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A kelet-európai térség csatlós államaiban az Egyesült Államok 1948 óta arra törekedett, hogy 
aláássa a szovjet hatalmi és uralmi jelenlétet. A Nemzetbiztonsági Tanács (National Security 
Council, NSC) 1948. márciusi jelentése azt javasolta, hogy „az Egyesült Államok kormányzata 
dolgozzon ki egy jól összehangolt akciót azoknak a földalatti ellenállási mozgalmaknak a támo-
gatására, melyek a vasfüggöny mögötti országokban és a Szovjetunióban működnek. A megfelelő 
pillanatban lásson hozzá a terv megvalósításához".1 Az NSC 20/1-es számú határozata kimondja, 
hogy az Egyesült Államok külpolitikájának háború nélkül kellene „bátorítania és előmozdítania 
az orosz befolyás fokozatos visszaszorítását a jelenlegi csatlós övezetben".2 

1949 novemberében készült el az első részletes és átfogó útmutató a kelet-európai csatlós or-
szágokat érintő külpolitikai irányelvekről Washingtonban. Az NSC 58/2-es számú jelentése úgy 
fogalmazott, hogy noha a végső cél az „olyan nem totalitáriánus jellegű kormányzatok létrejötte, 
amelyek barátságos kapcsolatokat alakítanának ki a szabad világ közösségével", azt is hozzátette, 
hogy a közeljövőben sokkal reálisabbnak tűnik a Tito-féle, szakadár, Moszkvától független, nem 
sztálinista, de kommunista ideológiájú rendszerek feltűnése. A végső cél elérésének érdekében 
„bátorítani kell a kelet-európai nacionalista érzelmeket és fel kell karolni a csatlós országok ré-
széről jelentkező eretnek, önállósodási tendenciákat."3 

Az Eisenhower-adminisztráció kelet-európai politikája „felszabadítási" retorikájának erőszakos 
jellege ellenére sem hozott számottevő változást. A legszembetűnőbb újdonságot talán az jelentet-
te, hogy a pszichológiai hadviselésre és a titkos akciókra nagyobb hangsúlyt fektetett. A kérdéssel 
foglalkozó iratanyag azonban sajnos még nem kutatható, s így egyelőre nem tudunk reális képet 
alkotni a kérdésről.4 Az Eisenhower-kormányzat kelet-európai csatlós országokkal foglalkozó 
legfontosabb dokumentuma, amelyet 1953 decemberében fogadtak el, megerősítette azokat a 
célokat és feladatokat, amelyeket már a korábbi NSC-határozatok is megjelöltek. Ennek ellenére 
az NSC 174-es számú jelentése már jóval visszafogottabban fogalmaz: a Nemzetbiztonsági Ta-
nács tervező stábja nem „tartotta valószínűnek, hogy a jelenlegi körülmények között bármelyik 
csatlós országban egy titóista, nem szovjet rendszer jöhessen létre". A várható változásokat ele-

1 NSC 7: „The Position of the United States with Respect to Soviet Directed World Communism", 
1948. március 30. In Containment: Documents on American Policy and Sírategy: 1945-1950. Szerk. 
Thomas Etzold, John Lewis Gaddis. New York, Columbia University Press, 1978. 

2 NSC 20/1: „US Objectives with Respect to Russia", 1948. augusztus 18. In Containment... I. m. 
3 National Archives and Record Administration (NARA), Washington DC, Record Group (RG) 273: 

NSC 58/2: „United States Policy Toward the Soviet Satellite States in Eastern Europe", 1949. december 8. 
4 Eisenhower elnök szovjet csatlós államokkal szemben folytatott politikájának részletes elemzését lásd 

James Marchio: Rhetoric and Reality. The Eisenhower Administration and Unrest in Eastern Europe, 1953-
1959. (Ph. D. disszertáció, Ann Arbor, Michigan, 1993.) 
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mezve azt is hozzátette, hogy „a kommunistaellenes többség, Albániát leszámítva, nincs olyan 
helyzetben, hogy a Szovjetunió számára komoly kihívást jelentő ellenállást fejthessen ki".5 

A pesszimista helyzetértékelés további igazolást nyert a szovjet blokkon belüli és a kelet-
nyugati viszonyban bekövetkező változások során. A Sztálin halála után hatalomra került szovjet 
vezetés konszolidációja, valamint a lassan, de következetesen jelentkező enyhülés (berlini és 
genfi konferencia) távlatai kizárták annak minden lehetőségét, hogy Kelet-Európában lázítással 
vagy a szovjet érdekek fenyegetésével gyors eredményeket lehetne elérni. 

Az 1955. áprilisi Nemzeti Hírszerzési Értékelés (National Intelligence Estimate) úgy fogalma-
zott, hogy „az elkövetkezendő öt évben nem várható, hogy szervezett és tevékeny ellenállás ütné 
fel a fejét".6 1956 februárjában az Operációs Egyeztető Bizottság (Operations Coordinating 
Board, OCB) ehhez még azt az észrevételt is hozzáfűzte, hogy „a kelet-nyugati feszültségek 
enyhülését szolgáló lépéseket a csatlós országok közvéleménye feltehetőleg úgy fogja értelmezni, 
mintha a Nyugat kevésbé elszántan küzdene azért, hogy felszabadítsa ezeket az országokat a 
szovjet elnyomás alól [és] ... hajlandó lenne végleges állapotként elfogadni a fennálló helyzetet". 
Mindenesetre a térség politikájának jövőjéről nem túl fényes képet alkottak a bizottságban: „A 
totalitáriánus uralom továbbra is szilárdan és hatékonyan fog működni".7 

1956 júniusában az amerikai külügyminisztérium elemzői megállapították, hogy Kelet-
Európában a szovjetek uralma szilárdabb és stabilabb, mint valaha. „A szovjetizálás tíz éve fel-
számolta az idegen uralom sok kezdeti akadályát, a hatékony népi ellenállást, az eltérő helyi 
intézményi adottságokat stb.; mi több, az idő előrehaladtával a szovjet behatolás módjai várha-
tóan tovább fognak finomodni, még kidolgozottabbak és körülbástyázottabbak lesznek." 

