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„The last chance in our lifetime” –  
Az Amerikai Egyesült Államok útja Kelet-Európába 
és a globális szupremáciához

A XXI. század elejének Pax Americana-jában1 élQ, felnövQ, születQ nemzedékek egy átmene-

ti korszak szemtanúi, melyben a világ egyetlen globális szuperhatalma az Amerikai Egyesült 
Államok. Az USA-t gazdasági potenciálja és katonai ereje együttesen predesztinálja világelsQ-

ségre, s így Washington saját direkt érdekeit követve ad(hat) külpolitikai prioritást egyes térsé-

geknek. A Bush-adminisztrációk hagyatékaként a Fehér Ház, a State Department2 s a Pentagon 
fókuszában napjainkban (2013 nyarán) leginkább egy a Közel-KeletrQl az afgán–pakisztáni 
határig felnyúló válságövezetre esik: Egyiptom, Izrael, Szíria, Irak, Irán, Afganisztán – s többé-
kevésbé Pakisztán – számtalan megoldatlan problémát hordoznak, és kiszámíthatatlan veszélyt 
jelentenek. E térséget azonban – sQt lehet, magát az egyre radikalizálódó, és egyre instabilabb 
iszlám világot3 is – hamarosan háttérbe szoríthatja a Kína jelentette kihívás,4 ahogy az USA a 
világ második legerQsebb gazdaságát5 irányító Peking csendes-óceáni nagyhatalmi ambícióival 
szembesül (vagy esetleg konfrontálódik).6

Mindezen mai és jövQbeni fókuszok azonban az USA külpolitikájában hagyományosan prio-

ritást élvezQ térségekre esnek, szemben azzal az egy generáción belüli idQszakkal (ha úgy tetszik 
félmúlttal), melyben Washington számára Európa, s azon belül Kelet-Európa bírt – ha csak rövid 
idQre is – minden korábbinál kiemeltebb jelentQséggel. Alábbiakban az ehhez a rendhagyó idQ-

szakhoz vezetQ utat kívánom bemutatni, végigkövetve az Egyesült Államok útját saját határaitól 
Budapestig, a Monroe-doktrínától 1989-ig.

Az Amerikai Egyesült Államok kormánya az ország nemzetközi elismerésétQl (1783) fogva 
tudatosan igyekezett távol maradni az öreg kontinens ügyeitQl; Európa intrikáitól, forradalmaitól, 
háborúitól. Ezt pszichológiailag a brit birodalomtól való végleges (jogi, gazdasági, kulturális és 
lelki) elszakadás tette szükségessé; míg materiálisan Észak-Amerika hatalmas, meghódításra vá-

ró, szabad térségei és kiaknázatlan erQforrásai tették lehetQvé. A XIX. századba lépve azután az 
USA a modern idQk leggyorsabb, legelképesztQbb és leglátványosabb növekedését produkálta: 
lakossága egy évszázad alatt több mint tizennégyszeresére – 5.3 millióról 76.2 millióra – nQtt,7 s 
az alapító 13 helyett ekkorra 50 szövetségi tagállam alkotta Egyesült Államok immár regionális 
politikai és globális gazdasági nagyhatalommá vált.

Az USA külpolitikai felemelkedése szimbolikusan a Monroe-doktrína 1823-as meghirde-

tésével,8 expanziója tevQlegesen az 1846–48-as mexikói–amerikai háborúval9 kezdQdött, mely 
azután a Karib- és Csendes-óceáni térségben folytatódott, az 1898-as spanyol–amerikai háború-

val. Míg Puerto Rico megszerzése regionálisan a latin-amerikai terjeszkedéshez köthetQ,10 addig 
Guam és a Fülöp-szigetek megszerzésével az USA a Csendes-óceánon vetette meg a lábát,11 

miközben – a háború indirekt eredményeként – a McKinley-kormányzat amerikai területté 
nyilvánította az 1893 óta amerikai ellenQrzés alatt álló Hawaii-t, ezzel tovább erQsítve a Mare 
Pacificum-i amerikai jelenlétet.

A világtengerekre kilépQ néhai angol gyarmat az 1900-as évek legelejére egyszersmind a 
globalizálódó világ legerQsebb gazdaságává is vált (megelQzve Nagy-Britanniát és a szintén 
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látványosan felemelkedQ Németországot), s csak idQ, szerencse és politikai akarat kérdése volt, 
hogy Washington újabb prioritásokat találjon/jelöljön ki. Ekkorra azonban az öreg kontinens 
nemzetállamai saját gazdasági elitjük érdekeitQl, kormányaik ambícióitól és dinasztiáik katonai 
becsvágyától hajtva készen álltak a Nagy Háborúra. Az 1914 nyarán kitört, alapvetQen európai 
háború hamarosan megcáfolt minden korábbi számítást: az egyre eszkalálódó vérontás minden 
hadviselQ félnek túl sok anyagi áldozatba, és tragikusan sok emberi életbe került. Az évrQl évre 
kiterjedtebb európai vérontást az amerikai kormányzat határozottan igyekezett elkerülni, ám vé-

gül 1917. április 6-án, a Zimmerman távirattól feltüzelve, az USA is belépett az elsQ világhábo-

rúba. Amerika ezzel történelmet írt: a Napóleon bukásakor Párizs utcáin nyargaló orosz kozákok 
megjelenése óta ez volt a legjelentQsebb változás az európai hatalmi térben, lévén egy definiáltan 
Európán kívüli hatalom hajózott embert és anyagot, hogy a harcoló felek egyikének oldalára áll-
jon. Az európai ügyekbe való kényszer_ beavatkozással, és a háborúnak az entente számára való 
megnyerésével az Egyesült Államok globális nagyhatalommá vált.

Az USA világhatalmi színrelépése azonban egy olyan hadszíntéren történt, ahol ekkor 
Washingtonnak nem voltak sem direkt politikai, sem jelentQs gazdasági érdekei. Az Egyesült 
Államok gazdaságilag és katonailag már készen állt vezetQ szerepének betöltésére, politikailag 
és pszichológiailag azonban nem. Jól mutatja mindezt, hogy az egyre inkább gyengélkedQ elnök, 
Woodrow Wilson sem Európában, sem odahaza nem volt képes érvényre juttatni elképzeléseit,12 

az amerikai szenátus pedig sosem ratifikálta a francia revans hajtotta békeszerzQdéseket.13 Ha 
úgy tetszik, az amerikaiak európai szerepvállalása katonailag totális siker, politikailag azonban 
totális kudarc volt, mely utóbbiban a kellQ megértés (az USA globális szerepének megváltozá-

sából fakadó konzekvenciák) és az erQ (az amerikai érdekek és akarat érvényesítése) hiánya volt 
a meghatározó. Amerika amilyen hirtelen érkezett, olyan gyorsan távozott is Európából, pedig a 
következQ háború magvait a szemei elQtt vetették el; talán nem „sietett” volna annyira, ha tudja, 
hogy egy generáción belül jóval nagyobb áldozatokat vállalva kell visszatérnie.

1919–20-ra az 1913-ban fennálló gazdasági globalizáció széthullott: az USA befelé fordult 
(1921-ben rövid gazdasági válságot élve át); Európa megtelt ellenséges, gyanakvó, és bezárkó-

zó nemzetállamokkal; Európa és Ázsia határán a szovjet kommunizmus terelt igába népeket; 
Kelet- és Dél-Ázsiában pedig Japán ambíciói forrtak. A hosszúra nyúlt XIX. század végével a 
Pax Britannica illúzióvá vált, ám Amerika békéje még nem létezett. Az USA-t lekötötte saját 
belsQ élete, fQként, miután gazdaságát 1929-tQl a világ elsQ globális depresszióvá érQ recessziója 
fojtogatta.

Ugyanezen idQszakban az új lehetQségeket és forrásokat keresQ amerikai olajvállalatok kon-

cesszióikat kihasználva világszerte végeztek próbafúrásokat. Ezek egyike, melyet a California 
Arabian Standard Oil Company (CASOC)14 végeztetett az Arab-félsziget egyik – akkor legfia-

talabb – államában, az 1932-ben megalakított Szaúd-Arábiában,15 egy jelentéktelen, Dammam 
nev_ falu mellett olajat talált. Az 1938. március 3-án feltörQ olaj, melyrQl korábban többen azt 
gondolták, hogy csak álom,16 örökre megváltoztatta a világtörténelmet, s benne – hosszú távon 
(lásd a bevezetQben, s majd a késQbb leírtakat) – az amerikai külpolitikát: Washington priori-
tásainak listája újabb térséggel bQvült, a Délnyugat-Ázsia és Északkelet-Afrika határán fekvQ 
iszlám arab világgal.

A szaúdi, és általában az arab országok olajkincsének (jövQbeni) jelentQsége azonban eltörpült 
a dammami fúrásokkal nagyjából egy idQben zajló, jelentQs és ugyanakkor baljós világpolitikai 
események mellett. A Távol-Keleten évek óta zajló japán–kínai összecsapások 1937 júliusában 
totális háborúvá szélesedtek,17 s bár a japánok 1938-ban szenvedtek el kudarcokat, ázsiai expan-

ziójuk komor felhQket vont a Csendes-óceán nyugati medencéje fölé.18 Ugyanebben az évben, 
Európában névleg még béke honolt, ám Adolf Hitler arcátlan politikai blöffjei19 még valódi ka-

tonai erQ nélkül is tárgyalóasztalhoz kényszerítették Angliát és Franciaországot; s az 1938. szep-
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temberi müncheni konferencián legfeljebb Neville Chamberlain brit miniszterelnöknek lehettek 
kétségei afelQl, hogy egy újabb, nagy európai háború küszöbéhez értek.20

Egy év múlva, Lengyelország sokkolóan gyors német és szovjet elfoglalása és felosztása után 
a második világháború immár valóság volt, s az 1941. december 7-i Pearl Harbor-i támadás 
casus belli-t jelentett FDR-nak, Franklin Delano Roosevelt elnöknek (aki e nélkül csak jelentQs 
népszer_ség veszteséggel, és ellenirányú politikai presszió mellett léphetett volna háborúba). Az 
USA hadba lépése, illetve szövetségkötése Angliával és a Szovjetunióval hosszú távon eldöntötte 
a háború kimenetelét. Amerika a Csendes-óceánon, 1942 tavaszán és nyarán, a Korall-tengeren 
és Midwaynél, Észak-Afrikában 1943 tavaszára, Európában pedig 1944 nyarától fordította meg 
a háború addigi menetét. A háborús cselekmények Európában 1945 májusában, Ázsiában pedig 
1945 augusztusában értek véget.

