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Mansfield szenátor és az Egyesült Államok 
transzatlanti elkötelezettsége a hatvanas évek 
végén, a hetvenes évek elején
Lázár Péter

Bevezetés

A hidegháború történetével foglalkozó irodalom -  érthető okokból -  elsősorban 
a két világrendszer szembenállásából kiindulva vizsgálja ezt a korszakot. Két
ségtelen, hogy ettől az alapvetéstől elvonatkoztatni nem csupán rendkívül ne

héz, de talán lehetetlen is. A két szuperhatalom vetélkedése valamilyen formában rá
nyomta bélyegét az akkori világpolitikai helyzet mellett a külpolitikával összefüggő 
belpolitikai eseményekre is. E tanulmánynak sem lehet célja a hidegháborús szemben
állás kontextusától elszigetelten vizsgálni a kor itt tárgyalt eseményeit. Ugyanakkor rá 
szeretne mutatni arra a tényre, hogy a hidegháború idején is történtek kísérletek a hi
degháborús logikától való elvonatkoztatásra. Voltak olyan politikusok, akik nem a két 
egymással szemben álló tábor feloldhatatlan konfrontációjából kiindulva és annak min
dent alárendelve vizsgálták az őket foglalkoztató külpolitikai kérdéseket. Ilyen volt 
Mike Mansfield montanai szenátor, az amerikai szenátus demokrata többségi vezetője is, 
aki képes volt a hidegháborús beidegződésektől mentesen, önmagában szemlélni a 
transzatlanti kapcsolatokat. Mansfield szenátor kezdeményezése kitűnő lehetőséget 
nyújt a hidegháborús helyzeten túlmutató folyamatok vizsgálatára, valamint a már jól is
mert összkép árnyaltabbá tételére. A dolgozat tárgyát képező témakörben számos idegen 
nyelvű munka született, Magyarországon azonban hiánypótlónak számít a tanulmány.1

Jelen dolgozat célja annak bemutatása, hogy léteztek jelentős kezdeményezések a 
hidegháború idején, melyek az ötvenes évek elején létrejött achesoni biztonsági struk
túra módosítását tűzték zászlajukra. A két világrendszer közötti szembenállás viszo
nyai között is akadtak jelentős támogatottsággal rendelkező hangok, melyek a teher
megosztás terén a NATO-ban meglévő problémák rendezésére a hidegháborús bizton
sági struktúra alapkövének számító transzatlanti kapcsolatokban igyekeztek jelentős
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módosításokat tenni. Ennek vizsgálata során bepillantást nyerhetünk az amerikai kül- 
és biztonságpolitikának a transzatlanti kapcsolatokat érintő prioritásaiba, döntéshoza
tali mechanizmusába, valamint a hatalmi ágak viszonyrendszerébe a hatvanas évek 
végén, a hetvenes évek elején.

Mansfield szenátor határozati és módosító javaslatai

Az 1950-es évek elején a külpolitika területén létrejött konszenzus elleni első jelentő
sebb politikai támadást Mike Mansfield demokrata szenátor indította. Az 1966 és 1975 
közötti időszakban a szenátus többségi vezetője három határozati javaslatot, valamint 
három módosító indítványt nyújtott be a szenátusban az Európában állomásozó ame
rikai csapatok létszámának jelentős csökkentését indítványozva.2 Habár a téma mind 
az ötvenes,3 mind pedig a hatvanas években jelen volt az amerikai politikai életben, 
Mansfield javaslatai -  már csak a szenátor tekintélyének köszönhetően is -  nagymér
tékben megváltoztatták a vita jellegét és kontextusát. Egy mindenki által nagyra be
csült, köztiszteletnek örvendő szenátusi vezető, megelégelve a különböző adminiszt
rációk addigi politikáját, nyíltan rámutatott egy rendkívül kényes problémára, amely 
az ötvenes évek eleje óta mérgezte a transzatlanti kapcsolatokat. Ki merte mondani, 
hogy mennyire elfogadhatatlan az európaiaknak az a kényelmes és nemtörődöm ma
gatartása, mely olyan képtelen helyzetet teremt, hogy Nyugat Európa 250 millió pol
gára hatalmas ipari kapacitással és több háború katonai tapasztalataival sem képes ha
tékony katonai koalíciót szervezni, hogy megvédje magát 200 millió orosszal szemben 
(akik még emellett 800 millió kínaival is hadakoznak), s még húsz év után is rá vannak 
szorulva 200 millió amerikai védelmére.4

A küzdelem első szakasza 1966 és 1970 között zajlott le, amikor is Mansfield szená
tor három azonos szövegezésű határozati javaslatot nyújtott be a szenátusban, és pró
bálta szenátortársainak és az egész amerikai társadalomnak ráirányítani a figyelmét a 
meggyőződése szerint tarthatatlan helyzetre. Elsőként 1966. augusztus 31-én a 300-as 
számú szenátusi határozati javaslatot nyújtotta be. A javaslat szerint „a modern hadvi
selésben, valamint az Egyesült Államoknak a háború indítása és katonai erejének leve
gőben történő mozgatása terén bekövetkezett változásoknak és hatalmas fejlődésnek 
köszönhetően az Európában állomásozó amerikai csapatok létszámának jelentős csök
kentése nem befolyásolná negatívan szándékunkat vagy képességünket, hogy megfe
leljünk az észak-atlanti szerződésben vállalt kötelezettségeinknek".5

Más szóval a kollektív védelem fenntartása mellett kerülne sor az amerikai csapatok 
számának nagymértékű csökkentésére Európában. A hidegháborús pszichózist ismer
ve ez a gondolatmenet sem az európaiakat, sem pedig a transzatlanti kapcsolatrend
szer híveit nem győzhette meg. Egy olyan helyzetben, amikor a két szuperhatalom
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egymást kölcsönösen képes volt megsemmisíteni az amerikai csapatok európai jelen
léte egyfajta biztonsági garanciát jelentett az európaiak számára, hogy az Egyesült Ál
lamok nem hagyja magára őket szovjet támadás esetén. Ennek ellenére az első határo
zati javaslatnak harminc társszponzora volt a szenátusban.6