Washingtonban még az új kurzus politikájának meghirdetése és a Hruscsov által kezdeménye-
zett korlátozott demokratizálódás hatására sem kezdtek igazán reménykedni abban, hogy az új 
irányvonal alááshatná a kommunista rezsimek stabilitását: „Jóllehet mindezen kísérletekben 
megbúvik annak a kicsiny esélye, hogy a folyamatok egy ponton irányíthatatlanná válnak, mégis 
mind ez ideig leginkább a kommunista rendszerek önbizalmáról árulkodtak. A mostani körülmé-
nyek között a körülbástyázott szovjet hatalom módszerei még alkalmasnak látszanak arra, hogy 
mindennemű, a politikai kísérletek során felbukkanó, váratlan rést betömjenek."8 

A poznani munkásfelkelés véres eseményei sem változtattak a kelet-európai helyzet megítélé-
sén. Az 1956. július közepén hozott NSC-határozatban is azt olvashatjuk, hogy „a kelet-európai 
csatlósok feletti szovjet uralom továbbra is szilárd, gyökeres fordulatra kevés esélyt látni".9 

Lengyelországról szólva az NSC Politikai Tervezőcsoportja (Policy Planning Staff) megje-
gyezte: „Altalánosságban megállapítható, hogy semmi jele sem tapasztalható annak, hogy 
Moszkva Lengyelország feletti uralma megingott volna, és hogy a kommunista taktikában nem-
régiben bekövetkezett változások lényegesen módosították volna az ország feletti teljes ellenőr-
zésre és mélyreható szovjetizálásra törekvő hosszú távú elképzeléseket."10 

S noha a Nemzetbiztonsági Tanács a magyarországi helyzetet a lengyelországi változásoknál 
komolyabbnak és a kommunista vezetők számára kellemetlenebbnek találta, Washington egyálta-
lán nem számított a fennálló politikai berendezkedést megkérdőjelező, heves nacionalista meg-
nyilvánulásokra: „A kommunista kisebbség által Magyarországon 1947-ben szovjet támogatással 

5 NARA, RG 273: NSC 174: „United States Policy Toward The Soviet Satellites in Eastern Europe", 
1953. december 11. 

6 NARA, RG 263: NIE 10-55, „Anti-Communist Resistance Potential in the Sino-Soviet Bloc", 1955. 
április 12. 

7 NARA, RG 273: NSC, OCB: „Progress Report on United States Policy toward the Soviet Satellites in 
Eastern Europe" (NSC 174), 1956. február 29. 

8 Department of State, National Security Archive (a továbbiakban NSA), Washington DC, az európai 
ügyekért felelős államtitkár irodája, Record Number (RN) 66155: „Soviet Control of the Eastern European 
Satellites", 1956. június 7. 

9 NARA, RG 273: NSC 5608/1: „US Policy toward the Soviet Satellites in Eastern Europe", 1956. jú-
lius 18. 

10 Ezt a bekezdést az NSC 5608. számú jelentésének egy korábbi (1956. június 27.) változata is tartal-
mazta, amit a poznani felkelés kitörése előtt állítottak össze, de az idézett bekezdést nem módosították a 
későbbi változatokban sem, amiket aztán 1956 júliusában véglegesítettek és fogadtak el. 
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kiépített diktatúra szilárd alapokon áll és látszólag megingathatatlan. Nyílt népi felkelés nem 
lehetséges. Ha a jelenlegi helyzetben mégis megkísérelnék, biztosan kudarcba fulladna és haszta-
lan vérontáshoz vezetne."11 

A szovjet érdekszférában zajló erjedésre vonatkozó fenti jelentések fényében teljesen érthető, 
hogy Washingtont meglepték az 1956. októberi kelet-európai események. Mindez annak ellenére 
történt, hogy a varsói amerikai nagykövetségről és a budapesti követségről folyamatosan érkeztek 
a jelentések, amelyek a lengyel esetben például egészen pontos képet festettek mind az országban 
uralkodó közhangulatról, mind a pártvezetőségen belüli erőviszonyokról. 

A válságok kirobbanása után nem sokkal Washingtonban azt is elismerték, hogy a meglepetés 
és az eseményekre való felkészületlenség a titkosszolgálat óriási tévedésének volt köszönhető 
(habár hasonlóan jogos lehet az a következtetés is, hogy az általános amerikai meggyőződés eleve 
kizárta annak a lehetőségét, hogy egy esetleges kelet-európai áttörés következményeit egyáltalán 
mérlegeljék). 1956. november 2-án a State Department kabinetirodájának értekezletén Róbert 
Murphy már úgy fogalmazott: „nem lehet szemet hunyni afelett, hogy a három egymástól függet-
len válságról - Lengyelországban, Magyarországon és a Közel-Keleten - a titkosszolgálatok 
részéről semmiféle jelzést nem kaptunk, és a hírszerzés teljes csődjének köszönhetően nem tud-
tunk az események elé menni."12 

Mindezek ellenére függetlenül attól, hogy sem előre látni, sem felkészülni nem tudtak a len-
gyelországi eseményekre, azok Washingtonban kétségtelenül lelkes visszhangra találtak. Október 
22-én (egy nappal a Lengyel Egyesült Munkáspárt 8. plénuma után, ami Wladyslav Gomulkát 
első titkárként visszaállította a párt élére) John Foster Dulles a legfrissebb politikai változásokat a 
lengyelországi kommunista egyeduralom felszámolásának első lépéseként értékelte. „Az enged-
mények hosszú sora rámutat a kommunista rezsim gyengeségére, és a későbbiekben még szabad 
választásokhoz vezethet" - jelentette ki a külügyminiszter egy telefonbeszélgetés alatt Bemard 
Yarrow-nak, aki akkoriban a Szabad Európa Bizottságban dolgozott.13 

A rá következő napon, október 23-án, Allén Dulles testvérének John Foster Dullesnak azt 
mondta, hogy Gomulka 8. plénumon elmondott felszólalása a „Hruscsov [XX. kongresszusi] 
beszéde után elhangzott egyik legdrámaibb esemény"-nek tekinthető.14 Gomulka beszédére a 
Nemzetbiztonsági Tanács soron következő ülésén, október 26-án is visszatért. Kijelentette, hogy 
a beszéd „az egész szovjet gazdasági rendszer eddigi leghevesebb bírálata".15 

Az Operációs Egyeztető Bizottság azt ajánlotta, hogy „használják ki" a beszéd nyújtotta lehe-
tőségeket. A Beam-bizottság (a Szovjetunióval és a csatlós országokkal kapcsolatban felmerülő 
ügyekkel foglalkozó különleges bizottság, amit október 20-án állítottak fel a lengyel válság figye-
lemmel kísérésére) is megállapította, hogy Gomulka beszédének legfigyelemreméltóbb részletei a 
mezőgazdasági kollektivizálás kudarcával foglalkoztak. Ezt a bizottság véleménye szerint - az 
amerikai rádióadók segítségével - propagálni kell az orosz hallgatóknak.16 

