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JOHN FOSTER DULLES ÉS KELET-EURÓPA. 
GONDOLATOK AZ 1956-HOZ VEZETŐ ÚTRÓL 

Miközben erre a konferenciára készülődtem, azon kaptam magam, hogy Kodály Zoltán zenéje 
keltette boldogsághoz hasonló kellemes érzések lesznek úrrá rajtam. Régóta nagy csodálója va-
gyok Kodály munkásságának. Különösen azokat a vérpezsdítő darabjait kedvelem, amelyek a 
„nyugati" klasszikus zene széles áramát a jellegzetesen magyar dallamokkal és hangszerekkel 
elegyítő küldetésének gyümölcsei. Kodály - szerintem helyes - elgondolása az volt, hogy a 
magyar zenét és általában véve a zenét az egymással való keresztezés útján lehet tovább gazdagí-
tani. Ez a konferencia, számos más pozitívuma mellett, valami hasonló eredményt hozhat az 
1956-os drámai események kutatásának terén: a korábbiaknál kedvezőbb körülmények között 
vizsgálhatjuk meg, hogy a jellegzetesen magyar és kelet-európai események miként illeszkedtek a 
hidegháború és a huszadik századi világpolitika folyamatainak tágabb egészébe. 

Én személy szerint leginkább arra szeretném összpontosítani a figyelmemet, hogy a kelet-
európai zavargások és tragédiák mennyiben illettek bele az ötvenes évek közepének amerikai 
külpolitikájába. Ennek a kérdésnek a megválaszolása általában nagyban gazdagíthatná a John 
Foster Dullesszal és az Eisenhower-évekkel foglalkozó kutatásaimat. Gyorsan be kell vallanom 
azonban, hogy a konferencia végeztével is biztosan akad még tennivalóm. Egészen a közelmúltig 
ugyanis e tárgyban végzett kutatómunkám során a legnagyobb figyelmet az Egyesült Államok 
nyugat-európai és ázsiai politikájának, s ezen belül is a német és kínai kérdésnek szenteltem. 
S noha most már valódi lelkesedéssel foglalkozom a témával, a közép-kelet-európai történelmet 
csak nem sokkal ezelőtt kezdtem el közelebbről is tanulmányozni. 

Mégsem jöttem teljesen üres kézzel a konferenciára. Az ötvenes évekre összpontosító jelenlegi 
és korábbi kutatásaim egészének köszönhetően talán számos figyelemre méltó észrevétellel is 
hozzájárulhatok a konferencia munkájához. Elsősorban azt szeretném felvázolni, különös figyel-
met szentelve az időbeli változások bonyolultságának, hogy miként vélekedett John Foster Dulles 
az ún. csatlós térségről. A „bonyolultság" szó automatikusan nem ugrik be Dulles, vagy 
Eisenhower kapcsán, de ebben az esetben és más helyzetekben mégis teljesen adekvát a használa-
ta. Akik hozzám hasonlóan szeretnék megérteni azokat a drámai helyzeteket, amikkel itt most 
Budapesten foglalkozunk, csak érzékenységükre számíthatnak abban, hogy eligazodhassanak a 
magas szintű amerikai külpolitika részleteiben és módosulásaiban. Feladatunkat sok szempontból 
megnehezítheti, ha felfigyelünk a helyzetek bonyolultságára, de végső következtetéseink hitelét 
kérdőjeleznénk meg, ha szemet hunynánk felette. 

* 

Azok a megjegyzések, amik a közelmúltban az ötvenes évek amerikai külpolitikájának bonyolult-
ságára utaltak, arra a felismerésre támaszkodnak, hogy az Eisenhowerhez és Dulleshoz hasonló 
politikusok nyilvánosság előtt tett kijelentéseikben gyakran eltértek magánvéleményüktől. Ko-
rábban azok a történészek, akik a korabeli hivatalos nyilatkozatokra és beszédekre kényszerültek 
hagyatkozni, érthetően egy meglehetősen leegyszerűsített képet nyerhettek csak az amerikai 
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diplomácia stílusáról és céljairól. A korszakról alkotott elképzelésünk ténylegesen csak azok után 
módosulhatott, hogy megnyíltak az iratanyagban bővelkedő kormányzati levéltárak. A vezetői 
erények, problémaérzékenység és higgadtság stb. eddig nem ismert jeleiről árulkodó iratok alap-
ján megállapíthatjuk, hogy Eisenhower és Dulles hullámzó mértékben*.„revizionista" politikát 
követett. 

Milyen egyszerű lenne, ha az Eisenhower-Dulles páros kelet-európai politikáját ilyen viszony-
lag egyenes úton megközelíthetnénk. A gazdag fehér házi, Nemzetbiztonsági Tanács-beli és 
külügyminisztériumi anyag alapján például elég könnyű lenne a külügyminiszter gyakran pateti-
kus hivatalos kijelentéseit párba állítani általában higgadtabb, kulisszák mögött elhangzó vélemé-
nyével ahhoz, hogy megfigyelhessük a különbségeket és az eltérések esetleges változatait. Sajná-
latos módon azonban az eset összetettebb annál, semmint azt az ajánlott nyilvános-magán 
dichotómia alapján kellően leírhatnánk. Ez esetben az amerikai politika egyik szembeötlő sajátos-
sága ugyanis az, hogy még a belső vélemények is egy kusza folyamat eredményeként születtek 
meg. Egyfelől, nézeteltérés volt az egyes szereplők és szervek között, másfelől, s ez annál megle-
pőbb, a viták alapvetően az egyes egyének tudatában játszódtak le. Meggyőződésem szerint 
főként Dulles és Eisenhower ingadozott. 1952 után kelet-európai kérdésekkel bajlódva többször 
is mérlegelték az eltérő lehetőségeket és prioritásokat. 1956-ig azonban az elnöknek és külügy-
miniszterének nem sikerült világos álláspontot kialakítania. Jóllehet a külpolitikai célkitűzéseket 
többé-kevésbé sikerült meghatározniuk, ezek rugalmas értelmezésére kényesen odafigyeltek, 
hogy a véletlen adta lehetőségek minden hasznát lefölözhessék. Nem kerülhetem meg azt az 
ebből adódó következtetést, hogy határozatlanságuk és opportunizmusuk, amivel tényleges 
problémák felett elsiklottak, nem kis mértékben járult hozzá az 1956-os tragédiához. 

