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Bevezető 

A hidegháború története mint műfaj, lényegé-
ben nyugati és elsősorban amerikai tudomány-
ág volt egészen az 1980-as évek végéig, amely-
nek fő gyengesége az elsődleges források 
korlátozott hozzáférhetőségéből származó 
aszimmetriából adódott. Míg Nyugaton a le-
véltárak a hetvenes-nyolcvanas években foko-
zatosan megnyíltak a kutatás számára, ebben 
az időszakban még halvány remény sem lát-
szott arra, hogy a másik oldal dokumentumai 
valaha is megismerhetők lesznek. 

Ezért a Szovjetunió, illetve a kelet-közép-
európai kommunista rendszerek összeomlása 
után megvalósulni látszott a kutatóknak az a 
régi vágyálma, hogy a keleti levéltárak várat-
lan megnyílása választ ad a releváns források 
hiányában mindaddig megválaszolatlan kér-
désekre. A moszkvai archívumok, mindenek-
előtt a legfontosabb dokumentumokat őrző 
Elnöki Levéltár anyaga ugyan mindmáig csak 
erősen korlátozott mértékben áll az érdeklő-
dők rendelkezésére, az elmúlt mintegy másfél 
évtizedben nagy számban váltak ismertté az 

egykori szovjet vezetés és a keleti blokk poli-
tikáját megvilágító iratok, különösen a hatva-
nas évek elejéig tartó korszakra vonatkozóan. 

A kilencvenes évek elején megindult úgy-
nevezett új hidegháború-kutatás (new Cold 
War history) előmozdítása érdekében számos 
nemzetközi projekt jött létre,2 a dokumentu-
mok és kutatási eredmények közreadására 
pedig három új folyóirat is indult: a Bulletin, 
Woodrow Wilson International Center for 
Scholars Cold War International History 
Project, Washington D. C. (a továbbiakban: 
CWIHP), a Journal of Cold War Studies, és a 
Cold War History. A kutatások eredményeként 
az elmúlt másfél évtizedben számos monog-
ráfia és gyűjteményes kötet, sok-sok tanul-
mány, forrásközlés és több dokumentum-
kötet látott napvilágot3 főként a hidegháborús 
korszak első, a hatvanas évek közepéig terje-
dő szakaszának nemzetközi politikájáról. Az 
új kutatások alapján az is mind világosabbá 

1 Jelen tanulmány megírását az MTA Politikatudomá-
nyi Intézetének támogatása tette lehetővé.

2 A legfontosabbak: CWIHP, National Security Ar-
chive, Washington D. C., Parallel History Project on 
NATO and the Warsaw Pact, (2006-tól: Parallel 
History Project on Cooperative Security).
3 A ma már e téren is gazdag irodalomból néhány fon-
tosabb munka a cikk végén lévő listában olvasható. 

vált, hogy a hidegháború korszakával kapcso-
latos számos korábbi nézetet kell újraértékel-
ni vagy módosítani. Az eddig megjelent 
munkák azonban korántsem eredményezték 
valamiféle tudományos konszenzus kialakulá-
sát, hanem sajátos módon, éppen hogy új 
lökést adtak a különböző iskolák között rég-
óta folyó viták feléledésének, sőt, olykor ép-
pen az új források eltérő értelmezése mentén 
alakultak ki új törésvonalak. 

A témával foglalkozó szakembereknek így 
ezután is maguknak kell kialakítaniuk a saját 
interpretációjukat a sokszor többféleképpen 
is értelmezhető dokumentumok gondos elem-
zésével, a régi és az újabb irodalomban kifej-
tett érvek összehasonlító vizsgálatával, az is-
mert és az új információk kritikai egybeveté-
sével, és mindezeken túl az ismeretek kontex-
tusba való helyezésével, valamint a dolgok lo-
gikájának lankadatlan kutatásával. 

A legújabb történeti kutatások egyik leg-
fontosabb tanulsága, hogy a kelet–nyugati 
viszony alakulását egészen a szovjet birodalom 
felbomlásáig az 1945-ben létrejött európai 
status quo határozta meg. A második világhá-
ború után kialakult bipoláris világrendet irá-
nyító két szuperhatalom, az Egyesült Államok 
és a Szovjetunió egyaránt a kelet–nyugati vi-
szony sarokkövének tekintette ezt a dokumen-
tumokban sohasem rögzített hallgatólagos 
megállapodást, amely azután sajátos automa
tizmusként működött a hidegháború leghide-
gebb éveiben éppúgy, mint a későbbi évtize-
dekben időről időre bekövetkező kelet–nyu-
gati konfliktusok rendezése során.

