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A BIZTONSÁGÉRT, A FESZÜLTSÉG CSÖKKENTÉSÉÉRT 

A Varsói Szerződés létrehozásának előzményei és nemzetközi háttere 

1945. május 9-én Európában, majd szeptember 2-án Ázsiában is, a fasizmus 
teljes vereségével véget ért a történelem eddigi legpusztítóbb háborúja, a má
sodik világháború. A háború fő terheit a Szovjetunió viselte és döntő szerepe 
volt a győzelem kivívásában. A szovjet hadsereg felszabadította Kelet-Európa 
országait, s együtt harcolt mint osztályszövetséges több ország antifasiszta erői
vel, valamint az antifasiszta koalíció tőkés államaival. A koalíció a tőkés álla
mok politikája következtében azonban fokozatosan szétesett. A tőkés nagyha
talmak, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia, majd Franciaország, mellőz
ték a háború utáni együttműködésre vonatkozó egyezmények teljesítését és az 
európai rendezés Potsdamban közösen elfogadott elveinek betartását, majd 
kezdtek szembe fordulni a Szovjetunióval és a népi demokratikus országokkal. 

A fasizmus veresége a kapitalizmus általános válsága második szakaszának 
elmélyülését, a nemzetközi imperializmus erőforrásainak gyengülését eredmé
nyezte. Átrendeződött a tőkés nagyhatalmak nemzetközi szerepe. Franciaország 
és Nagy-Britannia pozíciói — bár a győztes hatalmak között holtak, gyarmataik 
részbeni elvesztése miatt — meggyengültek. Az Egyesült Államok ugyanakkor 
növelte befolyását Nyugat-Európában és a világ különböző térségeiben. 

A Szovjetunió — a háborúban betöltött szerepe és az antifasiszta demokra
tikus átalakulásért, valamint a gyarmati rendszer felszámolásáért küzdők tá
mogatása révén — megerősödött, európai és világpolitikai szerepe megnöveke
dett. Több országban győzött a népi demokratikus forradalom, felgyorsult a 
szocialista világrendszer kialakulásának folyamata. 

Az új helyzetben a nemzetközi burzsoázia a progresszív folyamatok ellen ak
tív tevékenységet indított. Az Egyesült Államok uralkodó körei — együttmű
ködve más tőkés országokkal — szembe fordultak a társadalmi haladás erőivel. 
Az Egyesült Államok világméretű hadászati felvonulása, katonai erőinek jelen
léte az európai tőkés országokban, Ázsiában, s a különböző térségekben — prio
ritást az európai tőkés országok jelentettek — párosült a gazdasági és politika 
befolyás megalapozásával és szélesítésével. 

H. Truman, az Egyesült Államok elnöke, 1945. decemberében a Kongresszus
hoz küldött üzenetében már világhatalmi törekvésekről szólt, „a világ irányí
tásának állandó és égető szükségszerűsége"1 mellett állt ki. A megnyilatkozás 

1 Department of State Bulletin 1946. február 13. 136. o. 
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új elemmel is bővült, miszerint „Amerika feladata, hogy kiterjessze befolyá
sát az egész világra, kezébe vegye a világ irányítását".2 Az elveket a doktrína 
kialakítása követte, amely a tőkés országok talpra állítását és megerősítését cé
lozta, a demokratikus és szocialista mozgalmak és erők visszaszorítására, „fel
tartóztatására" irányult. 

W. Churchill, feltételezve az Egyesült Államok és Nagy-Britannia azonos ér
tékű befolyását a világban, az amerikai—angol katonai-politikai szövetség lé t 
rehozását szorgalmazta. Sürgette a Szovjetunió és az európai népi demokratikus 
országok előtti „vasfüggöny" leeresztését, az állítólagos szovjet veszély és fenye
getés elhárítását. 1946. március 5-i fultoni beszédében nyíltan felvázolta a hosz-
szú távra szóló hidegháborús koncepciót. 