Az ötvenes évek közvéleménye szívesen azonosította Dullest a „felszabadítás" és „visszaszo-
rítás" tűzokádó apostolával. 1956-ig legalábbis nem volt ellenére ez a gondolattársítás. Már 1950-
ben is feltűnően hirdette a kelet-európai kérdés ilyetén megközelítését. Majd a Republikánus Párt 
1948-as megrázó választási veresége után - és miután egy évvel később magának sem sikerült 
szenátusi széket szereznie - Dulles korábbi kétpárti kötődésével ellentétben egyre keményebben 
kezdte ostorozni a demokrata külpolitikát. Könyvében például ezt írta: „Ideje támadásba lendülni 
a szabadságért vívott világméretű küzdelemben és visszaszorítani a zsarnokság mindent elöntő 
dagályát." Az általánosságokon túl meghatározta azt is, hogy az Amerika Hangját és a Szabad 
Európa Rádiót lehetne arra felhasználni, hogy a Kreml „zsarnok urai"-ra „nyomást" gyakorolhas-
sanak és a „rab nemzeteket" a „szellemi és lelki rabságból" kiszabadítsák.1 

Természetesen a Republikánus Párt 1952-es elnökválasztási kampányában is ezt a külpolitikai 
programot képviselte. Egyik 1952. májusi cikkében, ami a Life-ban jelent meg, meghirdette „a 
merész külpolitikát", ami többet jelentene, mint „a puszta feltartóztatás". Rámutatott arra, hogy a 
szovjet elnyomók „lábbal tapossák" az „erkölcsi és természeti törvényeket" „a csatlós országok-
ban", és ismételten felhívta arra a figyelmet, hogy az Egyesült Államok kormányzatának a napnál 
is világosabban ki kellene jelentenie, hogy a térség „felszabadulását akarja és várja": ez majd 
„felszítja" a rab lakosság hangulatát, és „újabb nehéz terheket ró a börtönőrökre".2 A republiká-
nus platform pontosan ezeket a gondolatokat visszhangozta és fűzte tovább, ami azért sem meg-
lepő, mert Dulles a fogalmazó bizottság elnöke volt. „A negatív, sekélyes és erkölcstelen" feltar-
tóztatást „dinamikus" erőfeszítések fogják felváltani - ígérte a dokumentum. Új erőfeszítések és 
próbálkozások révén életre kell keltenünk „a szabadságban lakozó ragályos felszabadító vágyat". 
Hosszú távon „a rab világon belüli feszültségek és nehézségek meg fogják akadályozni a gyaláza-
tos módszerek további alkalmazását, és ezzel megpecsételik az elnyomók végzetét is".3 

Az elnökválasztási periódusban elhangzott vagy leírt kijelentések gyakran közismerten foganat 
nélkül szoktak maradni a kormányzati időszakban. 1952-es győzelmük után azonban sem Dulles, 
sem Eisenhower nem fordított hátat a „felszabadítás" jelszavának. Elkötelezettségük komolysá-
gának beszédes bizonyítéka az a tény, hogy továbbra is rendszeresen hangoztatták a nagy nyilvá-

1 John Foster Dulles: War and Peace. New York, Macmillan, 1950. 175, 233, 252. p. és passim. 
2 Uő: A Policy of Boldness. Life, 1952. május 19. 146-160. p. 
3 National Party Platforms. Szerk. Donald B. Johnson. 1. vol. Urbana, University of Illinois Press, 

1973.497-499. p. 
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nosság előtt, de szűk körben is, ez irányú gondolataikat. Kelet-Európa Eisenhower elnökségének 
legelső évében például több jelentős változás miatt is a figyelem középpontjában állt. Alig né-
hány hónappal ugyanis a beiktatás után Sztálin halála vezetett komoly vitákhoz. Többek között 
C. D. Jackson és másoki a „pszichológiai hadviselés" intenzitásának fokozását javasolták annak 
érdekében, hogy az Egyesült Államok a Kremlben adódó bárminemű zavarból hasznot húzhas-
son.4 Dulles hajlott arra, hogy Jackson javaslatai közül legalább is néhányat komolyabban fonto-
lóra vegyen, elsősorban azokat, amelyek „a szovjet csatlós rendszer" megbontásával foglalkoztak. 
A Nemzetbiztonsági Tanács március 11-i ülésén kijelentette, hogy nem lenne haszontalan 
„felszítani" Kelet-Európában „a lehető legnagyobb mértékben a nacionalizmust és elégedetlensé-
get [...], hogy megtörhessük a Szovjetunió csatlós államok feletti erős hatalmát".5 Dulles az 1953 
júniusában kitörő cseh és keletnémet zavargásokban rejlő lehetőségekre is érzékenyen reagált. 
„Ezek az incidensek árulkodó jelek - mondta Jacksonnak - , valamit kezdeni kellene velük."6 

Utasításának eredményeképpen, amint azt Christian Ostermann tanulmánya olyan kiválóan bemu-
tatta7, egy gondosan kidolgozott élelmiszerosztó-kampányt szerveztek és széles körű propaganda-
tevékenységet folytattak Kelet-Németországban. 

A kelet-európai súrlódásokra tett válaszlépéseket, mint a keletnémet felkelés esetében is, 
mindig egy szélesebb értelemben vett „felszabadítási" terv részének tekintették. Júliusban például 
az elnök arra utasította a Pszichológiai Hadviselés Testületét, hogy vizsgálják meg, hogy Kelet-
Németországon túl miként lehetne a többi csatlós országba is élelmiszerszállítmányokat eljuttatni 
addig, „amíg még képlékeny a helyzet", ahogy megfogalmazta.8 A külügyminiszter a maga részé-
ről az élelmiszerellátási és propagandatevékenységet a Szovjetunióra nyomást gyakorló átfogó 
politika részének tekintette. Sztálin halálából és a csatlós országokban jelentkező feszültségek 
jeleiből arra lehetett következtetni, hogy további szigorítások várhatók. Amikor júliusban a brit és 
francia kollégájával folytatott megbeszéléseken Dulles példának okáért kijelentette: „Folytatnunk 
kell, mi több erélyesebben kell folytatnunk a NATO, az Európai Védelmi Közösség és az Európai 
Gazdasági Együttműködés Szervezete által képviselt külpolitikánkat, csakúgy mint Németország 
egyesítésére és Ausztria megszállás alóli felszabadítására tett erőfeszítéseinket. Azt tanácsolom, 
hogy legyünk egységesek abban amit mondunk, tartsuk életben a rab nemzetek lakosságának 
reményét és a kelet-európai nemzetek feletti szovjet uralmat ne fogadjuk el végleges tényként.9 

Emmet John Hughes, Dulles beszédeinek fogalmazója, Dulles egy színesebben megfogalma-
zott, hasonló értelmű kijelentésére is visszaemlékezik: „Ez most az a pillanat - mondta állítólag 
1953 közepén a külügyminiszter - , amikor meg kell kettőznünk tétjeinket és semmi esetre sem 
szabad csökkentenünk azokat, a nyugati parlamentek kívánsága szerint. Itt az alkalmas pillanat 
arra, hogy kiszorítsuk az ellenséget - és talán egyszer és mindenkorra végezzünk vele."10 

Dulles lelkesedése, amivel a politikai nyomásgyakorlást támogatta, s amiben az elnök és mások 
is teljes mértékben egyetértettek vele, az 1953 vége felé megszülető Kelet-Európával foglalkozó 
átfogó külpolitikai programok megfogalmazásán egyértelmű nyomot hagyott. „Az Egyesült 
Államok célkitűzései és tevékenysége a csatlós államokban jelentkező nyugtalanság kihasználása 
érdekében", a „Tájékoztató a nemzetbiztonsági politika alapjairól", „Az Egyesült Államok szov-
jet csatlós államokkal szemben folytatott politikája Kelet-Európában" például mind tartalmaztak 

4 PSB Plans for the Psychological Exploitation of Stalin's Death. 1953. március 10. C. D. Jackson 
Papers, Eisenhower Library, Abilene (Kansas). 

