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Bevezetés1

Az amerikai globális hegemónia kiépülése elválaszthatatlan a 20. század negyvenes 
éveinek két meghatározó eseményétől: a második világháborútól és a bipoláris 
rendszer kialakulásától. Az amerikai területet ért japán támadás, a tengelyha-

talmak kezdeti fölénye és később a szovjet fenyegetés meghatározó volt abban, hogy az 
amerikai politikai elit és társadalom nem tért vissza a korábbi, izolacionista külpolitikai 
kurzushoz. 1945-re marginalizálódtak az elszigetelődést pártoló korábbi politikai hangok, 
és egyértelművé vált, hogy az Egyesült Államok aktívan részt kíván venni a háború utáni 
nemzetközi rendszer kiépítésében.

Amennyiben a világháború meghatározó volt az izolacionizmus feladására vonatko-
zó elvi döntésben, annyiban a bipolarizmus megadta e részvétel formai kereteit is. Az 
új nemzetközi berendezkedésről a háború alatt szőtt amerikai tervek, a roosevelti „négy 
csendőr” elképzelés vagy a globális kormányzás új rendszere meglehetősen gyorsan alá-
rendelődtek a Szovjetunióval való kapcsolatnak. A szovjet fenyegetés és annak amerikai 
percepciója volt az a stratégiai szempont, amely köré szerveződött az amerikai politika, 
amely legitimálta otthon és külföldön a szövetségesi rendszer kiépítését és az amerikai 
befolyás gyors kiterjesztését. Washington aligha tudta volna ilyen gyorsan kiterjeszteni 
és elfogadtatni globális katonai, gazdasági jelenlétét, ha nem szervezi ezt egy ellenfél 
jelentette fenyegetés köré.

Ennek megfelelően, a Szovjetunióval fenntartott kapcsolat a hidegháború alatt rend-
szerképző elem volt. A két szuperhatalom között fennálló kapcsolat szoros kölcsönhatásban 
állt a nemzetközi rendszerben kialakított pozícióikkal, saját hegemón stratégiáikkal. 
A dullesi felszabadítási politika elválaszthatatlan a tömbrendszer kialakítására és az 
Egyesült Államok globális helyzetének megszilárdítására tett kísérlettel csakúgy, mint 
a szovjet–amerikai detente a hetvenes évek elején megroppant amerikai hegemónia 
helyreállításának politikájával. Ezért a bipoláris rendszerben aligha lehet vegytiszta szov-
jet–amerikai bilateralizmusról beszélni. Azok a szerzők – főleg történészek –, akik a 
szovjet–amerikai kétoldalú viszonyt helyezik vizsgálódásuk középpontjába, ebbe a kon-
textusba építik be a két szuperhatalom hegemóniaépítésének többi aspektusát. Míg azok 
a kutatók – legfőképp a nemzetközi kapcsolatok szakértői –, akik a nemzetközi rendszer 
szemszögéből tekintenek a hidegháborúra, ebből a szemszögből konstruálják meg a két-
oldalú kapcsolatokat is.

1991 után az orosz–amerikai viszony rendszerképzőből a nemzetközi kapcsolatok 
egyik – messze nem a legfontosabb – elemévé redukálódott. A kétoldalú relációból az 
externális tényezők legtöbbje vagy majdnem teljesen kikerült (déli félteke, Közel-Kelet, 
Kelet-Közép-Európa, korábbi ideológiai aspektusok), vagy radikálisan vesztett jelentősé-
géből (fegyverkezés). Az amerikai külpolitika az unipoláris berendezkedés problémáival, 
míg a Szovjetunió romjain építkező Oroszország sokkal inkább az új nemzetközi rend-
szerben való megkapaszkodásával és pozícionálásával volt elfoglalva. Ugyan főleg az 

1 A szerző a Center for EU Enlargement Studies (CENS) kutatási igazgatója.
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utóbbi igyekezett a korábbi globális jelentőségének egyes elemeit (nukleáris paritás és 
proliferáció, energetika, nemzetközi terrorizmus elleni harc) átmenteni a posztbipoláris 
kétoldalú relációba, ezek a törekvések eddig csak részlegesen vezettek sikerre.

Így a két bilateralizmus között aligha lehet folytonosságról beszélni. A szovjet–ame-
rikai reláció azért volt bilaterális, mert az általa is konstituált nemzetközi rendszer nem 
hagyott alternatívát. Ez még akkor is igaz, ha ez a tényező inkább a sok vonatkozás-
ban gyengébb Moszkvának volt előnyös, és Washington nem tudta, egyes esetekben nem 
akarta, hogy ez a versengés többszereplőssé bővüljön. Ehhez képest az orosz–amerikai 
bilateralizmus magában hordja a fokozatos multilateralizálódás lehetőségét. A clintoni 
külpolitika – Oroszországnak a nemzetközi, főleg a nyugati rendszerbe való integrálására 
tett kísérlete –, illetve a jelcini, kisebb mértékben a putyini diplomácia törekvése a szelek-
tív beilleszkedésre, új elem a korábbi viszonyokhoz képest.

Erőviszonyok a kétoldalú kapcsolatban

Az orosz–amerikai, de még a szovjet–amerikai kétoldalú kapcsolatrendszer is 
aszimmetrikus volt, majdnem az összes dimenzióban. Moszkva, a fegyverkezés 
pár aspektusát leszámítva, jelentősen elmaradt az amerikai potenciál mögött, és 

ez a különbség csak még nagyobb, ha a tömböket vetjük össze. Kiváltképp nagy volt ez 
az aszimmetria a gazdaság tekintetében. Bár az ilyen jellegű számítások rendkívüli mér-
tékben szórnak, Mark Harrison kalkulációi szerint a második világháború végén több 
mint ötszörös különbség volt a két ország nemzeti összterméke között.2 A szovjet nemzeti 
össztermék abban az időszakban alig haladta meg Nagy-Britanniáét vagy akár a meg-
szállt Németországét. Nyilván ebben meghatározó szerepet játszott az a tény, hogy míg 
a Szovjetunió a német támadás következtében 1940-es GDP-je közel 35%-át elvesztette 
1942-re, addig az amerikai gazdaság 1938 és 1945 között szédületes tempóban, összessé-
gében mintegy 84%-kal növekedett.

Ilyen feltételek mellett természetes volt, hogy a hidegháború első éveiben az olló 
szűkült. Az Egyesült Államok gazdasága komoly problémákkal szembesült a második 
világháborút követő időszakban, mind a leszerelésből, mind a gyenge világpiaci keres-
letből adódóan. A nyugat-európai helyreállításig és az újra elkezdődő fegyverkezésig, a 
koreai háborúig Washington nagyon komoly recesszióval bajlódott. Reálértéken az ame-
rikai nemzeti össztermék csak 1951-ben haladta meg az 1945-ös szintet. A Szovjetunió 
minden meglévő nehézség ellenére ennél sokkal dinamikusabb növekedést produkált. 
Paul Kennedy az amerikai szint 33%-ára teszi az 1950-es szovjet GNP-t.3 Ezt követő-
en azonban – a statisztikák relatív volta miatt némi óvatossággal – kiegyensúlyozott, 
párhuzamos fejlődésről beszélhetünk. A CIA adatsorai szerint a Szovjetunió lassuló fel-
zárkózási pályán volt egészen a hetvenes évek közepéig. Azonban az 1950–1975 közötti 

2 1990-es amerikai dollárban számolva 343 milliárd USD, szemben az amerikai 1474 milliárd USD-
vel. Mark Harrison (szerk.): The Economics of World War II: Six Great Powers in International 
Comparison. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 10. o.

3 Paul Kennedy: The Rise and Fall of the Great Powers. New York: Random House, 1987. 369. o. Ez a 
számítás némileg magasabb, mint a Mark Harrison-féle, tudományosabban alátámasztott kalkuláció.
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aggregált növekedés reálértéken így is csak mintegy 5,7%-kal múlta felül az Egyesült 
Államokét.4 Ennek alapján e csúcsidőszakban hagyományosan az amerikai 40%-a körü-
lire teszik a szovjet nemzeti össztermék nagyságát. Ezt követően azonban, a súlyosbodó 
szovjet gazdasági nehézségek és az 1975-től felgyorsult amerikai gazdasági növekedés 
hatására viszonylag dinamikusan változik a helyzet. Az elkövetkező 12 évben az Egyesült 
Államok mintegy 50%-kal, míg a Szovjetunió csak 30%-kal volt képes növelni nemzeti 
össztermékét. Így a korábbi lassuló felzárkózás helyett 1987-ig gyorsuló leszakadásról, 
majd ezt követően a szovjet termelés összeomlásáról beszélhetünk.