Itt kell megjegyezni, hogy egy szenátusi határozatnak, még ha a szenátorok többsé
gének támogatását élvezi is, nincsen kötelező érvénye a végrehajtói hatalomra nézve. 
Funkciója elsősorban a figyelemfelkeltés, valamint a nyomásgyakorlás. Mansfield sze
nátor szándéka is az volt, hogy felhívja a figyelmet egy kényes, ugyanakkor az ameri
kai adófizetőknek húsba vágó kérdésre. A szenátus többségi vezetője ekkor még nem 
kívánt nyíltan konfrontálódni az előző évtizedben rögzült mintával, nevezetesen azzal, 
hogy a külpolitika az adminisztráció asztala. A helyzetet bonyolította, hogy korábban 
elsősorban a demokraták szorgalmazták az elnöki hatalom megerősítését a külpolitika 
területén. Megütközést kelthetett volna, ha egy demokrata elnök (Lyndon B. Johnson) 
politikája és egyben túlzottan centralizált hatalma ellen a többségi demokraták vezető
je indít közvetlen támadást a szenátusban.

Az első szenátusi határozat beterjesztését követően, 1967. január 19-én Mike Mans
field beterjesztette a 49-es számú szenátusi határozatot, mely azonos volt a fél évvel ko
rábbival. A támogatók köre tovább nőtt, ugyanis a társszponzorok száma ekkor már elér
te a negyvennégyet.7 A harmadik, a 292-es számú szenátusi határozati javaslat beterjesz
tésére csak két és fél évvel később, 1969. december 1-jén került sor. A hosszú hallgatás
nak alapvetően két oka volt. Egyrészt 1967. április 28-án bejelentették az ún. bilaterális 
egyezményt. A bilaterális tárgyalások az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, vala
mint a Német Szövetségi Köztársaság között zajlottak 1966 és 1967 között. A tárgyalások 
alapvető célja a három állam közötti tehermegosztás mintájának újragondolása volt. 
A tárgyalásokat lezáró egyezmény értelmében 35 ezer fővel csökkent az Európában állo
másozó amerikai csapatok száma,8 valamint a Német Szövetségi Köztársaság ígéretet 
tett, hogy segíteni fog a nemzetközi monetáris struktúra stabüizálásában. Az egyezmény 
megkötése elmozdulást jelentett a Mansfield által szorgalmazott változások irányába. 
Úgy tűnhetett, hogy a nyomásgyakorlásnak gyors és jól látható eredményei vannak.

A második határozati javaslat benyújtását követő hosszú hallgatásnak azonban volt 
egy másik oka is, nevezetesen a Varsói Szerződés államainak csehszlovákiai inváziója 
1968 augusztusában. Megtorpanni látszott a két világrendszer közti enyhülés, mely az 
1962-es kubai rakétaválságot követően indult meg. Ezek a fejlemények nem kedveztek 
Mansfield javaslatának, s ezt maga a demokrata szenátor is jól tudta.9 Európa kellős 
közepén harci cselekményre került sor, mely sokak számára egy Nyugat-Európa elle
ni lehetséges szovjet támadás rémképét vetítette előre.

Nem egészen két évvel a harmadik határozati javaslat benyújtását követően a Mans
field által napirenden tartott vitában jelentős fordulat következett be. 1971 májusában 
a többségi demokraták vezetője módosító indítványt nyújtott be a sorozási törvényhez
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(Se lec tive  Service B ili), amelyben az év végéig ötvenszázalékos csökkentést határozott 
meg az Európában állomásozó amerikai csapatok létszámában.10 A javaslat radikaliz
musa nem csupán az abban szerepló' határidő rövidségében és a csökkentés rendkívül 
nagy mértékében állt, hanem abban is, hogy a határozati javaslattal szemben a módo
sítási indítvány, elfogadása esetén, a törvény erejével bírhatott. Kongresszusi jóváha
gyás esetén egyedül az elnök vétózhatta volna meg annak törvénnyé válását, kockáz
tatva ezzel mind a kongresszus, mind pedig a közvélemény rosszallását.

A hetvenes évek elejének hangulatát jól jellemzi az a tény, hogy a kezdeményezés 
radikalizmusa és irrealitása ellenére is jelentős támogatottságot kapott a szenátusban. 
Abban a szenátusban, melyben 1953 után, a Bricker-módosítás kudarcát követően a sze
nátorok önként vonultak ki a külpolitika formálásából, teret engedve az adminisztráció 
központosító törekvéseinek ezen a területen.11 Az a J. William Fulbright, aki az ötvenes 
évek elején még az elnöki hatalom primátusáért küzdött a külpolitika területén, a hat
vanas évek végére teljes mértékben revideálta álláspontját. A szenátus külügyi bizottsá
gának a kongresszus 91. ülésszakára (1969-1970) vonatkozó tevékenységét összefogla
ló dokumentumban a következő észrevételeket tette Fulbright szenátor:

„A kongresszus 91. ülésszaka idején a külügyi bizottság törvénykezési gyakorlata 
egy jéghegyre emlékeztet... A bizottság erőfeszítéseit túlnyomó részben a végrehajtó 
és a törvényhozó hatalmi ágak között a külpolitika területén meglévő alkotmányos 
kapcsolat újrafogalmazásának szentelte. Sok éven keresztül a külügyi bizottság szere
pe a kormányzat végrehajtó hatalmi ága által a kongresszushoz benyújtott elképzelé
sek és programok megkérdőjelezhetetlen támogatójáé volt... Röviden: a bizottság éve
kig azért tudott együttműködni a végrehajtó hatalommal, mert mindenben követte an
nak álláspontját. Ez a szerep változóban van. A bizottság tudatára ébredt annak, hogy 
a nemzetnek nem azzal teszünk szolgálatot, hogy nem kérdőjelezzük meg a végrehaj
tó hatalom nézeteit... Ez alatt a kongresszus alatt a bizottság évtizedek óta először va
lóban független és kritikus vélemény kialakítására törekedett a kül- és védelempoliti
ka területén. A meghitt kapcsolat helyébe kérdések léptek."12

A kongresszus hangulatában beállt változás elsősorban az elhúzódó vietnami hábo
rúnak volt köszönhető. A háború eszkalálódása hatással volt az amerikai gazdaságra 
és társadalomra is. A folyó fizetési mérlegben hatalmas deficit látszott állandósulni, 
amely a bretton-woodsi rendszer összeomlásának rémképét vetítette előre. Az infláció 
egyre gyorsuló ütemben nőtt, és az amerikaiak számára úgy tűnhetett, hogy az Egye
sült Államok helytelen úton jár. Külpolitikáját tekintve túlvállalta magát, egyedül vi
selvén a hidegháború összes terhét. A kongresszus szerepének háttérbe szorításával 
pedig megszűnt a mindenkori adminisztráció politikájának hatékony kontrollja a kül
politika területén. A Mansfield szenátor nyomásgyakorló módszerében beállt radikális 
változás mögött is többek között az az igény állt, hogy növekedjen a kongresszus kül
politikában játszott szerepe.

