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Az idealizmus az Egyesült Államokban –  
az amerikai értékek és hagyományok,  
az elhivatottság és kivételesség-érzés gyökerei

Az Egyesült Államok1 a világ egyik meghatározó hatalma, külpolitikája folyamatos elem-
zés, elQrejelzés tárgya, gyakran éri kritika is különféle jelleg_ inkoherenciájáért. Az ország 
hagyományai, értékei, kultúrája miatt nem lehetséges a csupán érdekalapú külpolitikai 
döntéshozás. Amennyiben az értékek és az érdekek egybeesnek, ezzel nincs különösebb 
probléma, a gondok akkor kezdQdnek, amikor a kettQ nem esik egybe: ilyenkor születnek 
azok a külpolitikai döntések, amelyek késQbb kritika tárgyává lesznek. Ahhoz, hogy ezt lo-
gikát megértsük, elemezni és elQre jelezni tudjuk, ismerni kell a külpolitika mozgatórugóit, 
amelyek közül az egyik, nagyon fontos és talán a „legamerikaibb” az amerikai külpolitikai 
idealizmus, melynek az alapköveit az amerikai értékek és hagyományok, az amerikai elhi-
vatottság és kivételesség-érzés jelentik. Szinte minden elnök hivatkozik beiktatási beszé-
dében az alapító atyákra, az amerikai hagyományra, és ha valami miatt az amerikai nemzet 
egységére van szükség, az amerikai értékeket, elhivatottságot, kivételességet kezdik el 
emlegetni a politikusok, és ez csak egy példa a sok közül arra, hogy mennyire élQ és fontos 
az amerikai idealizmus, az elhivatottság- és kiválasztottság-érzés az ország bel- és külpo-
litikájában. Ez a tanulmány ennek a fontos politikai tradíciónak (amely a külpolitikára is 
megkerülhetetlen hatással van) a mibenlétét, eredetét, elemeit vizsgálja, külön foglalkozik 
Woodrow Wilsonnal, az amerikai külpolitikai idealizmus kiemelkedQ és meghatározó 
személyiségével, valamint röviden kitér a Wilsont követQ elnökök érdek-, illetve értékköz-
pontúságára. Az idealizmus, és ideológiai ellenpárja, a realizmus páros ingamozgásait a 
huszadik század amerikai történelmén végigkövetve elmondhatjuk, hogy az értékek akkor 
szorulnak háttérbe, amikor a nemzetbiztonsági fenyegetés nQ, vagy, másképp fogalmazva, 
fenyegetettségi helyzetben az Egyesült Államok inkább a realizmus érdekelveit elQtérbe 
helyezve fogja a külpolitikáját alakítani.

(Az alapítás) Az amerikai külpolitika irányát és jellegét nagyban meghatározzák az ame-
rikai értékek és hagyományok, az állampolgárok elképzelései arról, hogy Amerikának 
milyen szerepet kellene a világban betöltenie, valamint arról, hogy az amerikai nemzeti 
értékek mennyire kell hogy univerzálisak legyenek. Ezek az értékek és hagyományok az 
Egyesült Államok (illetve akkor még csak egy angol gyarmat) alapító atyái által lefektetett 
és magukénak vallott elveibQl és értékeibQl fakadnak.

„Az értékek olyan, mélyen a személyiségbe ivódott, kulturálisan meghatározott érzések, 
amelyeket intézmények, nagyobb történeti események, például az alapító atyák társadalma, 
a Bill of Rights,2 a protestáns szekták, a háborúk vagy ehhez hasonlók határoznak meg.” 3 

Az elsQ telepesek, akik Angliából érkeztek, nem a (az amerikai terminológiával él-
ve) zarándok atyák (Pilgrim Fathers) voltak, hanem aranyásók és kalandorok, akik 
Virginiában telepedtek le, telve szabadságvággyal, a gyors meggazdagodás reményében. 
A zarándok atyák valamivel késQbb (1620-ban) érkeztek északra, arra a területre, amelyet 
késQbb New Englandnak (Új Angliának)4 neveztek el. A Pilgrim Fathers tulajdonképpen 
egy mintegy száz fQt számláló puritán szeparatista vallási közösség volt, akiket hazájuk-
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ban, Angliában nem láttak szívesen. ElQször Németalföldön próbáltak szerencsét, ahol 
a helyi türelmi törvények lehetQvé tették vallásuk szabad gyakorlását. Németalföldön 
azonban még mindig egy másik államban éltek, és megélhetési forrásaik is igen sz_kös-
nek bizonyultak, így vezetQjük, William Brewster, akinek kapcsolatai voltak Sir Edwin 
Sandysszel (a Kelet-indiai Társaság vezetQjével) felvetette azt a lehetQséget, hogy Dél-
Virginiában saját telepet hozzanak létre. Hajójuk, a Mayflower 64 napi utazás után 1620. 
november 9-én ért partot Cape Codnál.5

Életmódjuk gyökeresen különbözött mind Anglia, mind Németalföld átlagos polgárai-
nak életmódjától, és – mint ahogy a nevük is erre utal (Pilgrim, azaz zarándok) – egysze-
r_, puritán módon, szigorú erkölcsi elveknek engedelmeskedve, vallásos áhítattal átitatva 
éltek. Nem azért jöttek el az óhazából, mert gazdagodásra, netalán kalandokra vágytak 
(a virginiai aranyásókkal szemben Qk családostul jöttek, ez az ötszáz fQ vegyesen jelent 
nQket, gyerekeket és férfiakat). Pket egy eszme vezérelte, egy tiszta társadalmat, egy er-
kölcsi alapokon szervezQdQ, Istennek tetszQ államot akartak létrehozni egy még érintetlen 
földdarabon. A zarándok atyák ezen elhivatottsága tehát az amerikai kivételesség-érzés 
egyik fontos gyökere.

Tocqueville Nathaniel Mortont6 idézi Az amerikai demokrácia cím_ m_vében,7 aki Új 
Angliáról írta New England’s Memorial cím_ történeti m_vét, amelybQl, hogy alátámasz-
szam a fentieket, én is szeretnék néhány sort idézni.

„Tovább kell adnunk gyermekeinknek, amit láttunk, s amit atyáink elmeséltek nekünk, 
hogy a jövendQ nemzedékek dicsérjék az Urat; hogy Ábrahámnak, az Q szolgájának magva 
és Jákobnak, az Q választottjának fiai megemlékezzenek az Q csodáiról, amelyeket cseleke-
dett (Zsolt. 105:5-6). Meg kell tudniuk, hogyan hozott Isten szQlQtQt a sivatagba; hogyan 
ültette el és _zte el tQle a pogányokat; hogyan egyengetett helyet elQtte, s hagyta, hogy 
gyökeret eresszen, szétterüljön, és ellepje a földet (Zsolt. 80:13, 15) és nemcsak ezt, hanem 
azt is, hogy hogyan vezérelte népét szent lakóhelye felé, s telepítette meg öröksége hegyén 
(Mózes II. 15:13).”

Bár ez magának a történetírónak a véleménye, a fenti szavakból kiviláglik az is, hogy 
a zarándok atyák meg voltak gyQzQdve kiválasztottságukról – és ez az érzés azóta sem 
hagyta el az amerikai nemzetet.

A puritánok nemcsak egy vallásos eszmét követtek, hanem egyben politikait is – élet-
vitelükhöz, életfelfogásukhoz ugyanis hozzátartozott az az elv, hogy Isten elQtt minden 
ember egyenlQ, és ezért az ezt az eszmét megtestesítQ demokráciát, a népfelség jogát be-
teljesítQ államberendezkedést tartották helyesnek és követendQnek. Ezért a puritán vallási 
közösség vezetQi, Brewster, Bradford, Winslow és Standish kidolgozták a „Mayflower 
Paktumot”, amelyet a közösség minden felnQtt férfi tagja aláírt. Ez volt az elsQ példa arra, 
hogy angol kolónia tagjai deklarálták, hogy nem az uralkodó törvényei szerint, hanem a 
saját maguk által alkotott és elfogadott törvények szerint kívánnak élni. TisztviselQiket, 
vezetQiket ennek megfelelQen demokratikus módon, választással nevezték ki.

