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Erőegyensúly, kereskedelem, hitelképesség – 
az amerikai külpolitika kezdeteinek alapvető kérdései

 
Norman A. Graebner szinte egész, az Egyesült Államok történelmének 
szentelt életműve a külpolitikai realizmus kérdése körül forgott. Számos 
könyvben és esszében írt az amerikai realista diplomáciai hagyományokról 
és azok különböző aspektusairól. Utolsó szerkesztői munkája egyben méltó 
nekrológja is. A jelen kötet (Foreign Affairs and the Founding Fathers) egy 
trilógia zárótétele.� Ez a mostani kötet az alapító atyák külpolitikai gon-
dolkodását vizsgálja, a kezdetekben megnyilvánuló elméleti és gyakorlati 
vonalak mentén rajzolja meg az Egyesült Államok korai történetének kül-
politikai filozófiáját. Emellett természetesen kiszélesíti a képet: foglalkozik 
a témától elválaszthatatlan 1787-es alkotmányozó gyűléssel, és felvet a mai 
napig fontos kérdéseket az elnöki hivatal és az amerikai külpolitika viszo-
nyát illetően.

Az alaptézis nyilvánvaló: a brit gyarmatokból Egyesült Államokká váló 
új nemzet nem a különleges gondviselésnek köszönheti azt a megkérdője-
lezhetetlen sikert, amivel képes volt függetlenségét kivívni az akkori első 
számú világhatalom ellen. Sokkal inkább annak volt ez köszönhető, hogy 
az akkori gyarmati politikai elit jól ismerte fel a korabeli diplomácia adott-
ságait, tudta és értette az erőegyensúly lényegét és fontosságát. Mindezeket 
képes volt maximálisan saját előnyére fordítani az Európában uralkodó fél-
tékeny és gyarmatosításra vágyó viszonyok között. Mint a szerzők írják, „a 
földrajzi elszigeteltség felismerése és annak előnyei kevésbé voltak meg-
határozó elemek az amerikai [külpolitikai] viselkedést illetően, mint egy 
kereskedelmileg sikeres ország megteremtése, és az európai hatalmi struk-
túrára való közvetlen és céltudatos támaszkodás”. (1)

A függetlenség kikiáltása és kivívása után a következő állomás nemzet-
közi színtéren a kereskedelem megszervezése volt, amitől országuk igazi 
 1 Norman A. Graebner, Richard Dean Burns és Joseph M. Siracusa, Reagan, Bush, Gorbachev: 
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felvirágozását remélték a most már amerikaiak. A helyzet keserves volt: 
a katonailag gyenge Egyesült Államok első alkotmánya (Konföderációs 
Cikkelyek, 1781) túl gyenge központi kormányzatot hozott létre, és ennek 
egyik következménye az egységes állam hiánya volt. Inkább tizenhárom 
kis országról beszélhetünk,2 különböző kereskedelmi- és vámpraktikákkal, 
ami viszont a nagy adósságot felhalmozott új állam helyzetén nem segített. 
Az európai hatalmak pedig, noha Amerika függetlenségét elismerték, ke-
reskedelmi téren nem kívánták megbecsült félként kezelni. A britek nem 
voltak hajlandók betartani bizonyos kitételeket a függetlenségi háborút le-
záró békeszerződésből, s a minden szempontból gyenge Egyesült Államok 
legfőbb célja az kellett, hogy legyen, hogy az európai országok elismerjék 
hitelképes és kereskedelmileg egyenlő félként.