A Hírszerzési Kutatások Hivatala (Office of Intelligence Research) Gomulka beszédének más 
részleteire helyezte a hangsúlyt: „A szovjet külkapcsolatok rendszeréről szólva Gomulka élesen 
bírálta Moszkva csatlós rendszerét, amit a sztálini személyi kultusz egyik megnyilvánulásának neve-
zett. Ez egy olyan »hierarchikus létra«, ami a Kremlből lenyúlik a csatlós országokba. Hangsúlyozta, 
hogy szakítani kell ezzel a rendszerrel, és új kapcsolatokat kell kiépíteni a Szovjetunió és Lengyelor-
szág között, ami már a »teljes fiiggetlenségre« és »jogegyenlőségre« épülhetne..."17 

" Uo. 
12 NSA, RN 65307: „Acting Secretary's Staff Meeting", 1956. november 2. de. 9 óra 15 perc. 
13 NSA, RN 65904: „Memorandum of Conversation", 1956. október 22. de. 11 óra 10 perc. 
14 NSA, RN 65887: Telephone call from Allén Dulles, 1956. október 23. de. 10 óra 25 perc. 
15 „Memorandum of Discussions at the 301 th Meeting of the National Security Council", 1956. október 

26., de. 9 -10 óra 45 percig. In Foreign Relations of the United States, 1955-1957. Vol. XXV. (a továbbiak-
ban FRUS, 1955-1957.) 298. p. 

10 „Notes on the 38th Meeting of the Special Committee on Soviet and Related Problems", 1956. októ-
ber 25. In FRUS, 1955-1957. 278. p. 

17 NARA. Policy Planning Staff, 66D487, 41956, box 76: „Polish Communist Regime Asserts 
Independent Course", Intelligence Report, Office of Intelligence Research. 
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A forrásokból egyértelműen az a kép bontakozik ki, hogy Washington nagyon hamar - rögtön 
a 8. plénum után - arra a következtetésre jutott, hogy Gomulka hatalomátvétele döntő lépés volt 
az 1948 (Tito szakítása a szovjet tömbbel) óta hirdetett alapvető kelet-európai célok megvalósítá-
sában, azaz, olyan nemzeti, „szakadár" kommunista rendszerek hatalomra juttatásában, amelyek 
Moszkvával szembeni önállóságuk erősítésére törekednek. 

A Nemzetbiztonsági Tanács egyik jelentése, amelynek első változatát 1956. október 31-én 
osztották szét, megállapítja: „A kelet-európai csatlós térségben kezdeti célunk az volt, hogy 
bátorítsuk a »nemzeti« kommunista kormányok létrejöttét, mint az esetleges teljes nemzeti füg-
getlenség és szabadság felé vezető úton teendő első lépést. [...] A lengyelországi fejlemények 
valószínűleg kedveznek a cél mihamarabbi elérésének. A Gomulka-kormány már kikiáltotta a 
»nemzeti függetlenséget és jogegyenlőséget^ és kijelentette, hogy Lengyelországnak joga van a 
saját útját járva felépíteni a »szocializmust«."18 

A legfontosabbnak a Gomulka-rendszer stabilizálódását tartották annak érdekében, hogy Len-
gyelország és lehetőleg más szovjet csatlós ország is nagyobb függetlenségre tehessen szert 
Moszkvával szemben. Az új rendszer lengyelországi megerősödését azonban nemcsak a szovje-
tek veszélyeztették, hanem a rossz gazdasági helyzet és a szigorú megélhetési viszonyok követ-
keztében a lakosság körében észlelhető nyugtalanság is. 

Ezért már 1956. október 23-án határozatot hoztak a Lengyelországnak juttatandó gazdasági 
támogatásról. Szó esett a gazdasági segítségről az Allén és John Foster Dulles közötti telefonbe-
szélgetése alatt19, de még ugyanazon a napon a Politikai Tervezőcsoport is megvitatta. Vélemé-
nyük szerint a lengyelek megértenék, hogy az amerikai gazdasági segítség feltétele, hogy a 
Gomulka-rendszer „megőrizze jelenlegi nagyobb függetlenségét Moszkvával szemben". Az 
Egyesült Államoknak továbbá azt is célszerű lenne megfontolnia, hogy nem kellene-e „néhány 
nyugat-európai országot is segélynyújtásra buzdítani".20 

Megállapították, hogy a gazdasági támogatás felajánlását nem kell „világgá kürtölni" (J. F. 
Dulles szavai21). „Csendben és bizalmasan" kell felajánlani „diplomáciai csatornákon keresztül, 
nehogy az Egyesült Államok hivatalos közeledésének nyilvánosságra hozatalával zavart keltse-
nek, de úgy, hogy a lengyelek már ennek tudatában tárgyalhassanak a szovjetekkel".22 

Úgy döntöttek, hogy a gazdasági segítség felajánlásának legbiztonságosabb módja, ha azt nem 
a washingtoni lengyel nagykövettel, Spasowskival közlik - aki „nagyon közel áll a szovjet nagy-
követhez, és aki feltételezhetően azonnal tájékoztatná a közeledésünkről"23-, hanem a varsói 
amerikai nagykövet, Jacobs útján. 