1. ábra: Az Egyesült Államok és a Szovjetunió nemzeti összterméke, 1992–2009
(milliárd USD)

PPP

Forrás: IMF

A fenti számítás helyességét nagyjából megerősítik az 1991 utáni, immár megbízha-
tóbb adatokból számított GDP-arányok. A Szovjetunió utolsó éveinek meredek gazdasági 
hanyatlása és a felbomlást követően (Oroszország a Szovjetunió nemzeti összterméké-
nek durván 60%-át örökölte) a vásárlóerő-értéken mért 1992-es orosz GDP az amerikai 
18,4%-a volt. Ezt követően, a viszonylag gyors amerikai növekedés és katasztrofális orosz 
visszaesés eredményeképp a kilencvenes évek végére 10% körülire süllyedt az arány, 
hogy aztán a Putyin-korszak fellendülésének következtében 15% körüli szinten stabili-
zálódjon. Hozzá kell tenni, hogy az egy főre jutó GDP tekintetében a mai Oroszország 
ismét megközelítette az Egyesült Államokkal szemben csúcsidőszaknak számító, hetve-
nes évekbeli szintet, kis mértékben feltehetően meg is haladta azt.5

4 Saját számítások a Bureau of Economic Analysis (http://www.bea.gov/bea/dn/nipaweb/TableView.
asp#Mid) és a CIA adatsorai között. Lásd: Mark Harrison: „Soviet Economic Growth since 1928: 
The Alternative Statistics of G. I. Khanin”. Europe–Asia Studies, No. 1. (1993). 141–167. o. Hozzá kell 
tenni, hogy a CIA-adatsor hagyományosan egyfajta középbecslés a viszonylag nagy szórású számítá-
sok között.

5 Leszámítva a második világháború végének különleges állapotát, amikor az amerikai GDP egyedül 
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Nyilvánvalóan ennél sokkal kiegyensúlyozottabb volt a reláció katonai vonatkozás-
ban. A Szovjetunió a kezdetektől fogva megőrizte európai szárazföldi fölényét, míg az 
Egyesült Államok a hidegháború egész időszakában támaszkodhatott légi és tengeri pri-
mátusára. Ugyanakkor ezekben a vonatkozásokban is jelentős átrendeződés következett 
be a hidegháború egyes korszakaiban. A hetvenes évektől kezdődően a szovjet európai 
szárazföldi fölény jelentősen csökkent. Ennek legfőbb oka a kínai fenyegetés, sokkal 
kisebb mértékben az afganisztáni háború volt. A nyolcvanas évek folyamán a szovjet 
haderő már mintegy 30%-a az Urálon túl volt telepítve, még ha ezek a hadosztályok ütő-
képességben és hadrafoghatóságban korántsem voltak feltétlenül összemérhetőek európai 
társaikkal. Ezt némileg ellensúlyozta a szovjet légierő és flotta nagyütemű fejlesztése a 
hatvanas évek végétől, a gorskovi program jegyében. Ez ebben az időszakban korlátozott 
globális mobilitást biztosított a Szovjetuniónak, lehetővé téve az afrikai és ázsiai katonai 
jelenlétet, ami Hruscsov számára még csak távoli vízió volt. Valójában a reagani fegyver-
kezési verseny a mini-hidegháború idején legfőképpen erre az utóbbi fenyegetésre adott 
válasz volt. Az 1980–1985 között nominálisan megduplázódott amerikai katonai költség-
vetés zöme a flottára és a légierőre jutott, öt év alatt 2,5-szeres növekedést produkálva 
ebben a két haderőnemben.

A hidegháború igazi katonai versengése azonban kétséget kizáróan a nukleáris fegy-
verkezés volt. Ez tette elsőként potenciális hadszíntérré az Egyesült Államokat, annak 
minden pszichológiai vonzatával együtt, és e haderőnem erőltetett fejlesztése jelentette 
a legnagyobb terhet a nemzetgazdaságok számára is. A hetvenes évek végére kialakult 
stratégiai nukleáris paritás, illetve a közép-hatótávolságú és taktikai nukleáris fegyverek 
vonatkozásában 1987-ig fennmaradt erőteljes versengés jelentette azt a területet, ahol a 
két szuperhatalom leginkább összemérhető és egyenlő játékos volt a globális színpadon. 
A nukleáris fegyver a hidegháború kezdeti szakaszában kiváltképp Washington számára 
volt meghatározó elrettentő eszköz, amellyel ellensúlyozni bírta a Szovjetunió európai 
szárazföldi fölényét. Ugyanakkor a nukleáris verseny logikája hamar megnövelte an-
nak jelentőségét és átrendezte az érdekeltségi viszonyokat. A hidegháború végére és a 
szovjet–amerikai paritás kialakulásának idejére a nukleáris tematika már kibővült, több-
szereplős játszmává változott. Így a Szovjetunió kis- és közepes hatótávolságú nukleáris 
fegyverkezéssel igyekezett kiegyenlíteni a kínai szárazföldi fölényt, illetve a stratégiai 
kalkulációkba egyre inkább beszüremkedett a proliferációs témakör. Míg a konvencionális 
haderőnemeknél a felek gondosan kerülték a közvetlen ütközést, addig a nukleáris terüle-
ten egyre inkább a közös felelősség és érdekek is megjelentek a bilaterális viszonyban.

a világ termelésének 35%-át adta, a két szuperhatalom összesített nemzeti összterméke viszonylag 
stabilan 35% körül mozgott, majdnem az egész hidegháború alatt. A kettejük közötti aránybeli vál-
tozásoknál nagyobb jelentőséggel bírt, hogy a maradék 65% – a globális fejlődés és a dekolonizáció 
következtében – egyre egyenletesebben és egyre több ország között oszlott meg. Ennyiben az 1950–60 
közötti időszakot joggal nevezhetjük a hidegháború gazdasági csúcspontjának, amikor a két szuper-
hatalom nemcsak kiegyensúlyozottabb erőkkel bírt, de viszonylagos gazdasági előnyük a legnagyobb 
volt a potenciális versenytársakhoz képest. Lásd: Angus Maddison: Monitoring the World Economy, 
1820–1992. Párizs: OECD, 1995.
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2. ábra: Nagyhatalmak katonai kiadásai, 1988–2009
(2009-es milliárd USD)

Forrás: SIPRI (Az 1988–89-es orosz adatok a Szovjetunióra vonatkoznak.)

Mindez nagyjából egyenlő nagyságú katonai költségvetést feltételezett a két oldalon, 
amit viszont a Szovjetuniónak harmadannyi nemzeti össztermékből kellett előteremtenie. 
Nem véletlenül, amerikai szerzők a hidegháború alatt hagyományosan a nemzeti össz-
termék 15%-a körülire becsülték a szovjet katonai kiadásokat. Azonban amennyiben ezt 
az adatot korrigáljuk a szövetségesek kiadásaival – ideértve a hatvanas évek közepétől a 
Szovjetunióval erősen ellenséges Kínát –, látható, hogy e kiadások aggregált összege már 
a hatvanas évek végén jelentősen, mintegy 45–50%-kal felülmúlta a szovjet tömb katonai 
költségvetését.6 Ennyiben a szovjet–amerikai katonai paritás bilaterális tekintetben ugyan 
helytálló, de a Szovjetunió még ezen a téren is a kisebb félnek számított.

Az orosz–amerikai kapcsolatrendszerben a korábbi egyensúly – a stratégiai nukleá-
ris eszközöket leszámítva – nemcsak megszűnt, de radikálisan vesztett is jelentőségéből. 
Bár Moszkva a szovjet katonai arzenál 80%-át megörökölte, de mind a kilencvenes évek 
közel 40%-os orosz GDP-csökkenése, mind a katonai kiadások arányának 4% alá szorí-
tása erősen éreztette a hatását a védelmi potenciálon. Ennél is meghatározóbb volt, hogy 
Washington számára az orosz fegyverkezés másodlagos kérdéssé vált. Moszkva – ki-
váltképp az energetikának a 2000-es évtized elején való felértékelődése előtt –, amolyan 
szovjet örökségként, még mindig e komponens révén tudta volna globális vagy nagy-
hatalmi jelentőségét leginkább felmutatni. Azonban konfrontációs komponens lévén, 
fenyegetés nélkül ez csak korlátozottan volt lehetséges.

