácskozott (az elnök saját feljegyzései szerint a történések legintenzívebb, kilencnapos 

szakaszában 86 alkalommal konzultált nemzetbiztonsági ügyekben illetékes asszisztensével, 

McGeorge Bundyval, 31 alkalommal Robert McNamara védelmi miniszterrel és 15 

alkalommal Dean Rusk külügyminiszterrel), élvonalbeli tanácsadóit pedig szervesen bevonta 

a döntéshozatalba, így felelősségüket – pláne az alapokat érintő konszenzusos egyetértésüket 

tekintve
257

 – nem szabad alábecsülni.
258

 A felkelés kitörését követő 24 órán belül külön 

külügyminisztériumi munkacsoport (Dominican Task Force) is alakult az események 

követésére. A tanácsadói kör intenzív használata és a döntést övező konszenzus ellenére az 

utólagos értékelések meghatározó részében van szó pánikról és túlreakcióról, sőt egyes 

elemzők – a Pentagon majdnemhogy magától értetődő állásfoglalása, majd pedig az 

implementáció alakítása mellett
259

 – felvetik a Washingtonnal rendszeres kapcsolatokat ápoló 

dominikai katonai és rendvédelmi vezetők befolyását is.
260

 

2.6.B) FOGADTATÁS 

Mint azt az összes külpolitikai doktrínánál megfigyelhetjük, a doktrínák 

kihirdetésében és alkalmazásában való kongresszusi szerepvállalás nemcsak a szerzőség 

megítélésének szempontjából bír jelentőséggel, de nagyban kihatással van a fogadtatásra is, 

hisz a végrehajtás és a törvényhozás hatalmi ágainak az egymás ellenőrzésére épülő 

egymáshoz való viszonya – álláspontjuk egyezése vagy éppen ellenkező volta – meghatározza 

a doktrínák megítélését mind a hazai közvéleményben, mind pedig a nemzetközi 

közösségben. A második Johnson-doktrína kiformálásában és alkalmazásában való 
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 Charles Yost: The Conduct and Misconduct of Foreign Affairs.  p.75-76.;          Charles Roberts: LBJ’s Inner 

Circle.  p.198. (idézve a Presidential Appointment Logot). 
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 Elemzők ugyanakkor hangsúlyozzák az elnöki döntéshozás révén végig érvényesülő polgári kontrollt is, az 

amerikai alkotmány hagyományainak megfelelően. 
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 Tad Szulc: The United States and the Caribbean.  p.169. 
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kongresszusi részvételt több fázisban és több aspektusból is érdemes összevetni az első 

Johnson-doktrínával. 

Az egyik első közös momentum e téren a Bennett nagykövet a katonai beavatkozást 

sürgető üzenetének néhány órával a megérkezése utáni informális gyűlés, aminek keretében 

az elnök a kongresszusi vezetőket összehívta a Fehér Házba, hogy tájékoztassa őket és 

megvitassa velük a cselekvési terveket. Arról – az egymásnak ellentmondó forrásoknak 

betudhatóan – megoszlanak a vélemények
261

, hogy a tanácskozás időzítése a dominikai 

partraszállás viszonylatában mennyire tette lehetővé egyáltalán az érdemi konzultációt, a 

törvényhozás tagjainak a döntésbe való érdemi bevonását, vagy mennyire volt valójában 

inkább csak formális jelentőséggel bíró tájékoztatás egy már meghozott döntésről. Annyi 

mindenesetre bizonyosnak tűnik, hogy – dacára a kedvezőtlen latin-amerikai fogadtatással 

kapcsolatos aggodalmaknak és azon szintén aggasztó tudatnak, hogy az Egyesült Államok 

párhuzamosan két katonai intervencióba is bevonódik
262263

 – az elnök nézeteit akkor és ott 

széles konszenzus övezte (továbbá konkrét ráhatásnak tekinthető, hogy az elnök a 

nyilvánosság előtt elmondani szándékozott beszédébe az ott megjelentek indítványára került 

bele az AÁSZ-ra való nyomatékos utalás, illetőleg azt is hozzá kell tenni, hogy Richard 

Russell szenátorral, a Szenátus Fegyveres Erők Bizottságának elnökével az elnök 

megelőzőleg külön tárgyalásokat is folytatott)
264

. Szemben viszont az első doktrínával, illetve 

az előbb ismertetett momentummal, a második Johnson-doktrína tekintetében az elnök nem 

folyamodott kongresszusi megerősítésért, illetőleg az alkalmazás formális felelőssége is a 

végrehajtó hatalmi ágon belül maradt – a törvényhozás hallgatólagos támogatását e nélkül is 

adottnak vették. Ebbe az irányba mutatott az az elsöprő szavazattöbbséggel a folyó év 

szeptember 20-án elfogadott képviselőházi határozat is, ami gyakorlatilag megismételte a 

Johnson-doktrínában foglaltakat. Igaz ugyan, hogy a határozatot a Szenátus nem fogadta el, és 

így nem is emelkedett törvényerőre. Ráadásul J. William Fulbright szenátor a képviselőházi 

határozat előtt öt nappal elmondott és sajtónyilvánosságot kapott beszéde is a befolyásos 

szenátor Johnson elnök diplomáciájával való nyílt szakítását jelezte: Fulbright ebben a Latin-

Amerikát elidegenítő hatalmi arroganciáról és a harmadik világban lezajlódó forradalmi 

változásokkal szembeni hivatalos előítéletről beszélt, sőt azon meggyőződésének is hangot 
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 Cecil V. Crabb: The Doctrines of American Foreign Policy.  p.250-251. 
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 Megjegyzendő, hogy az Egyesült Államokban 1961–1971 között érvényben lévő katonai stratégiának, a 

rugalmas reagálás stratégiájának részét képezte a két és fél háború elmélete, vagyis az az elképzelés, hogy az 

Egyesült Államok haderejének helyt kell tudnia állni két teljes értékű és egy korlátozott mértékű párhuzamos 

hadviselésben a világ különböző régióiban. Vagyis e tekintetben nem beszélhetünk olyan momentumról, amivel 

– legalábbis elvben – ne terveztek volna a döntéshozók már korábban is. 
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 Kőszegvári Tibor: Katonai stratégiák és doktrínák a hidegháború korszakában.  p.16. 
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 Congressional Record, 89th Cong., 1st Sess., III, 23861-23862. 
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adott, hogy Johnson félrevezette mind a nyilvánosságot, mind pedig a törvényhozást; a beszéd 

nagy hatással volt mind a tágabb közvéleményre, mind pedig elsősorban is a liberális 

értelmiségi körökre.
265

 

Ennek ellenére kezdetben a közvélemény általános támogatását élvezte az elnök, 

ugyanis a kommunizmus a nyugati féltekén való expanziójának veszélyét valósnak érzékelte a 

közvélemény, ezért a vezetéstől határozott ellenlépéseket várt el – ami jól megmutatkozott 

korábban a republikánusok a demokraták „puhaságának” hangsúlyozására épülő 

elnökválasztási kampányában is: Johnsonnak e tekintetben tehát, az adott körülmények között 

sok választása nem volt. Hogy a közvélemény végül kifejezetten ellenséges lett, abban pont a 

megnyerésére irányuló tudatos kormányzati praktikáknak volt jelentős szerepe:
266

 az elnöki 

stáb olyan prominens liberális értelmiségiek megnyerésével igyekezett érveiktől lefegyverezni 

a liberális tábort, mint például Arthur M. Schlesinger, Jr. vagy éppen a külügyi államtitkári 

posztot beöltő Averell Harriman; csakhogy ez nemhogy nem váltotta be a hozzá fűzött 

reményeket, de még kifejezetten a visszájára is sült el, ugyanis a liberális tábor 

megtévesztéssel, manipulációval – média-menedzsmenttel és a liberális „megmondó 

emberek” kooptálásával – kezdte vádolni az elnököt, és ez jelentős visszhangot kapott mind a 

mértékadó sajtóorgánumokban (mint például a The New York Times, a The Washington Post, 

a New York Herald Tribune, a The Wall Street Journal vagy a The Christian Science 

Monitor), mind pedig prominens „véleményvezérek” részéről (mint például J. William 

Fulbright szenátor, Robert Kennedy szenátor, Walter Lippmann, Archibald MacLeish, Lewis 

Mumford), akikhez kapcsolódva akadémiai körök tiltakozó demonstrációkat is szerveztek. 

Ehhez társultak még a nemzetközi visszhangok – amelyekkel ugyan a 

döntéshozatalkor számolt a kormányzat, de figyelembe nem tudta venni.
267

 A legrelevánsabb 

térség mindenekelőtt az érintett térség, a szomszédos Latin-Amerika. Jóllehet adja magát a 

Roosevelt-kiegészítéssel és az annak szellemében alkalmazott „furkósbot-diplomáciával” való 

párhuzamvonás, és ennek megfelelően a keletkező ellenséges atmoszférát meg lehetett jósolni 

(egyesek a Monroe-doktrína új kiegészítéseként emlegették Johnson meghirdetett tételét
268

), 
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 Kétségtelenül, elméleti alapokon is értelmezhető így. Az értelmezést a jellemző konnotációjába helyezve 

azonban az ellentábor a jelenséget inkább „jenkifóbiaként” jellemzi. Ennek megnyilvánulásai azok a heves 

nyilatkozatok is, amelyek az amerikai nemzetek függetlenségére hivatkozva azt hangsúlyozták, hogy az 

egyoldalúan meghirdetett doktrína nem kötő erejű egy más amerikai nemzetre sem (ami persze nyilvánvalóan 

igaz – olyannyira, hogy a kritikusok egy része épp ebből kiindulva tartotta értelmetlennek a hangsúlyozását). 

Többen ugyancsak rámutattak az Amerika-ellenesség belpolitikai motivációira is: annak populista (a marxista és 

más baloldali erők támogatóinak elhódítására apelláló) és kettős mérce szerint eljáró (vagyis a saját 

ellenségekkel szembeni fellépés fölött szemet hunyó) voltára is. 
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Johnson karibi diplomáciájának – és konkrétan a dominikai beavatkozásnak – az olvasata 

mégis jóval árnyaltabb ennél. Az árnyaló tényezők közül a legjelentősebbek a következők: a 

beavatkozás megindításáról szóló döntés előtt Washington érdemben konzultált számos latin-

amerikai kormánnyal; Washington – mint ahogy az az Adlai Stevenson ENSZ-nagykövet a 

szervezet fórumain elmondott beszédeiben is tükröződött – érdemben törekedett mind a 

doktrína, mind pedig az akció multilateralizálására (előbbi tekintetben Adlai Stevenson a 

jóval korábbi, a Johnson-doktrínában foglaltakkal egybehangzó AÁSZ-deklarációkra 

hivatkozott, miközben az utóbbi tekintetben releváns tényező az Amerika-közi Békebizottság, 

majd pedig az AÁSZ-Tanács az amerikai külügyminisztérium által kezdeményezett 

összehívása még a válság kitörésének napján, amely grémiumok azonban – tulajdonképpen az 

alkalmazott gyakorlatot nem megfeleltetve az elfogadott elveknek – nem határoztak érdemi 

intézkedésekről); a latin-amerikai kormányok hivatalos, a nyilvánosság előtt és a nemzetközi 

közösségi fórumain képviselt álláspontja és a kormányokat képviselők személyes, kulisszák 

mögött megfogalmazott álláspontja is a leggyakrabban szöges ellentétben állt egymással, hisz 

miközben az amerikai „agresszió” elítéléséért folyamadó Szovjetunió, Kuba és más 

kommunista államok által az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé vitt ügy napokig tartó vitája során 

az Egyesült Államokkal szembehelyezkedtek, a dominikai beavatkozást nem-hivatalosan 

maguk is bevallottan szükségesnek tartották (számos latin-amerikai ország követsége is azok 

között volt, akik maguk kérvényezték a beavatkozás megindítását az emberi életek és tulajdon 

védelmében). Érdekes módon azonban a fogadtatás Latin-Amerikán kívül is elég hűvös volt: 

az Egyesült Államok olyan közeli szövetségesei is, mint a britek és a franciák, mindössze 

„tudomásul vették” Washington humanitárius megfontolásait. 

2.6.C) ÉRTÉKELÉS 

A lényegesebb releváns ismérvek szerint a második Johnson-doktrínát sem 

tekinthetjük a főbb külpolitikai doktrínák sorába tartozónak – legalábbis átfogóság és 

eredetiség tekintetében semmiképp nem. Az előbbi szempont magától értetődő, de az utóbbi 

sem igényel túl sok magyarázatot: a dominikai intervenció igazolására életre hívott doktrína 

több tekintetben is visszavezethető korábbi gyökerekre, méghozzá direkt módon: egyrészt 

tekinthetünk rá a Monroe-doktrína modern verzióban történő megerősítéseként (ezúttal a 

monarchikus európai hatalmak helyett a nemzetközi kommunizmus ideológiájától féltve az 

„Újvilágot”), másrészt tekinthetjük a Truman-doktrína esetre alkalmazásának (csakúgy, mint 

ahogy azt az első, Délkelet-Ázsiára vonatkozó Johnson-doktrínával tettük), illetőleg 
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harmadrészt értelmezhetjük az első Johnson-doktrína analóg, parallel latin-amerikai 

megfelelőjeként, továbbá negyedrészt láthatjuk benne a Kennedy-kormányzat regionális 

politikájának az egyenes folytatását vagy némileg történő kiterjesztését. 

Fogadtatását tekintve figyelemre méltó, hogy a doktrína pragmatizmusa
269

 ellenére 

mekkora negatív hatással volt Johnson elnök másik, korábban kinyilatkoztatott, Délkelet-

Ázsiára vonatkozó doktrínájának megítélésére és általában a johnsoni külpolitikák kudarcára 

is – hisz ne feledjük: a vietnami háború kapcsán felhozott visszásságokra sok tényezőt 

tekintve a dominikai beavatkozás kommunikációjának visszásságai irányították a figyelmet. 

Talán nem vitás, hogy a vietnami beavatkozás e nélkül is kudarcra volt ítélve, mégis 

figyelemre méltó, hogy az utólagos értékelés szerint jóval kevésbé megalapozott és 

tragikusabb kifutású első Johnson-doktrínát övező nemzeti konszenzus sok tekintetben azon 

dominikai beavatkozás visszásságainak a felszínre kerülését követően tört meg
270

, amely 

beavatkozás egyrészt jóval kisebb léptékű, másrészt az amerikai nemzeti érdekek rendszerébe 

sokkal inkább megalapozottan beilleszthető, harmadrészt nemzetközileg is elvileg legitimebb, 

negyedrészt pedig – messze nem elhanyagolható módon – a célját voltaképpen elérő és 

sikeres volt
271

.
272
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 Az Amerika-közi Békeerő az Amerikai Államok Szervezetének égisze alatt történő életre hívásával egyfajta 

új modell, precedensértékű mechanizmus is teremtődött a regionális válsághelyzetek multilaterális kezelésére. 
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 Fulbright szenátor vietnami álláspontja is ennek kapcsán változott meg gyökeresen, és az eredeti 

konszenzussal szembemenő kongresszusi indítványok is mind a dominikai beavatkozás utánra datálhatók. A két 

beavatkozás egyszerre minden bizonnyal „túlterhelte a rendszert”. 
271

 Sikeres, legalábbis ami a dominikai válság rövid távon való rendezését illeti: a válságot kiváltó mögöttes 

okok kezelése ezzel önmagában nyilvánvalóan nem történt meg, és az általánosabb cél, a kommunizmus a 

nyugati féltekéről való távoltartása is csak annyiban lehet sikeresnek nevezhető, amennyiben ezt (az 

egyközpontú nemzetközi kommunizmus fennállásával együtt) valós korabeli veszélynek tekintjük (sok kritikus 

éppen azt rója fel, hogy Johnson külpolitikai stábja nem mérte fel a realitásokat, és nem tett különbséget a 

terjeszkedni törekvő szovjet rendszer és például olyan sajátos és önállóan, Moszkvától függetlenül politizáló 

„nemzeti kommunista” rezsimek között, mint például Salvador Allende Chiléje vagy a sandinista Nicaragua 

(vagyis csak egy „újabb Kuba” létrejöttétől tartott és egy „újabb Jugoszlávia” lehetőségével nem számolt); 

nemkülönben problémás az erőszakos, forradalmi eszközökhöz folyamodó és a demokratikus eljárásokat 

végigküzdő marxista mozgalmak közti különbségtétel)… A felszíni sikerességet tovább relativizálja a nem 

megfelelő kommunikáció – vagyis az, hogy a nemzetközi közösséget nem sikerült maradéktalanul az ügy mellé 

állítani, és hogy a kormányzat által alkalmazott kétes módszerek a hazai társadalmi támogatottságot is aláásták… 

Az intervenció összességében azt a képet is megerősítette, miszerint Lyndon B. Johnson belülről fakadóan 

hajlamos alaposabb megfontolások nélkül erő alkalmazásához folyamodni… További, elméleti problémákat vet 

fel a Wilson óta az Egyesült Államok által egyértelműen felkarolt nemzeti önrendelkezés, illetőleg a még 

mélyebben gyökerező – de igazából magát pont az 1950-es és ’60-as évekre kiforró – antikolonialista álláspont 

ellentmondásba kerülése az amerikai demokráciamodell intervencionista eszközökkel történő terjesztésével… 

Szintén viták kiindulópontja lehet annak ugyancsak ambivalens megítélése, hogy a dominikai intervenció vajon 

agressziónak, a nemzetközi jogba ütköző cselekedetnek tekinthetőe-e, vagy épp ellenkezőleg, a nemzetközi jog 

érvényesülését segítette elő… Végül említést kell tenni a katonai intervenciót követő vagy azt helyettesítő – az 

érintett nemzetközi szereplők által is igényelt – segélyezési politika feltételekhez kötésének dilemmájával (a 

dominikai esetben is hasonló volt az alapállás, mint a Truman-doktrína meghirdetésekor görög viszonylatban: 

vagyis Washington az akut válság rendezésén túlmenően hagyta a belügyeket szuverén módon kibontakozni – ez 

azonban az utóbbi esetben félmegoldást eredményezett)… – Természetesen az imént felvetett kérdések 
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2.7. A NIXON-DOKTRÍNA
273

 

2.7.A) BEVEZETŐ ÁTTEKINTÉS: MIBENLÉT ÉS KONTEXTUS 

A Nixon-doktrína – sok más egyéb mellett – azért is sajátos „képződmény” az 

Egyesült Államok külpolitikai doktrínáinak sorában, mert nehezen meghatározható, ugyanis 

egészen szűk és egészen tág értelmezése is létezik, és a nixoni külpolitikai stáb maga is 

alkalmazta a terminust mind annak szűkebb, mind pedig tágabb értelmében (talán ebben is 

észrevehetjük annak a bizonytalanságnak és zavarodottságnak a tükröződését, ami a vietnami 

háború kudarcának diagnózisait és a következő korszak amerikai külpolitikai cselekvésének 

lehetséges irányzatait övezte).
274

 A legszűkebb értelemben csupán azon stratégiai elveket 

értjük alatta, amelyek az amerikai haderő külföldi bevetésének kritériumrendszerét kívánták 

keretbe foglalni a vietnami háború utáni időszakban; a legtágabb értelemben viszont 

egyenértékű a Nixon-kormányzat teljes diplomáciai programjával, beleértve olyan egymástól 

különálló elemeket, mint az előbb említett stratégiai elvek a haderő külföldi bevetését illetően, 

az enyhülési folyamatban kibontakozó háromoldalú diplomácia (vagyis a két nagy, egymással 

rivalizáló kommunista hatalommal való amerikai viszony tudatos párhuzamos normalizálása, 

és ezáltal Moszkva és Peking egymással való „sakkban tartása”), a NATO-szövetségesekkel 

való szorosabb és partneribb viszony, valamint még egyéb kisebb elemek. Az sem 

egyértelmű, hogy a Nixon-doktrína célkitűzéseit miképp határozzuk meg, vagyis a nixoni 

diplomáciához kapcsolódó konnotációk közül melyiket helyezzük fókuszba.
275

 

Az egyik értelmezés szerint a kulcsmotívum – a vietnami háború tanulságai 

levonásának a diplomáciai cselekvésbe való beépítésével – az Egyesült Államok tengeren túli 

                                                                                                                                                         
részletekbe menő tárgyalása, sok más kérdéssel együtt, nem képezheti részét ezen disszertációnak, utalásszerű 

megemlítésük azonban megkerülhetetlen… 
272

 A dominikai válság és beavatkozás tényeit, valamint a Johnson-kormányzat karibi politikájának egymással is 

konfrontálódó értékeléseit illetően lásd még – például – a következő forrásokat, illetve értekezéseket:          

kivonatok Dean Rusk külügyminiszter 1965. május 26-ai sajtótájékoztatójából <Senate Foreign Relations 

Committee: Background Information to the Dominican Republic.  p.76-84.>;          J. William Fulbright: The 

Arrogance of Power.;          Richard J. Barnet: Intervention and Revolution: America’s Confrontation with 

Insurgent Movements Around the World.;          David Horowitz: The Free World Colossus: A Critique of 

American Foreign Policy in the Cold War.;          Abraham F. Lowenthal: The Dominican Intervention.;          

Center for Strategic Studies: Dominican Action—1965.;          Cecil V. Crabb: Policy Makers and Critics: 

Conflicting Theories of American Foreign Policy.;          Ronald Steel: Pax Americana. 
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 A Nixon-doktrína legteljesebben és egyben legexplicitebben kifejtett változatát lásd:          President Nixon’s 
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kötelezettségvállalásainak a visszanyesése volt, aminek implicite azzal a pozitív járulékos 

hatással is járnia kell, hogy az Egyesült Államok nagyobb eséllyel feleljen meg viszont az 

olyan reális kihívásoknak, amelyek kisebb áldozatvállalást követelnek: a feltartóztatási 

politikából következő „diplomáciai túlterjeszkedésnek” ez a korrekciója tulajdonképpen azt a 

mögöttes célt is szolgálta, hogy megelőzze azt, hogy az Egyesült Államok egyfajta „új 

izolacionizmusba” burkolózzon vissza; Nixon felvállalta Amerika globális szerepvállalását, 

csak azt minősítettebb kritériumok mentén, szelektívebben képzelte el (saját 

megfogalmazásában: „Nem azért vagyunk része a világnak, mert kötelezettségeink vannak, 

hanem azért vannak kötelezettségeink, mert részei vagyunk a világnak. Az érdekeinknek kell 

formálni a kötelezettségvállalásainkat, nem pedig fordítva.”
276

). A másik szerint épp az, hogy 

a vietnami fiaskó ellenére az Egyesült Államok meg fog felelni minden szerződésben vállalt 

külföldi kötelezettségének – ugyanakkor a legfőképp az Eisenhower–Dulles-érára jellemző 

„szerződéskötési láznak” „bealkonyult”: a szövetségesi rendszerek kohézióját egyre nehezebb 

volt fenntartani, és Washington felül akarta vizsgálni az érvényben lévő megállapodások 

szerinti kötelezettségvállalásainak természetét és mértékét; és ennek is két oldala volt. 

Az egyik oldalról megerősítette, hogy az Egyesült Államok garantálja szövetségesei 

számára a nukleáris védőpajzsot egy globális háború esetén, és szövetségesei vonatkozásában 

gyakorlatilag felelevenítette az évtizedekre visszanyúló „súlyos megtorlás” (massive 

retaliation) katonai doktrínáját, ugyanakkor ezzel párhuzamosan – a hivatalos nagypolitika 

szintjén újszerű módon, deklarálva az egyébként már régóta tényleges realitásokat 

(gondoljunk az Izrael irányába tanúsított régre visszanyúló és folyamatos elköteleződésre) – 

kilátásba helyezte a szövetségesi rendszerbe nem tartozók részére is a nukleáris védelmet, 

végszükség esetén és amerikai alapérdekek veszélyeztetésekor; ezzel az informális, de facto 

„elköteleződéssel” nyilván szolgálni kívánta a nonproliferáció célját is. A másik oldalról, a 

hagyományos hadviselés tekintetében viszont – a szerződéses kötelezettségeknek és az 

amerikai érdekeknek megfelelően a katonai és gazdasági segítségnyújtás kilátásba 

helyezésének megerősítésén túl – hangsúlyozta azt az amerikai elvárást, miszerint a 

fenyegetett országoknak maguknak is érdemi erőfeszítéseket kell vállalniuk saját biztonságuk 

védelme érdekében, különös tekintettel a személyi állományra, vagyis a katonai élőerőre; 

ezzel nyilvánvalóan azokat a korlátozott helyi vagy térségi konfliktusokat, jellemzően 

„nemzeti felszabadító mozgalmakat”, célozhatta meg a doktrína, amelyekre – a nukleáris 

erőegyensúly beköszöntével – a leginkább kilátás volt. 
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Mindezzel a valójában az agressziót elszenvedő országok iránt kinyilvánított 

„sorsközösség-vállalással” az Egyesült Államok részben az ENSZ szerepét vállalta át; és 

azáltal, hogy az agresszió fogalmát nem definiálta explicit módon, egyszerre rántotta vissza az 

Egyesült Államokat a nemzetközi elkötelezettségek közegébe és biztosított mozgásteret 

Washingtonnak az eseti elbírálásokhoz (e tekintetben relativizálódik a doktrína doktrína – 

vagyis szabályozó elv – jellege, a többi tárgyalt kinyilatkoztatással összehasonlításban).
277

 A 

Nixon-doktrínának mindenesetre létezett minősítési rendszere: így – átvéve tulajdonképpen 

korábbi doktrínák formuláit – Washington segítségéért ez esetben is az érintett államnak 

kellett folyamodnia, a segítségnyújtásnak összhangban kellett lennie a szerződési 

kötelezettségekkel – jóllehet az ENSZ Alapokmányának elfogadójaként, amely kimondja 

minden nemzet önvédelemhez való jogát, ez nem tekinthető érdemi minősítésnek –, illetőleg 

– és ez az igazán eredeti, újszerű elem – a segítségnyújtásban érintett fogadó országgal 

szemben elvárás volt, hogy saját maga is érdemben vállaljon felelősséget a biztonságáért 

(ennek egy mintapéldája volt a vietnami háború kései szakaszában a Melvin Laird védelmi 

miniszter által vázolt vietnamizáció, vagyis az amerikai csapatok fokozatos kivonása és azzal 

párhuzamosan a helyi erők kiképzése és felszerelése, vagyis felkészítése az önállóbb 

folytatásra). 

Ha elszakadunk a szűkebb, illetve közepes hatókörű értelmezéstől, és nyitunk a 

legtágabb felé, a nixoni külpolitikában – és így a szélesebb értelemben vett Nixon-

doktrínában – a következő fontosabb elemeket vehetjük észre. Az egyik nagy csoportot azok 

az utalások képezik, amik a belpolitikát (például: újfajta partnerség a végrehajtó és a 

törvényhozó hatalmi ágak között egy újfajta egység kialakítása érdekében) és a külpolitika-

csinálás folyamatát (vagyis a diplomáciát mint szakmát, mesterséget – például a bevett 

módszereket) illetik: tehát ezek a nixoni külpolitika hogyanjaira vonatkoznak. Az elemek egy 

másik kategóriája a tartalmi vonatkozások: szorosabb érdemi együttműködés a NATO-

szövetségesekkel; újabb erőfeszítések az arab–izraeli konfliktus és a Közel-Kelet stabilitását 

fenyegető egyéb ellentétek kezelésére; nyitás Fekete-Afrika irányába; limitáltabb bevonódás 

az ázsiai ügyekbe; az Amerika-közi kapcsolatok revitalizálása egy újfajta közösségérzet 

kimunkálása révén; a szuperhatalmi tömbök stratégiai fegyvereinek korlátozására vonatkozó 

és egyéb egyezmények kötése a szuperhatalmak között; háromszög-diplomácia (Kínával és a 

Szovjetunióval). Mindez az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti enyhülés 

rendeltetésével. Ha mindezt vesszük alapul, ismét arra a következtetésre juthatunk, hogy a 
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Nixon-doktrína tehát, a szó szoros értelmében, voltaképp nem tekinthető „doktrínának”, 

vagyis az amerikai külpolitika fő irányadó elvének, hanem egy számos nagyobb és kisebb 

elemből összeállított diplomácia csomag, egyfajta „célok jegyzéke” inkább.
278

 

2.7.B) KELETKEZÉS – SZERZŐSÉG ÉS KIFORMÁLÓDÁS; ALKALMAZÁS 

A Nixon-doktrínánál – jelentéséhez hasonlóan – a „keletkezésnek” minősülő 

megjelenési formája is többes, amiből nyilvánvalóan következett a jelentés meghatározásának 

a problematikussága, és ami jelzi, hogy a Nixon-doktrína valójában egy olyan hosszabb 

folyamat része volt, amelyben az Egyesült Államok újradefiniálta nemzetközi 

szerepvállalását, egyúttal új belpolitikai-társadalmi konszenzus alapjaira is helyezni kívánván 

azt
279

. A Nixon-doktrínát tehát nem köthetjük egyetlen elnöki állásfoglaláshoz, hanem több, 

az elnök, illetőleg tanácsadói által az 1970-es évek elején tett politikai nyilatkozat 

együtteseként foghatjuk fel.
280

 

A Nixon-doktrína első formájában – először még „Guam-doktrínaként” – 1969. július 

25-én
281

, Guam szigetén, egy elnöki sajtótájékoztató nem hivatalos részében tett elnöki 

megjegyzésekként jelent meg – amelyről a politikai stáb sem tudott, és olyannyira nem volt 

előkészítve (legalábbis az időzítés tekintetében), hogy még maga Kissinger is meglepődött a 

hír hallatán.
282

 Ez akkor – egy a jövőbeli ázsiai válságok kezelését illető kérdésre válaszul – 

mindössze annyit tartalmazott, hogy „elkerülendő egy újabb Vietnamot”, „az Egyesült 

Államok ösztönzi, és minden alappal el fogja várni, hogy az érintett ázsiai nemzetek maguk 

vállaljanak felelősséget az efféle válságok kezeléséért, növekvő mértékben”.
283

 Később az itt 

„elejtett” megjegyzéseket mind az elnök, mind pedig a tanácsadói kör további 

nyilatkozatokkal finomította és toldotta meg, melyek révén a doktrína fokozatosan elvesztette 

speciális ázsiai kontextusát és globális érvényűvé vált (konkrétan ezen aspektus 

nyilvánosságra hozatala, például, James B. Pearson szenátor egy az elnökkel való találkozó 

után adott nyilatkozatához köthető)
284

. A megerősítés, finomítás és kibővítés fontosabb stációi 

voltak például az elnök a vietnami háborúról a nemzethez intézett 1969. november 3-ai 
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beszéde
285

, illetőleg Nixonnak az Egyesült Államok 1970-es évekbeli külpolitikájáról a 

Kongresszushoz küldött első, második és harmadik (1970. február 18., 1971. február 25., 

1972. február 9.
286

) éves jelentései. A legutóbbi, a „The Emerging Structure of Peace” című 

dokumentumban egyértelműen a legszélesebb, a nixoni külpolitika teljességét átölelő 

formájában jelent már meg a doktrína – és innentől kezdve ezt tekinthetjük a leginkább 

favorizált vagy szándékolt értelmezésnek. 

A Nixon-doktrína forrásait, illetve a kiformálását ösztönző tényezőket három fő 

kategóriába sorolhatjuk: az első és legfőbb, legközvetlenebb a mintegy 56000 amerikai 

áldozatot követelő és 150 milliárd dollárba kerülő vietnami fiaskó tanulságai, és „egy újabb 

Vietnam” elkerülésének elsőrendű követelménye; a második és szintén alapjaiban 

meghatározó a nemzetközi rendszer megváltozott jellege, vagyis az egyre összetettebb 

multipolaritás, illetve ennek felismerése, hogy tudniillik a tömbszerű bipolaritás modellje 

egyszerűen nem felel meg a valóságnak; a harmadik pedig – részben természetszerűleg, 

részben pedig éppen, hogy nem törvényszerű módon – az amerikai külpolitikai hagyományok 

és a korábbi adminisztrációk diplomáciai tapasztalatai.
287

 

A vietnami háború tanulságai, következményei közül hét jelentősebb tényezőt 

emelhetünk ki. Az első ezek közül, hogy a vietnami háború előrehaladtával egyre erősödtek és 

népesedtek azon csoportok, akik Washingtont „hatalmi arroganciával” vádolták, és azt 

követelték, hogy az Egyesült Államok szűnjön meg „a világ csendőrének” lenni, és – 

visszatérve a II. világháború előtti hagyományokhoz – a liberális neoizolacionisták ismét 

inkább az amerikai „példa” erejére kívántak apellálni, míg mindeközben a konzervatív 

neoizolacionisták ugyanezt a visszafogottságot követelték, csak éppen a „nem-nyerési” 

szituációk elkerülésének a vágyától vezérelve, az erőnek az amerikai diplomáciai és 

biztonsági érdekek kritériumai mentén meghatározott szelektív, ám decizív (és a 

szövetségesek nagyobb mértékű bevonása melletti) alkalmazása révén; mindazonáltal az új 

izolacionizmus újabb végletét (aminek veszélyét már Rusk külügyminiszter is jól érzékelte a 

megelőző kormányzatban) – eredjen az bármilyen megfontolásból – a kormányzat 

mindenképp el akarta kerülni: Nixon és a Kissinger-féle stáb diplomáciájában pont az arany 

középúton való egyensúlyozásra törekedett, amelyben az Egyesült Államok megőrzi globális 

felelősségekkel járó szuperhatalmi státuszát, de túlterjeszkedés és túlvállalások nélkül. 

Tulajdonképpen ehhez kapcsolódik a második tényező is, aminek a lényege – az előző, inkább 
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az amerikai társadalom irányába, befelé fókuszáló tényezővel szemben –, hogy az Egyesült 

Államok tudassa a világpolitika szereplőivel, hogy az amerikai külpolitikának a 

feltartóztatáshoz kapcsolódó célrendszere a Délkelet-Ázsiából való kivonulással nem 

vesztette érvényét, hanem a II. világháború utáni kormányzatoktól megörökölt módon 

folytonos és fennmaradt, csak éppen a jövőben más eszközökkel, takarékosabb módon és a 

terhek egyenlőbb megosztásával fognak törekedni az elérésére; ennek értelmében – például, 

mint ahogy azt William Rogers külügyminiszter is kifejtette – a vietnami kivonulás dacára az 

Egyesült Államok továbbra is ázsiai biztonsági tényezőnek és csendes-óceáni hatalomnak 

tekintette magát: elsősorban is tengerészeti és légiereji fölénye és a térségben található, 

továbbra is fenntartott bázisai révén (a helyi szárazföldi erőkre való támaszkodás mellett), de 

e státusz fenntartása egyik elemének tekinthető a kommunista Kínával való kapcsolatok 

normalizálása is. A harmadik volt azon felismerés, hogy Washington szinte minden 

nemzetközi válságra – különös tekintettel a „nemzetközi kommunizmus” által „szítottakra” – 

automatikus bevonódással reagált, és ez azt eredményezte, hogy – tekintet nélkül arra, hogy 

az adott elköteleződés az Egyesült Államok alapvető vagy mellékes érdekrendszeréhez 

kötődött-e – Washingtonnak, a kötelezettségvállalások „kúszó inflációja” révén, az 

úgynevezett inkrementalista politika jegyében, a tengerentúli feladatok egyre bővülő listájával 

kellett megbirkóznia: ez hosszú távra extrapolálva nyilvánvalóan tarthatatlan volt. A negyedik 

– kapcsolódva az előzőhöz – szintén egy felismerés, miszerint – dacára annak, hogy egy 

szuperhatalomról volt szó egy parányi nemzet gyengécske országa ellen – önmagában az 

Egyesült Államok sem mindenható, csak egy „béna óriás”
288

, és hatalmát nem tudja 

korlátlanul érvényesíteni (ez egyértelműen mutatta a nemzetközi rendszer alapvető 

megváltozottságát is). Az ötödik tanulság a katonai erőalkalmazás és a diplomáciai 

folyamatok közötti nem mindig egyértelműen megfeleltethető kapcsolatra vonatkozott (hogy 

tudniillik a katonai fölény nem váltható automatikusan politikai célok beteljesülésére, illetőleg 

hogy a katonai szempontokat nem mindig szabad és lehet alárendelni a diplomáciaiaknak): a 

levont tanulság az lett, hogy egyrészt az Egyesült Államoknak széles spektrumú katonai 

fegyvertárra van szüksége, amelyek hatékonyan tudják szolgálni a külpolitikai célokat, 

másrészt pedig Washingtonnak letisztult koncepciókkal és kritérumrendszerekkel kell 

rendelkeznie az erő alkalmazására vonatkozólag. Hatodikként azt a tanulságot kell 

megemlíteni, hogy az elemzők meglátása szerint a vietnami kudarc nagymértékben annak volt 
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köszönhető, hogy az Egyesült Államok politikáját nem övezte egyetértés még szövetségesei 

részéről sem, és így – kellő legitimitás híján – a támogatásukra sem számíthatott a külföldön 

gyakorta csak „Amerika háborújaként” emlegetett vállalkozásban: ennek megfelelően tehát az 

egyoldalú döntéshozás gyakorlata helyett Nixon a partnerség új koncepcióját kívánta 

megvalósítani, ami a szövetségesek a döntésekbe való érdemibb bevonását, de egyúttal, ebből 

fakadóan a terhekből való kiegyenlítettebb részvállalást is jelentette – közös felelősséggé téve 

a veszélyeztetett országok védelmét, és egyben a szövetségesi rendszer tagjainak saját térségi 

biztonságukért teendő erőfeszítéseit. Végezetül a hetedik, keserves lecke az volt, hogy az 

Egyesült Államoknak összhangba kell hoznia elköteleződéseit a képességeivel, és ebben nem 

kevéssé fajsúlyos, sőt valójában az egyik legközpontibb elem a szilárd és széles alapokon 

nyugvó (és, mint ilyen, domináns kongresszusi szerepvállalásban kifejezést nyerő!) 

belpolitikai konszenzus és a tartósan kiépített társadalmi támogatottság – a vietnami kivonulás 

elhatározásához vezető döntéshozási folyamatban ez kulcsmomentum volt, és ennek 

megfelelően a vietnami tapasztalatokon alapuló Nixon-doktrínában is olyan elem lett, ami egy 

másik doktrínánál sem volt hangsúlyosabb (sőt: megfogalmazottan egyáltalán nem volt jelen 

bennük). 

Mindeközben a Nixon-doktrína másik fő befolyásoló tényezője, mint az már fentebb 

említést nyert, a nemzetközi rendszer kontextusában bekövetkezett változás és annak 

felismerése volt. A hidegháborúnak ebben a szakaszában már nem beszélhettünk egyszerű 

„kétszereplős játékról” a világpolitikai színen: egyrészt mindkét világhatalomnak nehézséget 

okozott a saját szövetségi rendszerében fenntartani a kohéziót, és egyáltalán nem lehetett 

automatikusan arra számítani, hogy a tömböt alkotó országok mechanikusan követik a blokk 

központja által diktált politikákat; másrészt pedig nagyfokú bizonytalansági tényezőt jelentett 

a harmadik világ száznál is több „el nem kötelezett” országának a sokszor meglehetősen 

kiszámíthatatlan magatartása – ami részben a bennük gyakorta uralkodó anarchisztikus 

állapotokból következett, részben pedig annak volt betudható, hogy a szuperhatalmak kevés, 

felszínes vagy téves ismeretekkel rendelkeztek a terepen. A világ rendezetlenebb állapotba 

került: világszerte voltak példái kormányzatok összeomlásának, polgárháborúknak, és mindez 

a nemzetközi terrorizmusnak is táptalajt adott. Valamint ez volt a forrása és a terepe a két 

szuperhatalom közötti további súrlódásoknak, ugyanis amit a Kreml „nemzeti felszabadító 

háborúk szponzorálásaként” állított be, az a Fehér Ház szemében az enyhülési folyamatot 

rendre megakasztó és az ez iránti szovjet elkötelezettséget hiteltelenítő „kommunista 

machináció” volt. Így persze az enyhülés dacára a fegyverkezési verseny tovább folytatódott a 

Szovjetunió és az Egyesült Államok között. Mindazonáltal voltak stabilizáló tényezők is. Így 
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a kommunista táborban a két óriás, a Szovjetunió és Kína között megjelent törés új 

lehetőségeket nyitott meg az amerikai diplomácia előtt: felismerve az ebben rejlő előnyöket, a 

Nixon-kormányzat háttérbe tudta szorítani azt a megelőző bő két évtizedben igen befolyásos 

Kína-lobbit, amelynek sikerült elérnie, hogy a kommunista hatalomátvételtől kezdve 

gyakorlatilag töretlenül feszült legyen a viszony a két állam között Csang Kai-sek 

Formosára/Tajvanra emigrált „nemzeti” kormányának támogatása és a pekingi kommunista 

vezetés el nem ismerése miatt – ehelyett Nixon úgy döntött, hogy nyit Peking felé (amit 1972-

es elnöki látogatásával markánsan jelzett is), és a Nixon-doktrínában elismerte a „nemzeti 

kommunizmus” egy újabb példáját, a független kommunista Kínát; ez lehetőséget adott az 

úgynevezett háromoldalú diplomácia folytatására, amelyben Moszkva és Peking
289

 között 

egyensúlyozva, azokat egymás ellen „kijátszva” tudott „manőverezni”.
290

 Másik stabilizáló 

tényezőként – a térségben, de globális kihatásokkal – pedig lehet értékelni egyrészt Japán 

gazdasági és az ennél fogva potenciális politikai felemelkedését, valamint a regionális 

szervezetek és intézmények létrejöttét és megerősödését is; ezek mind vettek le valamennyi 

felelősséget az Egyesült Államok válláról. 