Ma már az is világos, hogy valójában nem 
dönthető el teljes egyértelműséggel, melyik 
fél kezdte a hidegháborút. Egyoldalú felelős-
ség helyett inkább az egymás szándékai iránti 
kölcsönös gyanakvás folyamatos és fokozatos 
erősödéséről, a kölcsönös bizalomvesztésnek 

olyan eszkalációjáról beszélhetünk, ami bizo-
nyos értelemben szükségszerűen vezetett eh-
hez a konfliktushoz. A hidegháborút ugyan-
is egyik fél sem akarta. A nagyhatalmak bizo-
nyos lépései összességükben végül a hideghá-
borús konfliktus kialakulását eredményezték, 
azonban egyik fél részéről sem ez volt a cél.4

Az is tudható, hogy a hidegháború 1949–
1953 közötti klasszikus, a legtöbb irracionális 
vonást mutató szakaszában sem tervezte egyik 
fél sem a másik megtámadását. Igaz, azzal 
mindkét oldalon komolyan számoltak, hogy 
a másik fél rövid időn belül megindítja a 
harmadik világháborút, így az összecsapásra 
való felkészülés, a soha nem látott mértéket 
öltő fegyverkezés a politika meghatározó 
elemévé vált Keleten és Nyugaton egyaránt. 

A kutatások egyik legfontosabb tanulsága 
ugyanakkor éppen az, hogy ez a másik fél 
létjogosultságát megkérdőjelező, a totális 
antagonizmusra alapozott szemlélet már 
rögtön 1953 után radikálisan megváltozott. 
Valójában ekkortól érlelődött mindkét szu-
perhatalom vezető köreiben az a nagy jelen-
tőségű felismerés, hogy a harmadik világhá-
borút nem lehet megnyerni. Ezt a belátást 
pedig egyértelműen a nukleáris fegyverek 
rendkívül gyors ütemű kifejlesztése és a raké-
tatechnika terén már ekkor folyamatban lévő 
forradalmi változások motiválták. Míg az 
atombomba előállításához a szovjeteknek 
négy év kellett, a hidrogénbombát már egy 
évvel az 1952-ben történt amerikai kísérleti 
robbantás után tesztelték. A közép-hatósuga-
rú, illetve az interkontinentális rakéták fejlesz-
tése területén viszont már az ötvenes évek 
közepén szovjet előny mutatkozott, a Szput
nyik 1957-es fellövése pedig egy csapásra el-
oszlatta az Egyesült Államok sérthetetlensé-

4 Erről részletesen lásd: Békés, 1999, 217–226.
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gének mítoszát. Sajátos módon a logikus kö-
vetkeztetést a szovjet vezetők vonták le előbb: 
a békés egymás mellett élés politikájának 
1953-tól hangoztatott, majd az SzKP 1956 
februárjában megtartott XX. kongresszusán 
doktrínává nyilvánított tézise valójában a 
Szovjetunió fennállásáig érvényben volt. Ez 
nem kevesebbet jelentett, mint annak nyilvá-
nos elismerését, hogy a kétpólusú világrend-
ben az emberiség pusztulásával fenyegető 
harmadik világháború elkerülése érdekében 
a világ sorsáért felelős szuperhatalmak folya-
matos kooperációjára van szükség. Az Egye-
sült Államokban ez a felismerés ugyancsak 
már az ötvenes évek közepén megszületett, 
ám ennek nyilvános elismerése komoly nehéz-
ségekbe ütközött: ott ugyanis a közvélemény-
re is tekintettel kellett lenni, és annak áthan-
golása az egy évtizede folytatott, masszív an-
tikommunista retorika miatt több időt és 
komolyabb népnevelő munkát igényelt. 

Kényszerű szuperhatalmi kooperáció

Mindezek alapján nem meglepő, hogy világ-
politikai jelentősége szempontjából az 1953–
1956 közötti időszak megítélése mindmáig 
meglehetősen ellentmondásos. A köztudat-
ban ezt a korszakot egyszerre jellemzik olyan 
történelmi események, folyamatok, mint az 
enyhülés kezdete, a kelet–nyugati feszültség 
oldódását ígérő „genfi szellem” és az SzKP 
történelmi jelentőségű XX. kongresszusa, 
másfelől pedig olyan válságok, mint az 1953-as 
berlini felkelés, az 1956. júniusi poznańi láza-
dás, a lengyel Október, a magyar forradalom 
és végül a szuezi válság. Mivel ezek az évek 
igazán látványos konkrét eredményeket – a 
koreai háború befejezését és az osztrák állam-
szerződés megkötését leszámítva – még nem 
hoztak a kelet–nyugati kapcsolatokban, rend-
kívüli eseményekben viszont annál inkább 