„Mi, alulírottak, akik Isten és hazánk dicsQségére, s a keresztény hit terjesztése céljából 
vállalkozunk az elsQ kolónia létrehozására e távoli partokon, jelen sorok által, kölcsönös 
és ünnepélyes egyetértésben, Isten elQtt megegyezünk abban, hogy társadalommá és ál-
lamtestté alakulunk, hogy így kormányozhassuk magunkat, és céljaink megvalósításán 
munkálkodhassunk; s e szerzQdés értelmében közös megegyezéssel törvényeket, törvény-
könyveket, rendeleteket bocsátunk ki, és köztisztviselQket nevezünk ki, akiknek alázatot és 
engedelmességet fogadunk.” 8 
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Tocqueville arra is felhívja a figyelmet, hogy New England társadalmi berendezkedése 
egyedülálló volt a maga korában: a brit uralkodó engedélyezte, hogy a bevándorlók az anya-
ország védnöksége alatt politikai társadalmat alapítsanak, és „maguk határozzanak minden 
olyan dologban, amely nem ütközik az anyaország törvényeibe”.9 Tocqueville tehát az ameri-
kai demokrácia magvát elvetQ kolóniának a New England-it tartja, amely sajátos, igen szigorú 
etikájával és demokratikus alapelveivel járult hozzá az amerikai identitás kialakulásához. John 
Winthorp kormányzó meggyQzQdése szerint a telepesek egy új Jeruzsálemet, egy dombon álló 
várost (City upon a Hill) hoznak létre, amely példát fog mutatni az emberiségnek.10

Maga az a tény, hogy különleges, kiválasztott országról van szó, még nem szükségszer_-
en jelenti azt, hogy ennek a különleges országnak „meg kell térítenie a világot”.11 Az alapító 
atyáknak – hátrahagyott irataik alapján – nem is ez volt a céljuk. Semmiképpen nem kíván-
tak aktív, ha tetszik, térítQ szerepet vállalni a világon. Úgy gondolták, hogy Amerika jelzQ-
fényként fog ragyogni, és a demokrácia világítótornya utat fog mutatni a többi nemzetnek 
is, ennél többre azonban – az alapító atyák intenciói szerint – Amerika nem vállalkozhat.12

Érdekes, hogy a demokratikus elveknek némileg ellentmondó módon a korai amerikai 
törvénykönyvek nagyban építenek a keresztény vallási elvekre, és így a vallási toleranciá-
nak – amely hiányától a puritánok sokat szenvedtek az óhazában – nem sok nyomát lehet 
bennük felfedezni.13 Ha egy olyanfajta vallási törvényhez kötjük magunkat, amely kizárja 
a többi létjogosultságát, akkor ezzel aláássuk a demokrácia alapjait, hiszen az ilyen jelle-
g_ (például a keresztény) vallási törvény szükségszer_en abból indul ki, hogy önmaga az 
egyedüli helyes és jó törvény. Ezzel az állítással pedig sérül a demokráciában alapvetQ plu-
ralizmus és tolerancia elve. Ezért volt szükséges késQbb az állam és vallás teljes szétválasz-
tása, amely nélkül nem demokrácia a demokrácia. A szigorú erkölcsiség azonban az állam 
teljes szekularizációja után is megmaradt. Ennek ellenére Tocqueville nem látott ellentétet 
a vallási alapokon m_ködQ (azaz isteni eredettel felruházott) törvények és a demokrácia 
között. Az amerikai angol civilizáció szerinte „Két, tökéletesen elkülöníthetQ elem terméke 
[…], melyek másutt gyakran harcolnak egymással, de Amerikában sikerült valamiképpen 
egymásba olvasztani és csodálatosan összeötvözni Qket”.14 

Az Egyesült Államok különlegessége tehát (illetve állampolgárainak, nemzetének ki-
választottság-érzete) nagyrészt abban rejlik, hogy az államot egy sz_z, még felfedezet-
len, feltöretlen területen alapították, és alapítói egy új nemzet15 alapjait is megteremtet-
ték. Amerika Izland után másodikként vívta ki függetlenségét a kolóniák közül.16 Lipset 
Abraham Lincolnt említi, aki Amerika „politikai vallásáról” („political religion”) beszélt. 
A „politikai vallás” arra utal, hogy az amerikai nemzetet nem a közös történelem hozta lét-
re (az európai államokkal ellentétben), hanem egy közös ideológia. Európában attól még 
valaki vallhatja magát egy nemzet tagjának, mert nem ért egyet az adott nemzet „értékei-
vel”, és nem attól lesz valaki az adott nemzet tagja, hogy elfogadja a nemzet értékrendjét. 
Amerikainak lenni annyit jelent, hogy az ember azonosul az amerikai értékekkel, vagyis – 
Lipset17 megfogalmazásában – egy ideológiai aktus (ideological act). A közös nyelv vagy a 
közös történelem ebbQl a szempontból nem akkora jelentQség_, de ez logikus, ha tekintetbe 
vesszük az ország nem túl hosszú múltra visszatekintQ történelmét. 

(Amerikai értékek) Az amerikanizmus, vagy – ahogy Myrdal svéd szociológus megje-
gyezte 1944-ben – az amerikai krédó (American Creed)18 nagyrészt az angolszász liberális 
tradícióra épít (John Locke), valamint a francia felvilágosodás gondolkodóira (Rousseau: 
Társadalmi szerzQdés).19 A liberális hagyományt követQ amerikai értékrendszer elemei a 
következQk:
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– Különféle jogok, úgy mint
 • Elidegeníthetetlen (természetes) jogok
 • Egyéni szabadsághoz való jog
 • Önmeghatározás, szabad identitásválasztás joga
 • Önkifejezés szabadsága
 • Politikai életben való részvétel joga
 • Törvény elQtti egyenlQség és egyenlQ bánásmódhoz való jog
– A többség uralma, ugyanakkor a kisebbség védelme a többség túlkapásaival szemben
– Kormányzaton belüli hatalommegosztás
– Törvény uralma (rule of law)
– Individualizmus, önerQre való támaszkodás (ami implicite több jogban is benne foglaltatik)
– Jó kormányzás (good governance)
Az amerikaiak rendkívül büszkék arra, hogy országuk a világ legrégebben m_ködQ 

demokráciája, arra, hogy az alkotmányuk lényegében az aláírás óta érvényben van (az al-
kotmány azóta huszonhat kiegészítéssel bQvült). Ugyanazokat az alapvetQ értékeket tartják 
fontosnak ma is, mint a zarándok atyák többszáz évvel ezelQtt.20 

Lipset szerint az amerikai „krédónak” öt eleme van: a szabadság, az egyenlQség, az indi-
vidualizmus, a populizmus és a laissez-faire.21 Mivel véleményem szerint az amerikai érte-
lemben vett egyenlQség tulajdonképpen esélyegyenlQséget jelent, és az individualizmus pedig 
implicite tartalmazza azt a törekvést, hogy az állampolgár kezét minél kevésbé kösse meg az 
állam, ezért a laissez-faire-re külön nem szeretnék kitérni. A populizmust nem tartom amerikai 
specifikumnak, sem a liberális hagyomány meghatározó részének, ezért szintén nem kívánok 
rá külön kitérni. A lipseti öt elem közül tehát a szabadságot, az individualizmust (ezt a kettQt 
rokon fogalomként kezelve, együtt) és az egyenlQséget (egalitarianizmust) szeretném bQveb-
ben tárgyalni a következQkben, valamint szeretném a jogok közötti ellentmondásokra felhívni 
a figyelmet, végül a jogok alkotmányba való integrálásáról ejtek néhány szót.

(Egalitarianizmus) Az egyenlQség (egalitarianizmus) amerikai értelemben leginkább po-
litikai esélyegyenlQséget jelent, a lehetQségek azonosságát, és nem az európaiak szívének 
oly kedves, gazdasági és szociális értelemben vett egyenlQséget. Lipset szerint22 ez annak 
köszönhetQ, hogy az amerikai társadalom nem esett át feudális fejlQdésen és így nincsenek 
meg benne azok a feudális korból visszamaradt elemek, amelyek miatt az európaiaknak 
nagyobbak az állam irányába megnyilvánuló elvárásaik és ezzel párhuzamosan a politikai 
hatalom akaratának is hajlamosabbak alávetni magukat. Az államhatalom tisztelete sokkal 
jelentQsebb az európai államokban, mint az Egyesült Államokban. 

(EsélyegyenlQség és individualizmus) Amerikában a „self-made man”-nek van igazán értéke, 
annak, ha valaki saját erQfeszítései eredményeképpen, a nulláról indulva érte el azt, amit elért. Ez 
persze onnan ered, hogy amikor az elsQ telepesek az amerikai kontinensre léptek, semmi nem volt 
ott (az indiánok civilizációját leszámítva, de az indiánokat a „civilizált” európaiak barbár népnek 
tartották), minden, amit ma látunk, azóta épült, jött létre. Európából többnyire nem a gazdagok te-
lepültek át Amerikába, így valóban van alapja a „self-made man”-mítosznak. F. J. Turner amerikai 
történész 1893-ban mutatta be határ-elméletét (Frontier-theory), amelyben arról értekezik, hogy az 
amerikai „végek”, a határ, az úttörés hogyan formálta az amerikai kultúrát, identitást.23 Ez az elmé-
let nagy hatással volt a késQbbi, amerikai identitást elemzQ m_vekre. A semmibQl saját kézzel lét-
rehozott értéknek, a nincstelenségbQl való felemelkedésnek valóban más a jelentQsége az Egyesült 
Államokban, mint az arisztokratizmusra, származástiszteletre hajlamos Európában. 
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(Ellentmondások a jogok területén) Az egyéni jogok tiszteletben tartása, az, hogy minden 
ember egyenlQnek teremtetett – bár már a Függetlenségi Nyilatkozatban megjelenik – 
hosszú ideig nem volt teljes mértékben evidencia az Egyesült Államokban. A nQk az USA-
ban csupán 1920-tól kezdve rendelkeznek választójoggal.24 A „demokrácia fellegvárában”, 
ahol „minden ember egyenlQnek teremtetett”, a rabszolgaság egészen az 1865-ös XIII. 
alkotmány-kiegészítésig legális, és – legalábbis a déli államokban – mindennapos bevett 
gyakorlat volt, s csak az 1870-es XV. alkotmány-kiegészítés mondta ki, hogy „az egyes 
államok nem vonhatják el és nem csorbíthatják [az Egyesült Államok állampolgárainak 
választójogát] faj, szín vagy a megelQzQ szolgasági állapot miatt.” 