Elsősorban az új nemzet két fő európai képviselőjére esett a problémák 
megoldása. Két későbbi elnök képviselte hazáját a két legfontosabb európai 
királyság udvarában: John Adams Nagy-Britanniában, míg Thomas Jefferson 
Franciaországban próbált kereskedelmi egyezményeket és minél előnyösebb 
pénzügyi feltételeket szerezni az Egyesült Államok számára. Noha mindkét 
amerikait szívélyesen fogadták, a várva-várt kereskedelmi szerződések és az 
abból remélt előnyök sorra elmaradtak. Talán az angol viselkedés érthetőbb, 
hiszen mégis csak korábbi gyarmataikról volt szó. Az amerikaiaknak meg 
kellett tanulniuk, hogy a britek diktálnak, és a békeszerződés feltételeit be kell 
tartani mindkét félnek. A probléma több rétű volt: a britek nem voltak hajlan-
dóak kiüríteni katonai támaszpontjukat a most már amerikai területen egészen 
addig, amíg az amerikaiak nem tudták vagy nem akarták a britekkel szemben 
fennálló adósságukat rendezni. A britek egyértelművé tették, hogy csak mi-
után az amerikaiak teszik meg az első lépéseket, lehet ez ügyben bármilyen 
pozitív brit válaszlépést remélni, s mindeközben a kereskedelmi ütőkártyák 
mind a britek kezében voltak. Az amerikai részről ezt a lépést viszont a külön-
böző tagállamok túlzott szuverenitása gátolta, amely éppen ezért a meglévő 
alkotmány megváltoztatásának kényszerűségét vetette fel. A francia részről 
tapasztalt mérsékelt előzékenység talán még nagyobb pofon volt, noha a fel-
színen ennek is örülni kellett. A névleg szövetséges két ország más politikai 
filozófia mellett kötelezte el magát, a kereskedelmi előnyökre pedig mindenki 
maximálisan szert akart tenni. Ahogy a szerzők megemlítik, „közös érdekek 
és nem szeretet jellemezte az amerikai-francia szövetséget”. (12) Egyetlen 
közös pont talán a britek elleni érzés volt.

 2 Jól ismertek az anekdoták, miszerint a britek azzal bosszantották John Adamst, a Londonba 
küldött amerikai követet, hogy az Egyesült Államok sokkal inkább tizenhárom ország egy 
állam helyett. Ebben a műben lásd a 35. oldalt.
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Mindezek mellett a két fő amerikai képviselőnek meg kellett küzdenie az 
észak-afrikai kalózkodási problémával is. A marokkói, algériai, tripoli és tuni-
szi kalózok hatalmas összegek fejében nem gátolták a Földközi-tengeren való 
szabad kereskedelmet. Az újonc amerikaiaknak is kénytelen-kelletlen fizetniük 
kellett – nem állt rendelkezésükre olyan katonai potenciál, amellyel sikeresen 
szembeszállhattak volna a kalózkodást életszerűen folytató országokkal. Rá-
adásul a háború mindig drága, és az ésszerűség az olcsóbb és biztonságosabb 
szerződés felé terelte az amerikai diplomácia irányítóit és végrehajtóit. Míg 
Adams a fizetéses megegyezést gondolta a helyes útnak, Jefferson háborút ja-
vasolt a „barbár államok” (a kalózkodásból hasznot húzó észak-afrikai orszá-
gok gyűjtőneve) ellen, de végül a Kongresszus impotenciája mindkét irányba 
megmutatkozott: háborúra nem volt elég pénz, a biztonságos kereskedelem 
megvásárlása pedig még évekig húzódott, és csak az 1790-es években hozott 
sikert, akkor is csak részlegeset. Jefferson elnöksége alatt aztán valóban katonai 
fellépésre került sort, de igazi nyugvópontra az ügy csak egy évtizeddel később 
került. Az Egyesült Államok kezdeti évtizedei más képet mutattak, mint amit 
lakosai szerettek volna, vagy ahogy sokan emlékezni szeretnének arra az érára. 