A szövetségi rendszer kialakítása fokozatos volt. Az amerikai—brit együttmű
ködés kiegészült Nagy-Britannia és Franciaország szerződésével. (1947. III. 4.). 
Dulles, az Egyesült Államok külügyminisztere, 1948. január 20-án már a nyu
gat-európai országok szövetségének megalakítását sürgette. Nagy-Britannia 
csatlakozott a felhíváshoz, s 1948. március 18-án Brüsszelben Nagy-Britannia, 
Franciaország, Belgium, Hollandia és Luxemburg részvételével létrehozták a 
Nyugat-Európái Uniót. (Brüsszeli egyezmény.) Megszervezték az Unió egyesí
tett főparancsnokságát, s a fegyveres erők létszámát először 23, majd 60 had
osztályban jelölték meg. A szövetség munkájába bekapcsolódtak az amerikai 
és kanadai szakértők is. 

Az Egyesült Államok még szélesebb alapra kívánta helyezni e szövetséget. 
A paktumot aláíró államok száma megnövekedett, de nélkülözte a legnagyobb 
tőkés állam erejét. Az Egyesült Államokban a törvényhozás nem tette lehetővé, 
hogy az állam békeidőben részt vegyen más kontinens szövetségi rendszeré
ben. A kongresszus 1948. június 11-én e törvényt megváltoztatta, s közvetlenül 
előtérbe került a NATO megszervezése az Egyesült Államok részvételével és 
vezető szerepének elfogadtatásával. Az Észak-Atlanti Szerződés 1949. április 4-én 
12 tőkés állam részvételével jött létre. 1952-ben Törökország és Görögország 
csatlakozott, s előtérbe került a Német Szövetségi Köztársaság bevonása. 

A hidegháború részeként az amerikai imperializmus szövetségeseivel együtt 
több intézkedést foganatosított. Németország kettészakítása (1949), a nyugat
berlini válság kirobbantása veszélyes lépéseket jelentett. Az Egyesült Államok 
és a NATO több tagállamának hadserege részt vett a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság elleni agresszióban, Franciaország 1946—1954 között Vietnam ellen 
folytatott háborút, s a nemzeti felszabadító küzdelmek felszámolására a gyar
matosító háború más kontinenseken is nyíltan folyt. Az agressziós politika ré
sze volt az ANZUS (1951) a SEATO (1954) és a Bagdadi Paktum (1955) létre
hozása is. 

A Szovjetunió a második világháborút követően a nemzetközi együttműkö
dést fenn kívánta tartani a tőkés országokkal, s ehhez jó alapot jelentettek a há
ború alatti együttműködés során szerzett tapasztalatok, s azok a megállapodá
sok, amelyek a háború alatt születtek. A szovjet külpolitika a különböző társa
dalmi rendszerű államok békés egymás mellett élése elvét hangsúlyozta. Erre 
ösztönzött a szovjet diplomácia az ENSZ-ben és más fórumokon,3 ugyanakkor 
elutasította a nemzetközi imperializmus tömörülését és hidegháborús politiká
ját. Ezzel egyidőben kezdte kiépíteni a kétoldalú szerződésekre épülő kapcso
latait a népi demokratikus országokkal. 

2 Uo. 136—133. o. 
3 V. M. Molotov: A külpol i t ika kérdései . Budapes t , 1949. 297—298. o. 
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A Nyugat-Európái Uniót olyan szövetségnek tekintette — a benne részt vevők 
politikája alapján —, amely kifejezésre juttatta: „Nagy-Britannia, Franciaor
szág és a többi részt vevő ország kormányai véglegesen szakítottak azzal a po
litikával, amelyet a Hitler-ellenes koalícióhoz tartozó demokratikus államok a 
második világháború alatt folytattak".4 A szovjet álláspont egyben kötődik az 
angol—szovjet szerződés (London, 1942. május 26.) és a francia—szovjet szerző
dés (Moszkva, 1944. december 10.) Nagy-Britannia és Franciaország részéről tör
tént megsértéséhez. A szerződéseket 20 évre kötötték és a háború utáni együtt
működésre is érvényesek voltak. A szerződések előírták, hogy a felek nem vesz
nek részt olyan szövetségben, amely a másik fél ellen irányul. 