Mansfield szenátor és az Egyesült Államok transzatlanti elkötelezettsége
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Radikalizmusának köszönhetően a többségi demokraták vezetőjének kezdeménye
zése rendkívül kellemetlen helyzetbe hozhatta volna a Nixon-adminisztrációt, és hely
rehozhatatlan károkat okozhatott volna a transzatlanti kapcsolatokban. Nixon elnök és 
csapata komolyan vette a kezdeményezést, és fontosságának megfelelően kezelte an
nak elszigetelését. Henry Kissinger vezetésével az adminisztráció megpróbálta maga 
köré gyűjteni azokat a közismert, népszerűségnek örvendő politikusokat és katonai 
vezetőket, akik szerepet játszottak a hidegháborús biztonsági struktúra kialakításában, 
működtetésében.13 Egykori külügyminiszterek, védelmi miniszterek, NATO-főpa- 
rancsnokok és vezérkari főnökök álltak ki a transzatlanti kapcsolat fenntartása mellett 
a nyilvánosság előtt. Ki kell emelni Dean Acheson volt külügyminiszter szerepét, aki 
Kissinger mellett magára vállalta a mozgalom szervezését. Az akció sikeréhez nem kis 
részben járult hozzá, hogy mindkét politikai pártból sikerült támogatókat szerezni, s 
így össznemzeti üggyé tenni a transzatlanti kapcsolatok védelmét. Mansfield javaslata 
ellen hatott továbbá, hogy a vita kellős közepén Leonyid Brezsnyev, a szovjet kommu
nista párt főtitkára bejelentette hajlandóságát a kölcsönös európai haderőcsökkentést 
célzó tárgyalások megkezdésére.14 Ezzel az egyoldalú amerikai csapatkivonás javasla
ta egy csapásra rosszul időzített, nehezen védhető kezdeményezéssé vált.

Még a szenátusi vita kezdetén az adminisztráció magáévá tette Kissinger javaslatát, 
és elvetette bármiféle kompromisszum lehetőségét. Az elnök nemzetbiztonsági főta
nácsadója az amerikai pozíciók szempontjából rendkívül károsnak tartotta volna, ha a 
szovjetek vagy a NATO-szövetségesek a legkisebb mértékben is összekapcsolták vol
na Mansfield javaslatait a Nixon-kormányzattal. Számára ez egyenértékű lett volna 
Európa vietnamizálásával.15 Kissinger taktikája azonban számos potenciális veszélyt is 
magában rejtett. Míg egy kompromisszumos javaslattal könnyen el lehetett volna szi
getelni a többségi vezetőt, addig az adminisztráció megalkuvást nem ismerő álláspont
ja szimpátiát ébreszthetett a rokonszenves Mansfield iránt. Tény, hogy a demokraták 
nagy része sem tudott teljes szívvel azonosulni Mansfield radikalizmusával és szakíta
ni a párt hagyományos külpolitikai orientációjával. A republikánus szenátorok egy ré
sze is szívesebben vett volna egy kompromisszumos javaslatot, hiszen a NATO-ban 
meglévő hátrányos tehermegosztást ők sem kritika nélkül szemlélték. Végül a Kissin
ger által javasolt taktika sikeresnek bizonyult, hiszen az 1971. május 19-ei szenátusi 
szavazáson Mansfield kezdeményezését a szenátorok 61-36 arányban elutasították.16

Az adminisztráció egyértelmű győzelmét követően sem került le a kérdés a szená
tus napirendjéről. Ellenkezőleg, a nyomás tovább fokozódott, hogy aztán 1973-ban ér
je el tetőpontját. Ebben az évben Mansfield szenátor kisebb módosításokkal ismét be
terjesztette javaslatát. Tanulva a két évvel korábbi kudarcból a szenátus többségi veze
tője kevésbé radikális javaslattal állt elő. Három év alatt 40 százalékos csökkentést kép
zelt el az Egyesült Államokon kívül állomásozó amerikai csapatok létszámában.17 Ko
rábbi javaslatához képest tehát három ponton is jelentősen módosította indítványát.

722 Külügyi Szemle



Mansfield szenátor és az Egyesült Államok transzatlanti elkötelezettsége

Miközben háromszorosára növelte a csökkentés végrehajtásához hozzárendelt időke
retet, 10%-kal redukálta a csökkentés mértékét. Ez utóbbi azonban nem jelentette azt, 
hogy kevesebb amerikai katona került volna visszahelyezésre az Egyesült Államokba, 
ugyanis a javaslat nem csupán Európát érintette volna, hanem az egész világot. Az in
dítvány tehát számottevően enyhítette az Európára kifejtett nyomást, kevésbé veszé
lyeztetve a transzatlanti kapcsolatokat, ugyanakkor ezzel együtt is nagyobb mértékben 
csökkent volna az Egyesült Államok vállára nehezedő pénzügyi és egyéb teher, mint a 
két évvel korábbi javaslat alapján.