A forrásul szolgáló tényezők közül végül a harmadik kategória maradt még hátra 

tárgyalásra: az amerikai külpolitikai hagyományok és a megelőző adminisztrációk 

tapasztalatainak egyes elemei. Így a Nixon-doktrínában is tükröződött a „szabad kéz” 

koncepciója, vagyis az a fajta unilateralizmus, ami minden korábbi doktrínára is igaz volt: a 

Nixon-doktrínában fokozott hangsúlyt kapott az Egyesült Államok saját nemzeti érdekei 

tudatos követésének a követelménye – ez némileg ugyanakkor szembement azzal a nixoni 

törekvéssel, hogy kiemelt figyelmet kell tulajdonítani a NATO-szövetségesekkel kiépítendő 

partneribb viszonynak, illetőleg a nyugati féltekén fekvő országok közti új közösségérzet 

megteremtésének. Az efféle általános észrevételeken túlmenően továbbá a korábbi 

adminisztrációk külpolitikájának egyes elemei olyan konkrét nyomokban is fellelhetők, mint 

például: az önsegély maximalizálásának kívánalma már Eisenhowernél és Kennedynél is 

megfogalmazódott Dél-Vietnam vonatkozásában; az amerikai mindenhatóság korlátaira 

vonatkozó nézetek ugyanígy tetten érhetőek már Kennedynél – sőt utóbb Johnsonnál – is; az a 

motívum pedig, hogy a nagyarányú idegen (értsd: amerikai) jelenlét visszatetszést kelthet a 

helyi társadalmakban, szintén konkrétan megjelenik például Mike Mansfield szenátor és 
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demokrata párti szenátusi többségi vezető (majority leader) ajánlásaiban
291

 is; valamint itt 

említendő még a Johnson-kormányzat hitelének megállíthatatlan eróziója a végrehajtás és a 

törvényhozás közti együttműködés, illetőleg a közvélemény kezelésének visszásságai 

kapcsán, az ebből következő megfontolásokkal. (Meg kell jegyezni, absztrakt síkon, továbbá 

azt is, hogy Nixon a francia elnök Charles de Gaulle-t is egyik példaképének tekintette, és 

nagyra becsülte az európai stabilitásra vonatkozó „nagyszabású tervezetét” – és valami 

hasonlóra törekedett globális szinten, „a béke egy új szerkezetének” a megalkotásával.
292

) 

És ezen a ponton érkezünk el a szerzőség kérdéséhez. A fentebbi közvetett 

előzményeken túl e tekintetben markánsan kell szót ejtenünk Nixon nemzetbiztonsági 

tanácsadójának és egyben legközelebbi segítőjének, Henry Kissingernek a realpolitik-

szemléletű nézeteiről
293

, ami – leszámítva az amerikai külpolitikai hagyomány elméletileg 

pragmatista vonását – gyökeresen eltért a korábbi kormányzatokban uralkodó nézetvilágtól. 

És ez – mint az többek közt évtizedekkel későbbi, Diplomácia című munkájának olvasása 

közben is leszűrhető – mélyen áthatotta a nixoni külpolitikát: mind elméletben, mind pedig 

annak gyakorlatát tekintve. Továbbá, mint arról már fentebb is szó volt, sőt konkrét példák is 

említésre kerültek, a Nixon-doktrína – meglehetősen sajátos módon – nem egyetlen elnöki 

kinyilatkoztatásban vagy más aktusban testesül meg, hanem számos elnöki és tanácsadói 

állásfoglaláshoz egyaránt köthető. Ezt tekintve tehát mondhatnánk, hogy a szerzőség nem 

tisztázott, vagy tulajdoníthatnánk nagymértékben – legalábbis „társszerzőként” – Henry 

Kissingernek is. És ez minden bizonnyal meg is állja a helyét. A kissingeri befolyásra, illetve 

a Nixon–Kissinger páros együttműködésére a doktrína megalkotásában jellemző, hogy 

hivatalba lépése után Nixon az első intézkedései közt rendelte Kissingert arra, hogy készítsen 

egy átfogó helyzetképet és cselekvési tervezetet az Egyesült Államok külpolitikájáról; 

Kissinger el is készítette a meglátásai által diktált, ajánlásokkal megtűzdelt elemző jelentését, 

amelynek számos pontja visszaköszönt később az elnöki megnyilatkozásokban. Ugyanakkor 

másfelől Nixon személyes szerzőségének nyomait is magán viseli a doktrína. Itt utalhatunk a 

doktrína nyilvánosságra hozatalának körülményeire – egy sajtótájékoztató nem hivatalos 

részében és a szakmai stábbal való előzetes egyeztetés, sőt (rendhagyó módon) különösebb 

reakció kiváltására alkalmas konkrét előzmény nélkül – csakúgy, mint arra, hogy a fentebb 

felsorolt források között ott találjuk magát a korábbi, még nem elnök Nixont is: így például 

                                                 
291

 Lásd:          U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations: Report by Senator Mike Mansfield on 

Perspective on Asia: The New U.S. Doctrine in Southeast Asia, 91st Cong., 1st Sess., 1969. 
292

 Cecil V. Crabb: The Doctrines of American Foreign Policy.  p.286. 
293

 Bővebben lásd:          Stephen R. Graubard: Kissinger: Portrait of a Mind.;          Virginia Brodline – Mark 

Selden [szerk.]: Open Secret: The Kissinnger–Nixon Doctrine in Asia. 



Holndonner Róbert László: Az Egyesült Államok külpolitikai doktrínái Monroe-tól Bushig 

[PhD-értekezés] 

121 

Japán nagyobb szerepvállalását saját biztonságának megteremtésében már nem később, mint 

1953-ban felvetette; de kézzel fogható példa egy a Foreign Affairsben 1967 októberében 

megjelent, Asia After Viet Nam című írása is, amelyben fellelhetünk számos olyan 

gondolatot, ami később a doktrínában is megjelent. Mindezeken túlmenően – ellentétben 

például James Monroe elnökkel, aki, ugye, nem is volt tudatában annak, hogy a főbb amerikai 

külpolitikai doktrínák egyikét alkotta meg – Nixon nemcsak tudatában volt 

doktrínaalkotásának – talán kézzelfoghatóbb módon, mint bármely más doktrínaalkotó elnök 

–, de irányelveit maga deklarálta doktrínának, már azok meghirdetésekor, és a szerzőséget a 

külügyekre már a kezdetektől nyíltan fogékony elnök nemcsakhogy felvállalta, de nyilvánvaló 

módon büszke is volt rá, még akkor is, ha beismerten nehezen meghatározható volt is, amit 

Nixon maga is úgy írt le, mint inkább egy a külkapcsolatok területét illető „filozofikus 

attitűdöt”
294

. 

A külpolitika-csinálás folyamatára általában jellemző volt az is, ahogy a Nixon-

doktrínát teljesebb formában megtestesítő jelentések készültek: maga a jelentéskészítés ezen 

műfajának ötlete feltehetőleg a Külügyminisztériumból származott, de a tényleges 

tervezeteket – a Külügyminisztérium mellőzésével
295

 – a kissingeri stáb készítette elő az 

elnök részére, aki aztán személyesen vette szerkesztés alá és hagyta jóvá azokat, mielőtt 

benyújtásra kerültek volna a Kongresszus két házához.
296

 A Nemzetbiztonsági Tanács 

személyzetének létszáma Truman idejében még 8–12 volt, ami Nixon alatt mintegy 150 

tanácsadóra duzzadt, akiknek célzatosan az volt a feladatuk, hogy az elnök asztalára különféle 

külpolitikai opciók teljes készleteit szállítsák; természetesen a stábot vezető Kissinger szerepe 

ezenfelül is központi volt, ugyanis az elnök egy hivatalnokával sem folytatott több 

konzultációt, mint vele, ráadásul tanácsait általában el is fogadta (hisz többnyire egyet is értett 

velük).
297

 Ez a felállás, amelyben – Kissinger elképzeléseinek megfelelően – a politikák 

megalkotásának és azok gyakorlatba ültetésének funkciója élesen elkülönült (előbbi a 

nemzetbiztonsági tanácsadói stábhoz, utóbbi a külügyminisztériumi bürokráciához rendelve), 

sok tekintetben hatékony volt, ugyanakkor a Kongresszus és a média felől rendszeres 
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támadásokra adott alapot, ugyanis pont a johnsoni információ-menedzsmenttel terhelt érát 

követően különösen visszatetszést keltett az ilyesféle, a titkosság irányába mutató 

központosítás – ráadásul a Fehér Ház előszeretettel hivatkozott is a „végrehajtói kiváltság” 

először Washington elnök által 1794-ben idézett alkotmányos elvére
298

.
299

 A 

Külügyminisztérium mellőzöttségéhez persze nyilvánvalóan hozzájárult William P. Rogers 

külügyminiszteri szerepfelfogása és személyes habitusa is – akinek személyében, bírálói 

szerint, Nixon szánt szándékkal nevezett ki „gyenge” külügyminisztert (a Nixon-doktrína első 

megjelenésének keretet adó ázsiai útról a Külügyminisztérium, például, mindössze a 

nyilvánosságra hozatal előtt egy órával értesült).
300

 A Védelmi minisztérium befolyása a 

doktrínaalkotásra hasonlóan korlátozottnak mondható, noha ezzel kapcsolatban mindenképp 

meg kell jegyezni, hogy a vietnamizáció koncepciója eredetileg Melvin Laird védelmi 

miniszter nevéhez volt köthető, és a Nixon-doktrína egy fő aspektusának pont a vietnamizáció 

globálisan alkalmazandó sémává tétele tekinthető. 

2.7.C) FOGADTATÁS, DIPLOMÁCIAI MÉRLEG ÉS ÉRTÉKELŐ ÁTTEKINTÉS 

A Nixon-kormányzat elődjétől egy feszültségekkel és visszásságokkal erősen terhelt 

viszonyt örökölt meg, ami a nyilvánosságot és a Kongresszust illeti, és ezt a viszonyt tovább 

rontotta a Nixon–Kissinger-páros rosszallással tekintett munkamódszere, vezetési stílusa. Épp 

ezért valamelyest ellentmondásos (ugyanakkor másfelől viszont éppen kézenfekvő), hogy a 

Nixon-doktrína egyik vonulata pont a Fehér Ház és a Capitolium közti új partnerség 

kialakítását célozta – amelyben az elnök elképzelése szerint a Kongresszus játszotta volna a 

hídszerepet a végrehajtó kormányzat és a polgárok között. A helyzetet ugyanakkor az sem 

könnyítette, hogy hivatalba lépésekor Nixon volt 1848 óta az első elnök, akinek olyan 

Kongresszussal kellett együttműködnie, melynek mindkét házában az ellenzéki párt volt 

többségben, illetőleg hogy Nixon a kongresszusi berkekben járatlan stábtagjaira rendszeres 

panasz volt a törvényhozók részéről, hogy azok nem elérhetőek vagy nem kellően 

informatívak; mindehhez jött még az, hogy számos ügy tekintetében hatásköri átfedések vagy 

éppen hiátusok voltak a két ház különböző bizottságai között, amelyek munkája nem volt 
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megfelelően összehangolt.
301

 Mindennek, valamint annak ellenére, hogy a Kongresszus a 

guami úton egy tagjával sem képviseltette magát az elnök mellett, a Nixon-doktrínában 

foglaltak alapvető egyetértésre találtak a törvényhozók körében, és még annak egyes elemeit 

alátámasztó törvényhozási aktusok is történtek. Így, például: a Szenátus a kínai nyitást 

nyilvánvalóvá tevő pekingi látogatást üdvözlő határozatot fogadott el; a Kongresszus 

megszavazta az Ázsiai Fejlesztési Banknak azokat a szükséges összegeket, amelyek a Nixon-

doktrína célkitűzéseinek alátámasztására voltak hivatottak; a vietnami kivonulást illetően a 

törvényhozók nem bírálták felül a Fehér Ház által beterjesztett evakuációs menetrendet. Ettől 

eltekintve, az általánosság szintjén a nixoni vezetésnek azonban mégsem sikerült kialakítania 

azt a partneri viszonyt, ami az elnöki doktrínában vizionálva lett, és ennek is akadnak eklatáns 

példái: 1971 júliusában a Szenátus arról döntött, hogy felfüggeszt minden külföldi katonai 

segélyt, tiltakozásképp az ellen, hogy a végrehajtói stáb nem biztosítja az elvárt 

információkat; 1973. július 18-án pedig, a „birodalmi elnökség” jogosítványainak 

visszanyesésére megszületett az úgynevezett War Powers Resolution
302

 (a Képviselőházban 

244:170, a Szenátusban 72:18 arányú támogatással), amit ugyan Nixon elnök vétóval illetett, 

azonban a két ház 1973. november 7-én, felülírva az elnöki vétót, újra nagy többséggel 

elfogadta azt
303

. 

Ami a közvéleményt illeti, figyelemre méltó vonás, hogy Kissingernek és Nixonnak 

kezdettől fogva a nézetét képezte az az elgondolás, hogy a külpolitika legvégsőbb tesztje az, 

hogy sikerül-e hozzá társadalmi támogatást szerezni; ennek megfelelően a Nixon-doktrína 

kiformálását talán minden más doktrínánál jobban befolyásolta a közvélemény nyomása, és az 

annak való megfelelés kívánalma.
304

 A korból származó közvélemény-kutatási adatok 

tanúsága szerint a kormányzat által vázolt külpolitikai elképzeléscsomag ennek a 

kívánalomnak meg is tudott felelni – még akkor is, hogy ha a kormányzati célkitűzések csak 

„véletlenségből” is estek egybe a közvéleményben erősödő neoizolacionista attitűdökkel, 
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amelyek terjedésének és elhatalmasodásának éppenséggel elébe kívánt menni a 

kormányzat.
305

 Ez nyilvánvalóan ellentmond annak, hogy mindaközben, míg a politikák 

tartalmával a közvélemény egyetértett, mennyi kritika érte a Nixon-kormányzatot a vezetési 

stílusáért és módszereiért; illetőleg hogy, miközben Nixon és stábja nyomatékkal számolt a 

közvélemény alakulásával, aközben az a vád érte, hogy semmibe veszi azt. A Watergate-

botránnyal aztán minden erőfeszítés hiábavalóvá vált, ami a Nixon-kormányzat 

tevékenységének megértetésére irányult, így a Nixon-doktrína érvényben tartása is 

kilátástalan lett az elnök lemondása után – nem annak tartalma, hanem a hozzá rögzült imázs 

miatt. 

Ez a nagymértékű tagadás és elévülés sok tekintetben nyilvánvalóan méltatlan
306

, 

hiszen a Nixon-doktrína nemcsak egyedi volt – mind tartalma, mind számos jellemzője 

kapcsán –, hanem a céljai túlnyomó többségét is (legalábbis ami a szorosan vett 

külkapcsolatokat illeti) elérte (vagy az elérés irányába mutatott), ráadásul mindezt a 

közvélemény – még ha nem is „tudatos” – támogatása mellett. És ez még akkor is igaz, ha a 

doktrínát magát jogosan érheti az a kritika, hogy túl megfoghatatlan volt, és hogy ebben a 

tekintetben nem is maradéktalanul merítette ki a külpolitikai doktrína fogalmát, ráadásul ily 

módon nem is adott kellő iránymutatást a diplomáciai cselekvésnek,
307308

 illetve hogy olyan 

elméleti ellentmondásokat is tartalmazott, mint például a nemzetközi rendszer növekvő 

interdependenciájának a felismerése mellett az amerikai unilateralizmushoz való ragaszkodás 

hangsúlyozása vagy az újdonság erejének hangsúlyozása dacára annak, hogy valójában 

évszázadokkal korábbi nézetrendszerekhez való visszatérésről volt szó. És kétségtelen az is, 

hogy – talán éppen következetlenségei és ebből következő kiszámíthatatlansága miatt – 

például nem sikerült eltántorítani olyan országokat nukleáris arzenál megszerzésétől, mint 

Izrael, Irak, India, Pakisztán és Brazília; szintén be kell ismerni, hogy a vietnamizáció – még 

ha annak globális alkalmazása sikeres is volt Japán részleges „remilitarizálásában”, illetve 

hozzá is járult ahhoz, hogy a NATO-ban kiegyenlítettebb legyen a tehermegosztás Európa és 

Amerika között – konkrétan Vietnamban kudarcot vallott, és mindössze azt sikerült 

bebizonyítani, hogy valóban megállja a helyét az a meglátás, hogy egy önmagát megvédeni 

képtelen ország nem vált képessé megvédeni magát amerikai segítség nélkül. Mindazonáltal 
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 Részleteket láss még:          William Watts – Lloyd A. Free [szerk.]: State of the Nation.;          William Watts 

– Lloyd A. Free [szerk.]: State of the Nation—1974.;          Newsweek-statisztikák. 
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 Ebben tehát nem értek egyet a munkám egyik vezérfonalát adó írás szerzőjével… 
307

 Egyes értelmezések szerint, azzal, hogy külpolitikai programját doktrínának titulálta, Nixon mindössze a 

nyilvánosság és a törvényhozás elfogadó viszonyulását akarta elérni, és csupán egy további eszköznek volt 

tekinthető arra, hogy a politikacsinálás tényleges menetét egy olyan burokkal vonja körül, amely megnehezíti a 

hozzáférést. 
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 Cecil V. Crabb: The Doctrines of American Foreign Policy.  p.318. 
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pont megfoghatatlansága miatt széles mozgásteret, cselekvési szabadságot biztosított az 

amerikai vezetésnek a legkülönfélébb különleges esetek kezelésére. Újdonsága pedig éppen 

abban állt, hogy rég feledésbe merült, vagy legalábbis következetesen figyelmen kívül 

hagyott, axiómákhoz nyúlt vissza, és szakítani tudott a II. világháború vége óta 

megkérdőjelezhetetlen nézetekkel, amelyek „túlvállalási spirálba” kényszerítették 

Washingtont, és ami végül Vietnamhoz vezetett. Ez a tendencia igenis korrekcióra szorult, 

ami azáltal, hogy Amerika célkitűzéseinek a tömkelegében való fontossági sorrend 

fölállításának igényével lépett föl, meg is valósult – még akkor is, ha sorrend fölállításának a 

fő kritériumaként a nemzeti érdek elvont fogalmát megadni elégtelennek is tűnik. Ezzel olyan 

„tabukat” is sikerült ledönteni, mint például a kommunista Kínával való két évtizedes, jobbára 

ösztönös és mereven érzelemvezérelt, fagyos kapcsolatok feljavítását, nem kevéssé pedig a 

legfőbb célt, „egy újabb Vietnam” elkerülését is igenis elérte a Nixon-doktrína. 
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2.8. A CARTER-DOKTRÍNA
309

 

2.8.A) ELŐZMÉNYEK, KONTEXTUS ÉS MIBENLÉT 

1979 végén két súlyos külpolitikai-világpolitikai esemény határozta meg az amerikai 

napirendet.
310

 Az egyik az iráni túszdráma volt: 1979. február 11-én győzött az iráni 

forradalom, majd nem egész két hónappal rá Khomeini ajatollah vezetésével kikiáltották az 

Iráni Iszlám Köztársaságot, és nem volt elég, hogy így, a sah bukásával Washington 

elvesztette a Közép-Keleten katonailag is legerősebb és kerek két évtizede együttműködő 

szövetségesét, de az év november 4-én iráni forradalmi gárdisták a teheráni amerikai 

nagykövetségben túszul ejtettek mintegy 53 amerikait; a milicisták többek közt a sah Iránnak 

való kiadását követelték, ám mivel Washington kitartott azon politikája mellett, hogy 

terroristák zsarolásának nem enged, a patthelyzet végül egészen 1981. január 20-áig eltartott, 

amikor a túszejtők végül – Algéria jószolgálati tevékenységének is köszönhetően – szabadon 

engedték a követségben tartott amerikaiakat. A másik Afganisztán 1979. december 27-én 

kezdődő – váratlan, de messze nem előzmények nélküli – szovjet megszállása volt, amit az 

Egyesült Államok természetesen a világbékét veszélyeztető súlyos agressziónak tekintett. 

Ezekhez adódott még az Irak és Irán között 1980 márciusában
311

 kitört háború, ami a Nyugat 

ipari országaiba irányuló, és azok gazdaságának működéséhez elengedhetetlen 

olajszállítmányokban hónapokig fennakadásokat okozott, és azokra mindvégig fenyegetést 

jelentett. Ráadásul még 1979 augusztusában fény derült arra, hogy szovjet katonai jelenlét van 

az Egyesült Államok közvetlen szomszédságában, Kubában, amit egyrészt a hírszerző 

apparátus nem jelzett megfelelő időben, másrészt a kormányzat nem tudta elérni a jelenlét 

haladéktalan felszámolását: ez semmiképp nem kedvezett a Carter-kormányzat külpolitikai 

kompetenciája megítélésének. Nyilván ez is hozzájárult a Carter-doktrína határozottságot 
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 A Carter-doktrínát tartalmazó beszéd releváns részét – magyar fordításban – lásd:          Halmosy Dénes: 

Nemzetközi szerződések 1945–1982.  p.643-649. 
310

 Sok minden más – részben mind Washingtontól, mind Moszkvától független esemény és tényező – mellett, 

amelyek a megelőző időszakban eleve gyarapítva az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti súrlódási 

pontokat felvezették azt, ami utóbb a „kis hidegháború” ciklusának nyitánya lett. Ezen események és tényezők 

között említhetjük például Carter elnöknek már a választási kampányában is hangsúlyozott emberi jogi 

agendáját, II. János Pál pápává választását, a SALT-II. tárgyalások alakulását (az aláírt, de végül a ratifikációtól 

visszahívott egyezménnyel kapcsolatban a carteri diplomáciai intézkedések sorából külön megemlítendő még 

például, hogy a bécsi szovjet nagykövetségen az érdekszférák elhatárolására tesz javaslatot, illetve hogy ezzel 

párhuzamosan utasítja a CIA-t a keleti tömb „szétbomlasztására”) s a többi. 
311

 Világos tehát, hogy – a kronológiai tények ismeretében – ezt nem tekinthetjük előzménynek vagy kiváltó 

oknak, de ettől függetlenül a doktrína kontextusához szorosan hozzátartozik. 
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mutató kinyilatkoztatásához – jóllehet a fentebb említett ügyek önmagukban is nyilvánvalóan 

reagálást igényeltek; a közvetlen kiváltó eseménynek mindenképpen az afganisztáni szovjet 

inváziót kell tekinteni, vagyis egy tipikus, a szuperhatalmak közti hidegháborús 

konfrontációról van szó (beszédében az elnök a teheráni túszdrámát is nemzetközi terrorista 

cselekménynek bélyegezte, de beszéde jelentős részét inkább az afganisztáni agresszió a 

világbékére gyakorolt destabilizáló hatásának szentelte). 

Carter elnök tehát az 1980. január 23-án a Kongresszushoz intézett rendes évi 

üzenetében megalkotta új, a Perzsa-öböl térségére vonatkozó stratégiáját, ami a 

későbbiekben
312

 Carter-doktrínaként vált ismertté a diplomáciatörténetben. A beszédből a 

legsommásabb megfogalmazásként a következő nyilatkozatot emelhetjük ki a doktrína 

lényegeként: „Legyünk abszolút világosak: Bármely külső erő kísérletét arra, hogy 

megszerezze az ellenőrzést a Perzsa-öböl felett, az Egyesült Államok létérdekei ellen intézett 

támadásnak fogjuk tekintetni. Bármilyen szükséges eszközzel, akár a katonai erő 

alkalmazásával is visszaverjük ezt.” Ezzel – az iráni és az afganisztáni események kapcsán, és 

utalva a nyugati gazdaság olajfüggőségére és ezzel összefüggésben a térség stratégiai 

fontosságára – tételesen kimondásra került, hogy a Perzsa-öböl és a környező közel- és közép-

keleti olajforrások amerikai érdekszférába tartoznak. Figyelemre méltó az is, hogy az elnök 

ezzel egyidőben már az agresszióra válaszul foganatosított szankciókat és intézkedéseket is 

felsorolta – ezek között a következőkkel: szovjet hajók számára tilalom az amerikai parti 

vizeken való halászat vonatkozásában; a kommunista országokba irányuló export korlátozása, 

illetve ellenőrzésének szigorítása; indítvány a nyugat-európai szövetségesek irányába a 

kereskedelmi embargó betartásának ügyében; a moszkvai olimpia bojkottja; az amerikai 

hadászati kiadások növelése; egy új, gyors bevetésű erő alapítása a veszélyeztetett térségek 

hatékony védelmére; a Pakisztánra vonatkozó biztonsági garancia felújítása és az európai 

NATO-védelem fejlesztése; a hadra fogható férfiak országos összeírása az esetleges sorozásra 

való előkészületképp; a függőben lévő amerikai–szovjet SALT-II fegyverzet-ellenőrzési 

egyezmény visszahívása a Szenátustól. 

A Carter elnök idézett beszédében foglalt kijelentések a Truman-doktrína 

kinyilatkoztatása óta talán a legexplicitebb nyilvános elítélését képezték a szovjet 

kalandorpolitikának amerikai elnök rézéről – ez egyértelműen jelezte, hogy a Vietnam-

szindróma és a détente által meghatározott korszakban fordulat következett be, és hogy a 

Carter-kormányzat szilárdan helyt fog állni, és visszanyeri erodálódott hitelességét 
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 Az amerikai média és a világsajtó már a következő napoktól kezdve használta a terminust. 
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(ugyanakkor kétségtelen, hogy hangsúlyozta azt is, hogy mindkét szuperhatalomnak 

önmérsékletet kell tanúsítania külpolitikai cselekvései során).
313

 Egyértelmű tehát, hogy a 

feltartóztatási politika határozott – konkrét, azonnali és hathatós intézkedéssekkel is 

alátámasztott – megerősítéséről, térségi alkalmazásáról lehet beszélni (mint majd’ mindegyik 

hidegháborús doktrína esetében). Kézenfekvő a rokonság az Eisenhower-doktrínával is – ha 

nem is a konkrét intézkedések és a forma, de legalábbis a térségi relevancia vonatkozásában 

mindenképp (és ami az Eisenhower-doktrínában implicit módon jelent meg, hogy tudniillik az 

Egyesült Államok közel-keleti hatalommá emelkedett, az itt explicit módon nyert 

kifejezést
314315

). De a nixoni külpolitika-szemléletből is felfedezhetünk örökölt vonásokat: 

mégiscsak a realista külpolitikai iskola terminológiáját és normáit fedezhetjük fel, amikor 

amerikai érdekszféráról, illetve a nyugati gazdaság az olajforrásokhoz
316

 való biztosított 

hozzáféréshez fűződő alapvető érdekeiről beszélünk. 

A fordulat azért is szembeszökő, mert a Carter-kormányzat utolsó évében 

kinyilatkoztatott doktrína nagyban szembement azzal az enyhülési atmoszférával, ami a 

megelőző években Carter elnökségének központi eleme volt: Jimmy Carter – már/még 

elnökként is – már-már revizionista nézeteket vallott, és több megnyilatkozásában is utalt 

arra, hogy a kommunizmus körüli amerikai aggodalmak eltúlzott volta mennyire komoly 

szerepet játszott a hidegháború kialakulásában;
317

 külügyminisztere, Cyrus Vance szintén a 

békés egymás mellett élés emblematikus hívei közé tartozott. A Szovjetuniónak küldött 

„ultimátummal” viszont Carter egyértelműen az „összekapcsolás” koncepcióját karolta föl 

újra, vagyis azt a különösképpen Henry Kissingerhez kötött (de már korábbi elnökségek alatt 

is megfogalmazott) elképzelést, miszerint a „békés egymás mellett éléshez” való 

elköteleződését Moszkvának nemcsak szavakkal, de tettekkel is bizonyítania kell. Végül e 

helyütt még egy dolgot ki kell emelni: a Carter-doktrína kinyilatkoztatása olyan drámai 

hangnemben történt meg, ami jelezte, hogy – a külpolitikai szféra a Kongresszus általi 

„bitorlásának” évei után – ismét szükség van a végrehajtói pozíciók megerősítésére.
318319
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 Cecil V. Crabb: The Doctrines of American Foreign Policy.  p.328. 
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 Az Egyesült Államok térségbeli szerepvállalásai – leszámítva az Izrael állammal ápolt szoros kapcsolatokat – 

a térségben egész eddig inkább csak epizódjellegűek voltak. 
315

 Cecil V. Crabb: The Doctrines of American Foreign Policy.  p.330. 
316

 A térség országaiban volt található a Föld olajkészleteinek háromnegyede, és az Egyesült Államok 

olajszükségleteinek 25%-át importálta a szóban forgó térségből (Washington szövetségesei – elsősorban Európa, 

főleg pedig Japán – ráadásul még függőbbek voltak az innen származó importtól). 
317

 Lásd például:          Carter 1977. május 22-ei beszéde a Notre Dame Universityn --- Weekly Compilation of 

Presidential Documents, XIII.  p.773-779. 
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 Az 1973-as War Powers Resolution meghozatalát követően a Kongresszus, például, 1975–1976-ban 

megtagadta a Ford-kormányzattól az engedélyt, hogy beavatkozzon az akkor fellángolt angolai válságban – 
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2.8.B) A CARTER-DOKTRÍNA KIFORMÁLÓDÁSA 

Jóllehet az afganisztáni invázió és az új doktrínát kinyilatkoztató elnöki beszéd között 

nem telt el hosszú idő, az amerikai külpolitikában a fordulat szükségességére már régebbre 

visszavezethető igény volt, és azt, hogy a Perzsa-öböl a környező olajmezőkkel a világpolitika 

középpontjába fog kerülni, már évekkel korábban szintén megjósolták. Kissinger már az 

1973-as olajválság idején fölvetette, hogy a térség olajforrásaihoz való hozzáférést 

mindenáron biztosítani kell (akkor ez arab részről felháborodást és önvédelmi reakciókat 

váltott ki – de a Carter-doktrína valójában épp egy külső erő fenyegetésétől való oltalmat 

hirdetett), illetve Carter elnökségének első időszakában Samuel P. Huntington Harvard-

professzor is eljuttatott egy memorandumot az elnöki stábhoz, amelyben előre jelezte, hogy ez 

a térség lehet legvalószínűbben egy újabb szovjet–amerikai konfrontáció központi zónája.
320

 

A Carter-kormányzatot kezdettől fogva az a kritika érte, hogy a külpolitikája 

határozatlan, kiszámíthatatlan, vagyis híján van egy koherens stratégiának; ez nyilvánvalóan 

nem kevéssé annak volt betudható, hogy Carter maga sem rendelkezett kellő diplomáciai 

tapasztalattal, ezért erősen támaszkodnia kellett tanácsadóira, akik között viszont messze nem 

volt egyetértés.
321

 Az egyik oldalon ott volt a szovjetekkel való enyhülés és az Iránnal való 

tárgyalásos megoldás meggyőződéses híve, Cyrus Vance külügyminiszter és az ő álláspontját 

osztó külügyminisztériumi szovjetszakértő Marshall Shulman, míg a másik oldalon a 

keményvonalasként számon tartott nemzetbiztonsági tanácsadó, Zbigniew Brzezinski
322

 és a 

védelmi miniszter Harold Brown.
323

 Az ominózus 1980. január 23-ai elnöki beszéd végül egy 

a különböző nézetekből egy elég furcsa folyamat eredményeképp összeszerkesztett 

„kompromisszum” lett:
324

 Carter, a beszéd esedékességének közeledtével, külügyminiszterét 

bízta meg egy a külpolitikai szegmenst illető tervezet megírásával, amit Carter azzal adott át 

Brzezinskinek, hogy kombináljon belőle egy olyan szöveget, ami tartalmazza annak a 

mintegy húsz, Brzezinski elnökletével lezajló, nemzetbiztonsági tanácsi értekezletnek az 

eredményeit is, amik kifejezetten a Kreml expanzionista akciójára adandó amerikai válasz 

kidolgozásával foglalkoztak; végül a beszédet ő maga szerkesztette tovább, kiegészítve azt a 

                                                                                                                                                         
Gerald Ford későbbi bon mot-ja szerint a birodalmi („imperial”) elnökség végletétől az amerikai kormányzat 

eljutott a másik véglet, a veszélyeztetett („imperiled”) elnökség állapotába. 
319

 Gerald R. Ford: A Time to Heal.  p.345-346,358-359. 
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 Cecil V. Crabb: The Doctrines of American Foreign Policy.  p.336. 
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 Stanley Hoffman: A View from at Home: The Perils of Incoherence.  p.463-492. 
322

 Brzezinski már 1977 közepén felvetette egy – később a Rapid Deployment Force néven ismertté vált – 

különleges egység létrehozását a térség válságainak kezelésére, de akkor még mind a Külügyminisztérium, mind 

a Védelmi Minisztérium ellenezte azt. 
323
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Pentagon elgondolásaival is (mint amilyen például az esetleges sorozást előkészítő országos 

összeírás volt), illetve természetesen saját elgondolásai szerint stilizálta is (így például a jóval 

konkrétabb és az olajmezőkhöz való hozzáférés biztosítására direktebben utaló passzust a 

Perzsa-öböl vonatkozásában „bármely külső erővel” szembeni burkolt „ultimátumra” 

finomította). Az amerikai alkotmány ismeretében magától értetődik, hogy az elnök, mint az 

Egyesült Államok külkapcsolatainak legfőbb szószólója, maga viselte a végső felelősséget a 

kinyilatkoztatásért, és így – a korábbi hagyománynak megfelelően – az általa személyesen 

kinyilatkoztatott doktrínát is hamarosan természetesen az ő nevével illették; és teljes joggal, 

hisz az amúgy is megosztott tanácsadói körének meglátásai közül végül maga ismerte fel azt, 

hogy a Külügyminisztérium visszafogott diplomáciai elképzeléseit meghaladták az 

események (igaz, Brzezinski tanácsadóként eleve több bizalmát élvezte Carternek; Cyrus 

Vance néhány hónappal később, tiltakozásul politikája mellőzésével szemben, le is mondott). 

Az egyébként figyelemre méltó, hogy annak ellenére, hogy Carter külpolitikai 

megközelítésmódját elnöksége teljes ideje alatt nyomatékosan meghatározta az emberi jogok 

nemzetközi érvényesíttetésének az ügye
325

, a nevét viselő külpolitikai irányadásnak ez nem 

része, sőt a meghirdetésének keretet adó beszédben sem nyer említést egyáltalán. 

A doktrínaalkotásban játszott kongresszusi szerep kapcsán – mint általában, úgy itt is 

– két dimenziót kell megvizsgálnunk: a kiformáláshoz és a kinyilatkoztatáshoz való 

hozzájárulásokat és az alkalmazásban vállalt felelősséget. Az előbbi dimenziót illetően: Carter 

elnök magában a beszédében is utalt arra, hogy annak elmondása előtt konzultált a 

törvényhozás vezető tagjaival, illetőleg számos ponton felbukkant az új politika kongresszusi 

támogatására való felhívás. Ennek megadása az akkori atmoszférában nem is jelentett 

különösebb erőfeszítést a Kongresszustól, ugyanis az 1970-es évek végére a törvényhozásban 

egyre inkább erősödtek azok a hangok, amelyek a vietnami háború lezárását követő évek 

tartózkodó habitusának hátrahagyását sürgették, és a Fehér Házon pont a továbblépésre való 

képtelenséget kérték számon még Carter párttársai is. A légkört jól jellemzi a lelkesedésnek 

az a hiánya és az Egyesült Államoknak az a kiszolgáltatottság állapotába kerüléstől való 

féltése, ami például a SALT-II egyezményt annak szenátusi tárgyalásakor övezte; de ugyanitt 

kell megemlíteni azt is, hogy például Frank Church szenátornak, a Szenátus Külkapcsolati 

Bizottsága elnökének a nézetei is mennyire megváltoztak korábbi önmagához képest
326

. Nem 

csoda tehát, hogy a beszéd fogadtatását már-már „nemzetieskedő szenvedéllyel fűtött 
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tapsviharban kitörő lelkesedés”
327

 jellemezte a Kongresszusban; több republikánus 

törvényhozó, valamint a republikánus californiai kormányzó Ronald Reagan is úgy üdvözölte 

Carter megnyilatkozását mint régi republikánus elvárások a Fehér Ház általi elfogadását 

(egyedül a doktrínában foglaltak kikényszerítésére vonatkozó valós elszántság tekintetében 

szólaltak meg némileg szkeptikus és a számonkérést előrebocsátó hangok). És az egyetértés 

ezúttal nem csak szavakban nyilvánult meg: a Kongresszus rendre megszavazta a doktrínát 

alátámasztó szankcionális intézkedéseket, és a demokraták a republikánusokkal karöltve 

fogadták el a védelmi költségvetés megnövelését; mi több, amikor 1980. április 24-én az 

elnök erőhöz folyamodott, és (sikertelen) kísérletet tett a teheráni túszok kiszabadítására, a 

Kongresszussal való előzetes egyeztetés nélkül, a törvényhozásban senki nem vetette föl 

érdemben, hogy az elnök megsértette volna a War Powers Resolution passzusait, sőt a 

határozat egyik szerzője, Jacob Javits republikánus szenátor egyenesen úgy nyilatkozott, hogy 

„Carter elnöknek minden oka megvolt arra, hogy figyelmen kívül hagyja a határozat 

rendelkezéseit”. 
328

 

2.8.C) HAZAI ÉS KÜLFÖLDI FOGADTATÁS 

Az amerikai közvélemény tekintetében röviden elmondható, hogy a Carter-doktrína 

kedvező fogadtatásra talált: a kormányzat jól mérte föl az igényeket, és működött az a 

törvényszerűség is, miszerint külső válság idején az emberek a Fehér Háztól várják a változást 

(a Kongresszusnál jóval hatékonyabb intézménynek tartva az elnököt – még egy olyan elnök 

esetében is, mint Carter, aki a vezetői képességeit illetően támadásoknak volt kitéve; a 

megengedő közhangulatot Carter utóda az elnöki székben, Reagan is megörökölte); egyes 

elemzések Carternek a januári iowai előválasztáson aratott döntő győzelmét is ezen 

diplomáciai fordulatnak tulajdonították.
329

 Megjegyzendő, hogy a külpolitika a későbbiekben 

– a modern amerikai történelemben kvázi egyedülálló módon – az elnökjelölti és kongresszusi 

választási kampányban is előkelő helyen szerepelt a napirenden: a Carter-doktrínának nem kis 

mértékben volt az a belpolitikai rendeltetése, hogy elejét vegye a demokratákat 

hagyományosan illető republikánus vádaknak, miszerint azok nem kellő „keménységgel” 

„veszik fel a kesztyűt” a kommunizmussal szemben. 
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A külföldi reakciók tekintetében a legrelevánsabb három csoport: Európa, az iszlám 

világ és a Szovjetunió.
330

 Európából, jellemző módon, ambivalens reakciók érkeztek: egyfelől 

az európaiak megegyező állásponton voltak Washingtonnal a szovjet invázió elítélésében, 

másfelől viszont – a brit konzervatív kormányt leszámítva – a Carter-doktrínáért nemhogy 

nem lelkesedtek, de szkepticizmussal, sőt rosszallással és aggályokkal fogadták. Egyrészt nem 

vették jó néven, hogy Washington újfent úgy apellál a NATO-szövetségesek támogatására, 

hogy azt egy egyoldalú amerikai döntéshez, illetve annak implementálásához kéri; másrészt – 

legfőképp a franciák és a németek – elkötelezett hívei voltak az enyhülési folyamatnak, így 

nemhogy nem álltak be Amerika mögé a szankciók érvényesítésében, de inkább még 

kompenzálni kívántak Moszkva felé; harmadrészt a helyzetelemzésben is eltértek az amerikai 

féltől, ugyanis Európában az olajkészletekhez való hozzáférésre nézve az afganisztáni szovjet 

inváziónál jóval nagyobb fenyegetésnek tartották az arab–izraeli ellentéteket és az iraki–iráni 

háborút. Az iszlám világ – Európával némileg analóg módon – szintén kettős érzésekkel 

fogadta Washington új politikáját. Egyfelől ugyan elítélték és mélyen ellenségesnek tartották 

Mozskva akcióját, és épp ezért többen az afgán felkelőket is támogatták (mind erkölcsileg, 

mind anyagilag), másfelől viszont egyáltalán nem nézték jó szemmel a térségbeli amerikai 

„felfejlődést”. Ettől eltekintve több közel-keleti ország is rendelkezésre bocsátotta légi 

bázisait az amerikaiaknak, vagy a korlátozott együttműködés egyéb formáiban állt 

rendelkezésre (ilyen volt például még a Szadat vezette Egyiptom is). Izrael mindeközben 

kifejezetten üdvözölte, hogy az amerikai külpolitika fókusza újfent a térségre orientálódott, 

ugyanakkor Izrael együttműködésének hátulütőivel – értsd: az arab együttműködés 

kilátásainak ezzel párhuzamos romlása – az amerikai vezetésnek számolnia kellett. Végül a 

szovjet viszonyulás megjósolható volt: néhány héttel Carter beszédének elhangzását követően 

Leonyid Brezsnyev a Szovjet Kommunista Párt XXVI. kongresszusán arról beszélt, hogy „az 

imperializmus hadüzenet nélküli háborút indított az afgán forradalom ellen”, és hogy „ez 

közvetlen fenyegetést jelent a Szovjetunió déli határán”. Kremlinológusok egy része úgy 

tartotta, hogy az aggodalmak valósak, és hogy a moszkvai vezetés már folyamatában 

érzékelte a szovjet–amerikai kapcsolatok romlását, mások viszont úgy gondolták, hogy ez 

inkább csak a „kötelező minimum”, különösebb nyomaték nélkül, mivel a carteri vezetést 

Moszkvában is sok tekintetben hiteltelennek tartották. Akárhogy is, a kialakult helyzet 

doktrínális szempontból mindenféleképp figyelemre méltó volt, hisz a két szembenálló 
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szuperhatalom két szembenálló külpolitikai doktrínája csapott össze, miután a Szovjetunió az 

afganisztáni beavatkozást a Brezsnyev-doktrínával
331

 igazolta, ami kimondta, hogy Moszkva 

legitim módon avatkozhat be fegyveresen egy marxista rezsim hatalomban tartásáért. 

2.8.D) ALKALMAZÁS; ÉRTÉKELÉS 

A Carter-doktrína egyik érdekes specifikuma, hogy – lévén az a névadó elnök 

ciklusának vége felé keletkezett – az implementáció – az azonnali szankcionális intézkedések 

meghozatalát leszámítva – sok tekintetben a soron következő adminisztrációra maradt – arra a 

Reagan-adminisztrációra, amelynek utóbb megszületik majd a saját doktrínája is; függetlenül 

ettől elmondhatjuk, hogy a Reagan-kormányzat külpolitikájának egyik gerincét alkotta a 

közel-keleti olajforrásokhoz való hozzáférés zavartalanságának a biztosítása, illetve – többek 

közt a térségbeli Nyugat-barát kormányok amerikai koordináció melletti biztonsági 

közösségbe való szervezésével is – az erre való törekvés (mint azt, például, Alexander Haig 

külügyminiszter 1981. eleji közel-keleti útja kapcsán is nyilatkozta – ezzel de facto elismerve 

magáénak a Carter-doktrínát mint a közel-keleti amerikai diplomácia egy fő axiómáját
332

!)
333

. 

