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A demokrata adminisztráció hivatalba lépése (2009. január 20.) óta felerősödött a 
vita az Egyesült Államok külpolitikai stratégiájáról. Óriási – túlzott – várako-
zások előzték meg Barack Obama elnökségét belföldön és külföldön egyaránt. 

Nem kellett ahhoz különösebb jóstehetség, hogy előre lehessen látni: a részben a de-
mokrata kampánygépezet által keltett, részben öngerjesztő várakozásokat sok tekintet-
ben kiábrándultság fogja követni. Hamar kiderült, hogy Barack Obama sem tud a „ví-
zen járni”, s egyre több kérdésben válik világossá, hogy lényegében egy „hagyomá-
nyos” elnökkel állunk szemben. Így nem sikerült a belpolitikai megosztottságot leküz-
denie, s jelenleg legalább annyira megosztó személyiség, mint közvetlen elődjei, Bill 
Clinton és George W. Bush voltak. Belpolitikai programja beilleszthető a Franklin D. 
Roosevelt által kezdett (amerikai értelemben vett) liberális vonulatba, azaz, a szövetsé-
gi állam szerepének növelésébe az élet szinte minden területén. 

Az Egyesült Államok helyzete a világban

Külpolitikai téren ellenben inkább egy republikánus elődhöz hasonló felfogásról tett 
eddig tanúbizonyságot, noha ezt a szellemi rokonságot a demokraták nem nagyon 
hangsúlyozzák. Richard Nixon, valamint első számú külpolitikai tanácsadója, Henry 
A. Kissinger pragmatizmusáról van szó, ami a Realpolitik egyik eufemisztikus megje-
lölése. Ennek lényege, hogy szinte teljes mértékben az érdekek diktálják a külpolitikát, 
s abban az értékek vajmi kevés szerepet kapnak. (Philip H. Gordonnak, az európai 
ügyekért felelős államtitkárnak 2009. december 9-én a New York-i Council on Foreign 
Relationsben az Egyesült Államok és Európa viszonyáról elmondott beszédében az 
„érték” szó elő sem fordult.) Bill Clintont azért bírálták a jobboldalon, mert olyan he-
lyeken avatkozott be, ahol közvetlen amerikai érdekek nem forogtak kockán (például, 
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a Nyugat-Balkánon vagy Szomáliában), míg George W. Bush-t elsősorban baloldalról 
támadták a „demokráciaexport” miatt. Francis Fukuyama az 1990-es évek elején nagy 
vitát kiváltó esszéjében az ideológiai ellentétek végéről írt, s bár ő maga is részben revi-
deálta akkori álláspontját, az Egyesült Államok és Oroszország kapcsán kijelenthetjük: 
Barack Obama és Vlagyimir Putyin (és Dmitrij Medvegyev) alatt a két korábbi szuper-
hatalom normális országgá vált abban a tekintetben, hogy mindkettőt jelenlegi vezetői 
dezideologizálták.

Washington erre a fordulatra rá is kényszerült: az Egyesült Államok relatív hatalma 
(a katonai dimenziót kivéve) fokozatosan csökken. Obama úgy lépett hivatalba, hogy 
szükségesnek tartotta az amerikai külpolitikai stratégia átalakítását egy posztamerikai 
világhoz; azaz, együtt kell működni Kínával a globális gazdasági kérdésekben; Orosz-
országgal a nukleáris leszerelés ügyében; és bárki mással, aki az amerikai érdekeket 
elősegíti. Jóllehet túlzottnak tűnnek az Egyesült Államok gyors hanyatlásáról szóló 
elméletek, a gazdasági, politikai, és „puha” hatalom jelentős mértékben szóródott az 
utóbbi két évtizedben egyrészt az államok, másrészt az egyre növekvő számú nem 
állami szereplők között a nemzetközi életben. Bár nem minden esetben beszélhetünk 
zéró összegű játékról (a véges természeti erőforrásokért folytatott verseny azonban 
ilyen jellegű), Washington volt sok tekintetben a legnagyobb vesztese ennek a folya-
matnak. Ha csak Európára koncentrálunk, a legszembetűnőbb példát erre számos 
európai államnak az Egyesült Államokkal való szembeszegülése jelentette 2002–2003-
ban az iraki válság, illetve háború idején; hol volt ekkor már a George H. W. Bush által 
vizionált „partnerség a vezetésben” Németországgal?1 Az amerikaiak pontosan azon 
a téren, a katonain, tartották meg vitathatatlan vezető szerepüket, ami a hidegháború 
utáni időszakban a jelek szerint már nem számít létfontosságúnak sok nyugat-európai 
szemében, s emiatt leértékelődött számukra az amerikai szövetség. A másik oldalról 
viszont Barack Obama az első poszt-poszt-hidegháborús elnök, akinek a hideghábo-
rús szövetség már jobbára történelem, míg a hidegháború utáni éveket az Egyesült 
Államokat szükségtelenül megterhelő külföldi kötelezettségvállalások jellemezték – 
amiket a továbbiakban, többek közt, gazdasági okokból sem engedhet meg magának 
Washington. Továbbá, a hidegháború után az Egyesült Államokra leselkedő veszé-
lyek földrajzilag (a Közel-Kelettől a Távol-Keletig húzódó övezet) és funkcionálisan 
is (tömegpusztító fegyverek proliferációja, nemzetközi terrorizmus stb.) kikerültek 
Európából. (Lawrence Summers, az elnök első számú gazdasági tanácsadója Kínával 
kapcsolatban a hidegháborúra emlékeztető „kölcsönösen biztosított megsemmisítés” 
kifejezéssel élt – igaz, most nem katonailag, hanem pénzügyileg.) Ennek meglelően az 
amerikaiak a globális szerepvállalást várják el az európaiaktól egy olyan időszakban, 
amikor Európa egyre inkább befelé fordult és az EU bővítése és elmélyítése vált a pri-
oritássá. Mindehhez még egyes megfigyelők az amerikai elnök kulturális-társadalmi 
hátterét is megemlítik, ami lényegesen eltér a korábbi elnökökétől; egyesek odáig ju-
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tottak, hogy nosztalgiával gondolnak vissza George W. Bushra, mint az utolsó „euró-
pai” amerikai elnökre.