Mansfield szenátor annak ellenére sem vonta vissza módosító javaslatát, hogy szep
tember 25-én, a szavazást megelőző napon a szenátus elfogadta a Jackson-Nunn-mó- 
dosítást, amely az Európában állomásozó amerikai csapatokkal összefüggésben az 
Egyesült Államok fizetési mérlegében keletkező deficit teljes ellentételezését várta el 
az európai szövetségesektől. A Jackson-Nunn-módosítás csupán felületi kezelése volt 
a problémának, lehetőséget biztosítva a mindenkori adminisztrációnak a számokkal 
történő bűvészkedésre és a probléma megkerülésére. Valószínűleg Mansfield szenátor 
fejében is hasonló gondolatok fordulhattak meg, amikor szeptember 26-án szavazásra 
bocsátotta módosító indítványát. A Nixon-kormányzat legnagyobb megdöbbenésére a 
szenátus 49:46 arányban jóváhagyta a javaslatot. A kongresszusi eljárásrend azonban 
szükségessé tett még egy szavazást a kérdésben. Az első szavazást hat órával követően 
az adminisztrációnak sikerült megfordítania az eredményt, és a szenátus 51:44 arány
ban végül leszavazta Mansfield indítványát. Az Európában állomásozó csapatokról 
1973-ban kibontakozott csata ezzel ugyanakkor még nem ért véget. Egy nappal Mans
field módosító javaslatának elvetése után a szenátus elfogadta a kevésbé radikális 
Humphrey-Cranston-módosítást, mely 110 ezer fővel (23%-kal) csökkentette a tenge
rentúlon állomásozó amerikai csapatok létszámát.18

A demokraták többségi vezetője az 1973-as kudarcot követően sem adta fel küzdel
mét. 1974 júniusában újabb módosító javaslatot nyújtott be a szenátusban, azonban az 
adminisztráció politikáját támogatók könnyedén leszavazták a Mansfield köré csopor
tosult szenátorokat. A montanai szenátornak ez a próbálkozása sem volt kevésbé radi
kális, mint az ezt megelőzők, javaslatában 125 ezer fős csökkentést indítványozott 1975 
végéig a tengerentúlon állomásozó amerikai csapatok létszámában.19 A szenátus 1975- 
ben is foglalkozott a témával, de Mike Gravel szenátor módosító indítványának 
megalázó elvetését20 követően a kérdés hosszú időre lekerült a szenátus napirendjéről.

A csapatkivonással kapcsolatos viták lecsendesedésének politikai és gazdasági okai 
egyaránt voltak. A hetvenes évek közepére az enyhülés folyamata kifulladni látszott. 
Ennek egyik leglátványosabb példája az 1973-as Jóm Kippur-háború volt, melyben az 
Egyesült Államok és a Szovjetunió ismét szembekerült egymással. A békés egymás 
mellett élés gondolata egyre kevésbé látszott megvalósíthatónak. A kérdés háttérbe 
szorulása mögött a politikai okok mellett gazdasági okok is rejlettek. A vietnami hábo
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rú lezárásával, valamint az amerikai gazdaság talpra állásával a folyó fizetési mérleg
re nehezedő nyomás is jelentősen csökkent, és 1973-ban kétmilliárd dolláros többlet ke
letkezett. Az Egyesült Államokban tapasztalt pozitív tendenciák mellett a Nyugat- 
Európában kibontakozó gazdasági válság is a téma háttérben szorítására ösztönözte az 
amerikai politikai élet vezetőit. Az 1973-as olajválság ugyanis az európai gazdaságokat 
jóval nagyobb mértékben érintette, mint az amerikait. A vitát körülvevő környezetben 
történt jelentős változás nem kedvezett a témát napirenden tartani igyekvő erőknek.

A vita résztvevői

Az Európában állomásozó amerikai csapatok csökkentésének szenátusi vitája mögött 
Mike Mansfield montanai demokrata szenátor állt, aki a vizsgált időszakban végig a 
többségi demokraták vezetője volt a szenátusban. Közmegbecsülését és általános elfoga
dottságát jól szemlélteti, hogy az amerikai szenátus történetében ő töltötte be leg
hosszabb ideig ezt a fontos pozíciót. 1961 és 1977 között megszakítás nélkül tizenhét 
éven át volt a többségi demokraták vezetője. A személye körül kialakult konszenzust 
tükrözi, hogy a szenátori munkától elköszönve 1977 és 1989 között az Egyesült Államok 
tokiói nagyköveteként tevékenykedett, kiérdemelve ezzel a leghosszabb ideig Japánban 
szolgálatot teljesítő amerikai nagykövet megtisztelő címét. A demokrata Mansfield meg
bízatását még a neokonzervatív republikánus Ronald Reagan is meghosszabbította két 
alkalommal. Külpolitikai orientációját nemcsak a tokiói nagykövetként eltöltött hosszú 
idő jelzi, hanem az is, hogy politikai karrierje előtt a Missoulában található Montanai Ál
lami Egyetemen a távol-keleti történelem professzora volt. 1943-ban egy elszigetelődés
párti vetélytársat legyőzve került a képviselőházba, ahol egészen 1953-ig képviselte 
Montana érdekeit. 1953-tól kezdve négy cikluson keresztül a szenátus tagja volt.

Az ötvenes évek elejéig Mansfield számára a Szovjetunió a militáns totalitarianiz- 
mus megtestesítője volt, melytől Washingtonnak a saját érdekében is meg kellett óvnia 
Nyugat-Európát. Sztálin 1953-ban bekövetkezett halálát követően a montanai szenátor 
fokozatosan magáévá tette a két ellenséges nagyhatalom közötti békés egymás mellett 
élés gondolatát. Ezzel párhuzamosan revideálta Nyugat-Európa védelmére vonatkozó 
korábbi álláspontját, és kiegyensúlyozottabb tehermegosztásra szólította fel az európai 
szövetségeseket. Mansfield nem volt hajlandó elfogadni, hogy a világháború után gaz
daságilag oly gyorsan talpra álló európai országok csak szerény mértékben járultak 
hozzá saját védelmükhöz. Az Egyesült Államokban a hatvanas évek közepétől kibon
takozó gazdasági válság, valamint a vietnami háború eszkalálódása egyre jobban 
megerősítette benne a gondolatot, hogy az észak-atlanti szerződés államai között a 
negyvenes évek végén, ötvenes évek elején létrejött tehermegosztási mintát a megvál
tozott körülményekhez szükséges igazítani.
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A szenátusban folytatott küzdelméhez elsősorban párttársai nyújtottak támogatást. 
M indenképpen említést érdemel szenátortársa, Stuart Symington, aki kezdettől fogva 
támogatta Mansfieldet. A Mansfield által benyújtott határozati javaslatok megalkotásá
ban és a szenátusban történő tárgyalásában talán még a demokraták többségi vezető
jénél is fontosabb szerepet játszott. 1966-ban Nyugat-Európában tett kőrútján sze
mélyes tapasztalatokat szerzett az európai szövetségesek katonai „erőfeszítéseiről". 
Az útjáról hazatért kiábrándult demokrata szenátor negatív véleményével nagy hatást 
gyakorolt Mansfield szenátorra és párttársainak egy részére.21