Roosevelt, hibái és gyengéi ellenére, tehetséges és karizmatikus vezetQ volt; Q tette az Egyesült 
Államokat azzá a politikailag és pszichológiailag is globális szuperhatalommá, mellyé az már 
1918-20-ban is válhatott volna. A négyszeri megválasztásával történelmet író FDR New Deal-je 
ugyan nem vetett véget a recessziónak, de reményt és megélhetést adott az amerikai munkanél-
küliség mélypontján; ugyanakkor a második világháborús – szövetséges és amerikai – részvételt 
tápláló ipari fellendülés War Deal-je talpra állította az USA gazdaságát, megteremtve ezzel az 
USA aranykorának alapjait. Roosevelt 1945. április 12-i halálakor Harry S. Truman tulajdonkép-

pen FDR Amerikáját örökölte meg: egy a teljes foglalkoztatottsághoz igen közeli,21 összegében 
és arányában világelsQ GDP-t produkáló gazdaságot;22 a világ egyetlen atomhatalmát; a szovjet 
mellett a világ legnagyobb, és minden bizonnyal legjobban felszerelt hadseregét. Truman azon-

ban egy olyan világban találta magát, melyre FDR-nak nem voltak tervei. A Roosevelt által 1942 
januárja óta dédelgetett, de jobbára csak 1943 novemberének legvégén, Teheránban körvonala-

zott Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) ugyan 1945. június 26-án létrejött, ám annak épp a 
lényege, Roosevelt négy csendQr (Four Policemen)23 elképzelése hiányzott. Hiányzott, mert ma-

ga a koncepció bizonyult illuzórikusnak: Nagy-Britannia megsz_nt jelentQs, globális hatalomnak 
lenni; Kínában a Kuomintang elQbb fegyverszünetre kényszerült a Kínai Kommunista Párttal, 
majd az 1946–50-ben lezajlott újabb polgárháborúban veszített ellene; Joszif Viszarionovics 
Sztálin pedig 1943 tavasza – a keleti fronton bekövetkezett végsQ fordulat – óta csak és kizárólag 
saját ambícióit követte, melyben a világforradalom ideológiája keveredett egy nyugati védelmi 
zóna kialakításának igényével. Washington így a háború megnyerésekor olyan geopolitikai rea-

litásokkal szembesült, melyek megkövetelték az amerikai külpolitika céljainak, illetve az USA 
regionális prioritásainak újraértékelését.

A Truman-adminisztráció az egyre szaporodó jeleket látva kénytelen volt illúziótlanul szem-

benézni a ténnyel, hogy legerQsebb szövetségesükbQl leghatalmasabb ellenségük lett. Sztálin 
FDR négyhatalmi álmát szertefoszlatva, az amerikai de facto szupremáciát félrelökve, pusztán 
katonai erQvel bipoláris szembenállást kényszerített az egész világra, így – 1917–19-cel ellen-

tétben – maradásra kényszerítve Amerikát.24 Az 1944-es D-napi partraszállással valójában majd 
félévszázados amerikai jelenlét vette kezdetét Európában, az Old Continent, s vele együtt a 
Szovjetunió megkerülhetetlen prioritássá vált, utóbbi regionális hegemóniáján túlmutatva, glo-

bális fenyegetésként.
William Averell Harriman, az USA moszkvai nagykövete már 1945 áprilisában „Európa bar-

bár inváziója”-ról beszélt, leszögezve, hogy az „fenyegetést jelent a világ és a magunk [az USA 
– KJE] számára.”25 Harriman azt is kifejtette, hogy a szovjetek kelet-európai expanziója Nyugat-
Európára, illetve az egész nyugati világrendre jelentett fenyegetését: „Oroszország baráti orszá-

gok sorát építi ki {Kelet-Európában – KJE] és a mi feladatunk az, hogy megnehezítsük a dolgát, 
lévén, egy sor ilyen ország kiépítése magában foglalja további sorok kiépülését, egyik réteget a 
másikra építve.”26 A nagykövet lényeglátó szavainak ekkor azonban még nem volt visszhangja, 
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Washington az európai háború mielQbbi lezárására, s még inkább Japán inváziójának kérdésére 
fókuszált.27 A háború azonban négy hónapon belül véget ért, s még sürgetQbb üzenet érkezett 
Moszkvából, ezúttal Harriman helyettesétQl.28

George F. Kennan 1946. február 22-i „hosszú távirata” sorsfordító volt: Kennan öt nagyobb 
témakörre bontva, mintegy 5500 szóban29 elemezte a szovjet rendszert, annak eredQit, m_ködé-

sét, céljait és eszközeit. Rámutatott, hogy a szovjet propaganda szerint a Szovjetunió „továbbra 
is antagonisztikus »kapitalista bekerítettségben« él, mellyel hosszútávon nem lehetséges békés 
együttélés”, s így „olyan politikai erQvel van dolgunk, mely fanatikusan elkötelezett azon hité-

ben, hogy az USA-val nem lehetséges a hosszú távú együttélés. […] A Kreml neurotikus világ-

képének mélyén a hagyományos és ösztönös orosz bizonytalanság áll.”30 A „hosszú távirat”-ban 
Kennan a szovjet ideológia és imperializmus által fenyegetett területeket, országokat és kormá-

nyokat is felsorolta: Németország, Argentína, a Közel-Kelet, Jugoszlávia, Észak-Perzsia, Kína 
Törökország, Irán, Svájc, Portugália, Anglia.31 Az általa megadott területek földrajzi diverzitása 
is jól jelzi, hogy az USA milyen, korábban ismeretlen komplex kihívással szembesült; Kennan 
saját szavaival: „A probléma, hogy miként birkózzunk meg ezzel az erQvel, kétségtelenül a leg-

nagyobb feladat, mellyel diplomáciánk valaha szembekerült, s amellyel valószín_leg bármikor 
is szembe fog kerülni.”32

Miközben Winston Churchill 1946. március 5-i, fultoni nyilvános beszédében drámai hangon 
szólt az Európa közepén leereszkedQ vasfüggönyrQl, a Fehér Házban és a külügyminisztérium-

ban megindult Kennan jelentésének ki-, s a szovjet–amerikai kapcsolatok teljes újraértékelése. A 
Truman belsQ körének keményvonalasaihoz tartozó James Forrestal haditengerészeti miniszter 
nyomására Washingtonba rendelt Kennan hamarosan az új külügyminiszter, George C. Marshall 
hathatós támogatásával már a Politikai TervezQ Részleg (Policy Planning Staff - PPS) elsQ 
igazgatójaként az Európai Újjáépítési Programon (European Recovery Program - ERP) dolgo-

zott. Az elnök által a görög és a török válsághoz kapcsolva, 1947. március 12-én meghirdetett 
Truman-doktrína, középpontjában a feltartóztatás (containment) politikájával, nagyban épített a 
„hosszú távirat”-ra,33 míg a Marshall által 1947. június 5-én bejelentett ERP, mely Marshall-terv 
néven vonult be a történelembe, a gyakorlatban is alkalmazta annak ajánlásait. Az újjáépítési 
program, mely 1948 és 1952 között mintegy 12,7 milliárd dollárt fordított Nyugat- és Dél-
Európa országainak gazdasági újjáépítésére,34 valójában már a feltartóztatás politikai eszköze 
volt. Nyugat-Európában a terv célja a demokratikus rendszerek megerQsítése és stabilizálása 
volt, a szovjet szimpátiájú vagy befolyású, baloldali pártokkal és erQkkel szemben – ekkor leg-

fQképp Olaszországban, Franciaországban és Görögországban.
Az ERP kelet-európai küldetése azonban egészen más jelleg_ volt. A gazdasági segítséget 

a Szovjetuniónak, és a vasfüggöny mögött ragadt államok mindegyikének felajánlották, ám 
Washingtonban szinte biztosra vették, hogy a csatolt feltételek (így a kapitalista világba való 
gazdasági integráció) miatt Moszkva és a befolyása alatt álló kormányok ezt visszautasítják. 
Ezzel egyrészt direkt színvallásra kényszerítették a szovjeteket, illetve protégé kormányaikat;35 

másrészt Európa keleti újjáépítésének megszervezését és terhét – Marshallék reményei szerint 
– a Szovjetunió vállára helyezték, ezzel is csökkentve annak fegyverkezési erejét, illetve feszült-
ségeket generálva a Kreml és kiépülQ szatellitjei között. Amerikai részrQl külön sikerként köny-

velték el, hogy Jugoszlávia elfogadta az USA feltételeit és segítségét, s így a szakadás Sztálin 
és Tito között tovább mélyült.36 A feltartóztatás tehát m_ködött, gátat vetett a szovjetek nyugat-
európai terjeszkedésének, s ha ideiglenesen is, de behatárolta Sztálin geopolitikai ambícióit és 
mozgásterét.

A containment ugyanakkor hozzájárult Európa megosztásának megszilárdulásához, s ez 
merQben új helyzetet teremtett: az Egyesült Államok politikailag, katonailag és gazdaságilag 
is lekötötté vált Nyugat-Európában, miközben Kelet-Európa, vagy, ahogy innentQl egyre gyak-
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rabban nevezték, a keleti blokk helyzetét, saját Washington irányú konfrontációi mellett,37 egyre 
tovább rontotta a kéthatalmi/szuperhatalmi konfliktus folyamatos erodálása, kiélezQdése. Az 
1948–49-es berlini blokád (az elsQ berlini válság), a Német Szövetségi és a Német Demokratikus 
Köztársaság 1949. májusi és októberi megalakítása, az 1949. augusztusi elsQ szovjet atomrob-

bantás, a Mao Ce-tung vezette, szovjetbarát Kínai Népköztársaság 1949. október 1-jei létrejötte, 
s végül az 1950 júniusában kitört koreai háború egyszerre voltak negatív hatással az USA globá-

lis pozícióira, illetve a kelet-európai országokkal való viszonyára.
A hidegháború elsQ proxy war-ja,38 mely valójában nagyon is „forrónak” bizonyult, ad-

ta a végsQ lökést sokaknak, így Truman újraválasztása utáni új külügyminiszterének, Dean 
Achesonnak39 is, hogy Moszkvát és szövetségeseit egységesen, differenciálatlanul ellenségként 
közelítsék meg; s hogy a Kennan által ajánlott politikai és gazdasági eszközökkel szemben, egy-

értelm_en a katonai eszközöket és megoldásokat helyezzék elQtérbe.40 1950 tavaszán, a PPS élén 
Kennant követQ Paul Nitze egy minisztériumközi, hat fQs bizottsággal elkészíttette az NSC 68-at 
(a nemzetbiztonsági tanács jelentését),41 mely jelentQs arányú, békeidQben történQ fegyverkezést 
javasolt, valamint konfliktus helyzetben katonai megoldást szorgalmazott a diplomáciai helyett.42 

Ennek anyagi háttereként az 1950-re elQirányzott védelmi költségvetést 13 milliárd dollárról 50 
milliárdra kívánta emelni. Bár a dokumentum tartalmát illetQen eleinte magának az elnöknek is 
kifogásai voltak, a koreai események hatására Truman végül, 1951-ben, mégis jóváhagyta és hi-
vatalos erQre emelte az NSC 68-at.43 Korea tehát fordulópontot jelentett az USA külpolitikájában: 
egyrészt igazolta a globális kommunista expanziótól való félelmet, másrészt Délkelet-Ázsiára 
irányította Washington figyelmét. Nyugat-Európa az eszkalálódó háborús események hatására 
geopolitikailag másodlagossá vált; a Moszkva vörösébe olvadt Kelet-Európa pedig elt_nt a vas-
függöny mögött.