Az ajánlat kétségtelenül politikai célzatú volt és politikai ígéretekért cserébe született. Arra 
számítottak, hogy bátorítani fogja Lengyelországot, és lehetőleg a többi kelet-európai államot is, 
hogy „egyre határozottabban függetlenítse magát Moszkvától". Gomulka rendszerére ellenben 
nem kívántak közvetlen nyomást gyakorolni. Leszögezték: „a gazdasági támogatás előfeltétele-
ként, ami majd mentesítheti Varsót a Szovjetuniónak való teljes kiszolgáltatottság alól, nem áll 
szándékunkban a Moszkvával való teljes szakítás - még kevésbé az Egyesült Államok melletti 
elkötelezettség - kieszközlése."24 

Az Amerikai Egyesült Államoknak a lehető legóvatosabban kellett eljárnia Lengyelországgal 
szemben, ha nem akarta a lengyel-szovjet kapcsolatokat megnehezíteni és ha nem akarta táplálni 
az oroszok gyanakvását és félelmeit: „Mérsékelt magatartást kell mutatnunk, ami nyilvánvalóvá 

18 NARA, RG 273: NSC 5616: „U. S. Policy Toward Dcvclopmcnts in Poland and Hungary", 1956. 
október 31. 

19 NSA, RN 65887: Telephoné Call from Allén Dulles, 1956. október 23., de. 10 óra 25 perc. 
2() NSA, RN 66137, Department of State: „Record of a Meeting of the Policy Planning Staf f , 1956. ok-

tóber 23. 
21 NSA, RN 65886: Telephoné Call to Mr. Hoovcr, 1956. október 24., du. 12 óra 31 perc. 
22 NSA, RN 66165, Office of the Assistant Sccrctary for European Affairs, Department of State: Memo-

randum, „Approach to the Polish Government Concerning U. S. Economic Aid". 
23 Uo. 
24 NSA, RN 66137: „Record of a Meeting of the Policy Planning Staff', 1956. október 23. 
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teszi, hogy miközben üdvözöljük a nagyobb lengyel függetlenséget, nem szeretnénk Lengyelor-
szágban különleges befolyásra szert tenni."25 

A kezdeti elővigyázatosságot - mondhatnánk, realizmust - azonban, néhány napon belül egy 
sokkal optimistább értékelés, időnként már-már győzelmi mámor váltotta fel. A Nemzetbizton-
sági Tanács október 26-i ülésén „a Tanács több tagja [...] azt latolgatta, hogy mik a lehetőségei 
annak, hogy a csatlós országokon belüli szovjet befolyást nyugati orientációra cseréljék".26 

A Gomulka-rendszer megszilárdulása (október 24-én azok a szovjet egységek, amelyek a 8. 
plénum napjaiban Varsó felé vonultak, visszatértek laktanyáikba, ami annyit jelentett, hogy leg-
alábbis pillanatnyilag elvetették a katonai beavatkozás gondolatát), valamint a magyar felkelők 
látszólagos győzelme után, a felső szintű amerikai vezetés hinni kezdett abban, amit korábban 
egyszerűen képtelenségnek tartott: Kelet-Európában két csatlós államnak saját erejéből sikerül 
megszabadítania magát az 1945 óta tartó szovjet egyeduralomtól. 

Az optimista hangulat november elejéig tartott. A Nemzetbiztonsági Tanács november 1-jei 
értekezletén Allén Dulles, a CIA igazgatója az alábbiakat mondta Magyarországról: „[...] ami 
történt, az csoda. Az események rácáfoltak arra a korábbi meggyőződésünkre, hogy egy népi 
felkelés a modern fegyverekkel szemben abszolút kilátástalan. S íme, a lehetetlen megesett..." 
John Foster Dulles hozzátette: „a küszöbön áll régóta áhított hatalmas győzelmünk a kelet-
európai szovjet kolonializmus felett..."27 Az NSC október 31-i jelentésében pedig az állt, hogy a 
lengyelországi és magyarországi események „a szovjet politikára komoly vereséget mértek. Ez 
azzal járhat, hogy a Szovjetunió arra kényszerül majd külpolitikájának növekvő költségei miatt, 
hogy átértékelje a katonai erő biztosította [kelet-európai] uralom jelentőségét".28 

Mind a lengyelországi, mind a magyarországi eseményekre úgy tekintettek Washingtonban, 
mint a Szovjetunió kelet-európai politikai és stratégiai pozícióira mért csapásra. Ennek ellenére a 
lengyel és a magyar válságot eltérően ítélték meg. 

Számos jel mutat arra, hogy Washington - mivel nem szándékozott a lengyeleket erőszakosabb, 
kommunistaellenes kiállásra mozgósítani - a Lengyelországban alkalmazott békés megoldást a 
szovjet befolyás csökkentése kedvezőbb és biztonságosabb útjának tartotta. A Szabad Európa Rá-
diónak összeállított irányelvek között szerepelt az is, hogy a lengyel adásoknak tartózkodniuk kell az 
olyan kijelentésektől, melyek „erőszakos tömegdemonstrációk"-hoz vezethetnek.29 A SZER lengyel 
osztálya a nyugalom megtartására és Gomulka, valamint párthíveinek a reformellenes sztálinista 
Natolin-csoporttal szembeni támogatására szólította fel a lengyeleket.30 

Jó példa a lengyelországi közvélemény érzelmeit csillapítani kívánó amerikai taktikára a C. A. 
Dolph tábornok által az amerikai hadügyminiszter-helyettes számára készített "memorandum: 
„A Vezérkari Főnökség hírszerzési igazgatóhelyettese azt javasolja, hogy a piagyar hallgatóknak 
a legfőbb lengyel eseményekről számoljanak be, ugyanakkor a lengyel adásba ne szerkesszenek a 
továbbiakban magyar híreket."31 

Gomulkát kezdettől fogva támogatták. Rendszerének stabilizálódása alapvetően fontos volt 
a kelet-európai amerikai érdekek szempontjából. Minden elérhető forrás azt támasztja alá, hogy 
az amerikai kormányzat komolyan vette Gomulka feltételezett szovjetellenes elkötelezettségét és 
azon szándékát, hogy Lengyelország önállóságát tovább fogja erősíteni. 

A Nagyról alkotott amerikai elképzelés érezhetően különbözött ettől. 1956. október 27-én John 
Foster Dulles megemlítette: „Magyarországon a Nagy-kormányban számos Molotov-iskolából 
kikerült »rossz« ember is helyet foglal, s így a kormány nehezen élvezheti a lakosság támogatá-

25 Uo. 
26 NSA, RN 66036: „Discussion at the 301st Meeting of the National Security Council", 1956. október 26. 
27 NSA, RN 66037: „Discussion at the 302nd Meeting of the National Security Council", 1956. novem-

ber 1. 
28 NSA, RN 62423: „U. S. Policy Toward Developments in Poland and Hungary", 1956. október 31. 
29 Róbert Holt: Radio Free Europe. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1958. 188. p. 
30 Jan Nowak (Zdzislaw Jezioranski): Wojna w eterze. Wspomnienia (Háború az éter hullámain. Emléke-

im). l .Vol . 1948-1956. Varsó, Wydawnictwo. „Krag", 1985. 
31 NARA, RG 218, box 9, Papers of Admiral Radford: Memorandum for the Assistant Secretary of 

Defense, „Emergency Exploitation of Hungárián Situation", 1956. október 26. 