bővelkedtek, a közvéleményben többnyire 
máig olyan értékelés él, hogy valami ugyan 
megkezdődött 1953 után, de 1956-ig, sőt még 
azt követően is a hidegháború logikája volt 
az erősebb, és a valódi enyhülés kibontako-
zásáról csak a hatvanas évek elejétől-közepé-
től beszélhetünk. Éppen ez a vélekedés ad 
magyarázatot arra, miért gondolják ma is oly 
sokan, hogy 1956-ban a Nyugat cserbenhagy-
ta a magyarokat, hiszen a hidegháborús já-
tékszabályok szerint „a rab nemzetek felszaba-
dítását” egészen 1956 októberéig hirdető ame-
rikai vezetés a magyar forradalomnál kedve-
zőbb alkalomra valóban nem várhatott volna 
ígérete beváltásához. Csakhogy ezen ellent-
mondásokkal teli korszak egyik legnagyobb 
paradoxona éppen az volt, hogy az Eisenhow-
er–Dulles-páros ezt a politikát a klasszikus 
hidegháborús korszak legvégén, az 1952. őszi 
elnökválasztási kampány során hirdette meg 

– ami jelentős mértékben járult hozzá a Repub-
likánus Párt győzelméhez –, ugyanakkor e 
politika vagy inkább propaganda 1953 elején 
történt kormányszintre emelése egy olyan 
világpolitikai helyzetben következett be, ahol 
a korábbi feltételek jelentősen megváltoztak. 
A Sztálin halála után kialakult kedvező nem-
zetközi környezetben a két szuperhatalom ve-
zetőinek valójában egyaránt a hidegháborús 
feszültség, konkrétan a fegyverkezési verseny 
növekedési ütemének csökkentése volt az 
alapvető érdeke. A 40-es évek végétől meg-
indult nagyszabású fegyverkezési verseny 
ugyanis nem csupán a belső erőforrásokban 
amúgy is szűkölködő Szovjetunió számára 
jelentett már-már elviselhetetlen terhet, ha-
nem jelentősen korlátozta a belső fogyasztásra, 
infrastrukturális fejlesztésekre stb. fordítható 
forrásokat a kiépülőben lévő jóléti Amerikában 
is, nem beszélve a háborús pusztításokból alig 
felépült Angliáról és Franciaországról.

A nyugati és keleti levéltárakból a legutób-
bi időben előkerült, a döntéshozatal legfelső 
szintjét képviselő dokumentumok vizsgálata 
alapján mind nyilvánvalóbbá válik, hogy az 
1953–1956 közötti korszakban érvényesülő leg-
fontosabb trend – minden zavaró körülmény 
vagy ellenkező előjelű propaganda ellenére – 
annak kölcsönös, fokozatos fel- és elismerése 
volt, hogy a két világrendszer kénytelen együtt 
élni és egymást elviselni, ha el akarja kerülni 
a totális pusztulást jelentő harmadik világhá-
borút. 

Ennek tudatosodása olyan döntő jelentő-
ségű változást idézett elő a kelet–nyugati vi-
szonyban, amelynek alapján nem tartom 
túlzásnak kijelenteni, hogy alapvető minőségi 
különbség van a hidegháború 1953 előtti és 
utáni szakasza között. Az 1953–1956 közötti 
korszakot ugyanis – a máig általános megíté-
léstől eltérően – én nem csupán egy ígéretes, 
ám sikertelen kísérletnek tekintem az enyhü-
lés politikájának megvalósítására, hanem olyan 
vízválasztónak tartom, amelyet követően a 
hidegháború már nem ugyanarról szólt, mint 
korábban. Míg az általános felfogás szerint a 
hidegháború lényege mindvégig az Egyesült 
Államok és a Szovjetunió vetélkedésre épülő 
antagonisztikus szembenállása volt, addig 
szerintem 1953 után a szuperhatalmak viszo-
nyának fő jellegzetessége – bár a versengés 
eleme még jelentősen erősödött is időközben 

– valójában a két szuperhatalom folyamatos 
egymásrautaltsága és kényszerű kooperációja 
lett.5 Ezt az 1955–1956 folyamán körvonala-
zódó, majd a hatvanas évek közepétől mind 
látványosabb eredményeket produkáló, oly-
kor már-már cinkos együttműködést zavar-
ták meg azután különböző valódi vagy még 
gyakrabban látszólagos válságok, amelyek a 

kelet–nyugati viszonyban kisebb-nagyobb, 
de mindenképpen átmeneti feszültséget okoz-
tak – vagy még azt sem –, majd pedig idővel 
helyreállt a kooperációs mechanizmus.

Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy a ha-
gyományos interpretációval szemben, amely 
a „klasszikus hidegháború” időszakát 1947–
1962 közé teszi,6 úgy vélem, ez a teljes konfron-
tációra alapozott klasszikus szakasz 1953-ban 
egyértelműen véget ért. Ami azután követ-
kezett, az a kapcsolatok logikáját tekintve már 
sokkal inkább az enyhülés és a békés (pragma-
tikusabb megfogalmazással élve: kényszerű) 
egymás mellett élés kategóriáival írható le an-
nak ellenére, hogy ezeket a kategóriákat 
többnyire mindmáig csak a hatvanas évek 
közepétől-végétől használják a kelet–nyugati 
kapcsolatok jellemzésére.

Az 1953–1956 közötti korszakkal kapcsolat-
ban fontosnak tartom azt is tisztázni, hogy a 
fent vázolt, 1953-ban meginduló és különösen 
1955–1956 folyamán felerősödő szuperhatalmi 
kooperáció „megbonthatatlan” alapja az 1945-
ben létrejött európai status quo, azaz a Szov-
jetunió kelet-közép-európai hódításainak 
elismerése volt. A kelet–nyugati tárgyalások 
során a nyugati politikusok időről időre meg-
próbálták ugyan – elsősorban saját lelkiisme-
retük és közvéleményük megnyugtatására – 
felvetni az ún. csatlós államok függetlenségé-
nek kérdését, ám az állandó, határozott szovjet 
elutasítás hatására a nyugati döntéshozók is 
egyre inkább olyan megoldásokat igyekeztek 
találni, amelyek minél kisebb presztízsveszte-
séggel tették volna lehetővé, hogy végre meg-
szabaduljanak ettől, az ígéretesen alakuló 
kelet–nyugati viszony szempontjából mind 

5 Erről részletesen lásd: Békés, 1997, 201–213.

6 Ez a korszakolás a nemzetközi irodalomban is meg-
lehetősen általános, hazai alkalmazását lásd  Fischer, 
1997. Halmosy Dénes 1955-től számítja az enyhülési 
politika kibontakozását (Halmosy, 1985)
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nagyobb tehertételt jelentő problémától. Azt, 
hogy az amerikai vezetésnek valójában semmi-
lyen konkrét tervei nincsenek a csatlós orszá-
gok felszabadítására, már a Nemzetbiztonsá-
gi Tanács (NSC 174. sz.) 1953 decemberében 
hozott határozata megfogalmazta. Az Egye-
sült Államok Kelet-Európa-politikájával fog-
lalkozó újabb dokumentum, az 1956 júliusá-
ban készült NSC 5608. számú határozat pe-
dig az időközben végbement enyhülési folya-
mat hatására már azt is beismerte, hogy rövid 
távon nincs esély a csatlós országok függetlensé-
gének visszaállítására, ezért ezekben az államok-
ban a teljes szabadsághoz vezető úton megtett 
első lépésként a nemzeti kommunista politi-
kai erők hatalomra jutását kell elősegíteni.7

Ez az új értékelés annak az amerikai felis-
merésnek a bizonyítéka volt, hogy a hideg-
háborús feszültség oldása, az európai bizton-
ság erősítése érdekében a status quo de facto 
elismerését előbb-utóbb szükségszerűen kö-
vetnie kell a de jure elismerésnek is. Ebben az 
időszakban számos olyan javaslat, elképzelés 
fogalmazódott meg a kelet–nyugati viszony 
fejlesztésével kapcsolatban, amelyek azután 
a későbbi évtizedekben jutottak el a gyakorla-
ti megvalósítás szintjére, így az enyhülési po-
litika csúcseredményének tekinthető 1975-ös 
helsinki egyezmény létrejöttének gyökerei is 
az ötvenes évek közepére nyúlnak vissza.8