A keleti blokk országai – mint láttuk – tradicionálisan kívül estek az Egyesült Államok gaz-

dasági és politikai érdekszféráján, így szovjetizálásuk (ezzel együtt a Nyugattól való elzárásuk/
elzárkózásuk) csak még távolabb sodorta Qket az amerikai külpolitika fQáramától.

Kelet-Európa marginalizálódása ráadásul egybeesett az USA szuperhatalmi pozícióval járó 
szerepvállalásnak további diverzifikációjával. Washington a második világháború lezárultától 
gyakorlatilag folyamatában kényszerült átvenni a britek regionális befolyását; így volt ez 
Görögország és Törökország esetén, s így volt a Közel-Keleten is.

Truman elnök az arab világgal való kapcsolatokat, a térségbeli olajat féltQ, és politikai de-

stabilizációtól tartó Marshall külügyminiszter erQteljes tiltakozása ellenére 1948. május 14-én 
elsQként ismerte el Izraelt önálló államként.44 A döntés súlyát jól jelzi, hogy ezek után úgy kellett 
– a sors fintoraként épp Marshallnak – megakadályozni, hogy a teljes amerikai ENSZ-delegáció 
lemondjon. Izrael hivatalos elismerése végül 1949. január 31-én történt meg, s 1950-ben, épp az 
1948-as arab–izraeli háború folyományaként, a brit–francia–amerikai háromhatalmi nyilatko-

zatban az USA már – akár az ENSZ-en kívüli – garanciákat is vállalt a kialakult fegyverszüneti 
vonalak védelmében. Dwight D. Eisenhower kormányzata ezt a helyzetet örökölte meg, s hama-

rosan annak nagyon is valós dilemmáival szembesült.
1956. július 26-án Gamal Abden-Nasszer államosította a Szuezi-csatornát,45 beindítva ezzel a 

szuezi válsághoz vezetQ eseményeket. A következQ hónapokban formálódó, titkos brit–francia 
szövetséghez szeptember 30-án Izrael is csatlakozott, saját sínai-félszigeti ambícióit (terüle-

ti terjeszkedés) ajánlva fel casus belli-ként.46 A novemberi választásokra készülQ, markánsan 
antikolonialista, s a szovjetek térségbeli térnyerésétQl tartó Eisenhowert teljesen váratlanul érte 
az izraeliek, és saját szövetségesei katonai akciója, ám válasza nem késlekedett: az invázió leál-
lításához kötve, elutasította a London számára ekkor létfontosságú IMF-hitelek jóváhagyását; az 
amerikai ENSZ-küldöttség pedig elsöprQ többség mellet – a szovjetekkel együtt szavazva – vitte 
keresztül a t_zszünetet követelQ ENSZ-határozatot.47 A gazdaságilag kiszolgáltatott londoni ve-
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zetés 1956. november 7-én leállítatta a közös katonai akciót, Izrael pedig hamarosan a második 
arab–izraeli háborúban megszerzett területek feladására kényszerült.48 Annak nóvumán túl, hogy 
Washington ekkor avatkozott be elQször Izraelnek az arab világgal való konfliktusába (nem mel-
lékesen, utoljára Izrael ellenében), Szuez az USA külpolitikájában a válságon messze túlmutató 
konzekvenciákkal bírt: ismételten bizonyította, hogy az európai hatalmak globális befolyásának 
ideje lejárt; illetve innentQl vált a Közel-Kelet – a legnépesebb arab állammal, Egyiptommal, és 
Izrael zsidó államával – a Fehér Ház számára megkerülhetetlen tényezQvé. A szaúdi olajmezQk 
egyre fokozódó gazdasági jelentQsége mellett49 immár elQtérbe került a biztonsági kérdésként 
kezelt térségbeli befolyás szerepe.

A közel-keleti válsággal egy idQben Kelet-Európában is felgyorsultak az események, s Moszkva 
vörösén, majd egy évtizede elQször, nemzeti színek ragyogtak át, elQször Lengyelországban, 
majd Magyarországon. Az 1956-os poznani, varsói majd budapesti események elvben maguk-

ban hordozták az európai satus quo megváltoztatásának lehetQségét, valójában azonban Kelet-
Európa elszigetelQdésének mementóivá váltak. Miközben Eisenhower és külügyminisztere, 
John Foster Dulles nyilvánosan azt hangoztatták, hogy „az USA politikájának célja, hogy a 
szatellit népek végül visszanyerjék függetlenségüket, s jogukat, hogy szabadon dönthessenek 
kormányzatuk formájáról”,50 valójában tisztában voltak azzal, hogy Moszkva „a térség feletti 
irányítását hatalmi pozíciója elengedhetetlen részének tekinti”.51 Lengyelország kapcsán Dulles 
már 1956. október 21-én nyilvánvalóvá tette, hogy az USA még egy szovjet katonai beavatkozás 
esetén sem nyújtana fegyveres segítséget; majd a magyarországi események láttán is csak ad-

dig ment el, hogy 1956. október 27-én, Dallasban nyilvánosan kijelentse: „nem úgy tekintünk 
ezen nemzetekre, mint potenciális katonai szövetségeseinkre”52  – így próbálván Moszkvát a 
nem katonai megoldások irányába terelni. Utóbbit 1956. október 31-én maga Eisenhower is 
megismételte, de csak annyit ért el, hogy Nyikolaj Bulganyin, a szovjet minisztertanács el-
nöke, nyers Qszinteséggel emlékeztesse arra, hogy geopolitikailag „az USA-nak semmi köze” 
Magyarországhoz.53 

Bulganyin lakonikus emlékeztetQje ellenére Washingtonnak az 1956-os lengyel események, 
illetve a magyar forradalom és szabadságharc idején tanúsított – politikai impotenciától sem 
mentes54 – magatartását csak részben magyarázza a keleti blokk sokadlagos külpolitikai priori-
tása, jóval nagyobb szerepe volt annak, hogy az amerikai kormányzat a termonukleáris háború 
rémképének pszichológiai foglya volt.55 Igaz, hogy Eisenhower 1953. október 30-án aláírta az 
NSC 162/2-t, mely „a korábbinál nagyobb hangsúlyt helyez a fejlett atomfegyverek elrettentQ és 
pusztító erejére”,56 s ezzel gyakorlatilag megszületett a massive retaliation, a „tömeges megtor-
lás” doktrínája;57 valójában az adminisztrációt egyre inkább megrettentette egy esetleges atom-

háború rémképe. A nukleáris eszkalációtól való félelem kihatott arra, ahogy az Egyesült Államok 
a globális, de legfQképp az európai helyzet megváltoztatásának esélyeire tekintett, s Washingtont 
de facto a két, ellenséges ideológia, és politikai-katonai tömb (hosszú távú) egymás mellett élésé-

nek, így Európa tartós megosztásának elfogadása felé vitte. Kelet-Európa ismét magára maradt 
– ám ezúttal több mint három további évtizedre.

Amerikát ezután az 1957. októberi Szputnyik-sokk, majd az 1959 és 1961 között húzódó, a fal 
felépítésével záruló második berlini válság, s végül az 1962. októberi kubai rakétaválság szem-

besítette a globális realitásokkal. Eisenhower feladta a felszabadítás politikáját, John F. Kennedy 
pedig elhagyta a tömeges megtorlás doktrínáját. A szovjetek által tudatosan sulykolt nukleáris 
holokauszt mítosza, betetQzve az USA 1961(64) és 1975 közötti vietnami kudarcaival végül a 
containment-et is háttérbe szorította, s az 1960-as évek végén, a Nixon–Kissinger érával kezde-

tét vette az enyhülés idQszaka.58 Kevesen látták csak, hogy a biztonságosabb világ illúzióját, s a 
nukleáris megsemmisülés elkerülésének érzését nyújtó détente valójában egy gyengébb félnek 
tett, értelmetlen engedményekkel teli idQszak.
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Változás csak Jimmy Carter 1977-es hivatalba lépése után történt: a CIA új igazgatója, 
Stansfield Turner, és Zbigniew Brzezinski, az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója – Cyrus 
Vance külügyminiszter és Harold Brown védelmi miniszter ellenében – meggyQzték Cartert, 
hogy az enyhülés politikája tévút volt, s így 1979 elején a szuperhatalmak viszonyában új fejezet 
vette kezdetét.59 Carter és Brzezinski szakítottak a kétoldalú tárgyalásokat mindenáron napiren-

den tartani kívánó politizálással, melynek legegyértelm_bb jele a bejelentett fegyverkezési pro-

gram,60 leghatásosabb eszköze pedig a CIA afganisztáni akciója volt.
1978. április 28-án az ún. Saur-forradalomban a szovjetbarát afgán kommunista erQk 

megdöntötték Mohamed Daud Khan uralmát. Bár ezután elvben Qk ellenQrizték az országot, 
valójában hónapokon belül folyamatos csatározásra kényszerültek az ekkortól Pakisztán által 
támogatott, kelet-afganisztáni bázisú mudzsahedinekkel.61 A kialakuló helyzetet látva 1979 
közepén Brzezinski – a külügy, így Cyrus Vance megkerülésével – javasolta Carternek, hogy 
indítsanak egy titkos programot a mudzsahedinek támogatására, ezzel (akár) szovjet katonai 
beavatkozást idézve elQ.62 Az elnök 1979. július 3-án jóváhagyta a CIA vezette titkos akciót 
(Ciklon hadm_velet), melyet az 1979 karácsonyi szovjet fegyveres beavatkozás igazolt.63 Az 

1980. január 23-án meghirdetett Carter-doktrínában64 „radikális és agresszív új lépés”-ként65 

aposztrofált afganisztáni háború Washington számára a tökéletes proxy war-t jelentette. A CIA 
egyik leghosszabb és legköltségesebb, ugyanakkor talán legsikeresebb m_veletében 1979 és 
1989 között (tehát Carter, majd Reagan és Bush elnöksége alatt) amerikai részrQl mintegy 3,9 
milliárd dollárt költöttek a háborúra, s ugyanennyit adtak a szaúdiak. Így a CIA – a pakisztáni 
titkosszolgálaton keresztül – mintegy 7,8 milliárd dollárt költött66 egy olyan háborúra, mely 
amerikai áldozatok nélkül jelentQs anyagi, katonai és presztízsvesztést jelentett a Szovjetuniónak 
– Afganisztán tehát valóban fordított Vietnámmá vált.67 Az Operation Cyclone, majd a Carter-
doktrína nemcsak a détente-tal jelentett szakítást, de egyszersmind az alapvetQen követQ, reaktív 
szuperhatalmi politikával is. A Brzezinski által érvényre juttatott külpolitikai irányvonal (évtize-

dek óta elQször) kezdeményezQ és proaktív volt, és de facto visszatérést jelentett a rollback poli-
tikájához: a kompromisszumok átadták helyüket a konfrontációnak.