100 

sát."32 Október 29-én a külügyminiszter ehhez még hozzátette, hogy „a jelenlegi kormány 
[Magyarországon] nem az, amivel mi valamit is kezdhetnénk."33 1 95 6. november l-jén a Nem-
zetbiztonsági Tanács ülésén Allén Dulles kétségbe vonta, hogy Magyarországon Nagy Imre 
képes lenne a politikai helyzetet uralni, és Mindszenty bíborosban látta azt a politikai vezetőt, aki 
feltételezhetően képes lenne elnyerni a felkelők támogatását. 

November elejéig a SZER magyar osztálya következetesen támadta Nagy Imrét: emlékeztetett 
arra, hogy kommunista, hogy maga is felelősnek tartható az első szovjet támadásért, és arra biz-
tatta a felkelőket, hogy további engedményeket kényszerítsenek ki a kormányból.34 

Mi volt az oka annak, hogy Gomulkával és Naggyal szemben ennyire eltérő magatartást alakí-
tottak ki, hiszen mindketten nem sztálinista kommunista politikusok voltak, »úttörők« (ahogyan 
Rainer M. János nevezte őket35), akik a szovjet modelltől eltérő politikai megoldásokat kerestek. 

Kézenfekvő magyarázatként adódik, hogy az amerikai politikusok elítélték Nagyot a szovjet 
csapatok behívása miatt, valamint azért, mert megkísérelte megtörni a felkelők ellenállását. Az 
előítélet gyökerei azonban mélyebben keresendők. Látszólag Gomulka antisztálinista és nemzeti 
orientációjú politikájával komolyabban foglalkoztak Washingtonban - talán Gomulka 1948-as 
szembefordulása és a következő években elszenvedett börtönbüntetés miatt is - , mint Naggyal, 
aki személy szerint korábban soha nem szakított nyíltan sem a Magyar Dolgozók Pártjának veze-
tőségével, sem az oroszokkal. 

Egy másik magyarázat az lehet, hogy csak szórványos ismereteik voltak a magyar kommunista 
párt belső köreiben kialakult csoportosulásokról (és magáról Nagy Imréről is), mivel a magyar 
kormány- és pártelit soraiból kevés olyan, Józef Swiatlóhoz és Seweryn Bialerhez hasonló, magas 
rangú funkcionárius távozott Nyugatra, akik értékes adatokkal szolgálhattak volna. 

Eltekintve a felsorolt okoktól (melyek mindmáig nyitva hagyják a kérdés megválaszolását), az 
tagadhatatlan, hogy az amerikai politika, amely egységesen felsorakozott Gomulka mögött, a 
Nagy-kormányt nem támogatta hasonlóan barátságos aktivitással. 

Az amerikai kormányzat élénk lelkesedését és messzemenő kelet-európai reményeit azonban 
hamarosan felváltotta egy meglehetősen pesszimista vélekedés. A magyarországi szovjet katonai 
beavatkozás felélesztette a félelmet, hogy a lengyel október eredményeit is elsöpörhetik. Novem-
berben és december elején Washingtonban komolyan számoltak azzal, hogy a Szovjetunió kato-
nai lépéseket foganatosíthat Lengyelországban a Gomulka-rendszer ellen. Ezt a véleményt meg-
erősítették az amerikai hírszerzés szovjet csapatmozgásokról szerzett információi is.36 Magas 
rangú amerikai kormánytisztviselők és politikai elemzők ezért foglalkoztak azzal, hogy egy 
lengyelországi szovjet beavatkozás esetére kidolgozzák az Egyesült Államok által követendő 
politika irányelveit. 

A Politikai Tervezőcsoport 1956. november 9-i memoranduma vázolta fel azt a tervet, amely a 
szovjet katonai beavatkozás esetén alkalmazható amerikai lépéseket tartalmazta: 

„[...] a magyar válság alatt, amikor Nagy még a kormány élén állt, nem használtuk ki az adan-
dó legkedvezőbb alkalmat arra, hogy ENSZ-lépéseket kezdeményezzünk és ENSZ-megfigyelők 
Magyarországra küldését szorgalmazzuk. 

A lengyelországi szovjet beavatkozás esetén azonnal határozati javaslatot kell benyújtanunk a 
Biztonsági Tanácsba. Ebben kezdeményeznénk a főtitkár sürgős lengyelországi utazását. Amint 

32 NSA, RN 64842: „Memorandum of the Conference with the President", 1956. október 27. 
33 NSA, RN 64562: „Memorandum of Convcrsation, Telephonc Call to Mr. Shanley", 1956. október 

29., de. 10 óra 56 perc. 
34 Bcnctt Kovrig: Of Walls and Bridges. The United States and Eastern Europe. New York Univcrsity 

Press, 1991; Jan Nowak: Wojna w eterze...; „Memorandum from William Griffith to [Richárd] Condon", cs 
„Policy Rcview of Voicc of Frec Hungary Programing, 23 Octobcr - 23 November 1956". In The Hidden 
History of Hungary 1956. A Compendium of Declassified Documents. Szerk. Békés Csaba, Malcolm Byrne, 
Christian F. Ostermann. Washington-Budapest, 1996. 

35 M. János Rainer: Imre Nagy - The Road of a Politician and an Intellcctual. Az „1956 and the 
Intcllectuals in East-Ccntral Europe" című konferencián elhangzott előadás szövege, Norvégia, Trondheim, 
1996. aug. 17-21. 

36 NARA, RG 263: Spccial National Intelligencc Estimatc: „Probable Devclopments in Soviet-Satcllitc 
Relations", 1956. november 27. 
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odaérkezik, felhatalmazást kap arra, hogy három kisebb tagállam ottani követének támogatását 
kérje. Ők segíthetnék a megfigyelésben és az ENSZ elé tárandó jelentés összeállításában. [...] 

Ez felettébb kellemetlen helyzetbe hozhatná a Szovjetuniót. Nem fenyegethetnének azzal, hogy 
lelövik az ENSZ főtitkárát szállító repülőgépet, és amennyiben nem ellenőrzik az összes repülőte-
ret, nehezen akadályozhatnák meg, hogy a főtitkár gépe valahol Lengyelországban földet érjen. 
Ha elég gyorsan érkezik, és a lengyelek kitartanak, jelenlétével felbecsülhetetlen szolgálatot 
tehetne."37 

A Nemzetbiztonsági Tanács jelentése is foglalkozott a Lengyelország elleni szovjet támadást kö-
vető amerikai lépések irányelveivel. „Az Egyesült Államok ideiglenes állásfoglalása a lengyelországi 
és magyarországi eseményekről" címet viselő irat első változatát (NSC 5616/1) a Nemzetbiztonsági 
Tanács Tervezőcsoportja november 13-ára készítette el, végleges változatát (5616/2) pedig a Nem-
zetbiztonsági Tanács 1956. november 15-i értekezletén hagyták jóvá. 