A két szuperhatalom a hidegháború első időszakában nem bírt globális jelleggel. Az 
Egyesült Államok viszonylag jelentős flottája és kiterjedt kapcsolatrendszere ellenére 
is inkább csak a két óceán medencéjére koncentrált, és mintegy évtizedes folyamat 
eredményeképpen volt csak képes megjelenni egy sor távoli régióban. A Szovjetunió még 

6 Kennedy: i. m. 384. o.
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kevésbé – egészen a hetvenes évekig csak nagyon korlátozottan – volt képes kiterjeszteni 
befolyását. Leszámítva pár kísérletet (Kuba), a hidegháború érdemi konfliktusai a 
Szovjetunió peremterületeire, Eurázsiára és azon belül is kezdetben kiváltképpen 
Európára korlátozódtak. Ezen túlmenően Moszkva legfeljebb korlátozott pénzügyi 
szubvenciókkal, fegyverexporttal és ideológiai támogatással segíthette szövetségeseit. Ez 
a folyamat teljesedett ki a hetvenes-nyolcvanas években, amikor a Szovjetunió kísérletet 
tett extrapolációs képességeinek radikális növelésére. Bár ez az időszak valóban hozott 
pár látványos kísérletet Afrikában, Közép-Amerikában, stratégiai értelemben ezek sosem 
veszélyeztették az Egyesült Államok pozícióit.

A Szovjetunió összeomlása ebben a vonatkozásban is jelentősen beszűkítette az orosz 
érdekérvényesítés terét. Moszkva ugyan több kísérletet tett hidegháborús partnereivel 
való kapcsolatainak újjáépítésére, azonban ezek mögül részben hiányoztak a koráb-
bi eszközök, részben a szuperhatalmi hitelesség. Sem ingyenes fegyverexportot, sem a 
korábbi, az amerikai alternatíváját képező szövetségesi támogatást nem volt képes kí-
nálni a Kreml. A nagyjából Nagy Péter korszakára visszazsugorodott orosz állam már 
Eurázsiában sem volt képes betölteni korábbi szerepét, az európai szövetségesi rendszer 
kibővült, és Moszkva mind Közép-Ázsiában, mind a Közel-Keleten elvesztette ko-
rábbi pozícióit. A hidegháborús relációk – ha nem is jelentőségük – jellegük megtartása 
mellett még mindig optimális kapcsolati formáknak bizonyultak ugyan, de egyik félnek 
sem fűződtek már hozzá olyan stratégiai kalkulációi, mint korábban. Nem véletlenül, 
Washington ezeket a tevékenységeket inkább ítélte bajkeverésnek vagy felelőtlenségnek, 
mint komoly, érdemi kihívásnak.

a tömbpolitika és a fEltartóztatás kora

A hidegháború bő első évtizedében a szovjet–amerikai kapcsolatok soha nem látott 
mértékben összefonódtak az amerikai küldetésről, a világméretű szerepvállalás-
ról és annak módjáról vallott belső washingtoni vitákkal. Azon túlmenően, hogy 

egyetértés alakult ki a szovjet kihívás tényét illetően, semmilyen értelmezési keret nem 
állt rendelkezésre a szovjet fenyegetés jellege, Moszkva viselkedésének valós mozgatórú-
gói vonatkozásában. Így azon túlmenően, hogy mindenki a szovjet magatartásból vezette 
le az amerikai külpolitika feladatait, semmiféle egységes gyakorlati, a részletekre és a 
potenciális fenyegetésekre is kiterjedő modus operandi nem körvonalazódott. Ez nem je-
lenti azt, hogy Moszkva valós vagy vélt lépései ne alakították volna jelentősen a meglévő 
erőviszonyokat. Az 1948-as prágai puccs, a koreai háború kirobbanása, az 1956-os szuezi 
és magyar válság mind jelentősen módosította a washingtoni percepciókat. Csakhogy 
mindegyik meglepetést jelentett a maga nemében, és mindegyik esetben a Moszkvának 
küldendő üzenet és várható orosz magatartás volt az a központi kérdés, ami körül komoly 
koncepcionális viták bontakoztak ki.7 A hidegháború első évtizedében ugyan mindenki 

7 Lásd: Glenn Snyder: Alliance Politics and the Security Dilemma. Working Paper 45. Washington, 
D.C.: Woodrow Wilson Center, Smithsonian Institution, 1982; Ole Holsti: „The Three-Headed 
Eagle: The United States and System Change”. International Studies Quarterly, No. 23. (1979); John 
Gaddis: Strategies of Containment: A Critical Appraisal of Postwar American Security Policy. New 
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a szovjet fenyegetésről beszélt, nemcsak mértéke miatt, hanem azért is, mert ez volt az 
egyik legfőbb ismeretlen. Nem véletlenül, a szovjet fenyegetés bizonyos mértékben az 
amerikai hegemónia kiépítésére vonatkozó belső vitáknak hivatkozási pontjává és szaba-
don konstruálható elemévé is vált nagyon hamar.

A korszak külpolitikai vitái a „feltartóztatás” fogalma és értelmezése köré szerveződ-
tek. Leszámítva Henry Wallace korai, neoizolacionista törekvéseit, minden meghatározó 
politikai erő elfogadta a szovjet terjeszkedés megállításának szükségességét. Azonban 
annak mikéntjét nagyban befolyásolta a szovjet magatartásra és a politika természetére 
vonatkozó percepció. A feltartóztatás „apostola”, John Kennan a szovjet expanziót kul-
turális-történeti kategóriákba ágyazta. Ennyiben az természetét illetően externális volt 
az amerikai döntéshozók számára, sokkal inkább az orosz hagyományokból táplálkozott, 
semmint a kommunista eltökéltségből. Kennan számára a szovjet fenyegetés kezelhető 
volt, mert 1) a Szovjetunió rövid távon való összeomlására számított, 2) megfelelő ellen-
erő alkalmazása esetén racionális, még ha nem is barátságos szovjet válaszokra számított. 
A későbbiekben „passzív feltartóztatás” politikája néven jellemzett politika globális ame-
rikai választ kívánt, de inkább kiváró-reaktív magatartást feltételezett.

Ezzel szemben Walter Lippmann számára a Szovjetunióval való harc még ennél is ke-
vesebb ideológiai színezetet kapott. A feltartóztatás realista értelmezésében volt a szovjet 
fenyegetés a legkevésbé radikális és a leginkább korlátos. Ennek megfelelően Lippmann 
sokkal inkább a fenntartható amerikai elköteleződés köré építette volna az amerikai straté-
giát, és féltette Washingtont a totális feltartóztatástól. Lippmann számára létezett „szürke 
zóna”, ahova az Egyesült Államoknak nem szükséges (mert azok a pozíciók stratégiailag 
értéktelenek), vagy nem éri meg a befolyását kiterjesztenie. Így ebben az értelmezésben 
a Szovjetunió is csak egy átlagos, ellenséges szereplő maradt, akinek a lényegtelen stra-
tégiai pozíciók átengedhetőek, ha azok megtartása vagy amerikai megszerzése túl nagy 
áldozatot követelne. Lippmann végső célja nem a Szovjetunió legyőzése, hanem tárgya-
lóasztalhoz kényszerítése volt. Nem véletlen, hogy nézetei népszerűek voltak a liberális 
értelmiség és a demokraták köreiben. Bár befolyását aláásta Kína „elvesztése” és a koreai 
háború, gondolatai sok vonatkozásban visszatértek a vietnami vereség időszakában és a 
kissingeri reálpolitika formájában.

A konzervatív republikánus körökből érkező dullesi felszabadítási doktrína helyez-
te leginkább ideológiai kontextusba mind a Szovjetunióval való szembenállást, mind a 
moszkvai magatartás mozgatórúgóit. Ebben az értelmezésben a Szovjetunió meg akarta 
nyerni a hidegháborút, és ennek érdekében globális, a korábbi geostratégiai determináci-
ón továbblépő küzdelmet folytatott. Így Dulles célja sem a tárgyalások kikényszerítése, 
sokkal inkább az aktív feltartóztatás, lehetőség szerint a minél nagyobb mérvű visszaszo-
rítás volt. Ebben a kontextusban volt a legkiforrottabb az amerikai világméretű küldetés, a 
demokrácia globális győzelme. Minden hibája ellenére, az elképzelés mind konzisztenci-
ájában, mind közérthetőségében rendkívül versenyképes volt a korszakban. Kétségtelen, 
hogy ez az irányzat a gyakorlati megvalósítás során sok akadályba ütközött, azonban az 
adott időszakban kedvezett az amerikai elköteleződés gyors kiterjesztésének és a nyuga-
ti tömb kialakításának. Ennyiben, ha az amerikai hegemónia gördülékeny kiépítésének 

York: Oxford University Press, 1982; Charles Osgood: An Alternative to War or Surrender. Urbana, 
IL: University of Illinois Press, 1962; Robert Pranger: Six Perspectives on Soviet Foreign Policy 
Intentions. Washington, D.C.: American Enterprise Institute, 1979.
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szempontjából értékeljük a dullesi korszakot, az nem volt sikertelen. Megerősítette az 
amerikai jelenlétet a Közel-Keleten, integrálta az NSZK-t a nyugati szövetségi rendszerbe, 
megerősítette a NATO-t, megkezdte a dekolonizáció és a szövetségi politika összeegyez-
tetésének nehéz és hosszas műveletét. Ugyanakkor az aktív feltartóztatás eszközbeli 
korlátjai ebben a periódusban csak mérsékelten kerültek a felszínre. Ezt az egész és szer-
teágazó folyamatot sikerült a szovjet fenyegetés vezérmotívuma köré csoportosítania, ami 
összességében inkább segítette, mintsem gátolta ezt a törekvését.