A szovjet külügyminisztérium 1949. január 29-én közleményben, a kormány 
március 31-én memorandumban foglalt állást a NATO tervezett létrehozása el
len. A Szovjetunió a jaltai és potsdami közös állásfoglalásokkal s az ENSZ cél
jaival ellentétes tömörülés veszélyeire hívta fel a figyelmet. 

A Szovjetunió Európa és a világ katonai tömbökre szakítása ellen lépett fel. 
Szorgalmazta a kollektív biztonság megvalósítását, s a koalíciók nélküli Európa 
mellett foglalt állást. Az európai szocialista országok állásfoglalása megegyezett 
a Szovjetunió külpolitikai törekvéseivel. Lényeges, hogy kapcsolataik 1955-ig 
kétoldalú szerződésekre épültek. A kétoldalú szerződések egy része a háború be
fejezése előtt született. 

1943. december 12.—1945. április 11. között Barátsági, Kölcsönös Segítségnyúj
tási és Háború utáni Együttműködési Szerződés jött létre és a Szovjetunió és 
Csehszlovákia, a Szovjetunió és Lengyelország között és a felek az antifasiszta 
koalícióban együtt harcoltak.5 A háború befejezése után, szintén az antifasiszta 
koalícióban való együttes részvétel alapján és a további együttműködés és tár
sadalmi fejlődés érdekében, újabb szerződésekre került sor.6 A szerződések 
harmadik csoportja Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási 
Szerződésként került aláírásra. 

Az eltérések a szerződő felek új minőségű kapcsolatait is tükrözték, és ezek 
a szerződések lényegében a proletárhatalmak együttműködését, a szocialista for
radalom győzelmének általánossá válását rögzítették, tehát a Szovjetunió és a 
népi demokratikus államok, valamint a népi demokratikus államok egymás kö
zötti együttműködését emelték jogi alapra.7 

A kétoldalú szerződések építettek az antifasiszta és az internacionalista küz
delem hagyományaira, tapasztalataira, és hatékonyan elősegítették a szerződés
ben részt vevő államok együttműködését. Ebben meghatározó volt a Szovjet
unióval kiépített kapcsolat, amelyben a szovjetek a néphadseregek megszerve
zéséhez, fejlesztéséhez tapasztalataikkal s a szovjet haditechnika átadásával ha
tékonyan hozzájárultak. 

A szerződések a feleket ért támadás esetére biztosították a segítségnyújtást, 
a résztvevők kötelezettséget vállaltak arra, hogy együttműködnek a nemzetközi 
kérdésekben, nem kötnek olyan szövetséget, amely a másik fél ellen irányul, s 
ilyen intézkedéseket nem támogatnak. A kétoldalú szerződések segítették a kö
zös külpolitikai fellépéseket is. Nyolc európai szocialista ország külügyminisz
tere — a szovjet, az albán, a román, a bolgár, a magyar, a csehszlovák, a jugo
szláv és a lengyel — 1948. június 28-án Varsóban állást foglalt Németország fel-

4 Bognár Károly: Harminc év a haladás ellen. Budapest, 1979. 15. o. 
5 A Szovjetunió és a polgári Csehszlovákia kormánya között 1943. december 12-én. 
6 Jugoszlávia—Lengyelország között (194S. március 18.), Jugoszlávia—Csehszlovákia között 

(1946. május 9.), Albánia—Jugoszlávia között (1946. július 9.). 
7 1947—1949 között 17 szerződés aláírására került sor. 
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osztása, s a német militarizmus feltámasztása ellen. Tervezetükben a jaltai és 
potsdami megállapodások betartását szorgalmazták.8 

A két német állam létrejöttét követően a Német Demokratikus Köztársaságot 
a szocialista országok többsége — Európában Jugoszlávia kivételével — elis
merte.9 

Az európai szocialista országok külügyminiszterei 1950. október 21—22-i prá
gai tanácskozásukon kezdeményezték: a három tőkés nagyhatalom és a Szov
jetunió foglaljon állást az egységes német állam megteremtése mellett, s a né
met ú jraf elf egy vérzés ellen.10 

A tőkés államok kedvező válasza helyett az Egyesült Államok embargót hir
detett meg a Szovjetunió és más szocialista országok ellen. Ezeket rákényszerí
tette szövetségeseire, is és jelentős összegeket fordított a szocialista országok el
leni felforgató tevékenységre. 