A legjelentősebb módosítás az eredeti fogalmazványhoz képest az „Intézkedések" részhez il-
lesztett új (15.) bekezdés volt. Az NSC jelentésének a kutatók számára hozzáférhető változatában 
ez a bekezdés nem szerepel.38 A hiányzó bekezdés tartalma mégis rekonstruálható, mert egy fel-
jegyzésben, amit a Vezérkari Főnökök Egyesített Tanácsa (Joint Chiefs of Staff, JCS) számára 
készítettek, idézték az eredeti szöveget. Az 5616/1-es számú jelentésben a következő mondat volt 
olvasható: 

„Ha a Szovjetunió katonai erőt vet be a Gomulka-rendszer eltiprása céljából vagy haderejével 
akadályozná a nemzeti függetlenség kibontakozását, az Egyesült Államok kezdeményezni fogja 
az ENSZ fellépését, és támogatni fog minden olyan ENSZ-intézkedést, ideértve a szükséges 
katonai erő bevetését is, amivel megakadályozhatja a Szovjetunió katonai uralmának erőszakos 
úton történő visszaállítását, feltéve, ha a lengyel rendszer ellenáll és egyidejűleg az ENSZ-hez 
fordul segítségért." Az NSC 5616/2-es számú jelentésben a vezérkar javaslatára már érezhetően 
tompítottak a megfogalmazás élén. Az idézett bekezdés elé az alábbi mondatot illesztették: 
„Azonnal meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy ha a Szovjetunió katonai erőt vet be..."39 

[a bekezdés további része ugyanaz, mint az NSC 5616/1-es számú jelentésé]. 
A lengyelországi ENSZ-akcióban való amerikai részvétel lehetőségével a vezérkar és az ame-

rikai hadügyminisztérium számos feljegyzése foglalkozott. Eddig ezeknek csak egy kis része vált 
kutathatóvá, s így pillanatnyilag a teljes vitának pusztán egy töredékét lehet csak felidézni. 

A vezérkarnál működő Tengerészeti Hivatal (Office of Naval Operations) egy november 30-i 
memorandumában az 5616/1-es számú irat 15. bekezdéséhez határozottabb és agresszívebb meg-
fogalmazástjavasolt, szemben az 5616/2-esbe beszúrt kiegészítéssel. A memorandum megállapí-
totta, hogy „nem kizárható az sem, hogy az ENSZ határozott katonai fellépése, aminek közvetlen 
célja az lenne, hogy előmozdítsa a szovjet haderő kivonását Lengyelországból, Kelet-Német-
országban és Csehszlovákiában is felkeléseket robbantana ki, sőt még a magyar felkelést is fel-
éleszthetné. így az ENSZ-alakulatok számára ezeken az országokon keresztül megkönnyítené az 
utat Lengyelország felé." 

A memorandum zárszavában Arleigh Bürke megjegyezte, hogy tanácsai nem hagyják figyel-
men kívül „azt a tényt, hogy az Egyesült Államok hasonló akciója egy általános háború veszélyét 
is magában hordozza: de meg vagyok győződve arról, hogy legfőbb ideje annak, hogy az Egye-
sült Államok határozottan és bátran foglaljon állást a kérdésben".40 

37 NARA, Policy Planning Staff, 66D487, 1956, box 78: „E. G. Mathews to R. Bowie, Memorandum. 
Subject: Poland, Department of State". 

38 NSA, RN 62422 és RN 59057: NSC 5616/1 (1956. november 13.) és 5616/2 (1956. november 19.): 
„Interim U. S. Policy on Developments in Poland and Hungary". 

39 NARA, Joint Chiefs of Staff, 1954-1956, RG 218: Arleigh Bürke, Office of the Chicf of Naval 
Operations, Memorandum for the Joint Chiefs of Staff. Subject: „U. S. Policy Toward Developments in 
Poland", 1956. november 30. 

4 0 NARA, Joint Chiefs of Staff, 1954-1956, RG 218: Arleigh Burkc, Office of the Chicf of Naval 
Operations, „Memorandum for the Joint Chiefs of Staff. Subject: „U. S. Policy Toward Developments in 
Poland", 1956. november 30. 
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Egy másik nyom a légierő parancsnokságának egyik feljegyzése, ami a vezérkar 2066/22-es 
számú jelentésére reagált (ez utóbbi még nem kutatható). A memorandum azt javasolta, hogy 
„töröljék [a fentebb említett jelentésből] azokat az utalásokat, amelyek értelmében a lengyel, 
NATO- és ENSZ-erők jelentős amerikai támogatással sem lennének képesek a szovjet blokk 
feletti katonai győzelemre." Felvetette, hogy „a SAC-ot a szükséges létszámban, hasonlóan más 
egységekhez, az ENSZ rendelkezésére kellene bocsátani ahhoz, hogy a küldetést sikerrel elvé-
gezzék. Ha ezeket a csapatokat korlátozott célok és feladatok teljesítésére vetik be, a szovjet 
blokk legyőzése kétségessé válik."41 

Nem egészen világos, hogy a légierő parancsnokságának említett memoranduma mit értett „a 
nem korlátozott célok és feladatok" alatt, de nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a SAC 
nukleáris fegyverek hordozására is alkalmas volt. 

A legfontosabb általunk ismert irat Arthur Radford, a Vezérkari Főnökök Egyesített Tanácsá-
nak elnöke feljegyzése. Az NSC 5616/2-es számú jelentésének 15. bekezdéséről szólva meg-
jegyzi, hogy „a vezérkar véleménye szerint: 

a) Kivitelezhető egy fegyveres ENSZ-akció Lengyelországban. 
b) Az Egyesült Államoknak a szükséges mértékben hozzá kell járulnia az ENSZ célkitűzései-

nek. megvalósításához, kezdetben a Nyugat-Európában állomásozó egységek által végrehajtandó 
légitámadással. Az ott állomásozó csapatok egyben arra is felhasználhatók, hogy a szovjet ellen-
támadások megakadályozása érdekében a szovjet felvonulási útvonalakat és légitámaszpontokat 
támadják. 

c) Amennyiben az Egyesült Államok ezeket az intézkedéseket foganatosítaná, azzal az általá-
nos háború veszélyét is felidézné. 