Bár Carternek – az 1980. novemberi választások veszteseként – végül nem nyílt alkalma, 
hogy történelmi szerepben bizonyíthasson, utóda Ronald Reagan, félreérthetetlen jelmondat-
tal érkezett a Fehér Házba: peace through strength, azaz „erQvel a békéhez”.68 Reagan vezetQi 
stílusa Truman ideje óta a legvilágosabb, legegyértelm_bb állásfoglalást és szerepvállalást jelen-

tette, nemcsak a Szovjetunióval szemben, de per se Amerika globális szerepvállalást érintQen 
is. MeggyQzQdéses hard liner-ként erQpolitikát kívánt követni, és a szovjeteket legyQzve akarta 
helyreállítani az amerikai szupremáciát.69

Reagan egyik elsQ, késQbbi sikereinek árnyékában ma ritkábban említett intézkedése az ún. 
Reagan-kiegészítés megfogalmazása volt. A Reagan Corollary a Carter-doktrínát egészítette ki 
azzal, hogy az USA nemcsak Szaúd-Arábia területi integritását, de annak belsQ nyugalmát is ga-

rantálta. Washington ezzel gyakorlatilag a fegyveres beavatkozás mellet kötelezte el magát arra 
az esetre, ha a jemenieken keresztül megvalósuló szovjet/kommunista befolyás a szaúdi államot, 
így az amerikai olajimportot veszélyeztetné.70 Mivel a kiegészítés a Carter-doktrínán keresztül 
az egész olajtermelQ térséghez, illetve a szovjet–afgán háborúhoz is kapcsolódott, egyszerre 
jelentette a XX. századi amerikai regionális prioritások, valamint a visszaszorítás politikájának 
megerQsítését. A kiegészítés meghirdetésével párhuzamosan a szaúdiak az addig valaha volt 
legnagyobb, 8,5 milliárd dolláros amerikai fegyverbeszerzéshez jutottak, elnöki, majd szenátusi 
jóváhagyással.71 Reagan tehát már elnökségének legelején túllépett a Carter-doktrína határain, 
s hamarosan általános érvény_vé tette a rollback politikáját, Angolától Nicaraguáig proxy war-
okba terelve/zárva a szovjetek és ideológiájuk terjeszkedését.

A Reagan-doktrína72 azonban távolról sem csak a szovjet energiák – a két szuperhatalom 
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tartós egymás mellett élését fenntartó – térségbeli lekötését jelentette, de Ronald Reagan saját, 
mély meggyQzQdésébQl fakadóan alapvetQen magával a Szovjetunióval való direkt konfron-

tációt. Ezen politika alfája és ómegája a végsQ formájában „Az Egyesült Államok kapcsolatai 
a Szovjetunióval” (US Relations with the USSR) címet viselQ, NSDD 75 (National Security 
Decision Directive – nemzetbiztonsági döntéshozatali direktíva) volt, mely 1983. január 17-én 
lépett életbe.73 Az olykor szerénytelenül csak, mint „a terv, amely megnyerte a hidegháborút”-
ként74 említett NSDD 75 a Long Telegram óta a legkritikátlanabb, az NSC 68 óta pedig a 
legeltökéltebb szembenézésre kényszerített a Szovjetunió jelentette fenyegetéssel. A direktíva 
szerint: „Az USA elismeri, hogy az agresszivitás mélyen a szovjet rendszerben gyökerezik, és 
ezért a Szovjetunióval való kapcsolatokban mindig figyelembe kell venni, hogy azok segítik-e, 
vagy sem, megerQsíteni magát a rendszert, illetve annak erQszakos akciókban való részvételét.”75 

A dokumentum nemcsak célként definiálta, hogy „feltartóztassuk, és idQvel visszaszorítsuk a 
szovjet expanzionizmust”, de eszközöket is rendelt hozzá: „Az Egyesült Államoknak modern-

izálnia kell fegyverzetét – mind a nukleáris, mind pedig a hagyományos fegyverzetet – hogy a 
szovjet vezetés megértse, az USA eltökélt abban, hogy soha ne fogadja el a második helyet, vagy 
egy romló katonai pozíciót. Bármely háború, bármely kimenetelét illetQ szovjet számításnak an-

nyira kedvezQtlen eredményre kell jutnia a Szovjetunióval kapcsolatban, hogy az elbátortalanítsa 
a szovjet vezetést egy támadás megindításától.”76

Bár az NSDD 75 fenntartotta a tárgyalások lehetQsségét, „hogy olyan megállapodásokra 
jussunk, melyek védik és erQsítik az amerikai érdekeket”; illetve, hogy stabilizáló szerepet 
tölthessenek be, „amikor a Szovjetunió a politikai utódlás kérdésével néz szembe”,77 a hang-

súly egyértelm_en az erQpolitikán, a reagani „peace through strength”-en volt. Reagan és az 
Qt körülvevQk meghatározó része a fegyverkezési verseny felpörgetésében látta azt az eszközt, 
mellyel a szovjet rendszer hosszabb távon térdre kényszeríthetQ. A nemzetbiztonsági direktíva 
megalkotói, kilépve a kéthatalmi szembenállást csupán a fegyverzet és a fegyveres erQk szintjén 
vizsgáló keretbQl, a szuperhatalmak erQviszonyát immár annak teljes spektrumában és integrál-
tan vizsgálták. Ahogy maga Ronald Reagan írta: „A kapitalizmus óriási, dinamikus sikere hatal-
mas fegyvert adott a kezünkbe, a kommunizmus elleni küzdelmünkben – a pénzt. Az oroszok 
soha nem nyerhetik meg a fegyverkezési versenyt, örökké túlköltekezhetjük Qket.”78

„The rest is history” – a többi már történelem. 1983. március 8-án Reagan „evil empire”-
ként, „gonosz birodalom”-ként aposztrofálta a Szovjetuniót, majd két héten belül bejelentette 
az „_rfegyverkezési program”-ként elhíresült SDI-t (Strategic Defense Initiative – stratégi-
ai védelmi kezdeményezés), 1986-ban pedig megkezdték a Peacekeeper rakéták telepítését. 
Mihail Gorbacsovval való, 1985. novemberi, genfi megismerkedése után 1986 októberében, 
Reykjavíkban Reagan hajthatatlan maradt az SDI kérdésében, és – szó szerint – felállt a tár-
gyalóasztaltól,79 faképnél hagyva a szovjet fQtitkárt és delegációját. 1987 decemberében, a 
washingtoni csúcson Mihail Gorbacsov végül az SDI egyoldalú elfogadására, és az INF szer-
zQdés (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty – a közép-hatótávolságú nukleáris fegyve-

rekre vonatkozó szerzQdés) kompromisszumos megkötésére kényszerült, mely utóbbit az 1988. 
május–júniusi moszkvai konferencián írtak alá. Ezzel párhuzamosan Gorbacsov elQször, 1988. 
február 8-án, teljes afganisztáni,80 majd 1988. december 7-én, az ENSZ 43. közgy_lésén, félmil-
liós kelet-európai csapatkivonást jelentett be a Varsói SzerzQdés tagországaiból, így az NDK-ból, 
Csehszlovákiából és Magyarországról.

Ronald Reagan elnöksége tehát több szempontból is történelmi jelentQség_ és sorsfordító volt. 
ElQször is legyQzte a Szovjetuniót; másodszor, megteremtette az Amerikai Egyesült Államok 
globális szupremáciáját; harmadszor, a szovjet rendszer összeomlását jelentQsen felgyorsítva 
beindította Kelet-Európa felszabadulását, illetve a térségbeli rendszerváltoz(tat)ásokat. Reagan 
volt az, aki azzá a monopol szuperhatalommá tette az USA-t, melynek ma ismerjük; s Q volt az, 
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aki eljutatta Amerikát a hol érdektelen, hol túl távoli, hol pedig tudatosan elzárt Kelet-Európába. 
Az USA globális gyQzelmet aratott, ám a hidegháború amerikai megnyerésének fizikai szim-

bólumává a keleti blokk 1988–1991-es összeomlása vált.81 Az USA nem Latin-Amerikában, 
Ázsiában, vagy a Közel-Keleten gyQzött, hanem a szovjetek saját térfelén, egy Washington 
számára másfél évszázadon át sokadlagos jelentQséggel bíró területen, visszamenQleg igazolva 
Reagan 1981-es gondolatait: „Azt az álláspontot képviseltem, hogy lehet életünkben ez az utolsó 
esély, hogy változást lássunk a Szovjetunió kelet-európai gyarmati politikájában.”82

 S hogy mivé lett Reagan öröksége, mihez kezdtek azzal az Qt követQ elnökök? A Pax 
Americana George Bush alatt szilárdult meg: a hidegháborút lezáró, 1989. decemberi mál-
tai csúccsal; Panama ugyanekkor történt megszállásával (Operation Just Cause); Bush elnök 
1990. júliusi nyugat- és kelet-európai útjával; az 1990–91-es Öböl-háborúval (Operation Desert 
Storm); s végül a Szovjetunió 1991. decemberi megsz_nésével. Amerika a világ monopol szu-

perhatalmává vált, ám sem Bush, sem Bill Clinton nem igazán voltak képesek mit kezdeni ezen 
új helyzettel, George W. Bush pedig két olyan háborút – Afganisztán és Irak – indított, melyeket 
politikailag soha nem lehetett megnyerni.83 Bush több mint egy évtizedre lekötötte Washington 
energiáit, elhanyagolva az atlanti/európai kapcsolatok jövQbetekintQ fejlesztését,84 a felkészülést 
a Kína jelentette kihívásra; figyelmen kívül hagyta a 2007-ben kibontakozó, 2008-tól globálissá 
váló recesszió fenyegetQ jeleit.85 Barack Obama elnöksége ezt követQen gyakorlatilag válság-

kezelést jelentett, illetve jelent mind a mai napig. Obama nem Reagan világhatalmi örökségét 
fejleszti, hanem Bush globális kudarcait igyekszik felszámolni. Az Egyesült Államok fókusza 
gyengül Európán, s bizonyosan elhagyta Kelet-Európát. A kérdés az, lassan negyed évszázadnyi 
szupremáciája meddig tart.