Bár minden hivatalos amerikai tényező az elnöktől kezdve az alelnökön át a külügy-
miniszterig és az alacsonyabb szintű hivatalnokokig tagadja, tényként lehet kezelni, 
hogy a hidegháború alatti különleges transzatlanti kapcsolat megváltozott; kevésbé 
diplomatikus megfogalmazásban, Európa, per se, bizonyos mértékben leértékelődött 
az amerikai döntéshozók szemében. Ennek okai szerteágazók; az egyik legfontosabb 
az amerikai–szovjet, illetve –orosz viszony megváltozása. Washingtont immár nem fe-
nyegeti egzisztenciális veszély Moszkva részéről; sőt a mai Washington eminens cél-
ja a „stratégiai biztosítás” (strategic reassurance), ami Oroszország esetében azt jelenti, 
hogy az Egyesült Államok nem kívánja akadályozni Moszkva jogát a globális szerepre 
– hasonlóképpen Kínáét sem. Ennek az elvnek a gyakorlati megfogalmazását jelen-
tette a Joseph Biden alelnök által a 2009-es müncheni biztonságpolitikai konferenci-
án bejelentett „újraindítás” (reset) is. Ám különösen a közép- és kelet-európai térség 
északi szárnya, Lengyelország és a balti államok vélik úgy, hogy Moszkva alapvetően 
nem érdekelt a Washingtonnal való stratégiai együttműködésre, mert az orosz „nagy 
stratégia” éppen hogy az amerikaiak világméretű „puha” ellensúlyozására törekszik. 
Az Egyesült Államok és Oroszország stratégiai érdekei nem mutatnak túlságosan sok 
területen átfedést, így érdeke, hogy az Egyesült Államok katonai, gazdasági és politi-
kai értelemben le legyen kötve olyan alacsony intenzitású konfliktusokban, amelyek 
nem fenyegetnek regionális, vagy azon túlnyúló konfliktusokkal; vagy a stratégiai 
energiahordozók tekintetében Oroszország exportőr, az Egyesült Államok importőr, 
és a sort még hosszabban lehetne folytatni. Noha a kontinentális Európa vezető hatal-
mai akár oszthatják is az amerikai „stratégiai biztosítást” Oroszországgal és Kínával 
kapcsolatban, lényeges különbséget fedezhetünk fel a nemzetközi kapcsolatok általá-
nos megítélését illetően Washington és az EU-tagállamok többsége között. Az unió a 
Robert Cooper-i posztmodern politikai entitás irányába halad, aminek egyik markáns 
jellemzője az erőszaknak, mint a politikai érdekérvényesítés eszközének szinte teljes 
kiiktatása a nemzetközi életből. (Az EU a hidegháború alatti nyugatnémet „csekkönyv-
diplomáciát” folytatja „más eszközökkel”). Az amerikaiak azonban, még Barack 
Obama is, sokkal nagyobb szerepet szánnak a fegyveres erőknek a nemzetközi életben 
– a korábban használt kifejezéssel élve „normális”, „modern” államként viselkedik az 
Egyesült Államok. Washington globális dimenzióban gondolkodik, az EU vezetőinek a 
horizontja némileg alacsonyabban van. Az amerikaiak tudatosan fejlesztik erőbevetési 
(force projection) képességeiket, az európaiak tudatosan nem túlzottan igyekeznek ilyen 
képességekre szert tenni (és a jelenlegi védelmi kiadások mellett nehéz is lenne nagy-
arányú fejlesztéseket végrehajtani ezen a területen – is).
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Az Egyesült Államok és Közép-Európa biztonsága

A hidegháborúban, leegyszerűsítve a helyzetet, a szovjetek (Varsói Szerződés) Nyugat-
Európa elleni potenciális támadása elleni végső garanciát az amerikai stratégiai (nuk-
leáris) erők jelentették. A hagyományos fegyveres erőket tekintve a Varsói Szerződés 
országai fölényben voltak, a Nyugat-Európában állomásozó amerikai hagyományos 
erők inkább csak „riasztó és előrejelző” (tripwire) szerepet töltöttek be. A Szovjetunió 
széthullásával a veszélyfelfogás Európa nyugati és keleti részén alapvetően divergáló-
dott (bár meg kell jegyezni, hogy a brit biztonságpolitikai felfogás sokkal közelebb áll a 
közép- és kelet-európaiakéhoz, mint, például, a németeké vagy hollandoké.) A nyugat-
európai országok kevés kivétellel (Egyesült Királyság, Franciaország), drasztikusan 
csökkentették a védelmi kiadásaikat („békeosztalék”) és védelmi képességeik relatí-
van csökkentek. Másrészt, a közép-európaiak, ahogy azt, többek közt, Ronald Asmus 
A NATO kapunyitása című könyvében olvashatjuk, a történelmi tapasztalatok miatt 
szkeptikusak a nyugat-európaiak politikai elkötelezettségében is, hogy adott esetben 
fegyveresen megvédenék a térséget.2 Továbbá, a közép- és kelet-európaiak többsége 
még mindig úgy érzi, hogy geopolitikailag labilis területen él, ahol a stratégiai függő-
ségük (kiszolgáltatottságuk) nem szűnt meg. Egyfelől, az Európai Unióban még min-
dig, kimondva-kimondatlanul, félperifériás helyzetben vannak. Másfelől, Oroszország 
határozott, nem katonai lépéseket tesz korábbi közép- és kelet-európai pozícióinak 
visszaszerzésére; ennek a törekvésnek leglátványosabb eleme a térség Oroszországtól 
való energiafüggőségének növelése.3 

Egyes közép- és kelet-európai országok (elsősorban az „északi szárnyon”) bizton-
ságérzetét tovább csökkentette az orosz–grúz háború, ami azt bizonyította számukra, 
hogy Moszkva abban az esetben, ha az általa „közel külföldnek” nevezett (posztszov-
jet) térségben úgy látja, hogy az érdekei veszélyben forognak, a fegyveres erő alkalma-
zásától sem riad vissza. A korlátozott, helyi fegyveres konfliktusok kezelésére a NATO 
a jelenlegi formájában nem nagyon alkalmas, nem is szólva arról, hogy a legjelentősebb 
európai nagyhatalmak közül Németország és Franciaország a közép- és kelet-európai-
ak számára időnként aggasztónak tűnő megértéssel viszonyul Oroszországhoz. Az ira-
ki háború előestéjén még egy átmeneti Párizs–Berlin–Moszkva-tengely is alakult akkor, 
amikor a közép- és kelet-európaiak a Nyolcak levelével és a Vilniusi Tizek levelével 
kiálltak az Egyesült Államok mellett. Majd a NATO további keleti bővítését vétózták 
meg Bukarestben az említett nyugat-európaiak nagyhatalmak és a mellettük felsorako-
zó kisebb tagállamok. A tervezett Nordstream gázvezeték kapcsán Radoslaw Sikorski 
lengyel külügyminiszter egy ízben már egy „Molotov–Ribbentrop-energiapaktumról” 
beszélt, hiszen a gázvezeték a Balti-tenger mélyén futva kikerüli az Oroszország és Né-
metország közötti területet, s ilyen módon lehetővé teszi Moszkvának, hogy közvetle-
nül ellássa Nyugat-Európát gázzal. Más oldalról ez a kiiktatott eddigi tranzitországok 
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érdekérvényesítési képességét csökkenti. Francia hadihajók eladása Oroszországnak 
ugyancsak mélyítette a nyugat-európaiak iránti közép- és kelet-európai szkepticiz-
must. Kulcskérdés lesz, hogy a Dmitrij Medvegyev által javasolt új európai biztonsági 
struktúra (a NATO és az EBESZ feleslegessé tételével) – ami gyakorlatilag az amerika-
iak Európából való kiszorítását célozza – milyen támogatásra talál majd. (A gondolat 
„veszélyesen” rímel Charles de Gaulle „az Atlanti-óceántól az Urálig” és Mihail Gor-
bacsov „Európa Ház” javaslataira; mindkét felvetés burkoltan Amerika-ellenes volt.) 
Mindezen tényezők miatt a közép- és kelet-európaiak határozottan kiálltak amellett, 
hogy az új NATO-stratégiában a kollektív védelem (V. cikkely) nagy hangsúlyt kapjon 
és továbbra is az atlanti szövetség központi eleme maradjon.