A könyv persze a külpolitikát nem csupán az európai színtérre összpon-
tosítva vizsgálja. Ugyanis az észak-amerikai földrészen az új nemzet leg-
alább annyi problémával találkozott. Noha a békeszerződés papíron nagy 
területen tetté szuverénné az Egyesült Államokat, mégis három egymás-
sal összefüggő problémával kellett megküzdenie a valódi függetlenséghez: 
„biztosítania kellet, hogy felügyelet alatt képes tartani a határvidék lako-
sait, képes ellenőrzése alá vonni az indián törzseket és ezentúl Angliától 
és Spanyolországtól is egyaránt sikerül kicsikarnia a párizsi békeszerző-
dés pontjainak betartását”. (73) A spanyolok, akik például segítőkészek 
voltak az amerikaiak kalózokkal folytatott marokkói tárgyalásainál, ami-
kor a Mississippin való hajózásról volt szó, hajthatatlannak bizonyul-
tak. Az Egyesült Államoknak, részben impotens kormányzata, részben a 
fennálló erőviszonyok miatt nem állt módjában ekkor még rákénysze-
rítenie Spanyolországra akaratát, Nagy-Britanniáról nem is beszélve.  
Az összetett problémák hátterében tehát, emlékeztetnek minduntalan a szer-
zők, a gyenge központi kormányzat állt. Sok szempontból ez jelentette a fő 
akadályt az egyéb megoldatlan nehézségekre. Ezzel a témával külön fejezet 
foglalkozik, már csak azért is, mert a téma tetemes irodalma a régi, konfö-
derációs cikkelyek helyére lépő új alkotmány vitájának és körülményeinek 
kapcsán a külpolitikai kérdéseket legjobb esetben is marginális kérdésként 
kezeli. Mint a szerzők megállapítják, az alkotmányozó konvenció külpoli-
tikai témájú vitái azért tűnnek elhanyagolhatónak, mert „a függetlenség vi-
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lágában megtapasztalt élmény bebizonyította a Kongresszus impotenciáját 
arra, hogy az ország külső érdekeit és felelősségét fenntartsa”. (85) Mivel a 
központi kormányzat a tagállamokat nem tudta megadóztatni, így nem ren-
delkezett biztos anyagi bevétellel, és következésképpen nem volt képes kül-
földi bankoknak törleszteni az elmúlt évtizedben felhalmozott adósságát, 
vagy újabb hiteleket felvenni. Szintén nem volt képes katonailag érvényesí-
teni akaratát a nemzetközi színtéren. A tagállamok kereskedelme felett sem 
rendelkezhetett, és arra sem volt joga, hogy a nemzetközi szerződéseket be-
tartassa. Egyszóval nem tudott megfelelni elképzelt hivatásának, ezért meg 
kellett változtatni, aminek hozadéka lehetett nemcsak a hazai téren meg-
nyilvánuló jóval erősebb kezű kormányzat, hanem a világ dolgaiban saját 
érdekeit sokkal jobban érvényesíteni tudó állam is. Ez a lépés szükségszerű 
volt, ha az Egyesült Államok boldogulni akart.

Mindezek a problémák vezettek a hatalmas jelentőségű 1787-es philadel-
phiai találkozóhoz, ahol a tagállamok küldöttei (Rhode Island nem képvisel-
tette magát) végül is a meglévő törvények megreformálása helyett egy teljesen 
új alkotmányt hoztak létre, ezzel megakadályozva a George Washington által 
is rettegett „anarchiát és zűrzavart”. (87) Az összegyűlt 55 férfi korának talán 
legkiemelkedőbb csoportosulása volt, nagy történelmi tudással és politikai ta-
pasztalattal (a külpolitikailag legtájékozottabb amerikaiak közül ketten – Jef-
ferson, John Adams – nem voltak ott, pedig Jefferson lesz az első secretary of 
state), akik a külpolitikát illetően „alapvető módon értették az európai állami 
rendszert és a remek XVII. és XVIII. századi írásokat, amelyek ezt a rendszert 
leírták és meghatározták annak uralkodó elveit”. (105) Az új alkotmány sokkal 
központosítottabb hatalmat adott az új kormány kezébe, amely immár képes 
volt a fennálló hiányosságok kezelésére, és ezzel a külpolitikai színtéren is jóval 
nagyobb respektust biztosított az Egyesült Államok számára.

