
Hemy A. Kissinger: Diplomácia ( P a n e m  -  G r a f o ,  B u d a p e s t ,  
1 9 9 6 . )  Henry A. Kissinger: Korszakváltás az amerikai kül
politikában? A 21. századi Amerika diplomáciai kérdései 
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A következőkben az olvasó részletes elemzést olvashat a közelmúltban megjelent 
Kissinger-életrajzról és Henry Alfred Kissinger legutóbbi, tavaly nyáron Ameri
kában, idén tavasszal hazánkban is a könyvesboltok polcaira került Korszakváltás 

az amerikai külpolitikában? A  21. századi Amerika diplomáciai kérdései című művéről. A recen
zió több szempontból is rendhagyó; egyrészt méreteinél fogva, másrészt azért, mert való
jában „két és fél" kötetről íródott. Utóbbi oka pedig az, hogy a kilencvenes évek közepén 
megjelent már egy Kissinger-kötet Magyarországon, az azóta klasszikussá vált Diplomá
cia, amely teljes elemzése túlságosan hosszúra nyújtotta volna a tanulmányt. A Diplomácia 
ugyanis a nemzetközi kapcsolatok történetét öleli fel (kisebb-nagyobb szubjektív kihagyá
sokkal) a vesztfáliai békeszerződéstől napjainkig, közel kilencszáz oldalon keresztül. 
A mű minden igényt kielégítő, teljes elemzésére tehát nem vállalkoztam, azonban a két 
másik kötet elemzésekor közbeszúrtam a Diplomácia azon részeiből vett utalásokat, idéze
teket, amelyek relevánsak, vagyis az azon időszakról szóló részeket, amelyet Kissinger 
személyesen mint tudós, kutató vagy kormányzati „alkalmazott" átélt.1

Kissinger, aki ma Magyarországon nyilvánvalóan reneszánszát éli, választott hazá
jában igencsak megosztja a közvéleményt és a szakmai köröket is. Ezen igazából nincs 
mit csodálkozni; az amerikai külpolitikát meghatározó két fő, egymástól igen markán
san elkülönülő iskola egyike, a realista iskola híve és ennek szellemében cselekvő gya
korlati szakember. Kissinger jelentős gyakorlati tapasztalata mellett harvardi pro
fesszor volt 1954—1969-ig, ám a róla írt életrajz tanúsága szerint harvardi kollegái több
sége nem ismerte el elméleti munkásságát. Szakterülete a bécsi kongresszus kora, 
disszertációját a „Helyreállított világ: M etternich, Castlereagh és a béke problémái, 
1912-1822" címmel írta.2

Összesen tizenhárom könyv formátumban kiadott művet írt, ezekből hét az 
1957-1969 közötti időszakban, három a nyolcvanas években, három a kilencvenes 
években jelent meg. Az elmúlt nyolc év „termését" a memoártrilógia harmadik köteté
től3 eltekintve a Panem -  Grafo Kiadó jóvoltából hazánkban is kiadták. A Diplomáciáról 
már ejtettem néhány szót, talán még annyit, hogy Magyarországon 1996-ban jelent 
meg, két évvel amerikai debütálása után. A 2001 tavaszán íródott Korszakváltás az ame
rikai külpolitikában? A  21. századi Amerika diplomáciai kérdései című, majd háromszáz ol-
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dalas elemzés idén tavasszal vált magyarul is elérhetővé. A magyarországi Kissinger- 
reneszánszot támasztja alá a Time magazin akkori főszerkesztő-helyettese, Walter 
Isaacson által 1995-ben írt Kissinger-életrajz hazánkbeli, 2001-es megjelenése is. Főként 
a „méretei" miatt (hétszázötven oldal) -  bár stílusa színes, zsurnalisztikus, tele anek
dotákkal -  ez a mű sem egy könnyed olvasmány. Kissinger a kilencvenes évek elején 
még mindig azt a fényűző életet élte, mint külügyminisztersége idején (nem tudott le
mondani a fényes külsőségekről), ám a külpolitikából Clinton elnöksége alatt egyértel
műen kiesett, és egykori hírnevére és kapcsolatrendszerére alapozott jó nevű tanács
adó cégét igazgatta. Annak ellenére, hogy a külpolitika közvetlen alakítása már nem az 
ő feladata, Kissinger hetvenkilenc éves kora ellenére mind a mai napig a figyelem kö
zéppontjában van -  és mint ahogy említettem -  nagyon megosztja az amerikai közvé
leményt. A megosztottságra kiváló példa a 2002 júliusában The Trial of H enry Kissinger 
(Henry Kissinger pere) címmel Christopher Hitchens tollából megjelent kötet, amely 
tulajdonképpen összefoglalja mindazokat a vádakat, amelyek Kissingert érték kor
mányzati munkája során, és Kissinger bíróság elé állítását javasolja.4

Az Isaacson-kötet oldalain ábrázolt Kissinger „nem könnyű eset". Mind személyisé
gének, mind a munkásságának megítélése ellentmondásos. Az emberekből heves érzel
meket vált ki: vagy feltétlen híve lesz valaki, vagy esküdt ellensége. Bár Isaacson -  saját 
bevallása szerint -  mindent elkövet annak érdekében, hogy objektív maradjon, összessé
gében egy zseniális, ámde akaratos, hisztérikus, nehezen kezelhető, nagyzási hóbortban 
szenvedő, titokzatos hatalmi játszmákat kedvelő és a hatalmat ópiumként igénylő, min
denáron elismerésre vágyó emberről kapunk képet, aki a hatalom érdekében alakosko- 
dik, kétszínűsködik, és tisztességtelen eszközöktől sem riad vissza. Olyan embereket 
idéz, akik nagyképűnek, arrogánsnak és hiúnak nevezik Kissingert, majd rögtön utána
teszi, hogy „személyisége pedig, akármennyire zavaró volt, legalábbis mindig bámulat
ba ejtette őket."5 Isaacson egyszer beszélt csupán írása tárgyával, Kissinger a kéziratot 
sem olvasta, a szerző nem egyeztetett vele. Isaacson rengeteg interjút csinált Kissinger 
szüleivel, barátaival, kritikusaival, ellenségeivel, egykori és jelenlegi kollegáival és ezen
felül „nem hivatalosan hozzáférhető" dokumentumok voltak a forrásai. A könyv Kissin
ger hivatali éveire koncentrál, a hétszázötvenből ötszázötven az 1969-1976 közötti hét 
évvel foglalkozik, és mindössze 200 oldal jut a maradék 65 évre. Isaacson kötetének ter
jedelmét az is megnyújtja, hogy az érintett történelmi események előzményét és hátterét 
is taglalja. Aki többet szeretne tudni a hatvanas-nyolcvanas évek amerikai külpolitikáját 
alakító személyekről, annak mindenképpen ajánlható ez a kötet. Tanácsadók, beosztot
tak, politológusok egész hadát sorakoztatja fel Isaacson. A művön keresztül belelátha
tunk az amerikai külpolitikai döntések születésének folyamatába, abba, ami „kintről" 
monolitikus egésznek tűnik, mennyire nem az belülről, mennyire szét van szabdalva az 
egyes kormányzati szektorok, műhelyek, részérdekei által, abba, hogy egy-egy döntés 
milyen hosszadalmas huzavona eredményeképpen születik a legtöbb esetben.
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Isaacson Kissinger külpolitikájának, fogásainak jó részét -  életrajzokra sajátságo
sán jellemző módon -  Kissinger személyiségi jegyeiből vezeti le, pszichikai megkö
zelítést alkalmaz.

Kissinger pályafutásának csúcsát az 1969 és 1976 közötti időszak jelentette, anlikor ő 
volt az amerikai külpolitikában az elnök után az első ember, először mint befolyásos 
(William P. Rogersnél, az akkori külügyminiszternél is befolyásosabb) nemzetbiztonsági 
tanácsadó, majd 1973-tól mint külügyminiszter. Kissinger 1923-ban született Németor
szágban, Fürthben. Eredeti neve Heinz Alfred Kissinger. Értelmiségi vallásos zsidó csa
ládból származik, apja középiskolai tanár volt. Egy öccse is van, Walter, aki a szüleivel 
szemben az életrajz első oldalain jelenik csupán meg. A nácik zaklatásai elől a család 
1938-ban az Egyesült Államokba emigrált. Kissinger sosem írt vagy beszélt szívesen er
ről az időszakról. Ahogy Isaacson írja: „Kisebbítette a gyermekként megélt traumákat 
[is], az üldöztetést, a veréseket és a mindennapi összeütközést a heves antiszemitizmus
sal, ami miatt számkivetettnek érezte magát. Amint a fürthi újság, a Die Nachrichten ri
porterének Kissinger kifejtette [...] „Úgy tűnik, az életem Fürthben anélkül múlt el, hogy 
maradandó emléket hagyott volna."6 Bár később teljes mértékben szekularizálódott, az 
első években New Yorkban még gyakorolta a zsidó vallást, sőt, első esküvője is a vallási 
előírásoknak megfelelően zajlott, igaz, ez már inkább a szülei felé szánt gesztusként fog
ható fel. Bár a Kissinger család tizenhárom tagja életét veszítette a holokauszt során, Kis
singer nagyon ritkán beszélt nyilvánosan ezekről a szörnyűségekről. Azt állította, hogy 
„nem volt életre szóló trauma".7 Isaacson Kissinger gyermekkorából származtatja az el
fogadottság iránti vágyát, a bizalmatlansági és bizonytalansági hajlamát. „Amit sok em
ber képmutatásnak hitt, az gyakran Kissinger azon törekvése volt, hogy megnyerje ellen
tétes csoportok támogatását."8 A holokauszt és a Németországból való elmenekülés leg
fontosabb hatása mégis az volt, hogy „belé nevelte választott országának szeretetét".9 
Első feleségét, Annaliese Heischert a New York-i zsidó közösség tánciskolájában ismerte 
meg, a pontos évszámot Isaacson nem közli, de Kissinger ekkor még középiskolás volt. 
A középiskola elvégzése után a New York City College-be járt, miközben dolgozott. 
Könyvelőnek készült „minden különösebb lelkesedés nélkül".101943-ban behívták kato
nának. Ekkor kapta meg az amerikai állampolgárságot is. Isaacson szerint a katonaság és 
a közös háborús élmény volt az, ami igazán amerikai állampolgárokat nevelt a bevándo
roltakból. Felvették a hadsereg különleges kiképzési programjába, állami költségen 
egyetemre küldték a pennsylvaniai Eastonba, a Lafayette College-ba. Mérnöki tanulmá
nyokat végzett. A D-day11 véget vetett az egyetemi képzésnek, 1944 áprilisában a hadse
reg leállította a programot. Még abban az évben Kissinger találkozott Fritz Gustav An
ton Kraemerrel, aki akkoriban Kissmgerhez hasonlatosan közlegény volt, némileg jobb 
kapcsolatokkal. Kraemer, aki sok évvel később a Pentagon tanácsadója lett, felkarolta 
Kissingert, akiből ennek köszönhetően tábornoki tolmács, majd Németországban a fel
szabadított városok parancsnoka és kémelhárító tiszt válhatott. Városparancsnokként
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Gestapo-tagokat gyűjtött össze. 1945-ben visszalátogatott szülőföldjére is. Kémelhárító 
tisztként már tanújelét adta annak, hogy szereti a fényűzést: egy elkobzott előkelő villá
ban rendezte be főhadiszállását. Több mint húsz város parancsnoka volt ekkor. Oktatói 
karrierje az oberammergau-i Európai Parancsnoki Hírszerzési Iskolában kezdődött, ahol 
tíz hónapig tanított -  középiskolai végzettséggel. 1947-ben tért vissza az Egyesült Álla
mokba, és beiratkozott a Harvardra. A Harvardon a Kormányzattan tanszékhez kezdett 
el kötődni, és William Yandell Elliott filozófiaprofesszor a pártfogásába vette, másodéve
sen fizetett tanársegédi állást kapott mellette. Ánn Heischer, akit ekkoriban vett felesé
gül, felbecsülhetetlen segítséget nyújtott tanulmányai elvégzésében, hogy aztán később, 
amikor Kissinger pályája felívelőben volt, elhagyja az egyszerű asszonyt, mondván, hát
ráltatja a karrierjében, és nem elég előkelő azokhoz a társaságokhoz, amelyekbe Kissin
ger járni kezdett.12 Diplomamunkája a Harvard történetének leghosszabbja (a nagy ol
dalszámhoz való vonzódását azóta is megtartotta); háromszáznyolcvanhárom oldal. Cí
me sem kevésbé ambiciózus; A történelem értelme. 1951-től doktorandusz hallgató. 
A Harvardon nagy harc folyt a pozíciókért. Ebbe a harcba Kissinger nem szívesen szállt 
be; 1951-ben Elliott professzorral együtt létrehozták azt a programot, amely ?z elkövet
kezendő tizenhét esztendőre a működési területévé lett: a Harvard Nemzetközi Szemi
náriumot. Ez tulajdonképpen egy külföldi diákoknak és „ígéretes fiatal vezetőknek"13 
szervezett nyári egyetem volt. Mivel a szemináriumot bőkezűen támogatták, szép sum
mát tudott felajánlani az előadóknak, és így neves professzorok jöttek előadni. így Kis
singer széles és befolyásos emberekből álló ismeretségi körre tett szert. Isaacson szerint 
a diákok és az előadók között volt Valérie Giscard d'Estaing 1954-ben, Yigall Állón 1957- 
ben, Bülent Ecevit 1958-ban. Ezeket a kapcsolatokat még a kilencvenes években is fel
használja Kissinger, amikor tanácsadó céget irányít. Kissinger és felesége koktélpartikat 
adtak, és nyáron hetente kétszer fogadtak vacsoravendégeket. Ezt a szokását Kissinger 
második házasságában is megtartotta, csakhogy addigra már szakács és felszolgálók áll
tak rendelkezésére. A szemináriummal kapcsolatban létrehozott egy folyóiratot Con
fluence címmel. Ez mindössze hat évig jelent meg, előfizetője alig volt, mégis, a Harvard 
márkajelzésnek és a bőkezű anyagi támogatásnak köszönhetően nemzetközi hírű szak- 
tekintélyek (így például Reinhold Niebuhr, Raymond Aron, John Kenneth Galbraith, 
Hannah Arendt, Seymour Martin Lipset, Hans Morgenthau) írtak bele. Kissinger tehát a 
Harvardon eleinte tulajdonképpen főként tudományszervezői munkát látott el. Szemi
náriumokat is tartott, Sam Beer Társadalomtudományok II. című tantárgyának keretei 
között. Harvardi kollegáinak egyike így nyüatkozott róla: „Úgy viselkedett közöttünk, 
mint egy idősebb professzor. Időpontot egyeztetett nagyon pontosan, mintha rendkívül 
elfoglalt lenne, csak úgy nem ugorhatott be hozzá az ember, már akkor sem, amikor még 
csak tanársegéd volt."14 Miután befejezte a disszertációját, „instruktor lett, ami homá
lyos, bizonytalan kifejezést takart, ráadásul a véglegesítés időpontját is függőben hagy
ta, ezért Kissinger más lehetőség után nézett".15 Ifj. Arthur Schlesinger egyik, nukleáris
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fegyverekkel kapcsolatos cikkére írt megjegyzéseit a Foreign Affairs 1955 áprilisában meg
jelentette. Ez jelentette a belépőt ahhoz, hogy a Külkapcsolatok Tanácsában (Council of 
Foreign Relations) munkát kapjon. így lett Kissinger a tanács új, a nukleáris fegyverek 
és a külpolitika kapcsolatát elemző csoportjának vezetője, és felkérést kapott a témával 
kapcsolatos könyv megírására is. Feleségével való kapcsolata a könyv írása közbeh kez
dett elhidegülni. „A feladat összpontosítást igényel, közölte elég nyersen Ann-nel. Ezért 
nem volt szabad zavarnia vagy beszélnie vele, ha nem volt szükséges. Felesége nagyon 
igyekezett csöndben maradni, miközben kötelességtudóan csúsztatta be a harapnivaló- 
kat dolgozószobája ajtaján, míg Kissinger írt."16 A kemény munka eredményeképpen 
megszületett a Nukleáris fegyverek és külpolitika17 című könyv. Az akkoriban és azóta is 
divatos Kölcsönös Megsemmisítés Doktrínájával (MAD, Mutually Assured Destruc
tion) szembehelyezkedve Kissinger a korlátozott nukleáris háború mellett tette le a vok- 
sát. Ezen a felfogásán azóta sem változtatott, ugyanezeket a nézeteket lelheti fel az ol
vasó a legújabb könyvében is.18 Második könyve tizennégy hétig vezette a könyv top
listákat. Isaacson elmondása szerint John Foster Dulles (akkori külügyminiszter, akinek 
a politikáját kritizálta Kissinger) értékesnek nevezte a kritikát, Teller Ede pedig „dics
himnuszokat zengett róla".19 1956-ban, még mielőtt befejezte volna a könyvet, Kissin- 
gert felkérte a dúsgazdag Nelson Aldrich Rockefeller, hogy vezesse az akkor induló Kü
lönleges tanulmányi programot, amely a „nemzet előtt álló kritikus választásokat vizs
gálná meg".20 A feladat elvállalása azt jelentette, hogy százfős személyzet mellett külön
böző tanácsadó testületeket kell irányítani. Rockefeller ezzel későbbi kormányzói kam
pányát kívánta megalapozni.