Ez sem jelentette viszont azt, hogy az összes demokrata szenátor Mansfield kezde
ményezése mellé sorakozott volna fel. A vitában egyik legnagyobb ellenfele a demok
rata Henry Jackson szenátor volt, aki a szenátus fegyveres erők bizottságát vezette. 
Eltekintve néhány liberális demokratától, mint Henry Jackson, Edward Kennedy, 
Hubert Humphrey, valamint Adlai Stevenson, nagyrészt délről származó konzervatív 
demokraták, többek között James Allen, Harry Byrd, James Eastland, Sam Nunn elle
nezték Mansfield javaslatait, és szavaztak együtt rendre a republikánusokkal. 1972-től 
kezdve, amikor a szenátus tagjává választották, a Georgiát képviselő Sam Nunn lett a 
Demokrata Párton belül Mansfield legnagyobb ellenfele a tengerentúlon állomásozó 
amerikai csapatok csökkentésének kérdésében.

A Republikánus Párt megbízható szövetségese volt mind a Johnson-, mind pedig 
a Nixon-adminisztrációnak Mansfield szenátor indítványainak elutasításában. A párt 
részéről Jacob Javíts és John Stennis szenátor vezette a támadást Mansfield javasla
tai ellen.22 A republikánusok, akik az 1930-as években az izolacionisták gyűjtőpárt
jának számítottak, az ötvenes években fokozatosan váltak az amerikai globális je
lenlét meggyőződéses híveivé. Ez elsősorban az elkötelezetten internacionalista re
publikánus elnöknek, Dwight Eisenhowernek volt köszönhető. A kevés republiká
nus szenátor közül, akik támogatták Mansfield szenátor kezdeményezését egyedül 
az Észak-Dakotát képviselő Milton Youngot lehet régi vágású elszigetelődéspártinak 
tekinteni.23

Habár mind a Johnson-, mind pedig a Nixon-adminisztráción belül hallatszottak 
olyan hangok, melyek ugyan szerény mértékben, de csökkenteni javasolták az Euró
pában állomásozó amerikai csapatok létszámát,24 mindkét elnök elvetette Mansfield 
javaslatait. Nixon elnöksége alatt, amikor a kérdés kezdett akuttá válni, nemzetbiz
tonsági főtanácsadója, Henry Kissinger vállalta a Mansfield javaslatait megtorpedóz
ni szándékozó kampány szervezését, koordinálását. Az 1971-es kampányban, mint ar
ról már volt szó, több, a közélettől már visszavonult, neves politikus és katonai veze
tő állt ki a transzatlanti kapcsolat fenntartása mellett és Mansfield indítványa ellen. 
Az idősebb generációhoz tartozó államférfiak csaknem egyöntetű, pártpolitikától 
mentes kiállása nagymértékben hozzájárult a többségi demokraták vezetője által 
beterjesztett javaslat vereségéhez. A kampányhoz sokak mellett csatlakozott két egy
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kori külügyminiszter: Dean Acheson és Dean Rusk; három volt védelmi miniszter: 
Robert Lovett, Neil McElroy és Thomas Gates; négy korábbi legfelsőbb európai pa
rancsnok: Ridgeway, Gruenther, Norstad és Lemnitzer tábornokok; négy volt NATO- 
képviselő: Charles Spofford, W. Randolph Burgess, Thomas Finletter és Harlan Cleve
land; valamint Németország három egykori katonai kormányzója, illetve főmeg
bízottja: Lucius Clay, John McCloy és James B. Conant. Rajtuk kívül két korábbi 
demokrata elnök, Harry Truman és Lyndon B. Johnson is támogatásáról biztosította 
a kérdésben a Nixon-adminisztrációt.23

A küzdelemben korlátozott mértékben ugyan, de európai politikusok is részt vál
laltak, hiszen a vita nem másról szólt, mint a Nyugat-Európa irányában meglévő ame
rikai katonai kötelezettségvállalásról, valamint a NATO-ban működő tehermegosz- 
tási gyakorlat módosításáról. A Német Szövetségi Köztársaság volt a legfontosabb 
európai állam a vitában, két okból kifolyólag. Egyrészről ebben az országban állomá
sozott messze a legtöbb amerikai katona az „öreg kontinensen", másrészt Bonn kulcs
szerepet játszott a kelet-nyugati kapcsolatok alakulásában. Nagy-Britannia és Fran
ciaország is közvetve érintettek voltak a vitában. Míg előbbinek a Washingtonéhoz 
hasonló problémával kellett szembenéznie a kérdésben, hiszen az Egyesült Államok
kal együtt London is állomásoztatott csapatokat Nyugat-Németországban, addig az 
utóbbi egyre önállósodó külpolitikája miatt negatív például szolgált a vitában.26 
Párizs külpolitikáját több szenátor is úgy állította be a szenátusban, mint ékes példá
ját annak, miszerint a nyugat-európai országoknak már nincsen szükségük az ameri
kai csapatok jelenlétére a szovjet veszély elhárításához. Általánosságban elmondható, 
hogy deklarációk szintjén a nyugat-európai kormányok a Nixon-adminisztrációt segí
tették, míg megvalósult politikájuk -  beleértve a katonai kiadások szerény mértékét -  
akaratukon kívül is Mansfield szenátornak és támogatóinak szolgáltattak bőséges 
muníciót.