Paradox módon, pont ebben az időszakban következett be a szovjet politika értel-
mezésének egyik jelentős fordulata: Sztálin halála és a kollektív vezetés formáinak 
kialakulása. Ez egyfelől véget vetett azoknak a feltételezéseknek, hogy a Vezér halálával 
műve is megsemmisül. Az ötvenes évek második felére, a dekolonizációs folyamat aktív 
támogatásával, a magyar felkelés leverésével és a Szputnyik fellövésével a Szovjetunió 
bizonyította élet- és versenyképességét. Másfelől, a Sztálin halálát követő moszkvai le-
számolások és hatalmi küzdelem jelentős mértékben átalakította a szovjet vezetésről 
kialakított képet. A bel- és sokszor külpolitikában mutatott bizonytalankodás a háború 
elkerülhetetlenségéről vallott nézetek elutasításával párosulva azt sugallták, hogy a szov-
jet vezetésnek nincs – és talán nem is volt – kialakult stratégiai elképzelése, adott esetben 
az öröklött reflexeket is felülírhatják a racionális számítások. Mivel a korábbi döntéshoza-
tali „fekete doboz” résnyire feltárult, sokkal jobban kidomborodtak annak ad hoc, illetve 
spontán elemei.8

Nem meglepő módon, a hatvanas évek első felére a Szovjetunióról vallott elképze-
lések erősen átalakultak. A korábbi sztereotípiák egy jelentős része megdőlt. Amerika 
elvesztette technológiai fölényét. A Szovjetunió mind a nukleáris fegyverkezés (1949, 
1952), mind az űrkutatás (1957, 1961) területén felzárkózott vagy lehagyta az Egyesült 
Államokat. Ez nemcsak a korábbi sebezhetetlenséghez fűzött biztonságérzetet oszlatta el, 
hanem a technológiai fölény érzetének megrendülésén keresztül, a korábbi barbár szovjet 
társadalomról alkotott sztereotípia is érvényét vesztette. A harmadik világ felszabadítási 
mozgalmainak támogatásán keresztül Moszkva komoly ideológiai szövetségest is felmu-
tathatott. A Szovjetunió nem volt többé egy konok és önző diktátor avítt állama, sokkal 
inkább egy, a világban sok helyen népszerű, technológiailag és iparilag versenyképes 
társadalom valódi kihívása. Mindez növelte a szovjet önbizalmat, ami részben a „békés 
egymás mellett élés” jelszavában is kifejezésre jutott. A szovjet vezetés valóban bízott az 
utolérésben és lehagyásban, ami kifejeződött az 1961-ben elfogadott pártprogramban is.

Mindez átértékelte Amerika korábbi hidegháborús ideológiai és magatartásbeli 
alapállását is. Az Egyesült Államok – a korábbinál is fokozottabban – a demokrácia 
és a szabadság képviselőjeként határozta meg magát. A berlini fal felépítése és az an-
nak kapcsán tartott Kennedy-beszéd ennyiben programadó volt, a korábbi ideológiai 
készletből azt az elemet tette meg a Szovjetunióval való distinkció alapjává, amely-
ben az biztosan nem kelhetett egyelőre versenyre a nyugati világgal. A hatvanas évek 
folyamán a személyes, majd emberi jogi retorika kidolgozása és egyre aktívabb beillesz-
tése az amerikai külpolitikába, ennek a hangsúlyváltásnak is az eredménye. Ugyanakkor 
a Szovjetunió szuperhatalmi attribútumainak egyre növekvő számban való megjelenése a 

8 Seweryn Bialer: Stalin’s Successors Leadership, Stability, and Change in the Soviet Union. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1980.
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kiegyensúlyozódás és az erőviszonyok megváltozásának biztos jele volt. A kubai rakéta-
válság kapcsán, amikor a Szovjetunió kimondatlanul is a hagyományos, tulajdonképpen 
már a Monroe-elvben lefektetett amerikai befolyási övezet határait feszegette, sikerült 
megállítani a szovjet expanziót. Mindazonáltal mindez – még ha Hruscsov a közvéle-
kedés szerint csak blöffölt a rakétatelepítés kapcsán – biztosan jelezte, hogy a korábbi 
„vörös vonalak” és feltartóztatási politikák nem elég hatékonyak. Amerika saját közvetlen 
környezetében szorult defenzívába, és átmenetileg elvesztette a kezdeményezést. Nem 
véletlenül ekkor véglegesült a két szuperhatalom kapcsolatainak intézményi és normatív 
rendszere.9 Ennek voltak egyes lépcsői: a „forró drót” létrehozása, a harmadik világ konf-
liktusaiban való egyeztetés, esetenként a béke közös diplomáciai kikényszerítése, illetve 
a nukleáris fegyverkezés területén születő két- és többoldalú egyezmények.

az ErőEgyEnsúly és a „mini-hidEgháború”

A kialakult patthelyzetből és stratégiai zsákutcából a kissingeri reálpolitika nyújtott 
átmenetileg kiutat. A Kissinger fémjelezte külpolitika egyfajta óvatos, kimon-
datlan szakítást jelentett mind a feltartóztatási doktrínával, mind a szűkebb 

értelemben vett bipoláris gondolkodással. Számára a Szovjetunió csak egy – még ha a 
legfontosabb is – kihívó volt. Azonban ideológiai kötöttségektől mentesen, szabadon ke-
resett ellene ellensúlyokat, anélkül, hogy azokat integrálni igyekezett volna a nyugati 
rendszerbe. Feladta a totális feltartóztatás tézisét, és ad hoc, érdekalapú, többszereplős 
egyensúlyi játszmát kezdeményezett, amelynek stratégiai hozadékát kamatoztatta a szov-
jet–amerikai viszonyban.10 Kétségtelenül az 1972-es kínai kiegyezés jelentette e politika 
legfőbb vívmányát. A korábbi tömbszemlélet mintegy tíz évig nem tette lehetővé, hogy 
Washington felismerje, hogy a kínai–szovjet reláció rosszabb, mint a kínai–amerikai.

Ez a politika értelemszerűen elfogadta a Szovjetuniót legitim partnernek, és nem 
kívánta legyőzni, legalábbis rövid távon. Ez nem is lehetett célja a vietnami intervenció 
e végső fázisában, a Bretton Woods-i rendszer kritikus korszakában, az olajválság és 
a Watergate-botrány időszakában. Hozzá kell tenni azonban, hogy a hatvanas évekre 
az Egyesült Államok szuperhatalmi szerepe és eszközrendszere kialakult és sok tekin-
tetben automatikussá vált. Az európai nagyhatalmak a megelőző húsz évben nagyobb 
befolyásvesztést szenvedtek el, megszűnt a gyarmati rendszer, és önként vagy csak 
kisebb ellenállás árán, együttműködtek Washingtonnal. A kissingeri „engedékenység” 
a Szovjetunió irányában elfogadhatóbb volt a nyugati szövetségesek körében, és jobban 
szolgálta lojalitásuk megtartását az amerikai gyengeség időszakában. Így a kissingeri 

  9 Alexander L. George: „US–Soviet Global Rivalry: Norms of Competition”. Journal of Peace Research, 
Vol. 23. No. 3. (1986). 247–262. o.

10 Ezt nevezte Robert G. Kaiser „hálózatos feltartóztatásnak” (containment-by-web). „The image of 
the relationship that Henry A. Kissinger articulated for the United States was of a web of interre-
lationships that would tie the superpowers together, maximizing cooperation between them while 
discouraging uncontrolled competition. In effect this was a new approach to a traditional American 
dilemma: how to »contain« the Soviet Union.” Robert G. Kaiser: „U.S.–Soviet Relations: Goodbye to 
Détente”. Foreign Affairs, Vol. 59. No. 3. (1980). 501.o.
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politika egyformán leírható a Szovjetunióval való versengés alternatív modelljeként 
csakúgy, mint az amerikai külpolitika külső kényszerek által kiváltott alkalmazkodási 
reakciójaként.