Isaacson teletűzdeli az életrajzot Kissinger „hisztérikusságáról" szóló leírásokkal, 
például „Sokat szenvedett attól, hogy szívére vett dolgokat, egyszerű dolgokat, pél
dául hogy ment-e érte autó a repülőtérre, és hogy az Cadillac volt-e vagy sem. (...) Kis
singer hírhedten ingerlékeny volt a beosztottaival. Türelmetlensége ijesztő tudott len
ni: olyan szavakkal dobálózott, mint idióták és ütődöttek, és még nem tökéletesítette 
azt a trükköt, hogy kirohanásait alkalmanként önkritikus humorú, tréfás megjegyzé
sekkel szelídítse meg" -  mondta például egyik korabeli közeli munkatársa.21 Isaacson 
többször kritizálja Kissingert az ok nélküli és törvénytelen titkolózás és a hivatali út, a 
bürokrácia megkerülése miatt.22

Az ilyen visszatérő motívumok, betétek teszik az életrajzot zsurnalisztikus stílusú
vá.23 Isaacson nem tud túllépni újságírói mivoltán, hosszú oldalakon keresztül ecsete
li a Kissinger szupersztárságához hozzá tartozó, jó néhányszor botrányt kavart sajtó- 
tájékoztatókat és interjúkat. Nixon féltékenységére is külön hangsúlyt helyez.24 
Hosszasan fejtegeti, hogyan próbálta magát Kissinger jobb színben feltüntetni, hogyan 
hárította rá a rossz döntések miatti felelősséget az elnökre.25 Ami szintén nem a tudo
mányosság felé mutat, az az a tény, hogy Isaacson anonim forrásokat is használ, ami 
ugyan színesíti a művet, de ezáltal el is vesz a hiteléből.26
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1957-ben Kissinger elfogadta a felajánlott négyéves előadói státust a Harvardon, va
lamint a Nemzetközi Ügyek Központjának igazgatóhelyettesi posztját. Az előadói stá
tus „némileg homályos volt, és nem járt hozzá véglegesítés".27 Ezenfelül, mint később 
kiderült, nem jött ki felettesével, az igazgatóval, Robert Bowie-val sem. Az állandó, gya
korlatilag teljes élettartamra szóló professzori állásért kiélezett harcok folytak a Harvar
don, főként a Kormányzattan Tanszéken. A lehetséges jelöltek között voltak Kissinger 
mellett például Zbigniew Brzezinski (az örök rivális), Samuel R Huntington, Stanley 
Hoffmann. Itt írja Isaacson, hogy „Kissinger tudományos munkáját, habár lenyűgöző 
volt, származékosnak tartották, s nem kiterjedt, elsődleges kutatásra támaszkodott. [...] 
Kissingerről is azt tartották, hogy túlságosan elvarázsolta Washington, ahelyett, hogy a 
visszavonult egyetemi életet választotta volna."28 Végül a dékán, McGeorge Bundy ma
nőverezéseképpen Kissinger helyettes professzori rangot és egy fél állást kapott 1959- 
ben, és három évvel később megkapta a teljes professzori státust. 1958-tól a Harvard Vé
delmi Tanulmányok Programjának irányítója, doktoranduszoknak tartott szemináriu
mot Nyugat-Európáról. Mindkét esetben azt a módszert alkalmazta, hogy neves poten
ciális támogatókat hívott meg előadni. Már ekkor előjött az, hogy „ellenségei jobban le
nyűgözték, mint barátai"29 -  amennyiben felértek az ő szellemi képességeihez.

1959-ben született első gyermeke, Elizabeth, majd rá két évre David. Kissinger bará
tai elmondása szerint „úgy kezelte Annt (a feleségét), mint egy háziasszonyt (hausfrau) 
és sohasem figyelt arra, amit Ann mondani akart az asztalnál."30 1962-ben a házas
pár elvált.

Kissinger az ötvenes évek végétől kezdve tagja volt a Harvard -  MIT Fegyverzet- 
ellenőrzési Csoportnak. Ebben az időben egy sor, Eisenhowert enyhén kritizáló cikket je
lentetett meg a Foreign Affairsben. Ezekben az ekkor aktuális európai rakétaprogram mel
lett érvelt. 1961-ben megjelenik harmadik könyve a Választás szükségessége (Necessity for 
Choice).31 Ebben a korlátozott nukleáris háborút támogató korábbi felfogásával szemben 
ez ellen érvel, mondván, nem igazán lehet kihúzni a katonaságból, hogy mit is értenek 
korlátozott nukleáris háborún. Kissingernek a könyv a Nemzetközi Kapcsolatok Taná
csának igazgatóhelyettesi posztjába került.32 1968-ban megjelent az eredetileg a disszer
tációja részeként megírni kívánt, ám végül csak tizenhárom évvel később megszületett, 
Bismarckról szóló dolgozata.33 Ennek a tanulmánynak és disszertációjának „nyomait" 
fedezhetjük fel a Diplomáciában is.34 Kissinger és Bismarck, valamint Kissinger és Metter
nich között a reálpolitika, a tisztán a nemzeti érdekeken alapuló külpolitikai alapelvek 
követése miatt sokszor vonnak párhuzamot. Tény, hogy Kissinger konzervatív és bár 
elismeri, hogy az Egyesült Államok olyan ország, amely nem hagyhatja figyelmen kívül 
születésének körülményeit és az ebből eredő elhivatottságot, ami rendkívüli és megha
tározó módon kihat a külpolitikájára is, igazából a külpolitikát csak abban az esetben 
tartja összeegyeztethetőnek az idealizmussal, amennyiben legalábbis nem sérülnek az 
alapvető nemzeti érdekek. Kissinger effajta gondolkodásmódjának nyilvánvalóan köze
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van német gyökereihez és a német birodalmi gondolkodásmódhoz, amit gyakorlatilag 
egy az egyben kívánt alkalmazni az Egyesült Államok esetére. Egyik központi gondola
ta az volt, hogy egy nemzet befolyása azon múlik, hogy a világ hogyan és milyennek lát
ja a hatalmát, és ami még fontosabb talán, arra való hajlandóságát, hogy ezt a hatalmat 
használja. Ezért Kissinger szerint az Egyesült Államoknak nem szabad lelkiismereti kér
désekkel foglalkoznia, mert akkor saját létérdekeit veszélyezteti.35

John F. Kennedy megválasztásakor Kissingerben feltámadt a remény, hogy esetleg 
valamilyen fontos pozíciót ajánlanak fel neki a kormányzatban, hiszen konzervatív 
beállítottsága ellenére a Demokrata Párt tagja volt, a Kennedy családdal is meglehető
sen jó kapcsolatokat ápolt, és a Dwight David Eisenhowert bíráló cikkei és tanulmá
nyai is ebbe az irányba mutattak. Végül csupán egy részidős tanácsadói állást kapott, 
ami egyrészt csalódást okozott Kissingernek másrészt viszont lehetővé tette, hogy 
megőrizze katedráját a Harvardon. Isaacson így ír erről: „1961-1969-ig a hatalom pere
mén maradt. [...] Ám a szíve Washingtonba húzta, miközben Kennedy, Johnson és 
Nelson Rockefeller tanácsadójaként a perifériára kényszerült."36 Kennedy, McGeorge 
Bundy, a Harvard dékánja szerint „zseniálisnak, de fárasztónak tartotta Kissingert, za
varta, hogy Kissinger minden témát egy hosszú távú stratégia részeként akar értelmez
ni."37 Isaacson ezeken az oldalakon kitér olyan estetekre is, amelyek során Kissinger 
baklövéseket követett el sajtótájékoztatók során, amelyek arra késztették az amerikai 
kormányt, hogy elhatárolódjon tőle.38 1962-ben egy Foreign A ffairsbeli cikkében39 
visszatért a korlátozott nukleáris háború gondolatához, amelyet taktikai (azaz rövid 
hatótávolságú) nukleáris fegyverekkel lehetne vívni szemben a hosszú hatótávolságú 
stratégiai fegyverekkel vívott totális háborúval.

A vietnami kezdő lépésekkel kapcsolatban Kissinger Bundynak írt levele tanulsága 
szerint egyetértett.40 Kissinger 1965-ben járt először Vietnamban, amikor Henry Cabot 
Lodge nagykövet tanácsadónak hívta. Ekkor már a háború befejezésével kapcsolato
san voltak aggályai és a dél-vietnami kormányról sem volt túl jó véleménye. Az egyik 
akkoriban vele készült televíziós vita során az idealista retorikát alkalmazva azt mond
ta: „Azért vagyunk Vietnamban, mert meg akarjuk adni az ottani embereknek a jogot, 
hogy megválaszthassák saját kormányukat."41 Azt elfelejtette hozzátenni, hogy ha az 
a kormány ne adj' isten kommunista lenne, Amerika semmiképpen sem tűrné el. 
A Rand Corporation szakértőinek szóló, Santa Monicában tartott tájékoztatón Kissin
ger bírálta a Lyndon B. Johnson-kormányt, mert politikáját Nguyen Van Thieu kormá
nyának túléléséhez köti -  ezt a hibát azonban később maga is elkövette.421966-ban vett 
részt először a francia közvetítéssel folytatódó amerikai-észak vietnami titkos tárgya
lásokon, amelyek azonban sikertelennek bizonyultak 43 1968-ban munkaadója, Nelson 
Rockefeller ringbe szállt az elnökjelöltségért. Május elsején mondott beszédében 
(amely megírásában Kissinger is közreműködött) azt mondta, hogy a vietnami hábo
rúnak nincs katonai megoldása, a terület ellenőrzése nem lényeges tényező az Egye
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sült Államok számára, és új politika meghirdetését helyezte kilátásba Kína és Szov
jetunió irányába.44 Ebben a beszédben jelenik meg először a Kína-Szovjetunió-USA 
háromszög. Rockefeller Kissinger tanácsára hat hónapos fokozatos kivonulást javasolt. 
Kissinger néhány hónappal később, amikor nemzetbiztonsági tanácsadó lett Nixon 
mellett, már nem ezt az álláspontot képviselte. Miután Nixon nyerte meg az elnökje
löltségért folyó harcot, Kissinger nyilvánosan is lesújtóan nyilatkozott róla és barátai
val közölte „Ez az ember nem alkalmas elnöknek."45 Nyilatkozatai ellenére 1968 őszén 
a „kulisszák mögött" Nixon stábjának rendszeresen beszámolt a titkos párizsi tárgya
lások állásáról. Végül azzal a „jelszóval" lett a Nixon-stáb tagja, hogy erkölcsi köteles
sége a kormányzati munkán belülről javítani. Nixon és Kissinger először 1967-ben ta
lálkoztak egy karácsonyi koktélpartin. Henry Cabot Lodge, Nixon 1960-as alelnökje- 
löltje (volt saigoni nagykövet) kitartóan támogatta Kissinger nemzetbiztonsági tanács
adóvá való kinevezését. Miután Nixon úgy határozott, hogy a Fehér Házból kívánja 
alakítani a külpolitikát, ez még a külügyminiszterénél is befolyásosabb posztot jelen
tett. Kissingernek továbbra sem volt túl jó véleménye az elnökről46, ezt azonban gon
dosan titokban tartotta a nyilvánosság előtt (Isaacson azonban többször utal erre).47 
A nemzetbiztonsági tanácsadói poszt miatt le kellett mondania a harvardi katedrájáról 
és a Rockefeller-stábban való munkáról is.

Kissinger és Nixon személyiségjegyeinek leírására Isaacson hosszú oldalakat szen
tel.48 (Nixon iszákosságának ecsetelésére többször is kitér).49 Mindketten utálták a bü
rokráciát, amely szerintük lelassítja a döntéshozást és a hatékonyság rovására megy. 
Éppen ezért mindent elkövettek a titkos (még a külügyminisztérium és ahol lehetett, a 
Pentagon elől is eltitkolt), rövidített tárgyalócsatornák létrehozataláért, a bürokrácia 
kikerüléséért. A hatékonyság növelése mellett nyilvánvalóan ennek presztízs- és hata
lomnövelő szerepe is volt. William P. Rogers külügyminiszter és Kissinger között a fe
szültség hamarosan tapinthatóvá vált. Az elnök szinte csak a Közel-Keletet hagyta meg 
Rogers irányítása alatt, mondván „azt mégsem bízza egy zsidóra". Sem Nixon, sem 
Kissinger nem riadt attól vissza, hogy hazudjon, amikor „arra van szükség".50

A bürokrácia ellenőrzése és a kiszivárogtatások megelőzése végett hamarosan (már 
1969 májusában) Kissinger nyomására elkezdődött a munkatársak lehallgatása, és kö
rülbelül két évig folytatódott. 1973-ban pattant ki ebből a botrány. Kissinger saját magát 
is „lehallgattatta". A belső anyagokból igen gyakran több példány készült, és az archí
vumba olyan példány került, amely nem azonos a felhasználttal. Éppen ezért Isaacson 
bevallása szerint sokszor igen nehéz kideríteni, hogy mi is történt valójában.51 Az élet
rajzíró szerint a döntések központosítása és a bürokrácia mellőzése olyan méreteket öl
tött, ami (legalábbis bizonyos esetekben) a szovjet rendszerben jelenlévő hasonló hajla
mokat is meghaladta. „...Szemjonov [a szovjet tárgyalóbizottság vezetője] előnyt élve
zett Smith-szel [amerikai diplomata] szemben; a bizánci típusú rendszerben dolgozó 
amerikai kollegájától eltérően ő tudta, hogy elvtársai mit csinálnak Washingtonban."02
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Isaacson szerint Nixon négy fő problémás területet örökölt elődeitől: Vietnam prob
lematikáját, Kína kiközösítését, a közel-keleti patthelyzetet és egy eszkalálódó fegyver
kezési versenyt a Szovjetunió és az Egyesült Államok között?1