A Carter-doktrína alkalmazása, értékelése, illetőleg alkalmazásának értékelése kapcsán 

négy fő szempontot kell megvizsgálnunk: az első, hogy az amerikai vezetés mennyire mérte 

föl helyesen a Közel-Kelet biztonságát fenyegető tényezőket; a második, hogy mennyire 

sikerült ehhez megnyernie a nyugati szövetségesei támogatását; a harmadik, hogy mennyire 

sikerült elfogadtatnia törekvéseit a térségbeli országokkal; a negyedik pedig, hogy milyen 

módon, körülmények közt és következményekkel számolva lehetett az amerikai katonai erőt a 

Közel-Keletre projektálni.
334

 

A Carter-doktrína a közel-keleti térséget – és annak olajlelőhelyeit – veszélyeztető 

legfőbb tényezőnek nyilvánvaló módon a szovjet expanziós törekvéseket tekintette, illetve 

azt, hogy Moszkva céljai elérése érdekében nem tartózkodott katonai erőhöz folyamodni sem. 

A szovjetszakértők körében megoszlottak a vélemények az afganisztáni benyomulás 
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motívumait illetően: voltak – például a reagani Külügyminisztérium egyik vezető elemzője, 

Richard Pipes –, akik úgy vélték, hogy az akció része, kezdeti lépése egy nagyobb tervnek, 

ami arra irányul, hogy az olajforrásokra épülő nyugati gazdaságokat, benne az amerikaival, a 

hozzáférés elvágásával elszigetelje, ellehetetlenítse, sebezhetővé tegye, és ezzel megnyissa az 

utat a kommunizmus világméretű elterjedése előtt – ráadásul a lépés még az oroszok a 

melegtengeri kikötők elérésére irányuló történelmi törekvései közé is beleillett, illetőleg, a 

másik oldalról, Moszkvának nemcsak a Nyugat az olajforrásoktól való elvágása álhatott 

céljában, de a saját energiaproblémáinak az orvoslása is sok tekintetben megtörténhetett volna 

a saját hozzáférésének a megteremtésével; mások úgy tartották, hogy az afganisztáni 

benyomulást merő opportunizmusnak kell értékelni, mindenféle hátsó szándék vagy további 

globális tervek nélkül – a moszkvai vezetés egyszerűen azt szűrte le, hogy a jelenlegi amerikai 

kormányzat nincs sem képességeinek, sem pedig elszántságának a csúcsán, és épp ezért 

lazultak a kalandorpolitika lehetőségeinek a korlátai; megint mások belső problémák okozta 

kényszerlépésnek titulálták Afganisztán lerohanását (amit a katonai szakértők is 

ellenjavallottak), amelybe Moszkva kénytelen-kelletlen sodródott bele – egyrészt elterelendő 

a figyelmet egyes belpolitikai, társadalmi ügyekről, másrészt a saját muszlim kisebbségeik 

elégedetlenségeinek esetleges felszínre törését egy előre elrettentő példával megelőzendő; 

végül olyanok is voltak, akik a szovjet–kínai ellentétek dimenziójába helyezve a történteket, 

inkább defenzív, mintsem offenzív lépésként értelmezték. Mint láthatjuk tehát, a mögöttes 

motívumokat illetően messze nem beszélhetünk a nézetek egységességéről, abban azonban 

szinte mindenki egyetértett, hogy – Cyrus Vance szavaival – bárhogy is „pszichoanalizáljuk” 

a motívumokat, afelől nincs kétség, hogy nemzetközi agresszió történt. Viszont a szóba jöhető 

kezelési módokat illetően újfent komoly nézetkülönbségekkel találkozunk. 

Egyfelől el kellett oszlatni a carteri vezetésről kialakult kedvezőtlen, 

határozatlansággal jellemezhető képet, másfelől viszont köztudott volt, hogy a konfrontációs 

megközelítésmódról az európai szövetségesek – akikre viszont a kollektív implementációhoz 

Washingtonnak szüksége volt – nincsenek jó véleménnyel, és azt tartják, hogy inkább csak 

elmélyíti a válságot, a szovjet fél elidegenítésével. James Schlesinger korábbi védelmi 

miniszter ugyanakkor például azzal próbált érvelni európai kollégáinak körében, hogy rá kell 

ébredniük, hogy a Perzsa-öböl olajforrásaihoz való hozzáférés egyrészt alapérdekeik egyike, 

másrészt fenyegetésnek van kitéve, harmadrészt nem méltányos úgy élvezni az előnyeit, hogy 

a fenntartásának a terheiben nem osztoznak az Egyesült Államokkal; Carter magában a 

beszédben is hangsúlyozta a kollektivitás fontosságát. Ehhez képest mind Carter, mind pedig 

őt követően Reagan kormányzata csak mérsékelt sikereket könyvelhetett el e téren: a NATO-
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szövetségesek részéről komoly ellenállásba ütközött, hogy a NATO tevékenységi körét 

kiterjesszék Európán, sőt a Mediterráneumon túlra (egy másfél évvel a Carter-doktrína 

kihirdetését követően rendezett NATO katonai tervezői értekezleten végül annyit sikerült 

elérni, hogy a NATO-tagországok önállóan megállapodhatnak az Egyesült Államokkal a 

térségbeli akciókban való részvételről, de a NATO mint szövetség távolmarad a bevonódástól, 

és nem küld többnemzeti erőket a térségbe). Az európaiak azonban többnyire nemcsak 

NATO-szövetségesként, de szuverén államokként is inkább tartózkodtak a részvállalástól: a 

franciák ugyan állomásoztattak csapatokat az Indiai-óceán és a Perzsa-öböl térségében, de 

azok tudvalevően a NATO-tól független parancsnokság alatt működtek, és a franciák mindig 

is úgy tekintettek azokra, mint az Egyesült Államoktól való függetlenség egyik fő pillérére – a 

franciák diplomáciailag is Washingtonnal egyeztetetlen kezdeményezésekre vállalkoztak, és 

ez a hajlandóság a szocialista Mitterand elnök 1981. májusi megválasztásával csak tovább 

erősödött; az NSZK-nak ugyancsak nem vágott egybe érdekeivel a Carter-doktrína, hiszen az 

NDK szomszédaként egy esetleges Kelet–Nyugat összecsapás esetén Németország potenciális 

hadszíntérré vált volna, vagyis az enyhülési folyamat megakadása elemi érdekeikkel ment 

szembe, ráadásul az amerikai csapatátvezénylések a Perzsa-öböl térségére potenciálisan az 

Európában állomásoztatott erők rovására történhettek volna, ami ugyancsak kedvezőtlenül 

hatott az NSZK lakosságának biztonságérzetére (mindezeken felül az 1980-as évek elején az 

NSZK-nak költségvetési problémái is voltak, és még a NATO-kötelezettségeinek való 

megfelelés is nehézségekbe ütközött, nemhogy azokon túlmenő extra felajánlásokat tehetett 

volna – nem beszélve békealkotmányáról és általános pacifista közvéleményéről, amik miatt 

mindettől függetlenül is problémás lett volna bármilyen részvállalás). Általában pedig, 

felülemelkedve a sajátos nemzeti megfontolásokon, a kontinentális Európában uralkodó 

nézetek szerint – mint az már fentebb részben említésre került – a Közel-Kelet biztonságára 

sokkal inkább a reginonális konfliktusok jelentettek fenyegetést, illetőleg célra vezetőbbnek 

tartották volna a diplomáciai utakon való tárgyalásos rendezést a katonai beavatkozás helyett; 

ezen túlmenően viszont az európai államok maguk között is megosztottak voltak számos 

nemzetközi kérdés megítélésében – az egységes támogatásnak már csak ez is gátját képezte 

volna. 

A közel-keleti térség kormányzatainak és lakosságának megnyerése szintén összetett 

feladat volt, hisz egyszerre kellett tekintettel lenni olyan kérdésekre, mint az Izrael Amerika 

általi támogatásából fakadó ellenérzések, a folyamatban lévő számos forradalmi mozgalom, 

amelyeknek egy részét részben közvetlenül Moszkvából is támogatták, valamint a politikai 

támogatásért cserébe elvárt vagy éppen a katonai együttműködésre alkalmassá tevő amerikai 
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katonai segélyek távlati sorsa és következményei, amelyek címzettjei nagyrészt maguk is 

instabil vagy potenciálisan ellenséges rezsimek voltak. A létrejött együttműködések is 

jószerével kivétel nélkül problematikusak voltak: Izrael ugyan üdvözölte az új amerikai 

külpolitikai irányvonalat, és azt politikai-katonai támogatásáról biztosította, de ezzel inkább 

csak megnehezítette Washington dolgát a többi térségbeli, túlnyomórészt arab és/vagy 

muszlim országgal való tárgyalásban, ráadásul az amerikai katonai eszközök ezeknek 

segélyként vagy hitelbe történő leszállítását már maga sem nézte jó szemmel; Szomália, 

Kenya vagy Omán szövetsége elvileg kedvező volt, ugyanakkor meglehetősen sokba került, 

és ráadásul ezen országok nem is sorolhatóak éppen a térség meghatározó hatalmai közé; 

Egyiptom szövetsége ugyan sokat nyomott a latban, de Szadat országa is azok közé tartozott, 

akik az Izraellel kötött 1979. március 26-ai békeszerződés után elszigetelődtek a többi arab 

állam alkotta „Rejekcionista Fronttól”, ráadásul a szövetség sok vonatkozásban kényszerű 

volt (az amerikai gazdasági támogatásra való rászorulásból fakadt), de még így is csak olyan 

kitételekkel jöhetett létre, hogy el nem kötelezett országként Egyiptom kimarad minden az 

Egyesült Államok által szponzorált nyugati szövetségi rendszerből, és hogy az amerikai 

katonai jelenlét csak átmeneti lehet az országban; a részlegesen szekularizálódott Törökország 

és az arab világ viszonya hasonlóan ambivalens volt, de Törökország legalább a szovjet 

szándékoktól való őszinte – és szintén mély történelmi gyökerekre visszavezethető – 

aggodalmaitól vezérelve ösztönözte volna az észak-atlanti szövetség részvételével 

megvalósuló fokozott amerikai jelenlétet a térségben, amihez – katonai kormányzatként – 

ténylegesen érdemi hozzájárulásokat ajánlott föl. A térség többi országától csak éles kritikákat 

kapott a Carter-doktrína – amelyek vagy egyszerű szkepticizmusból, vagy kifejezett 

ellenségességből fakadtak: így negatív visszajelzések érkeztek az – amúgy amerikai 

orientációjú – jordán királytól és attól a szaúd-arábiai vezetéstől is, akik ettől függetlenül 

számítottak az amerikai haditechnika beszerzésére, és magánjellegű megnyilatkozásaikban 

maguk is kedvezőnek ítélték meg az amerikai szerepvállalást; Kuvait ugyanakkor nyíltan arról 

beszélt, hogy az Egyesült Államok csak saját hegemóniáját akarja kiépíteni a régióban; 

Pakisztán – a szovjetek által lerohant Afganisztán szomszédjaként érthetően – tartózkodott 

attól, hogy katonailag szorosan együttműködjön az Egyesült Államokkal, legalábbis irreális 

elvárások által táplált mértékű, „kellő” garancia híján; India, az el nem kötelezett országok 

csoportjának meghatározó tagjaként értelemszerűen szintén tiltakozott az ellen, hogy a térség 

szuperhatalmi versengés terepévé váljon; végezetül az elutasítás eklatáns példájaként meg kell 

említeni, hogy az 1980. május végén tartott Iszlám Konferencián mintegy 38 ország ítélte el 

az afganisztáni szovjet agresszióval együtt az „arrogáns amerikai túlterjeszkedést” is. 
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Átfogóbb értékelés gyanánt pedig elmondhatjuk: a különféle meggondolások dacára a Carter-

doktrína nem adott megoldást pont a legégetőbb problémáira a térségnek – mint az arab–

izraeli konfliktus vagy a legitim kormányzatokkal szemben fellángoló forradalmi mozgalmak. 

Végezetül a katonai vonatkozásokról kell szót ejteni, amik – a Gyorsbevetésű 

Különítmény révén – egyrészt közvetlenül következtek a Carter-doktrínából, másrészt – a 

fentebb már említett Haig-kiegészítés vonatkozásában – közvetve, annak globális 

folyományai miatt merültek föl.
335

 Általánosságban jellemző és a Carter-doktrínából 

egyenesen következő dolog volt a védelmi költségvetés megugrása: Carter már az 

afganisztáni szovjet megszállást megelőzően is a hadügyi kiadások 5,6%-os növelését 

indítványozta, amit doktrínája meghirdetése után még további összegekkel toldott meg (1982-

re 190 milliárd dolláros keretet javasolt, ami Reagannél tovább emelkedett 222 milliárdra). A 

haderőfejlesztés több területen egyszerre zajlott: a haditechnikai fejlesztésektől (MX 

rakétarendszer, B–1-es bombázó, neutronbomba stb.) a hadieszköz-állomány mennyiségének 

és a humán állomány létszámának növelésén (készletek feltöltése és hadiipari megrendelések, 

önkéntesek vonzóbb fizetési kilátásokkal való kecsegtetése) keresztül a hadsereg-szervezeti 

újításokig. Ez utóbbinak volt példája egy új kontingens, az úgynevezett Gyorsbevetésű 

Különítmény felállítása. Ez konkrét részét képezte a Carter-doktrínának (az azt 

kinyilatkoztató beszédben is említésre kerül), jóllehet stratégiai koncepcióként időben jóval 

megelőzte azt – de az enyhülési időszakban feledésbe merült, és csak az új doktrínában 

foglaltak megvalósításának potenciálisan elsődleges eszközévé lépve elő elevenítették fel a 

koncepciót. Az eredeti elképzelések szerint ez az újszerű egység hozzávetőleg 150000–

200000 főből állt volna, a fegyveres erők összes ágából összeválogatva, azzal a rendeltetéssel, 

hogy – több éves folyamat eredményeképp, 1985-re – olyan (részben külföldi 

támaszpontokon állomásoztatott) egységgé váljon, amit az Egyesült Államok 35 napon belül, 

100000-es állománnyal bevethet a Perzsa-öbölben, vagy bárhol a világon: megelőzendő „egy 

újabb Afganisztánt”. Az amerikai katonai stratégiában újszerű koncepcióként felbukkant 

egységet a regionális biztonságot érő fenyegetések széles spektrumával való megbirkózásra 

szánták: eredjen az a fenyegetés a Szovjetunió hadseregétől, egymással háborúzó kisebb 

országoktól, vagy belső zavargásoktól – miután korábban Henry Kissinger nyíltan is felvetette 

az olajforrásokhoz való hozzáférés szükség esetén katonai erővel való biztosítását is, illetve a 

túszdráma idején pedig Carter elnök is fontolgatta az iráni olajlétesítmények katonai 

eszközökkel történő elfoglalását, a kifejezetten ilyen feladatokra is alkalmas egység 
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koncepcióját a Perzsa-öböl országai kifejezetten fenyegetőnek és a szuverenitásukat sértőnek 

tartották (köztük sok befolyásos OPEC-tagországgal). Mások ugyanakkor úgy tekintettek rá 

mint pusztán a szovjetek ellenében megfogant elrettentő erőre, a térségbeli konfliktusokban 

való amerikai érdekeltség szimbolikus megtestesítőjére. Láthatjuk tehát, hogy nagyfokú 

bizonytalanság övezte az új erő pontos küldetését és külső megítélését egyaránt. Egyes 

értékelések szerint a koncepcionált egység alkalmas lehetett volna a szovjet politika 

eltántorítására vagy akár egy megindult akció kellő ideig való feltartóztatására is, azonban 

mások úgy gondolják, hogy az efféle elképzelések megszületése azt jelentette, hogy 

Washingtonban ismét elfeledkeztek Vietnam tanulságairól, és hogy egy távoli térség 

biztonságát igazán csak a térségbeli országok önvédelemre való alkalmassá tételével lehet 

megoldani – ez azonban olyan újabb kérdéseket vet föl, mint amilyen a nem megbízható 

rezsimek felfegyverzésének a problematikája. 
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2.9. A REAGAN-DOKTRÍNA
336

 

2.9.A) KONTEXTUS ÉS TARTALOM 

A Reagan-doktrína az utolsó a hidegháborús amerikai külpolitikai doktrínák sorában. 

Megfogalmazása az 1980-as évek elejére-közepére (első felének második felére) tehető, egy 

olyan időszak utolsó szakaszára, amit „kis hidegháborúként” szokás emlegetni; ugyanez – 

amerikai szemszögből pedig – Ronald Reagan republikánus elnök ciklusát jelenti. A 

világpolitikában tehát az enyhülési folyamat pozitív tendenciái stagnálásba fulladtak, illetve 

megfordultak, a feszültség újra növekedett, az amerikaiak egyre fenyegetőbbnek érzékelték a 

szovjet expanzionizmust – elsősorban is az afganisztáni invázió, valamint a közép-amerikai 

térség egyes államaiban tapasztalható rezsimváltások, illetve nehezen kiszámítható 

eredményű politikai folyamatok miatt; eközben Jimmy Cartert a markánsan antikommunista 

beállítottságú Ronald Reagan váltotta a Fehér Házban, aki az enyhülési folyamatot és a carteri 

vezetés „bizonytalankodásait” leginkább csak a szovjet kalandorpolitikának teret nyitó 

megközelítésmódként értékelte. Mindazonáltal ugyanakkor egyre közelebb kerültünk a „kis 

hidegháború” végéhez is, amikor a szovjet rendszerben, illetőleg a szocialista blokkban látens 

módon kezdtek jelentkezni azok a válságjelenségek, amiknek akkor még nem lehetett előre 

megjósolni a következményeit és főleg pedig azoknak a „kifutási idejét”, de amiknek 

kezelésére Mihail Gorbacsov új pártfőtitkár a korábbiaktól eltérő módszereket, koncepciót és 

politikai stílust alkalmazott – ez pedig a két szuperhatalom és a két vezető közeledését is 

maga után vonta. Ennek fényében legalábbis megjegyzésre méltó, hogy – jóllehet az ahhoz 

vezető folyamatok korábbra datálódnak, illetve a folyamatokban beálló fordulatok pedig 

későbbre tehetők, mégis – a Reagan-doktrína „explicitté” válása szigorúan véve, 
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kronológiailag tulajdonképpen Gorbacsov hatalomra kerülését követően történt meg; talán 

pont azon a határon, amikor annak megjelenését lehet egyfelől „kurrens önvédelmi 

reakcióként”, a fokozódó világpolitikai nyomásra való offenzív, aktivista válaszként 

értelmezni, másfelől pedig a felújított párbeszédnek és enyhülésnek némileg ellentmondó, 

valamelyest anakronisztikus politikának, amely csak tovább fokozta a Moszkvára egyre 

inkább nehezedő, közvetve a szovjet blokk széthullásához vezető külső pressziót. 

A Reagan-doktrína lényegét szokás a kommunizmus harmadik világbeli 

visszaszorításában (rollback) megragadni, ennél explicitebb módon pedig Washington azon 

elköteleződését rögzíti, miszerint az instabil térségekben világszerte támogatja az 

antikommunista felkelő/ellenálló erőket. Még konkrétabban – részben a releváns 

dokumentumokból idézve – pedig a következő summázat adható: az elnök 1983-as, Közép-

Amerikáról szóló kongresszusi beszédében – részben Truman elnököt idézve és a 

feltartóztatási politika osztatlan támogatására apellálva – ahhoz kért kétpárti és társadalmi 

támogatást, hogy az Egyesült Államok – tekintettel közvetlenül a határaihoz közeledő 

fenyegetésekre és közvetve nemzetközi hitelessége fenntartására – aktívabb szerepet vihessen 

Közép-Amerikában a demokratikus reformok, a gazdasági fejlődés, a biztonsági kihívásoknak 

való megfelelés, valamint az államközi és társadalmi párbeszéd hathatós segítése révén; 1985-

ös az Unió helyzetéről tartott rendes évi beszédében (annak külpolitikáról szóló, arányaiban 

rövid szakaszának mindössze két bekezdésében) Reagan – a korábbiaknak globális 

relevanciát adva, azonban magának a témának sokkal kisebb terjedelmet, hangsúlyt és 

drámaiságot kölcsönözve – úgy fogalmazott, hogy „Amerika nem szegheti meg adott szavát 

azok irányába, akik minden kontinensen, Afganisztántól Nicaraguáig, az életüket kockáztatják 

azért, hogy dacoljanak a szovjetek által patronált agresszióval és elnyomással, és olyan 

jogokért harcoljanak, amelyek az amerikaiaknak születéstől fogva adottak” – „a 

szabadságharcosok támogatása valójában önvédelem”. 

2.9.B) KELETKEZÉS ÉS SZERZŐSÉG – ELMÉLETI ELHELYEZÉS 

Az egyik legkülönlegesebb vonása a Reagan-doktrínának a keletkezésében rejlik, ami 

egyúttal a szerzőség megítélését is kétoldalúvá teszi. Ez a specifikum pedig az, hogy a 

Reagan-doktrína, noha a névadó elnök nyilvános, hivatalos és személyes megnyilatkozásából 

lett levezetve, doktrína voltának a felismerése – vagy inkább akként való interpretációja – és a 

köztudatba, illetve a szakértői-tudományos diskurzusba való bevezetése egy az elnökhöz vagy 

az elnök külpolitikai stábjához hivatalos szálakkal nem kötődő értelmiségi, a tudós-publicista 
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Charles Krauthammer révén, illetőleg az általa egy kormányzati orgánumnak messze nem 

tekinthető, a magánszektorba tartozó cég által kiadott hetilapban, a Time magazinban 

megjelentetett esszében történt meg. A Reagan-doktrínát tehát – ha úgy tetszik – nem 

„kinyilatkoztatták”, hanem „felfedezték” – majd’ két hónappal az azt eredetileg tartalmazó 

elnöki beszéd elhangzása után. A Reagan-doktrína tehát eklatáns példája azon esetlegesség 

érvényesülésének, ami a kormányzati politikákat olykor kívülről determinálja, illetve amely 

egy-egy nagyobb ívű külpolitikai koncepciót – származzon az akár személyesen az elnöktől, 

akár a külpolitikai elit valamely tagjától vagy csoportjától – a számon tartott „doktrínák” 

sorába tud emelni, vagy – más esetben – méltatlanul a mellőzés sorsára juttat. 

Természetesen az elnöki világlátás és megközelítésmód egyértelműen tetten érhető a 

Reagan-doktrínában, így az elnök sajátjának tekinthetjük, hisz Reagant – mint ahogy azt ő 

maga önéletrajzában példákkal alá is támasztja
337

 – politikai pályája kezdetétől egzisztenciális 

aggodalommal töltötte el a szovjet expanzionizmus. Ez azonban ’mit sem változtat azon, hogy 

a Reagan-kormányzatnak mindazonáltal egyáltalán nem állt szándékában vagy nem szerepelt 

tervei közt a kommunizmus visszaszorításának, illetve a harmadik világ antikommunistái 

külső támogatásának az ilyetén való, doktrinális rögzítése, amit több tényező is alátámaszt: 

Egyrészt, az idézett elnöki beszédnek a külpolitika mintegy ötödét teszi ki, mindezen belül 

viszont a vonatkozó „doktrinális” szövegrész ugyancsak mindössze 20%-ot, azt sem a 

leghangsúlyosabb helyen – de legalábbis nem nagyobb hangsúllyal, mint ahogy a Hadászati 

Védelmi Kezdeményezésről vagy a kereskedelempolitikai elgondolásokról esik szó. Másrészt, 

abban, hogy a tematika helyet kapott a nagy figyelemnek örvendő elnöki megnyilatkozásban, 

nem kevéssé szerepe volt annak az aktuálpolitikai megfontolásnak is, hogy a Kongresszusra 

nyomást sikerüljön helyezni a nicaraguai kontráknak szánt kormányzati támogatás 

visszatartása miatt (ez magyarázhatja a mélyebb kifejtés mellőzését is).
338

 Harmadrészt, 

jellemző az is, hogy – dacára annak, hogy a sajtó számára kényelmesen használható terminus 

született – a kormányzati tisztviselők általában kerülték a kifejezést mind a nyilvános 

retorikában, mind pedig a belső szakpolitikai dokumentumokban (maga Reagan elnök csupán 

kétszer alkalmazta a kifejezést nyilvános megszólalásai során).
339

 Negyedrészt pedig, az is 

alapjaiban relativizálja a doktrinális jelleget, ahogy Robert C. McFarlane nemzetbiztonsági 

tanácsadó hangsúlyozta az elvek és a valóság, illetve az eszmék és a nemzeti érdek 
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összeegyeztetésének fontosságát, vagyis az esetről esetre történő mérlegelés kialakult és 

fenntartott gyakorlatát.
340

 

A szerzőséget illetően két aspektusból kell megvizsgálni a doktrínát: egyfelől, hogy 

mely szakértőktől, tisztviselőktől származtak a fő koncepcionális elemek; másfelől pedig azt, 

hogy milyen lényegesebb eltérések vannak aközött, ahogyan a doktrína eredeti formájában 

megfogalmazódott és aközött, ahogyan azt „felfedezője” interpretálta és kommunikálta. 

A legmeghatározóbb, legközvetlenebb teoretikus alapozást vitathatatlanul Jeane 

Kirkpatrick Dictatorships & Double Standards című, a Commentary neokonzervatív 

véleményformáló politikai-közéleti magazin 1979. novemberi számában megjelent írása 

képezi.
341342

 Ebben a szerző – aki a későbbiekben, a Reagan-kormányzat alatt az Egyesült 

Államok ENSZ-nagykövete lett – elsősorban a Carter-kormányzat külpolitikájának bírálatát 

célozta több ponton is, azonban olyan elméleti alapvetéseket is lefektetett kiindulópontul, 

amelyekből körvonalazódott az utóbb róla elnevezett Kirkpatrick-doktrína. Ennek a lényege 

az autokratikus és totalitárius diktatúrák közötti különbségtétel – egyrészt abból a 

szempontból, hogy az utóbbiak sokkal embertelenebbek az előbbieknél, másrészt pedig abból, 

hogy sokkal stabilabbak és ezzel együtt expanzívabbak, regionálisan fenyegetőbbek is, míg 

társadalmaik pedig kevésbé alkalmasak a demokratizálásra. Mindebből azt vezette le, hogy 

elméletileg és morálisan is igazolható, hogy az Egyesült Államok demokratikus 

elköteleződése ellenére is nyújtson autokratikus (túlnyomórészt jobboldali) diktatúráknak 

támogatást, amennyiben ezzel totalitárius (jellemzően marxista-leninista ihletettségű) 

diktatúrák kiépülését vagy fennmaradását ássa alá. 

A Reagan-doktrína másik pilléreként – vagy talán inkább negatív, komplementer 

jellegű ösztönzőjeként – pedig az úgynevezett Weinberger-doktrínát tartjuk számon, amely 

pedig nem annyira teoretikus megalapozását, mint inkább alkalmazási kereteit adta meg a 

Reagan-doktrínának. A Weinberger-doktrínát Caspar Weinbergernek, az Egyesült Államok 

hivatalban lévő védelmi miniszterének azon beszédjére vezetjük vissza, amelyet a National 
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Press Club rendezvényén tartott Washingtonban, 1984. november 28-án. A Weinberger-

doktrína tulajdonképpen egy explicit, szűkebb értelemben vett, katonai-diplomáciai 

kritériumrendszer, amely nem kevéssé a vietnami fiaskóra adott nixoni paradigmából 

táplálkozik, és ami – ennek ellenére, illetve ennek megfelelően – a bevonódás kívánkozó 

eseteinek egyáltalánjára és mikéntjére ad receptet a washingtoni vezetésnek. A 

kritériumrendszer a következő hat pontban foglalható össze – annak mentén, ahogy azt 

Weinberger a beszédében maga is megtette: a hadsereg tengerentúli bevetésére csak akkor 

kerülhet sor, ha az Egyesült Államoknak vagy szövetségeseinek alapvető érdekei forognak 

kockán; a hadsereg bevetését kizárólag győzelmi céllal és az ehhez szükséges források teljes 

odaadású biztosításával, szilárd elhatározással szabad megtenni; a háborúzást egyértelmű 

politikai célok és katonai küldetés kimunkálásának kell megelőznie, valamint olyan előzetes 

stratégiai tervezésnek, ami körvonalazza a küldetés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat és 

tevékenységeket; a célokat és az azok eléréséhez szükséges haderő méretét és összetételét 

folyamatosan mérlegelni és rendszeresen felülvizsgálni szükséges; a hadsereg bevetését 

meghatározó társadalmi és kongresszusi támogatás kell övezze; a katonai eszközök csak mint 

végső eszköz, minden egyéb lehetőség kimerítése után jöhet szóba.
343344

 A kritériumrendszer 

meglehetősen szigorú – nem csoda tehát, hogy ezek tekintetében a reagani intervenciós 

politika inkább csak korlátozott, illetve közvetett szerepvállalásra szorítkozott: a Reagan-

doktrína a későbbiekben leírt esetei jobbára mind ezt példázzák. 

A harmadik, leginkább gyakorlati, alkalmazásbeli előzmény, „hivatkozási pont” elsőre 

meglepő intellektuális körből, a Carter-kormányzat külpolitikai stábjától, még konkrétabban 

pedig Zbigniew Brzezinski nemzetbiztonsági tanácsadótól származtatható. Az a javaslat 

ugyanis, hogy Washingtonnak a háttérből támogatnia kell a szovjetellenes mudzsahed 

felkelőket, eredetileg őtőle származott – ráadásul ez az elsősorban a hírszerző apparátus által 

lefolytatott háttértámogató tevékenység, aminek a fő célja tehát az volt, hogy az afganisztáni 

kalandot legalábbis elbizonytalanítóan megdrágítsa Moszkvának (mind katonailag, mind 

gazdaságilag, mind politikailag), már a Carter-kormányzat idején megindult, és folyamatos 

volt Reagan beiktatása után is: vagyis e tekintetben nem beszélhetünk új elemről. Az is 

speciális vonása a Reagan-doktrínának, hogy tulajdonképpen valamelyest a Carter-doktrínával 

párhuzamosan volt érvényben, hiszen – habár a carteri politikát és diplomáciát a reagani stáb 
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 Megjegyzendő, hogy Weinberger ennél általánosabb, „doktrinálisabb” kijelentést is tett, amit többen 
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és értelmiségi körök rengeteg kritikával illették – a perzsa-öbölbeli térség olajkészleteinek 

biztosítására vonatkozó doktrínát explicite sosem mondták ki semmisnek, sőt az nagyon is 

beleilleszkedett a Reagan által képviselt irányvonalba. 

Egy további, negyedik szakértői forrásnak – a legkonkrétabb síkon érvényesülőnek – 

tekinthetjük még a konzervatív Heritage Foundation szakpolitikai koncepcióit, amelyek – 

többek közt – konferenciarendezvények, illetve olyan publikációk révén jutottak el a Fehér 

Házig, mint például a Mandate for Leadership kiadványsorozat.
345

 A feltartóztatást 

meghaladó, a kommunizmus visszaszorítására irányuló, de a Szovjetunióval való direkt 

összeütközést mindazonáltal továbbra is megkerülő politikát a think tank – talán minden 

korábbinál fokozottabb befolyással, illetve az erre való rendhagyóan tudatos törekvéssel – a 

harmadik világ egyes célországaira vonatkozó szakpolitika-tervezetek kidolgozása révén 

promotálta.
346347

 

Végezetül – tekintettel a doktrína eredetének, forrásának különleges és kétoldalú 

megítélésére – szót kell ejtenünk arról, hogy Charles Krauthammer milyen normatív jellegű 

kritikákat, „módosításokat” fogalmazott meg abban a cikkében, amelyben tulajdonképpen 

„lerántotta a leplet” a Reagan-doktrínáról.
348

 Az egyik megemlítendő különbségtétel a 

szóhasználatot illeti – konkrétan a miatt „rója meg” az elnököt, hogy félrevezető eufemizmus 

„szabadságharcosokról” beszélni, ami ráadásul negatív, marxista-leninista konnotációkkal is 

bír: így ő helyénvalóbbnak tartotta volna nevén nevezni az amerikai támogatás címzettjeit 

„felkelőkként/lázadókként”. A másik egy lényegibb „elhatárolódás”, egy komolyabb elméleti 

relevanciákkal bíró különbségtétel: Charles Krauthammer ugyanis, szemben az elnökkel, az 

eseti amerikai szerepvállalás nemzetközi legitimitását nem abból vezeti le, hogy „a 

szabadságharcosok támogatása önvédelemnek minősül (mind az ENSZ-, mind pedig az 

AÁSZ-adta keretek értelmében)” – amely megállapítást ő egyébiránt megalapozatlannak is 

tart –, hanem abból, hogy az állami szuverenitás nem abszolút, ugyanis egyrészt egyenértékű 
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módon relativizálja a népek önrendelkezése (vagyis egy alulról eredő, össztársadalmi 

indíttatású, az elnyomó hatalmi elit ellen irányuló felkelés támogatása igenis lehet legitim), 

másrészt pedig a szuverenitás semmisnek tekintendő attól a momentumtól kezdve, hogy az 

adott szuverén olyan cselekményeket hajtott végre, amelyek arról tanúskodnak, hogy mások 

viszonylatában magára nézve nem tartja azt érvényesnek (ez a nemzetközi jog abbéli 

természetére vezethető vissza, hogy az kölcsönös elismerésen alapul). Továbbá egy harmadik, 

szintén kiemelkedően releváns – jóllehet implicit – különbségtétel, hogy míg Krauthammer a 

Reagan-doktrínát a kormányzat külpolitikáját központi jelleggel meghatározó 

iránymutatásként kezeli, addig a valóságban ez a mégoly emblematikusnak tekintett 

koncepció a kormányzat részéről arányaiban szerényebb jelentőséget kapott, és a reagani 

külpolitikának csak egy szegmensét jelentette – és legfeljebb egyenértékűnek (de 

semmiképpen nem följebbvalónak) tekinthető az olyan nagyszabású programokkal, mint a 

Stratégiai Védelmi Kezdeményezés (Strategic Defense Initiative – közkeletű magyar nevén a 

„csillagháborús terv” („Star Wars” plan)),
349

 ami a Szovjetunióval való direkt nagyhatalmi 

politizálás gerincét adta, és amely a legtöbb történész szerint végletesen meghatározta a 

hidegháború utolsó évtizedének alakulását. 

2.9.C) ALKALMAZÁS 

A következőkben a reagani „kényszerítő diplomáciának”
350

 azon eseteit fogom 

áttekinteni, amelyekre felfűzhető a reagani doktrinális felfogás – ezek esetenként a doktrína 

„hivatalos” „megszületése” előttre datálódnak. Ez egyébként önmagában jól jelzi egyúttal azt 

is, hogy itt inkább van arról szó, hogy a külpolitikai tevékenység kapott részben utólagos 

doktrinális keretet, semmint a folyamat/összefüggés fordítottjáról, hogy tudniillik (mint ez 

általában lenni szokott, egy doktrínával szembeni elvárásként) a doktrínából vezessenek le 

konkrét akciókat, mintegy gyakorlati síkon „kifejtve” az iránymutató koncepciót. Az 

áttekintésben – releváns szempontokból érvényesülő specifikumuknál fogva – a következő 

intervenciós eseteket fogjuk mélyebben érinteni: Afganisztán, Nicaragua, Angola, 

Kambodzsa, Fülöp-szigetek, Etiópia; fontos azonban – a teljesség igényére, és az 
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összefüggések megvilágítására tekintettel –, hogy az említés szintjén szót ejtsünk El 

Salvadorról, Grenadáról, Panamáról is
351

.
352

 

A szovjetek afganisztáni inváziója volt az 1970-es/1980-as évek fordulójának 

legeszkaláltabb hidegháborús frontvonala, és az már a Carter-kormányzat idején határozott 

politikai szándék volt, hogy ha direkt módon nem is tudják meghiúsítani az expanziót, azt 

legalábbis nehezítsék és drágítsák meg Moszkvának. Emellett ugyanakkor az is kormányzati 

szándék volt, hogy elkerüljék a nyílt konfrontációt. Ennek megfelelően született döntés arról, 

hogy a helyi mudzsahed felkelőket fogják titkos háttértámogatásban – anyagi dotációban, 

fegyverellátásban – részesíteni. Kezdetben ez a háttértámogatás olyan keretek közt folyt, ami 

fenntartotta a kapcsolat „hihető” tagadhatóságát, Reagan alatt azonban ennek a prioritása 

hanyatlott, és a támogatás mind volumenében, mind minőségében megváltozott (az NSDD 

166-ban egyértelműen megfogalmazott cél a szovjetek legyőzése Afganisztánban): a ’80-as 

évek közepére a támogatás mértéke elérte-meghaladta az évi 650 millió dollárt, ami ebben a 

vonatkozásban felülmúlt minden addigi fedett tevékenységet; azt követően pedig, hogy a 

mudzsahedek amerikai Stinger föld–levegő rakétákkal kezdték támadni a szovjet 

repülőgépeket, a támogatás gyakorlatilag leplezetlenné vált. A Kremlben – immár 

Gorbacsovval az élen – nem sokkal később meg is született a döntés a kivonulásról. Ebben az 

értelemben, tehát hogy a Vörös Hadsereg küldetése dicstelenül és eredménytelenül zárult (és 

történetében először kényszerült egy korábban ellenőrzése alá vont területről való 

kivonulásra), a Reagan-doktrína eme implementációja mindenképp sikerként könyvelhető el. 

A sikerességet ugyanakkor nagyban relativizálja az, hogy a marxista-leninista alapokon 

nyugvó kormány a szovjet csapatok távozása után és Reagan ciklusának lejártakor is még 

pozíciójában maradt, illetve hogy a Washington által támogatott mudzsahed felkelők egy 

jelentősebb csoportosulása sem tette magáévá a nyugati típusú liberális demokrácia 
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eszményét (vagyis értékközösségről szó sem volt, csupán az aktuális ellenség volt ugyanaz). 

Valamint persze azt sem szabad elfelejteni, hogy a Reagan-doktrína által is felkarolt amerikai 

Afganisztán-politika nemhogy a doktrínát, de még a reagani kormányzati ciklust is megelőző 

koncepciókban gyökerezett. 

Nicaraguában elhúzódó polgárháborús időszak eredményeképp 1979-ben megdőlt 

Anastasio Somoza diktatúrája, és a hatalomba a sandinisták élén Daniel Ortega került, aki 

azonban az Egyesült Államok által nem jó szemmel nézett társadalmi változásokat akart 

keresztülvinni, élénk kapcsolatot folytatott Kubával és a Szovjetunióval, sőt támogatta a 

szomszédos El Salvadorban a kormányellenes baloldali felkelő mozgalmat. Washingtonnak 

ez a helyzet nagy kihívást jelentett annál is inkább, mert míg a közvélemény és a politikai elit 

egy része „egy újabb Vietnamtól” tartott, addig a Fehér Ház „egy újabb Kuba” fenyegetését 

érezte. Mintegy köztes megoldásként az amerikai vezetés arra jutott, hogy kiképzéssel és 

tanácsadókkal, valamint fegyverekkel támogatja a hivatalban lévő kormány ellen felkelő – és 

részben a bukott diktatúra egykori híveit is magába foglaló – kontrákat. Ez persze egyszerre 

vetett fel a nemzetközi porondon kényes nemzetközi jogi és a hazai közvélemény előtt kétes 

megítélésű morális kérdéseket. A Fehér Ház visszafogott beavatkozásról hangoztatott 

elképzelései akkor váltak a törvényhozók előtt végleg hiteltelenné, amikor fény derült a 

managuai kikötő a CIA általi aláaknázására: ezt követően fogott a Kongresszus olyan 

jogalkotási akcióba, ami explicite megtiltotta a nicaraguai gerillák katonai támogatását. Végül 

ez vezetett ahhoz, hogy egyfelől Reagan maga indítson a Kapitóliumnak címzett 

propagandisztikus politikai offenzívát a nevét viselő doktrína „meghirdetésével”, másfelől 

pedig a kifejezett törvényhozási akaratot szándékosan megkerülve olyan titkos 

machinációknak engedjen teret, amiknek a kiszivárgása révén a legszűkebb környezete – 

többek közt Oliver North, a Nemzetbiztonsági Tanács részéről – is hitelrontó botrányba 

keveredett. Az úgynevezett Iran–Kontra-ügy nemcsak a washingtoni vezetés nemzetközi 

tekintélyét és hazai népszerűségét tépázta meg, de végérvényesen arra késztette a Reagan-

kormányzatot, hogy felhagyjon a kontrák támogatásával. Nicaragua esetében tehát a Reagan-

doktrína nem vezetett sikerre, csak – Moszkvával az ellenoldalról karöltve – sikerült 

szponzorálnia egy százezres nagyságrendű áldozatokkal járó polgárháborút; a demokratikus 

fordulat már Reagantől függetlenül, illetve ciklusának lejárta után következett be. 