5 Summary of Discussion, March 12, 1953 National Security mccting. Eisenhower Library, NSC Series 
(a továbbiakban NSC: DDE), Whitman File. 

6 Princcton Univcrsity (New Jersey), Mudd Library: John Foster Dulles Papers, Telephoné 
Conversation Series (a továbbiakban DT): Dulles-Jackson, 1953. június 17. 

7 Christian Ostermann: „Keeping the Pot Simmering": The United States and the East Germán Uprising 
of 1953. Germán Studies Review, XIX, 1. sz. (1996. február). 61-90. p. 

8 Uo. 75. p. 
9 Foreign Relations of the United States, 1952-1954. Volume V. Western European Security. Washing-

ton, Government Printing Office, 1983. 1609-1611. p. (A sorozat köteteit a továbbiakban lásd FRUS, a 
megfelelő cv és kötet megjelölésével.) 

10 Emmet J. Hughes: The Orcleal of Power: A political Memoir of the Eisenhower Years. New York, 
Dell, 1964. 120. p. 
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olyan kitételeket, amelyek jól illeszkedtek a „felszabadításába vetett remények hatásvadász 
retorikájához. Ez utóbbi az alábbiak szerint határozta meg az Egyesült Államok külpolitikáját: 
„ellent kell állni a kelet-európai csatlós országokban tapasztalható erős szovjet befolyással szem-
ben. Ennek megfelelően, olyan politikai, gazdasági, propaganda- és titkosszolgálati módszerek-
hez kell folyamodnunk, amelyek zavarokat kelthetnek, segítenek kihasználni az adódó helyzete-
ket, megnehezítik a Szovjetunió csatlósok feletti uralmát és késleltetik a szovjet tömb katonai és 
gazdasági potenciáljának növekedését."11 

Annak ellenére, hogy a Dulles-Eisenhower-adminisztráció kezdeti szakaszában gyakran történt 
utalás a „felszabadítására, legalább két okunk van arra, hogy alaposabban megvizsgáljuk a kér-
dést, mint amennyire azt a beszédek harsogó hangvétele eleve indokolttá tenné. Egyfelől érdemes 
nem elfelejtenünk, hogy a hatásvadász retorika és a politikai nyomásgyakorlás Truman idején 
sem voltak ismeretlenek. Másfelől olyan nyilvánvalóan ellentétes hatású tendenciák is jelentkez-
tek, amelyek rendre mérsékelték Dulles és Eisenhower politikájának pillanatnyi tartalmát. A Tru-
man-adminisztráció bemutatása meghaladja e tanulmány célját, de nagyon is helyén való felhívni 
a figyelmet az Eisenhower-évek higgadtabb logikájára és reakcióira. 

Dulles még az 1952-es kampány felfűtött hangulatú hónapjaiban is óvatos megjegyzésekkel 
bástyázta körül a „felszabadításába vetett reményeire történő utalásokat. Az elkövetkezendő 
hónapokban mondott beszédeire és kijelentéseire is jellemző módon, például a L//e-ban megjelent 
„Merész politika" című cikkében is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok csak „békés" eszkö-
zökkel segítheti a csatlós államok polgárait: „Nem akarunk véres felkeléseket és sorozatos meg-
torlásokat. Moszkvától békés úton is el lehet szakadni, ahogy azt Tito példája is mutatja. A rab-
igában tartást is lehet olyan ráfizetésessé tenni, hogy az úr maga enyhítsen markának szorítá-
sán."12 Róbert Divine az elnökválasztási kampányból egy olyan jelenetet ír le, amikor Eisenhower 
határozottan emlékeztette Dullest arra, hogy a békés eszközökre való utalást ne felejtse el hangoz-
tatni. Ez valószínűleg azután történt, hogy Dulles egy Buffalóban mondott beszédében megfeled-
kezett erről. Nincs okunk arra, hogy a tényleges politikai irányvonal tekintetében túl messzemenő 
következtetéseket vonjunk le ebből az egy esetből.13 Az említett epizód jó példa arra nézve, hogy 
a választási hadjárat lázában milyen elővigyázatlanságok fordulhatnak elő, de Dulles és 
Eisenhower 1952-es kijelentéseinek túlnyomó többségében valóban határozott utalás történt arra, 
hogy a felszabadítás csak békés úton történhet. 

Akárcsak a „visszaszorítás" retorikájának drámai kijelentései, az óvatos gondolatok és intézke-
dések nyilvánosan és szűk körben egyaránt még sokáig visszhangoztak a választási kampány után 
is. Az 1953-as év néha meglehetősen izgatott pillanataiban az adódó alkalmak feletti töprengésbe 
gyakran hideg számítás vegyült. C. D. Jackson ötletáradata ugyan csábítóan hatott Sztálin halála 
után, az aktuálpolitika azonban sokkal merevebben reagált a változásokra. A Nemzetbiztonsági 
Tanács a „várni és meglátni" taktikát választotta a márciusi cselekvési program helyett, részben 
Dulles tanácsának hatására, aki kijelentette, hogy a „Szovjetunió-ellenes támadásra" nem „ez a 
megfelelő pillanat".14 Több hónappal később tényleges megtorpanást lehetett tapasztalni a Kelet-
Németországot és más csatlós államokat érintő döntésekben. Bizonyíték erre az az óvatosság, 
amivel egy július 1-jei sajtótájékoztatón az elnök fogalmazott: a csatlós országokban jelentkező 
feszültségek kapcsán - mondta - Washington megkísérli majd bebizonyítani, hogy a rab népek-
nek is „vannak barátai a világon, és vannak akik készen állnak arra, hogy a lehetőségekhez mér-
ten segítsenek rajtuk".15 Ennek az utolsó árulkodó megjegyzésnek az igazi értelmére akkor ta-
pinthatunk rá, ha elolvassuk a berlini CIA-állomás vezetőjének küldött utasításban foglaltakat: 
felhatalmazták arra, hogy amikor segélynyújtásra kerül sor, „baráti kezet és menedéket nyújtson, 
de fegyvereket ne".16 Eisenhower egy ideig szorgalmazta egy Önkéntes Szabadságharcos Alaku-

11 NSC 158; NSC 162; NSC 174. National Archives (a továbbiakban NA): NSC 174: United States 
Policy toward the Soviet Satellitcs in Eastern Europe. 1953. december 11. 