Kissinger Vietnammal kapcsolatos véleményét a The Vietnam Negotiation című, 1969. 
januárjában a Foreign A ffa irsben  megjelent tanulmányában fejtette ki. A tanulmányban 
elmondta, hogy ez egy alapvetően hibás háború, mert a gerillák „akkor is nyernek, ha 
nem vesztenek". „Az USA nem képes elérni céljait adott időn belül, illetve olyan szin
tű katonai erő alkalmazásával, amely még elfogadható az amerikai nép számára." 
Ugyanakkor hatalom- és presztízsveszteség nélkül az Egyesült Államok nem tud ki
szállni a háborúból, az USA-nak fent kell tartania a szavahihetőségét.54 Ezen felül -  Isa
acson értesülései szerint -  Kissinger nem gondolta, hogy Dél-Vietnamot örökre meg le
het szabadítani a kommunizmustól, és elvetette Johnson dominóelméletét. Felfogása 
szerint elegendő egy „elfogadható intervallum"-nyi idő (két-három évet emlegetett) az 
amerikai kivonulás és a kommunista hatalomátvétel között?5 A Diplomáciaban Kissin
ger már másképp gondolkodik. „A Védelmi Minisztérium felmérése szerint egy rende
zett visszavonulást tizenöt hónapnál rövidebb időn belül nem lehetett volna megszer
vezni, s ezalatt az amerikai csapatok helyzete fokozatosan annyira meggyengül, hogy 
a maradék haderő mindkét vietnami oldalnak túszul eshet."56 Bár Kissinger teljes 
mellszélességgel támogatta annak idején az elnök titkos akcióit, a kongresszusi jóváha
gyás nélküli bombázásokat, a nyilvánosságot kizáró, titkos tárgyalásokat, a Diplomácia 
tanulsága szerint a kritika mégiscsak hatással volt rá. így ír ezzel kapcsolatban: „Viet
nam [...] megmutatta, hogy az elnök nem viselhet háborút rendeleti úton. Nixonnak, 
akinek vad tüntetésekkel, az egyoldalú csapatkivonás felé araszolgató kongresszusi 
határozatokkal, valamint a tömegtájékoztató eszközök ellenségességével kellett szem
benéznie, már elnöksége kezdeti szakaszában a kongresszus elé kellett volna állnia, is
mertetnie kellett volna stratégiáját, s egyértelmű támogatást kellett volna kérnie politi
kájához. Ha nem kapta volna meg a felhatalmazást, szavazást kérhetett volna a hábo
rú befejezéséről, és a kongresszusra háríthatta volna a teljes felelősséget.57

A Vietnammal kapcsolatos béketárgyalásokat Kissinger 1969. augusztusában kezd
te. A tárgyalások nehézségére, az eltérő kultúrából, tárgyalóstílusból és a nézőpontok 
divergenciájából adódó buktatókra Kissinger a Diplomácia huszonhetedik fejezetében 
tér ki?8 Isaacson így ír erről: „Kissingert igazából az dühítette fel, hogy az észak-viet
namiak valóban fondorlatosak voltak, de épp az ellenkező értelemben: ugyanazt 
mondták a személyes, titkos megbeszéléseken, mint nyilvánosan -  úgy tűnt, hogy va
lóban azt gondolják, amit mondanak."59

Kissinger úgy gondolta, hogy a tárgyalások idejére nem kell leállítani a harci cselek
ményeket, mivel a katonasággal gyakorolt nyomás hatékony segítségére lehet a diplo
máciának; felgyorsíthatja a tárgyalásokat és további engedményeket csikarhat ki a tár
gyalópartnerből.60
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Kissinger összekapcsolás-elméletét sok támadás érte. Az elmélet lényege röviden az, 
hogy a fegyverzetkorlátozás és a gazdasági segítségnyújtás terén a szovjeteknek adan
dó engedményeket a regionális konfliktusok vagy az emberi jogok tiszteletben tartása 
terén tett engedményekhez köti az Egyesült Államok. A kritikusok azért támadták ezt 
az elméletet, mert szerintük a kereskedelem és a fegyverzetkorlátozás egyértelmű 
prioritást élvez minden mással szemben, egyik sem lehet alku tárgya.61 Az első ilyen 
összekapcsolási próbálkozás 1969-ben Vietnam és a fegyverzetkorlátozás viszonyában 
kívánt eredményeket elérni, sikertelenül.

Kissingert talán a legtöbb kritika az 1969 márciusában kezdődött (és 1970 májusáig 
tartó) titkos kambodzsai bombázásokért érte. Kambodzsa ugyanis egészen addig sem
leges állam volt, amelynek a területére beszivárogtak észak-vietnami gerillák, és fő
hadiszállást rendeztek ott be. A Diplomáciában nem tér ki igazán a kambodzsai bombá
zások titkos mivoltára (hacsak nem annyiban, hogy megjegyzi „Le Dúc Tho soha nem 
említette a minden egyes alkalommal felsorolt »bűnlajstromunkon« a vietnamiak kam
bodzsai bázisainak »titkos« bombázását".62 -  a titkost idézőjelbe téve). Szerinte Kam
bodzsa semlegességét már az észak-vietnamiak megsértették, amikor az USA erre rea
gált, erre a lépésre pedig feltétlenül szükség volt, mert az észak-vietnamiak és dél-viet
nami gerilla szövetségeseik Kambodzsán keresztül kapták az utánpótlást. Azt a vádat, 
mely szerint az Egyesült Államok ezen lépése hozzájárult a kambodzsai véreskezű vö
rös khmer rezsim vérengzéseihez, felháborodottan utasítja vissza.63 Sőt, továbbmenve 
azt gondolja, hogy inkább a kritikusok miatt került sor a vérfürdő ilyen mértékére, mi
vel azok megakadályozták, hogy „Amerika tovább segítse a kambodzsai kormányt a 
vörös khmer támadásai ellen."64 Szerinte azért is volt legitim a bombázás, mert Kam
bodzsa akkori államfője, Szihanuk herceg nem ellenezte azt. Kissinger Isaacson szerint 
(nem hivatkozott helyen és időpontban) azt mondta, hogy azért kellett titokban tarta
ni, „nehogy Szihanuk rivaldafénybe kerüljön, és így arra kényszerüljön, hogy nyíltan 
elítélje -  vagy esetleg támogassa -  az észak-vietnami bázisok ellen irányuló amerikai 
akciókat".65

A Nixon-doktrína66 (1969. július 25.) Isaacson szerint Kissinger és Nixon azon gon
dolatait tükrözte, amelyeket Vietnam kapcsán osztottak meg egymással.67 Kissinger 
ezzel ellentétben azt írja a Diplomáciában, hogy „...mindenki, köztük én is, a legna
gyobb meglepetéssel hallottuk, amint Nixon bejelenti: Amerika milyen új feltételekkel 
hajlandó külföldi kötelezettségeket vállalni".68 Bármi is az igazság, elmondhatjuk, 
hogy a Diplomáciában Kissinger összességében nem kívánja a saját szerepét kiemelni.

Kambodzsával kapcsolatban Kissinger a Diplomáciában mindvégig úgy beszél, 
mintha az kizárólag Nixon felelőssége lenne, holott ő ugyanúgy a bombázások mellett 
volt, és bár posztja szerint „csak" tanácsadó volt, a külügyminiszterénél is nagyobb be
folyással rendelkezett. Nixont a Diplomáciában -  mint már említettem -  a titkosság 
miatt implicite kritizálja azzal, hogy megjegyzi, nem lehet egy demokráciában elnöki
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rendeletekkel háborút vívni, holott „Kissinger szinte megszállottja volt a hadművelet 
titkosságának".69 A titkosítás azt jelenti, hogy nemcsak a nagyközönség, vagyis legin
kább a sajtó előtt tartották titokban a hadműveleteket, hanem a katonai felső vezetés 
egy része és a külügyminisztérium előtt is. A bombázásoknak annyi sikere volt, hogy 
az amerikai heti halálozási ráta 450-ről 250-re esett. Az 1970. májusában elkezdett szá
razföldi hadműveletek sem vezettek igazán eredményre, vagyis nem sikerült kifüstöl
ni a gerillákat. Isaacson említi, hogy Szihanuk herceg Kissingert és Nixont tette felelős
sé a vörös khmerek megerősödéséért (végső soron a későbbi vérfürdőért), méghozzá 
azért, mert Lón Nőit (a herceg ellen elkövetett puccsot vezető egykori miniszterét) tá
mogatták, aki nélkül „a vörös khmerek semmik lettek volna".70 Isaacson a vérfürdőért 
nem Kissingert és Nixont teszi felelősség, de Kambodzsa „lángba borításáért" igen.71

Isaacson önálló fejezetet szentel 1970 szeptemberének72, amikor egyszerre négy kül
politikai téma foglalkoztatta az elnököt és környezetét; a szovjetek Kubában tenger
alattjáró-kikötő építésébe kezdtek, Chilében Allende nyerte meg a választásokat, Jor
dániában a PFSZ túszul ejtett négy nyugati repülőgépet, és harcot próbált provokálni 
a palesztinok és a jordániaiak között, és mindeközben folytatódtak a titkos tárgyalások 
a vietnamiakkal. Kubával kapcsolatban az volt a probléma, hogy Nixon szeretett vol
na még 1970-ben elmenni Moszkvába, a kubai kikötő feletti konfrontáció ezt azonban 
veszélybe sodorta. A kubai ügyben ennek ellenére viszonylag hamar eredményeket ér
tek el, mint ahogy Izraelt is sikerült rávenni arra, hogy beavatkozzon Husszein jordá- 
niai király oldalán (aki mindenképpen el szerette volna kerülni, hogy a zsidó állam 
avatkozzon be; ő „csupán" amerikai segítséget kért abban az esetben, ha Irak vagy Szí
ria beavatkozna a PFSZ oldalán)73 Ami Allendét illeti, közvetlenül hatalomra kerülé
se után a CIA többször próbált puccsot szervezni ellene, sikertelenül.

A SALT-tárgyalásoknak Isaacson szintén külön fejezetet szentel.74 A tárgyalások során 
Kissinger ismét a Vietnamból jól ismert „összekapcsolásos" technikát (valamint a titkos 
tárgyalásokat) használja, azaz az ABM-szerződésről75 való tárgyalás fejében az Egyesült 
Államok cserében a támadó rakéták korlátozásáról kívánt tárgyalni a Szovjetunióval.

Kína és az Egyesült Államok közeledése igazából logikus lépés volt mindkét nagy
hatalom számára, hiszen mindkettejüknek feszült viszonya volt a Szovjetunióval. Áz 
igazi újítás a Kína felé való nyitásban az amerikai idealizmus felől a realizmus irányá
ba történő elmozdulás volt, valamint az, hogy az Egyesült Államoknak szakítania kel
lett a kommunizmus minden formáját zsigerből elutasító politikájával. Kissinger ezzel 
kapcsolatos gondolkodásmódja már 1968. májusában megjelent a fent említett Rocke- 
feller-beszédben. Nixon (más külpolitikai tanácsadók hatására) már egy 1967-ben meg
jelent Foreign A ffa irs-c ikkben  közzétette a Kína felé való nyitás igényét.76 Ő azonban a 
nyitást elsősorban a Szovjetunió büntetéseképpen gondolta, míg Kissinger egymás el
len akarta kijátszani a két nagyhatalmat. Kissinger megközelítése a kínai nyitás 
ügyében Isaacson szerint „kitűnő példája annak, ahogy személyes stílusa összekapcso
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lódott a diplomáciájával", „...szövetségeket kovácsolt és konspirációs kötelékeket ho
zott létre az ellentétek manipulálásával."77 Kissinger igazából a Nixon látogatását elő
készítő titkos kínai útját (amit utólag persze nyilvánosságra hoztak) követően lett „szu
persztár". Magát az utat és előkészítését is igen részletesen leírja az életrajzíró.78 Nixon 
ezzel kapcsolatos féltékenységére külön hangsúlyt helyez Isaacson. Nixon az 1972-es 
választások előtt úgy döntött, hogy a titkos és eredményesen haladó párizsi tárgyalá
sok tényét is nyilvánosságra hozza.

Kissinger -  Isaacson szerint -  minden regionális háborút a hidegháború szemüve
gén keresztül nézett. így az 1971-es pakisztáni-indiai háború megoldásának is a 
Moszkvára gyakorolt nyomást tartotta.79 Az 1971-es pakisztáni-indiai viszályban az 
Egyesült Államok Isaacson szerint „azt az oldalt támogatta, amely a polgárháborúban 
rossz oldalon állt: a nyugat-pakisztáni rezsim brutálisan elnyomta azt a demokratikus 
mozgalmat, amely megnyerte a szabad választásokat, és eközben több százezer embert 
mészárolt le". Emiatt „elterjedt az a nézet, hogy Kissinger külpolitikája érzéketlen az 
emberi jogok iránt".80 Az indiai-pakisztáni viszályban Kissinger egyértelműen Pakisz
tánt támogatta, Indira Gandhit lenézte, és ragaszkodott a szovjetekre gyakorolt nyo
máshoz, amellyel kapcsolatban hibát hibára halmozott. Emiatt és hisztériái miatt Ni- 
xonnak elege lett Kissingerből, és 1971 decemberében lemondatását fontolgatta. Ebből 
azonban nem lett semmi, mert addig odázta a döntést, amíg 1972 lett, a választás éve. 
Újra választási esélyeit nem akarta csökkenteni egy ilyen bejelentéssel.81

1972 áprilisában Kissinger Moszkvába utazott abból a célból, hogy előkészítse Nixon 
közelgő moszkvai látogatását. Erről az útról sem (mint ahogy az előzőekről sem) érte
sítették Rogers külügyminisztert. A moszkvai amerikai nagykövetnek szintén sejtelme 
sem volt a látogatásról. A Nixon-Brezsnyev csúcstalálkozót veszélybe sodorta a hai- 
phongi kikötő elaknásítása (1972. május), ám Kissinger szokásos „összekapcsolásos" 
technikájával bekapcsolta a német kérdést is a tárgyalásba, megcsillantva Brezsnyev 
előtt azt a lehetőséget, hogy amennyiben hajlandó szemet hunyni efelett a provokáció
számba menő amerikai lépés felett, a Bundestag megszavazza a Berlin kérdését rende
ző egyezményt. Kissinger a SALT-tárgyalások folyamán mellőzte az amerikai szakértők 
jelenlétét, ami egyrészt sértődöttséget eredményezett a körükben, másrészt egy kijátsz
ható megállapodás lett a dolog vége. 1972 májusában végül létrejött a Nixon-Brezsnyev 
csúcstalálkozó, ami mindent összevéve mindkét fél részére eredményesen zárult; doku
mentumot írtak alá a szovjet-amerikai kapcsolatok alapelveiről (amelyet azután egyik 
fél sem tartott be...), megállapodtak arról, hogy a Szovjetunió hamarosan megkapja a 
legnagyobb kedvezmény elvén alapuló kereskedelmi státust, rendezték a második vi
lágháborús kölcsönbérleti szerződés ügyét, és megállapodtak a később nagy port felvert 
gabonaszállításokról is. A találkozó középpontjában természetesen a leszerelési tárgya
lások álltak, ezen belül is a ballisztikus rakétaelhárító-rendszereket (ABM) korlátozó 
egyezmény és a támadó rakéták előállítását öt évre befagyasztó ideiglenes megállapo

148 Külügyi Szemle



Kissínger-életrajz, diplomácia és az amerikai külpolitika

dás. Az ABM-megállapodás eredményeképpen mindkét ország védelmi rendszere stra
tégiai szempontból elhanyagolható méretűre csökkent, így ki lehetett küszöbölni az el
lentámadásra való felkészülés miatt megnövekedő fegyverarzenált.