(Az alkotmány és az individualizmus) Az individualizmus az egyén érdekeit, szándékait 
elQtérbe helyezi, tulajdonképpen az egyén szabadságát jelenti. Az amerikai alkotmány 
megalkotói (az elsQ amerikai elnök, George Washington és társai) nagyon vigyáztak arra, 
hogy az állam ne tudja az egyént elnyomni. Az alkotmányba ugyan nem szerkesztették 
közvetlenül bele az egyéni jogok biztosításáról szóló pontokat, de alig három évvel az 
alkotmány aláírása25 után (1791-ben) az úgynevezett Bill of Rights – az elsQ tíz alkotmány-
kiegészítés – is hatályba lépett. Az alkotmányozó képviselQk megpróbálták az állam sze-
repét és az egyénnel szemben fennálló jogait a lehetQ legkisebb mérték_re minimalizálni, 
és ezt a hagyományt Amerika a XVIII. század végétQl kezdve napjainkig megQrizte. Az 
Egyesült Államokban a jog „uralkodik” (rule of law), a bíróságok függetlensége és az eb-
be vetett hit, illetve az ebbQl következQ bizalom megkérdQjelezhetetlen és a világon szin-
te egyedülálló mérték_. Itt található tehát a magyarázat arra, hogy az Egyesült Államok 
miért nem ratifikálta a Polgári és Politikai, valamint a Gazdasági, Szociális és Kulturális 
Jogokról szóló egyezségokmányokat, a faji megkülönböztetés valamennyi formájának ki-
küszöbölésérQl szóló nemzetközi egyezményt, valamint a népirtás b_ntettének megelQzése 
és megbüntetése tárgyában létrejött egyezményt, és hogy miért ellenezte G. W. Bush az 
Állandó Nemzetközi BüntetQbíróság USA feletti joghatóságának elismerését. Az amerikai 
érv egyszer_. Ha már egyszer mindez biztosítva van a jogrendszerükben és maguk is gon-
doskodni tudnak róla, miért engedjék meg a világnak, hogy beleszóljon? Ám ugyanakkor 
ez az érv fordítva is igaz – ha annyira tökéletes a jogrendszerük, ha a jogok annyira vi-
lágosan, egyértelm_en vannak rögzítve és csorbítatlanságuk olyannyira biztosított, akkor 
mi akadálya lehet annak, hogy ezt mások is bármikor ellenQrizzék vagy számon kérjék?26

Ami a fent említett értékek mindennapi életben való jelenlévQségét illeti, hogy csak 
egy kortárs példát említsünk: a 2002-es nemzetbiztonsági stratégiában27 a következQ ame-
rikai értékek kerülnek megemlítésre: emberi méltóság védelme, gazdasági liberalizmus (a 
szabadkereskedelmen keresztül), demokrácia, nyílt társadalom.

(A vallás szerepe az amerikai értékrendszerben) Amerikában – bár az egyház(ak) és az 
állam szétválasztására nagyon odafigyeltek az állam felépítésének kialakításánál – az „ál-
talános vallásosság” vagy a minden protestáns keresztény egyház, illetve „szekta” által 
elismert alapvetQ értékek igen fontos szerepet töltenek be a politikában.28 Míg más, szeku-
larizált államban a legritkább esetben fordul elQ, hogy az ország vezetQje Isten segedelmét 
kérje, vagy Isten által az országnak rendelt szereprQl beszéljen, ez Amerikában igen gyak-
ran megtörténik. Az is figyelemreméltó, hogy a Bíróság elQtt a tanúk a Bibliára esküsz-
nek, sQt, az új amerikai elnök szintén Isten elQtti esküt tesz beiktatásakor.29 G. W. Bush a 
2002-es State of the Union (országértékelQ) beszédében (amelyben a „gonosz tengelyét” 
elQször említi) megjegyzi, hogy „Isten közel van – különösen tragédia idején”. A beszéd – 
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már-már a mise végén szokásos papi áldást mintául véve – úgy fejezQdik be: „Isten áldjon 
titeket”.30 William Pfaff megjegyzi, hogy az, hogy Bush retorikája a világot a kálvinista du-
alizmushoz hasonlóan jókra és rosszakra (b_nösökre) osztja, ahhoz vezet(het), hogy a „b_-
nösök” vagy „rosszak” iránti szimpátia ellehetetlenül, és az emberek képtelenek lesznek 
objektíven megítélni a másik oldal indítékait.31 J. Judis szerint a Bush-adminisztráció 2001 
utáni külpolitikai beszédeiben három fQ gondolat jelenik meg: 1) az Egyesült Államok né-
pe kiválasztott nemzet, amelynek 2) történelmi küldetése a világ átalakítása, és amely 3) a 
jót képviseli az ördöggel szemben.32 A republikánusok számára a vallás fontosabb szerepet 
játszik a politikában, mint a demokrata szavazóknak.33 A 2003-as Gallup- felmérés szerint 
a republikánusok 55%-a, míg a demokraták csupán 28%-a ismerte el, hogy a vallás befo-
lyásolja a választási döntését.34 A vallásosság földrajzi elosztása hasonló eloszlást mutat a 
demokrata és republikánus szavazók földrajzi eloszlásával.35 

Huntington 2005-ös, amerikai identitásról szóló monográfiájában megemlíti az állam-
polgári eskü esetét, amellyel kapcsolatban 2002-ben a San Franciscó-i Kilencedik Kerületi 
Fellebbviteli Bíróság úgy döntött, hogy az eskü szövegében az „Isten kegyelmébQl” szavak 
sértik az állam és az egyház szétválasztásának elvét.36 A döntés nagy port vert fel, és a szenátus 
végül megsemmisítette azt. Huntington a vallásos és politikai szimbólumok keveredésére is 
rámutat – ahogy templomokon kint van az amerikai zászló, Isten „szerepet kap” szinte minden 
amerikai nemzeti ünnepen, vagy a huntingtoni megfogalmazásban „a nemzeti rítusok és cere-
móniák folyamán”.37 Az amerikaiak már a kezdetek kezdetén arról beszéltek, hogy „az embert 
TeremtQje olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, amelyekrQl le nem mondhat”.38 

Huntington úgy látja, hogy az amerikanizmus tulajdonképpen egy „nemzeti szekuláris 
vallás” (national civil religion).39 Szellemesen ezen „szekuláris vallás” „szentírásainak” ne-
vezi a Függetlenségi Nyilatkozatot és az Alkotmányt. M_vében idéz egy szöveget, amelyet 
a huszadik század elejei kisiskolásoknak kellett elmondaniuk minden reggel, iskolakezdés 
elQtt – az Amerikai Krédót –, amely a következQ szavakkal kezdQdik:40

„Hiszek az Amerikai Egyesült Államokban, amely a népnek a nép által és a népért lét-
rehozott kormánya; amely igazságos hatalma a kormányzottak konszenzusából ered […] 
és amelyért amerikai hazafiak feláldozzák életüket és vagyonukat. Ezért tehát úgy hiszem, 
kötelességem hazámat szeretni, alkotmányát támogatni, törvényeit betartani, zászlóját tisz-
telni, és megvédeni ellenségei ellen”41

Huntington szerint, mint minden vallásnak, az „amerikanizmus szekuláris vallásának” 
is megvannak a himnuszai, ceremóniái, prófétái és mártírjai.42 Az „amerikanizmust” tulaj-
donképpen az különbözteti meg a többi szekuláris vallástól, azaz a „jó értelemben vett” 
nacionalizmustól,43 hogy missziója (elhivatottsága) van. Az amerikaiak feladata a világ jó 
útra terelése, az útmutatás, a fáklya- vagy jelzQfény-szerep. Elhivatottsága általában val-
lásnak szokott lenni, de van rá példa, hogy egy-egy állam valamiféle ideológiát magáévá 
téve azt terjeszteni próbálja (pl. a szovjetek). Az amerikaiak ezen felül szinte a kiválasztott 
népként tekintenek magukra, a kiválasztott nép, amely tökéletes államot hozott létre egy, 
az Isten által neki szánt, neki teremtett, még érintetlen földdarabon.44 

Ami a vallásos elemek politikában való megjelenítését illeti, Jon Roper elemzése során 
rámutat, hogy sok amerikai politikai beszéd jeremiád-stílusú és formájú. A jeremiád pa-
naszos hangvétel_, hazafias és vallásos tematikájú m_faj, jelentQsége ebben az esetben a 
puritán tradícióra való utalás.45

Lipset szerint az amerikai protestantizmus és az individualizmus kölcsönösen hatottak 
és hatnak egymásra; tulajdonképpen egymást erQsítik. Ennek alátámasztására különb-
séget tesz az egyházak (európai értelemben) és szekták (amerikai értelemben) között. 
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Megjegyzi, hogy míg Európában az egyházakat az állam pénzzel támogatja, Amerikában 
minden egyháznak (vagy „szektának”46, ahogy Q nevezi Qket) magának kell megszereznie 
a fenntartásához szükséges pénzt.47 Egyház alatt azokat a keresztény vallásos szervezQdé-
seket érti, amelyek hierarchikus rend szerint épülnek fel, és amelyek híveiket már szüle-
téskor megkeresztelik (példaként a katolikus, az ortodox, a református és az anglikán egy-
házakat említi). Ezek az egyházak Európára jellemzQk és támogatást kapnak az államtól, 
ebbQl fedezik fenntartási költségeik legnagyobb részét. Az egyházak az ember esendQségét 
hangsúlyozzák, valamint az eredendQ b_nt, és a gyónással kibúvót nyújtanak a hívQknek 
a törvények hatalma alól. A szekták ezzel szemben – mondja Lipset – a törvények betar-
tatását illetQen hajthatatlanok és az embert morális lényként fogják fel, aki eredendQen jó.