Valódi és látszólagos hidegháborús válságok

Külön kell szólni a korszak válságairól, mivel 
a hidegháború időszakában bekövetkezett 

krízisek korántsem voltak szükségszerűen 
hidegháborús válságok. A második világhábo-
rút követően, különösen a 60-as évek köze-
péig mind a nyugati, mind pedig a keleti 
közvélemény álláspontját alapvetően a ke-
let–nyugati ideológiai, stratégiai szembenállás 
határozta meg, s így a keleti blokkban történt 
minden válságot, akárcsak a kelet–nyugati 
viszonyt érintő számos konfliktust automa-
tikusan kelet–nyugati, azaz hidegháborús 
válságként élte meg. Pedig ma már világosan 
látható, hogy ezek nagyobb része ebben az 
értelemben nem volt igazi válság, mivel min-
den ellentétes elő jelű propaganda ellenére 
nem lépték át a fent vázolt szuperhatalmi 
együttműködés által kijelölt kereteket, azaz 
nem jelentettek valódi érdekösszecsapást a 
két politikai-katonai tömb között, s így nem 
is okoztak tartós működési zavarokat a ke-
let–nyugati viszonyban. Ilyen, csupán a köz-
véleményben és a propaganda szintjén je-
lentkező, látszólag hidegháborús válság volt 
az 1953-as berlini felkelés, a lengyel és magyar 
1956, a Csehszlovákia elleni invázió 1968-ban, 
és végül a lengyel 1980–1981. Mi több, ebbe 
a sorba illik a magyar forradalommal párhu-
zamosan lezajlott szuezi válság is, amely 
ugyan valóban komoly konfliktus volt, de 
nem a kelet–nyugati viszonyban, hanem a 
nyugati szövetségi rendszeren belül, mivel a 
szovjet vezetés a helyzet reális felmérése alap-
ján nem kívánt Egyiptom védelmében köz-
vetlen konfliktusba bonyolódni a Nyugattal. 
Másfelől viszont, éppen a szuperhatalmi ko-
operáció valódi jellegének fel/el nem isme-
rése az oka annak is, hogy a tényleges hideg-
háborús válságok közül (a két berlini válság, 
a koreai háború, a kubai rakétaválság, Viet-
nam, Afganisztán) a kelet-közép-európai 
történeti tudatban utólag fokozatosan elhal-
ványodik néhány olyan konfliktus jelentősége, 

7 A dokumentum teljes szövegét közli: Békés et al.,  
2002, 119-128. A kelet–nyugati viszony alakulásáról 
ezekben az években lásd bővebben Békés, 2006. 38–59. 
Az amerikai kormány Kelet-Európa-politikájáról lásd: 
Kovrig, 1991; Marchio, 1992; Borhi, 1999, 67–110.
8 Az 1955. júliusi genfi csúcstalálkozóról, illetve az 
1953–1956 közötti nemzetközi politika dilemmáiról lásd: 
Bischoff – Dockrill, 2000; Larres – Osgood, 2006.

amelyek pedig a maguk idejében és hosszú 
távon is sokkal inkább befolyásolták a ke-
let–nyugati viszony alakulását, mint a fent 
említett látszólagos krízisek: ilyennek tekin-
tem mindenekelőtt a két berlini válságot, 
nem is beszélve a kommunista Kína Tajvan 
elleni katonai próbálkozásairól, amelyek az 
amerikai biztonsági garancia miatt az ötvenes 
évek közepén–végén folyamatos „meleghábo-
rús” veszélyt jelentettek. (Lásd: Chen, 2001, 
163–204.; Zubok, 2001, 243–272.)

A látszattal ellentétben mind az 1956. ok-
tóber–novemberi szuezi válság, mind pedig 
az azzal párhozamosan lezajlott magyar for-
radalom a szuperhatalmi kooperáció kiváló 
példáiként is értelmezhetők. A szovjet vezetés 
nagyon is pragmatikus álláspontját jól jellem-
zi Hruscsovnak a pártelnökség 1956. október 
31-i ülésén tett kijelentése, amely a fegyveres 
rendteremtést szorgalmazta Magyarországon: 

„Ha kivonulnánk Magyarországról, ez felbáto-
rítaná az amerikai, angol és francia imperia-
listákat. Ezt gyengeségünknek fognák fel, és 
támadásba lendülnének. […] [Ez esetben] 
Egyiptomon felül odaadnánk nekik Magyar-
országot is.” (Szereda – Rainer, 1996, 62.) 
Vagyis Nasszer megsegítése mint lehetőség fel 
sem merült, a szovjet vezetés Egyiptomról, 
amely ekkor a nyugati érdekszférába tartozott, 
az izraeli–angol–francia támadás kibontako-
zása pillanatában azonnal lemondott. Sőt, 
annak érdekében, hogy még közvetett konflik-
tusba se keveredhessenek a Nyugattal, a szov-
jet katonai szakértőket azonnal kivonták 
Egyiptomból. (McCauley, 1981, 786.) Az pe-
dig régóta jól ismert tény, hogy a közel-keleti 
válság békés megoldása érdekében a két szu-
perhatalom precedens nélküli módon együtt 
szavazott az ENSZ Biztonsági Tanácsában. 