1972-ben fordulat következett be a Vietnamról folytatott tárgyalásokon. Az Egyesült 
Államok Szovjetunióhoz és Kínához való közeledése miatt Hanoi addig biztosnak hitt 
pozíciója megingott. Ami az Egyesült Államokat illeti, az elért eredményekhez képest 
túlságosan sokba került a háború, ezért az amerikaiak belementek abba, hogy a tűzszü- 
neti tárgyalások anélkül kezdődjenek el, hogy az északiak kivonulnának délről. Ennek 
fejében az északiak beleegyeztek abba, hogy Thieu, Dél-Vietnam elnöke a helyén ma
radhat. 1969 elején 534 ezer amerikai sorkatona, 1972 augusztusában már csak 27 ezer 
tartózkodott Dél-Vietnam területén. Kissingernek és Nixonnak az is fontos volt, hogy 
a november hetedikéi elnökválasztás előtt megkössék a tűzszünetet.82 Kissinger gon
dolkodásmódjában feltehetőleg az is közrejátszott, hogy a januári kongresszusi válasz
tásokon feltehetőleg a demokraták kerülnek fölénybe, akik azonnal megvonják a hábo
rú folytatásához szükséges pénzügyi támogatást. Nixonnak nem egészen ez volt a vé
leménye. Isaacson több oldalon keresztül ecseteli, az elnök miképpen próbálta leállíta
ni „Henryt" (különféle szárnysegédeken keresztül).

Nguyen Van Thieunak sem igazán tetszett az, hogy Kissinger bábnak tekintette, és 
igazából be sem vonta a tárgyalásokba. Utóbbit persze megnehezítette, hogy Dél-Viet
nam alapvető érdekei ellentmondtak az amerikai érdekeknek. Thieu nem akarta, hogy 
az amerikai csapatok kivonuljanak, valamint hogy az északiak délen maradjanak. 
Isaacson kutatásai szerint Thieu hónapokon keresztül könyörgött Kissingernek, hogy 
Saigon hadd tárgyaljon Hanoival a saját nevében, és ne erősítsék tovább a róla kialakult 
„Washington bábja" -  képet.83 Isaacson így ír Thieu és Kissinger viszonyáról: „.. .Kissin
ger úgy fogalmazott, hogy Thieu »a vietnamiakra jellemző korlátoltsággal és a belőlük 
áradó kulturális arroganciával hadakozott«. Valójában sokkal inkább őt kellene korlá
toltnak tekinteni (mert a küszöbön álló áttörést eltitkolta), illetve kulturálisan arrogáns
nak nevezni (mivel úgy tett, mintha az USA Saigon bevonása nélkül is megegyezhetett 
volna Észak-Vietnammal.)"84 Isaacson rábukkant Kissinger 1969-es Foreign Affairs-beli 
cikkében egy részletre, amelyet Kissinger pont arról írt, hogy miért van az, hogy ami
kor az Egyesült Államok közvetítőként szerepel egy megegyezés során, mind az USA, 
mind a szövetséges „keserű szájízzel kénytelen távozni". Sajnos, mivel ez egy majd fél
oldalas részlet, nincs mód és hely arra, hogy idézzem, ám érdemes megtekinteni -  egy
részt, mert Kissinger igen jól látta a helyzetet, másrészt mert az, amit 1969-ben leírt, tö
kéletesen ráillik az 1972-es helyzetre. Vagyis Kissinger elkövette ugyanazt a hibát a tár
gyalások során, amit néhány évvel azelőtt ő rótt fel az amerikai diplomatáknak.85 Ezen
felül sem Nixonnal, sem Thieuval nem egyeztetett a tárgyalások során (vagy csak igen 
homályos formában), illetve Nixon utasításait sorozatosan figyelmen kívül hagyta. En
nek meg is lett az eredménye. A Kissinger és Le Dúc Tho által kidolgozott egyezményt
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a déliek elutasították, nem utolsósorban azért, mert nem véglegesítette a két Vietnam 
közötti határvonalat; mert a tervezet szerint az északiak nem vonultak volna ki délről, 
és végül mert az Thieu kormányának túlélését veszélyeztette. A rohanás, hogy még a 
választás előtt megkösse az egyezményt, valamint az a tény, hogy az egyik főszereplőt 
kihagyta a tárgyalásokból, meghozta „gyümölcsét". Miután Nixon nevében Kissinger 
megígérte az északiaknak a szerződés aláírását, a botrány kipattanása elkerülhetetlen 
volt. Isaacson idézi Kissingert: „Az irónia legcsekélyebb jele nélkül Kissinger így szólt: 
»Úgy tűnt, Hanoi azt hiszi, bármit ráerőltethetünk Saigonra, illetve hogy teljesen ki le
het őket zárni a tárgyalásokból.« Mindez ugyanannak az embernek a szájából hangzott 
el, aki előzőleg mindenféle előzetes bejelentés nélkül úgy próbálta beadni a már kész 
egyezményt a dél-vietnamiaknak, hogy az aláírásig már csak öt nap volt hátra."86 Bár 
mindkét Vietnam elítélte Kissinger módszereit, az elnök újraválasztásához feltehetőleg 
hozzájárult az, hogy az amerikaiak csak azt a tényt vették igazából észre, hogy az elnök 
békét akar és belátható időn belül. Amikor végül az északiakat „nem lehetett jobb belá
tásra bírni", Nixon Hanoi bombázása mellett döntött, és Kissinger sem ellenezte ezt, bár 
utólag ezt a döntését nem vállalta. A bombázás eleve átgondolatlan volt, hiszen Hanoit 
egy olyan megállapodáshoz való ragaszkodás miatt bombázták, amit az amerikaiak 
eleinte ugyanúgy elfogadtak. A „karácsonyi bombázás" tipikus öngól volt, arról nem is 
beszélve, hogy nemcsak Amerika, hanem az egész világ közvéleménye felzúdult. 
A bombázás eredményeképpen végül Hanoi újra tárgyalóasztalhoz ült, tisztázták Sai
gonnal a félreértéseket, és 1973 januárjában megkötötték a tűzszüneti egyezményt.87 
Mint Isaacson rámutat, a háborút igazából 1969-ben le lehetett volna zárni. Amit az 
amerikaiak elértek ez alatt a négy év alatt, az az volt, hogy Thieu kormányának nem kel
lett lemondania a tűzszüneti megállapodás feltételeként.88 Kissinger a késleltetett, lassú 
kivonulás mellett, ahogy arról korábban szó esett, Washington szavahihetőségének 
megőrzése miatt tette le a voksát. Az azonnali kivonulás viszont -  Isaacson szerint -  job
bat tett volna az amerikai és a világközvéleménynek. Kissingert meglehetősen megvi
selte, amikor a Fehér Ház stábfőnökét, Haldemant 1973 májusában Nixon a Watergate- 
botrány előszelei miatt menesztette, és a helyébe Kissinger egykori helyettesét, az üstö
kösként felívelő karriert bejáró Alexander Haigot ültette.89

A HVG-ben a közelmúltban megjelent cikk90 tanúsága szerint Kissinger nem keve
redett bele a Watergate-botrányba. Isaacsonnak azonban ezzel ellentétes értesülései 
vannak.91

Kissinger korabeli népszerűségét mutatja, hogy Jonathan Bingham kongresszusi 
képviselő az alkotmány módosítását javasolta 1973 májusában, hogy a „Kissingerhez 
hasonló külföldön született állampolgárok is indulhassanak az elnöki székért".92

Isaacson Kissinger külügyminiszteri kinevezésével kapcsolatosan nem kellőképpen 
alátámasztott feltételezéseket von le: „Habár Nixon soha nem ismerte be nyíltan, 
okunk van feltételezni, hogy négy év alatt felgyülemlett sérelmei Kissinger népszerű
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sége miatt, valamint tanácsadójának azon hajlama, hogy kisajátítsa a sikereket, 
nemigen sarkallhatta az elnököt arra, hogy kormánytaggá tegye."93 Nixon csupán 
annyit mondott, azért nem akarja, hogy Kissingerből külügyminiszter legyen, mert a 
külügybe olyasvalaki kell, akinek vannak közgazdaságtani ismeretei, márpedig Kis- 
singemek nincsenek. Végül azonban a Watergate-ügy miatt és mert Kissinger lemon
dással fenyegetőzött, nem volt más választása. Rogers helyzete addigra már teljesen el- 
lehetetlenedett, lemondásnak beállított menesztése igazából csak idő kérdése volt.94

1973-ban Le Dúc Tho és Kissinger, a hosszan elnyúló vietnami háborút lezáró pári
zsi tűzszünet aláírói Nobel-békedíjat kaptak. A díjat Le Dúc Tho visszautasította, Kis
singer az oslói amerikai nagykövettel vetette át. Sokak szerint a díj már az átadás pil
lanatában sem volt indokolt, hiszen az amerikai katonák ugyan kivonultak a térségből, 
ám a kettészakított Vietnam tovább háborúzott, ráadásul Dél-Vietnam két évvel ké
sőbb a kommunisták kezére került. Ekkor Kissinger felajánlotta, hogy visszaadja a dí
jat és a pénzt, de ajánlatát nem fogadták el.95

A Kissinger által előszeretettel használt összekapcsolásos tárgyalástechnikára újabb 
példa két kérdés alkuszerű összekapcsolása; Moszkva megkapja a legnagyobb kedvez
mény elve alapján járó kereskedelmi és vámkedvezményeket96 (amit Jackson és Vanik 
szenátor próbált megakadályozni, mert a szovjetek nem engedték a zsidókat Paleszti
nába vándorolni), amennyiben szemet huny a Jom Kippur háborúban Izraelnek nyúj
tott amerikai katonai támogatás (fegyvereladás) felett.97 Moszkvai meghívását tekint
hetjük Kissinger ingadiplomáciája kezdetének. Az ingadiplomácia nevét onnan kapta, 
hogy Kissinger amerikai közvetítőként a konfliktusban álló felek és esetenként Moszk
va között ingázott, tárgyalt, egyeztetett (1974 januárja és 1976 között 11 látogatást tett a 
Közel-Keleten). A tárgyalási stílusa hasonló a Vietnam esetében alkalmazotthoz; néha 
„elfelejt" egyeztetni az izraeliekkel, amit azok nem nagyon tolerálnak.98

1973. október 24-én az izraeliek bekerítették az egyiptomi harmadik hadosztályt, ez
zel katonai patthelyzetet idézve elő. Az egyiptomiak először szovjet-amerikai közös 
közvetítőt akartak, miután azonban kiderült, hogy ez kivitelezhetetlen, Szadat be
leegyezett a közvetlen tárgyalásokba, ami nagy sikernek számított Kissinger szem
pontjából, mert ezzel sikerült kizárnia a szovjeteket a közel-keleti tárgyalásokból.99

A huszonegyedik fejezetben Isaacson részletes elemzést nyújt Kissinger tárgyalási 
stílusáról.100 A recept a következő: mindenekelőtt szükség van arra, hogy a tárgyaló 
pontosan tudja, mit akar elérni, legyen egy pontosan meghatározott célja. Ezen felül ne 
akarjon mindent egyszerre elérni, lépésenként haladjon előre. A kedvező eredmény 
elérése érdekében fontos a tárgyalópartnerrel kialakított személyes jó kapcsolat. Kis
singer kölcsönös tiszteletből eredő igen jó viszonyt ápolt Szadattal és Csou En-lajjal, 
Golda Meirrel viszont kutya-macska viszonyban volt. Isaacson idézi Morgenthaut, aki 
kétszínűsége miatt kritizálta Kissingert101 Kissinger előszeretettel alkalmazta Isaacson 
szerint a homályos szavak és a kifárasztás technikáját.
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Isaacson külön fejezetet szentel Kissinger sajtóval való kapcsolatának ecsetelésé
re,102 és főként olyan kollégákat idéz, akik vagy egyenesen barátai voltak Kissingernek 
(mint Katherine Graham vagy Joseph Alsop) vagy tisztelői. A fejezet végén William Sa- 
fire-t idézi, aki szerint a „befolyásos újságírókhoz fűződő kapcsolat olyan, mint a bank
ban elhelyezett pénz, amely a bölcs befektető számára [...] megértő füleket biztosít a 
nehéz napokban".103

Nixon és Kissinger között volt némi hasonlóság, ám a következő elnök, Gerald Ford 
és a külügyminisztere között a különbség mellbevágó volt. Fordot Nixonnal ellentét
ben nem zavarta Kissinger intellektuális fölénye és nyilvánosságmániája.

f 973-ra már igen népes számban voltak Kissinger kritikusai. Az egyébként egymás
sal szemben álló két tábor, az antikommunista konzervatívok és a Nixon-ellenes libe
rálisok az enyhülési folyamat ellenzésében egyetértettek.104

Kissinger egyik legnagyobb ellenlábasa a már említett Henry Jackson szenátor, aki 
meg szerette volna akadályozni a Szovjetunió számára biztosítandó legnagyobb kedvez
mény elvének megadását, amiért a Kreml 1972 augusztusában „oktatási adót" vezetett 
be a kivándorolni kívánók számára. A Jackson-Vanik-módosító indítvány hatására a 
szovjetek eltörölték az adót. Kissinger azt gondolta, hogy ezzel beéri az aktív szenátor, 
de Jackson követelte a kivándorlási vízumok számának évenkénti növelését.103 Kissin
ger megpróbálta más eszközökkel leállítani az enyhülési folyamatot veszélyeztető ak
ciót; rávette az izraelieket a nagyköveten, Sacha Dinitzen keresztül, hogy győzzék meg 
kongresszusbeli barátaikat arról, hogy vonják vissza a módosító javaslattól támogatásu
kat. Nixon elutasította, hogy egy másik ország belügyeibe beavatkozzon.106 A Szov
jetunió végül bejelentette (miután a kereskedelmi szerződést 1974. december 13-án jóvá
hagyták az Egyesült Államokban): csökkenteni kívánja a kivándorló állampolgárok szá
mát. 1975 januárjában Moszkva tájékoztatta Washingtont, hogy nem kívánja megkapni a 
legnagyobb kedvezményt, és a második világháborús lend-lease (kölcsönbérleti) adóssá
gait sem kívánja a továbbiakban törleszteni. Az enyhülési folyamat lassan kifulladt.

Kissinger külügyminiszteri hivatali ideje utolsó hónapjainak nemzetközi történései 
meghazudtolni látszottak az általa követett irányvonalat. Észak-Vietnam erőteljes of- 
fenzívába kezdett Dél ellen, Kambodzsában a vörös khmerek megtámadták az Ameri- 
ka-barát kormányt, Angolában polgárháború tört ki kubai, illetve szovjet támogatással. 
Kambodzsával kapcsolatosan Isaacson véleménye szerint a segély csak egy reményte
len háború meghosszabbítását hozta volna, ennek ellenére Kissinger kiállt mellette. 
Miután a kongresszus nem szavazta meg, a kormány (Kissingerrcl együtt) a kong 
resszusra próbálta hárítani a felelősséget.

Dél-Vietnam elestét az amerikai kormány tehetetlenül nézte. Kissinger később a Wa- 
tergate-ügyet okolta a párizsi tárgyalások kudarcáért -  az Egyesült Államok nem volt 
hajlandó vagy nem volt képes az elnöki tekintély csorbulása miatt életbe léptetni a tűz
szünetet.107 Gerald Ford elnök végül anélkül jelentette be 1975. április 24-én a vietna-
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mi háború végét, hogy előtte egyeztetett volna külügyminiszterével.108 A Johnson el
nök-féle dominóeffektus tévesnek bizonyult, hiszen ugyan Vietnam ugyan „vörös" lett 
(és hamarosan Kambodzsa is), ám az ázsiai államok sora nem követte ezt a folyamatot.

