
A neokonzervativizmus és az USA külpolitikája 

 

 

A neokonzervativizmus eredete és ideológiai alapjai 

 

Maga a neokonzervatív elnevezés nem köthetı politikai 

párthoz, vagy szervezett csoporthoz. Ez egy laza 

csoportosulás, amelynek tagjai bizonyos dolgokban azonos 

nézeteket vallanak, de nem alkotnak monolit egységet. Néhány 

neokonzervatív a belpolitikában például liberális demokrata, 

míg mások nem.  

Magát a neokonzervatív kifejezést elıször az amerikai 

szocialista, Michael Harrington használta a hetvenes évek 

közepén. Kialakulását egyesek a hatvanas évek végére teszik, 

amikor is a demokrata politizálás balra tolódott. A 

neokonzervatívok az amerikai gazdaságról és 

szociálpolitikáról, az oktatásról és az egészségügyrıl 

folytatott vitákban léptek elıször színre. Szócsövük az 1965-

ben Irving Kristol és Daniel Bell által alapított, befolyásos 

folyóirat, a Public Interest volt. Ez elsısorban a 

demokratákhoz szólt, bár nem kötıdött egyik párthoz sem. 

Kristol szerint „a neokonzervativizmus történelmi célja és 

politikai szándéka nem egyéb, mint – saját akaratuk ellenében 

– átalakítani a Republikánus pártot és általában az amerikai 

konzervativizmust, továbbá létrehozni egy újfajta konzervatív 

politikát, mely képes a modern demokrácia kormányzására”. A 

neokonzervatív felfogás - noha európai gondolkodóktól is merít 

- alapvetıen az amerikai hagyományokon alapszik.  

 

 

A neokonzervatívok elsı generációja 

 

A neokonzervatívok elsı képviselıi legfıképpen Irving 

Kristol, David Bell és Daniel Patrick Moynihan voltak. Kristol 



a hetvenes években balról jobbra tolódott. Szokás még Leo 

Strauss-t is a neokonzervatívok elsı generációjának 

elıfutáraként említeni. İ filozófiai munkássága révén kerülhet 

ide. Strauss németországi zsidó családból származó gondolkodó 

volt, aki a nemzetiszocialista hatalomátvételt követıen 

emigrált az Egyesült Államokba. A neokonzervatívok mélyen 

magukénak tudják Strauss azon nézetét, mely szerint a 

történelmi tudást kizárólag egy szők elit birtokolhatja, 

amelynek azt gondosan el kell zárnia a tudatlan tömegek elıl. 

Rajta kívül Albert Wohlstetter volt az, aki jelentıs hatást 

gyakorolt a késıbbi neokonzervatív politikusokra, mint például 

Paul Wolfowitz és Richard Perle. A neokonzervativizmus másik 

szellemi forrása a Commentary címő újság volt, melyet Norman 

Podhoretz adott ki. Podhoretz jobbra tolódott késıbb. A 

tudományos élet szereplıi közül is voltak többen, akik részt 

vettek a külpolitikában: a Columbia Egyetemrıl Zbigniew 

Brzezinski és barátai, Samual Huntington és Joseph Nye A 

Harvard Egyetemrıl. 1985-ben a National Interest folyóirat 

megjelenésével – melynek szintén Kristol volt a kiadója – a 

neokonzervatívok elsı ízben kaptak nyilvánosságot. A 

csoportosulás tagjai elsısorban Theodore Roosevelt, Franklin 

D. Roosevelt és Ronald Reagan elnököket tekintették 

példaképnek. 

A neokonzervatívok jobbra tolódásának folyamata már a 

hatvanas évek végén kezdıdött. Strauss életútjából egyenesen 

következik, hogy tanítványai kezdetben liberálisok voltak, és 

csak késıbb sodródtak át a politika balliberális palettájára, 

majd Lyndon B. Johnson elnök táborához csapódtak. Négy évvel 

azonban a vietnámi háború megkezdése után Johnson elnök, 

felismerve a hadjárat kudarcát, a lemondás mellett döntött, és 

ezzel gyakorlatilag átadta a kormányrudat a konzervatív 

tábornak. Tette számtalan neokonzervatív demokratát arra 

késztetett, hogy átlépjenek a republikánus pártba.  