Egyes nyugat-európai nagyhatalmak Oroszországgal szembeni politikájának bizo-
nyos elemei egy meglehetősen riasztó forgatókönyvet vetítenek a közép-európaiak elé. 
Az EU fokozódó strukturális gondjainak egyik lehetséges következménye Németország 
szerepének és súlyának további növekedése lehet az unión belül. Berlin azonban egye-
dül képtelen lenne megbirkózni egy európai vezető szereppel és a jelek szerint a francia 
partnerség nem elegendő erre. Ráadásul az unió jelenlegi, majdnem hogy egzisztenciális 
bajai gazdasági jellegűek; Németország és Oroszország gazdaságai pedig hagyományo-
san kiegészítik egymást, míg a nyugat-európai gazdaságok egymás versenytársai. Végső 
elemzésben az EU esetleges hanyatlása egy német–orosz („bismarcki”) „speciális kapcso-
latot” eredményezhet, ami közismert és itt nem részletezendő okok miatt stratégiai lid-
ércnyomás a két ország között fekvő államoknak. Oroszország nyíltan Amerika-ellenes 
politikát folytat és az Egyesült Államok globális gyengítésében érdekelt, Németország 
pedig a hidegháború után egyre kritikusabb az Egyesült Államok politikájával kapcsolat-
ban – a Közel-Kelettől kezdve Irakon és Afganisztánon át az amerikai pénzügyi politiká-
ig. (Barack Obama, minden népszerűsége ellenére, hűvös hivatalos fogadtatásban része-
sült első európai útján, és Angela Merkel egyértelműen elutasította a Washingtonnal való 
szoros együttműködést a pénzügyi-gazdasági válság megoldására.) A fentiek közép-
euró pai stratégáknak azt az üzenetet közvetíthetik, hogy az Egyesült Államok lehet az 
a partner, amelyik megakadályozhatja azt, hogy a térség „beszoruljon” Németország és 
Oroszország közé. Sőt, bizonyos jelenségek arra mutatnak, hogy az erőfeszítések dacára 
Európában a politika renacionalizálása folyik, aminek egyik jele gyenge európai vezetők 
(Hermann van Rumpoy és Catherine Ashton) választása, akiket minden valószínűség 
szerint a háttérbe szorít majd a német kancellár, a francia elnök és a brit miniszterelnök. 
A 2010 elején kirobbant válság az euróövezetben megerősítette a nemzetállami aspiráci-
ókat, és a NATO új stratégiájának kidolgozásakor is egyértelmű véleménykülönbség ala-
kult ki a tagállamok között. Ebből a helyzetből az egyik potenciális kiút vagy legalábbis 
„biztonsági tartalék”, a kétoldalú kapcsolatok erősítése az Egyesült Államokkal minden 
téren. Sőt, ezen túlmenően, egyes szakértők már arról cikkeznek, hogy Washingtonnak 
Nyugat-Európából át kellene telepíteni a jelenleg ott állomásozó nagyjából 60 ezer ka-

KSz2010_2.indb   56 2010.06.29.   23:12:17



572010. nyár

A kapcsolatok „normalizálása” vagy jóindulatú közömbösség?

tonáját a megfelelő fegyverzettel Közép- és Kelet-Európába és a „könnyű lábnyomot” 
„nehéz lábnyommal” („heavy footstep”) kellene felváltania.4 (A Patriot rakéták telepítése 
Lengyelországban nem stratégiai döntés eredménye, hanem a lengyelekkel szemben a 
ballisztikus rakétavédelem érzéketlenül végrehajtott és kommunikált törlésének ellenté-
telezése.) A bulgár, lengyel és román amerikai bázisok létrehozása egyben olyan tenden-
ciát is jelez, hogy a térség államai az Egyesült Államokkal kötött kétoldalú szerződésekkel 
kívánják a biztonságukat (vagy biztonságérzetüket) növelni.5 Ennek egyik kézzelfogható 
példája az amerikai–lengyel stratégiai párbeszéd felújítása és egy katonai együttműkö-
désről (Status of Forces Agreement) szóló megállapodás ratifikálása. Az amerikai kétoldalú 
biztonságú garanciavállalásokkal azonban, részben az Egyesült Államok globális kötele-
zettségei miatt, részben a szavahihetőség fenntartása érdekében, megfontoltan kell bánni 
Washingtonnak. Egyes hírek szerint a csehek zokon vették, hogy nem kaptak Varsóhoz 
hasonlóan biztonsági garanciákat, s adatok vannak arra is, hogy a balti államok is a len-
gyelekhez hasonló bánásmódot várnak el az amerikaiaktól.6

A fentiekből következik, hogy Közép- és Kelet-Európa „legatlantistább” (azaz, geo-
politikailag a legsérülékenyebb területen fekvő) államai legalábbis a hidegháborúban al-
kalmazott amerikai tripwire jellegű fizikai jelenlétet szeretnék látni (többek közt ezért is 
vádolják őket alkalmanként „hidegháborús” mentalitással). Más szavakkal: az amerikai 
biztonsági kötelezettségvállalást szeretnék maximálni a potenciális veszélyek minimali-
zálására. A tervezett amerikai rakétavédelmi rendszer elemeinek csehországi és lengyel-
országi telepítése ezért lett volna fontos Prágának és Varsónak, nem pedig az esetleges 
iráni, vagy bármilyen más irányból jövő interkontinentális ballisztikus rakéták ellen. 
Az amerikai katonai jelenlét, valamint az ezzel együtt járó szorosabb politikai együttmű-
ködés növelte volna a befogadó államok biztonságát (és Lengyelország esetében Varsó 
súlyát Európán belül) – és ez előnyt jelentett volna az Egyesült Államoknak és esetleges 
hátrányt Oroszországnak. Ha egy állam nagyobb biztonságban tudja a saját területét és 
lakosságát, akkor az adott országnak potenciálisan több lehetősége van külföldi szerep-
vállalásra. Ebből a logikából következően a csehek, de elsősorban a lengyelek hatéko-
nyabban tudnának hozzájárulni az Egyesült Államok által szorgalmazott aktívabb „te-
rületen kívüli” NATO-hoz – Varsó a közelmúltban egyébként bejelentette, hogy hatszáz 
katonával növeli afganisztáni jelenlétét.7 Moszkva számára azonban ez a fajta lehetséges 
megnövekedett külpolitikai akcióképesség negatívumként jelentkezik főleg a lengyelek 
tekintetében. Varsó prominens szerepet játszott a Moszkva politikai számításait keresz-
tülhúzó ukrajnai „narancsos” forradalomban, továbbá a lengyelek élénk figyelemmel 
kísérik (s időnként megpróbálják befolyásolni) a fehérorosz eseményeket, s – általános-
ságban véve – egyik leghangosabb szószólói az EU Keleti Partnerség-politikájának. Noha 
ez utóbbi nem jelentene olyan fenyegetést Oroszországnak, mint a NATO további keleti 
bővítése, Moszkva mégsem nézi jó szemmel a nyugati határai mentén húzódó „szürke 
(biztonsági) zónában” megjelenő európai integrációs törekvéseket.
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A rakétavédelem politikai vonatkozásai