Amilyen egyértelműen pozitív a helsinki folyamat néven a történelembe bevonult 
eseménysorozatot lezáró és annak a nevét adó 1975-ös Helsinki Európai Biztonsági és 
Együttműködési Konferencia jelenkori megítélése, annyira ambivalensen viszonyultak 
hozzá a kortárs amerikaiak, akik az enyhülési folyamat csúcspontját az amerikai idea
lizmus elárulásának és Kelet-Európa kiárusításának tartották. Ezen vélemény kialaku
lásához hozzájárult Alexandr Szolzsenyicin amerikai látogatása is. 1975 nyarára Kis
singer és Ford népszerűsége annyira a mélyponton volt az Egyesült Államokban, hogy 
Kissinger olyasvalamire szánta el magát, amit más helyzetben nem tett volna: külpoli
tikáját magyarázó és népszerűsítő körutat tett az Egyesült Államokban. Az enyhülési 
folyamat végét jelezte, hogy 1975-1976-ra a világpolitika látóterébe egy újabb terület 
került: Afrika. Ez az addig marginális terület több tényező együttes meglétének követ
keztében került a figyelem középpontjába. Először is, a szovjet-amerikai jó viszony 
azon alapult, hogy egyik fél sem tesz a másikat fenyegető vagy annak értelmezhető lé
péseket. Afrika a Szuezi-csatorna 1956-os lezárását követően (1979-ig volt zárva) köz
ponti stratégiai helyzetbe került, hiszen partjai mentén húzódott az olaj Közel-Keletről 
Európába vezető szállítási útvonala. így a tengerpart menti afrikai államok hirtelen stra
tégiai pozícióra tettek szert. A hatvanas-hetvenes évek az afrikai felszabadító mozgal
mak és az önállósodás évei. Az utóbbi két tényezőt a Szovjetunió kihasználta, amikor a 
stratégiai fekvésű államokban, mint amilyen Angola, a baloldali mozgalmakat támogat
ta. Isaacson szerint Kissinger azért érezte fontosnak, hogy felkarolja Angola ügyét, mi
vel úgy g* mdolta, hogy az Egyesült Államok szavahihetősége került veszélybe Viet
namban és Kambodzsában.109 1976-tól kezdve megkezdődött az Egyesült Államok Af- 
rika-politikájának átalakítása, az új alapelvek kialakításában Kissinger is segített. A leg
fontosabb új elem a feketék támogatása volt az elnyomó fehér rezsimekkel szemben. 
Kissinger Afrika felé nyitása egyfelől tehát az olaj miatt megfelelt a reálpolitikusi látás
módjának, másfelől pedig az 1976-os választásokat volt hivatva előkészíteni.110

Az 1976-os választás Ford nixoni öröksége miatt eleve vesztett ügy volt. Az elnök 
ugyan mindent megpróbált (a választás évében távol tartotta például magát Kissinger- 
től), a választás nyertese nem ő lett.111 Kissinger, bár megfordult a fejében a lemondás 
gondolata, végig megtartotta pozícióját. 1976-ban kerülte a reflektorfényt, és haszonta
lan, ám *0'" ■> n c c 7 i  i Ú t iJ a v ó e n V n f  f o f f  U 2  I( a r A c i c

tuZiUüuivui. icii-i l\Ci uv»- Ford mennyit köszönhet tényle
gesen annak, hogy egy Carterral folytatott tévévita során nem tudta, milyen Kelet-Kö- 
zép-Európa és a Szovjetunió viszonya. A sztorit Isaacson fontosnak tartotta részletesen 
leírni113, Kissinger viszont kihagyta a Diplomáciából.

Kissinger nem tudta levetkőzni a hatalom és a népszerűség szeretetét, hivatala elha
gyása után is úgy érezte, neki kijár a külön repülőgép: mivel az állam ezt nem finanszí-
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rozta, kénytelen volt saját zsebébe nyúlni ez ügyben (mint ahogy a testőrök esetében 
is). Amikor a Harvardon felajánlották neki a nemzetközi kapcsolatok professzori szé
két, világossá tette, hogy nem élheti egy normális professzor életét. Kevesebb munká
ra, több mellékjövedelem-lehetőségre vágyott, mint amit egy ilyen professzori szék 
biztosítani tudott. Pénzét eleinte főként fizetett beszédek, előadások tartásával szerez
te, valamint a Goldman Sachs and Co. befektetési bank tanácsadója lett. Ez az „állás" 
lett az alapja Kissinger tanácsadó vállalkozásának. Az első négy évben elkészítette em
lékiratait White House Years114 címmel. Ez a kötet Nixon első elnökségével foglalkozik 
ezer oldalon keresztül. A hatalmas munkában Kissingert fizetett kutatók és a londoni 
Sunday Times szerkesztője, Harold Evans segítette.115

A folytatás, amely Nixon második periódusának másfél évével foglalkozik, Years of 
Upheaval116 címmel jelent meg 1982 tavaszán. Emlékírói tevékenységét ekkor több mint 
egy évtizedre felfüggesztette, és jóval kisebb terjedelmű írások készítésébe fogott a 
Washington Post, a N ew  York Post és más lapok oldalain. Ezenfelül televízió-kommentá
torként is tevékenykedett. 1982-ben átesett egy súlyos szívműtéten, és azt követően ko
molyan kellett diétáznia.

Külügyminiszterségét követően 1978-ban felmerült, hogy szenátorként visszatér a£ ak
tív politikába, ám végül mégsem vállalta a szenátorjelöltséget. Amikor Reagan alelnökje- 
löltet keresett, Gerald Ford neve is ott volt a potenciális jelöltek között, és ezzel lehetsé
gessé válhatott volna Kissinger hatalomba való visszakerülése is. Reagan azonban nem 
kedvelte őt (emellett úgy gondolta, Kissinger „tül puhán bánik a szovjetekkel"117), ezért 
amikor Ford úgy döntött, hogy nem vállalja a jelölést, Kissinger lehetséges kormányzat
beli szerepe is annullálódott. Ford helyett George Bush lett az alelnök, aki szintén nem na
gyon kedvelte az exkülügyminisztert, mivel Isaacson szerint (nem jelöl meg pontos for
rást) Kissinger Bush ENSZ-nagykövetsége idején információt hallgatott el előle, s így ki
zárta őt a politikai irányításból.118 Reagan első külügyminisztere, Alexander Haig Kissin
ger számysegédje és ellenlábasa volt hivatalbeli évei alatt -  s bár a Watergate-ügy kapcsán 
kiállt Kissinger mellett -, nem nagyon kedvelte Kissingert, ám ez kölcsönös volt. A követ
kező külügyminisztert, George Schultzot viszont Kissinger nagyra becsülte és kedvelte.

Ami Kissinger viszonyulását illeti a reagani külpolitikához, a nulla megoldás egyez
mény (amely amerikai részről az európai nukleáris rakéták leszerelését tartalmazta) 
megdöbbentette őt, és igen szkeptikusan viseltetett Gorbacsov pacifista elképzelései irá
nyában is. Ez a felfogás szöges ellentéte volt annak, ami miatt Reagan azt mondta meg
választása előtt Kissingerről, hogy „.túl puhán bánik a szovjetekkel". A változás oka az 
volt, hogy meg akarta nyerni a republikánusok pragmatista részének rokonszenvét, 
akiktől azt remélte, újabb republikánus kormányzat esetén belé helyezik bizalmukat.

Kissinger és Nixon „korlátozott, de kifogástalan" kapcsolatot tartott fenn egymással 
a hatalomból való kikerülésüket követően.119 A féltékenység és a kétszínűség azonban 
mindig beárnyékolta ezt a formálisan jó viszonyt. 1977-ben Nixon egy interjúsorozat-
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ban „Kissingert titkolózónak, összeesküvőnek írta le, olyan embernek, aki hajlamos a 
magánéletben felháborító megjegyzéseket tenni, és aki hataloméhes."120 Nixon ennek 
ellenére arra ösztönözte Reagant, hogy többet használja Kissingert. Reagan azonban 
„partvonalon tartotta Kissingert". Egyetlen megbízatása Közép-Amerika pártközi bi
zottsága irányításában merült ki. Isaacson szerint az egész arra volt jó, hogy a kor
mányzat a kongresszustól pénz csikarjon ki a nicaraguai sandinisták elleni felkelők és 
El Salvador támogatására.121 Bush elnöksége alatt sem számíthatott Kissinger semmi 
jóra (komolyabb megbízásra) a fent említett személyes ellenszenv miatt.

A Kissinger Associatest a névadó nem sokkal azután alapította, hogy befejezte kül
ügyminiszteri tevékenységét, ám ténylegesen a visszaemlékezések megírását követően, 
1982 közepétől lett igazán aktív a cég. Kissinger „kölcsönözhető diplomatává" vált, aki 
személyes kapcsolatait és külpolitikai tapasztalatait, helyismeretét, előrelátó képességét 
adta (adja, hiszen ma is működik a cég) el igen borsos áron azoknak, akik erre igényt tar
tottak/ tartanak. Isaacson szavai szerint „a Kissinger Associates egy híres nevet és egy 
dörgő akcentust adott el."122 Korábbi helyettesét, a volt nemzetbiztonsági tanácsadót, 
Brent Scowcroftot üzlettársként maga mellé vette, 1984-től pedig Lawrence Eagleburger 
volt külügyminiszter-helyettes is gazdagította a csapatot. Isaacson tételesen felsorolja a 
cég fontosabb ügyfeleit, majd ezt követően ismételten kitér Kissinger kibírhatatlan stílu
sára, amit a munkatársak nehezen viselnek.123 Néhány konkrét üzletére is kitér, többek 
között arra, miként lobbizott Magyarországon annak érdekében, hogy az American Exp
ress kedvező fogadtatásban részesüljön.124 Isaacson fontosnak tartja azt is tételesen fel
sorolni, pontosan mennyit keres Kissinger, az egyes elvállalt ügyekért mennyit kap. Kis
singer néha kihasználta kapcsolatait és befolyását akkor is, ha nem fizettek érte; közben
járt az iráni sah érdekében, hogy engedjék be az országba 1979-ben, és mindezt ő, aki 
reálpolitikus volt, Amerikai erkölcsi kötelezettségének nevezte. Amikor a sah október
ben meg betegedett, Carter úgy döntött, New Yorkba engedi orvosi kezelésre. Ez váltot
ta ki a teheráni amerikai nagykövetség elfoglalását és a túszdrámát.125

Kissingert a Tienanmen téren történt eseményekkel kapcsolatos véleménynyilvání
tása miatt megvádolták azzal, hogy a saját érdekei szerint cselekszik. Kissinger az ABC 
tévéállomásnak nyilatkozva az ellen érvelt, hogy a történtek miatt az Egyesült Álla
mok gazdasági szankciókat vezessen be Kína ellen. Ahogy (pontos forrásmegjelölés 
nélkül) Isaacson idézi „megdöbbentette a kegyetlenség", de a történteket belső ügynek 
tartotta.126 „Bármit is éreznek személyesen az amerikaiak a történtekkel kapcsolatban 
-  mondta -, Kína Amerika nemzeti biztonsága szempontjából túl fontos ahhoz, hogy a 
pillanat érzelmei által vezérelve kockára tegyük a kapcsolatot."127 Kissinger hat hó
nappal a Tienanmen téri események előtt alapított egy céget China Ventures néven. 
A vállalkozás célja az volt, hogy az amerikai befektetéseket segítse Kínában. Az 1989- 
es kínai eseményeket követően Kissingert azzal vádolták meg, hogy azért kardosko
dott az események elsimítása mellett, mert érdekei a cégen keresztül ehhez fűződtek.
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Isaacson elismeri, hogy a cég egy centet sem keresett, ugyanakkor hozzáteszi „abban 
az esetben, ha a Tienanmen téren lezajlott eseményekre az Egyesült Államok szelíden 
reagált volna, Kissinger biztatásának megfelelően, akkor jelentős mennyiségű pénzt 
keresett volna".128 A céggel kapcsolatos botrányszag ellenére kínai útját követően Bush 
meghívta Kissingert a Fehér Házba vacsorázni, hogy meghallgassa véleményét és ta
pasztalatait a kínai helyzettel kapcsolatosan.

Kissinger népszerűségéről Isaacson azt írja, hogy még tizenöt évvel külügyminisz- 
terségét követően is töretlen maradt, „megelőzve bármely más világhíres személyt".129 
Csillogó, látványos, partikkal és társadalmi eseményekkel, hírességek társaságában el
költött étkezésekkel és nyaralásokkal telezsúfolt életet élt. Ugyanabban a társaságban 
érezte jól magát, mint külügyminisztersége idején; médiasztárok, sztárriporterek és fő- 
szerkesztők, showmanek, színésznők, divatdiktátorok tették ki főként baráti körét. Az 
elismertségre törekvése és az a vágy, hogy ellenségeit és kritikusait meggyőzze, a nép
szerűsége ellenére végig a sajátja maradt.

Isaacson, mint már említettem, úgy gondolja, hogy a politika alakulására igen nagy 
hatással van a személyiség. Ennek megfelelően az utolsó, harmincnegyedik fejezetet a 
politika és a személyiség kapcsolatának elemzésére szánja.

Kissinger az 1990-es években ismét nagyobb lélegzetvételű műveket kezdett el írni. 
A Does America need a Foreign Policy ? Toward a Diplomacy for the 21th Century című mű 
2001-ben jelent meg, és 2002 tavaszán már magyar fordításban is olvasható Korszakvál
tás az amerikai külpolitikában? A  21. századi Am erika diplomáciai kérdései130 címmel. A kö
tet megírását feltehetőleg nem kis mértékben a rivális, Zbigniew Brzezinski tollából 
1997-ben The Grand Chessboard (magyarul A nagy sakktábla, Európa könyvkiadó, 1999) 
címmel megjelent, hasonló témájú kötet megjelenése inspirálhatta. Ez a kötet Kissinger 
többi művéhez képest rövid; mindössze 236 oldalas. Hét fejezetre tagolja mondaniva
lóját. Az elsőben az Egyesült Államok vezető szerepéről értekezik, a másodikban Euró
pa, a harmadikban az amerikai kontinens, a negyedikben Ázsia, az ötödikben a Közel- 
Kelet és Afrika, a hatodikban a globalizáció kerül az Egyesült Államok viszonylatában 
górcső alá. A hetedik fejezetnek a „Béke és igazságosság" címet adta, ebben a fejezet
ben az amerikai hagyományról és a humanitárius intervenció dilemmáiról van szó. 
Ami az arányokat illeti, az euroatlanti és az ázsiai-amerikai kapcsolatokról szóló rész 
a leghosszabb, a Közel-Keletnek közel ugyanannyi oldal jut (ez nem véletlen; ezekhez 
a területekhez ért Kissinger a legjobban), a többi fejezet mintegy feleakkora, mint ezek. 
A kötetben vannak olyan részek, amiket nyilvánvalóan nem személyesen Kissinger írt, 
inkább csak átnézte a szöveget, és kiegészítette egy-két helyen. Ilyen a globalizációról 
szóló rész, amelyet Alan Stoga, a Kissinger Associates kiváló közgazdásza írhatott 
(a köszönetnyilvánítás részben úgy említi, mint aki „nélkülözhetetlen és hasznos kuta
tómunkát végzett" ezzel a fejezettel és Latin-Amerikával kapcsolatban). Kissinger 
egyébként igen tekintélyes stábbal dolgozott; hatan konkrét kutatómunkát végeztek
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neki, heten véleményt mondtak a kézirat szövegének szerkezetével és tartalmával kap
csolatban, ezenfelül a kiadó munkatársai is keményen dolgoztak a köteten; szerkesz
tők, gépírónők, lektorok, tipográfusok és nyomdai szakértők.

Az egyes területekről szóló fejezetek hasonlóképpen épülnek fel: Kissinger az ame
rikai szempontból fontos területek pozíciójának történelmi kontextusban való elemzé
sével kezd, kritizálja az elmúlt tíz év külpolitikáját, majd receptet ad arra, hogyan kel
lene csinálni; mindezt úgy, hogy rendkívüli hangsúlyt fektet a hosszú távú stratégiára, 
amely az egyes kormányok politikai felfogásától és a belpolitikától független.