 



 

A neokonzervatív gondolkodás a gyakorlatban 

 

A neokonzervatívokat a folyamatos gazdasági növekedés 

érdekli. Ennek egyik eszköze az adócsökkentés. A 

neokonzervativizmus egyik alapvetõ feltételezése, hogy a 

minden rétegre kiterjedõ jólét következtében, a tulajdonnal 

rendelkezõ, adófizetõ polgárokat egy idõ után kevésbé fogják 

befolyásolni a demagóg követelések és az egyenlõség illúziója, 

és megértõbbé válnak az alapvetõ gazdasági számítások iránt. A 

neokonzervatívok ellenzik, hogy a jóléti állam koncentrálja a 

szolgáltatásokat, és elkötelezetten kutatják a szolgáltatások 

megosztásának alternatív megoldásait. Az állam múlt századi 

megerõsödését természetesnek és elkerülhetetlennek tartják. A 

neokonzervatív felfogás pragmatikus és nem ideologikus. 

A nagyszámú szekuláris értelmiséget is felsorakoztató 

neokonzervatívok és a vallásos hagyományos konzervatívok 

közösen lépnek fel olyan kérdésekben, mint az oktatás 

színvonalának problémája, az állam és egyház kapcsolata, a 

pornográfia szabályozása stb., melyekkel, szerintük, a 

kormányzatnak foglalkoznia szükséges. A Republikánus Párt 

jelenleg szilárd bázissal rendelkezik a hívõk körében, ennek 

köszönhetõen a neokonzervatívok bizonyos befolyással, sõt 

hatalommal rendelkeznek. 

 Mára a neokonzervatívok az egész konzervatív tábor 

politikai irányát a befolyásuk alatt tartják. A republikánusok 

által mőködtetett hét politikai agytröszt (think tank) közül 

négy közvetlenül alájuk tartozik. Ilyen agytröszt többek közt 

az 1965-ben megalakult Congress for Cultural Freedom is, 

melynek tanulmányait nagyrészt a demokráciának, mint politikai 

rendszernek minden másnál való felsıbbrendőségére való 

bizonyítékok kutatására hegyezték ki.  

 A neokonzervatív ideológiában és szervezetekben jelen van 

a zsidó hatás: hitvallásuk szerint ugyanis az amerikaiaknak 



kötelességük támogatni Izraelt, mivel csak a zsidó ország 

hatalmának kiterjesztését követıen jöhet el az új Messiás.  

Az elitista neokonzervatív felfogás szerint Amerika az 

égiek által kiválasztott szők vezetırétegbıl, valamint az 

istenadta népbıl áll, mely utóbbi nem más, mint az elit 

hatalmának, legitimálásának eszköze, mely mint ilyen, teljes 

mértékben kizárandó a döntéshozatalból. 

 

 

A második generáció 

 

A 1980-as években a neokonzervatív generációk különbözı 

irányelveket fogadtak el, s a régi és a mai neokonzervatív 

generációk sokkal kevésé vannak azonos véleményen, mint azt 

gondolnánk. A mai neokonzervatívoknak az áttörés csak a 

legutóbbi években sikerült, és ennek különbözı okai vannak. 

Részben az, hogy új nemzedék jelent meg a politika színpadán. 

A Weekly Standarddel végre lett hetilapjuk, amely teljes 

egészében tükrözte véleményüket. Néhányan közülük ma George 

Bush kormányának tagjai, de a Külügyminisztériumban csak 

nagyon kevesen vannak, csakúgy mint a CIA-ben és a 

Nemzetbiztonsági Tanácsban, a Pentagonban viszont már többen. 

A jelenlegi kormányban nem töltenek be kulcspozíciót, a média 

és a tudományos élet túlnyomó részt ellenséges velük szemben. 

A nagy befolyású médiákba sem jutottak be. A régi vágású 

konzervatívok különösen megdöbbentek és felháborodtak az új 

kelető konkurencia miatt, és antiszemita kijelentésektıl sem 

riadtak vissza. Jó néhány neokonzervatív valóban zsidó 

származású, de ez igaz a Busht kritizáló háborúellenes 

ellentáborra is. Az amerikai zsidók többsége különben is arra 

hajlik, hogy a demokratákra szavazzon. Mindazonáltal a 

neokonzervatívok sem titkolják a zsidó befolyás létét: a 

Forward nevő amerikai, neokonzervatív hetilap 2003-ban 



Wolfowitz védelmi miniszterhelyettest nyíltan a világ 

legbefolyásosabb zsidójának kiáltotta ki. 