A ballisztikus rakétavédelem csehországi és lengyelországi elemeinek feladása az 
Egyesült Államok és Közép-Európa kapcsolatát több szinten is érintette, illetve érinti. 
Az első, kisebb, jelképes jellegű, de a nemzetközi politikában a gesztusoknak is nagy 
szerepe lehet. A cseheket és a lengyeleket a legutolsó pillanatban, mindenféle előzetes 
konzultáció nélkül értesítették, ami azt az üzenetet hordta magában, hogy Washington-
ban nem tekintik egyenrangúnak Prágát és Varsót. (Mindkét fővárosnak, a többi közép- 
és kelet-európai központtal együtt hasonló élményei vannak az Európai Uniót illetően 
is – elég is a francia elnökök, Jacques Chirac és Nicholas Sarkozy egyes megjegyzéseire 
utalni.) Az amerikaiak ezen kívül érzéketlennek mutatkoztak az iránt a politikai befek-
tetés iránt, amit a két ország vezetése „elköltött” a rakétavédelemmel kapcsolatos honi 
viták alatt. Mindkét országban, de kiváltképpen Csehországban, jelentős ellenzéke 
akadt az amerikai terveknek és a két állam jobbközép kormánya nagy erőfeszítéseket 
tett a protestálók leszerelésére.8 Általánosságban véve Európában a jobbközép politikai 
erők az elkötelezettebb atlantisták, mint a balközép pártok; Közép- és Kelet-Európá-
ban ráadásul az előbbiek szemlélik nagyobb óvatossággal az orosz térségbeli hatalmi 
törekvéseket. Így az ő pozícióik közvetett részbeni aláásása nem tűnik célravezetőnek 
amerikai részről.9 

Másodszor, az európaiak (és mások is) erősen kifogásolták a George W. Bush-ad-
minisztráció egyoldalú lépéseit. Amikor felvetődött a rakétavédelmi rendszer egyes 
elemeinek lengyelországi telepítése, az amerikaiak a diplomáciai életben rendhagyó 
módon még a lengyel válaszlevelet is megfogalmazták, annyira biztosnak vették Varsó 
támogatását és annyira nem tekintették egyenrangú partnernak a lengyeleket. Az ame-
rikai demokraták, személy szerint Barack Obama (valamint Hillary Clinton) a kam-
pány során ismételten bírálta ezért a republikánus elnököt. A mód azonban, ahogyan 
ugyanezt a tervet felmondta Washington, kísérteties módon hasonlított annak elkezdé-
séhez. Korábban szó volt a beválthatatlan ígéretek okozta szükségszerű népszerűség-
vesztésről; most kiderült, hogy a demokrata kormányzat is, amennyiben érdekei úgy 
diktálják, hasonlóképpen egyoldalú lépéseket tesz, mint az elődje. 

Harmadszor, az érintett országokban megerősítette az „európai opciót”. Az Egyesült 
Államok–Európai Unió kapcsolat az egész kérdéskör egyik neuralgikus pontja. A több-
ségi és hivatalos amerikai álláspont az, hogy az Egyesült Államok érdekelt egy erős, 
egységes és szabad Európa létében. Ennek érdekében Washington sokat is tett George 
H. W. Bush, Bill Clinton, de még George W. Bush második elnöksége alatt is. Ugyanak-
kor azonban létezik egy kisebbségi, de elég befolyásos vélemény is, amelyik nem biztos 
abban, hogy Washingtonnak hosszú távon érdeke volna egy erős vetélytárs „felépíté-
se”. A kérdés persze az, hogy a csökkenő erőforrásokkal az Egyesült Államok mennyire 
tudja befolyásolni az európai integrációt. Úgy tűnik azonban, hogy Washington „nagy 
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stratégiája” az EU, Oroszország és Kína „stratégiai biztosítása” (strategic reassurance), és 
igyekszik törekedni arra, hogy az egyes hatalmi központokhoz közelebb legyen, mint 
bármely másik kettő egymáshoz – ez az elképzelés is nagy mértékben hasonlít a nixoni-
kissingeri triangulationre. Közép- és Kelet-Európa országainak többsége a 2004. május 
1-jei csatlakozással alapvetően az „európai opció” mellett tette le a voksát (azt is mond-
hatjuk, hogy már valós lehetőség nem is akadt) és ez európai beágyazottságot tovább 
erősíti a lisszaboni szerződés. Az európai integráció leggyengébb pontja biztonságpoli-
tikai dimenzió: az Egyesült Államok, ha „európai” hatalom kíván maradni, akkor ezen 
a téren remélhet a legtöbbet; földrajzilag pedig a többszörös törésvonalon elhelyezkedő 
és ezért a legbizonytalanabb biztonsági helyzetben lévő közép- és kelet-európaiak le-
hetnek a legfogadókészebbek az amerikai biztonsági garanciákra.

Negyedszer, a közép-európai rakétavédelem jelentős átalakítása valószínűtlen, 
hogy változást hozna az orosz (katonai) stratégiában.10 A grúz–orosz háborút köve-
tően meghirdetett Medvegyev-doktrína a „privilegizált érdekszférákról és az orosz 
etnikum védelmének jogáról (aminek az előképe az Andrej Kozirjev nevéhez fűződő 
és az 1990-es évek közepén megjelent doktrína a „posztszocialista országok” és a „kö-
zel külföld” orosz befolyási övezetként való definiálása volt), valamint a nem sokkal 
később nyilvánosságra hozott orosz nemzetvédelmi stratégia, amiben kiemelt helyet 
kapott a hadszíntéri (taktikai) nukleáris fegyverek használata még akkor is, ha az el-
lenfél nem rendelkezi tömegpusztító fegyverekkel, nem változott az amerikai döntés 
nyomán. Továbbá, az amerikai döntés esetleg azt az üzenetet is közvetítheti a térség 
országainak, hogy előnyösebb számukra, ha megegyeznek Moszkvával. Ez az olvasat 
az orosz félnek előnyös, hiszen Moszkva stratégiájának része a transzatlanti kapcso-
lat gyengítése, s ezen belül az Európai Unió gyengeségeinek kihasználása, ami, pél-
dául, az energiapolitika terén a kétoldalú kapcsolatok erőltetését jelenti az egységes 
EU-állásfoglalásokkal szemben. Washingtonnak tehát óvatosnak kell lenni a kétoldalú 
kapcsolatok erősítésében, ha azok az EU–Egyesült Államok intézményesített együtt-
működését gyengítik, mert ezzel az oroszok malmára hajthatják a vizet. 

