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A disszertáció tárgya:

Disszertációm  az  Egyesült  Államok  külpolitikai  doktrínáit  veszi  sorra  és  mutatja  be 

egységes kritériumrendszer alapján. A disszertáció keretei kijelölésének egyik legproblematikusabb 

pontja  a  vizsgálat  tárgyává  teendő  külpolitikai  koncepciók,  iránymutatások  körének  a 

meghatározása volt, ugyanis a külpolitikai doktrína fogalma nem teljesen letisztult és értelme nem 

teljesen egységes: sok tekintetben bizonytalanságok vannak például olyan rokon fogalmakhoz való 

elhelyezés tekintetében, mint a külkapcsolati stratégia, a külügyi kormányzati programok, vagy a 

külpolitikai hagyományok, ideológiák. A doktrínák „panteonja” messze nem egységes, és az ebbe a 

„panteonba” való bekerülés vagy be nem kerülés esetlegességeknek van kitéve.  Mindezt belátva 

disszertációmban  azon  doktrínákat  tárgyalom,  amelyeket  a  diplomáciatörténet  hagyományosan 

ekként tart számon – tudatában annak, hogy egyes tárgyalt doktrínák nem minden vonatkozásban 

merítik  ki  a  külpolitikai  doktrína  legszigorúbb  mércéjű  definícióját,  illetve  hogy  egyes,  akár 

„iskolateremtő”  vagy  mélyen  történelemformáló  megnyilatkozások,  aktusok,  döntések,  vezetői 

„habitusok” annak dacára esnek ki a vizsgálati körből, hogy egyébként „doktrinális jelentőségűnek” 

tekinthetőek. Mindennek megfelelően a következő doktrínák esnek vizsgálat alá: a Monroe-doktrína 

a Roosevelt-kiegészítéssel, a nyitott kapuk politikája, a Stimson- (vagy Hoover–Stimson-)doktrína, 

a  Truman-doktrína,  az  Eisenhower-doktrína,  Johnson  első  (délkelet-ázsiai)  doktrínája,  Johnson 

második (latin-amerikai) doktrínája (vagy Kennedy–Johnson-doktrína), a Nixon-doktrína, a Carter-

doktrína, a Reagan-doktrína, a Clinton-doktrína, valamint a Bush-doktrína.

A disszertáció megközelítésmódja:

A disszertáció – a téma jellegéből is adódóan – alapvetően leíró természetű, de törekszik az 

összefüggésekre  való  rámutatásra,  vagyis  az  analízisre  éppúgy,  mint  az  egyes  pontokon  eltérő 

értelmezések  ütköztetésére,  vagyis  a  szintézisre  is.  A  tudományterületen  megfogalmazott 

álláspontok ismertetésén túlmenően, ahol lehet és releváns, törekszik a saját álláspont lerögzítésére 

is;  az  eredeti,  egyéni  meglátások  közlésének  szándéka  mindvégig  tetten  érhető.  A  dolgozat 

elsősorban szakirodalmi hivatkozásokra támaszkodik, de maguknak a doktrínáknak a tekintetében a 



forrásszövegek is kivétel nélkül tanulmányozva lettek, illetve a legtöbb esetben a memoárirodalom 

releváns darabjai is be lettek vonva a vizsgálatba.

A disszertáció relevanciája:

A disszertáció címe és a tárgy megjelölésénél felsorolt doktrínák sora azt sugallhatja, hogy a 

disszertáció témája rendkívül tág. Ez annyiban igaz is, hogy a doktrínák tárgyalása során érintve 

lesz  az  Egyesült  Államok  elmúlt  majd’  kétszáz  éves  történelmének  szinte  minden  jelentősebb 

külpolitikai fordulópontja, mérföldköve. Ebből a perspektívából első ránézésre csak igen felszínes 

vizsgálatra  lehet  esély,  de  valójában  ez  még  sincs  így.  Hangsúlyozni  kell  ugyanis,  hogy  a 

disszertációban az amerikai külpolitika mindvégig a doktrínák aspektusából kerül vizsgálatra, tehát 

csak  azok  az  események  és  mozzanatok,  amelyek  a  doktrínák  megértése,  megértetése 

szempontjából relevánsak; a figyelem mindvégig a doktrínák bemutatásán marad,  nem pedig az 

adott  korabeli  amerikai  külpolitika  vagy a  világtörténet  adott  korszakának  eseményei  kerülnek 

általános bemutatásra. Márpedig magyar nyelven tudomásom szerint mindeddig nem született olyan 

munka,  amely  kifejezetten  az  Egyesült  Államok  külpolitikai  doktrínáit,  és  azok  összességét, 

tárgyalná tudományos igénnyel, rendszerező ambícióval.

A disszertáció szerkezete:

A  disszertáció  gerincét  –  és  terjedelmileg  fő  tömegét  –  maguknak  a  doktrínáknak  a 

bemutatása  adja.  Minden  egyes  doktrínát  azonos  kritériumok  alapján  írok  le:  lényegi  tartalma, 

nemzetközi és hazai kontextusa, szerzősége, megjelenési formája, alkalmazásának manifesztációi, 

eszmei  előzményei  és  doktrinális  kihatásai,  értékelése  (diplomáciai  és  politikai  mérlege), 

érvényessége és elhelyezése a többi doktrínák sorában. Mindezt megelőzi egy elméleti bevezetés, 

amelyben definíciós kérdésekkel foglalkozok (fogalmi meghatározás és elhatárolások), elhelyezem 

a  doktrínákat  az  amerikai  külpolitikai  intézményrendszerben  (alkotmányos  státusz,  gyakorlati 

jelentőség,  melléhelyezése  a  katonai  doktrínáknak),  valamint  nemzetközi  kitekintést  végzek 

(külpolitikai  doktrínák  más  világpolitikai  szereplők  külügyi  eszköztárában).  A  munkám  végén 

pedig természetszerűleg – szintén egy fejezet  terjedelemben – komparatív  összegzést  végzek és 

tanulságokat vonok le: meghatározom a doktrínák általánosan érvényesülő jellegzetes vonásait és 

egyes releváns attribútumaik alapján csoportosítom őket. (Felmerült továbbá még a Bush-doktrína 

külön esettanulmány jellegű kiterjesztett vizsgálata, de erre a műfaji keretek és a terjedelmi korlátok 

okán csak jelzésszerűen van lehetőség.)
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