Ma neokonzervatív tulajdonban vannak olyan jelentıs 

amerikai lapok, mint a Weekly Standard, a New Rebublic, a 

National Review, vagy a Wall Street Journal. Nagy-Britanniában 

a neokonzervatív irányítás alatt álló Murdoch cég tulajdonában 

van a The Times, a Sunday Times, illetve a Sun címő bulvárlap. 

Emellett a Twentieth Century Fox filmstúdió, illetve a Fox 

News televíziós csatorna is szárnyaik alá tartozik. 

A neokon tábor egyik legnagyobb fegyvere az 1972-ben 

létrejött Coalition of Democratic Majority, melynek elsıdleges 

célja az elnökválasztások kimenetelének befolyásolása lett. 

Feladatát olyan sikeresen látta el, hogy a republikánus Reagan 

1980-ban bekövetkezett hatalomra kerülését a neokonzervatívok 

már saját gyızelmükként ünnepelték. Az elsı nagy erıpróbájuk 

azonban 1984-ben, Reagan újraválasztásakor jött el, és 

sikeresen teljesítették is ezt a feladatot. Reagan második 

ciklusa után George Busht választották meg. A neokonzervatívok 

számára bukásként megélt Clinton-kabinet mandátumának lejártát 

követıen minden eszközt mozgósítottak azért, hogy ifjabb 

George Busht ültessék az elnöki székbe. Bush a 2000-es 

választásokon fej-fej mellett végzett a demokrata Al Gore-ral. 

A párbajból – sokak szerint a neokonzervatívok mindenre 

kiterjedı média-és politikai hálózatának köszönhetıen – Bush 

került ki gyıztesen. 

Az amerikai neokonzervatívokat ért legfıbb bírálat, 

miszerint valamilyen összeesküvés folyamán kerültek nagy 

befolyást és hatalmat jelentı státuszokba. A neokonzervatív 

gondolkodók állítása szerint azonban azért jutottak fontos 

pozíciókhoz a jelenlegi amerikai adminisztrációban, mert 

felfogásuk, a mai világjelenségekre adott válaszuk illeszkedik 

az amerikai hagyományokba, nem pedig azért, mert összeesküvık 

módjára beférkıztek a Fehér Házba - mint azt bírálóik szeretik 

sugallni. 



Amerika pillanatnyilag hatalmának tetıfokán áll, 

ugyanakkor azonban védtelenebb, mint bármikor ezelıtt. A 

neokonzervatívok évek óta hangoztatják, hogy a megfelelı 

válasz a terrorizmusra egyfajta demokratikus imperializmus: 

amennyiben nem sikerül a közel-keleti agresszív diktatúrákat 

demokratikus rendszerrel felváltani, akkor nemcsak az Egyesült 

Államok, hanem általában az egész demokratikus világ néhány 

éven belül olyan veszélynek lesz kitéve, amilyen még nem volt 

az emberiség történetében. Az erkölcsi megfontolások ezek 

szerint nem sokat nyomnak náluk a latban. A neokonzervatívok 

tudják, hogy Amerika katonailag nagyon erıs, és nem haboznak, 

hogy alkalmazzák is ezt az erıt. De abban már koránt sem olyan 

biztosak, hogy a politikai akarat is meg van ahhoz, hogy ezt a 

költséges, de számukra elkerülhetetlenül szükséges politikát 

keresztül vigyék, még akkor is, ha ez visszaüthet. 

A Bush-kormányzatot érı legkeményebb kritikák a 

hagyományos amerikai (paleo)konzervatív táborból érkeznek. A 

bírálók egyik képviselıje, Patric J. Buchanan, a The American 

Conservative folyóirat tulajdonosa, aki a következıket 

fogalmazta meg egy írásában: „A radikális cionisták, ahová 

Perle és Feith is tartoznak, kevesen vannak, de nagy 

befolyásra tettek szert a republikánusok politikacsináló 

köreiben. Ez egy új jelenség, mely a ’70-es, ’80-as évekre 

vezethetı vissza, amikor sok, korábban demokrata zsidó 

értelmiségi a széles értelemben vett Reagan-koalícióhoz 

csatlakozott. Míg ezen héják közül sokan a nyilvánosság elıtt 

a demokráciáért folytatott globális keresztes hadjáratról 

beszéltek, a legfontosabb aggodalom legtöbbjük számára Izrael 

hatalma és megbecsültsége”. 