12 Dulles: A Policy of Boldncss. 146-160. p. 
13 Rovert A. Divine: Eisenhower and the Cold War. New York, Oxford University Press, 1981. 16. p. 
14 NSC: DDE: National Security Council meetings, Summaries of Discussion, 1953. március 4 -11 . 
15 New York Times, 1953. június 27. 
16 Ostcrmann: „Keeping the Pot Simmering"... 66-67. p. 
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lat mielőbbi felállítását, hogy az emigráns erők katonai potenciálját egykori hazájuk ellen fordít-
sa, de Dullesnak és másoknak sikerült meggyőznie arról, hogy a belátható jövőben ez ostoba 
lépés lenne.17 

A visszafogottabb hangnem világosan tükröződött az 1953 folyamán alakot öltött általános 
külpolitikai direktívákban is. Miközben az NSC 162/2 meghatározta, hogy a pszichológiai had-
viselés és titkosszolgálati hadműveletek miként szerepeljenek „A nemzetbiztonsági politika alap-
jaiban", például, Kelet-Európára vonatkozó része azt a következtetést tartalmazta, hogy „való-
színűleg egyik jelentősebb európai csatlós állam sem távolítható el a Szovjetuniótól, hacsak a 
szovjetek azt maguk nem támogatják, vagy háború nem tör ki". Az NSC 174 ugyanazon év de-
cemberében megismételte ezt a megállapítást, majd egy későbbi Operációs Egyeztető Bizottság-
jelentés egyszerre elismerte és elfogadta a helyzetből fakadó tehetetlenséget: „A szovjet uralom 
alóli felszabadulás vágya kétségtelenül erős a rab nemzetekben. Sok közülük üdvözölné a Nyugat 
militáns lépéseit, még annak árán is, ha ez a Nyugat által kezdeményezett háborúhoz vezetne. 
Azonban sem az Egyesült Államok, sem a szabad világ országai nem akarnak ilyen szélsőséges 
eszközökhöz folyamodni. Az Egyesült Államok nincs felkészülve arra, hogy saját maga olyan 
tevékenységet kezdeményezzen vagy felkaroljon, amit a könyörtelen szovjet elnyomás és megtor-
lás esetén ne tudna fegyveresen támogatni... Következésképpen az Egyesült Államok olyan cé-
lokra kényszerül korlátozni a tevékenységét, amelyeket legalábbis a rab népek ellenzéki harcosai 
és néhány emigráns politikus a cél szempontjából alkalmatlannak tart."18 

Ezen a ponton még egy elemmel kell bővítenünk az Egyesült Államok ötvenes évekbeli kelet-
európai külpolitikájának jellemzését. Miközben a korszak „felszabadítási" retorikáját a korábban 
figyelmen kívül hagyott mérsékelt kijelentések tompították, ugyanakkor az is világos, hogy a 
visszafogottság mértéke sokkal korlátozottabb volt, semmint azt egy igen tisztán látó vezetés 
logikája, higgadtsága vagy bölcsessége megkívánta volna. 

Ezen a téren - és meggyőződésem szerint más esetekben is - Eisenhower és Dulles „revizio-
nizmusa" talán túl messzire ment. Úgy is mondhatnánk, hogy az eisenhoweri-dullesi külpolitika 
kelet-európai mértéktartása csípős éllel volt megfogalmazva. Az ötvenes évek más politikusainál 
kevésbé radikális elvárásokat és álláspontot képviseltek - C. D. Jacksont említhetnénk ellenpél-
daként - , de annál szélsőségesebbeknek számítottak, mint amennyire az a „mérsékelt" jelzőből 
következett volna. A szavak értéke viszonylagos ebben a kontextusban. Pontos képet valószínű-
leg csak akkor alkothatunk magunknak, ha a mértékeket és megfogalmazásokat is figyelembe 
vesszük. 

Az 1952-1953-as időszakból én is kerestem példákat erre. Számos jelét találni annak, hogy 
Eisenhower és Dulles nem tudta túl szigorúan visszafogni magát. Amikor a külügyminiszter 
Sztálin halála után a „várni és meglátni megközelítést" karolta fel például, nyíltan kijelentette, 
hogy sokkal inkább az időzítés miatt, semmint politikai meggyőződésből választotta ezt: mivel 
különösen az európai szövetségesek viszolyognak az erőszakosabb kezdeményezésektől, mondta, 
ez „nem a megfelelő pillanat" ilyen gyorsan előreszaladni. Egy ezzel ellentétes irányú fejtegeté-
sében az „időzítés"-re tett megjegyzésekből ismételten kiderül, hogy milyen indíttatás húzódott 
meg Dulles nyugodtabb hangvételű nyilatkozatainak felszíne alatt. 1952-es cikkének címe egy-
szerre utalt céljaira és sürgetésre. Azt állította, „kettő, öt vagy talán tíz éven belül a jelenlegi rab 
világ jelentős része visszanyeri nemzeti függetlenségét".19 Tehát ekkor nem, de más alkalmakkor 
sem fogadta el teljes mértékben a hírszerzési értékelések pesszimista következtetéseit, amelyek 
nem tartották valószínűnek a szovjet érdekszféra összezsugorodását. 

Nehéz magyarázatot találni arra, hogy miként lehetett Eisenhower és Dulles kelet-németorszá-
gi, illetve csatlós országokkal szembeni politikáját alapvetően mérsékeltként értékelni. Igaz, hogy 
a szimpátiával, propagandával és élelmiszerrel együtt fegyverek nem áramlottak a térségbe, de 

17 NSC: DDE: National Security Council meeting, Summary of Discussion, 1953. július 9. 
18 NSC 162: A Rcvicw of Basic National Security Policy; NSC 174: United States Policy toward the 

Soviet Satellites in Eastern Europe, December 1 1, 1953. NA: Operations Coordinating Board: Progress 
Rcport on United States Policy toward the Soviet Satellites in Eastern Europe, July 16, 1954. 