Az angolai polgárháború tipikus hidegháborús összecsapás volt annyiban, hogy a 

harcoló feleket az egyik oldalról a Szovjetunió és Kuba, a másik oldalról pedig az Egyesült 

Államok és Dél-Afrika támogatta – mindez történt annak ellenére, hogy a törésvonalak 

eredendően inkább etnikaiak, mintsem ideológiaiak voltak (a függetlenség kivívása után 
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hatalomra kerülő és a Moszkva által támogatott MPLA csak egy évvel hatalomra kerülése 

után vallotta magáénak hivatalosan a marxista-leninista tanokat, az ellenük harcoló és 

Washington által támogatott UNITA pedig kezdetben szélsőbaloldali elveket vallott és Észak-

Koreával ápolt jó kapcsolatokat). Az Egyesült Államoknak a közvetlen célja az volt, hogy 

elérje a kormány támogatására érkezett kubai csapatok kivonását az országból, csakhogy 

ehhez újból elvi kompromisszumokra kényszerült: az általa támogatott UNITA-nak ugyanis 

fontos hátországát képezte a dél-afrikai fennhatóság alá tartozó Namíbia, csakhogy az 

Egyesült Államoknak közben Namíbia függetlenedése is céljai között szerepelt, ráadásul az is 

kényelmetlen volt, hogy az apartheid rendszere miatt az ENSZ – és, nagy hangsúllyal, a 

nyugat-európai szövetségesek – által politikai karanténba kívánt dél-afrikai vezetéssel került 

egy platformra. A rendezés mikéntjéről a kormányzaton belül is megoszlottak az álláspontok 

– többek közt a Fehér Ház kommunikációs igazgatója, a Dél-Afrikában inkább a megbízható 

antikommunista szövetségest látó Patrick Buchanannel, illetve a külügyi államtitkár Chester 

Crockerrel a két szélen. Utóbbi kitartott az egymásnak némileg ellentmondó politikai célok 

együttes elérése mellett, ami ügyes diplomáciai manőverezés – nem kevéssé a személyes 

kvalitások – révén tulajdonképpen sikerült is: 1988. december 22-én New Yorkban Angola, 

Kuba és a Dél-Afrikai Köztársaság egyezményt írt alá, amelyben tárgyalásos úton rendezték a 

kérdést és beleegyeztek ENSZ-csapatoknak az országba telepítésébe. Ez mindenképpen 

diplomáciai sikerként fogható föl – legalábbis, ami a kubai csapatok kivonását illeti, mert a 

polgárháború még jóval a hidegháború lezárulta után is ki-kiújult, elhúzódó 

következményeinek kezelése pedig máig sem teljesen megoldott. 

Kambodzsában szintén bonyolult és kényes egyensúlyozást igénylő volt a helyzet: az 

országot 1978-ban vietnami csapatok szállták meg, és a segítségükkel hatalomra került erők 

kikiáltották a népköztársaságot – Washingtonnak úgy kellett támogatnia a demokratikus 

ellenállást, hogy ne játssza egyúttal a hatalmat vissza a vörös khmerek kezére, akik – noha 

Kína maoista pártfogoltjaiként a Kreml ellensúlyának számítottak – mégiscsak kommunisták 

voltak, ráadásul pedig az egyik legkegyetlenebb diktatórikus rendszer egykori kiépítői (Pol 

Pot vezetésével). Talán ennek tudható be, hogy – habár a Kongresszus e tekintetben a 

támogatás növelését sürgette – az amerikai segítségnyújtás keretében kizárólag nem-halálos 

ellátmány (étel, járművek, egyenruhák) érkezhetett Kambodzsába. Vietnam végül – a 

moszkvai támogatás elenyészésével – úgy döntött, hogy kivonul az országból, amivel a kérdés 

elvileg megoldódott. Jóllehet ebben inkább volt szerepe a hidegháború Kambodzsától 

független „nagypolitikai” alakulásának, mint a – mind abszolút mennyiségében, mind pedig a 

térségbeli országok (Thaiföld, Malajzia, Szingapúr, Indonézia!) által produkáltakhoz képesti 
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arányaiban is – szerény amerikai támogatásnak (nem beszélve a Kína által a vörös 

khmereknek nyújtott „ellentámogatás” volumenéről). 

A Fülöp-szigetek esete azért speciális, mert bár itt olyan értelemben nem volt szükség 

a Reagan-doktrínára, hogy az Egyesült Államoknak antikommunista felkelőket kellett volna 

támogatnia, viszont mégis releváns abból a szempontból, hogy felszínre hozott egy 

meglehetősen markáns hangsúly-, illetve felfogásbeli különbséget George Schultz 

külügyminiszter és Reagan elnök között. Az országban ugyanis Ferdinand Edralin Marcos 

volt uralmon immár két évtizede, pozícióját azonban csak egyre erőteljesebb elnyomással 

tudta megtartani. Végül, amikor az 1986-os választásokon a nemzetközi és amerikai szakértők 

súlyos csalásokat tapasztaltak a kormányzat részéről, a külügyminiszter meggyőzte az ettől 

intenzíven vonakodó elnököt, hogy vonja meg támogatását a mindvégig antikommunista 

baráti vezetőtől, és álljon a meggyilkolt ellenzéki vezető özvegyének, Corazón Aquinónak a 

pártjára – a demokrácia nevében, még akkor is, ha esetlegesen ezzel kommunista fordulatot 

kockáztatna. (Chile és Dél-Korea esetére már nem sikerült Schultznak hasonló forgatókönyvet 

alkalmaztatnia Reagannel.) 

Az alkalmazás témakörében végezetül Etiópiáról kell szót ejteni – demonstrálandó az 

alkalmazás esetlegességeit, épp a cselekvés elmaradása miatt tehát. Az Etiópia és Szomália 

közti villongások a nyersanyagokban gazdag ogadeni tartomány fölötti fennhatóság miatt 

robbantak ki, méghozzá szomáliai kezdeményezésre; a konfliktusban – dacára a Szomáliával 

fennálló barátsági szerződésének – a Szovjetunió Etiópia pártjára állt, Washingtonban viszont 

nem tudták megítélni, mennyiben szolgálná az amerikai érdekeket, illetve mennyiben felelne 

meg az amerikai értékeknek, ha Szomáliát segítenék. A kérdés kezelése végül a külügyi 

bürokrácia szintjén történt. Ezzel párhuzamosan ráadásul – tekintettel az Etiópiában dúló 

humanitárus válságra, illetve az ország amerikai szempontból stratégiai fekvésére (a kagnewi 

bázison működő kommunikációs központra különös tekintettel) – az Egyesült Államok úgy 

döntött, hogy lakossági segélyszállítmányokban részesíti az országot, és mindezt anélkül, 

hogy politikai vagy emberi jogi feltételeket szabott volna hozzá Halié Mariam Mengisztunak, 

aki a kontinens legdoktrinerebb marxista rezsimét irányította. (A helyzet némileg hasonlított 

Mozambik esetére: Samora Machel elnök a „tudományos szocializmus” ideológiája alapján 

akarta felépíteni országát, azonban miután találkozott Reagannel, akinek ecsetelte az elvek és 

a gyakorlat összeegyeztetésének nehézségeit, jó személyes kapcsolat alakult ki a két 

államférfi között, és így a külügyminisztériumnak (és a Reagannel a nemzetközi porondon 

szintén szoros szövetségben álló, megegyező állásponton lévő Margaret Thatchernek) nem 

volt nehéz meggyőzni az egyébként mereven antikommunista Reagant, hogy a helyi 



Holndonner Róbert László: Az Egyesült Államok külpolitikai doktrínái Monroe-tól Bushig 

[PhD-értekezés] 

150 

antikommunista, de hírhedten brutális eszközöket alkalmazó és Dél-Afrikából patronált 

ellenzék támogatása helyett inkább Machel megnyerésének taktikáját válasszák.) 

2.9.D) FOGADTATÁS, ÉRVÉNYESSÉG-ÉRTÉKELÉS 

A fogadtatást illetően – szokás szerint – több aspektust is röviden át kell tekintenünk, 

így azt, hogy a kormányzati stáb egyes tagjai, a mérvadó politikai pártok, valamint a 

meghatározó külpolitikai véleményformálók hogyan viszonyult hozzá, milyen volt a 

megítélése a szélesebb közvéleményben, illetve hogy milyen reakciók érkeztek a 

világpolitikai szereplőktől. 

Kiindulásképp, a politikai elit tekintetében, le kell szögeznünk, hogy a Reagan-

doktrína kifejezetten megosztó volt. Ennek egyik legeklatánsabb megnyilvánulása, hogy a 

doktrína implementációja során napirendre kerülő, az egyes antikommunista erők támogatását 

költségvetésileg alátámasztó kongresszusi szavazások (különösen a nicaraguai kontrák 

esetében) jellemzően szorosak voltak, és heves viták övezték őket.
353

 Ráadásul a szavazások 

olykor nemcsak szorosak, de a Reagan-kormányzat számára kedvezőtlen eredményeket 

hozóak voltak: az 1976-os úgynevezett Clark-módosítás az angolai felkelés fegyveres 

támogatásának igyekezett gátat szabni (amit a kormányzat közvetítő államok bekapcsolásával 

igyekezett megkerülni), míg az 1982–1985 közötti Boland-kiegészítések pedig ugyanezt 

célozták a nicaraguai kontrák viszonylatában – többek között a kongresszusi támogatás kellő 

mértékének hiánya vezetett az Irán–Kontra-botrányhoz is, hisz törvényhozási jóváhagyás 

birtokában a Fehér Háznak nem kellett volna olyan titkos és törvénytelen eszközökhöz 

folyamodnia, amelyek a Watergate-ügy után újabb kételyeket hoztak felszínre az amerikai 

vezetés törvénytiszteletét és alkotmányosságát illetően. 

A legélesebb bírálatok természetesen liberális és demokrata körökből, így például a 

megelőző Carter-kormányzat meghatározó képviselőitől jöttek – Cyrus Vance például morális 

és nemzetközi jogi alapokról intézett támadást, utalva többek közt arra, hogy az Egyesült 

Államok ezzel megkérdőjelezi az elkötelezettségét a területi sérthetetlenség elve iránt.
354

 

Mindazonáltal a saját táborban is akadtak olyan, fajsúlyos pozíciókat is betöltő személyek, 

akik fenntartásokkal éltek. Így például a fentebb már említett Caspar Weinberger védelmi 

miniszter, aki egyéb tekintetekben Reagan egyik legodaadóbb és -elkötelezettebb hívének 

számított, a Vietnam-szindróma hatása alatt kvázi „gúzsba kötötte” a kormányzat külpolitikai 
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aktivizmusát: mindazonáltal, épp az általa felállított korlátok ismeretében, a közvetett, fedett 

háttértámogatás eszköze a szemében egyfajta modus vivendiként tűnhetett fel.
355

 A 

pragmatikus konzervatív George Schultz külügyminiszter némiképp szintén más 

hangsúlyokat helyezett el az amerikai külpolitikában, ugyanis ő nem annyira az 

antikommunisták, mint inkább a demokraták támogatását tűzte ki célul (legalábbis egy 1985. 

február 25-ei beszédében, például)
356

 – ez persze önmagában még jelenthet tágabb értelmezést 

éppúgy, mint szűkebbet, hisz az, hogy az antikommunisták és a demokraták nem minden 

esetben esnek egybe, az egyik oldalról jelentheti, hogy az Egyesült Államoknak van alapja 

fellépni nem baloldali totalitárius diktatúrákkal szemben is, de a másik oldalról pedig épp azt 

is, hogy a nem demokratikus antikommunisták melletti kiállás viszont nem teljesen 

igazolható
357

 (az elnökétől eltérő álláspont pontos mikéntje legalábbis a fülöp-szigeteki 

konfliktus kapcsán már tárgyalásra került). Ezektől a hangsúlyeltolódásoktól eltekintve, 

általánosságban azonban a reagani külpolitika az elnöki stábon belül elfogadottságnak 

örvendett – a tisztviselők közül ki lehet emelni elsősorban is a koncepcióalkotó Jeane 

Kirkpatrick ENSZ-nagykövetet, az 1982–1983 és az 1985–1986 közötti keményvonalas 

nemzetbiztonsági tanácsadó William P. Clark, Jr-t és John Poindextert, vagy a CIA akkori 

igazgatóját, William Casey-t, aki az antikommunista felkelések fedett eszközökkel történő 

támogatásának kifejezetten nagy híve volt – ez tükröződött az Egyesült Államok Reagan által 

1982. május 20-án elfogadott Nemzetbiztonsági stratégiájában (National Security Decision 

Directive 32) is, amelynek kimunkálásában Casey fajsúlyos szerepet vitt
358

. 

A közvélemény tekintetében hasonló, az antikommunizmus versus demokrataság, 

illetve a feltartóztatás kívánalma versus a túlterjeszkedéstől való tartás ellentétpárjai által 

meghatározott megosztottság, illetve kettősség volt jellemző. A Vietnam-szindróma még 

áthatotta a társadalmat, és ez meglehetősen szűkre szabta a kormányzat mozgásterét, 

legalábbis a nyílt és nagy volumenű katonai akciókat illetően – 1983 és 1985 közötti Gallup-

felmérések szerint folyamatos kisebbségben voltak azok, akik támogattak volna egy esetleges 

katonai intervenciót Nicaraguában; ugyanakkor a közvéleményt jellemezte a hagyományos 

tájékozatlanság, és az ebből fakadó közöny is – 1983-ban mindössze a válaszadók 8%-a volt 

tisztában azzal, hogy Washington a kormányt támogatja El Salvadorban, miközben 
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Nicaraguában pedig a kormányellenes felkelőket.
359

 Az Irán–Kontra-botrány kirobbanását 

követően ez a kvázi kényelmes helyzet megszűnt: 70% fölé emelkedett azok aránya, akik még 

az anyagi támogatást is ellenezték, nemhogy egy esetleges tényleges katonai beavatkozást, az 

elnök népszerűsége pedig példátlan mértékben és hirtelenséggel esett (1986 novemberében 

napok-hetek alatt zuhant 67%-ról 46%-ra a New York Times/CBS News felmérésében 

(leköszönésének idejére azonban ismét szárnyalt, történelmi csúcsot döntött, 64%-kal)).
360

 

A világpolitikai térben, ha lehet, még ennél is bonyolultabb volt az amerikai 

diplomácia helyzete. Washington fellépésének nyilvánvalóan voltak természetes ellenzői-

bírálói (elsősorban is az érintett ellenlábasok, illetve a szocialista blokk) és természetes 

üdvözlői-partnerei (elsősorban is az érintett kedvezményezettek és olyan stratégiai 

szövetségesek, mint például Izrael vagy Margaret Thatcher, aki a hidegháború lezárultával, 

visszatekintve még inkább igazoltnak – nemhogy igazolhatónak – tartotta) is. Azonban az 

amerikai fellépés a hagyományos szövetségeseket és az el nem kötelezetteket is megosztotta: 

míg előbbiek részéről ismét előkerült a hagyományos, unilateralizmusra vonatkozó érvkészlet, 

illetve a nemzetközi jogi turbulenciák miatti aggályok (a harmadik világbeli amerikai 

szerepvállalás rendre napirendre került a különböző ENSZ-fórumokon is – a hágai 

Nemzetközi Bíróság 1986. júniusi határozatában például 12:3 arányban elítélte az Egyesült 

Államokat, és a nicaraguai szerepvállalását a nemzetközi jogba ütközőnek ítélte, a testület 

1985 januárjától tartó bojkottja pedig sokak szemében újabb példája volt az amerikai „hatalmi 

arroganciának”), utóbbiak alappal róhatták fel az esetlegességeket és a következetlenséget, 

vagy éppen az imperialista megnyilvánulás vádját (Latin-Amerikában – már csak az 

intervenciós szituációk térségbeli koncentrációja miatt is – a washingtoni hegemónia burkolt 

megerősítő kiterjesztéseként fogták fel). Mindez az Irán–Kontra-botrány kirobbanása után 

fokozódott azzal, hogy kikezdték az amerikai vezetés legitimitását és szavahihetőségét 

általában, különösen pedig azon szövetségesei felé rendszeresen hangoztatott elvárását, hogy 

a „terroristákkal nem tárgyalunk”-alapálláspontot tekintsék magukra kötelező érvényűnek.
361

 

Végezetül az értékelés: a doktrína diplomáciai sikerességének felmérése – az 

implementációs esetek számba vételével – fentebb már megtörtént; a politikai hasznossága-

károssága szintén mérlegre került a különböző porondokon való fogadtatásának az 

áttekintésével. Nem maradt más hátra, mint némileg elhelyezni a többi külpolitikai doktrína 

sorában – röviden és elméleti jelleggel –, illetőleg általános tanulságokat levonni. 
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A Reagan-doktrína tehát – még egyszer – a kommunizmus harmadik világbeli 

térhódításának kívánt gátat szabni, miközben a kelet-európai szovjet érdekszférát érintetlenül 

hagyta (noha kétségtelen, hogy a hidegháború lezárultához való közeledéssel a reagani 

ambíciók ebben a vonatkozásban is megmutatkoztak – gondoljunk Reagannek a Brandenburgi 

kapunál elmondott, a berlini fal lebontására Gorbacsovot felszólító beszédére). Bizonyos 

értelemben több, bizonyos értelemben kevesebb volt, mint a Truman-doktrína: több volt 

annyiban, hogy nem feltartóztatásban, vagyis a status quo fenntartásában jelölte ki a célt, 

hanem azt meghaladva a kommunizmus visszaszorítására vállalkozott (ez már abban is 

megmutatkozik, hogy míg Truman fennálló demokratikus kormányok védelmében szállt 

síkra, addig Reagan fennálló kommunistának ítélt kormányok elleni fellépést támogatott 

(legalábbis alapesetben)); kevesebb volt viszont annyiban, hogy a részvétel módját illetően a 

helyi erők részben fedett eszközökkel történő amerikai háttértámogatására szorítkozott, vagyis 

elzárkózott a nyílt katonai beavatkozástól. Az Eisenhiower-doktrínával és a Johnson-

doktrínákkal szembeálítva pedig a különbség ott húzódik, hogy míg azok kifejezetten a 

„nemzetközi kommunizmus külső agresszióival” szemben kívántak fellépni, addig a Reagan-

doktrína inkább a „nemzeti kommunizmusok belső agressziójára” volt hivatott választ adni. 

Kennedyhez hasonló vérmérsékletű antikommunizmusról tanúskodott, de odáig mégsem ment 

el, mint a nevezett elnök beiktatási beszédében, hogy „kész legyen vállalni bármilyen terhet”. 

Egyszerre jellemezte a dullesi idealizmus és a kissingeri realizmus, és a kettő ötvözetéből 

egyfajta markáns pragmatizmus. Nyilvánvalóan hozzájárult a keleti tömb meggyengülésének 

felgyorsulásához, ugyanakkor mély megosztottságokat eredményezett mind odahaza, mind 

pedig külföldön azáltal, hogy alapjaiban kérdőjelezte meg Washington erkölcsi alapállását, 

nemzetközi jogtiszteletét, diplomáciai magatartásának következetességét. Ez azonban 

valamelyest érthető és védhető is: hiszen nehéz összeegyeztetni a demokratikus elvek melletti 

megalkuvás nélküli kiállást és a diktatórikus rendszerek elleni hatékony küzdelmet – 

egyszóval nagy kihívás széles körben igazolhatóan alkalmazni azt a bizonyos „kettős mércét”; 

de ezzel az „örök dilemmával” nem Reagan idején szembesült először Amerika, és persze 

nem is utoljára
362

… 
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2.10. A CLINTON-DOKTRÍNA
363

 

„Könnyű mondani, hogy – például – semmi érdekünk nem áll abban, hogy ki él 

Boszniának ezen vagy azon völgyében, vagy ki birtokol egy parcellányi csalitost Afrika 

Szarván, vagy egy kiszáradt földdarabot a Jordán folyó mentén. De az érdekeink igazi 

mércéje nem abban áll, hogy mennyire parányiak vagy távoliak ezek a helyek, vagy hogy 

gondban vagyunk-e a neveik kiejtésekor. A kérdés, amit fel kell tennünk, hogy 

biztonságunkra nézve mik a következményei, ha hagyjuk a konfliktusokat felgyülemleni és 

terjedni. Nem csinálhatunk mindent, nem lehetünk ott mindenütt – sőt nem is szabad, hogy 

mindent csináljunk és mindenütt ottlegyünk. De ahol az értékeink és az érdekeink forognak 

kockán, és ahol képesek vagyunk változást elérni, ott készen kell állni arra, hogy 

cselekedjünk.”
364

 „Az emberiség elleni bűnök elkövetése, mint olyan, önmagában sérti 

érdekeinket [...]. Ha képességeink engedik, hogy gátat szabjunk neki, nem engedhetjük, hogy 

etnikai tisztogatás vagy népirtás folyjon, bárhol is a világban, különösen pedig Európa 

peremén.”
365

 „Ha itt meg tudjuk tenni, akkor mondhatjuk az embereknek, éljenek akár 

Afrikában
366367

, Közép-Európában, vagy bárhol a világon, hogy ha valaki ártatlan civilek 

életére tör, és tömegében gyilkolja őket faji, etnikai vagy vallási hovatartozásuk miatt, és 

hatalmunkban áll, hogy megállítsuk, akkor meg fogjuk állítani.”
368

 Hozzávetőleg így 

foglalható össze a poszthidegháborús időszak első amerikai elnöki külpolitikai doktrínája, 

amihez – többek közt, Max Cleland szenátor egy kongresszusi értékelő hozzászólásából 

szabadon idézve
369

 – annyit lehet még hozzátenni, hogy a Clinton-doktrína 

megfogalmazásának idejében érvényes amerikai álláspont szerint az 1990-es évek nemzetközi 

viszonyai közt, amikor a legkomolyabb biztonsági kihívások olyan helyeken jelentkeztek, 

mint Koszovó, Bosznia, Kelet-Timor, Ruanda, Haiti, Szomália, Szudán, Angola, Burma – 

hogy csak a legnagyobb nemzetközi visszhangot kapókat említsük –, a humanitárius 
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intervenció egyre elfogadottabb igazolása olyan jogok megsértésének, mint a szuverén 

államok egyébként sérthetetlennek tekintett határokon belüli szuverenitása. 

2.10.A) KONTEXTUS: A HIDEGHÁBORÚ LEZÁRULÁSÁNAK ÖRÖKSÉGE, NEMZETKÖZI 

VISZONYOK AZ 1990-ES ÉVEKBEN
370

 

Míg az 1980-as évek java részét is még a „békés egymás mellett élés küzdelme” 

határozta meg, addigra 1989-re a gorbacsovi szovjet vezetés kénytelen volt szakítani a 

Brezsnyev-doktrínával, ami nem csak hallgatólagos módon történt meg, hanem Moszkva 

deklarálta, hogy a blokk országai a maguk útját járva valósíthatják meg gazdasági és szociális 

reformjaikat. 1989 őszére a vasfüggöny visszavonhatatlanul szakadozni kezdett, amelynek 

leglátványosabb aktusaként az év novemberében leomlott a berlini fal; a következő évben 

Kelet-Közép-Európa volt szocialista országainak egész sorában tartottak legitim demokratikus 

választásokat; 1991 folyamán formálisan is feloszlott a KGST és a Varsói Szerződés; végül – 

a folyamat mintegy betetőzéseként – 1991. december 21-ével maga a Szovjetunió is megszűnt 

létezni. Egyértelművé vált, hogy a hidegháborúnak és a bipoláris nemzetközi rendszernek 

vége. 

Az azonban, hogy mi következik ez után, nehezen volt megmondható, és ennek 

megfelelően számos vízió látott napvilágot. Az átrendeződés nyomán előálló világrend 

kapcsán olyan fogalmak kerültek elő, mint a multipolaritás és az unipolaritás, a történelem 

vége és a civilizációk összecsapása, a beköszöntő hosszú békeidők és a kiszámíthatatlanul 

kaotikus világállapotok.
371372

 Természetesen az „új világrendet” nem lehet a maga valójában 

visszaadni egy-egy sommás kifejezéssel, de legfőbb jellemzőit és biztonsági kihívásait 

mindazonáltal – a teljesség igénye nélkül – föl lehet sorakoztatni. 

A szuperhatalmak között kitörő atomháború lehetősége tehát megszűnt a Szovjetunió 

széthullásával, mint ahogy a legfőbb rivális társadalmi berendezkedés alternatívája is eltűnni 

látszott. Ez azonban egyszersmind azt is jelentette, hogy elenyészett az antagonisztikus 
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ellenség – és ellenségkép –, amivel szemben az Egyesült Államok a megelőző évtizedekben 

„a Nyugat élén” meghatározta magát: vagyis új missziót kellett találni mind az Egyesült 

Államok külpolitikájának, mind pedig a hidegháború megvívására életre hívott 

biztonságpolitikai rezsimeknek – elsősorban is a NATO-nak; illetve a világszervezeteknek – 

elsősorban is az ENSZ-nek – is alkalmazkodnia kellett az új helyzethez, az új kihívásokhoz. A 

szűkebb értelemben vett biztonsági kihívások tekintetében legfőképp a tömegpusztító 

fegyverek potenciális proliferációját, az államokon belüli etnikai-vallási ellentétek 

fellángolását, illetve a „Dél” gazdasági-demográfiai krízisállapota okozta feszültségeket kell 

első helyen kiemelni. Mindeközben az is egyértelmű volt, hogy az 1990-es évekre az Egyesült 

Államok maradt az egyetlen szuperhatalom, amelyet katonai, politikai-diplomáciai, gazdasági 

és kulturális képességei (kemény és puha hatalmi attribútumai) egyaránt alkalmassá tesznek 

arra, hogy a világ bármely pontján, bárkivel szemben hathatósan lépjen fel a nemzetközi 

közösség vagy éppen saját nemzeti érdekei nevében. 

Az Egyesült Államokban tehát újabb dilemmák kerültek megfogalmazásra: az 

egzisztenciális fenyegetést jelentő ellenség legyőzésével vajon elérkezett-e újra az ideje 

annak, hogy Amerika befelé forduljon és a saját belső gondjainak megoldására koncentráljon, 

vagy pedig nemzeti érdekei továbbra is úgy érvényesülnek leginkább, ha a világ más részein 

való jelenlétét nem adja fel; vajon a hatalmi attribútumok katonai szegmensének 

visszabontása szükséges, vagy inkább az azokkal való rendelkezés felelősségének a tudata 

kerüljön előtérbe? Hogy kerülheti el az Egyesült Államok a „birodalmi túlterjeszkedést”
373

 

úgy, hogy közben a saját és a nemzetközi közösség javára is használja képességeit? Hisz 

egyfelől a túlvállalás negatív következményekkel járhat mind gazdasági, mind pedig politikai 

téren (a korra jellemző volt Washington növekvő költségvetési deficitje és ennek a 

pénzpiacokra és a reálgazdaságra való potenciális közvetlen-közvetett kihatásai, illetve az 

amerikai szerepvállalásnak nyilvánvalóan ítésze volt a nemzetközi közvélemény, a sajtó és a 

kormányok); másfelől viszont fönnállt annak a veszélye, hogy a destabilizálódott térségek 

konfliktusai továbbterjedhetnek a környező területekre, ráadásul a gazdasági prosperitásra, a 

világkereskedelem zavartalanságára pedig mindenképpen negatív hatással vannak, nem 

beszélve arról, hogy – a fejlett technológiák természetszerű elterjedése révén – az egyébként 

komoly és szervesült hatalmi attribútumokkal nem rendelkező antidemokratikus rezsimek is 

szűkebb értelemben vett biztonsági kockázatot jelenthetnek mind szomszédságukra, mind 

pedig a földrajzilag mégoly távol fekvő Egyesült Államokra is… A hidegháború hirtelen 
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lezárultával id. George Bush, majd pedig Bill Clinton kormányzatának ezen dilemmákra 

kellett választ találnia. 

2.10.B) KELETKEZÉS – ELŐZMÉNYEK ÉS IDŐZÍTÉS, SZERZŐSÉG 

Id. George Bush elnökként igen megnyerő külpolitikai teljesítményt mutathatott fel – 

és ez még akkor is igaz, hogy ha a hidegháború lezárulta nem kizárólag, sőt nem elsősorban 

az ő elnöki döntéseinek közvetlen következményeként történt meg. Bush – már csak 

elnökségét megelőző politikai karrierje révén is (az 1970-es években például két évig volt az 

Egyesült Államok ENSZ-nagykövete, alelnöksége idején tudatosan törekedett személyes 

kapcsolatokat kiépíteni a korabeli államfőkkel
374

) – aktív külpolitika vitelére volt 

predesztinálva. Hogy ennek a szerepvállalásnak meg is fog felelni, az már beiktatási 

beszédéből
375

 is egyértelműen kiolvasható volt, hiszen abban nagy hangsúlyt fektetett a 

„változó idők” és a „diktátorok kora leáldozásának” motívumaira. Ehhez képest talán 

meglepő, hogy nevéhez nem köthetünk külpolitikai doktrínát, de ugyanakkor ez egyszersmind 

törvényszerű is valamelyest, hisz az 1980-as/1990-es évek fordulóján olyan gyökeres 

változások mentek végbe a világpolitikában, amelyek nehezen megjósolható 

következményekkel járhattak, ezért a külpolitika inkább rugalmasságot, mintsem 

kötöttségeket követelt – még ha iránymutatásokra persze pont ilyen időkben lenne is a 

legnagyobb szükség. 

Ugyanakkor, ha „doktrínát” nem is, külpolitikai „víziót” mégis köthetünk 

elnökségéhez: az „Új Világrend” koncepcióját az 1990-es öbölválság kapcsán vázolta az 

elnök és külpolitikai stábja – és ez esetben, jóllehet utóbb a kormányzat képviselői kerülték a 

terminust, nem egyszerűen újságírók kreálta címkéről beszélünk, mivel azt a kezdetekben 

maga az elnök is (Gorbacsovval egyetemben) előszeretettel alkalmazta.
376

 A koncepció 

lényege – a wilsoni és a nixoni felfogás egyfajta keverékeként – az volt, hogy az Egyesült 

Államok a hidegháborús korlátoktól mentesült és megerősödő ENSZ-szel karöltve 

felelősséget visel a nemzetközi közösség visszásságainak rendezésében; képességeire 

támaszkodva ez a szerep irányító szerep lesz, de a nemzetközi közösség más szereplőinek 

aktív közreműködése mellett. A koncepciót természetesen le lehetett bontani regionális 

politikákra is, amelyek közül a Közel-Keletet, Kelet-Európát, Ázsiát és Afrikát lehet kiemelni. 
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A hidegháború lezárultával beköszöntő nemzetközi rendben tehát az Egyesült Államok 

újabb válaszút elé érkezett: izolacionalizmus versus globalizmus, realizmus versus idealizmus 

– ismerve persze az Egyesült Államok adottságait és a világ többi részéhez való kapcsolatát, 

ezen ellentétpárok, legfőképpen pedig azok végletes formái, persze nem voltak valós 

alternatívák – mint amilyenekről az I. és a II. világháború után még lehetett beszélni. Bush 

elnök a politikai elittel egyetemben egyfajta szelektív kötelezettségvállalásban gondolkodott, 

ugyanakkor pragmatista hozzáállásánál fogva elsősorban konkrét problémák megoldására 

koncentrált, és meghatározó külpolitikai iránymutatással adós maradt.
377

 Ráadásul az Egyesült 

Államokat komoly belső problémák terhelték, elsősorban is a költségvetés és a gazdaság 

egésze állapotának tekintetében: ezek 1992 őszén már sokkal inkább foglalkoztatták a 

közvéleményt és a választókat, mint Bush elnök diplomáciai sikerei – Clinton nem kisrészt 

pont erre építette kampányát, amelynek elhíresült szlogenje lett az „It’s the economy, stupid!” 

frázis. Clinton tehát belpolitikai-gazdasági orientációjú elnökként költözött a Fehér Házba, aki 

a külpolitikát is elsősorban a világgazdasági hatásokra és belpolitikai problémákra – értsd: 

kábítószer-kereskedelem, szervezett bűnözés, munkanélküliség –
378

 való tekintettel 

szemlélte.
379

 

Mivel a választási kampányban – tekintettel annak szándékoltan máshová helyezett 

hangsúlyaira – nem lehetett sokat megtudni Clinton elnök leendő külpolitikájáról
380381

, a 

közvélemény – illetve elsősorban az elemzők – nagy várakozással tekintettek annak 

körvonalazódása elé. Ennek kapcsán mindenképpen le kell szűrni azt a tanulságot, hogy a 

doktrína – noha egyes elemei kétségkívül megfelelnek az előzetes várakozásoknak – nem 

akként öltött testet, mint ahogy számítottak rá.
382

 Ezen „alternatívák” közül a következőket 

lehet kiemelni. Az elemzők – Christopher Warren külügyminiszter konfirmációs 

meghallgatásai alapján – legfőképp azt várták, hogy az Egyesült Államok a szuperhatalmi 

konfrontáció időszakának lezárultával átstrukturálja diplomáciai és katonai apparátusát 

egyaránt, hogy az megfeleljen az új kor kihívásainak. Ehhez képest azok a nagy jelentőségű 
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1993. szeptemberi megnyilvánulások
383

 – ezek közé soroljuk Clinton elnök az ENSZ 

Közgyűlése előtt elmondott beszédét, a külügyminiszternek a Columbia Egyetemen 

elmondott beszédét, Anthony Lake nemzetbiztonsági tanácsadó beszédét a Johns Hopkins 

Egyetemen, illetve Madeleine Albright ENSZ-nagykövet, későbbi külügyminiszter beszédét a 

National Defense Universityn –, amelyeknek a lényegét a „demokratikus bővítés” 

koncepciójaként lehet megragadni, habár a célokat tartalmilag átfogalmazták, valójában több 

volt bennük a folytonossági elem, mint a változás. Hiszen a demokrácia és a piacgazdaság 

terjesztése volt a mögöttes koncepció már a hidegháború éveiben is – ami az új érában 

mindössze annyiban változott, hogy elvesztette az antikommunizmust mint meghatározó 

szelekciós kritériumot. Ráadásul – noha az utalt beszédekben történt utalás az amerikai 

részvétellel kapcsolatos minősítő kritériumokra – olyan hosszú távú és konkrét 

iránymutatással nem szolgált, ami érdemben meghatározhatta volna a szelektív bevonódásról 

szóló washingtoni politika mikéntjét: a külügyi államtitkár Peter Tarnoff álláspontjával 

szemben a globális jelenlét fenntartásának megszüntetésére nem körvonalazódott cselekvési 

terv. Az elemzők egy másik része a kereskedelmpolitikát emelte ki a Clinton-kormányzat 

főbb külpolitikai aktivitásának terepeként: e szerint a Kereskedelmi Minisztérium fő célja, 

hogy minél nagyobb amerikai jelenlétet tudjon biztosítani a világ akkori 10 nagy felemelkedő 

piaci régiójában („Big Emerging Markets” – „BEMs”). A „BEM-doktrína” – amelynek 

nyilvánosságra hozása Jeffrey Garten nemzetközikereskedelem-ügyi államtitkár nevéhez 

fűződik, aki először 1994 januárjában, New Yorkban körvonalazta azt a Foreign Policy 

Association egy rendezvényén elmondott beszédében – lényege, hogy az Egyesült 

Államoknak az olyan meghatározó piacú országokkal való kereskedelmi kapcsolatépítésre 

kell építenie, mint Kína, India, Indonézia, Dél-Korea, Törökország, Lengyelország, Dél-

Afrika, Argentína, Brazília, Mexikó – és esetleg még továbbiak: ez a törekvés az egyik 

oldalról teljes mértékben egybevág az amerikai nemzeti érdekkel, a másik oldalról pedig az 

említett országokkal kialakított kereskedelmi kapcsolatok hozzájárulnak mind azok saját 

gazdaságának a fellendüléséhez és így a helyi életszínvonal emelkedéséhez, mind pedig az 

Egyesült Államok és a nevezett országok kétoldalú diplomáciai kapcsolatainak 

elmélyüléséhez, ami pedig közvetett módon a demokratizálódás irányába mutathat, éspedig 

olyan országokban, amelyek egyébként is regionális hatalmi szerepre aspirálnak.
384

 

Mindehhez képest a ma Clinton doktrínaként ismert külpolitikai iránymutatásra még 

éveket kellett várni, és azt nem is „a demokratikus bővítés doktrínájaként” vagy „a nagy 
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feltörekvő piacok doktrínájaként” tudjuk aposztrofálni, hanem „a humanitárius intervenció 

doktrínájaként”. A doktrína időzítése szintén megkülönböztetett figyelemre méltó, hisz 

egészen sajátos, és a többi doktrínával ezen aspektust összevetve kiderül, hogy specifikummal 

állunk szemben. 

Az ezidáig ismertetett doktrínák gyakorlatilag kivétel nélkül akut válsághelyzetekre 

való reakcióul konstruált koncepciók voltak, és ennek megfelelően időben is szorosan 

kötődtek az illető válsághelyzethez, hiszen az amerikai válaszcselekvéseket rendszerint már 

ezen koncepciók keretében-nevében alakították. Ehhez képest egészen sajátos, hogy a 

Clinton-doktrína kinyilatkoztatására nem került sor hamarabb, mint 1999 első fele. Ez négy 

évvel van a NATO boszniai légi háborújának a megindítása után, öt évvel a ruandai 

polgárháború kirobbanását és a haiti kormányválság beavatkozásos rendezését követően, és 

több, mint hat évvel az után, hogy a megválasztott Clinton leköszönő elődje, Bush elnök 

döntést hozott a szomáliai ENSZ-tevékenységben való amerikai csapatrészvételről. Ezen 

felsorolt beavatkozások mindegyike – tisztán vagy bizonyos mértékig – humanitárius 

intervenciónak tekinthető, a humanitárius intervenciónak legitimációs alapot adó amerikai 

külpolitikai doktrína mégis csak jóval az után született meg, hogy tényleges alkalmazásra 

került egy sor olyan válsághelyzetben, amelyek a megszületésekor már javában zajlottak, 

illetőleg valamilyen formában már réges-rég le is zárultak. Ennek ellenére ugyanakkor nem 

állíthatjuk, hogy a doktrína kinyilatkoztatásának ne lett volna apropója, csak éppen azt kell 

látnunk, hogy a többedik volt a sorban. 

Az időzítés másik érdekessége az, hogy a Clinton-doktrína megszületését nem szokás 

egy konkrét elnöki megnyilatkozáshoz kötni, hanem inkább több elnöki megnyilatkozásból áll 

össze – mintegy mozaikként, egy hosszabb formálódási folyamat eredményeképpen. Az 

további különlegesség, hogy a doktrinális elemeket tartalmazó elnöki beszédek elhangzásának 

időpontjai (1999. február 26. – 1999. június 22.) tulajdonképpen keretbe foglalják a koszovói 

NATO-bombázást (1999. március 22. – 1999. június 11.): a Clinton-doktrína apropójaként 

tehát – részben már csak a beszédek elhangzásának helyszínei-kontextusa miatt is (többek 

közt a Skopjéban állomásozó nemzetközi csapatok előtt) – egyértelműen a koszovói válság 

szolgált, de azt már nem lehet kijelenteni, hogy a célja inkább a katonai eszközök 

alkalmazásának a szerb vezetés irányába figyelmeztető kilátásba helyezése, előzetes 

diplomáciai felvezetése vagy inkább a NATO-beavatkozás a nemzetközi és az amerikai 

közvélemény előtti utólagos igazolása volt-e; valamilyen mértékben nyilvánvalóan mindkettő. 

Ezen alfejezet-részben még egy témát kell mindenképp körüljárni: a szerzőség 

kérdését – vagyis megbecsülni az elnök személyes szerepvállalásának a mértékét és 
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minőségét, illetőleg ezzel összefüggésben feltérképezni a kormányzásban részt vevő 

döntéshozói és tanácsadói kört. Természetesen vegytiszta eredményeket ezúttal sem lehet 

várni, de általános és a tárgyhoz közvetetten kapcsolódó megállapításokból mindenesetre 

képesek lehetünk következtetéseket levonni. Ezek alapján – előrevetítve a felsorolt tényezőket 

– azt mondhatjuk, hogy a háttérstábnak (és azon belül nem kiemelten egy személynek) talán a 

szokásosnál áthatóbb szerep jutott a doktrína előkészítésében. 

Mint az fentebb részben már említést nyert, Bill Clintont 1992-es megválasztásakor 

sem politikai pályája és tapasztalata, sem pedig ambíciói nem predesztinálták különösebb 

aktivizmusra a külpolitika területén. Az ugyan igaz, hogy az elnök második ciklusára ezen a 

téren is rutint szerzett, ráadásul a második ciklusát azzal az explicite kimondott elhatározással 

kezdte, hogy „nagy történelmi örökséget alkosson”,
385

 illetőleg mind személyes 

munkastílusánál, mind pedig alkotmányos pozíciójánál fogva köréje szerveződött a 

kormányzati külpolitika-alkotás, azt mégis inkább a szabványos működési procedúrák 

jellemezték inkább, amelyekben az elnök meghatározó extra felelősségeket delegált a 

kormányzati stáb tagjaihoz
386

. 

Ennek egyik eklatáns példája az, hogy a humanitárius intervenció doktrínáját némileg 

megalapozó és annak nagy-stratégiai keretet adó „demokratikus bővítés” koncepciója, 

illetőleg maga a hívószó is, úgy keletkezett, hogy Clinton elnök 1993 augusztusában felkérte 

nemzetbiztonsági tanácsadóját, Anthony Lake-et, hogy alkossa meg a poszthidegháborús éra 

amerikai külpolitikájának azt az elméleti alapvetését, ami a megelőző évtizedekben a 

„feltartóztatás” politikája volt, és ami azonban a keleti blokk összeomlásának fejleményét 

figyelembe véve aktualitását vesztette;
387

 az elnököt kezdettől fogva magával ragadta az 

elgondolás, és bár a kormányzatban voltak fajsúlyos kritikusai, ellenzői is,
388

 ez vált 

Washington hivatalos politikájává.
389

 A koncepciónak az alelnök Al Gore is nagy híve volt – 

ennek pedig azért van különös jelentősége, mert felfogása beleilleszkedett abba a II. 

világháború óta érvényesülő trendbe, amely alapján az alelnökök egyre markánsabb szerepet 

vállalnak; ez ráadásul a külpolitika terén különösen érvényesült, miután a kezdetben e téren 

tapasztalatlan Bill Clinton erősen támaszkodott Gore szenátorként szerzett tapasztalataira, sőt 
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arra is kifejezetten ösztönözte, hogy némileg őt helyettesítő módon is rendszeresen szólaljon 

meg külügyekben (amely ösztönzést részben a külügyminiszter Warren Christopher is 

inspirálta).
390

 Mindez nagyban illeszkedik Clinton profiljába abban a tekintetben is, hogy az 

őt jellemző komplex kognitív stílus, vagyis az ügyek megfontolt és a teljesség igényére 

törekvő körbejárása, illetőleg ennek megfelelően a döntéskészség visszatérő 

problematikussága, az efféle intenzív együttműködést nagyban meg is követelte.
391

 

Mindezeken túlmenően még két olyan az elnöktől teljesen független vagy 

személyéhez csak áttételesen kapcsolódó tényező van, ami az adott „világállapotok” közepette 

hozzájárulhatott a Clinton-doktrína megszületéséhez: az egyik a megelőző kormányzattól 

megörökölt külpolitikai elemek, vagyis – az elvont elmélet szintjén – Bush „új világrend”-

koncepciója (amibe abszolút beleilleszthető a humanitárius intervenció doktrínája és 

gyakorlata, még ha messze nem is azonos vele), illetőleg – a konkrét gyakorlat szintjén – a 

szomáliai intervenció (amely az efféle akciók egy „iskolapéldája”, ha nem is a végrehajtás 

sikerességének értelmében); a másik pedig az, hogy Clinton külügyi apparátusának fajsúlyos 

tagjai közül többen is az emberi jogok világméretű érvényesítése és a béketeremtő törekvések 

iránt olyannyira elkötelezett Carter-kormányzat „veteránjai” közül kerültek ki (többek közt 

maga Warren Christopher is) – feltételezhető tehát, hogy az ő mentalitásuk és prioritásaik is 

nagyban érvényesültek. 