A hetvenes évek második felében mind Washingtonban, mind Moszkvában érzé-
kelték a szovjet gazdasági növekedés kifulladását.11 Paradox módon, Washingtonban e 
felismerés, míg Moszkvában annak negligálása vezetett a konfrontáció kiéleződésének 
egy újabb szakaszához, a nyolcvanas évek „mini-hidegháborújához”. A Szovjetunió a 
hetvenes évek végére stratégiailag jobb helyzetben volt, mint a hidegháború bármely, azt 
megelőző korszakában. Szemmel láthatóan a szovjet vezetés nem kívánta ezeket a po-
zíciókat feladni. Érzékelte ugyan a terjeszkedés korlátjait – ez meghatározó volt úgy az 
afganisztáni beavatkozás előtti hosszas hezitálás, mint a lengyel intervenció elmaradása-
kor –, de sem globális, sem az amerikai reláció vonatkozásában nem vonta le a szükséges 
konzekvenciákat. Ugyancsak kevésbé érzékelte, hogy a korábbi évtized még mindig im-
ponáló gazdasági lendülete egy részlegesen kinyíló szovjet struktúra eredménye volt. 
Mind a szovjet blokk országainak fokozatos eladósodása, mind a nyersanyagexportból 
származó bevételek a korábbi autarkiás modelltől való eltávolodást jelentették, kedvező 
nemzetközi hitelkamatok és cserearányok mellett.12 Azonban ez erősítette az ország rá-
utaltságát a világpiaci folyamatokra, ami új, nem kellően figyelembe vett tényező volt a 
korábbi tervgazdasági rezsim számára. Ez, párosulva a romló demográfiai mutatókkal, az 
elhasználódott infrastruktúrával és a vezetés erősen korlátozott reakcióképességével, egy 
befelé forduló Szovjetuniót ígért a nyolcvanas évekre.13

Ezzel szemben az Egyesült Államok gazdasága túl volt egy hosszas alkalmazko-
dási perióduson, és impozáns növekedést produkált a hetvenes évek második felében. 
A nyugati rendszer pénzügyi válsága már a múlté volt, miközben nagyfokú egyetértés 
mutatkozott abban a vonatkozásban, hogy az energiaárak hamarosan össze fognak rop-
panni.14 Ugyanakkor, pont ebben a korszakban, a Szovjetunió még sorra aratta geopolitikai 
sikereit, ami egyre inkább előtérbe helyezte egy amerikai válaszlépés szükségességét. 
Összességében: Amerika újra ereje teljében volt, miközben a Szovjetuniónak a ko-
rábbinál jóval nagyobb elkötelezettsége volt egy gyengülő gazdasági bázis és lassuló 
növekedés mellett. A konfrontáció ezúttal inkább Amerikának használt, és az afganisztá-
ni intervenció, illetve Ronald Reagan győzelme révén ez a változás be is állt az amerikai 
külpolitikában.

Nem valószínű, hogy a nyomásgyakorláson túlmutató, konkrét célok rejlettek volna 
az új, republikánus adminisztráció tarsolyában. Nyilvánvalóan pótlólagos gazdasági ter-
het szerettek volna rakni Moszkva vállaira és kedvező tárgyalási helyzetet kiharcolni. 
Elképzelhető, hogy az amerikai kormányzat közelebbinek és elérhetőbbnek vélte ezt, mint 

11 Önmagában ez az amerikai felismerés korántsem volt új keletű. A kissingeri diplomácia is a Szovjetunió 
gyengeségével, „kisebbik szuperhatalom” státuszával és az interdependenciák növekedésével érvelt 
az enyhülés és a geopolitikai kiegyensúlyozás mellett. Éppen ezért, mind az erőegyensúlyi, mind a 
reagani, konfrontációs politika bizonyos mértékig magáénak vallja a Szovjetunió feletti győzelmet, 
még ha nem is ugyanolyan okokból. Henry Kissinger: Diplomácia. Budapest: Panem – McGraw–Hill 
– Grafo, 1996, 744–746. o.

12 Kaiser: i. m. 504. o.
13 Robert F. Byrnes (szerk.): After Brezhnev. Washington D. C: CSIS, 1983. 68–125. o.
14 Amit aztán az iráni forradalom és az iraki–iráni háború mintegy fél évtizeddel elhalasztott.
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az volt valójában. A CIA hivatalosan közzétett jelentései rendszeresen radikálisan alulbe-
csülték a szovjet potenciál fenntarthatóságát, kiváltképp az olajtermelés ügyében.15 Nem 
véletlenül, az első reagani ciklus „győzelmi jelentése” a Szovjetunióval folytatott politika 
vonatkozásában igencsak soványra sikeredett. Azonban a republikánus politika annyiban 
mindenképpen új volt, hogy felismerte a szovjet sérülékenységet, és nem katonai, ha-
nem gazdasági-technológiai téren, egy saját maga választotta dimenzióban próbálta meg 
engedményekre kényszeríteni. Mindez jól illeszkedett a korábbi amerikai külpolitikai ha-
gyományokhoz: a csillagháborús tervvel az amerikai technológiai fölénybe vetett hitet 
adta vissza, a feltartóztatási politikát ezúttal minimális költségszinttel, fegyverexporttal 
és pénzügyi támogatással valósította meg, miközben szankciópolitikájával sokkal jobban 
kihasználta a Szovjetunió új interdependenciáit, mint tehették azt elődei.

Elvileg most a Szovjetunión volt a sor, hogy feladja korábbi stratégiáját és világpo-
litikai pozícióit, és belső problémáira koncentráljon. Az andropovi és a kora gorbacsovi 
„gyorsítás” még a szükséges külpolitikai áldozatok nélkül zajlott, az azt követő gorba-
csovi politika már a szuperhatalmi attribútumok részleges feladásán keresztül történő 
belső átalakításra tett kísérletet. Kétségtelen azonban, hogy a hetvenes évek volt az utolsó 
időszak, amikor nagyobb mérvű stratégiai engedmények mellett esetleg valamilyen rész-
leges átalakítás sikeres lehetett volna. A Szovjetunió szétesésében ettől függetlenül épp 
az az egyik legnagyobb talány, hogy soha nem látott, kiváló stratégiai pozícióból különö-
sebb birodalmi végjáték nélkül, egyik percről a másikra szétesett. Valószínűleg Reagan 
sem gondolta komolyan, hogy ennyire „legyőzi a Szovjetuniót”.

a stratégiai türElEm16 határain

Míg a korábbi négy évtizedben Moszkva túlzott konfrontációs attitűdje okozott 
fejfájást Washingtonban, addig a frissen függetlenné vált Oroszország esetében 
a magas kooperatív elvárások jelentettek problémát. A korai Jelcin-kormány a 

korábbi Szovjetunió ideológiai ellenpólusaként, demokratikus nagyhatalomként defini-
álta önmagát. Miközben a piacgazdasági és politikai reformok gyors sikerére számított, 
átmenthetőnek vélte a korábbi szovjet nagyhatalmi státuszt a hidegháború utánra is. 
E folyamat kapcsán számított az Egyesült Államok politikai és anyagi támogatására.17 
Ez a várakozás annyiban természetes volt, hogy az új világrendbe való beilleszkedés 
sikere sok tekintetben annak legerősebb alakítójától, Washingtontól függött. Ezzel szem-
ben a Kreml alulértékelte az átmenet nehézségeit, illetve túlbecsülte az abban nyújtott 

15 Egy 1977-es CIA-jelentés 1979-re tette a Szovjetunió termelési csúcsát, és 1985-re 3,5–4,5 millió 
hordó/nap importszükségletet jelzett előre. The Soviet Oil Situation: An Evaluation of CIA Analyses 
of Soviet Oil Production. Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1978. Elektronikus 
változat: http://intelligence.senate.gov/pdfs/95soviet_oil.pdf.

16 A „strategic patience” Strobe Talbott, Clinton Oroszország-tanácsadójának volt a kifejezése, a kései 
Jelcin-korszak időszakában folytatandó amerikai politikáról. Lásd: Strobe Talbott: The Russia Hand. 
New York: Random House, 2003. Elektronikus változat: http://www.stanford.edu/group/Russia20/
Talbott%27s_speech.htm.