A szuperhatalmi együttműködés hosszabb 
távra szóló szempontjai miatt nem támogat-

ta Washington a magyar kormány november 
1-jén bejelentett semlegességi nyilatkozatát 
sem, pedig az amerikai és a nemzetközi köz-
vélemény megnyugtatása szempontjából – 

„azért mégis teszünk valamit a magyarokért” 
– ez csábító lehetőségnek ígérkezett. A magyar 
kormány egyoldalú, radikális lépésének nyílt 
támogatása, azaz a semlegesség elismerése 
azonban azzal fenyegetett, hogy az amerikai 
kormány ezzel olyan nemzetközi kötelezettsé-
get vállal magára, amelytől a magyar felkelés 
várható leverése után nehéz lenne megszaba-
dulni. S ami Eisenhower számára még fonto-
sabb volt, egy ilyen lépés a szovjetek kiszámít-
hatatlan, de várhatóan vehemens reagálása 
miatt komolyan veszélyeztethette volna az 
amerikai–szovjet viszony, s közvetve az egész 
enyhülési folyamat alakulását.

Rendkívül tanulságos az amerikai elnök 
október 29-én reggel, a magyarországi válság 
kellős közepén Dulles külügyminiszternek 
tett kijelentése: „Most itt van az alkalom, hogy 
többet beszéljünk [a szovjetekkel] a feszültség 
csökkentéséről a világban.” (Foreign Rela-
tions …, 1990, 322.) A csupán néhány órával 
később megkezdődő szuezi háború során lét-
rejött együttműködés, valamint a november 
4-i szovjet invázió kényszerű amerikai tudomá-
sul vétele fényében ezt a kijelentést nyugodtan 
tekinthetjük egy új korszak kezdetének: az 
1955. júliusi genfi csúcstalálkozón még műkö-
dőképesnek mutatkozó hagyományos négy-
hatalmi struktúra helyett ekkortól számíthat-
juk a korszak végéig fennálló kétszereplős 
szuperhatalmi együttműködési rendszer kiala-
kulását. 

Bármilyen meglepő, a kényszerű szuperha-
talmi kooperáció mechanizmusa és érvénye-
sülése világosan kimutatható a korszak két 
valóban súlyos kelet–nyugati konfliktusa, a 
berlini válság és a kubai rakétaválság vizsgálatá-
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nál is, mi több, a válságok békés megoldása ép-
pen ennek az együttműködésnek volt köszön-
hető.

Mindkét válság modellje hasonló volt: a 
szovjet vezetés a status quo megváltoztatását 
célzó offenzívát indított, amely súlyos szuper-
hatalmi konfliktust okozott, majd a válság 
eszkalálódásának elkerülése érdekében Moszk-
va visszavonulásra kényszerült. Az amerikai 
kormányzat azonban – szintén a fegyveres 
összecsapás mindenáron való elkerülésének 
érdekében – segítséget nyújtott a sikeres vissza-
vonuláshoz. Így végül kompromisszumos 
megoldás született, amely nem csupán a status 
quo ante visszaállítását jelentette, hanem a 
szovjetek racionális érdekeinek figyelembe 
vételével lehetővé tette, hogy Hruscsov a saját 
táborában részleges győzelemként értékelhes-
se a kapitulációt. 

A berlini válság esetében az offenzíva fő 
motívuma a keletnémet menekültek áradatá-
nak megállítása volt, mivel annak mértéke már 
az NDK gazdasági és politikai stabilitását 
fenyegette.9 A szovjetek által javasolt megoldás 

– Berlin legyen szabad város – a Nyugat számá-
ra nem volt elfogadható, hiszen a nyugati 
megszálló csapatok kivonása után semmi sem 
biztosította volna, hogy Nyugat-Berlint az 
NDK nem kebelezi be, ez pedig az európai 
status quo megváltoztatását jelentette volna. 
Az egyetlen racionális megoldásnak végül a 
berlini fal felépítése mutatkozott. Nem vélet-
len, hogy 1961 júliusában Kennedy elnök 
maga is ezt tartotta a válság leghatékonyabb 
megoldásának. (Loth, 2002, 63.) Ennek elő-
segítése érdekében július végén tett nyilatko-
zatában lényegében Nyugat-Berlin érdekei-
nek védelmére korlátozta az amerikai politi-
ka célkitűzéseit, ezzel hallgatólagosan le-