19 NSC: DDE: National Security Council meeting, Summary of Discussion, 1953. március 1.; Dulles: 
A Policy of Boldncss. 146-160. p. 
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Washingtonban erőteljesnek és dinamikusnak tartották az amerikai magatartást. Az intézkedések 
a nyilvánvalóan felvillanyozott várakozások közepette születtek, amikor a washingtoni politiku-
sok ténylegesen hittek abban, hogy az Egyesült Államok jelentős előnyökre tehet szert az ígéretes 
helyzetben. Christian Ostermann is rámutatott a keletnémet eseményekre ezekben a hónapokban 
meghozott válaszintézkedések agresszív élére, de elegendő adattal rendelkezünk a „Prospero"- és 
„Veto"-hadműveletről ahhoz, hogy biztonsággal kijelenthessük, hogy Csehszlovákiával kapcso-
latban is hasonló lépéseket terveztek. 1953 közepén John Foster Dulles még annak a lehetőségé-
vel is eljátszadozott, hogy megfelelő lépésekkel talán el lehetne szakítani Albániát a szovjet 
érdekszférától. Olyan szavakkal, amelyek jól példázzák, hogy a higgadt javaslat miként kevere-
dett az erőteljesebb indíttatással, a Nemzetbiztonsági Tanácsban kijelentette, hogy „Albániával a 
háború megkockáztatása nélkül is barátságosabb kapcsolatokat lehetne kezdeményezni".20 

Érdekes megfigyelni, hogy az amerikai kormányzati körökben nyilvánvaló kétkedéssel és kri-
tikával figyelték, hogy az agresszív kiszólások miként fognak hatni a viszonylagosan mérsékelt 
külpolitikára. James Conant amerikai nagykövet például arra figyelmeztetett, hogy ügyelni kell 
„a további vérontás" elkerülésére, bár azt is hangoztatta, hogy az amerikai külpolitikának „lassú 
tűzön kellene tartania a fazekat anélkül, hogy forrásig felhevítené azt".21 Más amerikai diploma-
ták túl enyhének találták ezt az óvatos megjegyzést. Az 1953. szeptemberi diplomataértekezleten 
Luxemburgban az volt az általános vélemény, hogy a „forrásban tartás" veszélyes lehet és ellen-
kező eredményhez is vezethet.22 

* 

Eisenhower és Dulles kelet-európai külpolitikájának sokirányú meghatározottsága 1952-1953 
után sem változott. Az 1956-os drámai eseményekhez vezető időszakban az amerikai álláspont és 
magatartás újabb és újabb kanyarokat írt le aszerint, hogy éppen melyik tényező kapott nagyobb 
hangsúlyt a döntéshozatalban. Ez aztán odavezetett, hogy egyszerre járatta le a hagyományos és 
„revizionistább" amerikai külpolitikai irányvonalat. 1952 és 1956 között minden kérdésben 
egyedül az ambivalencia dominált. Az erős impulzusokkal és felvillanyozott elvárásokkal szem-
ben a realitásokat figyelembe vevő számítások józanabb és elővigyázatosabb magatartásra intet-
tek. Érdekes viszont megfigyelni azt, hogy ezeknek a fékező erőknek a hatása mindig elmaradt a 
mérsékelt politika diktálta elvárásoktól. A kezdeti agresszív törekvések így még vissza-vissza 
köszöntek a későbbi politikai határozatokból. Sőt, a kétértelműség az egész időszakra jellemző 
maradt egyrészt a rutin jellegű bürokratikus eljárásokból kifolyólag, mivel az egyformán befolyá-
sos szereplők eltérő nézetei heterogén konszenzust teremtettek, másrészt annak következtében, 
hogy az egyes politikusok lelkében is érzelmi viharok dúltak. 

Magam is foglalkoztam például az 1955-ös év amerikai külpolitikájának törvényszerűségeivel, 
amikor néhány korábbi munkámban a genfi csúcstalálkozóval és az az idő tájt jelentkező 
„enyhülés" első jeleivel foglalkoztam.23 Eredetileg az ún. „német kérdés"-ben Washington és 
Moszkva között zajló tárgyalásokat tanulmányoztam az újraegyesítésre koncentrálva, de már 
vizsgálódásaim legelején rá kellett hogy jöjjek arra, hogy a kelet-európai problémák is állandóan 
ott kísértettek Eisenhower és Dulles gondolataiban. Nem szeretnék most hosszasan időzni ennél a 
kérdésnél, mert a témát máshol már bővebben kifejtettem, néhány futó megjegyzés azonban en-
nek ellenére mégis idekívánkozik. 

1955 tavaszán a szovjet külpolitika kezdeményezéseinek nyomán az amerikai diplomáciát erő-
sen foglalkoztatta a hidegháború enyhülésének lehetősége. Moszkva például olyan kulcsfontos-
ságú kérdésekben is hajlott a kompromisszumra, ami sokáig lehetetlenné tette az osztrák béke-
szerződés tető alá hozását. Továbbá Japán, Jugoszlávia és a Német Szövetségi Köztársaság felé is 

20 NSC: DDE: National Sccurity Council mceting, Summary of Discussion, 1953. július 30. 
21 FRUS, 1952-1954. Vol. VII. 1640. p. 
22 FRUS, 1952-1954. Vol. VIII. 85. p. 
23 Vö. Ronald W. Pruesscn: Bcyond the Cold War - Again: 1955 and the 1990s. Political Science 

Quarterly, 108. évfolyam, 1. szám (1993 tavasz). 59-84. p.; Uő: From Good Breakfast to Bas Supper: John 
Foster Dulles Bctwcen the Gencva Summit and the Geneva Foreign Ministcrs Conference. In The Dawn of 
Détente. Szerk. Saki Dockrill. Louisiana State Univcrsity Press, 1997. 
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békülékeny gesztusokat tett. Churchill hasonlóan más európai politikusokhoz meg volt győződve 
arról, hogy eljött a kiváló alkalom egy csúcstalálkozó megszervezésére, most először Potsdam 
után. Eisenhower és Dulles, a korábbi ellentétes véleményekkel szemben, szívesen karolták fel az 
ötletet. 