17 A korai orosz külpolitikáról folytatott viták bizonyos mértékben hasonlítottak a korai hidegháború 
amerikai stratégiai vitáira. Lásd: Deák András: Az orosz külpolitikai gondolkodás története (1992–
97). Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005. 55–76. o.
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amerikai segítséget és saját jelentőségét. Arra számított, hogy a volt szuperhatalom még 
mindig fontos marad a Fehér Ház számára. Viszont az amerikai külpolitikában sem olyan 
stratégiai indok nem volt, amiből le lehetett volna vezetni egy második Marshall-segély 
szükségét, sem olyan oroszországi viszonyok, ahol azok a siker esélyével tudták volna 
kifejteni a hatásukat.

Clinton majdnem mindvégig egyik külpolitikai prioritásaként kezelte Oroszországot. 
Bár ezen elköteleződés mikéntjében és hangsúlyaiban álltak be változások az évtized 
folyamán, Oroszországot transzformációs és integrációs szempontból egyaránt perspek-
tivikus államnak tartotta. Egészen a kései jelcini korszakig úgy tűnt, hogy az ország 
partnerként beilleszthető az új nyugati világrendbe. Az amerikai Oroszország-politika 
számára a sorvezetővé kétségkívül a reformok ügye vált. A transzformatív folyamat kí-
vülről való segítése azonban több ponton is konzisztenciaproblémákat okozott: 1) az orosz 
átmenet menedzselésének szempontjait az amerikai érdekek mentén kellett folytatni; 
2) a kívánatos orosz belső konszolidáció szempontjai összeütközésbe kerültek az ame-
rikai–orosz jó viszony fenntartására irányuló törekvésekkel.18 Mindkét tényező inkább 
azt valószínűsítette, hogy az orosz–amerikai viszonyban a kilencvenes évek elején előállt 
helyzet nem lesz stabil, és feltehetőleg romlani fog.

Az amerikai érdekrendszer egyfajta dualitást tükrözött, amennyiben úgy kívánta 
fenntartani az orosz reformkurzust, hogy közben készülnie kellett annak bukására is. 
A kilencvenes évek folyamán végig csak egy karnyújtásnyira volt Jelcin bukása vagy 
a végrehajtó hatalom „birodalmibb” fordulata. Ezért a napi kényszerek rendszeresen 
óvatosságra és Moszkva feltétlen megsegítésére intettek, miközben Washington távla-
tibb érdekei a Szovjetunió által hagyott hatalmi űr betöltése mellett szóltak. Ez egyfajta 
egyensúlyozást eredményezett, amelyben az amerikai érdekek képviseletét, a nyugati 
befolyási övezet kiterjesztését az orosz reláció legkisebb költségszintje mellett igyeke-
zett véghezvinni a Fehér Ház. Ezt nevezte Strobe Talbott „stratégiai türelemnek”, ami 
egyfajta orosz engesztelési politika és az átmenet támogatása, illetve a bipoláris korból, 
az orosz érdekszférából visszamaradt ügyek egyidejű, amerikai szempontok mellett való 
elrendezésének feladatát jelentette. A kettő elsőként a NATO-bővítés, a kelet-közép-euró-
pai országok felvételekor került egymással konfliktusba, és onnantól Washington – nem 
függetlenül az egyre reménytelenebb orosz belső állapotoktól – az orosz átmenetet rendre 
inkább másodlagos célként kezelte. Bár az orosz reláció még mindig Jelcin támogatásá-
ról szólt, a stratégiai döntések szintjén Moszkva álláspontja csak taktikai vonatkozásban 
számított a régióban.

Ugyanakkor a demokrata kormányzat rugalmas volt olyan ügyekben, amelyeknek je-
lentős belpolitikai költsége lett a későbbiekben. A kilencvenes évek közepétől Moszkva 
a hangos retorikai Amerika-ellenessége mellett egy sor, kisebb jelentőségű ügyben 
konfliktust is kezdeményezett Washingtonnal. Ilyenek voltak: a fegyver- és techno-
lógiatranszferek Kínába, Indiába, Iránba (kiváltképp az utóbbival folytatott nukleáris 
együttműködés okozott feszültséget), az ENSZ-embargók lazítására tett kísérletek Irak 

18 Lényegében e két szempont mentén vált külön az amerikai külpolitikai gondolkodás is. James M. 
Goldgeier és Michael McFaul is a belső orosz állapotok figyelembe vételének dilemmája mentén osz-
totta „Regime Transformers” avagy „Power Balancers” csoportokra a korai amerikai magatartás 
iskoláit. Lásd: James M. Goldgeier – Michael McFaul: Power and Purpose: U.S. Policy toward Russia 
after the Cold War. New York: Brookings Institution Press, 2003. 5. o.
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és a volt Jugoszlávia ügyében, illetve az aktívabb hegemonisztikus politika a volt szovjet 
tagállamok körében. Ezeket a Clinton-kormányzat 1999-ig bár kétségtelenül szóvá tette, 
de jobbára tolerálta. Ezeknek az akcióknak globális stratégiai szempontból a jelentőségük 
csekély, jobbára csak imitatív jellege, illetve az orosz belső közönségnek szánt üzenete 
volt. Mivel az esetek meghatározó hányadában az orosz destruktív kapacitások felvillan-
tása volt a lényegük, az orosz kül- és védelempolitika szempontjából ezek a meglehetősen 
deviáns relációk a valós konfrontáció felvállalhatatlansága miatt erősen korlátosak voltak. 
Nem kívántak újabb konfliktust Washingtonnal, és a saját orosz biztonsági érdekek is a 
szomszédok túlzott felfegyverzése ellen szóltak.

Ezek az akciók, párosulva a központi hatalom gyors leépülésével a kilencvenes évek 
végén, tovább erősítették a nemzetközi közvéleményben az Oroszország kiszámíthatat-
lanságáról alkotott képet. Putyin megjelenése előtt az orosz külpolitikát kalandorként és 
felelőtlennek tekintették, amely jelentős kapacitásokkal rendelkezik ugyan, de azokat 
nem világos döntéshozatali struktúrák és érdekek mentén alkalmazza.19 Lényegében ez 
a kép alakult ki a republikánus ellenzékben, és ezen keresztül nyitottak frontot Clinton 
Oroszország-politikája ellen. Bár George Bush az 1992-es választások előtt még az orosz 
reform pártfogójaként kampányolt, a republikánus ellenzék hamar össztűz alá vonta a 
Moszkva felé tett, szerintük indokolatlan washingtoni engedményeket. A 2000-es vá-
lasztási kampány során Oroszország újra az egyik fontos külpolitikai téma lett, nem 
függetlenül a demokrata elnökjelölt, Al Gore közvetlen érintettségétől. Clintonnak az 
orosz reformok és személyesen Jelcin melletti eltökéltsége valóban adott bizonyos garan-
ciákat a Kreml számára az amerikai válasz minőségét és korlátjait illetően.

Washington számára a kilencvenes évek Oroszország-politikája az orosz beillesz-
kedés politikája volt. Ennek részét képezte az előző, negyvenévnyi konfrontáció utáni 
kiengesztelés, Amerika partnerként való bemutatása, az átmenet elősegítése és a nagy-
hatalom méltó beillesztése a posztbipoláris rendszerbe. Azonban, ezt leszámítva, mind 
a két oldalon vajmi kevés érv és érdek szólt a kiegyensúlyozott orosz–amerikai kapcso-
latok mellett. A gazdasági kapcsolatok szintje elhanyagolható volt, Clinton időszakában 
az energia kérdése szinte nem is létezett a külpolitikai döntéshozatalban, míg a leszerelés 
ügye – inkább az orosz fél kárára – jelentősen leértékelődött. Mindeközben a belpolitikai 
kényszerek mindkét oldalon – de főként az oroszon – egy karcosabb hangvétel irányába 
tolták a relációt. Nyilvánvaló, hogy a reformnapirend bukásával, valamint az 1998. au-
gusztusi államcsőddel és azzal, hogy az 1999. áprilisi szerbiai bombázások megindítását 
az oroszok görcsösen elutasították az ENSZ-ben, az amerikai türelem elérte határait.