Annak, hogy az állam így „magára hagyja” a civil szervezeteket, két jelentQs hatása van. Az 
egyik az, hogy a civil szervezetek sokkal jobban jelen vannak a közéletben, mint Európában, 
hiszen a fennmaradásuk érdekében hallatniuk kell szavukat, érdekük, hogy minél több em-
berhez eljusson üzenetük, illetve létük ténye. A másik hatás pedig az, hogy ez a rendszer hoz-
zájárul – illetve alátámasztja – az individualizmus kialakulását és fennmaradását az Egyesült 
Államokban. Az állampolgárok már gyermekkoruk óta azzal találkoznak, hogy ha valamit 
szeretnének, nekik kell felemelniük szavukat, mert más nem intézi el helyettük. 

A „szekták” és az egyházak a háborúhoz való hozzáállásban is különböznek egymástól. Az 
európai keresztény egyházak hagyományosan az állam mellé állnak, amikor az konfliktusba 
keveredik, és híveiket arra bíztatják, hogy védjék a haza becsületét. Az egyház tehát – bár-
mennyire is törekednek az államtól való szétválasztására Európában – nem teljesen nemze-
tek feletti intézmény. Az amerikai „szekták” ezzel ellentétben – Lipset meglátása szerint – a 
második világháború kivételével minden, az USA által folytatott háború ellen voltak.48 Az 
Amerikában igen magas arányú vallásosság nemcsak háborúellenességet szült, hanem ha már 
egyszer háború alakul(t) ki, az emberek különbséget tettek/tesznek jó és rossz háború között. 

Az a gyakorlat, hogy az állami támogatás minimális vagy nincs, egyébként jellemzQ a 
többi civil szervezQdés tekintetében is – és ez a magánadakozás sokkal nagyobb szerepéhez 
és arányához vezetett, továbbá ahhoz, hogy fennmaradása érdekében minden civil szerve-
zetnek és egyháznak egyrészt az állam felé kell lobbiznia (hogy a törvények, szabályok stb. 
az adott szervezet érdekeinek megfelelQen alakuljanak), valamint az állampolgárokat kell 
meggyQzni arról, hogy az adott szervezet tevékenysége hasznos és megér néhány dollárt. 

(Az amerikai identitás szerepe a politikában) Az amerikai identitás – mint ahogy már szó 
esett róla – nem etnikai alapú identitás (nem is lehet az…), hanem ideológiai alapú. Ha 
egy bevándorló elfogadja az amerikai politikai és erkölcsi értékeket és „játékszabályokat”, 
akkor amerikaivá válik. Ellenben élhet az USA-ban úgy valaki, hogy ott született, és még-
sem vallja magát amerikainak, mert nem ért egyet az uralkodó politikai ideológiával. Az 
amerikai identitás ennyiben egyedülálló a világon. Más országokban is vannak ugyanis 
olyan ideológiák, amelyek az ország sajátosságaira építenek, de egyrészt ezek nem uralják 
az adott ország politikai életét, másrészt pedig attól, hogy valaki nem hisz ezekben, még 
nem veti ki magából a társadalom.

Az alapvetQ amerikai politikai értékek egyike, hogy minél kisebb a kormányzati rendszer, 
annál jobb.49 Az amerikaiak alapvetQen kormány- és hatalomellenesek. Az amerikai politikai 
rendszer ideológiája – a többi ideológiával szemben – ahelyett, hogy saját magát legitimizálná, 
delegitimizálja. A széleskör_ konszenzus ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az állampolgárok 
homogén csoportot alkotva, egyazon intenzitással támogatják az „amerikanizmust”. A támo-
gatottság mértéke eltérQ az egyes társadalmi csoportok függvényében és idQben is.
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Szabadság, egyenlQség, demokrácia, hatalomellenesség és ezek valóra váltása adja az ame-
rikai politikai rendszer legitimitását. A demokrácia a szabadság és az esélyegyenlQség elvének 
„házasításából” „jön létre”, a hatalomellenesség a szabadságból, az esélyegyenlQségbQl és az 
individualizmusból vezethetQ le. Ha a szabadság, egyenlQség, demokrácia, hatalomellenesség 
valamelyike sérül, akkor az amerikai állampolgárok a hatvanas évekbeliekhez hasonló ellen-
állási mozgalmak tüntetéssorozatba kezdenek. Huntington ezért is írta American Politics cím_ 
m_vét a „Diszharmónia ígérete” alcímmel (The Promise of Disharmony): azt állítja, hogy az 
amerikai politikai értékek és a politikai valóság között mély szakadék („gap”) van.50 Erre a 
következtetésre természetesen nem csak Huntington jutott, teoretikusok hada kritizálja emiatt 
az Egyesült Államokat (vagy kritika helyett állapítja meg a tényt).51

De miért is meghatározóak ezek az értékek az amerikai identitásra nézve? Hiszen más (pl. 
nyugat-európai) államok is hasonlóképpen el vannak kötelezve ezen (liberális) értékek irányá-
ban. A válasz az alapításban rejlik, a már említett kiválasztottság érzésében, abban, hogy a zarán-
dok atyák meg voltak gyQzQdve arról, hogy Isten azért vezette Qket erre a földre, hogy itt megala-
pítsák a tökéletes demokráciát, és – amint ezt az amerikaiak oly büszkén újra és újra megemlítik 
– az „Q” demokráciájuk a legrégebbi folyamatosan m_ködQ a világon. Az Egyesült Államokban 
sehol másutt nem tapasztalható folytonosság és stabilitás van a demokratikus értékek tiszteletben 
tartásának tekintetében (mert például Európában a francia forradalmat visszarendezQdés követ-
te). Ezen felül, mint ahogy arról már szó esett, és ami talán az egyik legfontosabb tényezQ, az 
amerikai identitás ideológiai és éppen a fent említett liberális értékeken alapszik, része az idea-
lizmus, a demokrácia fellegvára szerep, az emberi jogok tiszteletben tartása. 

Több szakértQ megemlíti, hogy Amerikában a már felsorolt értékek között az emberek 
nemigen tudnak sorrendet felállítani; egyformán fontos mindegyik számukra. Ezzel szemben 
ez az európai államok többségében nem így van.52 Az amerikaiak nem éreznek ellentmondást 
például a szabadság és az egyenlQség között, más társadalmakban ezzel szemben az emberek 
vagy az egyiket, vagy a másikat preferálják. Az ellentmondás „t_résére” jó példa a nyolcvanas 
évek amerikai külpolitikája, amikor is Reagan nem látott ellentmondást a nem-demokratikus 
rendszerek támogatása és az „USA, a demokrácia fellegvára”-kép között – nyilvánvalóan, 
mert adott helyzetben a kisebbik és a nagyobbik rossz közötti választásra volt kényszerítve.

A személyes álom valóra váltása, a „boldogság keresése”, az individualizmus meghatá-
rozó elemei az amerikai identitásnak. 

„Egy kultúrában sem kap akkora hangsúlyt az egyéni álom valóra váltása [mint az 
amerikaiban]. Az amerikaiak azt vallják, hogy egyedül kell dönteni, mindenkinek a saját 
dolgával kell törQdnie. Szerintük a más emberek befolyása elkerülendQ, mint ahogy a kül-
világban folyó események közül is csak arra kell reagálni, amely mélyen érinti az adott sze-
mélyt. Összefoglalva, a vállalkozó szellem_ség meghatározó tulajdonságai a következQk: 
határozott személyiség, aki kitartóan próbálja elérni, megvalósítani személyes álmát.” 53 

Max Weber is ezeket a (protestáns) tulajdonságokat vélte szükségesnek a kapitalizmus 
megszületéséhez – bár az Q elemzése nem Amerikáról szól, vitathatatlanul ráillik.54

Huntington azt mondja, hogy szemben más országokkal, ha az Egyesült Államoknak nem 
lenne „saját” politikai ideológiája, az amerikanizmus, akkor nemzet sem lenne, hiszen – kivé-
ve az Qslakos indiánokat – mindenki, aki jelen pillanatban az Egyesült Államokban él, maga 
is bevándorló, vagy bevándorlók leszármazottja.55 SQt, továbbmenve azt állítja, hogy az ideo-
lógiában beálló változások a nemzetet magát sem hagynák érintetlenül. Ezért, míg más társa-
dalmak relatíve könnyedén változtatnak a politikai rendszerükön, az amerikai politikai rend-
szerben való csalódás a politikai közösség (a „nemzet”) testében rombolást eredményezne.56