1955 tavasza fokozott várakozásokkal telt Washingtonban. A levegőben érezhető várakozások 
némelyike pontosan egybecsengett a „felszabadítás" politikájában megfogalmazott vágyakkal. 
Allén Dulles „az Ausztriát érintő szovjet javaslatot [...] a második világháború utáni legjelentő-
sebb szovjet lépésnek" mondta, és hitte, hogy abban „nagyszerű új lehetőségek" rejlenek. A kül-
ügyminiszter hatásos fejtegetésekbe bocsátkozott erről az NSC ülésein. Többek között a május 
18-i értekezleten kifejtette: „meggyőződésem, hogy a jelen helyzetben igazi alkalmunk nyílik 
arra, hogy visszaszorítsuk a szovjet befolyást. Ennek eredményeképpén a jelenlegi csatlós orszá-
gok Finnországhoz hasonló státuszt kaphatnának... Most először tűnik valóságosnak ez a lehető-
ség."24 

Még azután is, hogy a csúcstalálkozó nem hozott azonnali eredményeket, Dulles bizakodása 
töretlen maradt. Nyakasságának hírét így csak tovább erősítette. A német újraegyesítés két éven 
belül megvalósulhat, közölte Eisenhowerrel, majd helytelenítette, hogy Adenauer előrehaladott 
korának köszönhetően pesszimistább.25 A csatlós országokkal kapcsolatban pedig megjegyezte, 
hogy Moszkva befolyását a Szovjetunió határáig lehet majd visszaszorítani. „Nem szeretném a 
pontos idejét megnevezni - mondta a Szenátus Külügyi Bizottságában - , de a dolgok mostani mene-
te alapján, úgy gondolom, hogy jó esélye van arra, hogy ez öt éven belül megvalósuljon."26 

Ezen a megjegyzésen is érződik azonban annak a higgadtabb megközelítésnek a nyoma, 
amelyről már mint az Eisenhower-adminisztráció ambiciózus vágyait mérséklő tendenciáról 
szóltam. Az 1956-os földcsuszamlásokhoz képest az, hogy Dulles öt évet jósolt a visszaszorítás 
lejátszódására, viszonylag elvont és nyugodt okoskodásra vall. Akárcsak az év terveinek és ma-
nővereinek sok más részlete is. Dulles például kétségtelenül a lassú, higgadt ritmusú tárgyaláso-
kat kedvelte. A csúcstalálkozón összegyűlt politikusok nem „csodatevők", mondta, a nehéz kér-
désekben csak komoly, kitartó munkával lehet előrelépni: „az elhamarkodott döntések nem túl 
célravezetőek ezekben az ügyekben."27 Dulles részéről ez az álláspont nemcsak időhúzó taktika 
volt, ahogyan az elnök részéről sem, aki teljes mértékben egyetértett külügyminisztere terveivel. 
Dulles jelentős részt vállalt a német újraegyesítésről, a kölcsönös csapatkivonást előíró európai 
biztonsági egyezményről és a fegyverzetkorlátozásról szóló kulcsfontosságú tárgyalások alapos 
előkészítésében. Május elején például egy a fivérével folytatott telefonbeszélgetés alatt, elkezdte 
kipuhatolni az átfogó katonai rendezésre vonatkozó javaslatának várható fogadtatását: 

„A külügyminiszter megemlítette, van egy terve, nem tudja, hogy jó-e, de esetleg javasolhat-
nánk az oroszoknak, hogy a nyugat-európai régió méretével azonos területen ugyanakkora had-
erőket állomásoztasson, mint mi. A. Dullesnak vannak-e számszerű adatai az ott állomásozó 
erőkről? A. Dulles rákérdezett, hogy melyek lennének a szóban forgó területek. A külügyminisz-
ter erre azt válaszolta, hogy hozzávetőlegesen a brüsszeli paktum országainak területéhez mérhető 
térség keleten magába foglalná a csatlós államok nagy részét és Oroszországot Minszkig."28 

Az őszinte tárgyalások megkezdésének komoly szándéka mögött megfontolt és indokolt számí-
tások is húzódtak. 1955 legelején egy kongresszusi bizottság előtt ugyan elhangzott a külügymi-
niszter szájából, hogy a szovjet gazdaság a „szakadék szélén áll",29 szűkebb körben, a nyilvános-
ság szeme elől távoli helyzetekben azonban ő is visszafogottabban fogalmazott. Konrád 
Adenauernek augusztusban írt levelében Moszkva gazdasági lehetőségeiről még visszafogottab-
ban nyilatkozik: „[A szovjetek] az Egyesült Államok haderejével modern fegyverzetben és ellá-

24 NSC: DDE: National Sccurity mcctings, Summaries of Discussion, 1955. április 21. cs május 19. 
25 FRUS, 1955-1957. Vol. V. 551. p. 
26 July 25, 1955. In Executive Sessions of the Senate Foreign Relations Committee (Historical Series). 7. 

vol. 84. kongresszus, 1. ülés, 1955. Washington, U. S. Government Printing Officc, 1978. 
27 May 14, 1955, PREM 1 1/893. (A PREM a brit miniszterelnökök iratait tartalmazó fondokat jelöli a 

londoni Public Rccord Officc-ban.) 
28 DT: J. F. Dulles - A. W. Dulles, 1955. május 6. 
29 New York Times, 1955. július 8. 
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tásban egyenrangú katonai szervezetet próbáltak meg fenntartani, és a nagyszámú gyalogságról sem 
mondtak le. Ezzel egy időben látványos módon megkísérelték felfejleszteni gyáriparukat is. 

Mindez természetellenes módon elvonta a termelőerőt a kézművesipari és mezőgazdasági fo-
gyasztási javak előállításától. Már akkor is nyilvánvaló volt, amikor a válság még nem jelentke-
zett, hogy a végtelenségig nem folytathatják ebben az ütemben, és hogy legalábbis egy szussza-
násnyi ideig többet kell juttatniuk a népnek a megtermelt javakból."30 

Két hónappal később Dulles Adenauernek írt másik levelében erről a kérdésről egy igazán 
megfontolandó elemzéssel szolgált: „Egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy az orosz 
vezető politikusok határozottan eldöntötték, hogy pontosan mi is az, amit akarnak és mi lenne a 
megvalósítás legjobb módja. Kétségtelen, hogy országukban mélyreható változások zajlanak és 
további változások előtt állnak, és az előttük álló válaszlehetőségekben a most meghozott dönté-
sek alapvetően meg fogják határozni országuk jövőjét. Annak ellenére, hogy az utóbbi hónapok-
ban a szovjet diplomácia határozottan ügyesen képviselte a Szovjetunió rövid távú érdekeit, 
mégis azt hiszem, hogy a béke és a háború, valamint a szovjet gazdaság megszervezésének terén 
csak bizonyos mértékig tudják, hogy mit tegyenek."31 

1955-ben csakúgy, mint korábban is, a higgadtság és mérséklet csak egy bizonyos fokig volt 
jellemző az amerikai külpolitikára. Sok tekintetben a genfi csúcstalálkozó előtti és utáni gondo-
san kidolgozott amerikai elképzelések továbbra is agresszív és ambiciózus igényekrők árulkod-
tak. Ennek legnyilvánvalóbb bizonyítéka az, hogy még a Szovjetunió válságos időszakában sem 
szüneteltették a rá nehezedő nyomást. Dulles már februárban is azt hangoztatta, hogy ez az 
egyetlen ésszerű út: „Fontos, hogy a kommunista rendszerekre gazdasági és más nyomást gyako-
roljunk [...], a jelenlegi szovjet helyzet ezt bizonyítja. A nyomás hatására a szovjet legfelsőbb 
vezetés nem tudta megvalósítani a céljait. Menesztették Malenkovot, aki a kudarcot szimbolizál-
ta. A kommunista vezetőknek egy dilemmával kellett szembenézniük. Egyfelől nem csökkenthet-
ték kötelezettségvállalásaikat, másfelől elegendő mértékben nem növelhették forrásaikat ahhoz, 
hogy teljesíthessék ígéreteiket. Ez a dilemma elindította őket az összeomlás felé vezető úton.32 