Ötödször, a közép- és kelet-európaiakban megerősödhet a (történelmileg nem egé-
szen helytálló) úgynevezett Jalta-szindróma,11 azaz a félelem, hogy ha az Egyesült Ál-
lamok stratégiai érdekei úgy kívánják, akkor Washington hajlandó megegyezni Moszk-
vával a fejük fölött.12 Az Egyesült Államokban mindig is létezett – és létezik most is 
– egy „Oroszország először” (Russia First) külpolitikai iskola, amely az amerikai–
orosz kapcsolatok alá rendeli a közép- és keleti európai—amerikai viszonyt.13 Koráb-
ban ismételten szó esett Barack Obama pragmatizmusáról, illetve a nixoni-kissingeri 
Realpolitikot idéző külpolitikai irányultságáról. Henry A. Kissinger még a közép- és 
kelet-európai kommunista rendszerek bukásának idején is egy érdekszféra elhatáro-
lást („Második Jaltát”) ajánlott; hivatalosan pedig a William Safire által „kijevi csirke” 
beszédnek elnevezett korabeli elnöki álláspont óvta Ukrajnát (s általában a térség or-
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szágait), hogy túlságosan gyorsan rohanjanak a függetlenség felé. A jelzett időszakban 
George H. W. Bush nem akarta Mihail Gorbacsov pozícióit aláásni, az 1990-es években 
pedig egy ideig Borisz Jelcint akarták az amerikaiak (például, Strobe Talbott) megóvni 
a radikális közép- és kelet-európai változások Oroszországra gyakorolt befolyásától. 
Az Obama-adminisztráció reset politikája a stratégiai kérdésekben, így a tömegpusztító 
fegyverek további elterjedésének megakadályozásában (így az iráni nukleáris program 
akadályozásában), a közép-ázsiai konfliktusok megoldásában, a nemzetközi terroriz-
mus elleni harcban, stb. Amerikai–orosz együttműködést remél. A látszat, ami sokszor 
olyan befolyásos, mint a valóság, az lehetett, hogy a csehországi és a lengyelországi 
rakétavédelmi elemek feladásával Moszkvának akart gesztust gyakorolni Washington 
– az oroszok többsége legalábbis úgy értelmezte, hogy az amerikaiak meghátráltak az 
orosz tiltakozás miatt. Az oroszok „puha” ellensúlyozási stratégiájából adódóan kérdé-
ses, hogy mennyire hajlandók együttműködni az amerikai kötelezettségek enyhítésé-
ben, illetve, hogy egyes helyeken egyáltalán képesek-e erre.

Az Obama-adminisztráció a közép-európai rakétavédelmet feltehetően az elnök 
„nukleárisfegyver-mentes világ” víziójának megvalósítása érdekében áldozta fel. Az el-
képzelés azonban nem váltott ki osztatlan támogatást sem az Egyesült Államokban, 
sem az amerikaiak szövetségesei, kiváltképpen a közép- és kelet-európaiak körében. 
A hidegháborúban az Egyesült Államok mindenek előtt a nukleáris csapásmérő képes-
ségével „rettentette el” a saját maga, illetve a szövetségesei elleni potenciális agressziót. 
Továbbá, a nukleáris fegyverek teremtették meg – az igaz, törékeny – erőegyensúlyt, 
amelyben nagyhatalmak nem remélhették azt, hogy győzelmes háborút vívhatnak 
egymás ellen. Elméletileg azonban nukleáris fegyverek híján azonban megnyerhetővé 
válhatnak akár nagyhatalmak közötti háborúk is a potenciális veszteségi küszöb lejjebb 
kerülésével, s ez destabilizálhatja a nemzetközi helyzetet, illetve merészebb (expan-
zívabb) külpolitikára csábíthatja a katonailag erősebb, a szomszédjaival szemben fö-
lényben lévő országokat. Egy ilyen forgatókönyv egyértelműen nem kedvez Közép- és 
Kelet-Európának; az Egyesült Államok elrettentő ereje a valódi biztonsági garancia, 
annak hiányában akár egy grúz–orosz típusú fegyveres konfliktus is megismétlőd-
het.14 Az amerikai elnök egyértelművé tette, hogy nem reméli, hogy egy vagy akár két 
generáción belül megvalósulhat ez az „álma”. Az Obama-adminisztráció által erőltetett 
START-szerződés, amely újabb csökkentéseket ír elő a robbanófejek, illetve az azokat 
célba juttató eszközök számát illetően, nem egyértelműen előnyös az Egyesült Álla-
moknak, valamint az érzékeny geopolitikai helyzetben lévő szövetségeseinek, ugyanis 
ezáltal terheket vesz le az orosz vezetés válláról. Következésképpen Moszkva külpoliti-
kai aktivitása megnőhet a szabaddá vált erőforrások egy részének felhasználásával, s a 
deklarált orosz kül- és biztonságpolitikai aktivitás elsősorban a posztszovjet térségben, 
a közép- és kelet-európai biztonságot közvetlenül is érintő jelenlegi „szürke zónában” 
(Fehéroroszország, Ukrajna, Moldova, a kaukázusi köztársaságok) valósulhat meg, 
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de ugyanígy megjelenhet közvetlen tőkebefektetés és a nyomában járó politikai befo-
lyásszerzéssel Közép-Európában is.15 Ráadásul az Obama-adminisztráció a nukleáris 
fegyverzetcsökkentés mellett szorgalmazza az európai hagyományos fegyveres erők-
ről szóló szerződés (Conventional Armed Forces in Europe, CFE) végrehajtásáról szóló 
vita felújítását is. Moszkva 2007 végén függesztette fel a szerződés egyes pontjainak 
megvalósítását; jelesül, (ellentétben, többek közt, az 1999-es isztambuli kötelezettség-
vállalásokkal) nem vonta ki a fegyveres erőit Grúziából és Moldovából. A demokrata 
kormányzat eddigi Oroszországgal szembeni rendkívül megértő gesztuspolitikájából 
kiindulva nem lehet kizárni azt, hogy Barack Obama diplomáciai (látszat)eredménye-
ket középpontba állító külpolitikájából következően hajlandó figyelmen kívül hagyni 
a szerződés nyílt megszegését annak érdekében, hogy tárgyalóasztalhoz ülhessen az 
orosz vezetéssel.16 A következmények újfent elsősorban nem materiális téren jelentkez-
hetnek: a közép- és kelet-európaiak azt az üzenetet olvashatják ki egy ilyen fejlemény-
ből, hogy Washington lefokozta a térséget Oroszország kedvéért.

Az Egyesült Államok közép-európai szerepe

A 2009 nyarán nyilvánosságra hozott úgynevezett 22-ek levele meglehetősen nagy – 
elsősorban negatív visszhangot váltott ki az Egyesült Államokon belül és azon kívül is. 
Az eminens, részben még mindig aktív, részben már visszavonult közép- és kelet-eu-
rópai közéleti személyek által jegyzett írás annak az aggodalomnak adott hangot, hogy 
Washington „elfelejtette” a térséget, s ennek a negligálásnak súlyos politikai, gazdasági, 
stratégiai következményei lehetnek. A bírálók egyrészt a formával nem értettek egyet: 
egy nyilvános levél írása szövetségesek között szokatlan, s ha vitás kérdések merülnek 
fel, azt zárt ajtók mögött illik megbeszélni. Másrészt a levél tartalmával nem értettek 
egyet; elsősorban a „hivatalos” Washington tiltakozott az ilyen jellegű értékelés ellen, 
s a legfőbb ellenérv az volt, hogy az aláírók félreértik a helyzetet, mert legfeljebb annyi 
történt, hogy az Egyesült Államok már nem kezeli olyan kiemelt helyen a térséget, 
mint, például, a NATO-csatlakozás idején. Mindehhez még, némi szemrehányással, azt 
is hozzátették, hogy inkább örülnie kellene a közép- és kelet-európaiaknak, hiszen az 
amerikai magatartás azt tükrözi, hogy a térség államai „normálissá” váltak és ahogy 
Washington nem kezeli Koppenhágát vagy Oslót sem kiemelt helyen, úgy Varsó vagy 
Prága vagy Budapest sem igényelhet speciális bánásmódot.