(Az amerikai identitás szerepe az ország külpolitikájában) Mint ahogy arról már az alapítás-
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sal kapcsolatban szó esett, nem törvényszer_, hogy egy kivételes ország elhivatottsággal is 
rendelkezzen, hogy ne elégedjen meg csak azzal, hogy meg van gyQzQdve kivételességérQl, 
„jó”-ságáról, hanem „meg is kívánja téríteni a világot”, meg is kívánja gyQzni a többi államot 
arról, hogy az Q útja az egyetlen lehetséges út.57 Az eredeti amerikai elképzelés az volt, hogy 
„mindenkinek magának kell megdolgoznia a saját üdvözüléséért” – vagyis Amerikának nem 
feladata, hogy más népek, emberek jogait megvédje, harcaiba beleszóljon.58 Ez a koncepció 
azonban a huszadik században több történelmi tényezQ – így elsQsorban az Egyesült Államok 
izolacionista gyakorlatának internacionalistára váltásának – hatására megváltozott.59

Az amerikai hagyomány része (alapító atyák, George Washington), hogy Amerika csak 
védelmi okokból léphet be háborúba, és ez mind a mai napig élénken él az amerikai „közös 
emlékezetben”. Mayall megjegyzi, hogy ebbQl a hagyományból kifolyólag Amerika kül-
földi szerepvállalását csakis a „nemzet biztonsága” magyarázhatja.60 A bipoláris idQszak-
ban, amikor az Egyesült Államok a kommunizmus elQretörésétQl tartott, nemzetbiztonsági 
érdek volt annak megakadályozása. Ma, a poszt-bipoláris világrendben az USA „nemzet-
biztonsági érdeke”, hogy az érdekszférájába tartozó területeken (így például Európában, 
a Közel-Keleten) béke és biztonság legyen. Ez az álláspont, gyakorlatilag – néhány 
periferiális helyzet_ térségtQl, így például Afrikától eltekintve – potenciálisan az egész 
világot bevonja az amerikai nemzetbiztonsági szférába, és arra is lehetQséget ad, hogy az 
Egyesült Államok egy-egy ország belügyébe is beavatkozzon, ha úgy ítéli meg, hogy az, 
ami az adott ország területén történik, sérti az amerikai nemzetbiztonsági érdekeket. Az 
amerikai népnek valahogy meg kell magyarázni, hogy miért költi az amerikai kormány 
az amerikaiak pénzét külföldön, hogy miért halnak meg fiaik egy kimondhatatlan nev_ 
országban. Külföldön (és egyébként az USA-ban is) az emberi jogokra való hivatkozás 
jobban hangzik, mint hogyha az Egyesült Államok – amely ráadásul a „demokrácia felleg-
vára” – saját, „önzQ” érdekeit tartja szem elQtt, és úgy viselkedik, mint egy átlagos nagyha-
talom.61 A legjobb a kettQt összehozni – vagyis azt kell elérni, hogy az emberi jogok tiszte-
letben tartatása amerikai érdeknek számítson, és akkor a külpolitika koherens tud maradni.

Mivel az amerikai identitás ideológiai és nem nemzeti alapú, nem létezhet vegytiszta realiz-
mus az Egyesült Államokban: az amerikai nemzeti identitás (amelynek fontos eleme az idealiz-
mus, a demokrácia fellegvára szerep, az emberi jogok tiszteletben tartása) minden politikusnak 
kiindulópont kell hogy legyen. Tehát még a legrealistább amerikai politikus is az idealizmus 
talajáról indul, realizmusa át van itatva az amerikai identitásból eredQ idealizmussal.62 Ez teszi 
egyedivé ezt az államot és idQnként annyira ellentmondásossá külpolitikáját. A mindenkori 
amerikai elnök mindenekelQtt – természetesen – amerikai; az Q és tanácsadói neveltetésében, 
meggyQzQdésében, értékrendjében is szerepet játszik a szocializáció, vagyis az amerikai minden-
napok felfogása, hozzáállása a politikához. Az amerikai elnöknek saját és tanácsadói, valamint 
az amerikai közvélemény értékrendjén kívül persze sok mást is figyelembe kell vennie, de sem-
miképpen nem emelkedhet felül azon emberek véleményén, akik Qt megválasztották.63 

Az amerikai identitás szerepe azért igen fontos az amerikai külpolitikában, mert az ameri-
kai döntéshozók „beépítik” azt egyrészt magukba a döntésekbe, másrészt a döntésekkel kap-
csolatos kommunikációs stratégiába. Ám azt el kell ismerni, hogy nem minden külpolitikai 
akciónál egyértelm_, hogy mekkora volt az amerikai tradíció szerepe a döntésben. Vannak 
olyan esetek, amikor nehéz elválasztani, illetve eldönteni, hogy az Egyesült Államok mikor 
hoz „érdek-döntést” és mikor „érték-döntést”, fQleg, ha értékei és érdekei egybeesnek (ilyen 
például az újonnan demokratizálódó országokban az átalakulás támogatása – ebben az 
esetben ugyanis az adott gazdaság megnyitásával új piachoz, az ország demokratizálásával 
pedig egy potenciális szövetségeshez, de legalábbis szimpatizánshoz „jut”).
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Az amerikai kivételesség-érzésnek, a „demokrácia fellegvára”-képnek kétféle impli-
kációja lehet a külpolitikára nézve. Az egyik az izolacionizmust, a másik az internaci-
onalizmust eredményezi. Az egyik azt a felfogást támogatja, hogy Amerikának csak az 
utat kell mutatnia és a többi ország szabad választásán áll, hogy követi ezt a helyes utat 
vagy sem; Amerika a zarándok atyák (és késQbb Washington, Jefferson64) elveihez h_en 
maradjon távol a világ „szennyes ügyeitQl”, a többi földrész háborúitól; Amerika csak ak-
kor háborúzzon, ha azt önvédelembQl teszi. Ahogy John Quincy Adams külügyminiszter 
fogalmazott 1821-ben: „Az USA nem megy külföldre azért, hogy elpusztítandó szörnye-
tegeket kutasson fel.”65

A másik koncepció azt állítja, hogy a kivételes, kiválasztott országnak kötelezettségei 
is vannak, át kell adnia értékeit a világnak, békét és prosperitást kell vinnie a nemzetközi 
rendszerbe. Ezen álláspont legjelesebb képviselQi W. Wilson, késQbb F. D. Roosevelt, 
és a második világháborút követQen gyakorlatilag minden elnök – nyilvánvalóan, mert 
a második világháborút követQen több okból sem lehetett szó arról, hogy az Egyesült 
Államok visszatérjen az azt megelQzQ (relatív) izolacionizmushoz.66 Az internacionalista 
megközelítés „gyQzelmét” egyrészt elQsegítette a második világháború során „felpörgött” 
amerikai gazdaság – Roosevelt (és Truman) ugyanis attól félt, hogy ha az ország ezzel a 
megtöbbszörözQdött gazdasági volumennel ismét „begubózik”, Amerika alighogy kilá-
balt az 1929–33-as világválság súlyos következményeinek terhe alól, egy újabb hatalmas 
gazdasági válság fog kialakulni. Másrészt a szovjet szövetségesbQl hirtelen a legnagyobb 
ellenség vált és ez kiváló ideológiai alapot szolgáltatott az amerikai idealizmusnak – volt 
ugyanis valami ellen harcolni.67 

Ez a két megközelítés áll minden külpolitikai döntés mögött. Az egyes országokhoz/
térségekhez kapcsolódó hosszú távú, világos elveken alapuló külpolitika kialakítása 
azért nehéz, mert a döntést az adott bel- és külpolitikai helyzethez igazítják (a többi 
tényezQrQl nem is beszélve), és ennek megfelelQen hol az egyik, hol a másik alapelv-
csoport kerül elQtérbe.

A második világháború utáni amerikai külpolitika fontos (egyes elnökök esetében 
egyetlen, vagy meghatározó) összetevQje az amerikai idealizmus. Az Egyesült Államok – 
pontosabban Wilson elnök – „fejében” született meg elQször68 egy világméret_ nemzetközi 
szervezet terve, amely célja és feladata az lenne, hogy megQrizze a világbékét. Az 1941-
ben Roosevelt és Churchill által aláírt Atlanti Charta69 pontjait felhasználva készült el az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének 1945-ös Alapokmánya.70 Az ENSZ alapvetQ ellentmon-
dása, hogy noha deklaráltan a demokrácia szellemiségének jegyében alapították, felépítése, 
döntéshozatali eljárásai, természete messze áll a demokratikustól. Az ENSZ az idealizmus 
jegyében fogant, abban a hitben, hogy az államok készek lesznek saját, önzQ érdekeik elé 
helyezni a világbéke érdekeit.