mondva az egész Berlin négyhatalmi ellenőr-
zéséből adódó nyugati jogokról. (Loth, 2002, 
61.) Pedig ezzel morális szempontból a Nyugat 
súlyos árat fizetett, hiszen ezt joggal lehetett 
az addig kivételes helyzetben lévő keletnéme-
tek – eddig a szovjet blokkban egyedül ők 
szabadon emigrálhattak Nyugatra – magára 
hagyásának tekinteni. Reálpolitikai szem-
pontból mégis ez volt a legjobb megoldás, 
mivel ez nem sértette valóságosan a status quót, 
vagyis a Nyugat érdeke érdemben nem sérült. 
Formálisan ugyan ez is meg nem engedett 
változás volt, mivel Kelet-Berlint kivonta a 
négyhatalmi ellenőrzés alól, s ezzel megsér-
tette a Berlinre vonatkozó nagyhatalmi meg-
állapodásokat. Így az USA joggal élhetett 
volna retorzióval, ahogy azt sokan várták (ma-
guk a szovjet blokk vezetői is nyugati gaz-
dasági embargóval számoltak) de az amerikai 
vezetés racionálisan tudomásul vette a szov-
jetek biztonsági szempontjait, tudván, hogy 
hasonló esetben ők is ugyanezt tennék. Vagy-
is a cél nem a konfliktus további élezése volt, 
hanem a válság békés megoldása és a koope-
ráció lehetőségének fenntartása. Ezért miköz-
ben a nyugati propagandában a berlini fal 
gyorsan Európa megosztottságának szimbó-
lumává vált, a valóságban ezt a lépést Wa-
shingtonban is a probléma lehető legjobb 
megoldásaként értékelték. (Loth, 2002, 63.) 

Az 1962. októberi kubai rakétaválság sajá-
tossága az volt, hogy ebben az esetben a szovjet 
vezetésnek magától eszébe sem jutott volna 
a status quo erőszakos megváltoztatásának 
gondolata, az mégis bekövetkezett, mégpedig 

„természetes” úton, a Fidel Castro vezette for-
radalom győzelmével. Az amerikai vezetés 
dilettáns akciója a Disznó-öbölben a kommu-
nista rezsim megbuktatására azonban sajátos 
kihívást teremtett Hruscsov számára: a fő cél 
a kubai rendszer megvédése volt egy későbbi 

9 A berlini válságról lásd: Zubok – Pleshakov, 236–258.; 
Loth, 2002, 57–67.; Harrison, 2003.

amerikai inváziótól, a szigetre telepített raké-
ták tehát Kuba védelmét voltak hivatva ga-
rantálni. Mellesleg viszont a szigetország 
kedvező földrajzi fekvését stratégiai előny 
szerzésére is ki lehetett használni. Ekkor a 
rakétaversenyben 17:1 arányú amerikai fölény 
érvényesült, s ezt a helyzetet a szovjetek szá-
mára kétségtelenül kedvezően befolyásolta 
volna, ha Kubában számos amerikai várost 
fenyegetni képes szovjet rakéták állomásoz-
nak. Hruscsov azt remélte, ha sikerül titok-
ban tartani a rakéták telepítését, az amerikai 
vezetés kénytelen lesz tudomásul venni a kész 
helyzetet, annál is inkább, mert a korábban 
Törökországba telepített amerikai rakéták 
hasonló módon fenyegettek szovjet célponto-
kat. A számítás azonban nem jött be, mert 
október közepén az amerikai légi felderítés 
felfedezte az épülő bázisokat, Kennedy pedig 
tengeri blokádot rendelt el a további szovjet 
hajók feltartóztatására. A határozott amerikai 
fellépésre Hruscsov azonnal visszavonult, 
amint világos lett számára, hogy különben 
közvetlen szuperhatalmi összecsapás veszélye 
fenyeget. Ma már tudjuk, a szovjetek feltétel 
nélkül is visszavonultak volna, de a helyzet 
eszkalálódásától szintén tartó amerikai vezetés 
megkönnyítette a szovjetek dolgát: Kennedy 
bizalmasan megígérte, hogy az USA nem 
támadja meg Kubát. Sőt, további engedményt 
is tett, hogy lehetővé tegye Hruscsovnak a 
visszavonulást: ígéretet tett a törökországi 
amerikai rakéták kivonására is.10 Ez viszont 
nem kevesebbet jelentett, mint hogy az 

amerikai vezetés a NATO-szövetségesek háta 
mögött kötött titkos egyezséget a szovjetekkel. 
Nem csoda, hogy Kennedy cserébe azt kérte, 
mindennek semmilyen írásos nyoma ne ma-
radjon amerikai oldalon. Így most a szovjete-
ken volt a sor: Dobrinyin nagykövet végül 
hosszas győzködés hatására hajlandó volt 
visszavenni azt a szovjet levelet, amely ezt az 
amerikai ígéretet is tartalmazta.11