1 „Amerika békéje”-nek fogalmát az amerikai pol-
gárháborút lezáró idQszaktól a két világháború 
közötti idQszakon át az 1945 utáni hidegháborús 
évtizedekig különbözQ idQszakokra alkalmazzák; 
tény ugyanakkor, hogy az USA 1989 utáni világ-

hegemóniája adja vissza leginkább e kifejezés 
teljes spektrumát.

2 Az amerikai külügyminisztérium.
3 A 2010/2011 fordulóján beindult arab tavasz 

Észak-Afrikától a Perzsa-öbölig rengette meg az 
arab/iszlám világot: tiltakozásokkal, lázadások-

kal, forradalmakkal, diktátorok bukásával. A ki-
alakult helyzet Tunéziától Egyiptomon át Szíriáig 
még az események kezdete után bQ két évvel 
sem békés vagy rendezett. Bár az USA számára 
legfontosabb olajexportQrök, így Szaúd-Arábia 
és az ún. Öböl-országok kisebb zavargásokkal 
megúszták, és intaktak maradtak, a beindult 
vallási és társadalmi forrás jelenleg nem ismert 
kockázatokat rejthet ezen országokban is.

4 Így látják ezt az amerikai külpolitika nagy-

jai is, mint például James Baker (a Reagan-
kabinet fQnöke majd pénzügyminisztere; késQbb 
az idQsebb George Bush külügyminisztere) és 
Zbigniew Brzezinski, Carter elnök legendás nem-

zetbiztonsági fQtanácsadója (National Security 
Advisor – NSA). http://cnnpressroom.blogs.cnn.
com/2013/01/19/obamamemo-wfareedzakaria-

james-baker-iii-zbigniew-brzezinski-steven-
rattner-more-encores-tonight-at-8pm-etpt/ (Az itt 
és a továbbiakban szereplQ internetes hivatkozá-

sok mind a 2013. júliusi állapotot tükrözik.)
5 Amennyiben az eurózóna tagországait gazdasági 

egységként kezeljük, még úgy is Kínáé a világ 
harmadik legerQsebb gazdasága.

6 Az 1992 és 2012 közötti két évtizedben átlagban 
10%-nál nagyobb GDP-növekedést produkáló 
ázsiai ország épp napjainkban válik valódi nagy-

hatalommá, a jövQ szuperhatalmává. Amerikai 
megfogalmazás szerint Peking „önti a pénzt az 
egyre kifinomultabb hadászati rendszerekbe”, s 
bár hivatalos adatok szerint Kína „csak” 110 mil-
liárd dollárt költött védelmi kiadásokra 2012-ben, 
a Pentagon által az amerikai kongresszus számára 
készített jelentésben ennek majd a duplája, 215 
milliárd dollár szerepel. Eltekintve a két érték kö-

zötti elképesztQ, nagyságrendbeli különbségtQl, 
az ázsiai nagytigris még a hivatalos adat alapján 
is majd négyszer annyit költ fegyverkezésre és 
katonai kiadásokra, mint 2005-ben; a világ má-

sodik legnagyobb gazdasága így egyben a világ 
második legnagyobb katonai költségvetését is 
finanszírozza, mely – minden hivatalos negáció 
ellenére is – nyilvánvalóan az ország regionális 
(hosszabb távon globális?) politikai ambícióit 
hivatott szolgálni.

JEGYZETEK
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 Kína az utóbbi egy évben a Kelet-kínai-tengeren 
Japánnal, a Dél-kínai-tengeren pedig Vietnammal 
és a Fülöp-szigetekkel konfrontálódott – némi 
erQfitogtatással, ám annál hangosabb nacionalista 
retorikával kísérve. Mindez Tajvant és Indiát is 
aggasztja, hiszen a jelenleg csak látványos, ám 
a jövQben akár veszélyes kínai katonai fegy-

verrendszerek – melyek jelenleg a lopakodó 
repülQktQl és drónoktól a tengeralattjárókon és 
anyahajókon át a szuper-anyahajók ellen bevet-
hetQ ballisztikus rakétákig (anti-ship ballistic 
missile – ASBM) terjednek – egy csapásra a 
térség katonai nagyhatalmává avathatják Kínát.

 http://www.reuters.com/article/2013/03/05/
u s - c h i n a - p a r l i a m e n t - d e f e n c e -
idUSBRE92403620130305, http://www.
reuters.com/article/2012/03/04/us-china-
defence-idUSTRE82302O20120304 és http://
data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.
KD.ZG?page=4

7 Mindezt úgy, hogy a legújabb és legpontosabb 
számítások szerint az 1861–65-ös polgárháború 
750 000 ember életét követelte; jóval többet, 
mint a két XX. századi világháború együttesen. 
http://www.nytimes.com/2012/04/03/science/
civil-war-toll-up-by-20-percent-in-new-estimate.
html?pagewanted=all&_r=0 

8 James Monroe elnök 1823. december 2-án, eleget 
téve az amerikai alkotmány második cikkelyének, 
hogy „idQrQl idQre informálja a kongresszust az 
Unió helyzetérQl, s megfontolásra ajánljon olyan 
lépéseket, melyeket szükségesnek és célszer_nek 
talál”, a spanyol és portugál uralom alól felsza-

badult latin-amerikai országokkal kapcsolatban 
megfogalmazta, hogy azok „nem tekinthetQek 
bármely európai hatalom jövQbeni gyarmatosí-
tásának alanyaként”, s hogy bármely hasonló kí-
sérlet „veszélyt jelent békénkre és biztonságunk-

ra”, s csakis „az Egyesült Államokkal szemben 
barátságtalan természet megnyilvánulásaként” 
értelmezhetQk. A megszületésekor alapvetQen a 
Szent Szövetség konzervatív hatalmaival szem-

ben, Angliával egyetértésben megszületett – a 
magyarban gyakran (az eredeti szöveget tekintve 
helytelenül) csak „Amerika az amerikaiaké”-
ként említett – állásfoglalást 1853-tól nevezték 
Monroe-doktrínának/Monroe-elvnek. http://web.
archive.org/web/20120108131055/http://eca.
state.gov/education/engteaching/pubs/AmLnC/
br50.htm

9 A háború eredményeként (kiegészülve egy jóval 
kisebb, 1853-as földvásárlásával) az USA mint-
egy 2,33 millió négyzetkilométernyi, gyéren, 
fQként az amerikai Qslakosok által lakott földhöz 
jutott. E hatalmas területen a XIX. század végére 
több szövetségi állam osztozott.

10 A Mexikó legészakibb határától Chile legdé-

lebbi csücskéig húzódó, spanyol és portugál 
(Brazília) ajkú közép- és dél-amerikai országo-

kat, a Karib-térséggel együtt Latin-Amerikához 
sorolják. Idetartozik Panama – illetve témánk 
szempontjából a Panama-csatorna és a hozzá 
tartozó csatornaövezet amerikai megszerzése. A 
Ferdinand de Lesseps által 1878-ban kezdemé-

nyezett, majd 1889-re teljesen csQdbe fúlt francia 
csatornaépítés  – melynek elvi lehetQségét elsQ-

ként a német Alexander von Humboldt vetette fel, 
még 1811-ben – után az USA egyre fokozottabb 
érdeklQdést mutatott az isthmus iránt. A panamai 
vasutat a század közepe óta hatalmas nyereséggel 
üzemeletetQ amerikaiak szemében egy Szuezhez 
hasonló csatorna építése és m_ködtetése nagyon 
is kecsegtetQnek t_nt, s a megvalósítás gondolata 
a spanyol–amerikai háború idején egyre nagyobb 
figyelmet kapott. A döntQ lépést végül Theodore 
Roosevelt elnök, illetve külügyminisztere, John 
Hay tették meg, amikor is 1903 novemberében, 
némi katonai erQfitogtatással kikényszerítették a 
Hay–Bunau-Varilla szerzQdés megkötését, mely 
a csatornaépítés és m_ködtetés jogát, egy 5 mér-
föld széles úgynevezett csatornaövezettel együtt 
amerikai kézbe adta. A csatorna 1914 januárjá-

ban nyílt meg, és 1979-ig kizárólagos amerikai 
ellenQrzés alatt állt. Nem mellékesen, 1904 leg-

elején az elnök meghirdette az ún. Roosevelt-
kiegészítést (Roosevelt Corollary), mely a 
Monroe-elv „folyományaként” kimondta, hogy 
az USA Latin-Amerikában fegyveresen is fellép 
az európai befolyás ellen. Noel Maurer – Carlos 
Yu: What Roosevelt Took: The Economic Impact 
of the Panama Canal, 1903–37. http://www.hbs.
edu/faculty/Publication%20Files/06-041.pdf 

11 A fenti területeket a háborút lezáró békében 
Spanyolország átadta az USA-nak (a Fülöp-
szigeteket 20 millió dollárért); míg Kuba spanyol 
gyarmatból elvileg független állammá (a valóság-

ban Amerika direkt befolyási övezetévé) vált.
12 Wilson elnök 1919. január 8-án meghirdetett jó 

szándékú, ám rendkívül naiv rendezési elveivel 
sem az európai gyQztes hatalmak, sem az ameri-
kai törvényhozás nem akart és tudott azonosulni.

13 Az USA a maga részérQl 1921 augusztusában 
külön és önálló békeszerzQdésekben zárta le a 
Németországgal, Ausztriával és Magyarországgal 
fennálló hadiállapotot.

14 A kaliforniai székhely_ CASOC 1943-tól 
ARAMCO (Arabian American Oil Company - 

Arab–Amerikai Olajtársaság) néven m_ködött, 
egészen 1988-ig, amikor teljesen szaúdi kézbe 
került, immár Saudi ARAMCO néven, mely 
napjainkban a világ legnagyobb olajkitermelQje. 
http://www.saudiaramco.com/en/home.html#our-
company%257C%252Fen%252Fhome%252Fo
ur-company%252Four-history0.baseajax.html

15 Abdul Aziz ibn Szaúd 1902-tQl, Rijádból kiin-

dulva, fokozatosan építette ki hatalmát, iszlám, 
abszolút monarchiát hozva létre. A hatalmas, 
2,25 millió négyzetkilométernyi terület_, sivatagi 
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ország ma a világ legnagyobb olajtermelQje, ex-

portja 95%-át a szénhidrogén kivitel adja.
16 Bár 1908 óta feltételezték, hogy a térség jelentQs 

mennyiség_ kQolaj készletet rejthet, a geológusok 
egy része még az 1920-as években is úgy vélte, 
hogy a térségbeli próbafúrások kudarcra vannak 
ítélve.