A jelenségre, tudniillik az Egyesült Államok fokozatosan csökkenő érdeklődésére 
Közép-Európa iránt Charles Gati már 2008 végén felhívta a figyelmet.17 Az amerikai ér-
deklődés és befolyás egyidejű hanyatlását Gati, többek közt, a térség országainak euró-
pai uniós tagságából eredezteti („több Európa kevesebb Amerika”), ami bár nem zéró 
összegű játék, de az Egyesült Államok egyértelműen „vesztes” Brüsszellel szemben. 
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Továbbá a Bush-adminisztráció Európától viszonylagos távoli pontokra koncentrálta 
az Egyesült Államok figyelmét. Az amerikaiak időnként arrogánsak is voltak: az omi-
nózus lengyelországi rakétavédelmi megállapodás tervezetében egyfelől hosszú listá-
val szerepeltek a lengyel kötelezettségek, míg a másik oldalon a jogok kaptak hason-
ló terjedelmet. A public diplomacy intézményeit az 1990-es évek második felében mind 
megszűntették az amerikaiak Közép- és Kelet-Európában – aminek az üzenete az volt, 
hogy már megnyerték a térségben a „szívekért és agyakért” (hearts and minds) folytatott 
küzdelmet a szovjetekkel/oroszokkal szemben és már nem szükséges különösebb ener-
giákat fordítani a helyiek rokonszenvének megtartására vagy éppen megnyerésére. 
(Ha Washington meg akarja tartani az emberek rokonszenvét, vagy éppen visszanyerni 
azt, nagyobb erőfeszítéseket kellene tennie ezen a téren: az EU pénzügyi támogatása, a 
strukturális alapok stb. azt eredményezhetik, hogy a „szívek és agyak” a „pénzt” fog-
ják követni a térségben.) George W. Bush elnök kapcsán stílszerűen egyfajta „mission 
accomplished” mentalitás juthat eszünkbe; vagy hogy Gati azóta sokszor használt kifeje-
zését használjuk, „kipipálták” az amerikaiak a térséget („checkmark syndrome”). Közép- 
és Kelet-Európa országainak túlnyomó többsége az euroatlanti integrációs szervezetek 
tagja lett, s ezen kívül mindegyikben megvalósultak a parlamenti demokrácia és a sza-
bad piacgazdaság feltételei, az emberi és polgári jogokat pedig lényegében mindenhol 
a térségben tiszteletben tartják. Közép-Európában nem ezeket a premisszákat vitatják, 
hanem sokan arra hívják fel a figyelmet, hogy a geopolitikai verseny távolról sem zá-
rult le a térségben az itteni országok NATO- és EU-csatlakozásával. Oroszország vál-
tozatos eszközökkel, beleértve egyes államok marginalizálását, a térség országainak 
megosztását, azok gazdasági függés alá vonását, politikai megfélemlítését, esetenként 
akár zsarolását vagy helyi konfliktusok kirobbantását, próbálja korábbi befolyását visz-
szanyerni.

Az amerikai–közép-európai viszony változásait a legjobban talán az iraki háború 
előtt, alatt és utána történtek világítják meg. A közép- és kelet-európaiak egyöntetű-
en kiálltak a Bush-adminisztráció mögött az iraki háború előestéjén (Nyolcak levele, 
Vilniusi Tizek) vállalva a konfrontációt, többek közt a németekkel és a franciákkal is. 
A közép- és kelet-európai politikai vezetők túlnyomórészt szövetségi szolidaritásból 
álltak ki Washington mellett és nem azért, mert helyénvalónak tartották az amerikai 
fegyveres beavatkozást. A közép-európaiak összesen ötezer katonával képviseltették 
magukat Irakban (a nem amerikai csapatok egyharmadával), legalább félmilliárd dol-
lárral járultak hozzá költségekhez és az amerikaiakon kívül legnagyobb mennyiségben 
adományoztak fegyvert az iraki hadseregnek a harcok után.18

Kiderült azonban, hogy a költséghatékonyság elmaradt a várttól. Washingtontól azt 
várták a közép-európaiak, hogy megfelelő nagyságú részesedést kapnak majd a há-
ború utáni különböző gazdasági megbízásokból – és ezek jobbára elmaradtak. „Jutal-
mul” vízummentességet reméltek – de több mint fél évtizedig kellett várni arra, hogy 
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az a várakozásuk beteljesüljön. Ellentmondásosabb a fegyveres erőik modernizálásá-
ban remélt és várt amerikai támogatás kérdése: a közép- és kelet-európaiak nagyvona-
lúbb segítséget reméltek, míg az amerikaiak úgy vélték, hogy a két részletben, összesen  
220 millió dollár értékben folyósított katonai segély megfelelő módon fejezi ki Washing-
ton háláját.

A közép- és kelet-európai államok rokonszenvének elvesztése súlyos politikai követ-
kezményekkel járhat az Egyesült Államok számára. A térség államai az Európai Parla-
ment helyeinek nagyjából negyedével és az Európai Tanács szavazatainak egyharma-
dával rendelkeznek; azaz jelentős érdekérvényesítő képességgel rendelkezik ez a tömb. 
Abban az esetben, ha az Egyesült Államok „európai” hatalom kíván maradni (márpe-
dig eminens érdekek szólnak emellett) és – adott esetben – megpróbálja csökkenteni 
az EU mint versenytárs jelentette kockázatokat, akkor szüksége van szövetségesekre a 
kontinensen belül. Továbbá, „nagypolitikai téren”, a közép- és kelet-európai szövetsé-
gesek erősítik az Egyesült Államok pozícióit Oroszországgal szemben is. Washington-
nak mindenképpen figyelni kell arra, hogy az erősödő Amerika-ellenesség a térségben 
milyen hatásokkal járhat. Egyrészt kiderült, hogy az Amerika-ellenes politikai erők 
gyakran egyben oroszbarátok is (bár a két jelenség nem kapcsolódik szükségszerűen 
össze). Másodszor, az Amerika-ellenesség általában populista kapitalizmusellenesség-
gel kapcsolódik össze, politikai síkon pedig különböző színezetű tekintélyuralmi rend-
szerek népszerűsítésével. Ha ezek a tendenciák megerősödnek, akkor veszélybe sodor-
hatják az évszázados amerikai nagy stratégiát: egy liberális (demokratikus) világrend 
megteremtését, vagy, egy rövidebb időkeretet figyelembe véve, a poszt-geopolitikai 
„egységes, egész és szabad” Európa álmát. Ha pedig erőegyensúlyi szempontból érté-
keljük Közép-Európa szerepét az Egyesült Államok számára, akkor a térség továbbra 
is akadályt jelenthet Oroszország Nyugat-Európába való zavartalanul eljutásához; to-
vábbá helyszínül szolgálhat az amerikai rakétavédelmi rendszer európai telepítésének, 
valamint az atlanti szövetség keleti szárnyának.