Amint arról már korábban szó volt, a Szovjetunió és annak pártfőtitkára, Leonyid 
Brezsnyev is tevőleges szereplőjévé vált a küzdelemnek. A Tbilisziben 1971. május 14- 
én elmondott beszédével nagymértékben hozzájárult Nixon támogatóinak győzelmé
hez, hiszen készségét fejezte ki tárgyalások megkezdésére a kölcsönös és kiegyensú
lyozott haderőcsökkentésről Európában. Visszaemlékezéseiben Kissinger mennyből 
jövő mannának nevezte Brezsnyev beszédét, hangsúlyozva annak döntő fontosságát 
a vita kimenetele szempontjából.27 Brezsnyev bejelentésének motivációjáról megosz
lanak a vélemények. Míg a már idézett Henry Kissinger az amerikai külpolitikai dön
téshozatal működését egyáltalán nem értő szovjet dilettantizmust lát a beszédben, 
addig mások a szovjeteknek a status quo fenntartására és a legkisebb destabilizáló 
tényező kiiktatására irányuló igyekezetét vélik felfedezni.28 Ez utóbbi vélekedést 
támasztja alá a brezsnyevi Szovjetuniónak az Európát érintő más külpolitikai kérdé
sekben képviselt politikája.29
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A vitában ütköztetett érvek

A  szenátusban lezajlott hosszadalmas vita egyik legfontosabb jellemzője, hogy az ér
vek és ellenérvek terén az idő előrehaladtával sem történtek drámai változások. Mans
field szenátor és támogatói elsősorban a NATO-ban meglévő igazságtalan tehermeg- 
osztási gyakorlatra és annak az amerikai gazdaságra gyakorolt káros hatására igyekez
tek felhívni a szenátus figyelmét. Az adminisztráció politikáját támogató szenátorok el
lenben a nemzetközi kapcsolatokban meglévő kényes egyensúly esetleges megbomlá
sának beláthatatlan következményeire figyelmeztettek. Mansfield szenátor tehát érv
rendszerében a gazdasági megfontolásokat állította előtérbe, s kevésbé összpontosított 
a kérdés biztonságpolitikai vetületeire. Ez azonban nem jelentette azt, hogy ne lett vol
na biztonságpolitikai érvekkel is felvértezve a vita során.

A szenátus többségi demokrata vezetőjének fő érve az volt, hogy a hidegháború kez
detén kialakult tehermegosztást, mely jelentős számú amerikai erő Európában történő 
állomásoztatását is magában foglalta, sem gazdasági, sem pedig biztonságpolitikai 
megfontolások nem támasztják alá. Az ötvenes évek kezdetén, amikor döntés született 
az amerikai csapatok Nyugat-Európában történő állomásoztatásáról, Európa gazdasá
ga romokban hevert. A gazdasági és társadalmi konszolidáció folyamata éppen csak 
megindult, és felemésztette a nyugat-európai államok erőforrásainak jelentős részét. 
Védelmi célokra ilyen körülmények között teljesen érthető módon csak minimális mér
tékben tudtak áldozni. Nyugat-Európa tehát gazdasági nehézségekkel küzdött, és rá
szorult az Egyesült Államok támogatására.

A második világháborút követő válságokkal teli évek egy még teljesen kialakulat
lan nemzetközi rendszer viszonyai között sokakban a bizonytalanság érzetét keltet
ték. A Szovjetunió ideológiai alapon szembehelyezkedett korábbi szövetségeseivel, és 
nem lehetett kizárni nyugati irányú terjeszkedését Európában. Kína kommunista kéz
re kerülése és a, koreai háború váratlan megindulása azt sugallták, hogy permanens 
harc kezdődik a két világrendszer között a szomszédos területek meghódításáért. Eb
ben a helyzetben az Egyesült Államok nem tehetett mást, mint kollektív védelmi szer
ződést kötött a veszélyeztetett európai államokkal, és csapatokat küldött védelmük 
biztosítására.

Mansfield szenátor érvelése szerint mind a gazdasági, mind pedig a politikai hely
zet nagymértékben megváltozott az ötvenes évek elején tapasztaltakhoz képest. 
A hatvanas évek közepére a nyugat-európai államok gazdasága nemcsak konszolidá
lódott, hanem az amerikai gazdaság komoly vetélytársává nőtte ki magát. A hosszú 
ideje tartó prosperitásból származó pluszbevételeket azonban az európai társadalmak 
elsősorban nem védelmi képességeik fejlesztésére, hanem a jóléti társadalom megte
remtésére fordították. Ezt abban a meggyőződésben tették, hogy az Egyesült Államok 
megvédelmezi majd őket szovjet támadás esetén. Mansfield szenátor konklúziója te
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hát az volt, hogy az Egyesült Államok nem tesz mást, mint áttételesen finanszírozza 
a nyugat-európai jóléti társadalmak megteremtését, miközben saját maga komoly szo
ciális és gazdasági problémákkal kénytelen otthon megküzdeni.30 Ebbéli meggyőző
dését csak erősítették az olyan levelek, mint amelyet egyik választója is küldött neki 
1971 májusában.31

Mansfield meg volt győződve arról, hogy az amerikai folyó fizetési mérleg hiányát 
jelentős mértékben az Európában állomásozó amerikai katonák ottani fogyasztása 
okozta. Ez az évi több száz millió dollárban mérhető összeg32 évtizedek óta folyama
tosan áramlott ki az Egyesült Államokból Európába, mindenekelőtt a Német Szövetsé
gi Köztársaságba. A montanai szenátor természetes módon támadta ezt a rendszert 
egy olyan időszakban, amikor az amerikai gazdaságban érezhetően megtorpant a má
sodik világháborút követő hosszú konjunktúra, s ráadásul a gazdag európai szövetsé
gesek sem politikailag, sem anyagilag nem támogatták az Egyesült Államok egyre esz
kalálódó háborúját Vietnamban. Elvetette a hatvanas években a Német Szövetségi 
Köztársaság és az Egyesült Államok között létrejött ellentételezési rendszert, melyet 
1968 júniusában így jellemzett:

„Az Egyesült Államok és a Német Szövetségi Köztársaság által a Németországban 
állomásozó amerikai csapatok valutaköltségeinek ellentételezéséről a közelmúltban 
megkötött egyezmény elfogadhatatlan, gyakorlatilag semmit sem ér, és véleményem 
szerint legjobb esetben is csupán szükségmegoldás... A 400 ezer amerikai katona és 
családtagjainak 800 millió dolláros összköltségét a nyugatnémet kormánynak kell elő
teremtenie, amennyiben azt akarják, hogy jelentős nagyságú amerikai erők maradja
nak az országban."33

A gazdasági érvek mellett Mansfield szenátor biztonságpolitikai érveket is igye
kezett felsorakoztatni az általa képviselt ügy mellett. Meggyőződése szerint a hatva
nas évek második felére fokozatosan kialakultak azok a hallgatólagosan elfogadott já
tékszabályok, melyek az egymással szemben álló két világrendszer békés egymás 
mellett élésének előfeltételeit jelentették. Az enyhülés megindulásával nagymérték
ben csökkent a Nyugat-Európára nehezedő szovjet nyomás, melynek köszönhetően 
jelentősen megnőtt az Egyesült Államok mozgástere Európában. A demokrata párti 
montanai szenátor úgy vélekedett, hogy ezt a kedvező biztonságpolitikai környezetet 
kellene kihasználnia az adminisztrációnak a NATO-n belül meglévő tehermegosztási 
gyakorlat módosítására.