A NATO 1950-ben átvette az Egyesült Államok szocialista országok elleni em
bargópolitikáját, s a „hadászati embargó bizottság" a szocialista országok vásár
lásait radikálisan csökkentette, több termék esetében megakadályozta.11 Az in
tézkedéseket „biztonsági" okokra hivatkozva foganatosították, s a NATO „vé
delmét" szolgáló akcióknak tekintették. E lépések a szocialista fejlődést kíván
ták akadályozni. 

A szovjet diplomácia offenzívája a feszültség csökkentése érdekében a kato
nai szervezetek és a fegyverkezés ellen irányult. Ezekhez kötődött nagyszabású 
indítványa, mely felvázolta: a szovjet kormány „kész együttműködni más euró
pai államokkal Európa biztonságának megerősítése céljából".12 A Szovjetunió 
1954-ben az európai problémák rendezése, s a kollektív biztonság szavatolása 
érdekében jelentős lépéseket tett. A szovjet kormány mérlegelte, hogy a koreai 
háború befejezése, az indokínai béke helyreállításának közeli lehetősége, a ber
lini ellenforradalmi kísérlet meghiúsítása és más kedvező jelenségek sora bő
víthető. 

Hosszú előkészületek után négyhatalmi külügyminiszteri konferencia össze
hívására került sor. A szovjet, francia, amerikai, angol külügyminiszteri ta
nácskozáson (Berlin, 1954. január 25—február 18.) több kérdés került napirend
re. Az indítványok — német békeszerződés, Németország egyesítése, össznémet 
kormány létrehozása, osztrák államszerződés aláírása stb. — között szerepelt a 
Szovjetunió tervezete az 50 évre érvényes európai kollektív biztonsági szerző
dés megkötésére. A Szovjetunió e biztonsági rendszerben az Egyesült Államok 
részvételét is indokoltnak tartotta. Az előterjesztés az eszmecsere és az első ked
vező nyugati reagálás ellenére nem került elfogadásra. Sőt, a nyugat még egy
értelműbb álláspontja is megfogalmazódott, amikor a Szovjetunió jegyzékben 
hozta nyilvánosságra: kész megvizsgálni a NATO-ban való részvételét. A szov
jet lépés után nyilvánosságra hozott nyugati álláspont a szovjet felfogást és 
készséget a NATO érdekeivel ellentétesnek minősítette.13 

A NATO agresszív jellegét támasztotta alá az a Párizsban megkötött szer
ződés (1954. október 19—23), amely rögzítette a Német Szövetségi Köztársaság 
csatlakozását a NATO-hoz. A Szovjetunió 1954. november 13-án még a ratifi
kálás előtt kezdeményezte egy összeurópai konferencia összehívását, az Egye
sült Államok részvételével. A NATO elutasító álláspontját az Egyesült Államok 
juttatta el Moszkvába. A tőkés államok távolmaradásukat azzal indokolták, 

8 Németország kettészakítása és a két német állam létrejötte 1949 őszén bekövetkezett 
9 Jugoszlávia 1957-ben. 
10 Szabad Nép, 1950. október 22. 
11 Heti Világgazdaság, 1980. január 26, 6. o. A bizottság napjainkban is működik. 
12 Documents on International Affairs. 1953. 101. o. 
13 Kende István : Forró béke, hidegháború. Budapest, 1970. 224—225. o. 
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hogy a párizsi szerződések érvénybe léptetésével — s ez a közös érdekük — el
lentétes lenne a részvétel. A konferencia nyolc európai szocialista állam képvi
selőinek részvételével Moszkvában (1954. november 29—december 2.) került 
megrendezésre.Vl 