Az ENSZ Alapokmánya alapvetQen – a második cikk negyedik pontja alapján – elítél 
minden fenyegetést, vagy katonai erQ használatát, ha az egy másik állam területi integritása 
vagy politikai függetlensége ellen irányul (vagy bármilyen módon összeegyeztethetetlen 
az ENSZ céljaival). Ez alól egy kivétel létezik – és ez az alapokmány 51. cikke, amely 
önvédelmi célból (abban az esetben, ha az államot fegyveres erQ fenyegeti) megengedhe-
tQnek tartja a fegyveres erQ, vagy az azzal való fenyegetés alkalmazását. A két szuperhata-
lom a hidegháború során ezt a kibúvót használta fegyveres beavatkozásai igazolására.71 Az 
ENSZ esetében nincs olyan „világbíróság”, amely az egyes államok alkotmánybíróságai-
hoz hasonlóan döntést hozhatna az alkotmány – vagyis az ENSZ esetében az Alapokmány 
– vitás pontjainak értelmezését illetQen. Így tehát minden állam saját maga értelmezi az 



ERDEI ANNAMÁRIA: AZ IDEALIZMUS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN... 87

Alapokmányt – ez a tény azonban visszaélésekre ad alkalmat. Az emberi jogok tiszteletben 
tartatására, vagy a demokrácia megQrzésére illetve helyreállítására irányuló beavatkozás-
nak tehát nincs univerzális nemzetközi jogi alapja; az ENSZ Alapokmány erre hivatkozva 
nem engedi meg a más államok belügyeibe való beavatkozást.72

A feltartóztatás politikájának évei alatt a legtöbb amerikainak eszébe sem jutott 
megkérdQjelezni a kormányzat külpolitikáját (ehhez nyilván nem kis mértékben a 
mccarthyzmusnak is nevezett kommunista-ellenes hisztéria is hozzájárult). Az amerikai 
közvélemény Vietnámot megelQzQen szinte egyöntet_en támogatta az amerikai külpoli-
tikát. Mint ahogy Wittkopf megjegyzi, Vietnám jelentette a választóvonalat.73 A vietnámi 
csalódás után az amerikai közvélemény nem áll ki annyira egyértelm_en a fegyveres be-
avatkozások mellett, és a szovjetekkel szembeni tárgyalásos konfliktusmegoldásnak, vala-
mint az enyhülési folyamatnak is több lett a híve a hetvenes években. 

(A huszadik századi amerikai idealizmus legfontosabb teoretikusa: W. Wilson) Az amerikai 
idealizmus legfontosabb teoretikusa egy politikus, akinek a jelentQsége azért is rendkívüli, 
mert Q volt az elsQ internacionalista idealista az Egyesült Államok történetében. Ez a po-
litikus Woodrow Wilson elnök.

Wilson akadémiai háttérrel rendelkezQ politikus volt, tehát jelentQsége nem csupán poli-
tikai, gyakorlati is. 1890-tQl 1910-ig a Princetonon tanított. 1911-ben megválasztották New 
Jersey kormányzójává. 1912-ben az Egyesült Államok elnökévé választották, terminusát 
rögtön kereskedelem- és gazdaságliberalizációs intézkedésekkel kezdte. Fontosabb m_vei: 
Congressional Government in the United States, The State (1886).

Wilson úgy gondolta, hogy az Egyesült Államoknak nincsenek kolonizációs, illetve 
territórium-kiterjesztéssel járó ambíciói (amennyiben a kereskedelmi profitra területi el-
lenQrzés nélkül szert lehet tenni, nincs szükség a terület feletti ellenQrzésre), az USÁ-nak 
kulcsszerepet kell játszania a többi nemzet közötti, a viták rendezését szolgáló közvetí-
tésben. Az elsQ világháború kitörésekor deklarálta az USA semlegességét, amennyiben az 
ország kereskedelmi érdekei nem sérülnek és nem éri támadás. A semlegességet sikerült 
is 1917-ig megtartania, amikor is a német tengeralattjárók támadása belesodorta a világ-
háborúba. Az amerikai elhivatottság-érzés wilsoni megfogalmazásánál ismét – az alapító 
atyákhoz hasonlóan – nagy szerepet kapott a vallás, az „isteni gondviselés”.74 Wilson ezt 
az érzést használta fel arra, hogy megmagyarázza az amerikai népnek, hogy országuknak 
valójában kötelessége belépni a háborúba, Amerikának kötelessége a „szabad világ meg-
teremtése”.75

Az elsQ világháború lezárásához kapcsolódó, tizennégy pontból álló javaslatában az 
elengedhetetlenek közül az idealizmus általános elterjedését szorgalmazzák a követke-
zQk: titkos diplomácia megszüntetése, tengeri hajózás szabadsága, általános lefegyverzés, 
a gazdasági korlátozások megszüntetése, a gyarmati igényekrQl való pártatlan döntés, és 
a Nemzetek Szövetségének létrehozatala.76 Ami a többi nagyhatalom hozzáállását illeti, 
Franciaországnak feltett szándéka volt Németország megbüntetése, mert a hagyományos, 
nagyhatalmi logika alapján úgy gondolta, a háború újrakitörésének megelQzésére a legjobb 
módszer az adott renitens, vesztes állam legyengítése, tehát a gazdasági korlátozásokat 
nem kívánta megszüntetni. Ami az általános leszerelést illeti, a gyQztesek tehát csupán 
szelektíve, a vesztesekre nézve gondolták. A tizennégy pont egy része megvalósult, egy 
része azonban elbukott a nagyhatalmi ellenálláson. Hatása – fQképpen a nem konkrét 
államokra vonatkozó, hanem általános alapelveket megfogalmazó része – máig ható, az 
idealizmus – és nem csak az amerikai – megkerülhetetlen dokumentuma.
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Ami a nemzetközi színteret illeti, Wilson hozzáállása azon az elven alapult, hogy az 
ember eredendQen jó, és ez teljes mértékben elegendQ garancia a háborúk megelQzésére, 
illetve visszafogására. Az volt a véleménye, hogy sosem törtek volna ki háborúk, ha a köz-
véleményt megfelelQképpen tájékoztatták volna, illetve ha a közvélemény ellenQrizni tudta 
volna a politikai döntéshozás folyamatát. Wilson tehát az uralkodó osztályt okolta a há-
borúskodásért, amely önös érdekeit elQtérbe helyezve hozta meg döntéseit. Azt gondolta, 
hogy a háborúk megelQzésének legjobb módja a demokratikus államberendezkedés, amely 
átlátható struktúrája lehetQvé teszi, hogy a közvélemény értesüljön a politikai folyamatok-
ról és befolyásolja is azokat. Amerika szerepét igen jelentQsnek gondolta a világ demok-
ratizálódási folyamatában – Amerika lenne a demokrácia mintaképe. Wilson elfeledkezett 
arról, hogy a közvélemény manipulálható és az átlag állampolgár nem a nemzetek feletti 
érdekeket fogja nézni, hanem saját, illetve hazája érdekeit. Amíg nem jön el egy világ-
kormányzat ideje, addig a lokális érdekek az esetek túlnyomó többségében elsQbbséget 
fognak élvezni a globális érdekekkel szemben.77 A közvélemény például soha nem látott 
lelkesedéssel fogadta a háború kitörését az európai fQvárosokban. További probléma, hogy 
korántsem biztos, hogy a „világ közvéleménye” egyetért az agresszió tényében egyáltalán, 
illetve megfékezésének szükségességében, valamint abban, hogy mennyire kész a ren-
dezés érdekében áldozatot vállalni.78 Ez a gondolat – mely szerint a világ közvéleménye 
kontrollálhatná a békét és egyben garancia is lenne arra – az európaiaktól teljesen távol 
állt, mint ahogy maga a demokrácia gyakorlata sem volt igazán ismerQs, illetve bevett. 
Kissinger rámutat, hogy Európában az államok a wilsoni kort megelQzQ 300 esztendQben a 
nagyhatalmi egyensúlyra alapozták külpolitikájukat, és ez a tény az amerikai gondolkodás-
mód megértését ez meglehetQsen nehézzé tette. A wilsoni elképzelés alapköve az államok 
egyenlQ jogain alapult. Szerinte nem az erQn kell alapulnia egy állam jogainak, hanem 
születésétQl fogva, állam-mivoltából adódóan jogok illetik meg. Ezen felül az elképzelés 
arra is alapozott, hogy az államok meg vannak elégedve a területi elosztással, nem akarják 
újraelosztani a területeket. A wilson idealizmusának további fontos eleme az emberi jogok 
tiszteletben tartása.

A világháború lezárása módot adott Wilson nézeteinek nagybani kiterjesztésére, illetve 
próbára tételére. Minden erejével kiállt a Nemzetek Szövetsége (NSZ) elnevezés_, globális 
nemzetközi szervezet létrehozatala mellett. A NSZ célja a viták békés rendezése, a kollek-
tív biztonság elérése, a háborúk kitörésének elkerülése lett volna demokratikus eszmék 
népszer_sítésén és multilaterális fórum biztosításán keresztül. 