2.10.C) ALKALMAZÁS 

Bevett meghatározása szerint
392

 a humanitárius intervenció olyan fegyveres 

beavatkozás, amelynek célja valamilyen humanitárius katasztrófa elhárítása vagy megelőzése 

– indokoltságának kritériumaként az emberi jogok súlyos, tömeges és állandó jelegű 

megsértését szokás felhozni; tiszta formájában sem politikai, sem területi változást nem akar 

elérni, ugyanakkor rendszerint a célállam beleegyezése nélkül történik. 

Abban a furcsa helyzetben vagyunk, hogy noha a Clinton-kormányzat idején több 

ennek a meghatározásnak megfelelő, a legkülönbözőbb formákban realizálódó amerikai akció 

is történt a nemzetközi színtéren, azok – leszámítva Koszovó esetét, amelyre tulajdonképpen a 

doktrína kinyilvánításra került – valójában nem a Clinton-doktrína égisze alatt kerültek 

végrehajtásra; ennek ellenére a felsorolás és az illusztratív bemutatás erejéig sorra vesszük 
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azokat a krízishelyzeteket, amelyek a poszthidegháborús érában a humanitárius intervenció 

példáinak tekinthetőek vagy annak kapcsán (akár a nem-cselekvés példáiként) 

megemlítendőek amerikai vonatkozásban.
393

 

Szomáliában már hosszú évek óta polgárháborús viszonyok uralkodtak, mikor a 

fennálló rezsim bukását és egy nemzetközileg el nem ismert szakadár állam kikiáltását 

követően, tekintettel a kaotikus – hadúri kegyetlenkedésekkel és éhínséggel jellemezhető – 

állapotokra, az ENSZ 1992 tavaszán úgy döntött, hogy béketárgyalásokat előkészítő és 

segélyszállítmányokat célba juttató missziót küld a térségbe; az Egyesült Államok kezdettől 

jelen volt a terepen, mind az UNOSOM, mind az UNITAF, mind pedig az UNOSOM II 

kontingensben (Provide Relief, Restore Hope, valamint Continue Hope hadműveletek), 

mintegy 30000 katonával, akiknek a fő feladatuk az volt, hogy biztosítsák a 

segélyszállítmányokat, illetőleg a segélyszervezetek munkatársainak a védelmét; a 

közállapotok azonban nem javultak, sőt ellenségessé vált a környezet, és 1993 őszén sor 

került a másfél tucatnyi amerikai katona halálával járó mogadishui csatára, amiről ráadásul a 

média is sokkoló felvételek közreadásával számolt be; Clinton elnök nem sokra rá úgy 

döntött, hogy 1994 márciusáig kivonják az amerikai csapatokat a térségből, majd egy évvel 

később az ENSZ is levonult a helyszínről; Szomália azóta is működésképtelen államnak 

számít, az országból származó kalózok pedig veszélyeztetik a környező vizek hajózási 

útvonalait. Haitin az Egyesült Államok – a Duvalier-család diktatúrájának patronálásával – 

már mintegy három évtizede jelen volt, mikor 1990 végén választásokat tartottak; az így 

hatalomra került Jean-Bertrand Aristide kormányát azonban 1991. szeptember 30-án puccsal 

megdöntötték; Clinton már a kampánya alatt bírálta a Bush-kormányzat Haiti-politikáját, és 

elnökké választását követően kereskedelmi embargóval próbálta elmozdítani a hatalomból a 

regnáló katonai juntát; miután az ENSZ BT 1994-es, 940. számú határozatában felhatalmazta 

tagállamait minden szükséges eszköz bevetésére, az Egyesült Államok nemzetközi koalíciót 

szervezett, Carter volt elnök pedig közbenjárt a junta vezetőinél, hogy amnesztiáért cserébe 

adják fel a vezetést; az összességében mintegy 2 milliárd dollárba kerülő Uphold Democracy 

hadművelet keretében 20000 amerikai katona érkezett az országba, további 24 ország 

szimbolikus nagyságrendű csapataival karöltve – néhány héttel később már meg is alakult az 

új kormány; a misszió tehát elérte a közvetlen célját, és 1995 tavaszán a békefenntartás 

mandátuma átszállt az UNMIH-re (hozzávetőleg egyharmad arányú amerikai részvétellel), 
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azonban a társadalmi és politikai problémák (korrupció és autokrácia) azóta is fennállnak. A 

volt Jugoszlávia területén a föderáció feloszlásával és a tartományok elszakadásával-

függetlenedésével minden volt tagállamban kisebb-nagyobb fegyveres konfliktusba torkolltak 

az események, amelyek közül a hárometnikumú Bosznia volt a legsúlyosabban érintett; a 

nemzetközi közösség – elsősorban az ENSZ, az Egyesült Államok, a NATO és az egyes 

európai hatalmak – a kezdetektől fogva eléggé élénk, békekonferenciákban, -tervezetekben és 

-megállapodásokban kicsúcsosodó diplomáciai tevékenységet folytatott, amelyek azonban 

Bosznia esetében (Vance–Owen-terv, Owen–Stoltenberg-terv) nem vezettek eredményre; az 

ENSZ felhatalmazásával is bíró NATO elsősorban is a légi hadviselésnek és a 

fegyverembargó megszegésének törekedett elejét venni, előbb a Fly Monitor és a Maritime 

Monitor, később pedig a Deny Flight és a Maritime Guard hadműveletek keretében (Banja 

Luka fölött meg is történt a NATO fennállása óta első tényleges harci összecsapása, a szerb 

légierővel); az események előrehaladtával azonban nem lehetett tovább halogatni a Clinton 

elnök által is szorgalmazott határozottabb fellépést, és a srebrenicai mészárlás után nem 

sokkal megindult a Deliberate Force hadművelet keretében a szerb katonai célpontok 

bombázása, aminek hatására a szerbek tárgyalóasztalhoz kényszerültek, és az Egyesült 

Államokban aláírásra került a daytoni béke-megállapodás; ennek részeként, a Joint Endeavor 

elnevezésű misszióban 60000 fős nemzetközi békefenntartó kontingenst telepítettek az 

országba, akik 1995-től egészen 2006-ig állomásoztak ott (IFOR, majd pedig SFOR néven). 

Ezeken túlmenően – mint ahogy arra a bevezetőben is utalás történt – természetesen a 

világ még számos térségét sújtották politika-gazdasági okokra visszavezethető humanitárius 

katasztrófák ebben az időszakban (a legeklatánsabbak ezek közül a ruandai népirtás és a 

dárfúri konfliktus)
394

, amelyek kezelésében az Egyesült Államok természetszerűleg, már csak 

                                                 
394

 Ezek részletekbe menő tárgyalása terjedelmi okokból nem képezheti jelen disszertáció tárgyát, de rövid 

ismertetésük és az amerikai részvétel jellemzése a „nem-cselekvés” példáiként mégis megkerülhetetlen. A 

Ruandában és Burundiban élő többségi hutuk és kisebbségi, de hagyományosan az elit réteget alkotó tuszik 

közötti törzsi-etnikai ellentét a legszűkebb perspektívában is több generációra visszavezethető, a kölcsönös 

sérelmek és az ebből fakadó villongások az utóbbi évtizedekre visszamenően mindenképp jellemzőek voltak a 

térségre; az állapotokat békés mederben tartani hivatott Arushai megállapodást eleve egyik fél sem szándékozta 

betartani; a feszültség a ruandai hutu elnök merénylet következtében bekövetkező halálát követően eszkalálódott 

1994 áprilisában; az etnikai tisztogatás mintegy száz napig tartó legintenzívebb szakaszában a hutu milíciák és a 

propagandájuk által feltüzelt vagy megfélemlített lakosság egyes adatok szerint az egymilliót is megközelítő 

számú tuszit és mérsékelt hutut mészároltak le a megelőző hónapokban államilag importált machetékkel és 

egyéb módokon; a kialakult helyzetre válaszul a Paul Kagame vezette tuszi Ruandai Hazafias Hadsereg tört be a 

szomszédos Ugandából, aki az ugyancsak tízezres nagyságrendű áldozatot követelő megtorlást követően 

magához ragadta a kormányhatalmat; a nemzetközi közösség mindezt gyakorlatilag tétlenül nézte végig, és 

mindössze a külföldi állampolgárok evakuálására és a saját csapatok kivonására tellett az erejéből (a térségben 

maradó UNAMIR misszió mind létszámában, mind felszerelésében alkalmatlan-elégtelen volt az atrocitások 

általánossá válásának megfékezéséhez) – a tétlenségért sok bírálat érte Clinton hivatalban lévő amerikai elnököt 

is; a rengeteg halotton kívül a nagyszámú (előbb tuszi, majd milliós nagyságrendű hutu) menekült is súlyos 

helyzetet teremtett, a szomszédos országokban is; az állapotok Ruandában mindmáig nem normalizálódtak 
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nemzetközi súlyánál fogva is, kisebb vagy nagyobb mértékben részes volt – akár politikailag-

diplomáciailag, akár (elsősorban is az ENSZ-en keresztül) katonailag –, de a fajsúlyos 

amerikai részvétel mellett történő humanitárius intervenciók legjellemzőbb példái a fentebb 

leírtak voltak.
395

 Továbbá még egy, az egyetlen példája a Clinton-doktrína direkt 

                                                                                                                                                         
teljesen, ráadásul a konfliktus átterjedt a szomszédos területekre is, legalábbis összefüggésbe hozható mind a 

burundi polgárháborúval, mind pedig az első és a második kongói háborúval is. A nyugat-szudáni Dárfúrban 

2003-tól eszkalálódott, de már az 1990-es évek elejére is visszavezethető fegyveres konfliktus alapjában véve 

szintén etnikai jellegű, de keverednek benne szociális-egzisztenciális elemek is; a problémák gyökere elsősorban 

az ivóvízhiányban és az elégtelen mezőgazdasági lehetőségekből fakadó élelmezési gondokban keresendő, amik 

kiélezték az ellentéteket az arab és nem-arab, illetőleg letelepedett és nomád népesség csoportjai között; az 

összecsapások sorozata eléggé átláthatatlan, de a fő törésvonal a szudáni kormány és az általa támogatott 

félkatonai csoportok, illetve a kormányellenes, függetlenségi törekvésekkel bíró helyi törzsek között húzódik; a 

válság kezelésére, a segélyszervezetek munkájának ellehetetlenülését követően csak évekkel, 2007-ben alakult 

közös AU–ENSZ–EU-misszió (UNAMID); az ENSZ adatai szerint a fegyveres összecsapásoknak közvetlenül is 

400000-nél több halottja van, a közvetve okozott éhínség és járványok áldozatainak nagyságrendje pedig milliós; 

Szudán ketté-, illetve háromba szakadása folyamatban van, és félő a konfliktusok átterjedése a szomszédos 

országokra is. Ugyancsak szót ejtenék, csupán az említés szintjén, még négy meghatározó, humanitárius 

vonatkozással is bíró konfliktusról – leginkább azon ismérvük alapján szelektálva, hogy ezek azok, amelyek 

leginkább nyomot hagytak a nemzetközi köztudatban, és így befolyásolták a közvélekedést: az Indonézia által 

több évtizedes (1975–1999) megszállás alatt tartott volt portugál gyarmat Kelet-Timorban a térség szeparatista 

törekvései kapcsán alakult ki válsághelyzet, aminek a kezelésében az ENSZ is részt vett, de különös fajsúllyal 

Ausztrália járult hozzá az alkotmányos rend és a közrend átmeneti sikerű helyreállításához (INTERFET, 

UNTAET, UNMISET, UNOTIL) – a függetlenség mellett döntő népszavazás eredményének végül harcok árán 

sikerült érvényt szerezni, és 2002-ben Kelet-Timor a XXI. század első új szuverén állama lett, de a politikai 

stabilitás mindmáig nem teremtődött meg (egyes időszakokban a lakosság 15%-ára volt tehető azok aránya, akik 

elhagyni voltak kénytelenek otthonukat); Sri Lanka szigetén a tamil szakadárok és a többségi szingalézek közt 

dúlt aktívabb és passzívabb szakaszokkal egyaránt jellemezhető, több évtizedes polgárháború, amelyben az 

öngyilkos merénylők külön fenyegetést jelentettek a civil lakosság számára, illetve amelynek záró szakaszában, 

2009-ben az tetézte a humanitárius katasztrófát, hogy az állami hadsereg által bekerített gerillák 

megakadályozták a polgári lakosságnak a kijelölt biztonsági zónákba való eljutását, élő pajzsként használták a 

civileket, illetve háborús és emberiség elleni bűnök elkövetésére az ENSZ feltételezései szerint a kormányerők 

részéről is több esetben sor került (a kitelepítettek és belső menekültek tábora százezres nagyságrendűre nőtt) – a 

világszervezet szerepe ebben a konfliktusban, külön béketeremtő/békefenntartó misszió híján, inkább 

marginálisnak ítélhető (a konfliktus katonai kimenetele egyértelmű lett, de a politikai megoldás sikere kétes); 

Burmában (Mianmarban) a szintén több évtizedes múltú hatalombirtoklásban lévő katonai junta ellen az 

időközben tartott győztes választások eredményeit elismertetni törekvő, elnyomott demokratikus ellenzék 

próbálja felvenni a harcot, ami szintén tömeges civil áldozatokkal jár, elsősorban is a hatalomgyakorlás 

kegyetlen módszerei miatt – a Nemzeti Liga a Demokráciáért vezetőjét, a Burmában hosszú éveken át házi 

őrizetben tartott Ang Szán Szu Csít Nobel-békedíjjal is kitüntették, Clinton elnök pedig 2000-ben a legmagasabb 

civilnek adható kitüntetéssel, a Presidential Medal of Freedommal ismerte el tevékenységét, de a helyzeten 

érdemben nem sikerült javítani; a Pakisztán és India között fekvő Kasmír tartomány hovatartozása pedig – noha 

itt a humanitárius vonatkozások kevésbé hangsúlyosak, habár emberi jogi visszásságoktól nem érintetlen a 

konfliktus (az Egyesült Államok Kongresszusa a konfliktus egyes epizódjait etnikai tisztogatásként is elítélte) – 

a szubkontinens két atomhatalma közötti reguláris katonai összecsapások potenciális eszkalációja miatt volt 

fenyegető. 
395

 Megjegyezném, hogy a bevett értelmezésektől elrugaszkodva akár még az iraki háborúra is tekinthetünk úgy, 

mint ennek egy példájára: természetesen nem arról van szó, hogy Bush elnök 2003-ban vagy azután explicit 

módon hivatkozott volna a Clinton-doktrínára (mint tudjuk, a mentalitás és a megközelítésmód egészen más 

volt), és természetszerűleg az iraki megszállás alapvető célrendszerénél és jellegénél fogva sem fér bele a 

humanitárius intervenció meghatározásába (rezsimváltás szándéka!), de mindenesetre az, amikor – miután a 

háború eredeti kirobbantásának indoka kiüresedett, vagyis nem találtak tömegpusztító fegyvereket az országban 

– Bush elnök utóbb az iraki népnek a Szaddam-rezsim rémuralma alóli felszabadításával legitimálta a katonai 

eszközök alkalmazását, tulajdonképpen a humanitárius érvrendszerbe való belesodródást jelenti. (Irak kapcsán 

további figyelemre méltó specifikum, hogy sokak megítélésében az iraki humanitárius katasztrófát éppen az id. 

Bush és Clinton által is támogatott nemzetközi szankciópolitika mélyítette el, de ennek az említésen túli 

tárgyalása már nem tartozik a tárgyhoz, csak sajátos jelenség („negatív cselekvés” az egyszerű „nem-
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alkalmazásának: a koszovói beavatkozás. A délszláv háborúk újabb állomása, Szlovénia, 

Horvátország és Bosznia után tehát Koszovó lett: a régióban élő albánok körében egyre 

erősödtek a szerbekkel szembeni, gerillaakciókban is megmutatkozó radikalizmus képviselői, 

akikkel szemben Belgrád egyre keményebb megtorló akciókkal lépett fel; a nemzetközi 

közösség, élén az EBESZ-szel megpróbálta diplomáciai síkra terelni az eseményeket, de 

sikertelenül. Erre legélesebben a 45 civil albán áldozattal járó, 1999. január 15-ei racaki 

mészárlás mutatott rá, amely megrázta a nemzetközi közvéleményt, és amelynek nyomán a 

NATO megrendezte a rambouillet-i béketárgyalást. Miután a koszovói autonómia Szerbián 

belüli visszaállítását, a szerb katonai és rendfenntartó erőknek a tartományból való kivonását, 

a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UĆK) lefegyverzését és a nemzetközi szervezetek 

képviselőinek a térségbeli fogadását célzó béketárgyalás a szerb aláírás hiányában nem zárult 

eredménnyel,
396397

 a NATO légi csapások, elsősorban is szerb célpontok stratégiai 

bombázása, az Allied Force hadművelet mellett kötelezte el magát. Ezek eredményeképp a 

belgrádi vezetésnek be kellett látnia, hogy keményvonalas politikája a továbbiakban 

fenntarthatatlan, így Szlobodan Milosevics végül a kapituláció mellett volt kénytelen dönteni. 

A terepet kisvártatva átvették tehát a KFOR-erők, és ezzel megkezdődhetett Koszovó hosszú 

éveken keresztül tartó és nemzetközi mandátum alatt zajló stabilizálása, ami végül Koszovó 

függetlenségének – Belgrád által azóta sem elismert – kikiáltásához vezetett. 

2.10.D) FOGADTATÁS 

A humanitárius intervenció megítélése mindig is kényes téma volt és ellentmondásos 

megítélés alá esett, és ez talán a jövőben sem fog változni – hisz a kérdés nagyon összetett 

mind elméleti, mind gyakorlati síkon, mind a hazai közvélemény, mind pedig a nemzetközi 

politika szereplői előtt, több okból is. 

Az elmélet tekintetében a kiindulási problémát az a dilemma képezi, hogy az egyik 

oldalon a nemzetközi jog által egyetemesen promotált alapvető emberi jogok védelme, 

illetőleg a másik oldalon a nemzetközi jog alaptételei közé tartozó állami szuverenitásnak és 

                                                                                                                                                         
cselekvéssel” szemben) mivoltából adódóan, illetve az ellentmondásosságot általában véve demonstrálandó volt 

indokolt kitérni rá.) 
396

 A kudarc fő okait egyes kritikusok Madeleine Albright amerikai külügyminiszter és Richard Holbrook 

külügyi államtitkár téves analógiákon alapuló, konfrontatív megközelítésmódjának tulajdonítják: e vélekedések 

szerint az amerikai főtárgyalók nem helytállóan alkalmazták sem a müncheni, sem a vietnami, sem pedig a 

daytoni analógiát, ami összességében olyan feltételek elfogadásába kényszerítette volna bele a szerb felet, ami a 

belgrádi vezetésnek még csak tárgyalási alapként sem volt elfogadható, összeegyeztethető alapálláspontjával. 
397

 A részleteket lásd:          Aidan Hehir: The Impact of Analogical Reasoning on US Foreign Policy towards 

Kosovo. 
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az agresszió tilalmának a szem előtt tartása mennyire összeegyeztethető, illetve 

összeegyeztethetetlenség esetén melyik az elsőbbrendű. Erre a kérdésre a nemzetközi jog 

szakemberei részéről sem született még egyöntetű és mindenki által elfogadott válasz, a 

vitában álló felek pedig előre megjósolható módon a saját álláspontjuknak megfelelő 

érvrendszerre alapoznak. Ez Koszovóban sem volt másképp: míg a Nyugat – elsősorban is a 

NATO és az Egyesült Államok – a szerbek koszovói ténykedéseiben az alapvető emberi 

jogok megsértését és az emberi élet értékének a politikai célok alá való rendelését látta, addig 

Belgrád és hagyományos diplomáciai szövetségesei (élükön Moszkvával), illetve a Nyugat 

hagyományos „ellenlábasai” (élükön Pekinggel) az explicit ENSZ-felhatalmazás nélküli 

koszovói NATO-beavatkozást agressziónak minősítették, és komoly diplomáciai offenzívát 

folytattak. Ráadásul az elméleti dilemmákon és aggályokon túlmenően a gyakorlat is számos 

csapdát rejt magában: a NATO beavatkozását a kritikusok egyik tábora megkésettnek és 

elégtelennek ítélte, míg mások a segítségnyújtás mögötti altruizmus őszinteségét 

kérdőjelezték meg – mindkét tábornak voltak szószólói nyugaton, keleten és délen egyaránt. 

A Kongresszust illetően, noha kétpárti egyetértésről messze nem beszélhetünk, éles 

pártos törésvonal sem alakult igazán ki – legalábbis ez szűrhető le a koszovói beavatkozást 

érintő fő szavazások eredményeiből, hiszen a törvényhozás mindkét házában kényelmes 

többséget sikerült szerezni a beavatkozás mellé, ráadásul – elsősorban is a Szenátusban – még 

az átszavazásoknak is meglehetősen nagy volt az aránya (egyébként mind a republikánusok, 

mind a demokraták részéről).
398

 

A közvéleményt mindeközben az események fordulatai szerinti ingadozás jellemezte – 

általánosságban az úgynevezett CNN-effektus jegyében (ami természetszerűleg áttételesen 

hatást gyakorolt a döntéshozókra is). Az 1990-es évekre jellemző, hogy az amerikaiak nagy 

részét az amerikai értékek továbbra is mélyen áthatják, ugyanakkor a hadsereg külföldi 

bevetését leginkább csak akkor támogatják, ha egyrészt ahhoz nemzeti érdek is fűződik, 

másrészt nem kell tartani komoly emberáldozatoktól. A CNN-effektus érvényesülésére az 

egyik legrelevánsabb példa Szomália: a missziót megelőzően és annak kezdetén a társadalmi 

támogatás egyértelmű, sőt fokozódóan elsöprő (1993 márciusában, az UNITAF a felszínen 

látszólagos sikerének idején 84%) volt, hiszen az amerikaiakat meghatotta a helyiek 

szenvedése, kiszolgáltatottsága és nélkülözése; utóbb azonban, ahogy a humanitárius 

tevékenység egyre inkább átbillent békefenntartásba, majd pedig béketeremtésbe és 

                                                 
398

 Lásd a Képviselőház, illetve a Szenátus hivatalos honlapjának archívumát:          

http://clerk.house.gov/evs/1999/roll049.xml;          

http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=106&session=1&vote=0

0098. 
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„nemzetépítésbe”, valamint egyre több amerikai áldozatról érkeztek híradások, hirtelen 

megfordult a helyzet, és az ellenzők erős dominanciába kerültek (a mogadishui csata 

döbbenetét követően 69% már a kivonás, 43% az azonnali kivonás mellett volt).
399

 Ezen 

ismeretek birtokában nem meglepő, hogy a boszniai háborúba való bevonódást a társadalom 

részéről inkább ellenzés, mint támogatás övezte – a konfliktust magát pedig sokáig egyszerű 

érdektelenség: ebben szerepe lehetett annak is, hogy a konfliktust az Egyesült Államokból 

sokan egyformán ellenséges, önhibájukból bajba került etnikumok marakodásaként 

értelmezték, valamint hogy Európa peremén joggal vetődött fel a nyugat-európai 

szövetségesek közvetlenebb felelőssége és érdekeltsége.
400

 A helyzet sok tekintetben hasonló 

volt Koszovóban is: ami érthetővé teszi, miért vonakodott Clinton elnök sokáig a 

döntéshozatal előtt, illetve hogy miért törekedett mindenképp elkerülni elsősorban is a 

szárazföldi csapatok bevetését. 

2.10.E) ÁTTEKINTŐ ÉRTÉKELÉS 

A Clinton-doktrína értékelését két részre kívánom bontani: egyrészt szót ejtek a 

doktrína alkalmazásának megítéléséről, kritikai jelleggel, másrészt pedig megkísérlem 

elhelyezni eszmeiségét, jelentőségét, specifikumait tekintve a többi doktrína sorában, leíró-

összehasonlító jelleggel. 

Ami a doktrína egyetlen tiszta és konkrét, Clinton általi alkalmazásának, vagyis a 

koszovói háborúnak a megítélését illeti, első ránézésre a siker egyértelmű, jobban 

belegondolva azonban ezt több megfontolás is árnyalja. A puszta tényeket és a felszínt 

tekintve a mérleg szinte makulátlanul pozitív: a NATO elérte eredeti céljait anélkül, hogy 

követelésein bármit változtatnia kellett volna, hiszen a szerb erők elhagyták Koszovót anélkül, 

hogy szárazföldi invázióra kényszerült volna a szervezet, kisvártatva pedig egymillió 

menekült tért vissza lakóhelyére; ezen túlmenően a koszovói légi kampányt a stratégiai 

bombázás legsikeresebb példájaként tartják számon a fegyvernem történetében – az előzetes 

várakozásokhoz képest is hatásos eszköznek bizonyult, relatíve alacsony áron.
401

 Clinton 

értékelése szerint ennek megfelelően Koszovó új precedenst teremtett a humanitárius 

intervencióknak. Bár a konkrét siker megkérdőjelezhetetlen, azt azért számos tényező 
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árnyalja:
402

 a NATO sikerét nagyban segítette az alapvetően európai – vagyis nem teljesen 

idegen – kontextus, márpedig Afrika, ahol polgári lakosságot érintő válsághelyzetek zöme 

koncentrálódik (az 1990-es években a polgárháborúk háromnegyedét vívták a kontinensen), 

egészen más; a NATO az UĆK közreműködése – helyismerete és emberanyaga – nélkül nem 

lett volna képes sem ilyen hatékony bombázásra, sem pedig szárazföldi harci alakulatoknak a 

térségbe küldését nem tudta volna mellőzni (ami, tekintettel az amerikai közvéleménynek a 

saját katonai áldozatok iránti érzékenységére, lényeges szempont volt a döntéshozók előtt); 

ráadásul a tehermegosztást illetően is el kell mondani, hogy az akció koalíciós jellege ellenére 

sem beszélhetünk Európa arányos részvállalásáról (a bevetésben résztvevő légi járművek és 

légi személyzet kétharmada amerikai volt – és ez még akkor is igaz, hogy ha a KFOR-erők 

85%-ban viszont már az európaiak soraiból kerültek ki, ami egyébiránt költségek tekintetében 

is a teljes forrásszükséglet nagyobb hányadát tette ki); mindezeken túlmenően az ENSZ BT 

explicit felhatalmazásának hiánya súlyosan megkérdőjelezte az akció nemzetközi jog szerinti 

legalitását is
403404

, és a legelrugaszkodottabb kritikusok szerint ez olyan diplomáciai 

feszültségeket eredményezett, ami akár újabb szuperhatalmi konfrontációhoz is vezethetett 

volna (a megelőző évből ugyan volt egy olyan határozat, miszerint a koszovói válság a 

nemzetközi békét és biztonságot fenyegető tényező, de miután Oroszország és Kína előre 

jelezte vétózási szándékát, a NATO-országok – a helyzet sürgősségére hivatkozva – nem is 

folyamodtak inkább felhatalmazásért a Biztonsági Tanácshoz). Mindez tehát nagyban 

megkérdőjelezi a doktrína egyetemes alkalmazhatóságának a reális voltát a gyakorlatban. A 

még ennél is súlyosabb probléma azonban az, hogy a Clitnon-doktrína létjogosultsága is 

megkérdőjelezhető, mégpedig elméleti síkon, és pont a Clinton-kormányzat első számú 

diplomatájának, Madeleine Albrightnak azzal a clintoni értelmezésnek szögesen ellentmondó 

kijelentésével, miszerint „Koszovó példájából nem szabad messzemenő következtetéseket 

levonni, hiszen minden eset más és más, és minden egyedi esetben egy sor tényező együttes 

megfontolása szükséges bármilyen döntés meghozatala előtt”
405406

 – márpedig az eseti alapon 
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történő döntések létjogosultságának elismerése, sőt annak hangsúlyozása, a doktrína doktrína 

voltát kérdőjelezi meg, hisz ezzel „kiminősíti” azt a definícióból. Ez ráadásul további olyan 

gyakorlati-elméleti problémákat vet föl, mint a humanitárius intervenciók szelekciós 

kritériumaival szemben a szükségesség abszolútuma, illetve ezzel karöltve a belső és a külső 

imázs (értsd: aránytalan teherviselésben megvalósuló forráspazarlás vs altruizmustól távol 

álló hegemonisztikus ambíciók) együttesen ellenható volta. 

Mindazonáltal a Clinton-doktrína – minősítésétől függetlenül – megszületett, és így 

elhelyezendő a többi doktrínák sorában. Ha elméleti besorolását, illetve teoretikus 

előzményeit tekintjük, arra kell jutni, hogy a Clinton-doktrínában – talán minden korábbinál 

tisztább formában – újfent egymáshoz lettek kötve az amerikai értékek és az amerikai nemzeti 

érdek (gondoljunk magára a megfogalmazásra: „az emberiség elleni bűnök elkövetése, mint 

olyan, önmagában sérti érdekeinket”); mindazonáltal az önkéntes felelősségvállalás nem 

parttalan (és ez nem csak a külügyminiszter által felvetett minősítési rendszerben ölt testet, de 

maga az elnök is megfogalmazta, hogy „fel kell tennünk a kérdést, hogy biztonságunkra 

nézve mik a következményei, ha hagyjuk a konfliktusokat felgyülemleni és terjedni; nem 

csinálhatunk mindent, nem lehetünk ott mindenütt”). Ezt tekinthetjük a neowilsoniánus 

idealizmus és a neomorgenthauiánus realizmus egyfajta sajátos elegyének, alkalmazásában 

pedig ugyanúgy tetten érhető a müncheni szindróma meg nem alkuvása, mint a Vietnam-

szindróma habozó visszafogottsága. Főbb specifikumai közül pedig leginkább azt érdemes 

kiemelni, hogy időzítése rendhagyó, hiszen az elnök jóval a felmerülő problémák 

jelentkezését követően nyilatkoztatta ki, amikor kormányzata már túlvolt alkalmazásának 

számos példáján. 
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 Madeleine Albrightot és Sandy Bergert idézi:          Ivo H. Daalder – Michael E. O’Hanlon: Unlearning the 

Lessons of Kosovo.  p.129. 
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3. A BUSH-DOKTRÍNA
407 

3.A) KONTEXTUS – AZ IDŐSZAKRA JELLEMZŐ AMERIKAI BIZTONSÁGI KÖRNYEZET 

2001. szeptember 11-én négy amerikai utasszállító repülőgép, illetve az eltérítőik által 

kiválasztott célpontok katasztrófái határozták meg az eseményeket: e nap délelőtti óráiban 

először a New York-i World Trade Center ikertornyainak repült neki rövid egymásutánban az 

American Airlines és a United Airlines egy-egy menetrendszerinti járata, majd hasonló 

jellegű támadás érte Washingtonban a Pentagon épületét, továbbá még egy további, terroristák 

kezére került repülőgép lezuhant – máig tisztázatlan körülmények között – egy Pennsylvania 

állambeli kukoricaföldre. Ez a cselekménysor volt az 1941-es Pearl Harbor-i japán támadás 

óta az első realizálódott külföldi fenyegetés az Egyesült Államok területe ellen, az Egyesült 

Államok kontinentális területét tekintve pedig hasonlóra az (egyébként akkor Washington 

által kezdeményezett) 1812–1814-es brit–amerikai háború óta nem volt példa. Az 

eseményekért az amerikai vezetés, a biztonságpolitikai szakértők és a világsajtó a kezdetektől 

egyértelműen Oszama bin Ládent, illetve a hozzá kapcsolható iszlám fundamentalista
408

 

terrorszervezetet, az al-Kaidát tette felelőssé. A – legalábbis magját tekintve – szinte az első 

reakciók közt megfogalmazódó (a továbbiakban persze még további elemekkel bővülő, 

csiszolódó) Bush-doktrínának ez volt a közvetlen kiváltó oka. Mindazonáltal ugyanakkor 

persze sem a terrorcselekmények, sem pedig az azokra képzett amerikai reakció, illetve a 

kiformálódó Bush-doktrína nevében foganatosított későbbi amerikai cselekmények nem 

voltak minden előzmény nélkül. 

A biztonságpolitikai szakértőket és az amerikai vezetést már közvetlenül a 

hidegháború lázarulta után – sőt részben azt megelőzően is – az első vonalban foglalkoztatták 

azok az új típusú fenyegetések, amelyek a nemzetközi terrorizmushoz, a tömegpusztító 

fegyverek elterjedéséhez, a bukott és/vagy lator államokhoz kapcsolódtak (erről részben szó 

esett már a clintoni külpolitika tárgyalása során is). A westernizációval radikálisan 

szembehelyezkedő és elsősorban az iszlám és arab társadalmak modernizációs frusztrációiból 

táplálkozó iszlám fundamentalizmus már az 1960-as években teret nyert a tág értelemben vett 
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 A Bush-doktrína forrásszövegét – annak legteljesebb és minden elemét tartalmazó formájában – lásd:          

National Security Council: The National Security Strategy of the United States of America, September 2002. 
408
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sajtóban és a biztonságpolitikával foglalkozó szakértők körében is bevett terminust. 
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Közel-Keleten, és a hozzá kapcsolódó terrorizmus is hamarosan megjelent.
409

 Az erre 

irányuló amerikai figyelmet jól jelzi azoknak a végrehajtási döntési direktíváknak és egyéb 

kormányzati dokumentumoknak a sora, amelyek még a Reagan-kormányzat alatt 

megjelentek; a kifejezetten amerikai célpontokra irányuló támadásoknak pedig az 1990-es 

évek végére számos konkrét példája is akadt (pl.: támadások az Egyesült Államok kenyai és 

tanzániai nagykövetségei ellen 1998-ban, az adeni kikötőben állomásozó USS Cole elleni 

akció 2000 októberében). A Szovjetunió széthullásával a tömegpusztító fegyverek – vagy 

legalábbis az ahhoz szükséges technikák, alapanyagok, eszközök és know-how – 

ellenőrizetlen elterjedése is fokozott aggodalmakat gerjesztett, egyes szakértők pedig a kémiai 

vagy biológiai fegyverek alternatív eszközökkel való célba jutatását már nem is „ha”, hanem 

„mikor és hol” típusú problémaként vetették föl; (mindezekhez adódtak még továbbá a 

cyberterrorizmus jelentette fenyegetések).
410

 A tömegpusztító fegyverek beszerzése által 

zsarolási potenciálra szert tevő és lesújtó emberjogi indexszel rendelkező, jellemzően terjedő 

regionális instabilitást maga után vonó humanitárius katasztrófák kiindulópontjait képező 

bukott és/vagy lator államok okozta fenyegetettségnövekedés szintén napirenden volt a 

nyugati államok és a világszervezet különböző fórumain is. A fenyegetettségérzet pedig csak 

hatványozódott, ha felmerülhetett ennek a három, önmagában is aggasztó komponensnek a 

keveredése, vagyis a nemzetközi terrorszervezetek és a bukott és/vagy lator államok 

szövetkezése tömegpusztító fegyverek megszerzésére, illetve kifejlesztésére, majd célba 

juttatására.
411

 

Ráadásul ebben a kérdésben hatékonyan össze lehetett kapcsolni a nemzetbiztonsági 

érdekek realista nézetrendszerét a humanitárius felelősségvállalás idealizmusával is. 

Nyilvánvalóan ezen együttállásoknak is betudható, hogy az iraki rezsimváltás célkitűzésként 

szintén jóval megelőzi nemcsak a 2003-as inváziót vagy a 2001. szeptember 11-ei 

terrorcselekményeket, de általában a Bush-kormányzatot is: az Iraq Liberation Act – vagyis az 

Irak felszabadításáról szóló törvény –, amely az iraki vezetés nemzetközi normaszegéseinek 

sorára hivatkozva explicit módon célként rögzíti Szaddám Husszein a hatalomból való 

eltávolítását és felelősségre vonását, illetve ahhoz olyan eszközöket is rendel, mint az elnök 

által kijelölendő iraki ellenzéki csoportok anyagi, diplomáciai és közvetett katonai (értsd: 

fegyverellátás, kiképzés) módokon történő segítése, 1998 végére datálódik.
412

 A törekvés 
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olyan konkrét akciókban is testet öltött, mint amilyen a Clinton elnök által elrendelt 1998. 

decemberi Sivatagi róka hadművelet, valamint a szankciópolitika jegyében foganatosított 

intézkedések egész sora. 

3.B) MEGJELENÉS, TARTALOM ÉS FORMÁTUM 

A Bush-doktrínát mint terminust különféleképp szokás alkalmazni: egyrészt szokás a 

terrorellenes háborút
413

 megalapozó amerikai külpolitika egyes elemeire, másrészt pedig a 

bushi külpolitika ezen koncepcionális elemeinek együttesére érteni. A Bush-doktrína 

„komplexumát” én – egyéb forrásoktól eltérően, illetve azok mintegy szintéziseként – három 

síkon határozom meg: magja és egyúttal alappillére a terrorizmus és a terrorizmust támogató 

országok elleni határozott fellépés, illetve a terrorista csoportok és az őket támogató rezsimek 

szükségszerű egymáshoz rendelése; két fő eszköz- és egyúttal célrendszere a nonproliferáció 

és a demokratizáció; három lényegi implikációja pedig a megelőző csapás (preempció) 

legitimálása, az unilaterális fellépés és az Egyesült Államok hegemón státusza. 

A Bush-doktrína legszűkebb értelemben vett „normatív” „tartalma” már Bushnak a 

terrorcselekmények napjának estéjén elmondott, a nemzethez intézett televíziós-rádiós 

beszédében megjelenik, amikor azt mondja, hogy „A hírszerző és elhárító apparátus összes 

erőforrását arra irányíttattam, hogy megtaláljuk és felelősségre vonhassuk ezeknek a gonosz 

cselekményeknek a kitervelőit. Ennek során nem fogunk különbséget tenni a cselekményeket 

elkövető terroristák és azok közt, akik menedéket nyújtanak nekik.”
414

; ehhez az amerikai 

reakcióról szóló szeptember 20-ai kongresszusi beszédében hozzátette, hogy „Minden 

nemzetnek, minden térségnek döntést kell hoznia: Vagy velünk van, vagy a terroristákkal. 

Ettől a naptól kezdve bármely országot, amely menedéket nyújt a terroristáknak, vagy 

támogatja azokat, az Egyesült Államok ellenséges rezsimként fog kezelni”
415

. A másik 

leginkább hangsúlyozott specifikum, a megelőző csapás koncepciója pedig két további nagy 

jelentőségű beszédben, a terrortámadásokra következő évi az Unió helyzetéről szóló 
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beszédben, valamint a West Point-i katonai akadémián elmondott avatási beszédben 

fogalmazódik meg: „Meg kell, hogy akadályozzuk a kémiai, biológiai és nukleáris 

fegyvereket szerezni törekvő terroristákat és kormányzatokat abban, hogy fenyegetővé 

válhassanak az Egyesült Államokra és a világra nézve  Nem fogok eseményekre várni, 

mialatt a veszélyek gyülemlenek.”
416

; „A múlt század nagy részében Amerika védelme az 

elrettentés és a feltartóztatás hidegháborús doktrínáin alapult. Néhány esetben ezek a 

stratégiák még ma is alkalmazhatóak  De ha addig várunk, míg a fenyegetések teljes 

valójukban érzékelhetővé válnak, akkor már túl sokáig vártunk  A harcban nekünk kell az 

ellenség elébe mennünk  És nekünk kell szembenéznünk a fenyegetésekkel még azelőtt, 

mielőtt felmerülnének.”
417

. A tömegpusztító fegyverek elterjedésének veszélye és az ennek 

megakadályozására teendő erőfeszítések, valamint a demokratizálás mint a terrorizmus 

mögöttes okainak felszámolására kínálkozó legmélyrehatóbb kezelési mód – a fenti 

gondolatokkal karöltve – természetesen még sok más megnyilatkozásban is előfordul; 

csakúgy, mint az Egyesült Államok autonóm voltának és vezető szerepének hangsúlyozása, 

vagy legalábbis az ebbe az irányba tett utalások. Mindez legteljesebb összességében azonban 

a 2002-es nemzetbiztonsági stratégiában
418

 fogalmazódik meg – egy helyen és koherens 

módon: ezért bevett dolog a Bush-doktrína forrásaként ezt a dokumentumot megjelölni. 