Mindezek alapján az is elmondható, hogy 
a világbéke szempontjából mindmáig legve-
szélyesebbnek tekintett berlini és különösen 
a kubai válság megoldása során a harmadik 
világháború kirobbanásának veszélye koránt-
sem volt akkora, mint ahogy azt a korabeli 
közvélemény megélte. Ez pedig éppen annak 
volt köszönhető, hogy a krízis megoldása so-
rán a szuperhatalmak vezetői nagyfokú vissza-
fogottságról és felelősségérzetről tettek tanúbi-
zonyságot. E két súlyos válság legfőbb tanul-
sága mindkét fél részére az volt, hogy a jövő-
ben a szuperhatalmi kooperáció tökéletesíté-
se révén eleve el kell kerülni a hasonló veszé-
lyes konfliktusok kialakulását. Ez a felismerés 
azután jelentősen hozzájárult a hatvanas évek 
közepétől kibontakozó klasszikus enyhülési 
folyamat sikeréhez, a szuperhatalmi együttmű-
ködés új, hatékonyabb és intézményes for-
máinak kialakulásához. 

Kulcsszavak: hidegháború, szuperhatalmak, 
Sztálin, Hruscsov, válságok, kooperáció, �956, 
harmadik világháború, Berlin, Kuba

10 A kubai rakétaválságról lásd: Zubok–Pleshakov, 1996, 
258–274.; Fursenko – Naftali, 2006, 367–492.

11 Telegram from Soviet Ambassador to the US Dob-
rynin to the USSR Foreign Ministry, 10/30/1962. 
CWIHP Virtual archive, Cuba in the Cold War. (www.
cwihp.org)
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�. Bevezetés

Teller Ede a fizika és a fizikai kémia több te-
rületén alkotott jelentőset: magfizikában, 
molekulafizikában, szilárdtestfizikában, plaz-
mafizikában, statisztikus fizikában. A közös 
ezekben a munkákban a kvantummechanika 
úttörő jellegű alkalmazása volt. Ebben a cikk-
ben molekulafizikai munkásságára koncent-
rálunk, ahol első eredményeit érte el. Beveze-
tésképpen röviden vázoljuk az utat, ahogy 
érdeklődése fiatalon ebbe az irányba fordult. 

Teller Ede kiemelkedő tehetsége matema-
tikából és fizikából már a Trefort utcai Minta-
gimnáziumban megmutatkozott. A közép-
iskola után azonban – ügyvéd édesapja rábe-
szélésére – kémiát kezdett tanulni. Előbb a 
budapesti Műegyetemen, majd fél év eltelté-
vel, 1926-tól a német vegyipar egyik fellegvá-
rában, Karlsruhéban folytatta tanulmányait, 
vegyészmérnöki karon. Itt hallott először 
Herman Mark előadásain a kialakulóban lévő 
kvantummechanikáról mint a „kémia új 
alapjáról”. A kvantummechanikával való 

megismerkedés alapvetően befolyásolta ké-
sőbbi pályáját. Ezt követően, 1928 tavaszától 
fizikát tanult, előbb Münchenben Arnold 
Sommerfeldnél, majd Lipcsében Werner 
Heisenbergnél. Heisenberg körül akkoriban 
egy húszegynéhány fős nagyon aktív nem-
zetközi csoport dolgozott. A munkatársak 
átlagos életkora nem érte el a harminc évet. 
Közülük is az egyik legfiatalabb Teller volt. 
Talán csak Carl von Weizsäcker volt nála is 
fiatalabb, Lev Davidovics Landau pedig szin-
te napra pontosan vele egyidős.

Heisenberg témavezetésével doktorált 
1930-ban, huszonkét évesen. Doktori disszer-
tációjának témája a hidrogén-molekulaion 
gerjesztett állapotainak kvantummechanikai 
vizsgálata volt. Teller az általa „lélekölőnek” 
és „érdektelennek” nevezett számításokat a 
Max Born és Robert Oppenheimer által pár 
évvel korábban bevezetett és később róluk 
elnevezett közelítés keretében végezte. Sosem 
derült ki, hogy Heisenberg valóban elegendő-
nek találta-e már az eredményeket, vagy csak 
elege lett abból, hogy az intézetben lakva éj-