Wilson ugyan idealista volt, de azt azért felmérte, hogy valamiféle nyomásgyakorló 
eszközzel rendelkeznie kell a Nemzetek Szövetségének ahhoz, hogy a békét – ha nem veti 
alá magát az adott állam a nemzetközi közvélemény nyomásának – kikényszerítse. Erre a 
legmegfelelQbb eszköznek a gazdasági nyomásgyakorlást látta.79 Arról már esett szó, hogy 
az Egyesült Államok semmiképpen nem vállalt volna katonai garanciát. Wilson maga is 
belebonyolódott egy kissé a béke katonai erQvel való megteremtésének dilemmájába – de 
mint említettük, Q (európai fQsodorvonal – beli kortársaival szemben) hitt az emberi ter-
mészet eredendQ jóságában – vagyis nem érezte teljesen át azt a hiányt, amit az európaiak 
éreztek a Nemzetek Szövetségével kapcsolatban. Az igazi dilemmát az jelentette, hogy 
hogyan fognak a NSZ tanácsának tagjai megállapodni egyáltalán az agresszió tényében, 
vagy ha abban már sikerült, a beavatkozás mértékében. A nagyhatalmi garancia – érveltek 
a franciák – sokkal hatékonyabb és (nem utolsósorban) gyorsabb volt, hiszen csak egyet-
len országnak kellett döntenie arról, hogy szövetségese segítségére siet-e vagy sem.80 A 
Nemzetek Szövetsége legnagyobb érdeme létezése, amellyel alapot és precedenst teremtett 
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a második világháború után létrejövQ ENSZ szervezetének. Korát megelQzte szellemiségé-
vel, a multilateralizmus efajta, szervezett formája nyilvánvalóan korainak bizonyult még, a 
nemzetközi rendszer nem bizonyult elég „érettnek” a befogadására.

A wilsoni idealizmus egyben utópiának is minQsült. Wilson jelentQsége vitathatatlan, az azon-
ban szintén kétségtelen, hogy az általa megfogalmazott tizennégy pont mindegyikét nem sikerült 
alkalmaznia a gyakorlatban, az elsQ világháborút lezáró békeszerzQdések megkötése során. Bár 
Wilson elképzelése egy, a világbékét a „nemzetközi közvélemény” megítélésére bízó nemzet-
közi szervezetrQl megvalósult, maga a szervezet (a Nemzetek Szövetsége) valóságos, katonai 
alapokon álló hatalom és eszközök híján teljesen célját vesztette.  Wilson azt is rosszul mérte fel, 
hogy országa mennyire kész az évszázados elszigeteltség (már ami Európát, illetve az Amerikán 
kívüli világot illeti) állapotából kilépni és csatlakozni egy nemzetközi szervezethez. Wilson – 
igen meglepQ módon – az ezidáig éppenhogy a nyugati féltekén túli elszigetelQdésre okot adó 
Monroe-elvet használta fel arra, hogy az amerikai népet meggyQzze arról, hogy mennyire fontos 
Amerika részvétele a Nemzetek Szövetségében. Ez a lépése igen találó, hatásos – és egyben 
szükséges is volt. Az amerikaiak nem egykönnyen „álltak át” a relatív izolacionizmus elvérQl a 
teljes internacionalizmusra. Wilson briliáns ötlete az volt, hogy az ezidáig egyféleképpen – azaz 
az európai ügyektQl való elszigetelQdésre buzdításképpen – értelmezett washingtoni és monroe-i 
elveknek új, az eddigi értelmezéssel szöges ellentétben álló értelmet adjon.81 

Wilson elnök elkövette azt a hibát, hogy nem fordított megfelelQ figyelmet arra, hogy a 
Nemzetek Szövetségével kapcsolatos tárgyalódelegációban megfelelQ arányban képviseltessék 
magukat a szenátus tagjai, és a republikánusok is alulreprezentáltak voltak.  Ez késQbb, amikor 
az Egyesült Államok NSZ tagságát próbálta népszer_síteni, fatális döntésnek bizonyult. Az el-
nök – annak ellenére, hogy tanácsadói figyelmeztették ennek veszélyeire – a békeszerzQdések 
tárgyalásainak idejére (amelyek több hónapig folytak) otthagyta hazáját, és tanácsadóinak félel-
mei beigazolódtak; Wilson vesztett népszer_ségébQl, ellenfeleivel szemben nem volt ott, hogy 
elmagyarázza népének a Nemzetek Szövetsége jelentQségét, és amikor ezt végre hazatérve egy 
nyolc hónapig tartó kampányút során megtette, már késQ volt. A szenátus támogatását elvesztet-
te, az Egyesült Államok csatlakozását a Nemzetek Szövetségéhez nem ratifikálták. Nem tudott 
megfelelQ támogatást szerezni hazájában a NSZ tagság megszavazásához, így szégyenszemre 
az alapításban az egyik legnagyobb szerepet játszó ország, az Egyesült Államok nem vált a 
nemzetközi szervezet tagjává. Az a paradox helyzet alakult ki, hogy az USA javaslata nyomán 
létrejött szervezethez maga az Egyesült Államok nem csatlakozott.

Az idealizmus, amit magáénak vallott, nem volt új – mint ahogy arról már szó esett, 
az idealizmus gyökereit egészen az alapító atyák által magukénak vallott értékeknél kell 
keresnünk. Az alapító atyák és Wilson megközelítése között még az is hasonló, hogy hisz-
nek az Amerikai Egyesült Államok jelzQfény-szerepében, amit Washingtontól kezdve az 
amerikai elnökök mintha elfelejtettek volna – egészen Wilsonig, akitQl kezdve viszont a 
wilsonizmus (amelyet szoktak amerikai idealizmusnak vagy utópianizmusnak is nevezni) 
az amerikai külpolitika meghatározó hivatkozási alapja, amelyet azóta szinte minden elnök 
(persze különféle mértékben) felhasznált külpolitikája alakítása során. Wilson elnök 1920-
ban a világbéke megteremtéséért tett erQfeszítéséért megkapta a Nobel-békedíjat.

(Idealizmus és realizmus az amerikai külpolitikában Wilson elnökségét követQen) Az idealizmus, 
és ideológiai ellenpárja, a realizmus – páros ingamozgásait a huszadik század amerikai törté-
nelmén végigkövetve elmondható, hogy az értékek akkor szorulnak háttérbe, amikor a nemzet-
biztonsági fenyegetés nQ, vagy, másképp fogalmazva, fenyegetettségi helyzetben az Egyesült 
Államok inkább a realizmus érdekelveit elQtérbe helyezve fogja a külpolitikáját alakítani.
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Wilson idQszakát gondolatainak erQs hazai támogatottsága hiányában visszarendezQdés 
követte a külpolitikai nyitás és idealizmus tekintetében. Az Egyesült Államok a két világ-
háború között folytatta – a gazdasági nagyságával már egyre nehezebben összeegyeztethetQ 
– befelé forduló, kvázi izolacionista külpolitikáját, ami az idealizmus szempontjából a „fák-
lyaszerepnek”, illetQleg a „dombon álló város”-nak felel meg, azaz, mutatja az utat annak, 
aki nyitott rá, de nem fog senkit sem megpróbálni meggyQzni. A második világháborúban 
való részvételét követQen, a háborús pozícióját valamint a gazdaságának felpörgését figye-
lembe véve a második világháborút követQen világossá vált, hogy többé nem folytathat 
izolacionista külpolitikát. A hidegháború kialakulásával elQállt egy olyan speciális helyzet, 
hogy az ideológiai szembenállásnak köszönhetQen a hidegháború „hidegebb” idQszakaiban 
az érdekek egybeestek az értékekkel, ennek az idQszaknak az elnökei a kommunizmus 
feltartóztatását t_zték morális elvként zászlajukra. Richard M. Nixon és német szárma-
zású tanácsadója, majd késQbb külügyminisztere Henry Kissinger volt az elsQ amerikai 
politikus-páros, aki a kvázi tiszta realpolitik elvei alapján próbálta az amerikai külpolitikát 
alakítani – és a korszak jellegzetességeibQl (hidegháború, a bipolaritásba belép egy egyre 
erQsödQ harmadik: Kína) adódóan alapvetQen hatékonyan. A Watergate-botrányt követQen 
(amely nemcsak Nixont, de magát a republikánus pártot is kompromittálta) és az elhúzódó 
vietnámi háború hatására az amerikaiak megvonták a támogatásukat a republikánusoktól. 
A Fordot 1977-tQl követQ elnök, Carter idealista volt, aki nagy jelentQséget tulajdonított a 
szegénység, az éhség és a nukleáris fegyverek terjedése elleni harcnak és az emberi jogok 
globális tiszteletben tartásának. Pszinte és nyitott külpolitikát szeretett volna, az Egyesült 
Államoknak konstruktív és pozitív szerepet szánt a nemzetközi szintéren, például nagyobb 
hangsúlyt fektetett a szövetségesekkel fenntartott kapcsolatok ápolására. A détente „fel-
keményedésével” azonban a hetvenes évek végének nemzetközi rendszere nem minQsült 
ideális terepnek az idealizmus gyakorlására. A carteri idealizmus nem tudott logikáján 
belül maradó választ adni a szovjet afganisztáni bevonulásra, az iráni forradalom Amerika-
ellenességére és a Szovjetunió afrikai térnyerésére. A Cartert követQ Reagan visszatért az 
ötvenes évek érdekeket és értékeket összemosó feltartóztatás-eszméjéhez, az amerikai kül-
politika középpontjába a Szovjetuniót téve, illetve a „Gonosz birodalmának”82 eliminálását, 
terjeszkedésének feltartóztatását. A második elnöki periódusára a hangvétel megváltozott, 
barátságosabbá vált, ami egyrészt az Irán–kontra-botránynak,83 másrészt a Szovjetunióban 
bekövetkezQ változásoknak, a szovjet párt és gazdaság összeomlásának köszönhetQ. A ki-
lencvenes éveket 1993-tól kezdve a Bill Clinton-féle pragmatikus idealizmus jellemezte, 
amelyet George W. Bush asszertív és a fenyegetettség-érzet miatt idealista elemeket sem 
nélkülözQ, alapvetQen érdekalapú külpolitikája követett, hogy aztán az ingatörvénynek „en-
gedelmeskedve”, a bel- és nemzetközi helyzet aktuális helyzetének és kívánalmainak job-
ban megfelelQ Barack Obama idealista elemekkel átszQtt külpolitikájának adja át a helyet.