Jóllehet nem a rakétavédelmen múlik az Egyesült Államok és Közép-Európa kap-
csolatának minősége,19 az Egyesült Államok közép-európai megítélésnek az utóbbi 
években a legnagyobb kárt kétségtelenül a csehországi és lengyelországi ballisztikus 
rakétavédelmi berendezések feladása, illetve az amerikai döntés nyilvánosságra ho-
zatalának a körülményei okozták.20 Nem véletlen, hogy az Obama-adminisztráció a 
kormányzat talán leginkább „héja” tagját, Joseph Biden alelnököt küldte „kármentő” 
körútra 2009. októberben; Biden már a 2008-as grúz–orosz konfliktusban is követke-
zetesen oroszellenes álláspontot foglalt el és egyik szorgalmazója volt az az évben Bu-
karestben megtartott NATO-csúcsértekezleten a szövetség további keleti bővítésének, 
azaz annak, hogy Ukrajna és Grúzia partnerségi státust kapjon. A két ország esetleges 
NATO-tagságát a leghatározottabban ellenezték Moszkvában. Az amerikai javaslat vé-
gül elsősorban az európai szövetségesek többségének az ellenállásán bukott meg, de 
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Biden alelnök egy év múlva Bukarestbe visszatérve hangsúlyosan kiállt amellett az elv 
mellett, hogy „szuverén demokráciák joga, hogy önállóan döntsenek, önállóan válasz-
szák meg a szövetségeseiket anélkül, hogy bármely más állam vétójogot gyakorolhatna 
a döntéseik felett.”21A kimondatlan orosz vétójogra utalva ugyanebben a beszédben cá-
folta az amerikai alelnök, hogy a csehországi és a lengyelországi rakétavédelmet orosz 
nyomásra adta volna fel az Egyesült Államok; kijelentette, hogy a döntést az Egyesült 
Államok és a NATO-szövetségesek biztonsága diktálta s semmi más. 

Ám beszédének politikai üzenete sokkal átfogóbb kérdéseket érintett. Az út célja 
egyértelműen az volt, hogy eloszlassa a közép-európaiak félelmét attól, hogy az Egye-
sült Államok „leírta” volna a térséget. Biden alelnök lényegében megfordította a kö-
zép-európaiak érveit, melyek a nagyobb amerikai figyelembe burkoltan talán a jelen-
tősebb gazdasági, pénzügyi és politikai amerikai jelenlétet is beleértették. Az amerikai 
politikus – kicsit John F. Kennedy híres beiktatási beszédére utalva („ne azt kérdezd, 
mit tehet az állam érted, azt kérdezd, te mit tehetsz az államért”) – arról beszélt, hogy 
immár Közép-Európa országai tudnak valami nyújtani az Egyesült Államoknak, vagy 
legalábbis a kérdés az, hogy mit tehet az Egyesült Államok Közép-Európával közösen 
(és nem Közép-Európáért). Szövetségesként fontos szerepet játszhatnak a tőlük keletre 
eső térség demokratizálásában; az alelnök Moldovát, Ukrajnát és Grúziát említette név 
szerint. Ugyanakkor az út előtt külpolitikai tanácsadója, Tony Blinken egy sajtótájé-
koztatón kijelentette, hogy „az Egyesült Államok és Közép-Európa országai egy helyi 
agendától egy globális felé haladnak”.22 Az Egyesült Államok Európától, általában, ak-
tívabb globális szerepvállalást, tehermegosztást vár el. Közép-Európa, például az iraki 
háború alatt, erőn felül teljesített, s a várt (remélt) ellentételezés a térség vezetői szerint 
elmaradt. 

A közép-európaiak többsége ellentmondást vél felfedezni az amerikai elvárások és 
egyes kérdésekben elfoglalt amerikai álláspont között. Mindenekelőtt egy a térségre 
vonatkozó átfogó amerikai stratégia hiányzik.23 A rakétavédelmi rendszer egy straté-
giai gondolkodás terméke lett volna, de annak átalakítása után a kárpótlásként Len-
gyelországnak juttatott Patriot-ütegek már ad hoc döntés eredményének látszanak. 
A térség biztonságának egyik Achilles-sarka az egyoldalú energiafüggőség Oroszor-
szágtól. Moszkva számos alkalommal a tanújelét adta annak, hogy nem habozik az 
„energiafegyver” bevetésével (például a baltiak ellen), s még akkor is, ha nem alkal-
mazza minden vitás esetben, a lehetőség, hogy alkalmazhatná, jelentősen javítja az orosz 
alkupozíciókat az éppen aktuális közép- és kelet-európai tárgyalópartnerrel szemben. 
Az európai szolidaritást nem vehetik készpénznek a térség államai – a Nordstream stra-
tégiai és biztonságpolitikai vonatkozásai közismertek, s a jelenlegi egyetlen olyan ter-
vet, amelyik nem orosz energiahordozót szállítana nem orosz területen át (Nabucco) 
egyes nyugat-európai államok (főleg a Gazprommal előnyös kétoldalú szerződéseket 
kötöttek) a háttérben csendben szabotálják. Abban az esetben, ha az Egyesült Államok 

KSz2010_2.indb   64 2010.06.29.   23:12:18



652010. nyár

A kapcsolatok „normalizálása” vagy jóindulatú közömbösség?

fontosnak tartaná Közép-Európa geopolitikai szerepét, az eddigi politikai nyilatkoza-
tokban kimerülő elvi támogatás mellett olyan lépéseket kellene tenni, amelyek, pél-
dául, valamelyik nagy amerikai olajvállalat részvételét szorgalmaznák. Közép-Európa 
(energia)biztonságának növelése lehetőséget adna a térség országainak, hogy tágabb 
horizontokban gondolkozzanak és cselekedjenek, s ne kössék le minden energiájukat 
a helyi ügyek. A közép-európaiak energia-diverzifikációs törekvései (mind az energia-
források, mind az útvonalak tekintetében) kínálati piacot teremthetne a jelenlegi keres-
leti piac helyett -- annak minden lehetséges politikai és gazdasági következményével 
Európára és Oroszországra nézve egyaránt.

