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Annak ellenére, hogy az amerikaiak élenjárnak a történelem empirikus megközelí-
tésének tagadásában, ez a tény a hidegháború történetére vonatkozó forráskiadáso-
kat egyáltalán nem érinti. Ennek legfontosabb fóruma a mai napig az első 
világháborút követően elindított „Foreign Relations of the United States " c. soro-
zat (FRUS). A sorozat kronologikus, földrajzi, alkalmanként pedig tematikus el-
rendezésben közli az amerikai kül- és katonapolitika legfontosabb iratait. A má-
sodik világháborúra vonatkozó kötetek főleg a szövetséges hatalmak konferenciái-
nak előkészítő anyagait és jegyzőkönyveit tartalmazzák. A negyvenes évekre vo-
natkozóak elsősorban a State Department-ből származó iratokra épülnek, ezen 
belül is elsősorban követjelentésekre, illetve utasításokra. Az 1947. évi nemzetbiz-
tonsági törvény értelmében aztán az amerikai külpolitikai döntéshozó rendszert, az 
új nemzetközi követelményeknek megfelelően, professzionális alapokra helyez-
ték. Új kormányzati szerveket hoztak létre, így a konzultatív, döntéselőkészítő sze-
repet ellátó National Security Councilt (Nemzetbiztonsági Tanács), a hírszerzés 
összehangolására a Cl A-t, a katonapolitikáéra a Joint Chiefs of Saff-ot (Vezérkari 
Főnökök Egyesített Tanácsa), a külpolitika valamint a hírszerzés működésének ko-
ordinálására pedig az Operations Coordinating Boardot. Mindez az irattermelés 
megsokszorozásával járt, ami a FRUS szempontjából azt eredményezte, hogy egy-
re inkább kiszorultak az USA kétoldalú kapcsolataira vonatkozó iratok, és felső 
szintű szervek dokumentumainak adták át a helyüket. Ennek következtében az 
elemző és az általános direktívákat tartalmazó iratok kerültek túlsúlyba a végrehaj-
tást dokumentáló anyagok rovására. így fordulhatott elő például, hogy az 1956-os 
magyar forradalomra vonatkozó anyagokat felölelő kötet nem tartalmazza a kül-
ügyminiszter, John Foster Dulles Belgrádba küldött alapvető fontosságú táviratát, 
miszerint az USA a fegyveres felkelés beszüntetésében érdekelt, annak kilátásta-
lansága és a magyar nép megsemmisülésének veszélye miatt. 

Mindazonáltal a FRUS sorozat elengedhetetlen forrás a korszakkal foglalkozó 
kutatók számára, hiszen bő és értő válogatásban közli az USA kül- és katonapoliti-
kai stratégiájára vonatkozó iratokat, amelyeket a források szinte áttekinthetetlen 
mennyisége miatt csak évtizedes kutatómunkával lehetne összeszedni. Az egyes 



kötetek általában egy-négy éves időszakokat ölelnek fel, és nagyjából a hetvenes 
évek elejéig jutottak el (ez régiónként változik). A regionális bontás nagy vonalak-
ban állandó: így külön-külön kötetekben szerepel a latin-amerikai térség, a Távol-
Kelet, Nyugat-Európa, Kelet-Európa (a Balkánnal) és a Szovjetunió. Esetenként 
előfordul, hogy aktuális fontosságuk miatt egyes országok külön kötet kapnak, pél-
da erre Németország és Berlin, vagy Vietnam. Külön kötetben szerepelnek a gaz-
dasági külpolitikára (például a segélypolitikára és a gazdasági embargóra) vonat-
kozó iratok, valamint a nukleáris politika anyaga. A leközölt iratok között szere-
pelnek a National Security Council ülései és határozatai, valamint az ezekre vonat-
kozó szakértői és előkészítő anyagok, a JCS állásfoglalásai, jelentései, a CIA által 
készített elemzések (de a hírszerzésre vonatkozó dolgok nem), a State Department 
felső vezetésének megbeszélései, állásfoglalásai, a diplomáciai képviseleteknek 
küldött utasítások és az onnan érkezett jelentések. Az iratokat a National Archives 
és az elnöki levéltárak gyűjteményeiből válogatják. Ugyanakkor a már felszabadí-
tott iratokra is vonatkoznak a cenzúra szabályai, amelyeket a FRUS szerkesztőinek 
is figyelembe kell venniük. így gyakran előfordul, hogy egyes iratok egyáltalán 
nem, vagy csak részlegesen kerülhetnek publikálásra. Példaként említhető, hogy 
az USA kelet-európai politikájára vonatkozó, 1956 novemberében keletkezett 
NSC 5616/2 dokumentumból kihagyták a katonai vezetés számára adott instrukci-
ókat, amelyek minden valószínűség szerint egy Lengyelországban sorra kerülő 
EN SZ (és ennek keretein belül amerikai) katonai beavatkozás módozatainak kidol-
gozására vonatkoztak. Általában kimaradnak a közölt iratokból hírszerzés, a lélek-
tani hadviselés és a felforgató tevékenység konkrétumaira vonatkozó részek. 

A levéltári cenzúra miatt keletkező hiányosságok orvoslását vállalta fel a 
National Security Archive elnevezésű magánszervezet, amely egyéb tevékenysé-
gei mellett zárolt iratok felszabadításával és azok közzétételével foglalkozik. For-
ráskiadványaik közé tartoznak például a kubai rakétaválságra, valamint a 
Kissinger-Mao tárgyalásokra vonatkozó kötetek. A működésének eltitkolására vo-
natkozó kritikák hatására a CIA saját maga is forrásközlésekbe bocsátkozott: így 
például külön kötetbe szedve kinyomtatta az elemzési osztálynak az 50-es évek 
Szovjetuniójára vonatkozó elemzéseit (National Intelligence Estimates). A „CIA 
under Harry Truman" című, könyvárusi forgalomba nem került kötetből pedig fény 
derül a szervezet egy mulatságos bakijára: tíz nappal azt követően, hogy az elnök 
felállított egy vizsgálóbizottságot az első szovjet nukleáris kísérlet tanulmányozá-
sára, a CIA egy elemzése azt jósolta, hogy a Szovjetunió három-öt év múlva lesz 
csak képes az első sikeres atomkísérlet végrehajtására. Felmerülhet a kérdés, hogy 
a szovjet rendszer bukása után miért nem közöl a CIA hírszerzésre vonatkozó irato-
kat. Az erre adott válasz, hogy ebben az esetben többé senki sem vállalkozna hír-



szerzésre, hiszen a munka vállalásának alapvető feltétele, hogy az illető neve saját 
beleegyezése nélkül meghatározott ideig nem kerülhet nyilvánosságra. 

Megjegyzendő, hogy az amerikaiak komoly erőfeszítéseket tesznek a volt szov-
jet tömbhöz tartozó országok levéltári anyagainak összegyűjtésére és egy részük-
nek a publikálására. A Woodrow Wilson Center Cold War International History 
Project által kiadott Bulletin tematikus számai keleti levéltárak anyagait közlik an-
gol fordításban, jegyzetekkel és tanulmányokkal ellátva. Az általuk feltárt forrá-
sokból a interneten közölnek bővebb válogatást, a közlésnek ez a formája egyre 
elterjedtebbé válik. 

A hidegháború forrásainak feltárására és azok történeti, politológiai tanulmá-
nyok, monográfiák, összefoglalók formájában történő feldolgozására komoly po-
litikai és társadalmi elvárás van, abban a reményben, hogy feltárul majd a 
nagyhatalmi konfrontáció „igaz" története. 