[...] Ha az idő engedi, a szovjetekkel világosan meg kell értetni, hogy ha katonai úton próbál-
nák biztosítani Lengyelország feletti uralmukat, az NSC 5616/2-es számú jelentésének 15. pontja 
alapján, ez az Egyesült Államok részéről azonnali katonai ellenlépéseket vonna maga után."42 

Túl sok kulcsfontosságú irat (pl. az Egyesült Államok lengyelországi politikájával foglalkozó 
1956. november 15-i NSC teljes iratanyaga) esik még a kutatási tilalom alá ahhoz, hogy pontosan 
nyomon lehessen követni és helyesen lehessen értelmezni az Egyesült Államok szándékait és 
terveit egy Lengyelország elleni szovjet támadás esetén. Csak rutin jellegű tervezésről volt szó, 
amire minden komolyabb nemzetközi válság esetén sor került vagy komolyan gondoltak a 
Gomulka-rendszer védelmére kidolgozandó ENSZ-akció támogatására? 

A fentiekben idézett dokumentumok offenzív jellege bizonyos mértékig azzal is magyarázható, 
hogy az iratok a hadseregtől származnak. A hadsereg pedig mindig is hajlott arra, hogy katonai 
megoldásokat mérlegeljen, és kevésbé számoljon a politikai korlátokkal vagy a várható követ-
kezményekkel. Közismert, hogy 1954-ben Arthur Radford admirális azt javasolta, hogy Dien 
Bien Phu vietnami ostromának megtörésére atombombát vessenek be.43 

Továbbá arra is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a 15. pont NSC által elfogadott végső válto-
zatában az állt, hogy „meg kell vizsgálni" az Egyesült Államok katonai beavatkozásának lehető-
ségét. A beszúrt tagmondat segítségével pedig - ellentétben az első, agresszívebb megfogalma-
zással - az ajánlás elveszítette azonnali érvényét. Figyelmet érdemel az is, hogy az NSC 5616-os 
számú jelentésében foglaltak szerint mennyi feltételnek kellett egyszerre érvényesülnie ahhoz, 
hogy az Egyesült Államok beavatkozása egyáltalán vita tárgyát képezhesse: a Gomulka-kormány 
felveszi a harcot a szovjet támadással szemben, az ENSZ-től katonai segítséget kér, itt rövid időn 
belül megszavazzák a határozatot (mint Korea esetében) és az ENSZ megszervezi a szovjet invá-
ziót visszaverő nemzetközi haderőt. Tekintsünk most el az ENSZ lengyelországi fellépésének 
technikai nehézségeitől - merre lehetne felvonultatni a csapatokat: Kelet-Németországon keresz-
tül, lengyelországi partraszállással? - , még ekkor is jogosan jutunk arra a következtetésre, hogy 
valószínűleg a feltételek többsége, vagy talán egyike sem realizálódhatott volna. 

41 NARA, Joint Chiefs of Staff, 1954-1956, RG 218: Memorandum by the Chief of Staff, U. S. Air 
Force, for the Joint Chiefs of Staff on U. S. Policy Toward Devclopments in Poland, 1956. november 30. 

42 NSA, RN 71515: Arthur Radford, Chairman, Joint Chiefs of Staff, Memorandum for the Secretary of 
Dcfensc, Subject: „U. S. Policy Toward Devclopments in Poland", 1956. december 3. 

43 Henry Kissinger: Diplomacy. New York, Simon & Schuster, 1994. 632. p. 
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Más kérdés, hogy jelenkori tudásunk alapján minden terv olyan eshetőségre épült, ami a ké-
sőbbiekben aztán tévesnek bizonyult: arra, hogy a Szovjetuniót novemberben és december első 
felében még komolyan foglalkoztatta Lengyelország megszállásának gondolata. 

Ha megpróbáljuk összefoglalni a fentiekben idézett elképzelések valódi jelentőségét, azt mond-
hatjuk, hogy az Eisenhower-kormányzat - mint egy lehetséges megoldást - fontolóra vette egy 
esetleges lengyelországi ENSZ-akcióhoz történő csatlakozás lehetőségét, feltehetőleg az ENSZ 
koreai intervenciójának mintájára, de csak úgy, mint a legvalószínűtlenebb megoldást. Nehezen 
elképzelhető, hogy bármelyik amerikai elnök háborút kezdeményezett volna egy kelet-európai 
ország miatt. Ez a térség a hidegháború idején stratégiai szempontból nem volt annyira fontos az 
Egyesült Államok számára, hogy egy globális „forró" háború veszélyeit igazolni lehetett volna 
vele. 

A fenti elképzelésekben nyoma maradt annak az 1956 novemberében és decemberében Wa-
shingtonban elterjedt véleménynek is, hogy az Egyesült Államok nem tett meg minden erejéből 
tellő, lehetséges lépést a magyar forradalom támogatása és a szovjet támadás elhárítása érdeké-
ben. Következésképpen a lengyel kérdésben - az általánosan elterjedt vélemény szerint - nem 
lehetett hasonló engedékenységet mutatni. 

A kelet-európai események a továbbiakban csökkentették a térség feszültségét. A szovjet be-
avatkozás nem fenyegetett olyan közelről, és az Egyesült Államoknak nem kellett újabb válsá-
gokkal szembenéznie. Ennek ellenére, minden fentiekben tárgyalt irat arra utal, hogy a legfelsőbb 
katonai és politikai döntéshozó fórumokon (Nemzetbiztonsági Tanács, vezérkar) legalábbis szóba 
került az amerikai katonai beavatkozás terve. Amennyire tudni lehet, a magyar forradalom kap-
csán semmi hasonló nem történt, csakúgy, mint a hidegháború alatti egyéb kelet-európai válságok 
esetében sem (kivétel ez alól Berlin és Németország, ezek problémáit az Egyesült Államok kül-
politikájában mindig külön kérdésként kezelték). Ez is azt bizonyítja, hogy a lengyel Októbernek 
Washingtonban milyen nagy jelentőséget tulajdonítottak, és milyen komolyan vették Gomulka 
elhatározását, hogy szembeszáll a szovjet befolyással. 