Véleményem szerint az általam alkalmazott differenciálás a Bush-doktrína 

koncepcionális elemeit illetően elsődleges fontosságú, mivel ezen elemek egymástól eltérő 

súllyal és – legfőképp – minőségileg is megkülönböztető funkcióval bírnak: az ezek közül 

való önkényes szelekció ugyanis keveset árul el a doktrína teljességéről, míg azok taxatív 

felsorolása szintúgy félrevezető lehet, félreértelmezések alapjául szolgálhat. Gondoljunk bele 

a következőkbe: A demokratizálás és a nonproliferáció a bushi külpolitikában koncepcionális 

elemek, egyszerre tekinthetőek idealisztikus célnak és pragmatikus eszköznek, a terrorizmus 

elleni küzdelem két legelemibb, legcélravezetőbbnek ítélt módszereként; mindez azonban 

nem doktrinális jellegű, az eszközi meghatározottság sokkal hangsúlyosabb, hisz Bush nem 

mondott olyat, hogy „az Egyesült Államok világszerte demokratizálni fog”, vagy hogy 

„Washington felszámol minden diktatúrát”, esetleg hogy „hadat üzen minden tömegpusztító 
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 George W. Bush: Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union (Washington, 

D.C., January 29, 2002). 
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 George W. Bush: Commencement Address at the United States Military Academy in West Point (New York, 

June 1, 2002). 
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 Lásd elsősorban is a dokumentum 5. fejezetét (13-16.old.): V. Prevent Our Enemies from Threatening Us, 

Our Allies and Our Friends with Weapons of Mass Destruction. 
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fegyverekkel rendelkező nem-baráti rezsimnek”.
419

 A Bush-doktrína doktrinális értelemben 

mindössze azt jelenti ki, hogy az Egyesült Államok hadat üzen a terrorizmusnak, és e háború 

során – nyilván gyakorlati megfontolásokból is – nem áll módjában különbséget tenni a 

terroristák és az őket bújtató vagy támogató rezsimek között. Ehhez képest a preempció 

szintén csak eszköz, bár abban a tekintetben, hogy – a demokratizálás és a nonproliferáció 

korszakos ambíciójához képest – markánsan egyedi és specifikus, nem alaptalan dolog a 

doktrína emblematikus passzusaként számon tartani. Ha minden eddig számba vett dologhoz 

hozzáadjuk még az unilateralizmust és a hegemóniát, láthatjuk, hogy ezek mennyire csupán 

járulékos velejárói a doktrínának: az unilateralista megközelítés inkább csak a megelőző 

csapások végrehajthatóságához kellő „szükséges rossz”, és nyílt hangoztatása nyilvánvaló 

diplomáciai károkkal járhatott volna csak
420

 – Bush elnök ugyan nem rejtette véka alá, hogy 

megfelelő ENSZ BT-felhatalmazás hiányában az Egyesült Államok akár magában is 

cselekedni fog, de a világszervezettel való együttműködés szándéka, vagy legalábbis a 

látszatának a fenntartása, mindvégig Washington legalapvetőbb prioritásai közt szerepelt
421

; a 

hegemónia esetében a helyzet retorikailag még nyilvánvalóbb – itt is azt kell észrevenni, hogy 

a hegemón státuszra a hathatós fellépéshez van szüksége csupán az Egyesült Államoknak, és 

az nem öncél vagy nem nyílt politikai törekvés, csak a doktrína mintegy vonzataként 

értelmezhető.
422

 

                                                 
419

 El kell ismerni ugyanakkor, hogy a demokratizálásnak, illetve a demokratikus társadalmak természet adta 

pacifizmusának mint a béke letéteményesének (a demokratikus béke elmélete: „a demokráciák nem háborúznak 

egymással”) komoly teoretikus alapjai vannak, ezért elvonatkoztatva a konkrét esetektől, a demokratizálást 

lehetne öncélként, és így első vonalbeli doktrinális elemként értelmezni. 
420

 Megjegyzendő, hogy a Bush-doktrínát mint terminust még hónapokkal 2001. szeptember 11-e előtt 

megalkotó Charles Krauthammer alapvetően Bushnak az unilateralizmus irányába mutató külpolitikai lépéseit 

állította az általa körvonalazódni látszódó új elnöki doktrína középpontjába. – Az kétségtelen, hogy a Bush-

kormányzatnak valóban számos unilateralista lépése volt (csak az említés szintjén: Kiotói jegyzőkönyv, 

Nemzetközi Büntetőbíróság, ABM-szerződés). Az is vitathatatlan, hogy az Egyesült Államok számára az 

„önvédelem jogának a gyakorlása” során a multilaterális kötöttségek legfőképpen „tehertételnek”, „béklyónak”, 

hatékonyságrontó tényezőnek számítottak. Sőt az is ténykérdés, hogy a kormányzati – és ezen belül elnöki – 

megnyilatkozások – megfelelve némileg a közvélemény elvárásainak is – markánsan állást foglaltak az amerikai 

önrendelkezés kapcsán a tekintetben, hogy az Egyesült Államok fenntartja magának a jogot az önvédelemre a 

nemzetközi közösség együttműködésének vagy jóváhagyásának hiányában is (ami implicite persze mindig is 

minden szuverénnek jogában áll, csak hangoztatni nem szokás), én mégis azt tartom, hogy az unilateralizmus 

nem annyira doktrinális, mint inkább járulékos pragmatikus elem volt. 
421

 George W. Bush: Remarks by the President of the United States /United Nations General Assembly (New 

York, September 12, 2002). 
422

 A relatív katonai fölény megtartása és az ilyen értelemben vett hegemón státusz fenntartása persze áttételesen 

megjelent és, rendszerszerűen végigkísérve a mindenkori szakpolitikai döntéshozatalt, meg is jelenik a katonai 

költségvetések leépítését ellenzők érvkészletében, és 2001. szeptember 11-e után az államnak a nemzet 

biztonságának megteremtéséért viselt felelőssége még jobban reflektorfénybe került. Az is nyilvánvaló, hogy az 

unilateralista fellépés és a hegemón státusz pragmatikusan, illetve a realista szemléletben egymást előfeltételezik 

(érdemi és hatékony egyoldalú cselekvéshez szükség van az erőfölényre, az erőfölény pedig természetszerűleg 

sarkall az egyoldalú cselekvésre – már csak a lehetőségének a megteremtésével is, ami az azok kihasználására 

vonatkozó kívánalmak megjelenését generálja). Tehát implicit módon a bushi külpolitikai aktivizmusnak 
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3.C) SZERZŐSÉG; A NEOKONZERVATIZMUS 

A George W. Bush nevével fémjelzett amerikai külpolitikai doktrína mögött 

meghúzódó elméleti elgondolások közvetlenül visszavezethetőek a neokonzervatizmus 

külpolitikai alapvetéseire, a Bush-kormányzat külpolitikai napirendjének alakulását pedig 

erőteljesen meghatározták azon neonkonzervatív körök, akiknek tagjai nagy számban 

képviseltették magukat az adminisztráció kül- és biztonságpolitikai stábjának 

kulcspozícióiban. Mielőtt azonban a személyes szerepvállalásokat illető részletekbe mennék, 

célszerűnek tartom elhelyezni magát az irányzatot, annak rövid történeti áttekintése révén. 

A neokonzervatizmus a politikai gondolkodásnak egy meglehetősen heterogén 

személyiségeket tömörítő irányzata, amelyet nem lehet egyetlen szervezethez kötni, amelynek 

nincs és nem is volt megnevezhető vezető személyisége, és amelyhez nem lehet pártot vagy 

akár demográfiailag értelmezhető szavazótábort kötni; a heterogenitásnak pedig történeti okai 

vannak, és a neokonzervatív irányzat három, illetve négy korszakra bontásával lehet 

magyarázni.
423

 A gyökereket egyesek egészen a harmincas évekig visszavezetik, és arra 

hívják fel a figyelmet, hogy a későbbi neokonzervatívok fiatal korukban szélsőségesen 

baloldaliak, trockisták voltak; a szellemi-politikai iskolává alakulás egyik kulcsfigurája, 

Irving Kristol ugyanakkor az eszmeirányzatot úgy definiálta, mint amelyben a forrás Milton 

Friedman gazdasági, Friedrich Hayek szociális, Russell Kirk kulturális és Leo Strauss 

filozófiai és politikai konzervatizmusa.
424

 A neokonzervatívok első generációja az 1960-as 

években formálódott ki azok közül az eredetileg liberális értelmiségiek közül, akik a johnsoni 

„Nagy társadalom” gazdaság- és társadalompolitikáját a roosevelti New Deal és a 

keynesianizmus túlhajtásának tartották, és némileg más alapokról utasították el, mint a 

hagyományos konzervatívok; ez a generáció az Irving Kristol és Daniel Bell által alapított 

Public Interest és a Norman Podhoretz által főszerkesztett Commentary köré tömörült. A 

második generáció a George McGovern elnökjelölt által fémjelzett Demokrata Pártról vált le, 

akik azt rótták fel egykori pártjuknak, hogy hátrahagyták a hagyományos szavazóbázist 

képező kékgalléros értékeket és érdekképviseletet, illetve túl nagy hangsúlyt fektettek e 

helyett a polgárjogi és pacifista mozgalmakban kibontakozó új baloldal és az ellenkultúra 

iránti toleranciára, valamint ennél a generációnál jelent meg a külpolitika fajsúlyossága, 

amennyiben határozottan szembehelyezkedtek az enyhülési politikával, a Vietnam-szindrómát 

                                                                                                                                                         
szükségszerű eleme a hegemónia és az unilateralizmus párosa is – azonban explicit doktrinális jellegét ezúttal is 

vitathatónak tartom. 
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 Irving Kristol: Reflections of a Neoconservative.  p.xiv. 
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eltúlzottnak tartották, az Egyesült Államok Közel-Kelet-politikáját illetően pedig nagy 

hangsúlyt helyeztek az Izraellel való érték- és érdekközösségre; e generáció fő csoportosulásai 

voltak a Coalition for a Democratic Majority és a Committee on the Present Danger – ez 

utóbbi jelentette az újszerű kapcsolódási pontot a Republikánus Párthoz és Ronald Reagan 

elnökjelölthöz –, a szakpolitikai intézetek közül a főbb gyűjtőhelyekké a Hoover Institution, a 

Heritage Foundation és az American Enterprise Institute váltak, a generáció meghatározó 

alakjai közé pedig olyan későbbi neokonzervatívok sorolhatóak, mint például Richard Perle, 

Douglas Feith, Paul Wolfowitz, I. Lewis „Scooter” Libby és Daniel Patrick Moynihan. Az id. 

George Bush elnöksége visszatért a realistább nixoni külpolitikához, a bipoláris világrend 

megszűnt létezni, Clintonnal pedig a Demokrata Párt is visszahúzott a politikai centrumhoz, 

és mindezzel leáldozni tűnt a neokonzervatívoknak, akik azonban az 1990-es évek közepétől 

ismét elkezdték hallatni hangjukat – ezúttal már kétségek nélkül a Republikánus Párthoz és a 

jobboldalhoz kötődően, a belpolitikai tematikákat mellőzve, a külpolitikai napirendben pedig 

(némileg a megváltozott körülményekhez, az Egyesült Államok unipoláris státuszához 

hangolván habitusukat) elődeiknél is radikálisabb nézeteket képviselve, az első generációsok 

tartását a nagyszabású tervezetektől pedig teljesen maguk mögött hagyva; e generációhoz 

tartoznak például William Kristol és Robert Kagan, a vezető orgánumuk pedig az általuk 

szerkesztett Weekly Standard. 
425

 A „wilsoniánus héjáknak” is aposztrofálható 

neokonzervatívokra jellemző az amerikai kivételességtudat, a messianisztikus ambíciók, a 

demokrácia megvalósíthatóságát illető univerzalizmus, a világállapotok leegyszerűsítő és 

végletes (szimplisztikus és abszolutista: fekete/fehér) megítélése, az unilateralizmus 

preferálása a nemzetközi szervezetek keretei közt való cselekvés helyett, továbbá mindennek 

alátámasztásaképp az amerikai katonai fölénynek tulajdonított kiemelt jelentőség 

(„hegemonizmus”).
426

 

Ezen elemek mindegyike több ponton tetten érhető mind a Bush-doktrínában, mind 

pedig a Bush-kormányzat külpolitika-csinálásában. Mindazonáltal, noha a hatás-befolyás 

egyértelmű és mélyreható, korántsem kizárólagos és egyöntetű. Tagadhatatlan, hogy az első 

ciklusbeli Bush-féle stábban, különösen a védelempolitika területén, számos neokonzervatív 

kapott helyet, és hogy ezek a világpolitikában tapasztalatlan elnök döntéseire komoly 

befolyással voltak, de – legalábbis a tudományos vizsgálat, ha nem is a politikai elemzés 

szintjén – érdemes a résztvevők hovatartozását árnyalni. A kétségkívül neokonokként 

azonosítható tisztségviselők, illetve tanácsadók között tartjuk számon John Boltont (a 
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külügyminisztérium szakértőjét), Douglas Feitht (védelmi államtitkárt), Stephen Hadley-t 

(Condoleezza Rice helyettesét), William Kristolt, Lewis Libbyt (az alelnök kabinetfőnökét), 

Richard Perle-t (a Védelempolitikai Tanács elnökét), valamint Paul Wolfowitz 

védelmiminiszter-helyettest
427

 – aki a szűkebb értelemben vett neokonok közül a 

legmagasabb formális tisztséget töltötte be. Donald Rumsfeld védelmi miniszter és Dick 

Cheney alelnök ugyan számos nézetet osztottak a neokonzervatívokkal, sőt közös múltjuk is 

volt, de inkább „rámenős nacionalistáknak” tekinthetők, akik a közel-keleti amerikai jelenlét 

kimutatásának tulajdonítottak inkább jelentőséget, és ennyiben egybevágtak a törekvéseik a 

neokonzervatívokkal; Condoleezza Rice nemzetbiztonsági tanácsadó szintén otthonosan 

mozgott a neokonzervatív körökben, de a bushi külpolitika-alakítást tekintve visszafogottabb 

álláspontot képviselt, jóllehet nem mutatott fel alternatív opciókat; Colin L. Powell 

külügyminiszter pedig kifejezett ellenérzésekkel viseltetett a neokonzervatív ambíciókkal 

szemben, és pragmatikus realistaként tartjuk számon. Fontos megjegyezni, hogy Bush elnök 

maga nem volt neokonzervatív – még ha föl is karolta számos koncepciójukat, és elegyítette 

azokat saját moralizmusával és a kezdeti elhatározásai melletti merev kitartással; továbbá azt 

sem szabad elfelejteni, hogy a 2001. szeptember 11-ei terrorcselekmények nélkül minden 

bizonnyal nem nőhetett volna ekkorára a neokonzervatív körök igazolódni látszott 

elgondolásainak a befolyása, illetve hogy az iraki invázióra sem kerülhetett volna sor a 

neokonzervatív táboron kívülről érkező, a háború igazolhatóságát és megnyerhetőségét 

megerősítő nézetek
428

 nélkül.
429

 

3.D) ALKALMAZÁS – AFGANISZTÁN ÉS IRAK 

George W. Bush a 2001. szeptember 11-ei terrortámadásokra válaszul világméretű 

háborút hirdetett a terrorizmus ellen – egy elismerten olyan háborút, amelyet nem 

hagyományos célpontok ellen és nem hagyományos eszközökkel, nehezen behatárolható 

időkeretben és bizonytalanul megítélhető sikerességgel kell megvívnia az Egyesült 

Államoknak és szövetségeseinek. A közvetlen cél a terrorcselekmények kitervelőinek – 

elsősorban Oszama bin Ládennek és az al-Kaida más vezetőinek – a felelősségre vonása, 

illetve a hasonló akciókra képes szervezetek és csoportok felszámolása volt. A célpont 

                                                 
427
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természetéből fakadóan nehezen lokalizálható, ezért a kezdeti ellencsapások sem közvetlenül 

a terroristacsoportokra irányultak, hanem az elfogásukban nem közreműködő afgán tálib 

rezsim megbuktatását célozták. A terror elleni háború másik, következő állomása a Szaddám-

rezsim Irakja volt.
430

 Az természetesen meghaladja jelen vizsgálódás kereteit, hogy a harci 

cselekmények részletekbe menő leírására vállalkozhassak, ezért csak a legfontosabb 

paramétereket, az eddig kikristályosodott eredményeket ismertetem, illetve néhány 

általánosabb kritikai aspektust vázolok fel az alábbiakban. 

Miután tehát a tálib vezetés megtagadta Washington azon követelésének teljesítését, 

hogy adják ki az al-Kaida Afganisztánban bujkáló vezetőit, illetve haladéktalanul számolják 

fel kiképzőtáboraikat – amikkel kapcsolatban egyébként korábbra datálható ENSZ BT-

határozat (1333. sz. – 2000. december 19.) is érvényben volt –, az Egyesült Államok 

szövetségeseivel karöltve az invázió mellett döntött, és hadüzenet nélküli háborút indított a 

tálib rezsim, illetve az általa bújtatott terroristák ellen – ehhez az Egyesült Államok és a 

Washingtoni szerződés 5. cikkét életbe léptető NATO álláspontja szerint külön ENSZ BT-

felhatalmazásra sem volt szükség, tekintettel a válaszlépés megítélésük szerinti önvédelmi 

jellegére. Az Enduring Freedom hadművelet végül 2001. október 7-én indult meg, és szűkebb 

katonai értelemben 2001. december 17-ével zárult: a harci cselekmények első szakaszában a 

terroristabázisok és tálib katonai célpontok légi bombázása zajlott; a második szakaszban a 

kulcsfontosságú városok (Mazar-i-Saríf, Kabul, Kunduz, Kandahár) a helyi ellenállók, az 

Északi Szövetség alakulatainak a részvételével történő visszavétele történt meg – a fővárost 

november 13-ára hagyták hátra a tálibok; végül a harmadik szakaszban a Tora-Bora-

barlangrendszerben megbúvó harcosok lefegyverzésére, illetve az országból való kiszorítására 

kerítettek sort. Természetesen a katonai megoldás korántsem jelenthetett teljes politikai-

társadalmi rendezést: 2001 decemberében Bonnban rendezett az ENSZ konferenciát, ahol a 

főbb afgán politikai csoportok, a környező országok, valamint a világpolitika tekintélyesebb 

érintett szereplőinek képviselői vettek részt, és döntöttek az afgán szuverenitás 

helyreállításáról az Afgán Átmeneti Hatóság létrehozása révén, illetve felvázolták az 

úgynevezett Petersbergi folyamatot az új afgán alkotmány kidolgozására és legitim végleges 

kormányzat felállítására. 2001. december 20-án az ENSZ Biztonsági Tanácsa létrehozta az 

ISAF-et (International Security and Assistance Force) Kabul és környéke biztosítására; az 

ISAF-erők David Howell Petraeus amerikai tábornok parancsnoksága alatt kezdték meg 
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működésüket, és a mintegy 42 nemzetiségből összeálló állomány mintegy felét amerikai 

katonák tették ki; 2003 augusztusában a kontingens politikai irányítását a NATO vette át, 

2006 közepétől pedig az ISAF fokozatosan kiterjesztette ellenőrzését az ország távolabbi 

térségeire is. Mindazonáltal a pakisztáni határon átmenekült tálibok Omár mollah vezetése 

alatt továbbra sem adták fel a harcot, és rendszeresen felújították a küzdelmet; intenzív, 

mindkét oldalon veszteségekkel járó, de különösképp az újjáépítést és a helyiek bizalmának és 

biztonságérzetének megalapozását ellehetetlenítő harcokra került sor többször az azóta eltelt 

évek során – a tálibok különösen az ország déli részén őrizték meg a hatalmukat, vagy 

legalábbis relativizálták a szövetséges haderő vagy a központi kormányzat általi tényleges 

ellenőrzést. Habár az országban azóta több alkalommal is lebonyolítottak már demokratikus 

választásokat, és Hamid Karzaival az élén az országnak nemzetközileg elismert kormánya 

van, az állam életképessége a nemzetközi segélyek és újjáépítési programok ellenére kétséges 

maradt; az ország számos területén továbbra is a központi vezetéstől lényegében független 

helyi hadurak tartják kezükben a tényleges hatalmat, a humanitárius mutatók még mindig sok 

kívánnivalót hagynak maguk után, és a világban forgalomba kerülő ópium jelentős része is 

továbbra is Afganisztánból származik. Az Afganisztánban szolgálatot teljesítő amerikai 

kontingens létszámát legutóbb 2009 végén még az újonnan hivatalba lépő Barack Obama 

elnök is tízezres nagyságrendben volt kénytelen megemelni; a jelenlegi politikai céldátum 

arra, hogy a nemzetközi kontingens teljes egészében átadja az ellenőrzést a – jelenleg 

toborzás és kiképzés alatt álló, de sok esetben kétséges lojalitású és nagy arányban 

alkalmatlan – helyi katonai és rendőri erőknek, a legutóbbi amerikai tervek szerint 2014. Az 

mindenesetre jelentős szimbolikus sikerként fogható föl, hogy – hivatalos jelentések szerint – 

egy évtizedes hajtóvadászat után sikerült Oszama bin Láden nyomára bukkanni, és az egykori 

terroristavezért egy 2011. május 1-ei akcióban amerikai kommandósok megölték.
431

 

A terrorizmus elleni háború másik fő színtere és egyben második fő állomása a 

Szaddám Husszein Irakja elleni akció volt. Az amerikai vezetés számára a bagdadi rezsim 

hosszú évek óta az egyik fő ellenséges hatalomnak számított a térségben, és Washington 

megvetéssel, illetve gyanakvással figyelte mind az országban uralkodó emberjogi állapotokat, 

mind pedig a rezsim fegyverkezési programjait, illetve azt, hogy ezekben a kérdésekben 

rendre nem vagy csak kényszer hatására, időlegesen és nem kielégítő hozzáállással működött 

együtt az ENSZ-szel. 2001. szeptember 11-e után a tömegpusztító fegyverek térségbeli 

proliferációja, illetőleg a Szaddám Husszeinéhez hasonlóan Amerika-ellenes rezsimek a 
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terroristákkal való szövetségre lépésének a lehetősége a korábbiaknál is fenyegetőbbnek 

hatott Washingtonban. Ezek adták egyfelől a politikai motivációt, másfelől – az amerikai 

álláspont szerint – a nemzetközi jogi alapot az amerikai invázióra. A harci cselekmények 

diplomáciai előkészítésére, politikai felvezetésére már a megelőző őszön sor került az ENSZ 

különböző fórumain, és – noha Szaddám Husszein újfent engedni látszott a fokozódó 

nemzetközi nyomásnak, és ismét beengedte az országba az ENSZ fegyverzetellenőreit, Hans 

Blixszel az UNMOVIC élén – 2003 tavaszára Bush elnök úgy ítélte meg, hogy az 

együttműködés megkésett és nem kielégítő, és megérett a helyzet a cselekvésre. Annak 

ellenére tehát, hogy az ENSZ fegyverzetellenőrei arról számoltak be, hogy munkájukkal 

haladni tudnak és várakozásaik szerint hónapok alatt el tudnák végezni azt, Bush elnök 2003. 

március 18-án ultimátumot adott Sazddám Husszeinnek, hogy 48 órán belül hagyja el 

Bagdadot. Miután az iraki diktátor nem tett eleget a felszólításnak, 2003. március 20-án 

megindult a rezsim megdöntésére irányuló koalíciós invázió, amelyben ugyan többtucatnyi 

állam képviseltette magát, de a kontingens zömét itt is elsősorban az amerikaiak, illetve a 

britek adták; a műveletek főparancsnoka Tommy Franks amerikai tábornok volt. A szűk 

értelemben vett katonai sikerek ezúttal is hamar bekövetkeztek: április 9-ére sikerült bevenni 

Bagdadot, és ezzel megdőlt az uralmon lévő rezsim, néhány napra rá, utolsó ellenállási 

pontként pedig bevették Szaddám Husszein szülővárosát, Tikritet is, amit követően George 

W. Bush elnök április 30-ával be is jelentette a megszállási műveletek eredményes befejezését 

– legalábbis a reguláris iraki haderő ellenállása tényszerű felszámolásának értelmében. 

Mindazonáltal a szűkebb értelemben vett katonai sikerek ezúttal sem jelentették egyúttal a 

politikai célok elérését is: az országban nemcsak az adminisztratív vákuum okozta káosz lett 

úrrá, de kezdetben baathista lojalista, majd iszlám fundamentalista, végül pedig 

megszállásellenes lakossági csoportok részéről felkelés tört ki a megszálló erőkkel szemben, 

ami elhúzódó és mindkét oldalon, legfőképpen pedig a helyi civil lakosság soraiból számos 

áldozatot követelő háborús körülményeket teremtett – jól mutatja, hogy az Iraqi Freedom 

kódnevű hadműveletet csak Barack Obama nyilváníthatta lezártnak, és az hivatalosan csak 

2010. szeptember 1-ével adta át a stafétát a New Dawn hadműveletnek (a kezdetben 250000-

es amerikai haderő időközben 300000 fölé is duzzadt és még 2010-re sem lehetett 50000 alá 

csökkenteni a létszámot). A hadművelet elérte közvetlen célját, hiszen a rezsim megbukott, 

Szaddám Husszeint magát pedig 2003. december 13-án sikerült elfogniuk az amerikaiaknak, 

akik a későbbiekben átadták őt az iraki igazságszolgáltatásnak, amely egy hozzávetőleg 

egyéves eljárás végén emberiség ellenes bűnök elkövetéséért halálra ítélte, és 2006. december 

30-án ki is végezték. A szigorúan vett megszállási műveletek lezárultát követően 2003 
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májusától 2004 júliusáig a Jay Garner, illetve L. Paul Bremer vezette Koalíciós Átmeneti 

Hatóság gyakorolta az adminisztratív hatalmat a megszállt országban, vele párhuzamosan 

pedig az úgynevezett Nemzetközi Felmérő Csoport kezdte meg a tényfeltáró munkát a 

tömegpusztító fegyverek fellelésére, illetőleg a közállapotok feltérképezésére – előbbi 

tekintetben munkájuk eredmény nélkül zárult; a politikai vezetés – több helyi csoport 

követelésének megfelelően, de megítélésük szerint megkésve – eztán az Iraki Ideiglenes 

Kormány kezébe került, amely azonban nehezen tudott úrrá lenni az elsősorban is Faluddzsa 

és Bászra környékén összpontosuló, részben iszlamista, részben nacionalista indíttatású, 

részben az al-Kaida és Abu Muszab al-Zárkávi által is patronált felkelő akciók okozta 

zavarokon; az első országos választásokra 2005. január 31-én került sor, amelyben annak az 

Iraki Átmeneti Kormánynak az összetételére lehetett voksolni, amely az új iraki alkotmány 

kidolgozására volt hivatott; az alkotmányt később, az év októberében végül népszavazással 

szentesítették, kisvártatva pedig megtartották az ennek alapján történő rendes nemzetgyűlési 

választásokat; az első állandó kormány – heves frakcióharcokat követően – 2006. május 20-án 

alakult meg, Núri al-Malíki vezetésével. Az iraki háborúban nagyságrendileg 4500 amerikai 

katona esett el, az amerikai költségvetés kapcsolódó közvetlen kiadásainak összege pedig 

meghaladja a 875 milliárd dollárt. Az Obama elnök által 2009-ben nyilvánosságra hozott 

kivonulási menetrend, illetve az Egyesült Államok és Irak között kötött megállapodás szerint 

az amerikai csapatok 2011. december 31-éig teljes egészében elhagyják az ország területét.
432

 

Mint az a fentiekből is leszűrhető, a terrorizmus ellen hirdetett háború két fő 

hadszíntere sok hasonlóságot mutat egymással, és rengeteg közösen levonható tanulsággal 

szolgál, ugyanakkor lényegi elemeikben és vonásaikban különböznek is. Habár tehát a 

felszínen tapasztalható jelenségek mutatnak is párhuzamot, sőt a misszió közvetlen céljain túl 

tekintve az elérni kívánt eredmények is hasonlóak – mindkét országban tulajdonképpen 

kívülről irányított-segített „nemzet”-, illetve államépítés folyik –, észre kell venni, hogy a 

szóban forgó beavatkozások mind motivációs alapjaikban, mind pedig – ebből következően – 

logikájukban és értékelésükben is alapvetően mások. 

Az egyik legalapvetőbb különbség, hogy míg az afganisztáni tálib rezsim 

megdöntésének a törekvését az igazolta, hogy menedéket adtak az Egyesült Államokra 

csapást mérő terroristaszervezet vezetőinek, illetve támogatták az általuk a fennhatóságuk 

alatt üzemeltetett kiképzőtáborokat, addig Szaddám Husszeinnek a hatalomból való 

eltávolításakor sokkal inkább a korabeli feltevések szerint általa birtokolt tömegpusztító 
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fegyverek képezte potenciális fenyegetés megelőző felszámolásáról volt szó. Más – 

doktrinális relevanciával is bíró – megfogalmazásban, az afganisztáni misszió a Bush-doktrína 

azon központi tételére alapult, hogy az Egyesült Államok nem tesz különbséget a terroristák 

és az őket bújtató vagy támogató rezsimek között, míg Irakban a Bush-doktrínának a 

megelőző csapásra vonatkozó tétele került alkalmazásra (legalábbis elsősorban – az 

érvkészletnek kétségtelenül részét képezte az a vád is, hogy Szaddám Husszein kormányzata 

szintén kapcsolatot ápol az al-Kaidával). Míg tehát az afganisztáni hadműveletet közvetlenül 

az Egyesült Államokat ért támadásra adott legitim válaszcsapásként, önvédelmi akcióként 

lehet értelmezni, addig Irak tekintetében a helyzet problematikus, mivel egyrészt az Amerikát 

sújtó terrorcselekmények és Szaddám Husszein Irakja között sokkalta közvetettebb, sőt 

ténylegesen nem is kimutatható az összefüggés, másrészt pedig a megelőző csapás 

alkalmazásának nemzetközi legitimitása elvi szinten is erősen vitatott.
433

 Nem véletlen tehát, 

hogy míg 2001. szeptember 11-ét követően a világ – fanatikusan Amerika-ellenes tájékait 

leszámítva – minden részéről a szolidaritás üzenetei érkeztek Washingtonba, a NATO pedig 

életbe léptette a kollektív önvédelem mechanizmusát, és az afganisztáni terroristafészkek 

felszámolásának törekvését mindennek jegyében általános egyetértés övezte, addig az iraki 

invázió terve – meggyőződéses ellenzéket képezve Amerikának – erős megosztottságot 

eredményezett, hangos konfrontációkkal az ENSZ fórumain is. 

Az afganisztáni és az iraki misszió egyaránt egy bukott, illetve egy lator állam ellen 

irányult. Tekintettel a nonproliferációra és a demokratizációra mint a terrorizmus elleni 

küzdelem két fő „módszerére”, „eszközére”, mindkét esetben többről volt szó egyszerű 

katonai műveletsorozatnál, az esetek komplex kezelést igényeltek – az infrastruktúra 

újjáépítésétől a demokratikus intézmények megteremtéséig, miközben a helyzetet a 

kibontakozó felkelés és az így szükségessé váló, igen kényes felkelésellenes műveletek is 

tovább bonyolították.
434

 Mindez sokkal költségesebbnek és elhúzódóbbnak, sokkal több 

áldozatot követelőnek és sokkal kevesebb – vagy legalábbis kétes – eredménnyel járónak 

bizonyult, mint ahogy azt Washingtonban eredetileg képzelhették. Afganisztánban hosszú 

évtizedekre visszamenőleg háborús-polgárháborús viszonyok uralkodtak, amiken a tálib 

rezsim visszamaradott ideológiával és eszközökkel, és ennek megfelelően sikertelenül próbált 

úrrá lenni – stabil központi uralomról nem lehetett beszélni, jellemző volt a helyi hadurak 
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önkénye a különböző térségekben.
435

 Irakban ugyan erős – diktatórikus – központi hatalmi 

intézményrendszer létezett, de a nyugati értelemben vett modernitás, demokratikus értékek és 

társadalomszerkezet csak nyomokban volt fellelhető, csakúgy mint a koloniális 

berendezkedések nyomán hátramaradt mesterséges határok között élő társadalom „nemzeti” 

identitása: az országra ugyanúgy jellemző az etnikai és az ezzel csak részben fedésben lévő 

vallásos megosztottság, mint a tradicionalitás, legfőképpen pedig a mindmáig átható 

tribalizmus (vagyis törzsiség).
436

 Ez már önmagában is nagy kihívást jelent, és önmagában is 

rendkívül mély helyismeretet (speciális civilizációs-kulturális és nyelvi ismereteket) 

előfeltételez.
437

 A vállalkozás pedig még kilátástalanabbá válik, ha a sikeres megszállás egyéb 

alapvető attribútumai sem adottak. David M. Edelstein egy megszállás sikerességéhez 

együttállni szükséges tényezőket a következőképp veszi számba:
438439

 a megszállás 

szükségessége (elsöprő vereség és a megszállás előtti államszervezet felszámolódása); 

közösen érzékelt fenyegetettség; hiteles garanciák a visszavonulásra, illetve annak 

menetrendjére; közvetetett hatalomgyakorlás a megszállók részéről, a helyiek bevonásával; a 

megszállás multilateralizálása (a nemzetközi közösség, illetőleg a térségi szomszédok 

egyetértésének nyilvánvaló előfeltételezésével); a megszállók geopolitikai érdekeinek és a 

megszálltak szuverenitásának az összeegyeztethetősége. Ezen kritériumokat az afganisztáni és 

– főleg pedig – az iraki megszállás kapcsán megfontolás tárgyává téve megállapíthatjuk, hogy 

azok inkább kisebb, mint nagyobb részben teljesültek: a legegyértelműbben teljesülő 

kritérium talán az lehet, hogy a fennálló hatalomra mindkét esetben vitathatatlan, 

megsemmisítő csapást sikerült mérni a külső erőknek – bár a változás mértékét (kivételes 

módon) Afganisztán esetében relativizálja, hogy a megszállás előtt sem beszélhettünk az 

ország teljes területére szilárdan kiterjedő központi irányításról; a helyiek bevonására szintén 

mindkét esetben egyértelmű törekvés volt, és meg is születtek a szuverenitás letéteményének 

átmeneti képződményei, ezek azonban a társadalom egészét tekintve vitatott legitimitásúak 

voltak (többnyire csak bizonyos társadalmi csoportok ismerték el őket, illetve társadalmi 

legitimálásuk megteremtődése elé a régi rend képviselői, illetve a kaotikus állapotok 

fenntartásában érdekelt terrorista csoportok rendre megfélemlítéssel próbáltak gátakat 

gördíteni – gondoljunk a választásokon való részvétel esetére kilátásba helyezett megtorló 
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akciókra); a nemzetközi közösség egyetértése Afganisztán esetében ugyan megvolt (jóllehet a 

térségbeli államok részéről inkább csak hallgatólagosan vagy kényszerből, illetve átmeneti 

érdekből, semmint meggyőződésből), de Irak kapcsán teljességgel hiányzott (és ez ráadásul 

nemcsak abban nyilvánult meg, hogy a katonai terheket túlnyomórészt egyedül kellett viselnie 

az Egyesült Államoknak, de még extra diplomáciai nyomás alá is helyeződött); a többi 

kritérium tekintetében pedig szinte semmilyen érvényesülésről nem lehet beszélni – a 

megszálló Nyugat és a helyi társadalmak érdek- és értékközössége, illetve az arra való 

hivatkozás hitelessége meglehetősen korlátozott, főleg az érintett helyi lakosság szemében, a 

kivonulási stratégia hiánya és a kedvezőtlen fordulatokra való felkészületlenség (az előrelátás 

hiánya) pedig még a hazai fórumokon is éles kritikákat váltott ki.
440

 

3.E) FOGADTATÁS: HAZAI „TURBULENCIÁK”, KÜLKAPCSOLATI KÖVETKEZMÉNYEK 

ÉS A PREEMPCIÓ NEMZETKÖZI JOGI MEGÍTÉLÉSE 

A Bush-doktrína hazai fogadtatását illetően a mérleg alapvetően pozitív. A 2001. 

szeptember 11-ei terrorcselekmények azonnali hatása – a megdöbbenésen túl – az volt, hogy 

az amerikai társadalomban felerősödött az összefogás iránti igény és a szolidaritás érzése, és – 

mint hasonló krízishelyzetekben általában – az emberek a kormány felé fordultak, ami – a 

támadások iránti sajátos atmoszférában – biztosította a Bush-kormányzat mögötti 

felsorakozást, magának az elnöknek a népszerűsége és elfogadottsága pedig szintén 

megerősödött. Mindez megmutatkozott a terrorcselekményekre válaszul hozott törvényhozási 

aktusok és kormányzati döntések szinte egyhangú, de mindenképpen kétpárti támogatásában 

is. Természetesen azért a későbbiek folyamán megjelentek a kritikus hangok is – elsősorban 

például az olyan jogvédő szervezetek, mint az American Civil Liberties Union részéről, vagy 

olyan hátrányosan érintett csoportosulások felől, mint akiket az Arab American Institute is 

képviselt. Ezen kritikus hangok azonban nem kifejezetten a Bush-doktrínát vagy a terrorizmus 

elleni háborút illették, hanem inkább olyan belpolitikai relevanciájú ügyeket, mint például a 

2001. őszi USA PATRIOT Act egyes alkotmányjogi aggályokat gerjesztő passzusai vagy a 

nemzetbiztonsági apparátus átszervezésével kapcsolatos megfontolások; a másik – 

nemzetközi visszhangot is kiváltó – ügy, a guantánamói támaszponton őrzött terrorizmussal 
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vádolt személyek ügye pedig szintén inkább a végrehajtás visszásságait, semmint a mögöttes 

elveket érintette. A nemzeti egység a kezdetben – az afganisztáni beavatkozás 

vonatkozásában mindenképp – tehát egyértelműen fennállt. A 2003-as iraki megszállás már 

jóval megosztóbb kérdés volt a hazai közvéleményt illetően is, és az idő előrehaladtával és az 

amerikai áldozatok számának növekedésével a háború egyre népszerűtlenebb lett, és 

megjelentek a vietnami analógiát felemlítő hangok is, azonban ez is csak meglehetős késéssel 

jelentkezett. Erre talán nem is kell jobb bizonyíték, mint hogy George W. Bushnak 2004-ben 

annak ellenére sikerült mandátumot nyernie egy második elnöki ciklusra (ráadásul a 2000-

esnél kényelmesebb többséggel), hogy a választási időszakra már köztudottá váltak az iraki 

megszállás legitimitását megalapozó tételek hamis voltát alátámasztó tények (a tömegpusztító 

fegyverek fellelhetetlensége Irakban, az al-Kaidával való összefonódás bizonyítékainak 

hiánya)
441

 – a felmérések szerint 2004-ben a választópolgárok többségénél az értékalapú 

moralitás (abortusz, őssejtkutatás, iskolai ima stb.) volt a döntő szempont, és a terrorizmus 

elleni háború – a gazdasággal együtt – csak ez után következett.
442

 2006-ra és 2008-ra viszont 

– az aktuális kongresszusi választások, illetőleg az elnökválasztás eredményeinek ismeretében 

– ez a helyzet már alapjaiban megváltozott (még ha az eredményeknek messze nem is 

kizárólagos magyarázója a külpolitikai teljesítmény).
443

 A belpolitikai visszhangnál azonban 

sokkal több tanulsággal szolgál a nemzetközi megítélés vázlatos vizsgálata. 

Az már korábban is említésre került, hogy 2001. szeptember 11-ére a nemzetközi 

közösség meghatározó része egyöntetűen szolidaritásáról biztosította az Egyesült Államokat, 

ennek egyik legkézenfekvőbb megnyilvánulása pedig az volt, hogy a szervezet fennállása óta 

először életbe léptették a NATO-ban a Washingtoni szerződés közös önvédelemre vonatkozó 

5. cikkelyét, majd pedig az afganisztáni misszió is nemzetközi támogatással indult meg és 

folyik mind a mai napig. Ehhez képest az iraki küldetést mindvégig megosztottság övezte, 

ami – a kritikusok megítélésében legalábbis mindenképp – a bushi diplomácia egyik 

legnagyobb hibája volt, és nemcsak nemzetközi jogi szempontból, de az amerikai nemzeti 

érdek szempontjából is, ugyanis ezzel odalett az a 2001. szeptember 11-ével megteremtődött 

atmoszféra, amit az Egyesült Államok iránti szimpátia jellemzett – mind a nemzetközi 

politikai elit, mind pedig a nemzetközi közvélemény részéről. 

Az iraki invázió – kis túlzással – az egész világgal szembeállította Washingtont. Az 

iszlám világ, illetve az arab térség a Nyugat hatalmi arroganciájának újabb példájaként 

                                                 
441

 Lásd még:          Holndonner Róbert László: Politikusi hazugság és a jogi-politikai következmények.  p.5-7. 
442

 Réti Pál: Amerika választott – A jó erkölcs diadala.  p.19-21. 
443

 Holndonner Róbert László: Az arab-amerikai kisebbség 2001. szeptember 11-e előtt és után, és azóta.  p.74-

75. 



Holndonner Róbert László: Az Egyesült Államok külpolitikai doktrínái Monroe-tól Bushig 

[PhD-értekezés] 

187 

ismerte fel a történéseket, illetve az amerikai geopolitikai érdekek (olaj, Izrael) gátlástalan 

érvényesítését vélte megbújni a műveletek politikai indoklása mögött. De ez a – jóllehet azóta 

is a világpolitikát meghatározó és a Nyugat és az iszlám világ közötti konfrontálódásokat, 

illetve „altruista” beavatkozásokat kifejezetten kényessé tevő – jelenség előre megjósolható 

volt, tulajdonképpen triviális.
444

 

Ennél jóval érdekesebb tárgyául kínálkozik az elemzésnek a transzatlanti 

viszonyrendszer, illetőleg az ENSZ szerepének alakulása a történések tükrében. A 

washingtoni diplomácia tehát – mint ismeretes – nem volt képes széles konszenzust teremteni 

inváziós törekvései mögé: Irakot a „hajlandók” szűk koalíciójában (coalition of the willing) 

voltak kénytelenek lerohanni – ezzel pedig nemcsak a saját maguk által vállalandó terhek 

arányát és mértékét voltak kénytelenek fokozottan viselni, de egyúttal rámutattak az ENSZ 

működési zavaraira, valamint Európának az egységes külpolitikai fellépésre való 

képtelenségére is. 

Az ENSZ tekintélye – és áttételesen a nemzetközi jog tekintélye is – nyilvánvalóan 

csorbát szenvedett az iraki invázióval. Ezt amiatt lehet állítani, mert az Egyesült Államok – a 

második világháború után létrehozott és azóta is fennálló nemzetközi jogrend, illetve annak 

letéteményes világszervezetének az egyik legmeghatározóbb létrehozója – negligálta egyrészt 

magát a világszervezetet, másrészt pedig a nemzetközi jogot – még ha ezt beismerés nélkül, 

sajátos jog- és helyzetértelmezés alkalmazásával is tette. Ennek kapcsán meg kell vizsgálnunk 

egyfelől a megelőző csapás nemzetközi jogi megítélését, másfelől pedig az ENSZ Biztonsági 

Tanácsa általi erő alkalmazására való felhatalmazás meglétének, illetve hiányának a kérdését. 