Az Egyesült Államokban (és egyes nyugat-európai nagyhatalmakban) fellehető 
„Oroszország először” felfogást az Obama-adminisztráció tagjai tagadják; a magyar 
közbeszédben jól ismert mondás parafrázisaként „több Oroszország nem jelent keve-
sebb Közép-Európát” számukra. Tony Blinken, Biden alelnök nemzetbiztonsági tanács-
adója a „szövetségesek először” (Allies First) megközelítést hangsúlyozta. A politikai 
megnyilatkozásokon túl számos „szakmai” érvet lehet felhozni, hogy a térség miért 
fontos az Egyesült Államoknak. A Balti-tengertől a Fekete-tengerig terjedő térség geo-
politikai szempontból kulcsfontosságú terület, amennyiben gyakorlatilag az Európába 
való bevezető, illetve kivezető utat jelenti. Három háború, kettő „forró”, egy „hideg” 
kezdődött itt, megcáfolva Otto von Bismarck híressé vált mondását, miszerint a Balkán 
nem éri meg egyetlen egy német gránátos életét sem. Az Egyesült Államok jelentős 
politikai és biztonsági tőkét fektetett a térségbe a hidegháború lezáródását követő más-
fél évtizedben; mindennek elvesztése súlyos hátrányokkal járna.24 Washington ugyan-
csak jelentős energiákat fektetett a térségtől keletre fekvő államok demokratizálásába, 
s végső soron az euroatlanti térséghez kapcsolásukba. Egy prominens amerikai jelenlét 
Közép- és Kelet-Európában erősíti ezekben az államokban a nyugati orientáció híveit, 
míg egy megnövekedett orosz befolyás, természetszerűen, gyengíti. Egy ilyen helyzet 
nem csupán az adott államokat érintené: az amerikai közép-európai jelenlét tükörké-
peként az orosz befolyás erősödése bizonytalanságot válthat ki Közép-Európa állama-
iban, ahogy azt Radoslaw Sikorski – az időnként a róla elvezett doktrínaként emlege-
tett elvként – megfogalmazta: orosz ellenőrzés alatt álló szomszédság Lengyelország 
biztonságára veszélyt jelentene. Sikorski külügyminiszter az amerikai–lengyel katonai 
együttműködés szükségességén túl legutóbbi washingtoni tárgyalásain hangsúlyosan 
beszélt a „demokráciaprojekt” fontosságáról, kiemelve azt a tényt, hogy 2010. július 
2–4-én Krakkóban a lengyel vezetés új életet kíván lehelni a tízéves fennállását ünneplő 
Community of Democraciesba.25

A lisszaboni szerződés bizonyos fajta választás elé állítja mind az Egyesült Álla-
mokat, mind a közép- és kelet-európai államokat a kétoldalú kapcsolataikat illetően. 
A szerződés szorosabb és a korábbinál előzetesen nagyobb mértékben egyeztetett kül- 
és biztonságpolitikát irányoz elő, és egyre több kérdésben valószínűsíthető a közös 
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európai álláspont. Azaz az Egyesült Államoknak, ha az európai integráció tovább mé-
lyül, az egyes európai államokkal fennálló kétoldalú kapcsolatok stratégiai fontossá-
gát csökkenteni fogja. Közép-Európa számára az Európai Unió a „belső”, miközben az 
Egyesült Államok a „külső” politikai keret. Washington „áthidaló megoldásként” a re-
gionális együttműködéseket preferálhatja majd; az igazság az, hogy az amerikaiak „ra-
darképernyőjén” eddig is ritkán tűntek fel külön-külön a térség kisebb országai (Len-
gyelország a méreténél és a geopolitikai helyzeténél fogva más kategóriába tartozik.). 
Az egymást követő amerikai adminisztrációk a hidegháború vége után, gyakorlatilag 
pártállásra való tekintet nélkül, Közép-Európát először stabilizálni akarták (a külön-
böző integrációs szervezetekhez való csatolás, illetve a csatlakozás feltételéül szabott 
politikai, gazdasági, társadalmi és jogi normák átadásával), majd ezt a stabilitást kí-
vánták mindenekelőtt megőrizni, s rosszallóan tekintettek minden olyan kezdeménye-
zésre, ami a közép-európai „nyugalmat” megzavarná. Ha mégis rangsorolni kellene 
az Egyesült Államok szempontjából a közép- és kelet-európai potenciális partnereket, 
nyilvánvaló okokból Lengyelország kerül az első helyre. A jelek szerint, hasonló – azaz 
elsősorban geopolitikai okokból – Románia követi a lengyeleket ezen a képzeletbeli 
rangsorban. Az ország geopolitikai ütközőhelyen fekszik, s fontos szerepet játszhat a 
balkáni stabilitás kialakításában, a fekete-tengeri biztonsági környezet kialakításában, 
sőt azon túlmenően a kaukázusi régióhoz való hozzáférésben, s Moldova révén nyitott 
Ukrajna felé is; Ukrajna számos amerikai stratéga (így például, Zbigniew Brzezinski) 
szerint kulcsfontosságú (pivotal) állam az Egyesült Államok eurázsiai stratégiájában. 
Budapest csak Bukarestet követi ebben a felsorolásban, bár Magyarország szerepe Wa-
shington szemében felértékelődhet, amennyiben szorosabb lengyel–magyar együttmű-
ködés alakul ki: Varsó a keleti partnerségi, míg Budapest a nyugat-balkáni stratégiai 
tervekben működhet együtt szorosan az Egyesült Államokkal. A jelek szerint a közös 
célokért való nagyobb erőfeszítéseket a közép- és kelet-európaiak oldaláról el is várja 
az Obama-adminisztráció. Míg a Clinton- és Bush-adminisztrációk politikai okokból 
nem mindig kérték számon a vállalásokat, s ezzel, bizonyos szempontból, patronáló 
szerepet töltöttek be, addig a 2009. januárban hivatalba lépő demokrata kormányzat a 
jelek szerint a Washington és a közép-európai fővárosok közötti viszonyt is „normali-
zálni” kívánja. Ez a „normalizálás” egyrészt azt jelentheti, hogy „felnőttként” hajlandó 
kezelni az Egyesült Államok a térség államait, de ennek fejében többet is vár el tőlük: 
elsősorban nagyobb szerepvállalást az euroatlanti közösséget fenyegető kihívásokkal 
szemben. A térség államai az áhított integrációs célok (NATO, EU) elérésével egyben 
kettős nyomás alá kerültek: regionális horizontjukat egyre globálisabb kitekintéssel kell 
felváltaniuk, és ennek megfelelően kell átalakítaniuk stratégiai elképzeléseiket, sőt ön-
képüket is. A politikai, gazdasági és jogi keretek átalakítása többé-kevésbé megtörtént 
Közép- és Kelet-Európában; az utóbbi területeken azonban mindez még várat magára.
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A kapcsolatok „normalizálása” vagy jóindulatú közömbösség?

Résumé

The ’Normalization’ of Relations or Benevolent Neglect? The Policy of the U.S. 
Towards Central Europe

In Summer 2009 twenty-two prominent Central and East European statesmen ad-
dressed an open letter to President Obama in which they called his attention to the 
perils of neglecting the region. The letter has achieved at least one goal: the U.S.-Central 
European relations have become part of the general discourse on the foreign policy of 
the Democratic Administration, which came into power in January 2009. The essay 
argues that this specific relationhip is very much determined, on one hand, by the U.S.-
Russian relations (basically conceived within the framework of strategic reassurance) 
and, on the other one, by the deepening integration of the EU, which is strengthening 
the trends towards common positions to be taken by the member states on an ever 
wider range of issues. Despite the gradual emergence of a CFSP in Europe, it seems 
that the Central and East Europeans have a distinct security perception, which calls 
for enhanced cooperation with the U.S. – especially in the ’hard’ security fields. There-
fore, multilatarization and bilateralization of the relations between the region and the 
U.S. are going hand in hand. The American perception of the region has also changed 
over the past few years. Nowadays, Washington tends to look upon the countries in 
Central and East Europe as ’normal’ parliamentary democracies which do not require 
the special attention they received in the years following the collapse of Communism 
until, practically, their accession to NATO and the EU. The Obama-administration has, 
in effect, adopted John F. Kennedy’s famous line with a slight change in its relations 
with the Central and East Europeans: ”Ask not what we can do for you; ask, what we 
can do together.”
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