A júliusi csúcstalálkozó előtt más szavakkal, de ugyanezt fogalmazta meg: „Olyan sokáig hatá-
rozottan, esetenként vitathatóan határozottan viselkedtünk, hogy most nem szeretném a politi-
kánk egész építményét egy mosolyért cserébe aláaknázni [...], olyan, mintha egy másik futóval 
egymérföldes távon készülnénk versenyezni, de az ellenfél számára hirtelen negyedmérföldre 
csökken a táv. A negyedmérföldet jelző karónál azt mondja az orosz futó az amerikainak: »Ez 
igazából egy negyedmérföldes futás, te is tudod, miért nem állunk hát le?«"33 

A genfi csúcstalálkozóról való hazatérés után sem volt tapasztalható hangsúlyeltolódás. 
Moszkva nyilvánvalóan hajlandó volt némi előleget fizetni az enyhülésért cserébe, mondta Dulles 
Adenauernek. „Várjuk meg, hogy mennyit hajlandóak még fizetni. Az Egyesült Államok határo-
zott szándéka, hogy ilyen irányba befolyásolja őket."34 

1955 elején és végén a nyomásgyakorlás két jelentősebb kérdésre, a német újraegyesítésre és a 
csatlós államokra összpontosult. 1955 végén, alig egy évvel a Kelet-Európát megrázó drámai 
zavargások előtt, Dulles és Eisenhower az agresszívebb és követelőzőbb külpolitikai magatartás 
fontosságát hangsúlyozta. „A német újraegyesítést folyamatosan erőltetnünk kell" - mondta 1955 
augusztusában Bonnban a külügyminiszter, és kifejtette, hogy a csatlósok tekintetében is fenn 
kell tartani a nyomást.35 Egy augusztus 11-i Dulles-Eisenhower megbeszélés jegyzőkönyve 
hasonló elképzeléseket rögzített: „[Dulles kijelentette], hogy az új légkör nem a status quo fenn-
maradását jelzi, hanem azt, hogy nagyobb lesz az esély változásokra [...]; az a fontos [...], hogy 
tökéletesen érthetővé tegyük, hogy számunkra a béke esélyének megnövekedése nem azonosítha-
tó a status quo megszilárdításával, sőt ellenkezőleg, és mi most azt várjuk, hogy a német újra-

30 FRUS, 1955-1957. Vol. V. 548. p. 
31 Uo. 611-612. p. 
32 FRUS, 1955-1957. Vol. II. 258. p. 
33 W. W. Rostow: Open Skies: Eisenhower 's Proposal ofJuly 21, 1955. Austin, University of Texas 

Press, 1982. 160. p. 
34 FRUS, 1955-1957. Vol. II. 548-549. p. 
35 FRUS, 1955-1957. Vol. V. 542. és 555. p. 
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egyesítés és a csatlós országok nagyobb önállósága terén változások történjenek az európai felál-
lásban... Az elnök kijelentette, hogy a gondolatmenettel teljes mértékben egyetért".16 

* 

Szeretném azzal zárni annak az útnak a bemutatását, amelyet az Eisenhower-Dulles-kormányzat 
az 1956-os kelet-európai válságokig megtett, hogy röviden felvázolom, hogy itt a konferencián, 
valamint a konferencia után milyen feladatokkal szeretném folytatni. 

Ezek közül az első talán az az önmagától adódó, rutin jellegű, bár nem kevésbé fontos kérdés, 
hogy pontosan miként alakulnak 1956 folyamán, majd 1957-ben Dulles és Eisenhower Kelet-
Európára vonatkozó gondolatai és külpolitikájának prioritásai. Ennek a konferenciának köszön-
hetően jóval többet tudok már 1956 egyes eseményeiről, és a konferencia előadásszövegeinek 
áttanulmányozása után kíváncsi vagyok, hogy az 1950-1955-ös időszakra érvényesnek talált tör-
vényszerűségek mennyire maradnak igazak vagy mennyire módosulnak ebben a későbbi perió-
dusban. 

Másodsorban, egy már elvontabb és elemző szinten, a fentiekben leírt politikai modell követ-
kezményeit szeretném részletesebben megvizsgálni. Arra lennék kíváncsi, hogy amennyiben az 
amerikai magatartás az agresszivitás és az önmérséklet között ingadozott, ebből milyen előnyök 
és hátrányok származtak. Alapvetően igazuk lenne a „revizionistáknak", például amikor Eisen-
hower és Dulles higgadt számításainak végső előnyeire helyezik a hangsúlyt, vagy arra, hogy az 
egyes helyzetekben rejlő veszélyeket és költségeket általában milyen tisztán látták. S hogy az 
Egyesült Államok 1956-ban nem keveredett háborúba az azt jelenti-e, hogy az adminisztráció 
reagálása alapjában véve helyes volt. És amennyiben a politika irányítói között vagy magukban a 
politikusokban konfliktusok merültek fel, nem ez billentette-e a mérleg nyelvét a békés megoldás 
javára? Be kell vallanom, jelenleg úgy látom, hogy Eisenhower és Dulles kétértelmű politikájá-
nak több árnyoldala volt, semmint erénye, bár ismételten meg kell jegyeznem, hogy még további 
vizsgálódásokra van szükségem ahhoz, hogy ezt határozottan kijelenthessem. Szerintem legalább 
két okból is kárhoztatni lehet az Egyesült Államok „középutas" politikáját. Egyfelől (biztos 
vagyok benne, hogy a konferencia előadói is utalnak majd rá) az amerikai kijelentések és lépések 
nyilvánvalóan harcias jellege Kelet-Európában szinte bizonyosan túlzott várakozásokat keltett. 
Többet vártak az Egyesült Államoktól, mint az érdekeit tekintve valaha is megadhatott. Szinte 
lehetetlen felbecsülni, hogy az amerikai magatartás téves értelmezése milyen folyamatokat támo-
gatott és milyen tragikus következményekhez vezetett, de nem nehéz belátni, hogy van itt valami, 
amivel számot kell vetni. 