A megelőző csapás nem újkeletű fogalom: az államközi kapcsolatok és a háború 

teoretikusait az ókortól kezdve a középkoron át egészen a modern időkig foglalkoztatta a 

kérdés megítélése – a modernitás egyik legtovább ható, precedensteremtő esete az 1837-es 

úgynevezett Caroline-incidenshez köthető, amelynek lényege az volt, hogy brit csapatok, 

ellenük készülő támadás előkészületeit gyanítva, átlépték az amerikai–kanadai határt, és az ott 

állomásozó lázadókra támadást mértek, aminek során több kanadai lázadó, valamint egy 

amerikai állampolgár is meghalt – a korabeli amerikai külügyminiszter, Daniel Webster 

később azzal utasította el a brit támadás legitimitását, hogy az efféle cselekvés szükségessége 

csak akkor igazolható, ha a „fenyegetés azonnali és megsemmisítő jellegű, és a 

semlegesítésére más eszköz nem kínálkozik, fontolgatásnak pedig helye nincs”.
445

 A 
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Pentagon 2002-es
446

 definíciói (Pentagon Dictionary of Military and Associated Terms) 

szerint „a preemptív támadás olyan támadás, amit olyan minden kétséget kizáró 

bizonyítékokra alapozva kezdeményeznek, amelyek szerint az ellenséges akció 

előkészületben van”, illetőleg a „preventív háború olyan háború, amelyet abban a hitben 

indítanak, hogy – habár az ellenséges támadás még nincs is előkészületben, de – az 

összecsapás elkerülhetetlen, és a támadás halogatása a kockázatok növekedésével járna 

együtt”. A Bush-kormányzat – talán szándékos, talán szándékolatlan – pongyolasággal a két 

terminust következetlenül és felváltva, egymás kvázi szinonimájaként használta (nemcsak a 

retorikai megnyilvánulásokban, de például a 2002-es nemzetbiztonsági stratégiai 

dokumentumban is), vagyis nehezen eldönthető, hogy az amerikai kormányzat 

értelmezésében miről is volt szó. Mindenesetre ez abban a tekintetben nem is releváns, hogy 

az ENSZ Alapokmánya szerint explicite egyik sem lehetett legális, mert az Alapokmány 

egyértelműen kizárja az erő alkalmazását vagy az azzal való fenyegetést mint a konfliktusok 

rendezésének eszközét, illetve – a dokumentum 51. cikkében – e tilalom alól csak önvédelem 

esetében ad felmentést; az már értelmezés – és elmélyült elméleti vita – kérdése, hogy egy be 

nem következett, de várhatóan bekövetkező támadás megelőzése önvédelemnek tekinthető-e. 

Mivel azonban – habár a hírszerzési információk, illetve azok politikusi interpretációi éltek az 

előfeltevéssel
447448

 – direkt és konkrét támadási szándékról Irak esetében az Egyesült Államok 

irányába nem beszélhetünk, ezért az önvédelmi passzusra való apellálás igazolásként 

kizárható. 

Ennek ismeretében az egyetlen maradék igazolást az ENSZ Biztonsági Tanácsának 

felhatalmazása adhatja, illetve adhatta volna, ami az amerikai értelmezés szerint rendelkezésre 

állt. Ezt azonban maga a világszervezet, a legtöbb független szakértővel egyetértésben, vitatta. 

A washingtoni vezetésnek ugyan igaza volt abban, hogy az ENSZ BT 687. (1991) 

határozatának a tömegpusztító fegyverek nemzetközi ellenőrzés mellett történő 

megsemmisítésére vonatkozó pontját Irak az évek folyamán rendre megsértette, és az is igaz, 

hogy az ENSZ BT 1441. (2002) határozatában ultimátumot adott Iraknak az ENSZ 

fegyverzetellenőreivel való együttműködésre, azonban ez önmagában még nem tartalmazott 

explicit felhatalmazást az erő alkalmazására, csak kilátásba helyezte azt, ráadásul Irak az 
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1441. számú határozatnak – a fegyverzetellenőrök jelentései szerint – eleget is látszott tenni. 

Azt, hogy az érvelésmenet buktatóival, illetve a tervezett akció legitimitásának 

támadhatóságával maguk az amerikaiak is tisztában voltak, jól jelzi, hogy március közepén 

még megkíséreltek egy az 1441. számú határozatot megerősítő tervezetet benyújtani, de mivel 

egyértelművé vált az álláspontjuk kisebbségi volta, végül le is került a napirendről, hogy 

legalább formálisan ne kerüljön megvonásra a hangoztatott legitimációs alap. Az ENSZ BT 

ugyan egy 2003. május 21-ei, 1483. számú határozatában visszamenőlegesen implicite 

legitimálta az inváziót azzal, hogy elismerte a megszállók által Irakban alkotott „átmeneti 

hatóságot”, de ez inkább a történtek post factum jellegű, kényszerű tudomásul vételének 

tekinthető.
449

 

Mindezek fényében nem csoda, hogy az általam tanulmányozott szakirodalomban 

majdhogynem egyöntetű az a vélemény, hogy az iraki háború nemzetközi jogilag nem volt 

legitim.
450

 Ennek tükrében meglehetősen cinikusnak hat az az érvelés, amelyet Bush elnök a 

világszervezet Közgyűlése előtt is kifejtett, hogy tudniillik a beavatkozásra az ENSZ 

tekintélyének megőrzése miatt volt (van-lesz) szükség.
451

 

Az iraki háború a Nyugat egységét is alapjaiban megbontotta, ugyanis a szövetségesi 

rendszer legstabilabb táborát, Európa egy részét is elidegenítette az Egyesült Államoktól: a 

transzatlanti kapcsolatok a háború megindítását megelőzően, illetve az azt követő két évben 

korábban soha nem látott mélypontra süllyedtek
452

. A történteknek külön bonyolódását adta, 

hogy a kérdéshez való viszonyulás Európán belül is éles megosztottságot okozott. Az 

Egyesült Államok legodaadóbb és legáldozatkészebb európai szövetségesei, már csak a 

különleges kapcsolat jegyében is, a Tony Blair vezette britek voltak – és ez nemcsak 

külpolitikai-diplomáciai síkon, retorikailag mutatkozott meg, de a tényleges bevonódás 

szintjén is, hisz az amerikai után a brit kontingens volt a legnagyobb létszámú az iraki 

hadszíntéren (és ennek megfelelően nekik kellett viselni a második legnagyobb terhet mind 

anyagilag, mind emberáldozatok tekintetében is), illetőleg az inváziót alátámasztó 

érvkészletekhez is érdemi muníciót biztosított a brit kormány a saját hírszerzési 

információinak a világközvéleménnyel való megosztásával a 2002 szeptemberében közzétett 

kormánydossziéban; Bush elnök másik nagy szövetségese a spanyol kormányfő José Maria 
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Aznar volt, illetőleg Olaszország is beavatkozáspárti volt; a háború legtekintélyesebb 

ellenzőinek a német–francia tandem számított – Németország alapvetően a második 

világháború utáni időszakban rá jellemző organikus pacifizmusból adódóan, míg 

Franciaország pedig főképp a diplomáciai súlyvesztését féltve törekedett markánsabban 

hallatni a hangját, illetőleg az ENSZ Biztonsági Tanácsának fórumán tartani az ügyet, ahol 

állandó tagsága révén biztosítva lehetett volna a tényleges beleszólás; Oroszország helyzete 

több szempontból is speciális volt, hisz egyrészt ambíciója volt, hogy a Szovjetunió 

összeomlását követően ismételten visszaszerezze világpolitikai súlyát, épp ezért – hasonlóan a 

francia megfontolásokhoz – érdekelt volt az ENSZ-alapú nemzetközi rend fenntartásában (ez 

akár indokolhatta volna az amerikai ambícióknak való elébemenést az ENSZ fórumain), 

ugyanakkor energiapolitikai érdekeltségei inkább Európához kötötték, másrészt pedig, 

miközben hagyományosan jó kapcsolatokat ápolt az arab világgal és benne Irakkal, a 

terrorizmus elleni harcban a csecsen problematika az Egyesült Államokkal hozta egy 

platformra – mindebből egy sajátos „balanszírozva opponálás” kerekedett ki; a közép- és 

kelet-európai régió országainak a NATO- és EU-tagság küszöbén, vagy éppen friss tagokként, 

szintén nem volt egyszerű a mérlegelés, de végül a térség kormányainak zöme Washington 

támogatását választotta – az „új Európa” képviselői ez irányú álláspontjukat a 2003. január 

30-ai „nyolcak levelében” és a 2003. február 5-ei „vilniusi tízek nyilatkozatában” tették 

egyértelművé, ami pedig leginkább Brüsszelben keltett megütközést.
453

 A két kontinens 

meghatározó álláspontjai közötti szakadékért Robert Kagan elsősorban az amerikai és az 

európai biztonsági képességeknek és biztonsági környezetnek a XX. század második felétől 

állandósult történelmi konstellációban gyökerező eltérőségét tette felelőssé – habár a 

nézőpont természetszerűleg amerikai és neokonzervatív, mindenesetre jó meglátású 

számadásnak tekinthető arról, hogy „miért járja Amerika Mars, Európa pedig Vénusz útját”: 

meglátásában az amerikai globális erőfölény szükségszerűen magasabb fokú 

fenyegetettséggel jár (hisz a vállalt konfrontációk miatt is erős a célpont-jelleg), míg 

Európában a védelmi képességek gyenge volta is predesztinál a diplomácia-jogi utak 

preferálására.
454

 Mindenezeken túlmenően, illetve részben ezekkel is összefüggésben, 

okozatként/felszíni következményként – Európa és Amerika prioritásrendszerében azon a 

ponton is koncepcionális eltérés volt, hogy a Közel-Kelet vonatkozásában a Szaddám 
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Husszein-féle Irak okozta problémákat és az arab–izraeli konfliktus megoldását illetően 

milyen sorrendet kell alkalmazni, mi a kulcsa a térség biztonságának és stabilitásának.
455

 

3.F) ÉRVÉNYESSÉG – AZ OBAMA-DOKTRÍNA? 

Az amerikai külpolitikai doktrínák sorában egyedülálló módon az Obama-doktrína 

terminus még bőven Barack Obama elnökségének kezdete előtt megszületett, sőt az első 

említés még elnökjelölti időszakát is megelőzte; a kampány folyamán aztán az „Obama-

doktrína” több, egymástól merőben elérő interpretációt is kapott – ezek jellemzően az 

elnökjelölti vagy elnökjelölt-jelölti megnyilvánulások elemzői, újságírói kommentárjaiként 

jelentek meg. A terminus először a The Providence Journal 2007. augusztus 28-ai számának 

egy James Kirchick által írt cikkében jelent meg, elítélő értelemben, az obamai pacifizmus 

humanitárius katasztrófák iránti érzéketlenségére apellálva. Egy későbbi érdemi interpretáció 

szerint (Lynn Sweet: The war over the war. Chicago Sun-Times, 2008. július 16.) az obamai 

külpolitika várható öt sarokpontja (Obamának egy a Foreign Affairs 2007. július-augusztusi 

számában „Renewing American Leadership” címmel megjelent írására hivatkozva) a 

következőek szerint alakul: a háború mielőbbi felelős befejezése Irakban; a háború minél 

eredményesebb lezárása az al-Kaidával és a tálibokkal; a nukleáris fegyverek 

hozzáférhetetlenné tevése a terrorszervezetek és a lator államok számára; fenntartható 

energiabiztonság; a XXI. század kihívásainak megfelelően megerősített szövetségesi rendszer. 

Ezen túlmenően Obama-doktrínaként szokás említeni, minden konkrét tétel nélkül, Obama 

elnök a Bush-kormányzattól eltérő külpolitikai stílusát, amelyre inkább a kooperáció jellemző 

a konfrontációval szemben, amelyben a multilateralitás dominál az unilateralitással szemben, 

illetve amelynek jegyében a bushi külpolitika megörökölt és el nem hagyható elemei 

átfogalmazásra, újraszövegezésre kerülnek (például az olyan elvont és antagonisztikus 

terminusok helyett, mint a „terrorizmus elleni háború” vagy az „iszlám fundamentalizmus 

felszámolása”, olyan konkrétabb, megfoghatóbb és kevésbé elidegenítő frázisok kerülnek 

alkalmazásra, mint az „al-Kaida és szövetségesei elleni harc”). Továbbá – és ez egyfajta 

„kuriózum-”/„tipikumként” egyúttal újfent csak a doktrínák lajstroma összeállításának 

esetlegességeire (szubjektív és a „megfigyelő” pozíciójától, érintettségétől sem független, sőt 

nagyon is „elfogult” voltára) hívja föl a figyelmet, általános érvénnyel – legújabban izraeli 

szakértők Obamának a 2011. május 19-ei washingtoni beszédében az „arab tavasz” 
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tanulságaival kapcsolatos meglátásaira alkalmazzák a „doktrína” megjelölést (regionális 

doktrínaként tehát, konkrét utalásokkal az arab–izraeli konfliktus megoldási módjaira és 

perspektíváira is). Mindazonáltal – dacára az újságírói/elemzői terminusalkotásnak – 

tudományos igényességgel nem beszélhetünk Obama-doktrínáról, hisz egy doktrínával 

szemben alapvető minősítési kitétel, hogy jól körülhatárolható iránymutató tételei legyenek, 

márpedig a külpolitikai stílusváltás vagy a partikuláris, de kiemelt következményeket 

közvetlenül maguk után nem vonó, „belehallott” utalások önmagukban nem felelnek meg 

ennek az elvárásnak; arról nem is beszélve, hogy – már csak a nagypolitikai folyamatok 

tehetetlensége folytán is – sok tekintetben Obama – többé-kevésbé kényszerűen – a bushi 

külpolitika folytatója.
456

 

Ami a Bush-doktrína érvényességét illeti, a helyzet nem egyértelmű. Az – a fentebb 

leírtakból következően – nyilvánvalóan kijelenthető, hogy helyébe másik doktrína nem lépett. 

Az is ténykérdés, hogy a terrorizmus elleni háború mindmáig folyik – az amerikai jelenlét 

Afganisztánban és Irakban továbbra is fennáll; vagyis a Bush-doktrína nevében foganatosított 

külpolitikai tevékenység töretlenül zajlik. Ettől eltekintve azonban merész dolog lenne azt 

állítani, hogy a Bush-doktrína érvényben lenne: nyilvánvaló, hogy az új amerikai vezetés 

kényszerpályán futtatja ki az eseményeket, és újabb cselekvés a Bush-doktrína nevében – 

főleg explicit utalással arra – nem fog történni. A Bush-doktrína történeti megítélése 

mindenesetre – tekintettel a történelmi léptékben elenyésző időtávlatra – még a jövő feladata 

kell maradjon… 
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4. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÜLPOLITIKAI DOKTRÍNÁI – 

ÁLTALÁNOS KOMPARATÍV ÖSSZEGZÉS, TANULSÁGOK
457 

Végigtekintve az amerikai külpolitikai doktrínák során megállapítható, hogy azok 

meglehetősen sokfélék – nemcsak (nyilvánvalóan) tartalmukat, de kibocsátásuk körülményeit, 

módját, olykor célját, irányultságukat, élettartamukat, fogadtatásukat, kategoriális 

besorolhatóságukat illetően is. Mindazonáltal természetesen általános jellegzetességeket is ki 

lehet mutatni. A következőkben ezen általános érvényű közös vonásokat törekszem számba 

venni, illetve az adott kritériumok mentén vizsgálható specifikumokat kísérlem meg 

kategóriákba rendezni. 

4.A) AZ AMERIKAI KÜLPOLITIKAI DOKTRÍNÁK MIBENLÉTE, KETTŐS ARCULATA 

Először is, érdemes megvizsgálni az amerikai külpolitikai doktrínákat azok jogi 

dimenziója szerint – annál is inkább, mert e téren az amerikai köztudatban is súlyos 

félreértések voltak-vannak. A legfontosabb azt leszögezni, hogy a vizsgált doktrínáknak – 

néhány kivételtől eltekintve (ilyen kivételek talán a törvényi szövegben is megjelenő 

Eisenhower- és első Johnson-doktrína, bár ezek is inkább csak az implementációinak 

tekinthetőek a kinyilatkoztatott elveknek) – jellemzően nincsen semmilyen jogi státusza még 

a belső amerikai jogrend tekintetében sem, nemzetközi jogi kötőerővel pedig – már csak 

unilaterálisan kinyilatkoztatott voltuk miatt is – egyáltalán nem bírnak (amit a nemzetközi 

közösség ellenérdekelt szereplői, de esetenként még a szövetséges hatalmak is, rendre 

egyértelművé tettek az Egyesült Államok irányába). Ehhez képest különösen a korai, a 

hidegháborús szériát megelőző doktrínákra igaz az, hogy azokat nemcsak az amerikai 

közvélemény, de az amerikai politikai vezetés is hajlamos volt jogi normaként interpretálni. A 

belső jogrendben a doktrínák informálisan kvázi alkotmányos státuszt kaptak, 

különlegességüket kifejezte az elnöki névadás is – részben erre utal például a Monroe-elv 

kapcsán, hogy ahhoz rendre fűztek kiegészítéseket, de csak kiegészítéseket fűztek hozzá, nem 

felülírták (ezzel egyszerre maradt része a köztudatnak és mutatott egyfajta állandóságot, 

kontinuitást). A nemzetközi térben pedig nem egyszerűen szimbolikáról van szó, hanem arról, 

                                                 
457

 Részben felhasználva a monográfia összegző megállapításait:          Cecil V. Crabb: The Doctrines of 

American Foreign Policy.  p.372-428. 



Holndonner Róbert László: Az Egyesült Államok külpolitikai doktrínái Monroe-tól Bushig 

[PhD-értekezés] 

194 

hogy a kinyilatkoztatásokat az amerikaiak a nemzetközi közösség univerzális értékeken 

nyugvó normáinak tekintették: legalábbis erre utal az, hogy a nemzetközi közösség különböző 

szereplőihez bizonyos „intruzív” akcióik kapcsán például a Monroe-elvre vagy a nyitott 

kapuk politikájára hivatkozva intéztek kifogásokat, mintha azokat a feleknek tényleges 

kötelességük lett volna szem előtt tartani, nem pedig csak lehetőségeik-képességeik korlátai 

vagy pillanatnyi érdekeik lettek volna azok, amik az amerikai álláspont elfogadására 

késztethették volna őket. Ez a mentalitás aztán újból markánsabban jelentkezik például a két 

poszthidegháborús doktrína kapcsán, ahol azokat – visszamenőleg vagy előrevetítve – 

legitimációs alapként hivatkozzák egyes döntések és akciók igazolására. De hasonlóan – kissé 

más aspektusban – mutatkozik meg ugyanez a felfogás például a Stimson-doktrína kapcsán is, 

ahol az amerikai vezetés feltételezte, hogy különösebb tényleges szankció vagy ellenerő 

felmutatása nélkül, pusztán az Egyesült Államok által „beiktatott” „nemzetközi normák” 

tekintélyére apellálva elejét lehet venni a japán agressziónak. 

E ponton érkeztünk el a doktrínák második, metafizikai dimenziójához, vagyis ahhoz, 

hogy megfigyelhető velük kapcsolatban egy kvázi vallásos, hitszerű hozzáállás, ami abban a 

képzetben nyilvánul meg, hogy a doktrínák puszta hangoztatása egyenértékű a 

beteljesülésükkel. Ezen vonásukat erősíti meg többnyire abszolút és univerzalisztikus jellegük 

is, illetve az, hogy a bennük foglalt törekvésekben rendszerint jelen van a messianisztikus 

küldetéstudat, a világjobbító szándék, egy-egy markáns erkölcsi elem. Így nemcsak az 

amerikai nemzeti érdek projektálásának eszközei, hanem egyúttal az amerikai ethosz 

példázatai is. Gondoljunk elsősorban a Monroe-doktrínára, a Truman-doktrínára, a Clinton-

doktrínára: Monroe az Újvilág az Óvilágéitól megkülönböztetett és feljebbvaló értékeinek a 

védelmében hirdette meg tételét; Truman hasonló megfontolásból cselekedett, amikor az 

amerikai életstílus és a szabad világ oltalma mellett tett hitet a rivális és embertelennek 

tekintett társadalmi berendezkedéssel szemben; Clinton az egyetemes emberi jogoknak kívánt 

érvényt szerezni a humanitárius válságokba való beavatkozás kilátásba helyezésével, illetve 

normává emelésével. 

4.B) AZ AMERIKAI KÜLPOLITIKAI DOKTRÍNÁK JELLEGZETES VONÁSAI 

Minden amerikai külpolitikai doktrína, kivétel nélkül – unilaterálissága mellett –, 

reaktív természetű, vagyis minden esetben olyan válságokra válaszul fogalmazódtak meg, 

amelyek regionális vagy globális háborúval fenyegettek, netán a külpolitikai események által 

elindított vagy megakasztott belső folyamatokra reagáltak velük. Ennek belátáshoz túl sok 
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magyarázat nem kell, esetleg a közvetlenség és a közvetettség árnyalatait érdemes 

szemléltetni, ugyanis az apropóként szolgáló külső események és a doktrínák között a 

kapcsolat – tekintve akár azok tartalmát, akár kinyilatkoztatásuk időzítését vagy helyszínét – 

néhol egészen közvetlen, némelykor viszont meglehetősen közvetetett.
458

 A Monroe-elv, noha 

egyes történészek visszavezetik konkrét (de történelmi távlatból relatíve marginális) megelőző 

eseményekre, valójában egy általános fenyegetettségérzetből adódott; Truman egy már 

korábban felismert globális fenyegetésnek való megfelelésre talált alkalmat egy lokális 

krízisre adandó regionális politikai programmal; a nixoni irányváltást a korábbi johnsoni 

politika tarthatatlansága váltotta ki; Clinton általános elvet fogalmazott ugyan meg, de 

egyértelműen a koszovói beavatkozás kapcsán, amit a kinyilatkoztatás időzítése és 

helyszínválasztása is jelez; Carter elnök az afganisztáni invázióra reagált egy konkrétan a 

térségre vonatkozó doktrínával. Ezt a reaktív jelleget támasztja alá a kibocsátások epizodikus 

jellege is. És ez még akkor is igaz, ha a hidegháborús elnökök alatt tulajdonképpeni 

tendenciává – sőt, mondhatni, egyfajta elemzői elvárássá, az elnököknek pedig egyfajta 

presztízskérdéssé – vált, hogy valamely ciklusuk folyamán Truman mintájára doktrínát 

bocsássanak ki; persze ezen a ponton vegyük azt is észre, hogy mindez – és ez csak tovább 

erősíti az érvelést – összefüggésben van a külpolitikai eseményeknek való kitettséggel is, 

vagyis azzal, hogy az Egyesült Államok az Újvilág távoli és növekvőfélben lévő országából a 

világpolitika meghatározó szereplőjévé lépett elő. 

Az amerikai külpolitikai doktrínák másik jellemző vonása – mint arra már fentebb is 

történt utalás – dogmatikus voltuk. Ez felettébb rendellenesnek tűnik annak ismeretében, hogy 

az amerikai nép „zsigerből” mennyire ódzkodik minden olyan csoportosulástól, szereplőtől, 

irányvonaltól, amely a nemzet társadalmi-gazdasági téren jelentkező gyakorlati problémáira 

ideológiai megoldásokat próbál találni. Ha mélyebben belegondolunk azonban, látnunk kell, 

hogy ezek a doktrínák valójában meglehetős kettőséget mutatnak dogmatizmus terén: 

dogmatikusak abban az értelemben, hogy a krízishelyzet teremtette nyomás alatt, sietségben 

megvalósított egyszemélyi kinyilatkoztatást követően az ország diplomatáinak minden 

jelentősebb döntéshelyzetben szem előtt kellett tartaniuk és mérlegre kellett tenniük a 

döntések és a doktrína összeegyeztethetőségét; másfelől viszont ezek a doktrínák konkrét 

válsághelyzetek megoldására születtek, miközben megfogalmazásukban többnyire nemcsak a 

határozott üzenet jelleg kritériumának tesznek eleget, de – paradox módon – kellően 

homályosak is ahhoz, hogy a diplomácia rugalmasságot igénylő fordulatos világában 
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lehetőséget adjanak az aktuális helyzetnek megfelelő interpretációra. Ez annak tudható be, 

hogy rendszerint tömör és általános megfogalmazásai voltak egy adott krízishelyzetre 

válaszul kiformált irányvonalnak, amelyet aztán az analóg helyzetekre is érvényesítettek. 

Vagyis mégis érvényesül bennük a pragmatizmusra való törekvés amerikai igénye (bár meg 

kell jegyezni, hogy ez nemcsak kényelmes, de bizonyos helyzetekben inkább zavarólag hat). 

Jobb példa erre a Monroe-doktrínánál nem kell: miközben a külvilág irányába kérlelhetetlen 

kategorikussággal nyilatkoztatja ki az amerikai álláspontot, két évszázada probléma nélkül 

szolgál hivatkozási alapul izolacionista-pacifista és internacionalista-intervencionista 

törekvéseknek egyaránt; hasonlóképp, a Truman-doktrína egyaránt felfogható offenzív és 

defenzív irányelvként is. Mindehhez adódik, hogy a legtöbb doktrínát az amerikai érdekeknek 

és képességeknek megfelelő szelektivitással alkalmazták: vagyis a flexibilitás az 

implementáció síkján még inkább érvényesült. 

A doktrínákban megfigyelhető másik kettősség azok realista versus idealista voltának 

a megítélése. Nyilvánvalóan minden amerikai külpolitikai doktrína megszületését generálta a 

nemzeti érdek érvényesítésére való törekvés – amit olykor lobbicsoportok tevékenysége vagy 

éppen választási megfontolások is árnyaltak. Viszont nem lehet nem észrevenni azt sem, hogy 

minden amerikai külpolitikai doktrína, egytől egyig, rendelkezett ideológiai töltettel a 

demokratikus elköteleződés tekintetében: tehát az érdekek mellett az értékek is megjelennek 

benne (nemzeti önrendelkezés, területi sérthetetlenség, emberi jogok stb.). Vegyük példaképp 

a Bush-doktrínát: Afganisztán megtámadását, majd Irak lerohanását sokan értelmezték az 

amerikaiak bosszúhadjárataként, illetve az amerikai olajéhség a közel-keleti régió feletti 

hegemónia iránti törekvésben való megnyilvánulásaként, vagyis a nemzeti érdek nyers 

érvényesítéseként, mindeközben azonban az amerikai külpolitikai törekvések mögött, sőt 

előterében elejétől fogva és mindvégig ott volt a demokratizálás motívuma és a humanitárius 

szempontok. 

Az amerikai külpolitikai doktrínák lényeges és az eddigi példákban maradéktalanul 

megnyilvánuló instrumentális funkciója egyrészt az amerikai haderő külföldi bevetésének –

általában előzetes, kivételes esetben (értsd: Clinton-doktrína, részben) visszamenőleges – 

legitimálása (legfőképp az e területen szkeptikus hazai közvélemény irányába, de 

természetesen a nemzetközi közösség előtt is), másrészt a bevetés lehetőségének a 

meglebegtetésével való üzenet (legfőképp az ellenséges fél irányába, de a hátországot is 

felkészítendő). A legitimálás érvkészletéül egyaránt szolgálhatnak nemzetközi jogi, elvontabb 

erkölcsi vagy konkrét nemzeti érdekeket érintő motívumok – mindre találunk példát a 

doktrínákban, a legtöbben ezek keverednek is. Ezúttal ismét a Bush-doktrínát hozva 
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példaként, az Irak megtámadása kapcsán felhozott érvek: nemzetközi jog megsértésének 

szankcionálása, diktatúrában élő népesség felszabadítása, tömegpusztító fegyverek jelentette 

biztonsági kockázat. Az üzenetmegfogalmazás pedig, bár természeténél fogva offenzív 

természetű momentum, de valójában defenzív célokat szolgál – erre predesztinálja az 

általánosan érvényesülő reaktivitásból adódó dinamika, illetve ezt mutatja az is, hogy a 

krízishelyzet kialakulása és a doktrína kinyilatkoztatása között rendszerint hónapok teltek el, a 

doktrína kinyilatkoztatása és kikényszerítése között pedig általában még több idő. A 

reaktivitás további folyománya az is, hogy – a két poszthidegháborús doktrínát leszámítva – a 

doktrínák lényegében rendszerint a status quo fenntartására, semmint a megváltoztatására 

irányultak, legalábbis rendszerszinten. 

4.C) A DOKTRÍNÁK JELLEMZŐI EGYES KIEMELT ATTRIBÚTUMAIK ALAPJÁN 

A következőkben – mindössze az áttekintés szintjén – törekszem a doktrínák 

jellemzőit szerzőség, formátum, alkalmazás, érvényesség, térségi relevancia és irányultság, 

valamint fogadtatás és eredményesség tekintetében általánosítani, illetve csoportosítani. 

Az amerikai külpolitikai doktrínák – a nyitott kapuk politikáját és a Stimson- (vagy 

Hoover–Stimson-) -doktrínát leszámítva – mind egy-egy amerikai elnökről kapták a nevüket, 

ami hűen tükrözi azt, hogy ez a műfaj elsősorban a végrehajtó hatalmi ág fejéhez, az amerikai 

rendszerben egyúttal egy személyben az államfőhöz kötődik (a két kivétel esetében 

szerzőként a külügyminisztert tartjuk számon). Természetesen ez az esetek többségében nem 

jelenti az egyszemélyi szerzőséget. Alkotmányos értelemben végső soron természetesen az 

elnök viseli a döntéshozói felelősséget, de a valóságban a tanácsadói stáb és/vagy a 

minisztériumi bürokrácia
459

 hozzájárulása jelentős és alapvető fontosságú – George F. 

Kennan, John Foster Dulles, Robert McNamara, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Jeane 

Kirkpatrick, Paul Wolfowitz (csak hogy a legkiemelkedőbbeket említsem) alapozó szerepe 

megkérdőjelezhetetlen az elnökükről elnevezett doktrínák kimunkálásában; ez a hatás egyszer 

informális (elméleti-szemléleti ráhatás, tanácsadói befolyás), másszor dokumentálhatóan 

intézményesült (elnöki megbízás koncepció kidolgozására). Mindezen túlmenően nem 

tekinthetünk el az adott doktrínát megelőző doktrínákról mint „inspiratív”, „örökhagyó” 

tényezőkről – ez a jelenség legegyértelműbben a Monroe-elv (itt, ugye, még az eredeti 

elnevezés is változatlanul maradt a kiegészítések sorában) és a Truman-doktrína révén 

                                                 
459

 Az államigazgatás evolúciója révén – bár vannak ellenpéldák is – a tendencia a nemzetbiztonsági tanács és a 

szűk elnöki stáb túlsúlyát mutatja a minisztériumi befolyás rovására. 
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rajzolódik ki (ez utóbbi esetében például a hidegháborús doktrínák egyikét sem lehet teljesen 

elvonatkoztatni a modelltől – a Nixon-doktrínát megközelítésmódjában ugyan igen, de a 

megörökölt adottságok tekintetében a folytonosság nyilvánvaló). Mindemellett nem szabad 

elhanyagolni a törvényhozás szerepét sem: mint tudjuk, az amerikai Alkotmány teret enged a 

Fehér Ház és a Kapitólium közti rivalizálásnak a külügyek menedzselése terén, ami egyes 

esetekben a Kongresszussal való intézményes együttműködést követeli meg, míg más 

esetekben inkább egyes szenátorok vagy képviselők személyes meglátásai érvényesülnek (pl.: 

William E. Borah, Arthur H. Vandenberg). Sőt, a törvényhozás szerepét olyannyira nem 

szabad elhanyagolni, hogy egyes doktrínák esetében – gondolok itt elsősorban a Délkelet-

Ázsiára vonatkozó Johnson-doktrínára – kifejezetten központi és alkotmányos kérdéseket 

illető jelentőséget kapott az elnök és a Kongresszus közti kompetenciaharc. 

A megjelenést illetően szintén vegyes a kép – már csak annak vonatkozásában is, hogy 

médiamunkások által kényelemből kreált, adott szakpolitikai kijelentésre önkényesen 

ráaggatott terminusról vagy a kinyilatkozást tevő elnök büszkén vállalt koncepciójáról van-e 

szó –, de az ilyen vagy olyan fórum előtt elhangzó elnöki beszéd szinte maradéktalanul közös 

pontnak tekinthető. Ezek közül is a legjellemzőbb a Kongresszus ülése előtt elmondott, a 

törvényhozás tagjaihoz intézett beszéd – ilyen kontextusban születtek a következő doktrínák: 

a Monroe-doktrína
460461

, az Eisenhower-doktrína, a Carter-doktrína, a Reagan-doktrína és – 

részben – a Bush-doktrína az Unió helyzetéről szóló, alkotmányos hagyományokban rögzített 

rendes éves jelentésben/beszédben; a Truman-doktrína, az első Johnson-doktrína, valamint – 

részben – a Bush-doktrína szintén a Kongresszus együttes ülése előtt elmondott, de rendkívüli 

beszédekben. Szintén jellemző kontextus a sajtótájékoztató, illetve a nemzethez intézett 

televíziós beszéd: ezekre példa a második Johnson-doktrína, a Nixon-doktrína, illetve – 

részben – Bush-doktrína. A Clinton-doktrína – rendhagyó módon – nem a Kongresszushoz 

vagy a nemzethez intézett beszédben kapott nyilvánosságot, hanem több, különböző 

fórumokon – például a koszovói kontingens előtt, Macedóniában – elhangzott elnöki 

megnyilvánulásokból formálódott ki. A felsorolt, beszédekben kinyilatkoztatott doktrínák 

közül néhány továbbá még törvényhozási aktusban is formát öltött: ilyen volt a Truman-

doktrína, az Eisenhower-doktrína, valamint az első Johnson-doktrína. Ezekkel szemben a 

nyitott kapuk politikája, illetve a Stimson-doktrína egyes országokhoz eljuttatott diplomáciai 

jegyzékekben jelent meg, illetőleg a Bush-doktrína pedig, legteljesebb formájában, egy évvel 

                                                 
460

 Az egzaktság kedvéért, még egyszer: Monroe „beszéde” – egyetemben a többi XIX. századi és XX. század 

eleji az Unió helyzetéről szóló beszéddel – valójában – ellentétben azzal, amit számos akadémiai írás is sugall – 

nem hangzott el élőszóban, hanem írásban került benyújtásra a Kongresszus elé. 
461

 Gerhard Peters: Research Notes on the State of the Union Adddresses and Messages. 
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az első elemek megjelenése után, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiai 

dokumentumában kapott helyet. 

Az alkalmazást illetően szintén színes a kép. A korai, még a világhatalmi státuszt 

megelőző doktrínák jellemzően nem vontak maguk után tényleges akciókat: ha a Roosevelt-

kiegészítés korát nem számítjuk hozzá, a Monroe-doktrínának a hangzatos retorikai 

üzenetváltásokon túlmenően nem volt valós alátámasztása, hosszú ideig még csak az arra való 

előkészület – értsd: haderőfejlesztés – jelei sem mutatkoztak meg érdemben; a nyitott kapuk 

politikája és a Stimson-doktrína nevében ugyan megrendezésre kerültek nemzetközi 

konferenciák, aláírásra kerültek nemzetközi egyezmények, történtek egyoldalú diplomáciai 

lépések, de sok tekintetben csak papíron léteztek, vagy ha mégsem, az nem elsősorban az 

Egyesült Államok fellépésén múlt. A helyzet a II. világháborút követően változott meg 

alapjaiban, amikor az Egyesült Államok felvállalta a súlyának megfelelő nemzetközi szerepet: 

a Truman-, az Eisenhower-, a Carter- és a Reagan-doktrína katonai segélyekben, gazdasági 

szankciókban öltött testet; a két Johnson-, a Clinton- és a Bush-doktrína kisebb-nagyobb 

volumenű katonai beavatkozásokat vont maga után. A Nixon-doktrína számos ponton 

megmutatkozott, teljes diplomáciai fordulatvételt jelentett (vietnamizáció mint módszer, 

háromoldalú diplomácia, enyhülés mint megközelítés). 

Élettartam tekintetében a szórás ugyancsak végletesen nagy. A skála egyik végpontján 

minden kétséget kizáróan a Monroe-doktrína van, amely 1823-as megfogalmazásától (illetve 

az azt követő években való „újrafelfedezésétől”) fogva egyes értelmezések szerint egészen a 

mai napig érvényben van, vagyis több, mint másfél évszázada – legalábbis a latin-amerikai 

érdekszférára vonatkozó fele, hisz a nyugati féltekén kívül eső területeken való be nem 

avatkozást, a doktrína második felét, a Truman-doktrína tulajdonképpen annullálta; 

mindenesetre az külön kiemeli a doktrínák sorából, hogy nemcsak önmagában él tovább 

(félig), de majdnem minden sorban utána megszülető doktrínának közvetve vagy közvetlenül 

kiindulópontját képezi. Ehhez fogható mértékben csak a Truman-doktrína volt 

„megtermékenyítő” hatású, amely megalapozta az összes hidegháborús doktrínát – egyrészt 

keretet adva nekik, másrészt megjelenési formáját illetően (kongresszusi határozattal való 

megerősítés) sematikus modellt is az Eisenhower- és a Délkelet-Ázsiára vonatkozó Johnson-

doktrínának. A skála ellenpontján a Reagan-, a Nixon- és a Délkelet-Ázsiára vonatkozó 

Johnson-doktrínák állnak: a Reagan-doktrína tulajdonképpen „önhibáján” kívül vált elavulttá 

a hidegháború lezárultával; a Nixon-doktrínának nem adatott meg a lehetőség a hosszabb távú 

kifutásra, a Watergate-botrány bekövetkezte után érdemtelenül jutott fokozatosan a 

perifériára; a legdicstelenebb véget minden bizonnyal az első Johnson-doktrína érte, miután 
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nem egészen hét évvel a „hatályba lépése” után a Kongresszus kategorikusan ellenkező 

előjelű törvényhozási aktussal érvényét vonta az eredeti határozatnak; (az Eisenhower-

doktrína ugyan szigorúan véve meghirdetését követően másfél év után tulajdonképpen nem 

került alkalmazásra, de tételes hatályon kívül helyezésről szó sem volt, és a térségi relevancia 

pedig ráadásul nemcsak hallgatólagosan állt fenn évtizedeken keresztül, de több későbbi 

doktrínában is visszaköszönt). Jelen értekezés kéziratának lezárása idején a Bush-doktrína van 

érvényben, bár jelentősen erodálódva, átalakulóban. 

A térségi relevanciát téve vizsgálat tárgyává kiderül, hogy a legfrekventáltabb 

térségnek a Közel- és Közép-Kelet, Latin-Amerika, illetve a csendes-óceáni térség számít 

rendre kettő, kettő, illetve három doktrínával – ha a Truman-doktrínát és a Nixon-doktrínát 

globális hatókörűnek vesszük, a Reagan-doktrínát pedig a teljes harmadik világra 

vonatkoztatjuk, akkor tulajdonképpen egyedül a Clinton-doktrína (az egyedüli direkte európai 

relevanciájú doktrína) nem ezekkel a térségekkel kapcsolatos, az is csak szűkebb 

értelmezésében, konkrét alkalmazásra kerülését tekintve; Afrika pedig teljes fehér folt (hacsak 

a Reagan-doktrínát nem számítjuk ide – tekintettel arra, hogy ennek voltak afrikai 

implementációi is). A doktrínák irányultsága egyszerűen összefoglalható: a második 

világháborút megelőzően a fő „ellenségnek” az Óvilág nagyhatalmai (valamint utóbb a 

csendes óceáni terjeszkedő császárság, Japán) számítottak; a hidegháborús doktrínák 

egyértelmű címzettje mindvégig a Szovjetunió, illetőleg a (többnyire monolitnak érzékelt) 

kommunista tábor; a poszthidegháborús időszakban az ellenségkép absztrahálódott, és az 

Egyesült Államok doktrínáiban a humanitárius katasztrófák, valamint a nemzetközi 

terrorizmus ellen vette fel a harcot. 

Végezetül az utolsó – kettős és egymást is nagymértékben meghatározó – értékelési 

szempont: a fogadtatás és az eredményesség. A külföldi fogadtatásra nem tartom érdemesnek 

részletekben kitérni, hisz az többnyire megjósolható: az ellenérdekelt felek ellenségesen 

viszonyultak hozzájuk, a kedvezményezett érintettek természetszerűleg üdvözölték őket, a 

szövetséges tábor tagjai pedig többnyire kisebb-nagyobb rosszallás kifejezése mellett 

támogatták vagy tudomásul vették. A hazai fogadtatást illetően is tulajdonképpen egységes a 

kép: mivel a doktrínákat rendszerint egységbe kovácsoló válságokra válaszul és a modern 

időkben tulajdonképpen a közvélemény akaratának való megfelelésre törekedvén 

nyilatkoztatták ki, ezért a kezdeti fogadtatás a modern közvélemény-kutatás korának 

kezdetétől általánosan kedvező, kifejezetten pozitív volt. Hogy ez a jótékony környezet 

meddig maradt fenn, az egyrészt függött az elért eredményektől, másrészt pedig attól, hogy a 

doktrína mennyire vált be a nemzeti ethosz kifejezőjeként, illetve a viselendő terhek és 
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áldozatok mennyire voltak egyensúlyba hozhatóak a nemzeti érdek kimutatható 

érvényesülésével. Ebből a nézőpontból a legjobban a Monroe- és a Truman-doktrína 

vizsgázott, amelyeknek elfogadottsága mindvégig magas maradt, sőt a velük való azonosulás 

érzete is kialakult – ez persze annak is köszönhető, hogy meglehetősen távlatos ambíciókat 

fektettek le, amikkel a népesség nagy része automatikusan azonosulni tudott, és amiket az 

utánakövetkező kormányzatok is rendre felkaroltak. Az egyben legelutasítottabb és 

legkudarcosabb doktrína az első Johnson-doktrína volt: célját egyáltalán nem érte el, az 

Egyesült Államok súlyos veszteségeket elszenvedve volt kénytelen feladni Vietnamot, amit 

utóbb el is vesztett, ráadásul keletkezésének utóbb feltárt és felszínre került körülményei, 

illetve a kivitelezés visszásságai példátlan megosztottságot, majd meghasonlottságot 

eredményeztek magában az amerikai társadalomban is. Az Eisenhower- és a második 

Johnson-doktrína relatíve hamar elérte a célját, illetve felváltotta a következő doktrína, ezért 

egyrészt az eredményesség miatt, másrészt azért, mert a hanyatlásra nem jutott kifutás, 

alapvetően pozitívan értékelhetők. A Reagan-doktrína ugyan alapvetően elérte a célját – még 

ha kritikusok szerint nem is közvetlenül neki köszönhetően következtek be a kívánt 

változások –, de a meghirdetését követően kirobbant botrány erodálta a hitelességét; ugyanez 

mondható el az alapvetően sikeres Nixon-doktrínáról is. Ezzel pont ellentétes a Stimson-

doktrínának a megítélése, amit az elemzők visszatekintve abszolút beteljesületlennek tartanak 

(noha például Afrikára vagy egyéb térségekre, elvonatkoztatva az eredeti kontextustól, még 

alkalmazható lenne), félreértettsége miatt azonban korában mégis széles elfogadottság övezte. 