Mansfield szenátor érvei között szerepelt továbbá a rugalmas válaszadás amerikai 
és NATO-stratégiájának elvetése. Érvelése szerint szovjet támadás esetén az atomhá
ború elkerülhetetlen lenne Európában, már csak az Európába és elsősorban a Német 
Szövetségi Köztársaságba telepített nukleáris robbanófejek magas száma (hétezer kö
rül) miatt is.34 Atomháború esetén pedig nem lenne elsődleges szempont az Európá
ban állomásozó amerikai csapatok nagysága.
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A Mansfield javaslatát ellenző szenátorok alapvetően hat érv mentén fejtették ki 
nemtetszésüket.35 Elsőként leszögezték, hogy az amerikai csapatok Európában történő 
állomásoztatása az Egyesült Államok létfontosságú érdeke. Az ott állomásozó csapa
tok nem csupán Nyugat-Európa országait védik jelenlétükkel, hanem közvetve magát 
az Egyesült Államokat is. Amint azt Nixon elnök is hangsúlyozta a Légierő Akadémiá
ján 1969. júniusában mondott beszédében:

„Soha nem szabad alábecsülnünk az elszigetelődés politikájának vonzerejét. Szlo
genjük egyszerű és hatásos: »A jótékonykodás itthon kezdődjön.« »Elsőként saját prob
lémáinkat oldjuk meg, s csak azután foglalkozzunk a világ gondjaival.« ...Én teljesen 
másként látom a világot, és más konklúzióra jutottam Amerika szerepével kapcsolat
ban... Ha Amerika hátat fordítana a világnak, akkor a békének ingatag formája hono- 
sulna meg a világban -  az a fajta béke, mely elfojtotta a szabadságot Csehszlovákiában. 
A ránk leselkedő veszély jellege megváltozott, de nem tűnt el. Újra kell élesztenünk 
szövetségeinket, nem pedig magára hagynunk őket."36

Mansfield szenátor ellenfeleinek második érve a többségi demokraták vezetője 
egyik alaptételének cáfolata volt. Eszerint az európai szövetségesek elégséges forrást 
biztosítanak haderejük fejlesztésére. Nem is tehetnek mást, hiszen tudatában vannak 
annak, hogy szovjet támadás esetén ők lesznek az elsődleges célpontok, és a hadszín
tér is az ő területükön fog húzódni.

Az érvek között harmadikként említhető a rugalmas válaszadás stratégiája mögött 
meghúzódó okfejtés. A két szemben álló szuperhatalom közötti nukleáris paritás nem 
teszi lehetővé a túlsúlyban levő szovjet hagyományos erők döntően atomfegyverekkel 
történő semlegesítését. Emiatt jelentős számú amerikai erőnek kell továbbra is állomá
soznia Európában.

Az adminisztrációt támogató szenátorok negyedik érve Mansfield javaslatának az 
unilateralizmusát támadta. Érvelésük szerint az Egyesült Államoknak meg kell egyez
nie a Szovjetunióval egy kölcsönösen végrehajtott haderőcsökkentésről. Washington 
nincs abban a helyzetben, hogy a Mansfield szenátor által javasolt mértékű engedmé
nyeket tegyen Moszkvának.

Ötödik érvként Mansfield szenátor ellenfelei arra hívták fel a figyelmet, hogy az 
Európában állomásozó amerikai csapatok jelentős csökkentése az európai szövetsége
sek megosztását eredményezheti. Ez hosszabb távon akár a nyugat-európai államok 
Finnországhoz hasonló státusához is vezethetne, azaz külpolitikájuknak Moszkva igé
nyeihez történő igazítását vonna maga után.

Végül a kezdeményezés politikai ellenfelei rámutattak arra a tényre, hogy a fizeté
si mérlegben mutatkozó hiány csupán kis részben hozható összefüggésbe az Európá
ban állomásozó amerikai csapatokkal. A deficitnek mindössze hatodrészét érinti a tár
gyalt kérdés, így a csapatok hazahozatala nem javítana lényegesen a folyó fizetési 
mérlegen.
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Összegzés

A hatvanas évek végén egy olyan törekvés indult meg az Egyesült Államok szenátusá
ban, amely az egész hidegháborús biztonsági struktúra összeomlásához is vezethetett 
volna. A Mike Mansfield szenátor nevével fémjelzett mozgalom nem kevesebbre vál
lalkozott, minthogy a hidegháború kezdetén kialakult biztonsági struktúra alappilléré
nek számító transzatlanti kapcsolatot egyoldalúan fazonra igazítsa. A szenátus többsé
gi demokrata vezetője elsősorban gazdasági megfontolásokból a kongresszus állandó 
témájává tette az Európában állomásozó amerikai csapatok számának nagyarányú 
csökkentését. Ezzel a nyilvánosság elé vitt egy olyan kényes kérdést, melyről mindad
dig csupán az adminisztráción belül, teljesen más dimenzióban zajlottak hivatalos vi
ták. Mansfield kezdeményezése két okból is jelentősnek tekinthető. Egyrészt belpoliti
kai vita tárgyává tette a hidegháborús amerikai külpolitika egyik sarokkövének tekin
tett transzatlantí kapcsolat kérdését, felborítva ezzel az ötvenes évek közepe óta e té
ren az Egyesült Államokban meglévő konszenzust, másrészt előrevetítette a 
kongresszus azon törekvését, hogy korlátozza a kül- és biztonságpolitika területén az 
adminisztráció kezében összpontosuló túlhatalmat.