Készülő munkámban más vitás pontok is foglalkoztatnak. A mostani - hidegháború utáni -
korszak korábbi, hidegháborús kérdéseivel szemben merült fel bennem: Dulles és Eisenhower 
kelet-európai külpolitikájának agresszív megnyilvánulásai, vagy a más kérdésekben jelentkező 
amerikai harciasság, így például a „német kérdés"-ben vagy a Kínai Népköztársaság kapcsán, 
szerepet játszott-e a hidegháború elhúzódásában? A Moszkvára és más esetekben Pekingre gya-
korolt folyamatos nyomás ellentétes hatással volt-e az enyhülés felé tapogatódzó új szovjet veze-
tői garnitúrára? Meg lehetett volna „nyerni" három évtizeddel a legutóbbi múlt önéltető ünneplé-
sei előtt a hidegháborút, és meg lehetett volna még őszintébben nyerni azoknak a részvételével, 
akik megszenvedték az ötvenes éveket? 

Harmadsorban és végezetül, szeretném alaposabban megvizsgálni az általam dullesi-eisen-
howeri ambivalenciának mondott kelet-európai politika forrásait. Miért fogták vissza annyira 
magukat az amerikai politikusok, amikor a „felszabadításáról beszéltek, és ugyanakkor miért 
voltak végül is képtelenek arra, hogy jóslataikban és magatartásukban mindennemű agresszivitás-
tól mentesek legyenek. Minek a hatására születtek a komoly következményekkel is járó ellentétes 
értelmű reagálások és üzenetek? 

Ez olyan probléma, amivel már részletesebben foglalkoztam az ötvenes évek kapcsán: amikor 
azt vizsgáltam, hogy miért nem volt előrelépés a német békeszerződés vagy újraegyesítés kérdé-
sében, és amikor az Eisenhower-korszak Washington és Peking közötti viszályait vizsgáltam. 

36 FRUS, 1955-1957. Vol. V. 546. p. 



237 

Ezekben az esetekben azt találtam, hogy számos tényező játszott szerepet abban, hogy az Egye-
sült Államok külpolitikája önmérsékletre kényszerült. 

Néhány esetben például Eisenhowert és Dullest leginkább az fékezte, hogy esetenként még az 
elméletileg meglehetősen gyenge szövetségesekre és baráti országokra sem sikerült az amerikai 
külpolitikát rákényszeríteni. Számtalanszor előfordult, hogy a mérsékeltebb amerikai álláspont 
Csang Kaj-sek vagy Konrád Adenauer határozott ellenállásán bukott meg, vagy pontosabban 
mondva azon, hogy Dulles és Eisenhower meg volt győződve arról, hogy nem engedhetik meg 
azt, hogy maguk ellen fordítsák Adenauert vagy Csángót, még akkor sem, amikor az utóbbi 
ostoba és nem kívánatos politikát sürgetett. A kelet-európai csoportokkal és politikusokkal szem-
ben is valami ilyesmi volt tapasztalható 1956-ban? Származtak-e károk abból, hogy Washington 
nem tudta irányítani a térségben jelentkező folyamatok ütemét és tartamát? Egy Dulles és 
Eisenhower személyes preferenciáinak jobban megfelelő felállás esetleg pozitívabb eredmények-
kel járhatott volna? 

Nemcsak a retorika kedvéért tettem fel ezeket a kérdéseket. Az ötvenes évek más helyzeteiben 
rá kellett jönnöm, hogy a nemzetközi partnerek magatartása csak egyike azon tényezőknek, 
amelyek hozzájárulhatnak a fékezőleg ható agresszivitás kialakulásához. Például az, hogy Dulles 
és Eisenhower nem tudta Csángót és Adenauert befolyása alá vonni, együtt járt azzal, hogy más 
amerikai politikusokra sem tudták akaratukat ráerőltetni. A hírhedt „Kína-barát lobby" és a Re-
publikánus Párt jobb szárnya a belpolitikában olyan befolyással rendelkeztek, hogy az elnök és a 
külügyminiszter nem hagyhatta őket számításon kívül. Egyes katonai vezetők is, mint például 
Radford admirális, a Vezérkari Főnökök Egyesített Tanácsa elnöke, a civil berkekben is jól mo-
zogtak és így tovább fokozták a külpolitika bizonytalanságát. Hány ehhez hasonló tényező 
nyomta rá a bélyegét Dulles és Eisenhower kelet-európai elképzeléseire 1956-ban? A közvéle-
mény és a kongresszus olyan irányba kényszerítette-e őket, amit maguktól nem választottak 
volna? Tett-e valamit a CIA a központban vagy a térségben, ami a Fehér Ház vagy a Külügymi-
nisztérium számára nemkívánatos irányba terelte az események menetét? 

Egy pillanatig sem szeretném azonban azt állítani, hogy az Egyesült Államok külpolitikájának 
ötvenes évekbeli gyenge oldalai kizárólag külső erők Dullesra és Eisenhowerra tett hatásának 
tulajdoníthatók. Ez csak részben felelt meg a valóságnak. Meg vagyok győződve arról, hogy 
Dulles és Eisenhower több esetben is azért nem tudta kézben tartani szövetségeseit vagy az ame-
rikai politikusokat, mert saját magukat sem tudták fegyelmezni. A külügyminiszter és az elnök 
ugyanis rendszeresen az „intellektuális katasztrófapolitika" szerint cselekedett: ez egy olyan 
tudatalatti folyamat, amelynek során a higgadt és ravasz elemzőképességet gyakran háttérbe 
szorítják a vágyálmak és az ösztönök. Amikor a német problémákra, a kínai kapcsolatokra, a 
közép-keleti és más kérdésekre került a sor, Dulles és Eisenhower a megoldandó ügyek természe-
téről és az esetleges lépésekkel járó kockázatról árnyalt képet tudott festeni. A következő alka-
lommal azonban már mindketten képesek voltak sutba dobni korábbi meggyőződésüket vágyaik 
és mérgük diktálta sugallatokkal szemben.17 Az irracionális lépéseket néha krízishelyzetek váltot-
ták ki, mint az 1955. március-áprilisi Quemoy-Matsu találkozó idején is. Más alkalmakkor vi-
szont akár hosszabb ideig is az arrogancia és a felelőtlenség volt Dulles és Eisenhower politikájá-
ra jellemző. 

A legfelsőbb amerikai politikai vezetés „intellektuális katasztrófapolitiká"-ja befolyással volt-e 
a kelet-európai fejleményekre 1956-ban, vagy tágabb értelemben 1952 és 1956 között? Ez egy 
újabb olyan kérdés, amire választ fogok keresni. 

(Ford.: Somlai Katalin) 

17 Vö. Ronald W. Pruessen: John Fostcr Dulles and the Predicments of Power. In John Foster Dulles 
and the Diplomacy of the Cold War. Szerk. Richárd Immerman. Princeton, Princeton University Press, 1990. 
cs uő: Beyond the Cold War-Again: 1955 and the 1990s. Political Science Quarterly, 108/1 (1993. tavasz). 