(Összegzés) Az Egyesült Államokban nem lehetséges a csupán a puszta érdekviszonyokon 
alapuló politizálás, így a külpolitika elemzésekor is figyelembe kell venni az idealizmust, 
mint mozgatórugót. A puszta érdekérvényesítés és az értékeket figyelembe vevQ idealiz-
mus között potenciálisan feszülQ ellentmondás örök témája a külpolitikai elemzQknek. 
Az amerikai idealizmus hátterének és mozgatórugóinak a megértése feltétele az ameri-
kai külpolitika megértésének, elemzésének és adott esetben elQre jelzésének. A huszadik 
századi amerikai külpolitikát végigtekintve felfedezhetQ egy ingamozgás jelleg_ minta az 
ideológiai elmozdulás tekintetében. Általános következtetésként elmondható, hogy az ér-
tékek akkor szorulnak háttérbe, amikor a nemzetbiztonsági fenyegetés (vagy annak érzete) 
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nQ, vagy, másképp fogalmazva, fenyegetettségi helyzetben az Egyesült Államok inkább a 
realizmus érdekelveit elQtérbe helyezve fogja a külpolitikáját alakítani. Az amerikai ide-
alizmus hátterét az ország alapításának különlegessége, és a kezdetektQl kialakuló, saját 
értékeken alapuló, erQs nemzeti identitás jelenti. Ez az eszme ma már túlmutat az országon, 
felvállaltan utat mutat a Föld többi nemzetének és megkerülhetetlen az ország külpolitiká-
jában is. Az Egyesült Államoknak elhivatottsága van, az idQk folyamán elQször a „dombon 
álló város”, vagy a „fáklya, amely mutatja az utat” szerepet vette fel, amely csupán pél-
daként, inspirációul szolgált a többi népnek, nemzetnek. Ez a huszadik század folyamán 
megváltozott, az Egyesült Államok ma már „térít” és beavatkozik is, persze csak érdekei 
függvényében. Ez a már-már vallásos jelleg_ hit84 (amely több mint egyszer_ hazaszeretet, 
azaz patriotizmus85) az amerikaiak számára nem zavaró a szekuláris államuk tekintetében 
sem. Tény, hogy a keresztény hit szerepet játszik a politikai szintéren is, ám az európaitól 
eltérQen nem egy-egy egyházhoz konkrétan köthetQen. Az amerikaiak nemzeti hitének az 
egalitarianizmus (politikai esélyegyenlQség) és az individualizmus (a „self-made man”) 
fontos pillére. Az Egyesült Államokban tapasztalható stabilitás és folytonosság az a de-
mokratikus értékek tiszteletben tartásának tekintetében példa nélküli. 
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American Continental Empire. Chicago: Times 
Books, 1965.

66 Még a kissingeri realizmus hatása és befolyása 
alatt álló Nixon sem tudta megkerülni ezt a 
kérdést.

67 Bármely fajta identitás egyik legnagyobb össze-
fogó, kialakítást elQsegítQ, csoportot összetartó 
eleme, ha az identitás hordozója valami ellenében 
tudja meghatározni az identitását, van „mihez 
képest”. 

68 Ez így nem teljesen igaz, de a retorikában legtöbb-
ször így jelenik meg. Kissinger azt írja, hogy az 
angolok (Grey külügyminiszter) vetették fel elQ-
ször a világszervezet tervét Wilsonnak lásd Henry 
Kissinger: Diplomácia. Budapest: Panem-Grafo 
Kiadó, 1998, 218. o.

69 Szövege megtalálható in BQdy: i. m. 356. o.
70 Az ENSZ Alapokmánya (1945. június 26) és 

http://www.un.org/aboutun/charter/, magyarul 
in Dunay Pál, Kardos Gábor, Kende Tamás, 
Nagy Boldizsár: Nemzetközi jogi szerzQdé-
sek és dokumentumok. Budapest: Nemzeti 
Tankönyvkiadó,1991, 436–465. o.

71 Mint például az USA 1985-ben, amikor feltéte-
lezhetQen líbiai terroristák merényletet követtek 
el Berlinben amerikai állampolgárok ellen, líbiai 
célpontokat bombázott.

72 Az Egyesült Államok az emberi jogok tiszteletben 
tartatására hivatkozva próbálta meg kiszabadítani 
az iráni amerikai nagykövetségen foglyul ejtett 
állampolgárait.

73 Wittkopf: i. m.
74 Woodrow Wilson beszéde a West Point-i Katonai 

Akadémia évzáróján 1919. június 13., in Arthur 
S. Link (szerk): The Papers of Woodrow Wilson. 
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1966, 
37. kötet 212. o.

75 Woodrow Wilson beszéde a Kongresszus közös 
ülésén (1917. április 2.) in Link i. m. 41. köt. 
526–527. o.

76 Kissinger: i. m. 220. o.
77 A globális-lokális érdekek ütközésére szép jelen-

kori példa az, hogy G. W. Bush elnök 2001. június 
11-én visszautasította a kiotói konferencián elfo-
gadott kibocsátási ráta Egyesült Államokon belüli 
bevezetését, mondván, az ütközik az amerikai nép 
érdekeivel. 

78 Példa: Ruanda esete, ahol emberek százezrei 
haltak meg és sokáig mégsem avatkozott be az 
ENSZ – mivel egyik tagállama vagy egy nem-
zetközi szervezet sem bocsátotta rendelkezésére 
haderejét.

79 Kissinger: i. m. 230. o.

80 Elvileg a szövetség szerzQdéses formában való 
megkötése kötelezettséget jelent az aláírók szá-
mára, ám a kötelezettség betartását igen nehéz 
számon kérni – ha azt elmulasztják, a szerzQ-
dés felbontását jelenti, ami nyilván szándékolt. 
Bilaterális szerzQdés esetén a szerzQdQ feleknek 
csak egymás szankcióitól kell tartaniuk. Minél 
kevesebb a szerzQdQ felek száma, annál kevésbé 
betartatható a szerzQdés, mert a benemtartásból 
adódó szankciókra a felek nyilván számítanak, 
valamint ez nem akkora mérték_, mint egy multi-
laterális, katonai garanciákat is tartalmazó szerzQ-
dés esetében. A Nemzetek Szövetsége ugyan mul-
tilaterális volt, de katonai garancia, a benemtartás 
szankcionálása híján életképtelennek bizonyult.

81 Woodrow Wilson Szenátushoz intézett üzenete 
1917. január 22. in Link: i. m. 40. köt. 539. o.

82 Reagan beszéde 1983. március 8-án. In Fischer 
Ferenc: Megosztott világ. A Kelet-Nyugat, Észak-
Dél nemzetközi kapcsolatok fQ vonásai 1941–
1991. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 
2001, 329. o.

83 Reagan titokban megtörte a Carter elnök által 
bevezetett Irán elleni embargót (titkos fegyver-
szállítással), és az ebbQl befolyó összegbQl tá-
mogatta a nicaraguai ellenzéket (kontrákat). Az 
ügy kipattanását követQen az elnök veszített a 
népszer_ségébQl és megingott az amerikai polgá-
rok államuk intézményeibe vetett hite és az elnök 
által irányított külpolitika feltétlen támogatása. A 
kongresszus igen szkeptikussá vált a feltartóztatás 
reagani értelmezésével szemben.

84 Lásd Huntington már említett „national civil 
religion”-jét (Huntington: American Politics, 
159. o.)

85 A patriotizmus szó gazdagodott egy konnotációval 
az ún. USA Patriot Act (aláírás 2001. október 
26., életbe lépés 2002. február 1.) megszületése 
óta. A PATRIOT egy bet_szó: a törvény címének 
kezdQbet_inek az összeolvasása adja ki. (Uniting 
(and) Strengthening America (by) Providing 
Appropriate Tools Required (to) Intercept (and) 
Obstruct Terrorism). A törvény a 2001. szep-
tember 11-ei események hatására született, szinte 
pánikhangulatban. A kongresszus és a szenátus is 
elsöprQ többséggel támogatta. Életbe lépése óta 
rengeteg hangos kritika érte az amerikaiaknak oly 
fontos szabadságjogok korlátozása miatt, számos 
esetben támadták meg különféle bíróságok elQtt, 
és nemegyszer alkotmányellenesnek is minQsítet-
ték egy-egy passzusát. 2005-ben felülvizsgálták, 
és néhány ellentmondásos elemét módosították.