Kissinger a kötet első oldalain az Egyesült Államok hosszú távú külpolitikai straté
giájának hiánya miatt emel szót. Rámutat, hogy az Egyesült Államokban két nagy kül
politikai iskola határozza meg a külpolitikát attól függően, hogy melyik van éppen kö
zelebb a hatalom gyakorlóihoz, azok felfogásához, valamint hogy receptjeik mennyire 
alkalmazhatóak az adott nemzetközi helyzetre. A két iskola, a realista és az idealista 
egyike sem nyújt megfelelő hosszú távú stratégiát, Kissinger véleménye szerint a he
lyes eljárás a kettő ötvözése, hiszen az amerikai hagyományokat nem lehetséges figyel
men kívül hagyni, ám a nemzetközi rendszer adott körülményei szintén meghatáro
zóak.131 Az amerikai belpolitika szerinte „káros hatással" van a stratégiai külpolitikai 
gondolkodásra; amerikai normarendszert próbál ráerőltetni más államokra, és ezért 
sokszor értelmetlen és akár az amerikai érdekeknek is ellentmondó szankciók vannak 
érvényben bizonyos országok ellen. A stratégiai, hosszú távú gondolkodást nehezíti a 
szenzációéhes sajtó jelenléte is, amely nem történeti perspektívából szemléli az adott 
eseményt, hanem a jó és a rossz közötti erkölcsi drámaként állítja be, ezzel mintegy 
„hergelve" a belpolitikát, az állampolgárokat. A hidegháború az amerikai külpolitika 
egymásnak ellentmondó irányvonalait összhangba hozta. Kissinger szerint Vietnam 
robbantotta szét az ideológia és a stratégia egységét. A hidegháborút követő amerikai 
kurzus (a Clinton-adminisztráció) többször bocsánatot kért elődei hibáiért, félreértés
nek, túldimenzionálásnak gondolta-gondolja a hidegháborút, a nemzeti érdek önma
gában nem meghatározó számukra, csak ha „önzetlen" cél szolgálatában áll. A hideg
háború utáni nemzedéket a gazdasági érdeken kívül más nem igazán érdekli, és úgy 
gondolja, a piacgazdaság politikai egyensúlyhoz és demokráciához vezet. Kissinger 
szerint a gazdasági különbségek destabilizáló tényezők.

A fejezet további részében rámutat a nemzetközi rendszer meghatározó szereplői, az 
államok szerepének jelenkori változásaira, az integráció jelentőségére. A „négy nemzet
közi rendszer" állapotát (hogy Kissinger terminológiájával éljek) az európai történelem 
egyes állomáshelyeihez hasonlítja; Ázsia jelenlegi helyzetét a XIX. századi európai ha
talmi egyensúlyi helyzethez hasonlítja; Közel-Keletet a XVII. századi európai helyzettel 
látja analógnak, Afrikára viszont nem talál példát az európai történelemben.132

Kissinger az euroatlanti kapcsolatokról így ír: bár a globalizáció miatt a gazdasági 
kapcsolatok annyira elmélyültek, hogy a két térség jóléte elválaszthatatlanul összefo
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nódik, a viszony mégsem felhőtlen, állandó viták kereszttüzében áll. Kissinger szerint 
a feszültség hátterében az áll, hogy olyan nemzetek kerültek függő viszonyba egy tő
lük háromezer mérföldre lévő nagyhatalomtól, amelyek azt megelőzően három évszá
zadon át irányították a világ ügyeit. Ami a NATO-t illeti, a kilencvenes éveket megelő
ző konfliktusokat Kissinger „családi viszályoknak" tekinti, ma már a felek nemcsak a 
közös védelmi rendszer kritériumait, hanem a közös biztonság definícióját és a közös 
célt is megkérdőjelezik.

Kissinger megjegyzi, hogy bár az európai ellenzéki pártok vezetői gyakorta kriti
zálták az amerikai rakétatelepítés terveit, a múltban arra nem volt példa, hogy egy 
NATO-állam államfője „nyíltan vagy egy orosz vezető politikussal karöltve támadja 
annak a szövetségesnek a döntéseit, amelytől saját biztonság[uk]a függ".133 Az egyko
ri amerikai külügyminiszter kioktatóan megjegyzi, hogy a két Korea közötti feszültség 
érdekében a térségbe küldött európai misszió álláspontja „bevallottan ellenséges" volt 
az amerikaival, és az EU jobban tenné, ha önmérsékletet és türelmet gyakorolna egy 
olyan régióban „ahol az Egyesült Államok vállalja az összes kockázatot".134

Kissinger szerint eljött az ideje annak, hogy Amerikai felülvizsgálja azt a hideghá
borús dogmát, amely szerint az integráció és az erős Európa jó az atlanti szövetségnek. 
O úgy látja, hogy a jövő kétféle lehetőséget tartogat; „egy globális feladatoktól lassan 
visszavonuló Európa, amely mini-ENSZ-státust vindikál magának, és erkölcsi prédi
kációkat tart, miközben az USA-val folytatott gazdasági versenyre összpontosít; vagy 
pedig egy olyan Európa születik, amely kihívja Amerikát, és az USA, valamint a világ 
többi része között valamiféle közvetítő politikát épít ki, olyasfélét, amivel India kísér
letezett a hidegháború évei alatt. [...] Még az sincs kizárva, hogy [Európa] végül egy
beolvasztja a kétféle szemléletet, amelyek bármelyike lépésről lépésre lerombolhatja az 
atlanti együttműködést."135

A Szovjetunió széthullásán és az ezzel kapcsolatos változásokon (Németország új
raegyesítése) felül Kissinger még két tényezőt emel ki az atlanti kapcsolatokban bekö
vetkezett változások okaiként; az egyik az a növekvő tendencia, hogy a külpolitikát a 
belpolitika eszközeként kezeljék (vagyis nem attól elkülönítve), a másik az európai 
identitás felvirágzása. Az európai identitással kapcsolatban a harvardi professzor felte
szi a kérdést: fog-e vajon teret hagyni az atlanti együttműködés számára? Hubert Véd- 
rine francia külügyminisztert idézi136, mondván „nem hagyott kétséget afelől, hogy né
zete szerint az európai identitás végső célja [...] Amerika dominanciájának csökkenté
se". Kissinger elismeri, hogy a kilencvenes évek „nagy részében Amerika atlanti politi
kája a dölyfösség és a közöny között ingadozott".lj7 Hiányzott a stratégiai párbeszéd. 
Kissinger úgy látja, hogy Amerika egyoldalúságát lehet módosítani, az „európai integ
ráció kihívása ezzel szemben strukturális természetű".138 Franciaországot Kissinger az
zal vádolja, hogy elvárja az Egyesült Államoktól, hogy megértse és tiszteletben tartsa 
mindazokat az indítékokat, amelyek a franciákat arra késztetik, hogy az európai iden-
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titást kihívásként fogalmazzák meg Amerika számára, miközben Franciaország bizton
ságának szavatolását éppen tőle várják el. Úgy tűnik, Kissinger megfeledkezik arról, 
hogy Franciaország nukleáris nagyhatalom, amely a jelenlegi nemzetközi helyzetben 
(itt elsősorban a legyengült, gazdaságilag nagyon labilis, elavult fegyverekkel rendelke
ző Oroszországra kell gondolni) többé-kevésbé képes önmaga megvédésére.

„Az a politika, mely szerint úgy keresik Európa identitását, hogy az Egyesült Álla
mokat támadják, akkor a leghatékonyabb, ha csak az egyik fél folyamodik ehhez. Ha 
az USA ezt szisztematikusan megtorolná -  mint ahogy előbb utóbb meg is fogja -  fe
nyegetőzik Kissinger -  akkor az unióval kialakuló, de még inkább az unión belüli fe
szültség igen nagy lesz."139

Európán belül Németország egyesülése azzal jár, hogy az ország „rámenősebb" lesz 
mind az európai intézményekben, mind az atlanti szövetségben. Franciaországgal el
lentétben viszont kevésbé hajlandó kockáztatni az Egyesült Államokhoz fűződő kap
csolatát. Az európai identitás Amerika rovására történő erősítése azt az eredményt is 
hozhatja Kissinger szerint, hogy végső soron gyengül az integráció, mert lesznek olyan 
államok, amelyek ellenállnak az Egyesült Államoktól való elidegenedés kockázatának.

Kissinger ügy látja, hogy az atlanti együttműködést hátráltatja az európai bürokrá
cia, amely a „saját bajával" van elfoglalva, a védelmi kérdések közvetlen veszély hiá
nyában nem tűnnek annyira fontosnak. A tapasztalt diplomata úgy gondolja, hogy az 
Egyesült Államok számára tárgyalástechnikai szempontból előnyösebb az egyes euró
pai országokkal való egyeztetés, mint ha az európai államok az Egyesült Államok szá
mára hozzáférhetetlen alkufolyamat során egymással egyeztetnek, majd ezt követően 
egy egységes európai és a hosszas megelőző egyeztetési folyamatból adódóan igen 
merev álláspontot képviselnek az Egyesült Államok felé.

Kissinger a (kül)politikát ma meghatározó generációról így ír: „a hatvanas-hetvenes 
évek tiltakozó mozgalmaiban nőttek fel, amelyek alapvetően mély bizalmatlanságot 
ébresztettek Amerika hatalma iránt, sőt, általában a hatalom szerepe iránt a nemzetkö
zi ügyekben. A külpolitikát nem stratégiai kérdésekkel azonosították, és nem volt 
ínyükre a nemzeti érdek fogalma. A magatartásukból eredő kérdés nem az volt, hogy 
ezek az ügyek lényegesek-e, hanem az, hogy megvalósíthatóak-e akkor, ha a biztonság 
hagyományos kereteit elvetjük."140

Kissinger szavaiból kiderül, hogy mélyen nem ért egyet azokkal, akik „azzal a meg
győződéssel nőttfek] fel, hogy Amerikának nincs joga kiterjeszteni hatalmát külföldön 
mindaddig, amíg belső hiányosságain nem kerekedik felül, vagy ha mégis megteszi ezt 
a lépést, akkor azt ne a saját érdekében tegye. E nemzedék tagjai közül egyesek odáig 
merészkedtek (kiemelés tőlem -  E. A .) , hogy nyíltan kimondják; Amerikát súlyos felelős
ség terheli a hidegháború kialakulásáért, mert a túlzott mértékű katonai hatalommal 
felébresztette a szovjetek félelmeit".141 Azzal, hogy Strobe Talbott, Clinton későbbi kül
ügyminiszter-helyettesének gondolkodásmódját hozza fel példaként, rámutat, hogy ez
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a tendencia nemcsak Európában érvényesül, az Egyesült Államokon belül is igen mar
kánsan jelen van a közéletben ez a generáció.142

Mintha Kissinger nem látná a különbséget a hidegháborús és a hidegháború utáni 
világ között, amikor így ír: „Míg az alapító nemzedék úgy tekintett az atlanti szövet
ségre, mint a demokráciák egyesítésének kezdetére, addig a tiltakozás nemzedéke a hi
degháború maradványának tartja, ha nem egyenesen a hidegháború befejezése akadá
lyának." Bírálja Clintont, aki Jelcin elnökkel 1997 márciusában egy sajtótájékoztatón 
„azt állította, hogy a NATO alapvetően a Varsói Szerződés tükörképe volt. [...] Ezzel 
[Clinton] gyakorlatilag egyenlőségjelet tett egy a demokratikus államok által önként 
életre hívott szövetség és egy olyan struktúra közé, amelyet a Szovjetunió kényszerí- 
tett rá a leigázott kelet-európai országokra".143 Míg Clinton a NATO kelet-közép-euró- 
pai bővítésében elsősorban a demokrácia történelmi vívmányai megerősítésének és a 
nézetkülönbségek békés úton való rendezésének célját látta,144 Kissinger szerint -  „no
ha mindegyik állításban van némi igazság", a NATO keleti bővítésének valóságos oka 
„mindenkorra megszüntetni azt a közép-európai stratégiai vákuumot, ami a XX. szá
zadban mind Németországot, mind Oroszországot expanzióra csábította".145

Kissinger szerint az a kérdés, hogy a felek minek tekintik a jövőben az atlanti szö
vetséget; egy közös sors megnyilvánulásának, avagy a nemzeti és területi politikai cél
kitűzések biztonsági hálójának. Clinton Kissinger meglátása szerint a „szövetség fogal
mát lépésről lépésre közelebb vitte a kollektív biztonság doktrínájához".146 A szövet
ség esetében van egy megvédendő terület és egy konkrét casus belli, amely esetében a 
beavatkozás automatikus. A kollektív biztonsági rendszer ezzel ellentétben nem jelöl 
ki sem megvédendő területet, sem ehhez szükséges apparátust. Kissinger szerint ez 
alapjában véve egy jogi fogalom, nem hivatott meghatározni a veszély természetét, és 
„kötelessége megvárni annak felbukkanását, az előtt semmilyen lépést nem tehet".147 
A kollektív biztonsági rendszerben, mint amilyen az ENSZ, nem lehet előre megnevez
ni az agresszort, annak joga van részt venni azokon a tanácskozásokon, amelyeken a 
szervezet lépéseiről döntenek. Ha az esetleges agresszor az ENSZ BT tagja, akkor meg 
is vétózhatja az ellene hozott döntéseket. A nagy tekintélyű volt külügyminiszter az 
ENSZ tehetetlenségét és hatékonyságának hiányát ennek tudja be, holott a valóban 
fennálló problémák mögött nem ez áll, hanem az, hogy az ENSZ legfontosabb tagálla
mai vonakodnak a világszervezetnek felhatalmazást és eszközöket adni. Arról nem is 
beszélve, hogy a NATO-n belül is érvényesül az egyhangú döntés elve. Az ENSZ-en 
belül valóban nincs automatizmus, ám értelmezési lehetőségeknek a NATO is teret 
hagy. Kissinger véleménye szerint a kollektív biztonság elvét lehetetlen alkalmazni, ha 
a felek megosztottak. Ugyanakkor a NATO automatizmusait sem lehet a felek egyet 
nem értése esetén alkalmazni. Arról nem is beszélve, hogy az észak-atlanti szerződés 
nem rendelkezik arról az esetről, ha a feleknek egymással támadna nézeteltérése. Kis
singer a NATO-Orosz Tanács (Állandó Közös Tanács) és az Euroatlanti Együttműkö
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dés Tanács, a Békepartnerség (Partnership for Peace, PfP) létrehozatalát olyan tenden
ciaként értelmezi, ami a NATO-ból az ENSZ kicsinyített mását kívánja létrehozni. 
Mindez -  mondja Kissinger -  azzal fenyeget, hogy „a NATO multilaterális dolgok ku
sza halmaza lesz".148 Szerinte „kívánatos volna, hogy az amerikai vagy az atlanti befo
lyás hatósugarát kiterjesszük a világ más térségeire".149 De nem a NATO keretein belül.