17 Az 1932-ben Mandzsúriát megszálló, s ott 
Mandzsukuo néven bábállamot létrehozó japán 
katonai vezetés kezébQl kicsúsztak az esemé-

nyek. A saját sikereiken felbátorodó japán katonai 
vezetQk akciói kínai ellenreakcióhoz vezettek, ki-
terjedt háborúvá eszkalálva ezzel az ad hoc helyi 
konfliktusok és összecsapások sorát.

18 A State Department már 1938 nyarán figyelmez-

tette az amerikai repülQgépgyártókat, hogy ne 
adjanak el gépeket, illetve alkatrészeket azok-

nak az országoknak, melyek azokat fegyverként 
használnák a civil lakosság ellen. Ez a „morális 
embargó” 1939-ben további cikkek listájával 
bQvült. https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/
WorldWar2/japan.htm

19 Mind az „utolsó liberális történész”-ként is em-

legetett A. J. P. Taylor, mind a konzervatív törté-

nész és író, Paul Johnson hasonló terminusokat 
alkalmaz Hitler 1939 szeptembere elQtt elért 
sikerei kapcsán.

20 A Rajna-vidék remilitarizálása után a legtöbbek 
számára világos volt, hogy a németek újabb 
háborúra készülnek. A legtöbb elQzetes számítás 
azonban valahova 1941 és 1944 közé tette a né-

met katonai készültség elérését.
21 A háború kitörésétQl nagyjából 1948-ig az ame-

rikai munkanélküliségi ráta folyamatosan 5% 
alatt volt; a csúcson, 1944-ben alig 1,2%-kal. 
Összevetve ezt a munkanélküliség természetes 
(a modern gazdaságokban átlag 4% körül elfoga-

dott) rátájával, könnyen belátható a fenti megfo-

galmazás igaza. http://www.infoplease.com/ipa/
A0104719.html

22 1990-es dollár árfolyamon számítva az USA 
GDP-je 1945-ben 1474 milliárd dollár volt, szem-

ben a Szovjetunió 343, Nagy-Britannia 331, 
Németország 310, és Japán alig 144 milliárd 
dolláros GDP-jével. https://eh.net/encyclopedia/
article/tassava.WWII

23 FDR 1943 novemberétQl, a kairói, illetve a te-

heráni konferenciától tekintett barátilag, illetve 
reménykedve a kínai Csang Kaj-sekre, valamint 
a szovjet premierre, Sztálinra. Az elnök négy-

hatalmi világrend elképzelése így részben az 
1943 végi katonai/stratégiai/geopolitikai helyze-

ten, részben azonban saját, személyes érzésein 
alapult.

24 1945-ben a teljes európai amerikai haderQ lét-
száma elérte az 1,9 milliót. A kivonások után, 
a hidegháború különbözQ szakaszaiban, átlag-

ban mintegy 250-300 000 amerikai katona állo-

másozott Európában. http://www.eur.army.mil/
organization/history.htm

25 Gregory Mitrovich: Undermining the Kremlin: 
America’s Strategy to Subvert the Soviet Bloc, 
1947–1956. Ithaca: Cornell University Press, 
2000, 172.

26 Uo.
27 Japánt a megadás után szövetséges megszállás 

alá vonták, melynek csúcsán 40 000 brit és több 
mint 350 000 amerikai katona állomásozott az 
ország területén. Az 1945 és 1952 között fenn-

állt megszállás idején Douglas MacArthur a 
szövetséges erQk fQparancsnokaként teljesen át-
alakította Japánt: modernizálta és demokratizálta 
(ha úgy tetszik: amerikanizálta) az országot. A 
szövetséges erQk távozása és Japán szuverenitá-

sának de facto visszaállítása (1952. április) után 
Japán továbbra is az Egyesült Államok térségbeli 
szövetségese maradt.

28 Kennan, aki már az 1930-as években is szolgált 
a Szovjetunióban, és a legtapasztaltabb orosz/
szovjet szakértQk közé tartozott, Harriman direkt 
kérésére került ismét Moszkvába, 1944 elsQ 
felében.

29 Üzenete – melyet toposzként, de tévesen emle-

getnek 8000 szavas táviratként is – rendkívüli 
hosszára Kennan elsQ soraival adott magyaráza-

tot: „[…] nem tudom a válaszokat egyetlen rövid 
jelentésbe zsúfolni anélkül, hogy úgy érezném, az 
veszélyes mérték_ túlegyszer_sítés lenne.” http://
www.gwu.edu/~nsarchiv/coldwar/documents/
episode-1/kennan.htm

30 „…megtanulták a biztonságot kizárólag a türel-
mes, ám halálos, a rivális hatalom totális elpusz-

tításáig tartó harcban keresni, sosem szerzQdve 
vagy kompromisszumot kötve azzal.” Uo.

31 Uo.
32 Uo.
33 „A szovjet hatalom, ellentétben a hitleri 

Németországgal, sem nem sematikus, sem nem 
kalandvágyó. Nem kész tervekkel dolgozik. nem 
vállal szükségtelen kockázatokat. Ellenáll az ér-
telem logikájának, és rendkívül fogékony az erQ 
logikájára. Éppen ezért könnyen visszavonul – s 
gyakran így is tesz, ha erQs ellenállással találko-

zik bármely ponton.” Uo.
34 A résztvevQ államok gazdaságát gyakorlatilag 

amerikanizálták, a legújabb és leghatékonyabb 
módszereket átadva és meghonosítva. 1951-ben 
a résztvevQ országok mindegyike meghaladta az 
1938-as termelés szintjét, átlagban mintegy 35%-
kal. http://eh.net/encyclopedia/article/Ritschl.
Marshall.Plan

35 Ahogy Kennan írta a más országokban m_ködQ 
kommunista pártok vezetQirQl: „a nyilvánosság 
elQtt egymástól függetlenül m_ködnek, a va-

lóságban nagyon is szorosan együttm_ködnek, 
a világkommunizmus földalatti szervezQiként, 
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egyfajta rejtett Kominternként, melyet Moszkva 
szorosan irányít és felügyel.” http://www.gwu.
edu/~nsarchiv/coldwar/documents/episode-1/
kennan.htm

36 Wilson D. Miscamble: George F. Kennan and the 
Making of American Foreign Policy, 1947–1950, 
Princeton University Press, 1992, 26., 39., 43–74.

37 Példaként csak a magyar–amerikai konfliktusokat 
kiemelve itt: az USA 1947-ben, majd 1949-ben 
is elutasította Magyarország ENSZ-tagságát, il-
letve ugyanekkor bezáratta a clevelandi és New 
York-i magyar konzulátusokat. Mindezek a 
Magyarországon zajló eseményekre, így a Nagy 
Ferenc kisgazdapárti miniszterelnök lemondásra 
és emigrálásra való kényszerítésére, a beinduló 
MAORT- és a Standard-perekre adott válaszlé-

pésként születtek.
38 Az angolszász terminológiában a proxy war olyan 

háború, melyben két szemben álló hatalom a 
totális háborút elkerülendQ egy harmadik (és leg-

gyakrabban egy negyedik) félen keresztül folytat 
harcot, indirekt módon próbálva csapást mérni 
saját ellenfelére. A hidegháborús amerikai, majd 
szovjet nukleáris arzenál mennyiségi és minQségi 
felfutásával párhuzamosan a harmadik feleken 
keresztül, kizárólag hagyományos fegyverzet-
tel vívott, regionális háborúk szerepe jelentQsen 
felértékelQdött.

39 Dean Acheson az amerikai külpolitika egyik 
legmeghatározóbb, s ugyanakkor legkülönlege-

sebb figurája volt. Kritikusai egy része szerint 
túl, más részük szerint viszont túl kevéssé volt 
kommunista ellenes. 1945-46 fordulóján még 
alapvetQen a szovjetekkel való együttm_ködés 
híve volt, sQt, Alger Hiss mellett még annak 
elítélése (1950) után is kiállt; Mao gyQzelem 
után McCarthy szenátor Achesont vádolta „Kína 
elvesztéséért”. Ugyanakkor meghatározó szerepe 
volt a Truman-doktrína megalkotásában, sQt, Q 
maga írta az elnök 1947. márciusi, kongresz-

szusi beszédét, s Acheson volt a NATO lét-
rehozásának egyik legfQbb szószólója. http://
history.state.gov/departmenthistory/people/
acheson-dean-gooderham

40 MinderrQl Kennan 1996-ban, egy a CNN által 
a hidegháborúról készített sorozatban így nyi-
latkozott: „Elgondolásaimat a feltartóztatásról 
eltorzították azok az emberek, akik azt kizáró-

lagosan katonai koncepcióként értelmezték és 
kivitelezték […].” http://www.johndclare.net/
cold_war7_Kennan_interview.htm

41 A National Security Council (NSC) az elnök 
mellet m_ködQ nemzetbiztonsági tanács.

42 S. Nelson Drew: NSC-68: Forging the Strategy 
of Containment, National Defense University, 
Washington 1996. http://books.google.com/
books?id=K3XsqKRkjlUC&pg=PP1&dq=N
SC-68#PPP1,M1

43 Uo.
44 A zsidó állam megalakítást célul kit_zQ cioniz-

must, majd az ezt politikailag felkaroló, 1917-es, 
brit Balfour-nyilatkozatot az USA érdemben nem 
támogatta; Wilson elnök még 1919-ben is úgy fo-

galmazott, hogy Washington politikája e kérdés-

ben csakis a „tudomásulvétel” (acquiesce), s nem 
több. A „zsidó nemzeti otthon” megalakításának 
kérdésében Amerika három évtizeden át alapve-

tQen ezt az álláspontot képviselte, ám Truman 
elnökségével gyökeres változás állt be. Az 1946-
tól tanácsadóként Truman mellett szolgáló, majd 
annak 1948-as, sikeres választási kampányát le-

vezényelQ, késQbb, Johnson alatt már védelmi 
miniszterként szolgáló Clark Clifford gyQzte meg 
az elnököt, hogy támogassa David Ben-Gurion 
zsidó államának elismerését. Harry S. Truman: 
Memoirs 2, 158.