A moszkvai tárgyalások során született szovjet-lengyel megállapodás ellenére (1956. novem-
ber 15-18.), ami lehetővé tette szovjet csapatok lengyelországi állomásoztatását és rendezte a két 
ország között a gazdasági kapcsolatokat, az Egyesült Államok külpolitikájának kelet-európai 
prioritásaként Washington továbbra is támogatta Gomulka rendszerét. Több hónapos tárgyalások 
után az amerikai gazdasági támogatás módja is alakot öltött: 1957 júniusában Lengyelország 
felvehette az első 50 millió dolláros kölcsönt, amit amerikai búzára kellett költenie. A következő 
években a Lengyelországnak nyújtott gazdasági segítség meghaladta a 400 millió dollárt. Az 
Egyesült Államok bőkezűsége nyilvánvalóan politikai célzatú volt, de nemcsak egy országra 
kívántak hatni vele. „A Lengyelországnak nyújtandó javasolt mértékű támogatás a csatlós orszá-
gokban feltehetően sokakban felkelti a nagyobb függetlenség iránti vágyat" - jelentette ki a CIA 
igazgatója a külügyminiszternek címzett feljegyzésében.44 

Az Egyesült Államok kormányának komoly jogi akadályokat kellett leküzdenie ahhoz, hogy 
Lengyelországnak gazdasági segítséget juttathasson, ha nem akarta megsérteni a szovjet blokk 
országaival folytatandó kereskedelmet szabályozó törvényeket. A külügyminisztérium ezért a 
Gomulka-kormány Lengyelországát „baráti országnak" nyilvánította. A külügyminiszter kijelen-
tette, hogy „Lengyelország most nem áll a Szovjetunió vagy más, a nemzetközi kommunizmust 
irányító idegen szervezet hatalma és ellenőrzése alatt".45 

Jóllehet a lengyel-szovjet relációban jelentkező nyílt feszültség megszűnt, és számos jel muta-
tott arra, hogy Moszkva elfogadta Lengyelország új státusát, Washingtonban továbbra is hittek 
abban, hogy Gomulka „nemzeti" rendszere képes megvédeni a szovjet blokkon belüli lengyel 
autonómiát, és ennek számottevő hatása lesz az egész térségre nézve. 1957 márciusában Jacob 
Beam, az európai ügyekért felelős külügyi államtitkár-helyettes szerint „Tito 1948-as kizárása óta 

44 Memorandum from the Director of Central Intelligence to the Secretary of State, „Political 
Consequences of US Economic Assistancc to Poland", 1957. április 15. In FRUS, 1955-1957. 613. p. 

45 Letter from the Secretary of State to the Secretary of Agriculture (Bensőn), 1957. január 3. In FRUS, 
1955-1957. 542. p. 
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továbbra is Gomulka rendszerét tekinthetjük az Egyesült Államok érdekei szemszögéből a szovjet 
érdekszférán belüli legfontosabb változásnak."46 

Ugyanezt a véleményt tartalmazta a Politikai Egyeztető Csoport által 1957 májusában kidolgo-
zott hivatalos külpolitikai ajánlás is: „[...] Gomulka rendszere fontos és lényeges lépést jelent a 
kívánt irányba, nemcsak Lengyelországot illetően, hanem kihatásának köszönhetően a többi 
csatlós országot, valamint magát a Szovjetuniót illetően is. A jövőben a lengyel példa Kelet-
Európában, még Tito egykori példájánál is nagyobb szerepet játszhat."47 

Washingtonban még 1958-ban is, amikorra Gomulka már teljes mértékben kibékült Moszkvá-
val és semmi feszültség nem mutatkozott többé a lengyel-szovjet kapcsolatokban, úgy tekintettek 
Lengyelországra, mint a térség egyetlen olyan országára, amelynek példája a szovjet blokkon 
belüli bomlasztó folyamatokat ösztönözheti. Az NSC 581 l / l-es számú jelentésében olvashatjuk: 
„Az, hogy Lengyelország meg tudja-e őrizni 1956 októberében kivívott függetlenségét, kulcsfon-
tosságú szerepet fog játszani a várható kelet-európai politikai változásokban. A térségben nem 
valószínű egy lengyel típusú hatalmi változás, de amennyiben a lengyel kísérlet sikeresnek mu-
tatkozik és Moszkva is kitart a kompromisszum mellett, ez a leigázott országok nacionalista 
politikusaiban is megerősítheti az elhatározást, hogy országuknak nagyobb autonómiát követelje-
nek."48 Lengyelországot ebben az NSC-jelentésben nem sorolták a többi „szovjet uralom alatt 
élő" állam közé, hanem külön, Jugoszláviával egyenrangúként kezelték. 

Az Amerikai Egyesült Államok Lengyelországgal és Kelet-Európával szemben tanúsított ma-
gatartását egyetlen szóban összefoglalva a „következetlen" jelzővel minősíthetnénk. A szovjet iga 
alatt élő országok felszabadítását hirdető Eisenhower-adminisztráció a kelet-európai zavargások 
egyetlen jelét sem látta előre. Ellenkezőleg, az 1955-1956-os időszak minden politikai elemzése 
azt hangsúlyozta, hogy a térségben a szovjet uralom lassanként konszolidálódik. Amikor a len-
gyel Októberrel és a magyar forradalommal már mint realitással kellett szembenézniük, a kezdeti 
óvatosságot és hitetlenkedést nagyon gyorsan felváltotta az afelett való lelkesedés, hogy a szovjet 
uralom esetleg kivonul Kelet-Európából. Ennek ellenére az amerikai külpolitika még a válság 
csúcspontján sem tűnt következetesnek: a Gomulka-rendszernek nyújtandó szinte feltétel nélküli 
támogatás Nagy és kormánya iránti bizalmatlansággal és visszafogottsággal párosult. Azok után, 
hogy a Magyarország elleni szovjet támadás hírét az Amerikai Egyesült Államok tétlenül fogadta, 
a Gomulka-kormány védelmében hozandó katonai lépésekről is csak bizonytalan elképzelései 
születtek. 1956-ban az amerikai kormányzat alábecsülte a kelet-európai feszültséget és anti-
sztálinista erőket, később pedig sokáig túlbecsülte Gomulka rendszerének nemzeti elkötelezettsé-
gét és azt, hogy a lengyel példa mekkora visszhangra talál majd az egész térségben. 

(Ford.: Somlai Katalin) 
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