Kissinger úgy látja, hogy a NATO nem teljesen világos és egyértelmű prioritásai a 
közvetlen veszély megszűnésének köszönhetőek. Ennek tudható be az is, hogy manap
ság a tagállamokban a belpolitika elsőbbséget élvez a külpolitikával szemben. Kissinger 
csípősen megjegyzi, hogy a manapság hatalmon lévő európai balközép pártok a piac- 
gazdasági reformok révén lemondtak a baloldali hagyományos identitás egy részéről, 
és ezt az amerikai rakétavédelmi programmal szembeni tiltakozással kívánják szava
zóik felé kompenzálni. „Újra előveszik az 1980-as érveket" -  mondja -  vagyis például 
azt az érvet, hogy az Egyesült Államok önző módon csupán magára gondol. Kissinger 
azt sugalmazza, hogy az európai hozzáállás az amerikai rakétavédelmi rendszerhez a 
mindenkori európai vezetők politikai beállítottságától függ; azaz a jobboldal támogat
ja, a baloldal ellenzi.150 Kötetének ezen fejezetében Kissinger inkább a jelenlegi politikai 
felállást és nemzetközi helyzetet elemzi, a jövőre nézve nem sok következtetést von le. 
A kötet jövővel foglalkozó részei nem szakadnak el a jelenlegi helyzettől, Kissinger fel
tételezi például, hogy a huszonegyedik század (a huszadikhoz hasonlóan) Amerika év
százada lesz. Abban viszont a baloldallal kapcsolatosan feltehetőleg igaza van, hogy az 
Európától való tradicionális brit húzódozásnak véget vető saint-malói nyilatkozat való
színűsíthetően nem született volna meg konzervatív brit kormányzat alatt.

Kit singer véleménye szerint a NATO manapság az új orosz imperializmus ellen irá
nyul. „Európa az USA nélkül csupán az Eurázsia-félsziget nyúlványa vagy foglya len
ne, beleveszne saját konfliktusainak örvényébe, továbbá elsődleges célpontja lenne 
számos, a szomszédos térségen átsöprő radikális és forradalmi áramlatnak."151 Azért 
finomítja állítását: „az Egyesült Államok, legalábbis geopolitikai értelemben, Európa 
nélkül csupán egy Eurázsia partjainál fekvő szigetté válna."152 Kissinger szerint a de
mokráciákra ma a legnagyobb veszélyt a globális gazdasági válság jelenti, ezt követi a 
demográfiai robbanásból eredő migrációs veszély, majd az összeomlott Szovjetunió 
tagköztársaságainak rendezetlen halmazából eredő kihívás.

Az ESDP-vel155 és az európai haderővel kapcsolatban Kissinger egy igen érzékeny 
pontra tapintott rá; ha Európát „idegesíti" az, hogy az Egyesült Államokkal szemben 
haditechnikai és egyéb hadászati szempontból le van maradva, akkor igazából érthe
tetlen az, hogy miért csökken, illetve miért nem növekszik az egyes európai országok 
költségvetésében a védelmi kiadás? „Ha a mostani költségvetések ugyanazon a szin
ten maradnak, netán csökkennek, akkor az európai haderő pénzügyi forrásainak szük
ségszerűen a NATO költségvetéséből kell kikerülnie. Ily módon ez a haderő csak ak
kor járul hozzá ténylegesen a szövetséges védelmi tevékenységhez, ha az európai vé
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delmi költségvetés általánosan növekvő tendenciát mutat, vagy pedig a hadsereg szer
vesen kapcsolódik a NATO-hoz."154

Mire használnák az európai haderőt? A legáltalánosabb megközelítés szerint kisebb 
feladatokat hajtana végre a kontinens periferikus területein, amelyek kívül esnek a na
gyobb hatalmak érdeklődési körén, vagy a NATO hatáskörén kívüli régiókban. Ha ilyen 
eset adódna, az európai vezetőknek csupán elenyésző hányada merészelné mozgósítani 
az európai haderőt az amerikai logisztika, hírszerzés vagy Amerika hozzájárulása nélkül 
-  mondja Kissinger. Szerinte nem önálló ez a haderő, mivel olyan „jelképes" feladatokra 
tervezték, mint a békefenntartás és a „majdnem kockázatmentes" missziók.135

Tony Blair az Európai Tanács 1999. december 13-ai helsinki ülését követő nyilatko
zatában elmondta, hogy az EU csak ott tervez indítani és vezetni katonai hadművele
tet, ahol a NATO egészében véve nem vesz részt. Kissinger szerint ez csupán két ese
tet jelenthet; az első az, ha az Egyesült Államok helyesli a hadműveletet, de úgy dönt, 
hogy nem akar részt venni benne. A második eset veti fel azonban az igazi kérdést; mi 
van akkor, ha az Egyesült Államok nem ért egyet a hadművelettel? Akkor az Európai 
Unió milyen logisztikai eszközökkel vinné véghez a hadműveletet? Az Egyesült Álla
mok megvéd éné szövetségeseit, ha bajba kerülnének?

Kissinger annak idején támogatta a francia force de frappe -  azaz a független francia 
nukleáris ütőerő létrehozását, mert úgy gondolta, ez egy „kiegyensúlyozottabb vi
szony alapját képezi majd". Ám az önálló európai ütőerő folyamatos és szoros politi
kai koordináció hiányában zavart kelthet a NATO működésében. Kissinger szerint az 
európai haderő új szerepe az lehetne, hogy „szoros köteléket jelentene a NATO és az 
EU azon államai között, amelyek nem tagjai a NATO-nak".156 Ez leginkább a balti ál
lamok esetében lehet fontos, mivel azok NATO-tagsága Kissinger szerint felingerelhe
ti Oroszországot. Ez a jelen történéseinek fényében (Róma) másként hat.

Oroszország elemzése esetében ismét a történelmet hívja segítségül, és párhuzamo
kat von a XX. és a XIX. század között. Oroszország két alkalommal akadályozta meg -  
írja, hogy leigázza Európát egy zsarnok: Napóleon és Hitler esetében. A nagy nemzeti 
erőfeszítést mindkét alkalommal ideológiával alátámasztott befolyási terület -  kiter
jesztés követte, ami túlterjeszkedéshez és összeomláshoz vezetett mindkét esetben. 
Oroszország és az egyes európai államok kapcsolatát meghatározza az évszázadok 
hosszú sorára visszanyúló viszony. Az európai államok többé-kevésbé egyetértenek 
azzal, hogy Oroszország különleges elbánást érdemel. Az Egyesült Államoknak azon
ban nincs tapasztalata a XX. évszázadot megelőzően Oroszországgal kapcsolatban. Az 
amerikaiaknak mindig egy sajátos idealizált képük volt Oroszországról; vagy a leg
főbb rosszat (a kommunizmus mumusát) vagy a nagyon jót -  a felszabadítót, a hőst a 
második világháború során -  látták benne. Az amerikai közvéleményt a Szovjet
uniónak az amerikai hidegháború alatti megítélése alapján három csoportba sorolja; 
azokra, akik szerint meg lehet javítani a Szovjetuniót, illetve az magától belátja, hogy
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az általa követett út járhatatlan; a második a kommunizmus megdöntésére kívánt ke
resztes hadjáratot indítani, a harmadik pedig azt próbálta elérni, hogy a Szovjetunió 
normális nemzetállam módjára saját nemzeti érdekeivel törődjön, és ezt a kifárasztás 
módszerével kívánta elérni. A hidegháború végén az első két csoport hívei úgy gon
dolják, hogy a nemzetközi viszonyok stabilitása csupán a belső viszonyok stabilitásán 
múlik. így „nem komoly hatalomként kezelték [Oroszországot], hanem mint belső re
formokról szóló, időnként leereszkedő jelentések tárgyát". „Ez a belső helyzet lehető
vé tette az orosz nacionalisták és a kommunisták számára, hogy kijelentsék, az egész 
rendszer (a Jelcin-korszak feketegazdasággal, bűnözéssel és spekulációval fertőzött ál
lami kapitalizmusa -  E. A .) a Nyugat által fedezett csalás volt, és mindezt azért követ
ték, el, nehogy Oroszország megerősödjön."157

Oroszország számára a biztonság kulcsa az országot körülvevő „közel külföld", üt
közőzóna. Kissmger szerint az atlanti országok számára a fő kérdés az, hogy rá lehet-e 
venni Oroszországot arra, hogy a biztonság hagyományos definícióját megváltoztas
sák? A Nyugatnak (értsd: NATO) vigyáznia kell, mondja, nehogy egyesített katonai 
erejét az orosz határ közelében állomásoztassa. Kissinger szerint éreztetni kell Oroszor
szággal, hogy nagyhatalom, részt vesz a nemzetközi döntésekben. Kissinger szkepti
kus Oroszország NATO-tagságával kapcsolatban,158 mert ez a NATO-t mini-ENSZ-tí- 
pusú biztonsági szervezetté változtatná illetve a nyugati ipari demokráciák Kína-elle- 
nes szövetségévé. Ha Oroszország az unió része lenne, az „forradalmat" vált(hat)ana 
ki az euroatlanti kapcsolatokban. A megoldás Kissinger szerint (nem meglepő módon) 
ismét a múlt századi négyes szövetség modernizált változata lehetne; akkor a vesztes 
Franciaországot integrálták Európába oly módon, hogy az „Európai Koncert" tagja
ként részt vett a döntésekben; most pedig Oroszországot kell integrálni úgy, hogy köz
ben a NATO védelmi szövetség jellege is megmarad. Kissinger szerint az atlanti 
együttműködésbe életet kell vinni; erre eszközként a Transzatlanti Szabadkereskedel
mi Övezet (Trans-Atlantic Free Trade Area, TAFTA) megerősítését ajánlja.159

Latin-Amerika a Demokráciák világa 11. fejezetcím alatt szerepel a kötetben, ám a feje
zetet azzal kezdi, hogy tulajdonképpen nem lehet a szó szoros értelmében vett demok
ráciákról beszélni, csak annyiban, hogy a vitákat tárgyalásos úton rendezik, és meg
vannak a demokratikus jogállam intézményei. A legnagyobb kihívásként a populiz- 
must, a nacionalizmust, a kábítószer-termelést és -kereskedelmet és az ezzel kapcsola
tos korrupciót említi. A szociális állam hiánya, az igazságszolgáltatás korruptsága, a 
tulajdonjogok bizonytalansága, a „kétlépcsős gazdaság" kialakulása vezethet a nacio
nalizmus és a populizmus népszerűségéhez. A kábítószer-termelésből profitáló kolum
biai gerillák visszaszorítása Kissinger meglátása szerint nem katonai probléma, a fent 
említett problémák megoldása nélkül hasztalan pénzkidobás az Egyesült Államok ré
széről a kolumbiai kormány katonai támogatása. Kissinger szerint megoldást jelente
ne a problémákra a Free Trade Area for the Americas (FTAA, Amerika-közi Szabadkeres-
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kedelmi Övezet), amely tulajdonképpen a NAFTA kiterjesztése lenne az egész ameri
kai kontinensre. Az FTAA kereskedelmi tárgyalások már folyamatban vannak, a tervek 
szerint 2005-re zárulnak le. Az Egyesült Államok nem habozhat ezzel kapcsolatban, hi
szen a NAFTA ellenpárjaként máris létrejött a Mercosur, és ezzel a szervezettel az 
Európai Unió szívesen együttműködne. Ezt kell az USA-nak megakadályoznia azzal, 
hogy életre hívja az FTAA-t, és esetleg az Európai Uniót is belevonva megpróbál létre
hozni egy igazi euroatlanti szabadkereskedelmi integrációt.

Ázsia nemzetközi rendje a XIX. századi Európára hasonlít, mondja Kissinger. Riva
lizáló hatalmak élnek együtt, az integrációra nem sok esély van, és ez az Egyesült Ál
lamok érdekeinek teljesen megfelel. Az Egyesült Államok és Ázsia viszonyát Kissinger 
analógnak látja Európa és Nagy-Britannia mintegy négy évszázadig fennálló kapcso
latával. A legfőbb különbséget a multietnicitásban és az egységes egyensúly hiányában 
látja. Az Egyesült Államok ázsiai és európai biztonsági rendszere gyökeresen különbö
zik: Európa biztonságpolitikailag elkötelezett az Egyesült Államok felé, miután gya
korlatilag ez utóbbi garantálja -  katonai jelenlétével is-biztonságát. Ázsiában az Egye
sült Államok katonailag nincs olyan masszívan jelen, mint Európában, ebből kifolyó
lag az ázsiai államok a hidegháború alatt is szabadabban, függetlenebben alakították 
külpolitikájukat, mint az európaiak.

Áz Egyesült Államok legfontosabb ázsiai szövetségese és Ázsia-politikájának alapja 
Japán. Diplomáciai tapasztalataira támaszkodva Kissinger alapos elemzést ad a japán 
tárgyalási módszerekről és az amerikai-japán kommunikáció nehézségeiről. Szemére 
hányja a mindenkori amerikai kormányzatnak, hogy az Ázsiát érintő döntésekre nem 
helyez akkora hangsúlyt, mint például az Európát érintőekre. „Nem véletlen, hogy a 
japán védelmi költségvetés egyenletesen kúszik felfelé, és ezzel a világon a második 
legnagyobb" -  mondja.160 Japánt ezért szélesebb körű politikai kapcsolatokba kell be
vonni, teszi hozzá. A japán-amerikai jó viszony letéteményese Kissinger meglátása 
szerint a kínai-amerikai jó viszony. Azt még nem lehet tudni, hogy a kínai modernizá
ciós kísérlet igazi sikerekkel vagy összeomlással fog-e végződni, de bármelyik is követ
kezik be, Japán lépni fog, és nem fogja engedni, hogy ebben megakadályozzák.

Japán szempontjából kardinális kérdés még Korea. Jelen pillanatban Eszak-Korea 
„haramiaállamként" veszélyt jelent Japánra nézve, Dél-Korea gazdasági felemelkedése 
miatt vetélytárs, amit fokozhat, ha a térségben gazdasági integráció alakul ki, amelynek 
Dél-Korea a motorját és talpkövét alkotja. Japán ragaszkodik az amerikai támaszpontok 
fenntartásához Dél-Koreában, mert felszámolásuk a Japánba telepített amerikai támasz
pontok létjogosultságát kérdőjelezné meg. A két Korea egyesülése nem érdeke Japán
nak, mert az egyesült Korea katonailag is veszélyt jelentene Tokió számára.

Kissinger szerint az Egyesült Államoknak meg kellene szüntetni azt a gyakorlatot, 
hogy az atomfegyverek leszerelése fejében csúcstechnológiát ajánl fel Eszak-Koreának, 
mert ez vég nélküli zsaroláshoz vezet csupán. Kissinger óv attól, hogy az Egyesült Ál
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lamok külön tárgyaljon a két Koreával, ehelyett a közvetlen tárgyalást szorgalmazza. 
„Ha Amerika (vagy Európa) úgy békül ki Phenjannal, hogy előtte a két Korea nem te
szi meg ugyanezt egymással, ezt csak annak kockázatával teheti meg, hogy Phenjan ál
láspontja fokozatosan keményedik Dél-Koreával kapcsolatban, és Szöul fokozatosan 
demoralizálódik."161 A két Korea egyesülése az Egyesült Államoknak nem érdeke, 
mert ezzel bizonytalanná válna az amerikai csapatok koreai jelenléte.

Az amerikai érdekeknek ellentmondana az, ha bármelyik ázsiai nagyhatalom meg
határozó befolyásra tenne szert a térségben. Ezt ugyanakkor békés úton kell elérnie, a 
direkt konfliktust kerülve. Kína esetében is rámutat a két civilizáció közötti különbség
re, amely megnehezíti a kommunikációt. Utóbbit teszi felelőssé azért, hogy az ameri
kai-kínai viszonyt „ritkán sikerült hosszú ideig stabilan tartani".162 1 971 és 1990 között 
Kissinger meglátása szerint kétpárti konszenzus volt Kínát illetőleg, ez azonban az 
utóbbi évtizedben megváltozott, és újra előtérbe került a két ország közötti konfrontá
ció. A kétpárti konszenzusnak a Szovjetunió összeomlása és a Tienanmen téri esemé
nyek vetettek véget. Kissinger szerint Teng Hsziao-ping reformer volt és maradt a 
történtek ellenére is, „nem a demokrácia ellen harcolt, hanem a káosz ellenében".163 
Tienanmen fordulópont volt az amerikai-kínai kapcsolatokban; innentől kezdve az 
Egyesült Államok totalitárius államnak megfelelő bánásmódban részesítette Kínát. 
Clinton Kína emberi jogi gyakorlatának megváltoztatását követelte, ugyanakkor a gaz
dasági kapcsolatait konszolidálta Pekinggel. Kína nem kapott súlyának megfelelő el
bánást az elmúlt évtizedben Kissinger szerint. Az amerikai külpolitika a belpolitika ál
dozatává esett, Clinton csupán szlogeneket használt, igazán nem figyelt oda Kínára.