 

 

 

 



A neokonzervatív külpolitika az USA-ban 

 

A neokonzervatívok második generációjának érdeklıdése – 

ellentétben elıdeikkel – a kilencvenes években a külpolitika 

felé fordult. Mára már nagy befolyásuk lett az amerikai 

külpolitikára, és ez a jövıben sem változik meg egyhamar. 

Irving Kristol véleménye az, hogy nem létezik neokonzervatív 

külpolitikai nézetrendszer, csupán a történelmi 

tapasztalatokból származó viszonyulások sora. Ezeket az 

attitûdöket az következı „tézisekben” foglalta össze: elõször: 

a hazaszeretet természetes és egészséges érzés, melyet mind a 

magán-, mind pedig a közintézményeknek támogatniuk kell. 

Másodszor: a világkormány eszméje rémes, minthogy 

világzsarnoksághoz vezethet. Harmadszor: államférfiaknak 

mindenek elõtt meg kell tudniuk különböztetni az ellenséget a 

baráttól. Végül pedig, egy nagyhatalom számára a nemzeti érdek 

nem csupán „földrajzi” probléma. A rendkívüli eseteket 

leszámítva, az Egyesült Államok mindig kötelességének érzi, 

hogy lehetõségei szerint megvédje a demokratikus államokat – 

akár külsõ, akár belsõ antidemokratikus erõk támadásával 

szemben. Kristol szerint tehát saját nemzeti érdeke diktálta, 

hogy a második világháború idején megvédte Angliát és 

Franciaországot, és ma ezért tartják fontosnak, hogy 

kiálljanak Izrael mellett, ha létét fenyegetik. A 

neokonzervatív felfogás jelenleg az egyetlen, amely Izraelt 

egy túlélésért küzdı országnak látja, amelynek létezését az ıt 

környezı arab-iszlám világ nem képes elfogadni. 

A neokonzervatívok egyébiránt minden tılük telhetı 

eszközzel igyekeznek felszámolni a közel-keleti, Izraellel 

szembeszállni merészelı rendszereket. Tervüket a környezı 

országok leigázásával vagy csatlóssá züllesztésével kívánták 

véghezvinni. Ezt David Wurmser, az amerikai külügyminisztérium 

neokon tanácsadója is leírta 1999-ben megjelent könyvében, 

melyben kifejtette, hogy a következetesen konok Szíriát olyan 



Amerika-barát országokkal kell körülbástyázni, mint 

Törökország, Jordánia és az új Irak. Wurmser 2001-ben az 

izraeli-amerikai háborús tervében továbbfejlesztette a 

gondolatát: „…a közel-keleti radikalizmus központjának 

megsemmisítése érdekében (…) az Egyesült Államoknak 

szélesíteni kell a konfliktust, halálos csapást kell mérni a 

térségben a radikalizmus központjaira, a damaszkuszi, a 

bagdadi, a tripoli, a teheráni és a gázai rezsimekre, nem elég 

csak lefegyverezni ıket. Ez meghozza majd annak a 

felismerését, hogy az Egyesült Államokkal és Izraellel 

szembeni fellépés öngyilkos lépés.” 

A neokonzervatívoknak a világ többi országához való 

viszonyát leginkább a következı, 2000-es Project for the New 

American Century dokumentumrészlet jellemzi, mely egyben 

rámutat, ki is az amerikaiak legfıbb riválisa, ezáltal 

hatalmának legnagyobb fenyegetıje: „El kell készíteni egy 

tervet a globális amerikai elsıbbség fenntartására, 

megakadályozva valamely rivális hatalom felbukkanását, és 

olyan nemzetközi biztonságpolitikát szabva meg, amely az 

amerikai elveket és érdekeket szolgálja. Az Egyesült Államok 

legfıbb küldetése több háború megnyerése. A külföldön 

állomásozó amerikai erık az új amerikai határok >>lovassága<<. 

A békemissziókat inkább az USA-nak, mintsem az ENSZ-nek kell 

biztosítania. Persze Irak, Irán, Észak-Korea, Líbia és Szíria 

potenciális ellenségeink, de figyelem! Európa riválissá válhat 

számunkra.”  

Az amerikai neokonzervatívok számára tehát a cél adott, 

viszont – talán - jelenleg, ennek elérésében lehet gátja 

Európa? 