A Carter-doktrína esete azért különleges, mert célját félig elérte, félig nem (a Perzsa-öböl 

szovjet részről érintetlen maradt, ugyanakkor Afganisztánból rövid távon nem vonultak ki, 

ráadásul, mint kiderült, hibás elgondolás volt az a kormányzat részéről, hogy a térségre a 

legnagyobb fenyegetést a Szovjetunió jelenti), ugyanakkor a soron következő Reagan-

kormányzat nemcsak folytatta, de gyakorlatilag rá is erősített a doktrína irányvonalára 

(miközben a carteri diplomácia teljesítményét egyébként bírálta). A Clinton-doktrínát 

Koszovón kívül nem volt alkalom máshol direktben alkalmazni (áttételes értelemben csak) – 

vagy legalábbis Washington nem ragadta meg az alkalmakat a következetességre –, viszont 

maga a koszovói beavatkozás – a felszínen mindenképp – sikerként könyvelhető el. A Bush-

doktrína implementációját még korai lenne megítélni, de annyi leszögezhető, hogy nem az 

eredeti elképzelések szerint történt a lefolyása. A legutolsó két doktrína – illetve doktrína 

alkalmazásának – megítélésében a közvéleményt tekintve egyre inkább érvényesült az 

úgynevezett CNN-effektus, vagyis a forradalmasodott elektronikus média által közölt 

tartalmak jelentős fluktuációt okoztak a pillanatnyi elfogadás tekintetében. 
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4.D) A DOKTRÍNÁK ÉRTÉKELÉSE 

Az egyik legalapvetőbb kérdés a doktrínák rendeltetését, létjogosultságát illeti: hogy 

tudniillik szükség volt-e egyáltalán rájuk – főleg hogy elismerten nem képeznek koherens 

külpolitikai filozófiát. Nagyon szigorúan véve és tömören persze a válasz nem kellene legyen, 

amennyiben úgy vesszük, hogy az égiszük alatt megtett diplomáciai lépésekre a doktrínák 

kinyilatkoztatása nélkül is sor került volna. Ettől eltekintve mégis bírnak pozitív hozadékkal: 

egyrészt – névvel címkézett, könnyen megjegyezhető szállóigeként, a külpolitikai koncepciók 

perszonalizációja és szimplifikációja révén – vezető szerepük volt a fő szabály szerint 

általánosságban tájékozatlan közvélemény orientálásában, mobilizálásában; másrészt, ha 

elfogadjuk azt a tételt, hogy a nemzetközi békét és stabilitást szolgálja az, ha a számottevő 

hatalmak viselkedése a többi ország – különösen az ellenségek – számára kiszámítható, akkor 

mégiscsak fontos küldetéssel bírtak, hisz mégiscsak ezek alkották azt a gerincet, amire a 

diplomáciai döntések és cselekvések felfűzhetőek voltak. 

Az amerikai külpolitikai doktrínákkal szemben leggyakrabban hangoztatott kritikák 

között van egyfelől rigiditásuk, másfelől következetlen alkalmazásuk, egyfelől 

kategorikusságuk, másfelől konfúzusságuk. Mint ahogy az talán szembeszökik, ezek a 

kritikák kétségtelenül igazak, ugyanakkor ellentmondanak egymásnak. És pont ebből az 

ellentmondásból adódik az a rugalmasság, ami a két ellenirányú hatásból a sikeres alkalmazás 

eredőjét hozza ki. Egy további kritika az, hogy gyakorta inkább csak a cselekvés pótlékaiként, 

szentimentalista moralizálás gyanánt szolgálnak – ez szintén igaz, ugyanakkor azt is 

figyelembe kell venni, hogy a diplomácia világában a szavak gyakorta egyenértékűek a 

tettekkel, és hogy az Egyesült Államok szuperhatalmi tényezőként nyilatkozataival is képes 

befolyásolni a nemzetközi közösség szereplőinek a magatartását. Némileg részrehajló, 

prekoncepcionális értékítélettel terhelt az a vád is, hogy az amerikai külpolitikai doktrínák 

rendszerint az amerikai intervencionizmust hivatottak igazolni – az esetek többségében ez 

tényszerűen megállja a helyét, ugyanakkor látni kell, hogy az Egyesült Államok a maga 

gazdasági és politikai súlyával szükségszerűen világpolitikai szereplő, ami valamilyen szinten 

együttjár az intervencionizmussal, hisz az inaktivitása is cselekvésértékűvé tud válni. 

Végezetül az utolsó jellemző kritika – ami bár szintén szükségszerűséget illet, de talán mégis 

a legtalálóbb: az amerikai külpolitikai doktrínák a maguk unilateralista természetével 

nagyfokú hipokratizmusról árulkodnak, hiszen úgy apellálnak nemzetközi jogi normativitásra, 

hogy közben saját magukat föléhelyezik a nemzetközi jognak: márpedig ez nemcsak elméleti 

probléma, de valós konkrét esetekben ásott alá amerikai diplomáciai törekvéseket. 
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Akárhogy is, tény: a külpolitikai doktrínaalkotás az amerikai diplomáciai gyakorlat és 

politikai kultúra részévé vált. Ekképp – ha az még vitatható is, hogy mennyiben képeznek 

értékes hozzájárulást a diplomácia „művészetéhez” – az semmiképpen nem kétséges, hogy az 

amerikai külpolitika megértéséhez elengedhetetlen a megértésük… 
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0.3. ZÁRSZÓ 

Munkám végén számot vetve úgy találom, hogy az értekezés alapvető célját, vagyis az 

amerikai külpolitikai doktrínák leíró bemutatását, illetve az azokkal kapcsolatos ismeretek és 

tanulságok rendszerbe szerkesztett közlését elérte. Mindeközben – dacára annak persze, hogy 

tudatában vagyok, hogy a legfeldolgozottabb résztémák vonatkozásában (tekintettel a 

köztesen eltelt időre és a földrajzi térbeli távolságra) érdemi történelmi tény feltárásának az 

igényével sem léphettem föl, vagyis újdonsággal legfeljebb csak a közép-európai látásmód 

szolgálhat –, úgy vélem, sikerült számos eredeti észrevételt is lerögzítenem; az ismeretanyag 

rendszerezése és a gondolatmenet a sajátom, a hidegháborús időszak utáni doktrínák 

vonatkozásában pedig továbbviszi a korábbi monográfiák által már tárgyalt doktrínák sorát, 

meghosszabbítva a vizsgálati periódust és a perspektívát. 

Az elméleti felvezetésben is leszögezett elméleti hiányosságok – meglátásom szerint – 

értelemszerűen áthidalhatatlanok egy ehhez hasonló rendeltetésű írásműben, ugyanakkor a 

doktrínákról tudható és relevanciával bíró tények és vélemények – a terjedelmi korlátok adta 

kereteken belül – reprezentatív módon megjelenítődtek. Nem maradt más hátra tehát, mint az 

esetleges további vizsgálódási lehetőségek feltérképezése, megjelölése. 

Talán a legkecsegtetőbb résztéma e tekintetben a Bush-doktrína monografikus 

vizsgálata, amire jelen disszertációban részben szerkezeti-terjedelmi okokból, részben pedig 

az objektív történeti vizsgálódáshoz eltelni szükséges idő hiánya miatt nem kerülhetett sor – a 

Bush-doktrína érvényessége jelenleg is alakulóban van, manifesztációinak értékelése-

megítélése egyelőre csak politikai térben történhet meg, a vonatkozásában relevanciával bíró 

minősített információk egy tekintélyes részének kutatási hozzáférhetősége törvényszerűen 

várat még magára, a tárgykörben releváns memoárirodalom magától értetődő módon még 

szintén születőfélben van. Ezen korlátosság fel- és beismerése mellett mindazonáltal 

távlatosan adja magát, hogy a közeljövőben a tudományos érdeklődés e felé irányuljon, és 

megtörténjen a Bush-doktrína elméleti forrásainak-alapjainak, keletkezési körülményeinek, 

alkalmazási visszásságainak és eredményeinek-következményeinek teljes áttekintése, 

valamint a doktrína fókuszált komparatív összevetése a többi amerikai külpolitikai 

doktrínával, illetve a potenciálisan leendő doktrínákkal – feltérképezendő akár a 

posztbipoláris éra érvényesülő trendjeit is… 
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1. táblázat: A Monroe-doktrína 

Összefoglaló táblázat: Monroe-doktrína vagy Monroe-elv 

„Summázat”: „Amerika az amerikaiaké!” – a kölcsönös be nem avatkozás elve 

Keletkezési idő: 1823. december 2. (visszamenőleges hivatkozás; sorozatos „kiegészítő” 

interpretációk egészen a XX. század első harmadáig) 

Térségi 

relevancia; 

irányultság: 

Latin-Amerika („a nyugati félteke”); az európai hatalmakkal szemben 

Szerzőség: maga az elnök, személyes tanácsadói befolyása mellett; utóbb számos 

„kiegészítésként” számon tartott interpretációval módosult a történeti 

folyamatban (a legjelentősebb ezek közül a Roosevelt-kiegészítés és a 

Franklin D. Roosevelt-féle jószomszédsági politika; számon tartott 

interpretációk: Clay-doktrína, Adams-doktrína, Clay-értelmezés, Polk-

kiegészítés, Cass-doktrína, Olney-deklaráció, Lodge-kiegészítés, Wilson-

kiterjesztés, Hughes-szűkítés, Clark-memorandum) 

Megjelenés 

formája: 

Kongresszushoz intézett elnöki „üzenet”, egy rendes éves „beszéd” 

részletei (a hozzá kapcsolt kiegészítések a legkülönfélébb formában 

jelentek meg) 

Előzmény(ek): a Zarándok Atyák kivételesség- és küldetéstudata; a washingtoni 

semlegességi politika és „pragmatikus izolacionizmus”; transzferellenes 

elv (Madison-doktrína) 

Kihatás(ok): nyitott kapuk elve, levezethető belőle a hidegháborús feltartóztatási 

politika is, a második Johnson-doktrína tekinthető egyfajta eseti 

alkalmazásának 

Érvényesség: eredeti formájában hivatalosan nem szokás hivatkozni rá, de 

hallgatólagosan mindmáig meghatározza az Egyesült Államok 

cselekvését; az 1947-es Riói paktum értelmezhető a doktrína 

multilateralizációjaként 

Kategoriális 

besorolás: 

evolúciója első stációiban jeffersoniánus indíttatású, de kiegészítéseivel 

együtt utóbb hamiltoniánus vagy wilsoniánus logika mentén került 

alkalmazásra; izolacionista galamb (Európa!)/internacionalista héja 

(Latin-Amerika!), idealista/realista; alapvetően defenzív (akár még 

jacksoniánus „felhangokkal” is) 

Jellemző 

specifikumok: 

prototipikus; generális és flexibilis; antikolonialista; pánamerikai 

kontinentalizmus 

Konkrét 

manifesztációk: 

semlegességi törvények Európa vonatkozásában (vonakodás a 

világháborús részvételtől); antikolonialista nyilatkozatok a XIX. század 

folyamán; „furkósbot-diplomácia” („dollárdiplomácia” és „hadihajó-

diplomácia”) a századelőn, antikommunista intervenciók a hidegháborús 

érában; a Riói paktum és az Amerikai Államok Szervezetének létrehozása 

Fogadtatás (hazai 

és nemzetközi): 

hazai közvélemény és politikai elit részéről teljes azonosulás; Európa 

részéről kezdetben lenézés, majd rosszallás, végül belenyugvás, Latin-

Amerika részéről kezdettől gyanakvás, a századfordulótól sértettség és 

méltatlankodás (Calvo-doktrína!), a XX. század derekától a bevonás 

formális elfogadása 

2. táblázat: A nyitott kapuk, illetve a területi sértetlenség elve és a Stimson-doktrína 
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Összefoglaló táblázat: Nyitott kapuk, illetve a területi sértetlenség elve és Stimson-doktrína 

„Summázat”: „Egyenlő bánásmódot mindenkinek Kína kereskedelmi kapcsolatai terén, 

Kína területi integritásának megőrzése mellett!”  „Amerika semmilyen 

japán térnyerést nem ismer el Kínában.” 

Keletkezési idő: 1899. szeptember 6. és 1900. július 3.  1932. január 7. 

Térségi 

relevancia; 

irányultság: 

Kína; európai hatalmak  Kína; Japán 

Szerzőség: John Hay külügyminiszter  Henry L. Stimson külügyminiszter és/vagy 

Herbert Hoover elnök 

Megjelenés 

formája: 

azonos szövegű diplomáciai jegyzékek két hulláma Nagy-Britanniának, 

Németországnak, Oroszországnak, Franciaországnak és később Japánnak 

 azonos szövegű diplomáciai jegyzék Kínának és Japánnak 

Előzmény(ek): a legnagyobb kedvezmény elve (1844-es Wanghiai szerződés); a tajping 

felkelés rendezésének példája és a Rockhill–Hippisley-féle „civil” 

memorandum  Monroe-doktrína, wilsonizmus (Kellogg–Briand 

paktum!) , a nyitott kapuk elvéhez kapcsolódó területi sértetlenség elve 

Kihatás(ok): Kennedy enyhülési politikája és Nixon háromszög-diplomáciája, 

szabadkereskedelmi „krédó”  feltartóztatási politika, a mai nemzetközi 

ius cogens egyes tételei (ENSZ-alapdokumentumok!) 

Érvényesség: a mandzsúriai válság leépítette, kiüresítette az 1930-as években, az 1949-

es kommunista fordulat pedig végleg elavulttá tette (diplomáciai 

kapcsolatok megszakítása, „két Kína”-politika!)  a II. világháború 

végkimenetele implicite érvényt szerzett neki, áttételesen nemzetközi 

dokumentumokban él tovább 

Kategoriális 

besorolás: 

hamiltoniánus-wilsoniánus, pacifista, liberális; multi-, majd unilateralista; 

erőegyensúlyi logikájú; maritimista  idealista (wilsoniánus ihletés 

mellett jeffersoniánus hozzáállással – vagyis 

internacionalista/intervencionista retorikájú izolacionista/pacifista 

alkalmazással…); uni-, majd multilateralista; univerzalista 

Jellemző 

specifikumok: 

„koncesszionalizmus”, regionális érvényű, csendes-óceáni 

expanzionizmus, tengeri hatalom projekciója, kereskedelmi-gazdasági 

hatalom projektálása  naiv moralizáló verbális diplomácia, „ördögűző” 

logika, irreálisan alátámasztás nélküli, izolacionista értelmezés (Borah 

szenátor!) 

Konkrét 

manifesztációk: 

közvetítés az 1904–1905-ös orosz–japán háború lezárásához, „hadihajó-

diplomácia”, Root–Takahira egyezmény (1908), Szun Jat-szen elvi 

támogatása (1911), a Huszonegy követeléssel szembeni diplomáciai 

fellépés (1915), Lansing–Isii egyezmény (1917), szibériai „fehér” 

intervenció; a washingtoni tengerészeti konferencia és az Kilenchatalmi 

egyezmény (1921–1922), Kellogg–Briand paktum (1928)  diplomáciai 

nyomásgyakorlás a Népszövetségen keresztül, analógiájára az etiópiai 

olasz expanzió el nem ismerése, Roosevelt Kína-párti politizálása (Öt 

nagy közé való bevonás!) 
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Fogadtatás (hazai 

és nemzetközi): 

megerősítő mind a szélesebb közvélemény, mind pedig a politikai elit 

részéről; rosszalló belenyugvás az európai hatalmak részéről, hiteltelenség 

Kínában, kihívásként értelmezés és cáfolat japán részről („nagyobb kelet-

ázsiai »koproszperitási« szféra”!)  félreértett (nem következetesen 

végigvitt) értelmezésében üdvözölte mind a közvélemény, mind a 

politikai elit, egy nem meghatározó kisebbség tartotta elégtelennek, utólag 

elhibázottnak tartják; a nyugati nemzetközi közösség megkésettséggel és 

tétován követte, Peking hiteltelennek tartotta, Tokió szembement vele 

3. táblázat: A Truman-doktrína 

Összefoglaló táblázat: Truman-doktrína 

„Summázat”: „Az Egyesült Államok megsegíti az arra rászoruló, szovjet 

machinációknak kitett országokat, megtartva őket a »szabad országok« 

táborában és feltartóztatva a kommunizmus térnyerését!” 

Keletkezési idő: 1947. március 12. 

Térségi 

relevancia; 

irányultság: 

a Földközi-tenger keleti medencéje két északi országának példájából 

kiindulva világméretű érvényesség; a Szovjetunió és „csatlós országai” 

ellen 

Szerzőség: Harry S. Truman elnök (George F. Kennan diplomata és Szovjetunió-

szakértő Hosszú táviratának, illetve X-cikkének sugallatára; Arthur H. 

Vandenberg szenátor stilisztikai befolyása mellett; a tanácsadói körtől 

megerősítve), kongresszusi alátámasztással 

Megjelenés 

formája: 

a Kongresszus együttes üléséhez intézett elnöki beszéd, illetőleg a Görög-

török segélyprogramot jogszabályilag megjelenítő törvény 

Előzmény(ek): Monroe-doktrína; müncheni szindróma; Pax Americana elképzelések; a 

Franklin D. Roosevelt-féle „négy szabadság” koncepciója; Sir Winston 

Churchill fultoni beszéde 

Kihatás(ok): az összes további hidegháborús amerikai doktrína kiinduló-, illetve 

viszonyítási pontja 

Érvényesség: legszűkebb értelemben a sorban következő Eisenhower-doktrína 

kihirdetéséig, legtágabb értelemben a bipoláris világrend széteséséig, 

köztes értékelésként a Vietnam-szindrómáig 

Kategoriális 

besorolás: 

defenzív, univerzalista, intervencionista; wilsoniánus ihletésű 

Jellemző 

specifikumok: 

rigid, antikommunista, status quo-orientált, militáns nyelvezetű, az 

idealizmus és a geopolitikai szemlélet mixtúrája 

Konkrét 

manifesztációk: 

egyszeri azonnali pénzügyi segély Görög- és Törökországnak, Marshall-

terv (Európai Újjáépítési Program), Négyes számú program a harmadik 

világbeli országok segélyezésére, regionális kollektív önvédelmi 

szervezetek alakítása (NATO, CENTO, METO, SEATO) 

Fogadtatás (hazai 

és nemzetközi): 

kormányzati tanácsadói körben osztatlan támogatás, a Kongresszus 

részéről kritikák hangoztatása melletti támogatás, a közvélemény részéről 

több oldalról megfogalmazott kritikák melletti alapvető támogatás, utólag 

súlyos, de elfogultnak tartott elméleti bírálatok a revizionista 

gondolkodók részéről; Nyugat-Európa és a harmadik világbeli 

kedvezményezettek részéről üdvözlés és igénybe vétel, a Szovjetunió és 

szövetségesei részéről kihívás 

4. táblázat: Az Eisenhower-doktrína 
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Összefoglaló táblázat: Eisenhower-doktrína 

„Summázat”: Az Egyesült Államok diplomáciai, gazdasági és katonai segítséget nyújt a 

nemzetközi kommunizmus fenyegetésének kitett közel-keleti 

országoknak. 

Keletkezési idő: 1957. január 5. (elnöki kihirdetés), 1957. március 9. (törvényi hatályba 

lépés) 

Térségi 

relevancia; 

irányultság: 

a tágabb értelemben vett Közel-Kelet; a moszkvai központú „nemzetközi 

kommunizmus” ellen 

Szerzőség: Dwight D. Eisenhower elnök, John Foster Dulles és más 

külügyminisztériumi tisztségviselők erős befolyása és a Kongresszus által 

eszközölt módosítások mellett 

Megjelenés 

formája: 

a Kongresszus együttes ülése előtt elmondott elnöki beszéd, illetőleg a 

Kongresszus két házának közös határozataként hatályba lépő Közel-keleti 

határozat 

Előzmény(ek): Monroe-doktrína, Truman-doktrína, Háromoldalú deklaráció, Dulles-

tervek 

Kihatás(ok): - 

Érvényesség: noha tételesen nem vonták vissza, és mondhatni, hogy a következő elnöki 

doktrína meghirdetéséig érvényben volt, gyakorlatilag a libanoni 

beavatkozással megszűnt a relevanciája 

Kategoriális 

besorolás: 

intervencionista (internacionalista és militarista – korlátozott alkalmazás 

mellett), idealista-realista; wilsonizmus hamiltoniánus esetre alkalmazása 

Jellemző 

specifikumok: 

a „kisebb” külpolitikai doktrínák egyike 

Konkrét 

manifesztációk: 

csapat-átvezénylés és mérsékelt mértékű pénzügyi segély a jordániai 

Husszein királynak 1957 tavaszán; csapat-átvezénylés és fegyver-

segélyszállítmányok az ellenséges Szíriával szomszédos országoknak 

1957 nyarán; tényleges ellenállásba nem ütköző partraszállás Libanonban 

1958. július 15-én, és néhány hónappal később, a konszolidációt 

követően az ország elhagyása és a stabilitás felelősségének átadása az 

ENSZ és az Arab Liga kezébe 

Fogadtatás (hazai 

és nemzetközi): 

a közvéleményben üdvözölt, sőt elvárt, a Kongresszusban komoly 

megosztottságot okozó és alkotmányos aggályokat kiváltó; a nyugati 

szövetségesek érdekeivel egybevágó, de egyoldalú volta miatt 

visszatetszést kiváltó, izraeli részről aggállyal fogadott, arab részről 

felháborodást keltő és ellenséges (utóbb megbékélő), a Kreml részéről 

visszautasított 

5. táblázat: Az első (Délkelet-Ázsiára vonatkozó) Johnson-doktrína 

Összefoglaló táblázat: Első (Délkelet-Ázsiára vonatkozó) Johnson-doktrína 

„Summázat”: „Washington nem hagy válasz nélkül semmilyen orvtámadást, és 

megtesz minden szükséges lépést Délkelet-Ázsia biztonságának 

védelmében.” 

Keletkezési idő: 1964. augusztus 4-11. 

Térségi relevancia; 

irányultság: 

Délkelet-Ázsia (konkrétabban Vietnam); a szovjet blokk agressziója ellen 

(konkrétabban Észak-Vietnammal szemben) 

Szerzőség: Lyndon B. Johnson elnök, a tanácsadói stáb erős befolyása mellett, 

illetőleg a vezető kongresszusi tisztviselők bevonódásával 
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Megjelenés 

formája: 

informálisan több elnöki nyilatkozatban (először a médián keresztül a 

néphez személyesen intézett beszédben, majd a Kongresszusnak intézett 

üzenetben), formálisan legtisztább formájában a Kongresszus 

úgynevezett Tonkini-öböl (vagy Délkelet-ázsiai) határozatában 

Előzmény(ek): a Truman-doktrína és a dominó-teória, az Eisenhower-doktrína és a 

Közel-Kelet határozat; (+ Formosa-határozat, Kuba-határozat) 

Kihatás(ok): Nixon-doktrína (Vietnam-szindróma) 

Érvényesség: a Kongresszus határozatának értelmében törvényileg hatályát vesztette 

1971. január 14-én 

Kategoriális 

besorolás: 

internacionalista, intervencionista, héja; jacksoniánus „hevületben” 

formálódott meg, de wilsoniánus módon került alkalmazásra 

Jellemző 

specifikumok: 

alkotmányos viták generálása a törvényhozó és a végrehajtó hatalmi ág 

közti hatásköri megosztást illetően 

Konkrét 

manifesztációk: 

a vietnami háború legintenzívebb szakasza 

Fogadtatás (hazai 

és nemzetközi): 

kezdetben egyöntetű kongresszusi és közvéleménybeli támogatás, ami 

később végletesen megosztó elutasításba csap át; a szovjet blokk 

szembenállása és a nyugati tömb támogatása mellett a helyeslés és a 

kritizálás különböző fokai a harmadik világ országai részéről (Dél-

Vietnam igényelte, a többi térségbeli ország inkább ambivalensen 

fogadta) 

6. táblázat: A második (Latin-Amerikára vonatkozó) Johnson-doktrína 

Összefoglaló táblázat: Második (Latin-Amerikára vonatkozó) Johnson-doktrína 

„Summázat”: „Az amerikai nemzetek nem engedhetik, hogy újabb kommunista 

kormányzat (»még egy Kuba«) verjen gyökeret a nyugati féltekén.” 

Keletkezési idő: 1965. május 2. (1965. április 28.) 

Térségi 

relevancia; 

irányultság: 

Latin-Amerika (szűkebben: a Dominikai Köztársaság); a moszkvai 

központú nemzetközi kommunizmus (és Kuba) ellen 

Szerzőség: Lyndon B. Johnson elnök (a szűkebb – védelmi minisztériumi, 

külügyminisztériumi, kongresszusi és nemzetbiztonsági – tanácsadói kör, 

illetőleg a Santo Domingo-i diplomáciai képviselet vezető tagjainak 

markáns befolyása mellett!) 

Megjelenés 

formája: 

az amerikai néphez intézett elnöki beszédek a fegyveres beavatkozásra 

vonatkozó parancs kiadása (előtt és) után 

Előzmény(ek): Monroe-doktrína a Roosevelt-kiegészítéssel, Truman-doktrína, az 

Eisenhower-doktrína és az első (Délkelet-Ázsiára vonatkozó) Johnson-

doktrína, a Kennedy-kormányzat „vitrin-politikája” a Szövetség a 

haladásért program keretében 

Kihatás(ok): - (az első, Délkelet-Ázsiára vonatkozó Johnson-doktrínához csatoltan 

ellenpontként a Nixon-doktrínára) 

Érvényesség: szigorúbban véve a Nixon-doktrína kihirdetéséig, megengedőbben 

egészen a bipoláris rendszer összeomlásáig (vagyis „a nemzetközi 

kommunizmus expanziós veszélyeinek” elmúlásáig) 

Kategoriális 

besorolás: 

internacionalista, intervencionista, héja; konzervatív; 

wilsoniánus/hamiltoniánus 

Jellemző 

specifikumok: 

unilaterális keletkezésű elvileg multilateralizált kivitelezés mellett 
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Konkrét 

manifesztációk: 

dominikai intervenció (1965–1966), különböző jellegű intervenciók 

és/vagy segélypolitika Közép- és Dél-Amerika más államaiban az azt 

követő években 

Fogadtatás (hazai 

és nemzetközi): 

kezdetben nemzeti konszenzus által övezett, a visszásságok 

reflektorfénybe kerülését követően meghasonlottságba csapó (a Vietnam-

politikára is kihatóan); Dominikában igényelt, Latin-Amerikában 

hivatalosan rosszallt, de magánbeszélgetésekben elismert szükségességű, 

Kuba és a szovjet blokk államai által elítélt, Nyugat-Európában hűvösen 

tudomásul vett, az ENSZ-ben formálisan legitimizált 

7. táblázat: A Nixon-doktrína 

Összefoglaló táblázat: Nixon-doktrína 

„Summázat”: „Az Egyesült Államok segít a rászoruló országoknak, de azoknak érdemi 

részt kell vállalni saját biztonságuk megteremtésében és megőrzésében!”; 

„Az Egyesült Államok nemzetközi szerepvállalását saját nemzeti érdekei 

szerint kell alakítani, és a kötelezettségeket meg kell feleltetni a 

képességeknek!” --- többféle értelmezés, sokrétű aspektusok 

Keletkezési idő: 1969. július 25. >>> 1972. február 9. 

Térségi 

relevancia; 

irányultság: 

globális; globális 

Szerzőség: Richard M. Nixon, illetőleg kormányzati stábja (különös tekintettel: 

Henry Kissinger nemzetbiztonsági tanácsadó, Melvin Laird védelmi 

miniszter), valamint a szélesebb értelemben vett kormányzat egyéb 

hozzájárulói és kommunikátorai (például: Mike Mansfield szenátor, 

James B. Pearson szenátor) 

Megjelenés 

formája: 

sajtótájékoztatón nem hivatalosan ejtett elnöki megjegyzések >>> elnöki 

és stábtagok általi médianyilatkozatok >>> a Kongresszusnak az 

Egyesült Államok külpolitikájáról írt 1970-es, 1971-es és 1972-es elnöki 

jelentések 

Előzmény(ek): az első, Délkelet-Ázsiára vonatkozó Johnson-doktrína mint aminek a 

felfüggesztésére irányult 

Kihatás(ok): - 

Érvényesség: a Watergate-botrány kirobbanásával rohamos erodálódásnak indult 

Kategoriális 

besorolás: 

realista, hamiltoniánus 

Jellemző 

specifikumok: 

többféle értelmezés és folytonos evolúció, a doktrínák meghatározásának 

nem mindenben megfelelő vonások; a tartalmi és külpolitikai 

vonatkozások mellett formai és belpolitikai vonatkozások is szerepelnek 

benne; nem konkrét kiváltó krízis-eseményre reakcióul és a 

doktrínaalkotás tudatos szándékával fogalmazódott meg 

Konkrét 

manifesztációk: 

a vietnami háború vietnamizációja és az elv globális kritériummá tétele; 

détente a Szovjetunióval, nyitás Kína felé a háromoldalú diplomácia 

jegyében, új típusú partnerség a NATO-szövetségesekkel, új típusú 

közösségérzet kialakítása Latin-Amerikával; nonproliferációs törekvések 

és leszerelési egyezmények 
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Fogadtatás (hazai 

és nemzetközi): 

tartalmilag tulajdonképpeni egyetértés övezte mindvégig, de a 

kormányzat imázsa miatt az ellenségesség légköre vette körül; a 

közvetlenül érintett államokat leszámítva általában kedvező, de 

értetlenkedő és hezitálások forrásául szolgáló világszerte 

8. táblázat: A Carter-doktrína 

Összefoglaló táblázat: Carter-doktrína 

„Summázat”: „A Perzsa-öböl térségét – tekintettel annak a nyugati gazdaság számára 

nélkülözhetetlen olajforrásaira – az Egyesült Államok megvédi minden 

fenyegetéstől!” 

Keletkezési idő: 1980. január 23. 

Térségi relevancia; 

irányultság: 

Perzsa-öböl; a Szovjetunióval szemben 

Szerzőség: Jimmy Carter elnök, tanácsadóival együttműködve – külön kiemelendő 

Zbigniew Brzezinski nemzetbiztonsági tanácsadó és Cyrus Vance 

külügyminiszter egymással nehezen összeegyeztethető meglátásai 

Megjelenés 

formája: 

az Unió helyzetéről szóló, a Kongresszusnak benyújtott rendes évi 

írásosos jelentés és a Kongresszus előtt ezzel együtt tartott beszéd 

Előzmény(ek): Truman-doktrína, Eisenhower-doktrína, Nixon-doktrína 

Kihatás(ok): Haig-doktrína/Haig-kiegészítés; Reagan-doktrína, Bush-doktrína 

Érvényesség: legszigorúbban véve helyét átvette a Haig-kiegészítés (mintegy felülírva 

azt), legmegengedőbben a térség az amerikai külpolitikai érdeklődés 

fókuszában való szereplése mindmáig érvényesült – noha nyilvánvalóan 

nem az azóta már megszűnt Szovjetunióval szemben 

Kategoriális 

besorolás: 

internacionalista, intervencionista, héja; hamiltoniánus (bizonyos 

értelmezésben esetlegesen némileg jacksoniánus – az adott gazdasági 

érdeket egzisztenciális jelentőségű létérdekként és ekképp a reakciót 

önvédelmi reflexként fölfogva) 

Jellemző 

specifikumok: 

a kinyilatkoztatással egy beszédben kilátásba helyezett szankciók és 

előkészületi intézkedések 

Konkrét 

manifesztációk: 

gazdasági szankciók (többek között embargó) a Szovjetunióval szemben 

és a moszkvai olimpia bojkottja; katonai összeírás elrendelése és 

gyorsreagálású különítmény megalakításának a tervbe vétele; a SALT-II 

megállapodás ratifikálásának befagyasztása; csapat-átvezénylések a 

térségbe 

Fogadtatás (hazai 

és nemzetközi): 

„megkésettsége” miatt rég várt és egyöntetűen üdvözölt; az európai 

szövetségesek és az érintett térség államainak körében ambivalens 

(szkeptikus és/vagy rosszalló), szovjet részről ellenséges 

9. táblázat: A Reagan-doktrína 

Összefoglaló táblázat: Reagan-doktrína 

„Summázat”: Washington kívülről támogatja a harmadik világ országaiban az 

antikommunista felkelő/ellenálló erőket. 

Keletkezési idő: 1983. április 27. [Közép-Amerikáról szóló elnöki beszéd] / 1985. február 

6. [az Unió helyzetéről szóló beszéd] / 1985. április 1. [Charles 

Krauthammer írása a Time-ban] 
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Térségi 

relevancia; 

irányultság: 

a harmadik világ (Közép-Amerika, Afrika, Közép-Kelet, Délkelet-Ázsia); 

a szovjet blokk (elsősorban tehát Moszkva és ideológiai-politikai 

szövetségesei) ellen 

Szerzőség: Ronald Reagan [mint hivatkozási alapul szolgáló forrás]; Charles 

Krauthammer [mint „felfedező”, értelmező és magyarázó]; Jeane 

Kirkpatrick [mint elméleti előzmény szerzője]; Caspar Weinberger [mint 

alkalmazási kritériumok kontribútora]; Zbigniew Brzezinski [mint a 

„sematikusnak” tekinthető megörökölt kormányzati tevékenység 

ösztönzője]; Heritage Foundation [mint a konkrétumokra kifutó 

regionális szakpolitika-tervezeteket kidolgozó agytröszt]; William Casey 

[az NSDD 32 „társszerzőjeként”] 

Megjelenés 

formája: 

a Kongresszus két házának együttes ülésén elmondott, az országos rádió- 

és televíziócsatornákon élőben is sugárzott elnöki beszédek [implicit 

formában, ugyanakkor mint abszolút, elsődleges forrás]; a Time 

magazinban megjelenő publicisztikus írás Charles Krauthammertől [mint 

a doktrínát explicitté és „publicizálttá” tevő, ugyanakkor csak közvetett 

forrás] 

Előzmény(ek): Truman-doktrína, Johnson-doktrína, Carter-doktrína, Nixon-doktrína, 

Monroe-doktrína; neokonzervatív ideológia 

Kihatás(ok): - 

Érvényesség: a szovjet blokk széthullásával és a Szovjetunió összeomlásával 

relevanciáját vesztette (a felújított enyhülési folyamat későbbi 

szakaszában is természetszerűleg vesztett hangsúlyából) 

Kategoriális 

besorolás: 

hamiltoniánus (vagy „wilsono-jacksoniánus”); alternatív („mérsékelten”) 

intervencionista („paramilitarizmus”); erősen unilaterális 

Jellemző 

specifikumok: 

a korabeli washingtoni diplomáciának csak egyik fő, de nem abszolút 

domináns eleme; párhuzamos érvényesség a megelőző elnöki 

doktrínával; kiegészítő doktrínákkal alkotott együttes; szakpolitikai 

esetekből doktrína (indukció), nem doktrínából szakpolitika (dedukció) 

Konkrét 

manifesztációk: 

az afganisztáni mudzsahedek támogatása pénzzel és fegyverekkel; El 

Salvador kormányának anyagi és diplomáciai támogatása a felkelőkkel 

szemben („fordított eset”); a nicaraguai kontrák támogatása pénzzel és 

fegyverekkel; az angolai UNITA támogatása és intenzív diplomáciai 

tevékenység a térségben a kubai haderő az országból való kivonásáért; a 

kambodzsai demokratikus ellenzék frakcióinak a nem-halálos 

ellátmányokkal való segítése; a grenadai invázió (nem ideáltipikus, de a 

trendekbe beleillő eset); a fülöp-szigeteki demokratikus változások 

tárgyalásos-meggyőzéses facilitálása; Mozambik („áttérítéses verzió”); 

Etiópia („antitézis”) 

Fogadtatás (hazai 

és nemzetközi): 

az elkötelezett antikommunizmus és a Vietnam-szindróma együttes 

hatása alatt álló és alapjában véve tájékozatlan, ambivalens közvélemény, 

majd az Iran–kontra-botrány után heves, a Kongresszus részéről is táplált 

ellenségesség; biztató támogatás a hagyományos szövetségesek (Egyesült 

Királyság, Izrael) részéről, ellenségesség a szovjet blokk és szövetségesei 

részéről, ambivalens viszonyulás a nyugat-európai szövetségesek és a 

latin-amerikai államok, valamint az el nem kötelezettek részéről 

10. táblázat: A Clinton-doktrína 

Összefoglaló táblázat: Clinton-doktrína 
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„Summázat”: „Az emberiség elleni bűnök elkövetésének való gátszabás nemzetközileg 

is legitim eszköze a humanitárius intervenció; az Egyesült Államok, 

amikor és ahol csak képességei ezt lehetővé teszik, minden erőfeszítést 

megtesz a népirtások megakadályozására!” 

Keletkezési idő: 1999 első fele (február vége – június közepe) 

Térségi 

relevancia; 

irányultság: 

sporadikus és globális (konkrét értelemben: Balkán); diktátorok és 

háborús bűnösök ellen 

Szerzőség: Bill Clinton elnök + tanácsadói kör és kormányzati stábtagok mint 

inspiráló és modifikáló tényezők (elsősorban: Anthony Lake, Madeleine 

Albright, Al Gore) 

Megjelenés 

formája: 

a koszovói beavatkozás folyamán, valamint azt megelőzően és követően, 

különböző fórumok előtt elhangzó elnöki beszédek sorából összeálló 

„mozaik” 

Előzmény(ek): „demokratikus bővítés” 

Kihatás(ok): - 

Érvényesség: eseti; a Bush-doktrínával áthelyeződött az amerikai diplomácia fókusza 

Kategoriális 

besorolás: 

wilsoniánus; idealista; intervencionista 

Jellemző 

specifikumok: 

post factum jellegű időzítés 

Konkrét 

manifesztációk: 

koszovói NATO-intervenció 1999-ben (+ szomáliai ENSZ-

segélyszállítmányok biztosítása, haiti kormány rehabilitációja, boszniai 

NATO-intervenció) 

Fogadtatás (hazai 

és nemzetközi): 

ambivalens és az aktuális történések függvényében erősen ingadozó 

támogatás/elutasítás a hazai közvélemény részéről (CNN-effektus!); a 

NATO-szövetségesek és a beavatkozásban érdekelt helyiek elvi és 

tevékeny támogatása, Szerbia részéről elutasítás és jogi ellenlépések 

(majd kényszernek engedő elfogadás), Oroszország – mint Szerbia 

hagyományos szövetségese és a NATO-befolyás növekedését 

gyanakvással szemlélő nagyhatalom – és Kína (+ egyéb harmadik 

világbeli, potenciálisan hasonló szeparatizmustól fenyegetett rezsimek) 

mint az Egyesült Államok hagyományos riválisa részéről reaktív 

diplomáciai nyomásgyakorlás 

11. táblázat: A Bush-doktrína 

Összefoglaló táblázat: Bush-doktrína 

„Summázat”: Az Egyesült Államok háborút indít a terrorizmus ellen, melynek során 

nem tesz különbséget a terroristák és az őket patronáló államok között; 

mindeközben az Egyesült Államok kész egyoldalú lépéseket is tenni saját 

biztonsága érdekében, amennyiben az ENSZ nem kész a többoldalú 

cselekvés lehetőségeit megteremteni; a cselekvés a megelőző csapás 

formáját is öltheti, a racionalitás jegyében; mindennek megfelelően az 

Egyesült Államok törekszik erőfölényének megőrzésére; a terrorizmus 

elleni harc fő eszközei a demokratizálás és a nonproliferáció. 

Keletkezési idő: 2001. szeptember 11. / 2002. szeptember 20. 

Térségi 

relevancia; 

irányultság: 

globális; a nemzetközi terrorizmus (elsősorban az iszlám fundamentalista, 

nyugatellenes terrorizmus) ellen 
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Szerzőség: George W. Bush és a kormányzati stábban is képviseltetett 

neokonzervatív körök képviselői 

Megjelenés 

formája: 

az Egyesült Államok 2002-es nemzetbiztonsági stratégiai dokumentuma; 

az amerikai néphez intézett, a Kongresszus, valamint az ENSZ 

Közgyűlése előtt elmondott elnöki beszédek 

Előzmény(ek): - 

Kihatás(ok): - 

Érvényesség: Bush elnök távoztával retorikai síkon teljességgel érvényét vesztette, a 

nevében indított missziók azonban tovább folynak 

Kategoriális 

besorolás: 

jacksoniánus-wilsoniánus; idealista, internacionalista, intervencionista, 

héja; unilateralista 

Jellemző 

specifikumok: 

minősített „rétegzettség” – komplex struktúra 

Konkrét 

manifesztációk: 

afganisztáni háború (2001–), iraki háború (2003–) 

Fogadtatás (hazai 

és nemzetközi): 

a sokkhatás elmúltával és a következmények realizálódásával 

párhuzamosan mérséklődő patriotizmusból és fenyegetettségérzetből 

fakadó elfogadottság; Amerika-ellenes reakciók provokálása mind az 

iszlám világban, mind a nyugat-európai szövetségesek részéről 
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