A külpolitikai események tehát összefonódtak az alkotmány megújítására 
tett kísérletekkel, és ez fontos szempont, amit a szerzők hangsúlyoznak is. Ez 
ugyanis rávilágít a régi axiómára, miszerint a bel- és külpolitika sokkal szo-
rosabban kapcsolódik össze, mint azt az átlagszemlélődő első pillantásra fel 
tudná mérni. A végeredmény az Egyesült Államok máig működő alkotmánya 
lett. Ez lefektette az ország külpolitikájának intézményesített alapelveit: az 
elnök ismerhet el külföldi kormányokat, ő írhat alá nemzetközi szerződéseket, 
de ezen szerződések életbe lépéséhez a Szenátus 2/3-os jóváhagyása kell, míg 
az elnök által kinevezett nagykövetek is a Szenátus jóváhagyásával foglalhat-
ják csak el posztjukat. Lényegi pont tehát, hogy az új alkotmányban a külpo-
litika megosztott, de a szerződéskötés, a végrehajtó hatalom, azaz az elnöki 
hivatal irányába tolódott el.  Noha az elnök az egyesített hadsereg főparancs-
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noka is, a háború deklarálási joga a Kongresszusé. Ezek az elvek biztosítot-
ták, hogy a megosztott hatalom lehetőleg ne vezessen túlkapásokhoz, s talán 
még lényegesebb, érvényesítették egy erőskezű központi kormányzat akaratát 
a szeszélyes tagállamok felett, így elősegítve azt a nemzetközi elfogadottsá-
got, amely szükséges volt egy békés nemzetközi szerephez, és megnyitotta a 
felemelkedés útját az Egyesült Államok számára.  

Persze egy dolog megírni egy új alkotmányt, és teljesen másik azt el is 
fogadtatni az emberekkel. A szeptemberben véglegesített alkotmányt a tag-
államoknak kellett elfogadniuk, és megindult az intellektuális harc a föde-
ralisták (az új alkotmány támogatói) és az anti-föderalisták (azok ellenzői) 
között. Noha a végkifejlet jól ismert a föderalista tábor javára, a szerzők a 
hangsúlyt a demokrácia ünnepére teszik. Mint írják, jelentős hiperbolikával, 
„az egész nemzetre kiterjedő ratifikációs viták az újságok hasábjain és a 
gyűléseken a demokrácia talán legszebb megvalósult példái voltak az em-
beriség történelmében”. (145) Úgy érvelnek, a szabadon egymásnak feszülő 
intelligens érvek valóban választás elé állították az új nemzetet. Történelmi 
perspektívából nézve nem kérdéses, hogy a konzervatívabb föderalistáknak 
volt igazuk: központi hatalom, egységes nemzeti törvények és erő nélkül 
nem lett volna esélyük egy, az érdekek uralta világban. 

A szerzők könyvük konklúziójában érdekes, de fontos szempontot hang-
súlyoznak: noha az Egyesült Államok alkotmánya a külpolitika kérdését és 
rendezését elsősorban a Kongresszus kezébe adta, idővel az elnöknek sikerült 
azt gyakorlatilag kisajátítania. Mint összegzésükben a szerzők írják, „az al-
kotmány mindig teret engedett az elnök számára, hogy azt tegyen, amit akar, 
amennyiben az találkozik a közvélemény jóváhagyásával. Amikor erős köz-
vélemény támogatta kongresszusai ellenfeleivel szembeni összecsapását, az 
elnök jószerivel korlátlanul érvényesíthette a külpolitika irányítását”. (153) 
Ebből a perspektívából nézve az alapító atyák kudarcot vallottak, mert elkép-
zeléseikkel szemben, és félelmeiknek megfelelően, az elnöki hivatal túlsúlyos 
lett a fékek és ellensúlyok alkotmányos rendszerében. Mégis, ettől függetle-
nül, az Egyesült Államok részben ennek az egyre erősödő elnöki hivatalnak 
is köszönhette gyors és sikeres felemelkedését. Hogy ez hosszú távon meddig 
fog tartani, azt az alkotmányt gyakorló felek egymás közti vitája, néha huza-
vonája, de leginkább az amerikai közvélemény fogja eldönteni.
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