Jelenleg Kissinger szerint nem a kommunizmus, hanem a nacionalizmus jelenthet ve
szélyt, és az is leginkább Tajvan kontextusában. Katonai szempontból a kínai nukleáris 
erő nem ér fel az amerikaival, és az elkövetkezendő évtizedekben sem fog. Amennyiben 
Kína képessé válik arra, hogy domináns szerepre tegyen szert Ázsiában, azt meg kell 
akadályozni. Addig viszont Kissinger véleménye szerint nem érdemes ingerelni.

Indiával kapcsolatos egyik legfontosabb megállapítása, hogy az Egyesült Államok
nak el kellene kerülni, hogy az indiai nukleáris programmal kapcsolatos ellenvetéseit 
a Kínával közösen tartott fórumokon terjessze elő -  mint ahogy ez a Clinton-kor- 
mánnyal gyakran megtörtént.164 Ezzel kapcsolatosan Clintont idézi, aki egyik beszédé
ben azt mondta, hogy a XXI. század közepén a biztonság fenntartásához nem lesz 
szükség nukleáris fegyverekre.165

Kissinger szerűit hiábavaló próbálkozás Pakisztánt és Indiát rávenni arra, hogy hagy
janak fel az atomkísérletekkel (már csak azért is, mert az Egyesült Államok maga is vé
gez ilyen kísérleteket), inkább a nukleáris fegyverek korlátozására kellene rávenni a két 
országot. A két országnak eltérő indítékai vannak arra, hogy atomkísérleteket folytassa
nak. India világhatalommá kíván válni Kissinger szerint, Pakisztán pedig fenyegetve ér
zi magát nagyobb népességű és erőforrásokkal jobban ellátott szomszédja által. Indiához
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hasonló indokai vannak Oroszországnak, Pakisztánéhoz pedig Izraelnek. Kissinger sze
rint különbséget kell tenni a nukleáris programot folytató országok között, hiszen nem 
mindegyik jelent veszélyt az amerikai érdekekre vagy a világbékére. Indiának és az 
Egyesült Államoknak közös érdeke az iszlám térhódításának visszafogása.

A Közel-Kelet esetében sem kíméli a Clinton-adminisztrációt Kissinger: „a Clinton- 
kormányzat utolsó évében a helyzet megoldására tett kísérlet majdhogynem kezelhetet
lenné tette az egyébként sem könnyű helyzetet."166 A békefolyamat 2000. évi megtorpa
nását abban látja, hogy Arafat megrettent a megegyezés véglegességétől, és tartott attól, 
hogy hívei többségének nem fog tetszeni a megállapodás, és emiatt ellene fordulnak. 
Kissinger hozzáteszi, hogy az Ehud Barak által felkínált megállapodás példa nélküli és 
elképzelhetetlen lett volna bármelyik korábbi izraeli miniszterelnök számára -  pedig ő 
Ben-Gurion óta mindegyiket ismeri.167 Az oslói békefolyamat kezdetét jelentő megálla
podás egy sajátos konstelláció eredménye volt; Izrael túl erős ahhoz, hogy legyőzzék, a 
PFSZ-t tül sok állam támogatja ahhoz, hogy ignorálni lehetne, az arab országok egyike 
sem elég erős ahhoz, hogy ha Izraelt megtámadja, kitartson addig, amíg megjön a fel
mentő sereg, Izrael pedig túlságosan függ az amerikai jóindulattól. Az oslói egyezmény 
azért jöhetett létre, mert minden kardinális fontosságú kérdést megoldás nélkül ha
gyott. Ami pedig a 2000-es II. Camp David-i csúcsot illeti, Clintonnak és Baraknak az 
igen szűk határidők alkalmazását rója fel. Az amerikai elnök és az izraeli miniszterel
nök arra alapozta az igen szűk határidő tarthatóságát, hogy az arab-izraeli konfliktus 
története során még izraeli miniszterelnök soha nem adott üyen kedvező ajánlatot a pa
lesztinoknak. A menekültek és Jeruzsálem kérdésében azonban Barak sem tudott en
gedni, és ez volt az -  valamint a megállapodás véglegessége -, ami miatt Arafat nemet 
mondott végül. A szent helyekhez való izraeli ragaszkodás.Kissinger szerint értelmet
lenné tette Clinton szaúdiakhoz intézett közvetítői felkérését. Clinton sietsége, hogy 
még elnöksége alatt tető alá hozza az egyezményt még jobban megerősítette Arafatot 
abban a hitében, hogy az időhúzással további engedményeket csikarhat ki.

Az Egyesült Államok első ízben Kissinger külügyminisztersége idején vállalt közve
títő szerepet, ezt Kissinger áttörésként értelmezi -  és valóban, a szovjeteket majd oro
szokat kizáró közvetítői szerep azóta is az amerikai külpolitika szerves része.168 Az os
lói tárgyalásokat norvég hivatalnokok vezényelték -  amerikai elvek mentén.

Jelen pillanatban Kissinger szerint a felek nem készek még a végső megállapodásra. 
Célként szerinte nem a végső békét kell kitűzni, hanem a békés együttélést. Ez olyas
fajta egyezmény keretein belül képzeli el, mint az 1975-ös második sínai megegyezés -  
addig van érvényben, amíg egy újabb hatályon kívül nem helyezi. Az önálló palesztin 
állam megalapítása szerinte csupán idő kérdése. Úgy véli, az 1967-es határok nem ké
pezhetik alapját a megegyezésnek, mert azok összeegyeztethetetlenek Izrael biztonsá
gával. Az európaiak nem pártatlanok (inkább arabpártiak) így alkalmatlanok a közve
títésre, szögezi le Kissinger.169
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A Perzsa (Arab)-öbölre nem érvényesek a wilsoni elvek. Kissinger pragmatizmusa 
ezen a területen is érvényesül; amennyiben Irak nem tartja be a nemzetközi rend játék- 
szabályait, azonnali ellencsapásra van szükség. Törökország belső felépítésének és ki
sebbségekkel való bánásmódjának megítélésekor figyelembe kell venni, hogy létfon
tosságú szövetséges. Kissinger a diplomácia (azaz a tárgyalások) és a katonai erő pár
huzamos alkalmazása mellett foglal állást. Az Egyesült Államok „hagyományosan 
mindig is úgy gondolta, hogy a katonai erő alkalmazása, valamint a hatalom két, egy
mástól különálló és egymást követő fázis, háborúit a feltétel nélküli megadásig folytat
ta, ami szükségtelenné tette bárminemű kapcsolat kialakítását az erő és a diplomácia 
között, vagy pedig úgy tett. Mintha a katonai tényező a győzelem után érvényét veszí
tené, és a diplomaták holmi stratégiai vákuumban vennék át az irányítást".170 Erre pél
daként említhető az öbölháború, ahol „a háborús célokat túlságosan szűkén, a törvé
nyek tú l szigorú betartásával határozták meg".171 Kissinger szerint a legjobb megoldás 
az elit alakulatok megsemmisítése lett volna, ugyanis ezek képezi azóta is Szaddám 
Húszéin uralmának alapját. Ebben az esetben Kissinger szerint az iraki hadsereg eltá
volította volna a diktátort. A háborút Kissinger szerint túlságosan hamar zárták le. 
Miután Szaddám nem tartotta be a háborút lezáró előírásokat, Kissinger szerint azon
nal kellett volna lépni, nem csak 1998-ban. Azóta gyakorlatilag az USA beletörődött az 
ENSZ ellenőrzési rendszerének összeomlásába. Az olaj élelemért program nem érte el 
célját, Szaddám még erősebb belső pozícióba került.172 A kihívásokra való lassú és vo
nakodó amerikai válaszadást Vietnam örökségének tudja be. A tehetetlenség ismét 
Amerika szavahihetőségét vonja kétségbe. A belső ellenállás támogatása célravezető 
lehet, de csak abban az esetben, ha az USA nem vonakodik katonai támogatást nyújta
ni, amennyiben arra van szükség, és vigyáz arra, hogy a környező országok érdekei ne 
sérüljenek. Irak ne legyen se túl erős, se túl gyenge.

Iránnal több problémája van az Egyesült Államoknak; terrorista szervezeteket támo
gat (mint amilyen a palesztin Hezbollah, a Hamasz vagy az Iszlám Dzsihád), nukleá
ris fegyvereket fejleszt. Jelen pillanatban befektetésstop van érvényben Irán területén 
az amerikai cégek számára -  ezzel Kissinger nem ért egyet. Azon államok esetében, 
amelyek ellen amerikai szankciók vannak érvényben, mindig felmerül az a kérdés, 
hogy az európai szövetségesekre is vonatkoznak-e ezek a tilalmak.

Afrikával kapcsolatban megjegyzi „Afrika nyomasztja az amerikaiak lelkiismere
tét".173 A problémák leírásán és azon túl, hogy megállapítja, a nemzetközi rendszer 
egyik meghatározó szereplőjének sem fűződik igazán érdekeltsége ehhez a kontinens
hez, nem tesz hozzá semmi újat a kérdéskörhöz. Nem érdemes és lehetséges a nyugati 
típusú liberális demokráciát ráerőltetni ezekre a népekre (Dél-Afrikát kivételként keze
li), mondja. Afrikában nem lehet a humanitárius beavatkozás normáinak megfelelően 
viselkedni. Ha az amerikai lelkiismeret (azaz belpolitikai okok) miatt a népirtás már 
nem elviselhető, korlátozott nemzetközi (közte amerikai) katonai beavatkozásra van
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szükség. Azon felül, hogy az USA „elősegíti a demokratikus fejlődést" és „kiközösíti 
azokat az államokat, amelyek durván megsértik az emberi jogokat", mást nem tehet.174

A könyv globalizációs fejezetén látszik, hogy Kissinger nem igazán ért a gazdaság
hoz, ennek ellenére a fejezet (nyilván Alan Stoga jóvoltából [is]) tartalmaz néhány meg
fontolandó állítást. Ezek közül az egyik, hogy az amerikai gazdasági-politikai modell 
nem biztos, hogy mindenhol alkalmazható változtatás nélkül. Vigyázni kell, mondja, 
mert a túlságosan szó szerint értelmezett globalizmus a laissez faire kapitalizmus által 
kiváltott marxista ellenforradalomhoz hasonló „immunreakciót" idézhet elő. Az IMF 
válságkezelési mechanizmusának uniformizáltságát is kritizálja, mert mint mondja, 
minden válságnak megvannak a maga sajátosságai, és sok esetben az IMF által meg
követelt monetáris és fiskális szigor belpolitikai válsághoz vezet (mint például Indoné
ziában). AZ IMF pedig a legutóbbi időkig „érzéketlen volt arra a politikai felépítmény
re, amelyben működnie kell".175 Ezen megszorítások mellett Kissinger alapvetően glo
balizációpárti, úgy gondolja, hogy egyetlen „nemzetgazdaság" sem élheti túl a befelé 
fordulást. A globalizáció veszteseit valamiféleképpen kompenzálni szükséges, külön
ben megdönthetik a fennálló rendszert.

A humanitárius intervencióról szóló utolsó fejezetet176 az amerikai külpolitika két 
meghatározó iskolájának, a realizmusnak és az idealizmusnak az elemzésével kezdi, 
John Quincy Adams külügyminiszter klasszikus izolacionista nézeteitől kezdve Theo
dore Roosevelt sajátos Realpolitikern és Wilson idealizmusán keresztül a mai napig be
zárólag minden fontosabb amerikai elnököt elhelyez valahol az idealista-realista ská
lán. 1974-et fordulópontnak tartja, ettől kezdve a belügyekbe való beavatkozás a kül
politika bevett eszköze lett.177 Abel- és a külpolitika szorosan összefonódott azonban 
már az egész vietnami háború során. A kilencvenes évekre a wilsonizmus győzött; Szo
mália, Haiti, Bosznia, Koszovó példája mutatja ezt. A humanitárius intervenciónak Kis
singer szerint négy alapelvnek kell megfelelnie: univerzálisan alkalmazhatónak kell 
lennie,178 az amerikai közvélemény számára elviselhető cselekedetekhez kell vezet
nie,179 élveznie kell a nemzetközi közösség támogatását,180 és valahogyan kötődnie 
kell a történelmi kontextushoz.181 Kissinger támogatta a nagy port felvert koszovói 
beavatkozást -  megindítása után, mert kudarca többet ártott mint használt volna. 
A végeredményt szerinte kevesebb anyagi és emberáldozattal is el lehetett volna érni. 
Koszovó egyik eredménye Kissinger szerint az volt, hogy a fejlődő országok meggyő
ződtek arról, hogy a humanitárius beavatkozás a neokolonizáció új formája. Koszovó 
kérdésével sokat foglalkozik Kissinger; szerinte az EBESZ égisze alatt -  Oroszország 
részvételével -  összehívott nemzetközi konferenciára lenne szükség.

Ami a Nemzetközi Büntetőbíróság felállítását illeti, Kissinger szerint az a veszély 
rejlik benne, hogy a kormányok zsarnokságát a bírák zsarnokságára cseréljük fel.182 
Az egyetemes joghatóság fogalmának körüljárása során Kissinger megjegyzi, hogy an
nak idején az 1975-ös helsinki záróokmány harmadik, emberi jogokról szóló kosara is
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valami hasonló volt, noha „nem valószínű, hogy [a dokumentum] bármelyik aláírója 
is lehetségesnek tartotta, hogy egy adott ország bírái ezeket használják alapul a kiada
tási kérelmeknél, olyan feltételezett bűntényekkel kapcsolatban, amelyeket nem az 
ő joghatóságukon belül követtek el".183 Vehemensen tiltakozik az ellen, hogy adott 
ország bírái más ország állampolgárai felett ítélkezzenek, és Pinochet közelmúltbeli 
esetét felháborítónak véli, szerinte egy chilei vagy egy nemzetközi bíróság előtt kellett 
volna Pinochetet felelősségre vonni, és nem egy spanyol előtt.184 Kissinger szerint nem 
szabadna politikusokra alkalmazni a köztörvényes bűnözők esetében szokásos kiada
tási eljárást. Ami a Nemzetközi Büntetőbíróság felállítását illeti, a vonatkozó bűnté
nyek meghatározása homályos, és fennáll a politikával való átitatottság veszélye. 
A Nemzetközi Büntetőbíróság helyett (amely a kötet megírása óta az Egyesült Államok 
részvétele nélkül megalakult) Kissinger a következőket ajánlja: az ENSZ BT hozzon lét
re egy emberi jogi bizottságot, amely jelentéseket tesz; bizonyos esetekben ad hoc bün
tetőbíróság felállítására is szükség lehet, amelynek procedúráját, vádhatósági jogkörét 
az ENSZ BT pontosan meghatározza, a vádlottnak pedig tisztességes védelemben kell 
részesülnie.183 Kissinger hű marad magához, a zárófejezetben Bismarckot idézi, ami
kor arról beszél, hogy milyen fontos, hogy az államférfi megértse a történelmi áramla
tokat és lássa a jövőt alakító tendenciákat. Ugyanakkor az államférfi legfontosabb 
dilemmájának az érdekek és az értékek, a béke és az igazságosság közötti egyensúly 
megteremtését tartja.186
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