45 Az 1952. júliusi forradalom óta Egyiptomot a 
háttérbQl irányító Nasszer eredetileg az USA 
irányban nyitott politikát követett, ám 1955-ben 
Washington nem támogatta Egyiptom amerikai 
fegyver beszerzését. Nasszer ekkor a szovjetek 
felé nyitott, akik térségbeli befolyásukat növe-

lendQ mind fegyverrel (az ún. cseh fegyverüzlet), 
mind az asszuáni gát megépítéséhez szükséges 
kölcsönnel ellátták. Az ekkor az amerikai külpo-

litikát a State Department-en és a CIA-n keresztül 
irányító, rendkívül befolyásos Dulles testvéreket 
mind Nasszer, mind Moszkva lépései meglepték, 
és megijesztették. A The Economist „The Suez 
crisis – An affair to remember” cím_, 2006. jú-

lius 27-én megjelent cikke alapján. http://www.
economist.com/node/7218678

46 A háromhatalmi akció 1956. október 29-én vette 
kezdetét, izraeli ejtQernyQsök bevetésével, melyet 
egy (eleve kudarcra szánt) brit–francia t_zszüneti 
felhívás után brit bombázás, november 5-ével 
pedig az európai hatalmak inváziója követett. Uo.

47 Uo.
48 Uo.
49 A második világháború idején olajban még önel-

látó USA 1960-ra szükségletei 12,5%-át már im-

portból fedezte, s ezen import aránya az 1990-es 
évek elsQ felétQl meghaladta az 50%-ot. Az USA 
olaj behozatala megahatározó százalékban az 
OPEC (Organization of the Petroleum Exporting 
Countries – KQolaj-exportáló Országok 
Nemzetközi Szervezete) és az Öböl-országokból 
történik. (Az OPEC tagállamai már jelenleg is a 
világ össztermelésének 42%-át adják, a jövQben 
várható kitermelés növeléssel, s így növekvQ 
piaci részesedéssel.)

 Az olaj felhasználást tekintve 2011-ben a világ 
napi mintegy 85,5 millió hordós olaj kiterme-

lésébQl Amerika szükséglete 19 millió hordó 
körül mozgott – így az USA messze a legna-

gyobb fogyasztó. Olajkitermelésben – 2012-ben 
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– ugyanakkor csak a harmadik helyet foglalta el, 
Szaúd-Arábia és Oroszország mögött. A képet 
tovább árnyalja, ha figyelembe vesszük, hogy 
a legnagyobb becsült olajkészletekkel Szaúd-
Arábia és Venezuela rendelkezik, miközben az 
Egyesült Államok az elsQ tízben sincsen benne 
(sQt, Oroszország is csak a nyolcadik, a szaúdi és 
venezuelai készletek töredékével).

 http://www.reuters.com/article/2012/11/12/
us-iea-oil-report-idUSBRE8AB0IQ20121112

 http://www.economist.com/
blogs/dailychart/2011/06/
oil-production-and-consumption

 http://www.dailyfinance.com/2011/02/28/
surprising-facts-about-us-and-oil

50 A CIA 1956. január 10-én elkészült „Az európai 
szatellitekben 1960-ig valószín_leg bekövetkezQ 
változások” cím_ nemzetbiztonsági értékelésbQl. 
Foreign Relations of the United States (FRUS), 
1955-1957, XXV, 115.

51 A Nemzetbiztonsági Tanácsnak felelQs, 1953 és 
1961 között m_ködQ, M_veleti Koordinációs 
Bizottság (Operations Coordinating Board - 

OCB) 1956. február 29-i jelentése az NSC 174-
rQl. Uo.

52 FRUS 317–318., 418–421.
53 Uo.
54 Ahogy Richard Bissell, a CIA egyik akkori mun-

katársa, a szovjet invázió és a forradalom eltiprása 
utáni hangulatot összefoglalta: „Vagy segítséget 
nyújtasz, és véres eredményekre jutsz, vagy nem 
segítesz és gyengének t_nsz; félrevezetted a bará-

taidat. Egyetlen világos beszélgetésre sem emlék-

szem. Amire emlékszem, az a rengeteg feljegyzés. 
Senki nem gondolta ezt végig.” Evan Thomas: The 
Very Best Men: Four Who Dared: The Early Years 
of the CIA, 1996, 146–147.

55 Az 1952-es választási kampányában hango-

san visszaszorítás (rollback) párti Dwight D. 
Eisenhower hivatalba lépése után alig nyolc hó-

nappal új fenyegetéssel szembesült: 1953. augusz-

tus 12-én a szovjetek felrobbantották saját elsQ, kí-
sérleti hidrogénbombájukat, s így a szuperhatalmi 
szembenállás a termonukleáris korszakba lépett.

56 Cole C. Kingseed: Eisenhower and the End Of 
Suez Crisis of 1956, Louisiana State University 
Press, 1995, 8.

57 A kifejezést nyilvánosan elQször John Foster 
Dulles használta, 1954. január 12-én. Ahogy fo-

galmazott: „A helyi védekezés mindig fontos 
lesz. De nincs olyan lokális véderQ, mely egy-

magában képes lesz feltartóztatni a kommunista 
világ hatalmas szárazföldi erejét. A helyi védelmet 
meg kell erQsíteni a tömeges megtorlás elrettentQ 
erejével.” http://www.nuclearfiles.org/menu/key-
issues/nuclear-weapons/history/cold-war/strategy/
article-dulles-retaliation_1954-01-12.htm

58 A détente kezdetének nincs – és talán nem is 
lehet – egyetlen, konkrét idQpontja. A szakiro-

dalomban leggyakrabban vagy a Stratégiai 
Fegyverzetkorlátozási Tárgyalások (Strategic 
Arms Limitation Talks – SALT I) megkezdéséhez 
(1969. november), vagy a szerzQdés megkötéséhez 
(1972 májusa) kötik. A fentebb leírtak tükrében 
azonban jogosan merül fel a kérdés (és kriti-
ka), hogy az enyhülés pszichológiailag mennyivel 
elQzte meg annak de iure kezdetét.

59 Bár 1975-re a CIA-n belül már létezett egy kisebb-

ség, mely állította, hogy a szovjetek célja nem a 
deterrence, az elrettentés, hanem egy atomháború 
megnyeréséhez építenek arzenált, s ezt 1976-ban 
egy, az ekkor George Bush vezette CIA kéré-

sére létrehívott, független szakértQi bizottság is 
megerQsítette, ezen megközelítés nem vált sem 
mainstream-mé, sem publikussá. A Richard Pipes 
vezette Team B megállapításait végül az Azonnali 
Veszély Bizottságában (Committee on the Present 
Danger – CPD) helyet foglaló, az enyhülést elvetQ, 
és azzal nyíltan szembehelyezkedQ keményvona-

lasok karolták fel. akik Pipesot a CPD végrehaj-
tó bizottságába invitálva képviselték a Team B 

megállapításait. Brzezinskiék1979 január–febru-

árjában utóbbiak véleményt a New York Times-nak 
kiszivárogtatva jelezték az amerikai külpolitika 
megváltozását. Richard Pipes: Vixi – Memoirs 
of a Non-Belonger, New Haven & London, Yale 
University, 142.

60 Carter elnök ugyan – 1977-ben – leállíttatta a B–1-
es bombázók fejlesztését (és ütemezett beszerzését), 
de támogatta a B–52-es bombázók felújítását, s 
azok cirkálórakétákkal való felszerelését. 1979-ben 
kiállt az MX (másutt: M-X) – késQbbi hivatalos 
nevükön: Peacekeeper – rakéták hadrendbe állítá-

sa mellett. A Carter által bejelentett program 200 
rakéta, és 4600 kilövQhely létrehozását jelentette, 
Utah és Nevada államokban. http://en.wikipedia.
org/wiki/LGM-118_Peacekeeper http://www.time.
com/time/magazine/article/0,9171,919040,00.html

61 A magyar forrásokban olykor mudzsahedként, vagy 
nudzsáhidként megjelenQ arab szót leggyakrab-

ban „Isten harcosa”-ként fordítják, valódi jelentése 
azonban olyan muszlimra utal, aki részt vesz a dzsi-
hádban (ami nem szükségszer_en jelent háborút, 
vagy erQszakot).

62 „Nem kényszerítettük az oroszokat, hogy beavat-
kozzanak, de tudatosan fokoztuk a valószín_ségét 
annak, hogy így tegyenek.” A párizsi Le Nouvel 
Observateur 1998. január 15-i, „A CIA afganisztáni 
beavatkozása” cím_, Zbigniew Brzezinskivel ké-

szült interjúja alapján. http://www.globalresearch.
ca/articles/BRZ110A.html

63 Miután 1979. szeptember 17-én Hafizullah Amin 
puccsban megdöntötte saját párttársa, Mohamed 
Taraki kormányát, a Kreml – aggódva a helyzet 
további eszkalációja miatt, illetve, hogy az iráni 
iszlám forradalom átterjedhet Afganisztánra, de-

stabilizálva ezzel a Szovjetunió közép-ázsiai köz-

társaságait – a katonai megoldás mellett döntött. 
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Brzezinski visszaemlékezése szerint: „Aznap, ami-
kor a szovjetek hivatalosan átlépték a határt, írtam 
Carter elnöknek. Most alkalmunk van megadni a 
Szovjetuniónak a saját vietnami háborúját.” Uo.

64 Carter elnök State of the Union Address-ében arról 
beszélt, hogy „a szovjet erQfeszítés Afganisztán 
uralására az Indiai-óceán 300 mérföldes közelé-

be, s a Hormuzi-szoroshoz közel hozta a szovjet 
katonai erQket”, ezzel jelentQsen veszélyeztetve 
a kulcsfontosságú perzsa-öbölbeli olajkészleteket, 
illetve a hajózási/szállítási útvonalakat (az USA 
energiabiztonságát). Válaszként – a már bevezetett 
gazdasági szankciók, illetve a moszkvai olimpiától 
való távolmaradás bejelentése mellett – tudatosan 
a Truman-doktrína szövegezést idézve így fogal-
mazott: „Bármely külsQ hatalom kísérletét, hogy 
ellenQrzése alá vonja a Perzsa-öböl térségét, az 
Amerikai Egyesült Államok alapvetQ érdekei el-
leni támadásként fogunk tekinteni, s válaszul egy 
ilyen támadás visszaszorítására minden szükséges 
eszközt bevetünk, ideértve a katonai erQt is.” http://
www.jimmycarterlibrary.gov/documents/speeches/
su80jec.phtml

65 Uo.
66 Bár az amerikai támogatás szimbólumává a 

mudzsahedinek által elQször 1986 szeptembe-

rében használt Stinger rakéta vált, a látványos 
pusztítást hozó, darabonként 60-70 000 dolláros 
légelhárító rakétán felül rengeteg AK–47-es gép-

karabély és RPG–7-es páncéltörQ gránátvetQ ke-

rült a Pakisztánban kiképzett mintegy 100 000 
mudzsahedinhez.