A Mansfield szenátor nevével fémjelzett mozgalom vizsgálatából négy fontos követ
keztetést lehet levonni:

1. A kezdeményezés teljesen racionálisnak tekinthető, amennyiben a transzatlanti 
kapcsolatokat csupán önmagában, a hidegháborús környezettől elvonatkoztatva vizs
gáljuk. A többségi demokraták vezetője egy olyan valós problémát igyekezett orvosolni, 
melynek jelentősége túlnő a hidegháborún. A kérdés súlyát mutatja, hogy a szövetségen 
belül napjainkban mutatkozó feszültségek egyik forrása éppen az a hatalmas szakadék, 
mely az európai szövetségesek és az Egyesült Államok között a katonai képességek te
rén a NATO-n belüli terhek aszimmetrikus elosztásának eredményeként jött létre.

2. A Mansfield szenátor által vezetett mozgalom veresége azt mutatja, hogy az Egye
sült Államok még oly komoly politikai, gazdasági és katonai nehézségek ellenére is 
vállalta nagyobb terhek viselését Nyugat-Európa védelmében. Tette ezt alapvetően két 
okból kifolyólag. Egyrészt nyugat-európai vezető szerepének biztosítása, másrészt a 
hidegháborús egyensúly megtartása érdekében.

3. Az amerikai csapatok Európából történő kivonásáért indított küzdelem csupán a 
kongresszus és az adminisztráció között a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején 
zajlott alkotmányos harc kontextusában értelmezhető.

4. Mansfield szenátor mozgalma jelzésértékű Európa szerepének csökkenése és 
Ázsia felértékelődésének tekintetében. Az addig megkérdőjelezhetetlennek tűnő 
transzatlanti kapcsolatok a támadások célkeresztjébe kerültek.

Összefoglalva, a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején meglévő politikai, gaz
dasági, katonai környezet kedvező feltételeket biztosított ahhoz, hogy a hidegháború-
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ban jócskán felértékelődött Nyugat-Európát a kortársak a hidegháborús viszonyoktól 
elvonatkoztatva, tárgyilagosakban tudják megítélni. Ez sem volt azonban elég ahhoz, 
hogy meg merjék bolygatni a hidegháborúban kialakult biztonsági struktúrákat.
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Résumé

The M anfield Am endm ent and the Transatlantic Relations

The political, economic, and social relations of the turn of the 1960s and the 1970s 
favored initiatives which moved beyond the Cold War structures. A substantial portion 
of the American political elite was able to break with the fixation that subjected foreign
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policy exclusively to the confrontation of the two world systems. A spectacular 
manifestation of it was Senator Mansfield's (D, Montana) decade-long struggle for 
placing the transatlantic relations on new bases. The Senate Majority leader wished to 
achieve the substantial reduction of the American troops stationed abroad, especially 
in Western Europe with the help of his prposals for resolutions and amendments. His 
efforts brought about only indirect results, buti t also became clear that the foreign 
political consensus shaped in the mid-1950s could not be maintained any longer. There 
started a constitutional struggle for the control of foreign policy between Congress and 
the executive. However, the failure of these attempts showed that no government was 
able to initiate any changes in the status quo in the central (primarily European) areas 
in the bipolar world based on confrontation.

L'amendement de M ansfield et les relations transatlanticjues

Au tournant des années 1960 et 1970, les circonstances économiques et sociales ont 
favorisé l'apparition des tentatives dépassant les structures de la guerre froide. Une 
partié considérable de Télite politique américaine était capable de rompre avec la 
pratique qui avait totalement subordon.ié la politique extérieure ä la confrontation des 
deux systémes mondiaux ce qui était un cas exceptionnel dans l'histoire de la guerre 
froide. Une manifestation de ce phénoméne était la lutte de Mike Mansfield, sénateur 
du parti démocrate de Montana, menée pendant presqu'une décennie pour mettre les 
relations transatlantiques ä une nouvelle base. Le chef de la majorité au Sénat a voulu 
atteindre, par ses motions et ses amendements, la diminution considérable du nombre 
des troupes américaines stationnées ä l'étranger, surtout en Europe Occidentale. Ses 
efforts n'ont apporté qu'un succés indirect et en mérne temps il est devenu évident que 
le consensus né au milieu des années 1950 dans la politique extérieure n'était plus 
soutenable. Une lutte constitutionnelle s'est engagée entre le Congrés et le 
gouvernement pour la direction de la politique extérieure. La chute de l'initiative a 
pourtant montré que dans un monde de deux pőles basé sur une confrontation, aucun 
gouvernement n'avait pu se charger de modifier le Statut quo sur les territoires 
centraux (surtout européens).

Die M ansfield-Ergänzung und die transatlantischen Beziehungen

Die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse um die Wende der 
60er und 70er Jahre förderten das Auftreten der über die Strukturen des Kalten Krieges 
hinausweisenden Initiativen. Auf einzigartige Weise in der Geschichte des Kalten
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Krieges konnte ein bedeutender Teil der amerikanischen politischen Elite mit jener 
Innervation brechen, die die Außenpolitik in vollem Maße der Konfrontation der 
beiden Weltsysteme untergeordnet hatte. Eine auffallende Erscheinungsform hiervon 
war der beinahe ein Jahrzehnt andauernde Kampf von Mike Mansfield, Senator aus 
Montana, um die transatlantischen Beziehungen auf neue Grundlagen stellen zu 
können. Der Leiter der Senatsmehrheit wollte es mit seinen Beschlussentwürfen, dann 
mit seinen modifizierenden Vorschlägen erreichen, dass der Personenstand der im 
Ausland, in erster Linie in Westeuropa stationierten amerikanischen Truppen 
bedeutend verringert wird. Seine Anstrengungen hatten nur einen indirekten Erfolg, 
zugleich wurde aber deutlich, dass der um die Mitte der 50-er Jahre in der 
Außenpolitik entstandene Konsens im Weiteren nicht mehr beizubehalten war. 
Zwischen dem Kongress und der Administration begann ein konstitutioneller Kampf 
um die Führung der Außenpolitik. Das Fiasko der Initiative zeigte jedoch, dass in der 
auf der Konfrontation beruhenden, aus zwei Polen bestehenden Welt keine einzige 
Regierung die Modifizierung des Status quos auf den zentralen (in erster Line auf den 
europäischen) Gebieten übernehmen konnte.
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