Mindazonáltal, a clintoni politika nem volt teljesen haszontalan. Mintegy évtize-
den keresztül fenntartotta a korábbi orosz–amerikai kapcsolatok intézményrendszerét, 
gyakorta akár imitatív jelleggel is. Bár az 1997-es helsinki csúcstalálkozó és kibékü-
lés már-már valódi paródiája volt az elődjeinek, fontos pszichológiai funkciót töltött be. 
Minthogy Oroszország – főleg belső gyengeségei miatt – gyorsan izolálódott, a nemzet-
közi térben és kiváltképp az orosz–amerikai relációban látványosan megnőttek a korábbi 
aszimmetriák, a kapcsolatrendszerben szükség volt a kiegyensúlyozottság érzetét kelteni. 
A republikánus kritika, miszerint a Clinton-adminisztráció túlértékelte Oroszországot 

19 Sam Nunn – Adam N. Stulberg: „The Many Faces of Modern Russia”. Foreign Affairs, Vol. 79. No. 2. 
(2000). 45–62. o.
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és túl engedékeny volt vele, valójában többé-kevésbé helytálló és tudatos politika volt a 
demokrata vezetés részéről. Függetlenül az orosz politika éppen kurrens irányától, fenn-
tartották vele a beszélő viszonyt, vállalva esetenként annak kockázatát is, hogy Moszkva 
túlértékeli saját jelentőségét az amerikai külpolitikában.20 Ez a pszichológiai engesztelő 
attitűd természetszerűen nem tarthatott örökké, és a Bush–Putyin-korszak el is hozta 
annak végét.

Egy mEghiúsult partnErség

A 2000-ben hatalomra került Bush-adminisztráció számára Oroszország nem volt 
meghatározó, de még fontos kérdés sem. Jelentéktelen, inkább bajkeverő állam-
ként tekintettek rá, amelyet legfeljebb destruktív képességei tehetnek érdemessé 

valamilyen fokú figyelemre. Ezzel párosult a korábbi clintoni diplomáciával való dis-
tinkció vágya is. Ennek megfelelően, a korai republikánus külpolitika demonstratívan 
negligálta Moszkvát. Ehhez képest Putyin számára Amerika újra fontos tényezővé vált: 
Oroszország kiszolgáltatottsága és nemzetközi izolációja volt az a két fő pont, amelyen már 
elnöksége kezdetén változtatni szeretett volna. Egy – legalább formális – washingtoni jó-
váhagyás fontos volt a megtépázott tekintély helyreállításának szempontjából. A korábbi 
clintoni tapasztalatok alapján bíztak az orosz dosszié gyors átadás-átvételében.

Bár a Bush-adminisztráció kifejezetten hűvösen viseltetett az új orosz kormányzat vo-
natkozásában, a választási kampány utáni pszichológiai szünet után viszonylag gyorsan 
revideálni kényszerült az álláspontját. A putyini rezsim meglepő gyorsasággal konszoli-
dálta a belpolitikai rendszert és vezetett be intézményi reformokat. Viszonylag gyorsan, 
jelentős nemzetközi tekintélyt is szerzett, főleg Európában, az ókontinens meghatáro-
zóbb hatalmai körében. Amennyire reménytelen esetnek tűnt Oroszország 1999-ben, 
annyira vonzó partnerré vált 2001-re, kiváltképp a Bush-kormányzat számára fontos 
transzformatív vonatkozásban. A Bush-adminisztráció által elkészített 2002-es nemzet-
biztonsági stratégia is szinte csak ebben az összefüggésben említi az országot. A 2001. 
júniusi, némileg színpadias ljubljanai Bush–Putyin-csúcstalálkozó így amolyan óvatos 
amerikai elismerése volt az addigi eredményeknek. Az ifjabb Bush inkább látszott követ-
ni apja nyomdokait, akit ugyan a Szovjetunió szétesését követően nem érdekelt érdemben 
az orosz átmenet ügye, de nem mulasztotta el üdvözölni annak kedvező fordulatait.

A 2001. szeptemberi amerikai terrorcselekmények váratlanul új víziót nyitottak az 
orosz–amerikai kapcsolatrendszerben. A putyini nemzetbiztonsági doktrína számára a 
tálib és az al-Káida fémjelezte fenyegetés volt az első számú kihívás kezdettől fogva. 
Saját értelmezése szerint mind Csecsenföldön, mind Közép-Ázsiában a nemzetközi terro-
rizmus ellen harcolt. Nyilvánvaló volt azonban, hogy Afganisztánt, a fenyegetés legfőbb 
forrását képtelen lesz pacifikálni. Az Egyesült Államok bekapcsolódásával nemcsak egy 
olyan szereplő jelent meg a színtéren, amely képes volt erre, hanem a hidegháború vége 

20 Egyes kritikusai szerint ez kevés volt az átmenet menedzseléséhez, de épp elegendő a túléléshez. Az 
amerikai politika ennyiben a minimalista célkitűzést tette magáévá, mert Oroszország „túl nagy” 
és „túl nukleáris” volt, hogy bukni hagyják, de nem állt érdekükben valóban integrálni az országot. 
Lásd: Anders Åslund: „Russia’s Collapse”. Foreign Affairs, Vol. 78. No. 5. (1999). 64–77. o.
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óta első alkalommal adódott olyan kihívás is, amelyben a két ország szövetségesként mű-
ködhetett együtt. Mindez egy reálpolitikai keretet, kölcsönös érdekközösséget adott volna 
a kétoldalú kapcsolatrendszernek, ami jelentősen stabilabbá, kevésbé volatilissé tette vol-
na azt. Nem véletlenül Putyin volt az első, aki kifejezte részvétét és támogatását a tragédia 
után.

Amellett, hogy mint később kiderült, az afganisztáni hadjárat korántsem számított 
Amerika számára a stratégiai napirend központi elemének, a létező transzformatív forga-
tókönyv és a reálpolitikai tényezők mind Afganisztán, mind Washington iraki politikáját 
illetően (amellyel kapcsolatban Moszkva ellenkezése a francia és a német ellenkezés 
fényében inkább tűnt bocsánatos kényszernek Washingtonban) egy óvatos közeledést 
eredményezett a relációban. Ekkor került napirendre a NATO-ba való részleges, egyes 
tematikus dossziék ügyében való integráció, a G7-hez való, immár teljes jogú csatlakozás. 
Nyilvánvalóan ez a politika nem nyerte el a republikánus külpolitikai holdudvar teljes körű 
támogatását. Azonban az adott helyzetben Oroszország integrálása kooperatív vegyérté-
kekkel bírt az európai szövetségesi rendszerben, mind reálpolitikai, mind transzformatív 
szempontból nagyon kevés ellenérv volt ellene felhozható. Mindenesetre, a kapcsolat tö-
rékeny és bizalmatlan maradt, és nem lehetett tudni, hogy a nem együttműködő orosz 
vagy amerikai lépések miként befolyásolják majd annak általános viszonyait.

Ebben a folyamatban állt be viszonylag gyors és látványos törés 2003–2004-ben. 
A konfliktus két ponton eszkalálódott: 1) a Hodorkovszkij-ügy és az azt követő belpoliti-
kai fordulat kapcsán, 2) a színes – legfőképpen az ukrán narancsos – forradalmak miatt. 
Ami a Hodorkovszkij-ügyet illeti, azt nem volt nehéz autoriter fordulatként és mint ilyet, 
az orosz transzformatív folyamat végeként értékelni Washingtonban.21 Azonban a konf-
liktus nem volt mentes a közvetlenebb érdekütközésektől sem. Az addigi putyini rezsim 
részlegesen megnyitotta az ország olajiparát a nemzetközi cégek előtt. A BP 2003 elején 
vette meg a negyedik legnagyobb orosz olajtermelő cég, a TNK felét, a Lukoil aktívan 
együttműködött a ConocoPhillipsszel, és Mihail Hodorkovszkij is intenzív tárgyalásokat 
folytatott mind a ChevronTexacóval, mind az ExxonMobillal a Jukoszban való, megha-
tározó részesedés eladásáról. A Hodorkovszkij-üggyel így a beilleszkedő Oroszország 
víziója mellett Washington elvesztett egy fontos energiapolitikai relációt is. Oroszország 
ebben az időszakban dinamikusan növelte olajexportját, és termelése már ekkor felzár-
kózóban volt a szaúdi szinthez. Nyilvánvalóan, ha ebben a szektorban nyugati cégek akár 
csak részleges hozzáférést nyertek volna a készletekhez, az az 1970-es évek óta bekö-
vetkezett egyik legnagyobb hatású eseménnyé vált volna az iparág életében. Ez nagyon 
közelinek tűnt 2003 elején, és rendkívül távolinak 2004-re.