67 A szovjet 40. hadsereg a csúcson mintegy 120 000 
fQt állomásozatott Afganisztánban. A háborúban 
szovjet részrQl 10 év alatt mintegy 525 000-en 
vettek részt, közülük – újabb források szerint – 
26 000-en elestek, 50 000-en pedig megsebesültek. 
Colin Rhys Hill: Beyond Charlie Wilson: The 
Soviet–Afhgan War http://www.tcr.org/tcr/essays/
EPrize_Soviet-Afghan%2019-1.pdf

68 Ronald Reagan: An American Life, New York, 
Pocket Books, 1992, 235.

69 Az elnök jól látta, hogy a szovjetek saját elQnyükre 
használták ki az enyhülést, miközben az USA az 
1970-es évek végére „már nem t_nt a szabad világ 
legfQbb (és legerQsebb) védelmezQjének”. Reagan, 
R.: An American Life, i. m. 266.

70 1981-ben a CIA úgy látta, hogy a Moszkva ál-
tal támogatott, kommunista Dél-Jemen befolyá-

sa alatt álló észak-jemeni Nemzeti Demokratikus 
Front túl nagy befolyásra tett szert, s az álta-

la terjesztett ideológia a térség stabilitást veszé-

lyezteti. Washingtoni értékelés szerint Dél-Jemen 
nemcsak az épp Carter által 500 millió dollárból 
felfegyverzett Észak-Jemenre, de az olajiparban 
dolgozó millió jemeni vendégmunkáson keresztül 
Szaúd-Arábiára is veszélyt jelentett. http://www.
nytimes.com/1981/10/04/opinion/essay-the-reagan-
corollary.html

71 A kormányzat 1981. március 6-án jelentette be, hogy 
új fegyverek eladását tervezi Szaúd-Arábiának. 
E beszerzést az NSC április 1-jén kiterjesztette 
az USA-ban is csak 1979-tQl hadrendbe állított, 
legmodernebb, 450 000 négyzetkilométernyi légtér 
ellenQrzésére képes AWACS felderítQ gépekre. Bár 
utóbbit az amerikai közvélemény, az amerikai zsidó 
lobbi, s maga Izrael is felháborodással fogadta, 
Reagan október végére, sz_k többséggel elérte an-

nak jóváhagyását. Utóbbihoz, a két Jemen és Szaúd-
Arábia kérdése mellett hozzájárult az irak–iráni há-

ború eszkalációja, illetve az iráni fundamentlizmus 
továbbterjedésétQl való félelem. http://www.merip.
org/mer/mer155/saudi-arabia-reagan-doctrine

72 Reagan hidegháborús politikáját összefoglalóan elQ-

ször Charles Krauthammer, a Time magazin cikk-

írója nevezte Reagan Doctrine-nak, saját, azonos 
cím_, 1985. április elsejei esszéjében. http://www.
time.com/time/magazine/article/0,9171,964873,00.
html

73 Reagan elsQ nemzetbiztonsági tanácsadójának, 
Richard V. Allennek a felkérésére az egykor a (ko-

rábban már említett) Team B-t vezetQ Richard Pipes 
lett az NSC elsQ szovjet szakértQje. A harvardi törté-

nész által elQször 1981 márciusában körvonalazott, 
a szovjetekkel kapcsolatos amerikai politikát érintQ 
javaslatok rengeteg egyeztetés után, majd Reagan 
személyes részvétele mellett 1982 decemberére 
értek be és véglegesültek. Pipes, R.: Vixi, i. m. 
195–201.

74 http://www.washingtontimes.com/news/2008/
jan/13/crucial-cold-war-secret/

75 http://ftp.fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-075.htm
76 Uo.
77 Uo.
78 Ronald Reagan már 1982-ben mintegy 11,4%-al 

emelte a védelmi költségvetést (az 1981-es évhez 
képest); majd ezt követQen három éven keresztül, 
évenként 20 milliárd dollárral növelte a védelmi 
büdzsét; Reagan szerint két elnöki periódusa alatt 
mindez mintegy 140 milliárd dollár pluszt jelentett, 
s gyakorlatilag megduplázta a katonai célú kiadáso-

kat. Reagan, R. An American Life, i. m. 267.
79 „This meeting is over.” – „A megbeszélés véget ért.” 

Reagan, R. An American Life, i. m. 679.
80 Az Afganisztánból való kivonulás ötlete már 1985-

ben felmerült. Gorbacsov maga „vérzQ seb”-nek 
nevezte az afgán háborút, s a fQtitkár számára 
kiemelt prioritást jelentett a háború szovjet részrQl 
való lezárása. Bár a Politbüro már 1985 októbe-

rében elvi állásfoglalásban támogatta a csapatki-
vonást, 1987 szeptemberéig nem létezett konkrét 
menetrend. Szerepet játszott ebben, hogy – fQként 
a keményvonalasok szemében – rendkívül kényes 
kérdést jelentett a szuperhatalmi fiaskó nyilvá-

nos beismerése, illetve, hogy minden erQfeszítés 
ellenére sem sikerült politikailag stabilizálni az 
afgán helyzetet. A kivonulás várható menetét végül 
Eduard Sevardnadze ismertette George Shultzcal, 
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ám amerikai részrQl többen (így a CIA akkori 
igazgatója, Robert Gates) szkeptikusak voltak 
annak megvalósulást illetQen. A szovjetek végül 
két hullámban, 1989. február 15-ig hagyták el 
Afganisztánt. Hill, C. R.: Beyond Charlie Wilson, 
i. m.

81 Az Egyesült Államok, és általában a Nyugat 
érdekében, a minél kisebb politikai feszültséggel 
és társadalmi megrázkódtatással járó változások 
álltak, s nem valamely földcsuszamlásszer_, ki-
számíthatatlan, gyors regime change. Az USA a 
változások mediátoraként kívánt fellépni, elkerü-

lendQ a radikális megmozdulások, forradalmak, 
véres puccsok és polgárháborúk hullámát; kikap-

csolva az évtizedes szovjet katonai reflexeket, s 
elQsegítve a nyugati mintájú, demokratikus átala-

kulást. Ahogy John C. Whitehead amerikai kül-
ügyi államtitkár 1988. június 10-én az NDK-ban 
járva megfogalmazta: „Miért kellene az USA-nak 
és a Nyugatnak támogatnia a keleti blokk gazda-

ságait? Mert hajlandóak vagyunk arra fogadni, 
hogy a nagyobb gazdasági nyitottság, és a keleti 
gazdaságok további, világpiaci integrációja segí-
teni fog csökkenteni a feszültségeket, s elQmoz-

dítja egy mindnyájunk számára biztonságosabb 
és prosperálóbb világ létrejöttét.” Whitehead 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a kelet–nyugati 
gazdasági kapcsolatok – az akkorinál – jóval 
nyitottabbá válása híján a kommunista országok 
„gyorsuló hanyatlással” kell szembenézzenek, 
s egy ilyen helyezet „bizonytalan konzekven-

ciákkal bír a Kelet és Nyugat biztonságára, 
olyan következményekkel, melyek egyik félnek 
sem állnak érdekében.” http://articles.latimes.
com/1988-06-11/news/mn-4286_1_east-bloc

82 Reagan naplóbejegyzése 1981. december 
15-érQl, a Jaruzelski-puccsot követQ NSC meg-

beszélésrQl. Reagan, R. An American Life, i. m. 
303.

83 Talán ennél is rosszabb, hogy az ifjabb Bush 
a 2001. szeptember 11-i eseményeket követQ-

en már a kezdetektQl crusade-rQl, „keresztes 
hadjárat”-ról beszélt, a következQ évek során 
egyre inkább szembeállítva a két legnagyobb 
vallás, a kereszténység és az iszlám követQit 
(felmérések szerint 2010-ben a világ lakos-

ságának 31,5%-a volt keresztény, és 23,2%-a 
volt muszlim; ez 7 milliárdos összlakossággal 
számolva 2,2 milliárd, illetve 1,6 milliárd em-

bert jelent). Miközben 2001. szeptember 16-án 

az al-Kaida támadásai kapcsán jogosan beszélt 
„barbarizmusról”, és „egy újfajta gonosz”-ról, 
már ekkor kijelentette: „Ez a keresztes hadjárat, 
a terrorizmus elleni harc, el fog tartani egy da-

rabig.” Bár támogatói szerint az elnök a crusade 

szót katonai, és nem vallási értelemben használta, 
az elkövetkezQ évek mégis az utóbbi kontex-

tust és konnotációt erQsítették. Ahogy Alexander 
Cockburn, 2002-es, késQbb névadónak bizonyult, 
„A tizedik keresztes hadjárat” cím_ cikkében írta: 
„Iszlám fanatikusok vezették azokat a gépeket 
egy éve, s most itt vagyunk a judeo-keresztény 
fanatikusok rémisztQ szövetségével, összekap-

csolódva a Ciszjordánia, Júdea és Szamária Szent 
Földjének visszaszerzésérQl szQtt álmaikban. A 
terrorizmus elleni háború? Visszatérés ez a ké-

sei XIII. századhoz, felvéve a fonalat ott, ahol 
Edvárd herceg abbahagyta a maga kilencedik 
keresztes hadjáratával, miután Szent Lajos meg-

halt Tuniszban, Jeruzsálemmel az ajkain.” http://
www.counterpunch.org/2002/09/07/the-tenth-
crusade/ és http://www.pewforum.org/global-
religious-landscape-exec.aspx

84 2013 júliusában (végre) tárgyalások kezdQdtek 
az USA és az EU között egy szabadkereskedel-
mi egyezmény (s így övezet) létrehozásáról. A 
vámok leépítésétQl, illetve a kétoldalú szabályo-

zás jelentQs egyszer_sítésétQl a világ gazdasági 
termelésének 50%-át, a világ kereskedelmének 
30%-át adó, 2012-ben 646 milliárd dollár érték_, 
kétoldalú áruforgalmat elkönyvelQ felek további 
100 milliárd dollárnyi GDP növekedést remél-
nek. Bár egy ilyen egyezmény megkötésének 
gondolatát Leon Brittan, az EU kereskedelmi 
biztosa már1995-ben felvetette, 2011-ig sem-

miféle ilyen irányú próbálkozás nem történt; 
az elsQ javaslatok (így is) csak 2013 február-
jában születtek meg. E sorok írásakor mind 
Washington, mind Brüsszel már 2014-ben egyez-

ségre szeretne jutni, ám már most akadnak szak-

értQk, akik szerint ez inkább 2015-ben valószí-
n_. http://www.reuters.com/article/2013/07/08/
usa-eu-trade-idUSL2N0F71XS20130708

85 A „nagy recesszió” (Great Recession) Amerikában 
– hivatalosan – 2007 decemberében kezdQdött, és 
2009 júniusában ért véget. A valóságban azon-

ban az USA gazdasága azóta is igen lassan, 2% 
körül növekszik, miközben globális szinten az 
eurózóna elhúzódó válsága, valamint Kína lassu-

ló növekedése további kockázatokat rejt.