A 2003-as fordulattal Washington elvesztette maradék érdeklődését is Moszkva 
irányába. Kevés érv szólt az együttműködés mellett, miközben viszonylag sok ellene. 
Ha eddig a Fehér Ház önmegtartóztatást mutatott volna az orosz érdekek vonatkozásá-
ban, ezután már semmi oka nem volt rá. Az érdekek hiánya bizonyosan megnyitotta az 

21 Részben az orosz reformkurzus clintoni támogatásának – Jelcinék által is erősített – filozófiája miatt, 
részben a hagyományos amerikai elemző determinizmusból kifolyólag, Washingtonban a belső be-
rendezkedés kérdése elválaszthatatlan volt a birodalmi aspirációktól. Az amerikai percepcióban egy 
autoriterebb orosz berendezkedés törvényszerűen agresszívebb külső fellépést is jelent. Lásd: Richard 
Pipes: „Is Russia Still an Enemy?”. Foreign Affairs, Vol. 76. No. 5. (1997). 65–78. o.
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utat a posztszovjet térség többi országában a transzformatív kísérletek felé. Grúziában 
már 2003 végén – ekkor még orosz belenyugvással – sikerült hatalomra segíteni Mihail 
Szakasvilit. A narancsos forradalom, illetve az új ukrán elit támogatása azonban már 
közvetlen konfliktust okozott a Moszkva támogatta garnitúrával, és kifejezetten konfron-
tációnak minősült, feltehetően mind Washingtonban, mind Moszkvában.

Mindamellett nehéz meghatározni azokat a stratégiai érdekeket és célokat, amelyek 
mellett az Egyesült Államok belebonyolódott a posztszovjet térség ügyeibe. Grúzia ese-
tében ezek kétségtelenül léteztek, mind energetikai, mind logisztikai és geopolitikai 
vonatkozásban. Nem véletlenül, ebben az esetben az amerikai elköteleződés maradan-
dó, és mind a mai napig meghatározó. A többi esetben – Ukrajnában, kisebb mértékben 
Kirgíziában – inkább az ellenérvek hiányáról, a beavatkozás olcsó költségszintjéről, a kis 
valószínűségű, de nagy jelentőségű potenciális hozadékról, illetve a lehetséges orosz vá-
laszlépések korlátos voltáról lehet beszélni. Feltehetően a republikánus vezetés nem tudott 
elképzelni olyan kimeneteket, ahol Moszkva érzékeny válaszlépéseket tehet. Ez önma-
gában is eszkalálta az orosz–amerikai feszültséget, ami – sok más ügy mellett – végül a 
2008. augusztusi orosz–grúz háborúban sült ki. Ennyiben a republikánus pozícióépítés 
sem Ukrajnában, sem Közép-Ázsiában nem következmények nélküli ugyan, de amerikai 
szempontból múló epizód maradt.

Az Oroszországgal való konfrontáció sok vonatkozásban ellentétes volt a Bush-
kormányzat kiinduló premisszáival. Miközben Oroszországgal épphogy nem kívántak 
érdemben törődni, és sokkal inkább a republikánus stratégia központi elemeire – főleg 
a kínai felemelkedésre – szerettek volna koncentrálni, 2005-től kezdődően egyre job-
ban beleragadtak a térség konfliktusos ügyeibe. A posztszovjet színes forradalmak, a 
kelet-közép-európai rakétatelepítés ügye vagy a térség energetikai és vezetéképítési 
konfliktusai nem kínáltak jelentős stratégiai hozadékot, de egyre több és több erőforrást 
vontak el a fő célkitűzésektől. Hasonlóan az iraki és az afganisztáni helyzethez, ezen 
elköteleződések költségszintje magasabb volt a vártnál – Moszkva válaszlépései épp erre 
irányultak –, miközben továbbra sem tisztázódott, mi is a tét a régióban. Nem véletlenül, 
az Obama-adminisztráció számára Oroszország kérdésköre volt az egyik első ügy, amely-
lyel a külpolitikai portfolió megtisztítását megkezdték.

kitEkintés

A bipoláris korszak egyszeri esemény volt. A második világháború apokalipsziséből 
kiemelkedő két óriás és az általuk létrehozott nemzetközi rendszer aligha re-
konstruálható, és ezzel mindkét oldalon tisztában vannak. Meglepő módon, talán 

éppen az orosz–amerikai viszony az a pont, ahol ez a változás a leginkább megragadható 
és szembeötlő. Egyetlen más relációban sem volt olyan gyors és drámai az átalakulás, 
mint az orosz–amerikai kapcsolatrendszerben. Mindazonáltal, a hidegháború öröksége 
két ponton továbbra is tetten érhető az amerikai Oroszország-politikában. Egyrészt, az 
orosz külpolitika megítélésekor fokozottabban jelentkeznek a belső berendezkedés iránti 
elvárások. Miközben az Egyesült Államok egy sor diktatúrával vagy autoriter struktúrával 
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együttműködik – anélkül, hogy a belpolitikai kimeneteleket szorosan társítaná különböző 
külpolitikai várakozásokhoz –, Moszkva esetében mindez percepcionálisan nehézkes. Úgy 
tűnik, Moszkva – eljelentéktelenedése ellenére – továbbra is annyira megosztó tud lenni 
az amerikai külpolitikában, hogy nem lehet esetében színtiszta reálpolitikai kalkulációk-
kal számolni. Másrészt, a bipoláris korszak végével radikálisan lecsökkent azon kérdések 
száma, amelyben a két fél stratégiai szinten egymásra lenne utalva. Ez fel is nagyítja a 
kölcsönös percepciók és a várakozások szerepét, volatilissé téve a kapcsolatokat. Éppen 
ezért, a mai orosz–amerikai reláció két legfontosabb kérdése: 1) milyen irányban fejlődik 
tovább a mai rendszer; 2) milyen érdekalapú közösség alakulhat ki a felek között.

A két kérdés persze csak részlegesen különválasztható. Ideológiák és döntési me-
chanizmusok gyakran determinálják a döntéseket és így az érdekek meghatározását is. 
Ugyanakkor nem elhanyagolható kérdés, hogy az Egyesült Államok a Jelcin-korszakban 
is legfeljebb egy demokratizáló központi hatalommal kooperálhatott, amelynek demokra-
tikus legitimációja erősen kétséges volt. A jelcini korszak 1993-as alkotmánya egy véres 
leszámolás eredményeképp jött létre, és még az 1996-os elnökválasztás is inkább volt 
az elitek közti, a demokratikus versenyt súlyosan korlátozó alku eredménye, semmint 
azok egyenlő versenye. Ennyiben az amerikai transzformatív politikák korlátjai, misze-
rint a politika társadalmasodása és a választói akarat fokozottabb érvényesülése a hatalmi 
döntéseknél rövid és középtávon nem feltétlenül jár együtt a Nyugattal együttműködőbb 
rendszer kialakulásával, Oroszországra is érvényes lehet. A mai orosz középosztály túl-
nyomó többsége sem feltétlen piacpárti, demokratikus beállítottságú. Ennyiben az elmúlt 
évtized törökországi folyamatai nem teljesen semlegesek egy jövendő orosz átalakulás 
értékelésénél. Feltehetően egy populista őrségváltás, amelyben a társadalom szélesebb 
köre legitimálja a fennálló hatalmat, valóban inkább elérhető a mai orosz fejlettségi szint 
mellett, mint a Közel-Keleten vagy a harmadik világban. Azonban ennek külpolitikai és 
stratégiai következményei távolról sem egyértelműek.

A hidegháborús vetélkedés kizárta a hosszabb távú interdependenciák kialakulását 
a kétoldalú relációban. Leszámítva a fegyverkezést, kevés olyan ügy volt, amelyben a 
két fél szinergiát tárhatott volna fel. A kínai felemelkedés az amerikai gazdasági védő-
ernyő alatt zajlik. India mindig is az Egyesült Államok szövetségesének tudhatta magát. 
Ehhez képest a putyini felemelkedés a kooperatív moszkvai törekvések ellenére is zá-
tonyra futott az érdekek hiányán, illetve az amerikai szempontból relatíve jelentéktelen 
ellenérdekeken. Éppen ezért, a jövőben meghatározó lesz, hogy hogyan alakul az orosz 
fenyegetettségérzet, és Amerika kialakít-e olyan, orosz szempontból önzetlennek tűnő 
megoldásokat, amelyek mentén együtt tud a két ország működni. Fontos szempont, hogy 
Moszkva világgazdasági integrációja eléri-e azt a szintet, hogy az felkeltse az Egyesült 
Államok figyelmét és kellően tudja azt értékelni. Végezetül, találkoznak-e az orosz elit 
nagyhatalmi elvárásai az orosz beilleszkedést kondicionáló washingtoni ajánlattal. Ehhez 
feltehetően a mai moszkvai vezetésnek szerényebbnek, míg a washingtoni adminisztráci-
ónak a mainál bőkezűbbnek kellene lennie.

A tanulmány az OTKA 76153 K számú kutatási projektjének keretében készült.
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