Az értekezlet több kérdést vizsgált — s a résztvevők kifejezésre juttatták ál
láspontjukat: 

a) A párizsi egyezmények a feszültséget növelik, a német militarizmus tá
mogatása veszélyt jelent egész Európára. 

b) Az összeurópai kollektív biztonsági rendszer, a koalíciók nélküli Európa 
felelne meg a legjobban az együttműködés és a biztonság követelményeinek. 

c) A tanácskozáson részt vevő államok a párizsi egyezmények ratifikálása 
esetén megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy „megvédjék né
peik békés munkáját, biztosítsák határaik és területük sérthetetlenségét".15 

A NATO tagállamai — a szocialista országok állásfoglalása és az európai össz-
érdekeknek megfelelő programja ellenére — elvetették a szocialista országok
kal való európai együttműködés politikáját, folytatták a hidegháború és erő
politika demonstrálását. A párizsi egyezményeket ratifikálták és az 1955. május 
5-én érvénybe lépett. A 15 NATO-tagállam zárt blokkja közvetlen és nyílt fe
nyegetést jelentett az európai szocialista országok, Európa és a világ békéjére 
és biztonságára. Előirányozták többek között, hogy az európai tagállamok az 
1952-ben meglevő 50 hadosztály, 4 ezer repülőgép stb. helyett 1956-ban több 
mint 110 hadosztályt, 11 500 repülőgépet stb. tartanak fenn.16 Az Egyesült Ál
lamok 1949—1953 között mintegy 5 milliárd dollár értékű katonai segélyt adott 
nyugat-európai szövetségeseinek. Felgyorsították az amerikai támaszpontok ki
építését és a hadászati légierő fejlesztését is.17 

Washington több alkalommal mérlegelte a nukleáris fegyver bevetését a 
Szovjetunió és más országok ellen. Churchill már 1948-ban az atomfegyver al
kalmazását sürgette és később több terv készült, amely e fegyver bevetésével 
számolt. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége 1955. május 7-én a pári
zsi egyezmények ratifikálása után hatályon kívül helyezte a francia—szovjet és 
a brit—szovjet szövetségi szerződést. A szerződéseket Nagy-Britannia és Fran
ciaország nem tartotta be, részt vettek olyan koalícióban, amely a „másik szer
ződő fél", a Szovjetunió ellen irányult. A második világháború utáni európai 
helyzet jelentős, tízéves periódusa ezzel 1955 elején lezárult. A Szovjetunió és 
más szocialista országoknak az európai kollektív biztonsági rendszer létrehozá
sára, a békés egymás mellett élés fejlesztésére, Európa két koalícióra történő 
felosztásának megelőzésére irányuló erőfeszítései nem realizálódtak. Napirend
re került Európa országainak olyan elkülönülése, amelyben már nemcsak a két 
társadalmi rendszerhez, hanem á két koalícióhoz való tartozás is mutatta a kü
lönbséget. 

A két koalíció azt is kifejezésre juttatta, hogy a szocialista szövetség védelme 
fontos biztosítéka a békének, az esetleges háború viszont világméretű háborút 
eredményezne a szövetségek és Európa szerepe következtében. 

14 Szovjetunió, Lengyelország, Csehszlovákia, Románia, Magyarország, Albánia, Német Demok
ratikus Köztársaság, Bulgária — Kína megfigyelővel vett részt. 

15 Szabad Nép, 1954. december 3. 
16 Nemzetközi katonai almanach. Budapest, 1975 107—108. o. 
17 Bognár Károly: Harminc év a haladás ellen. I.m. 40—42. o. 
18 Ezek között említést érdemel pl. a Szovjetunió és a Német Demokratikus Köztársaság 

1955. szeptember 20-án aláírt szerződése a két állam kapcsolatáról. A szovjet—NDK, valamint az 
NDK és más európai szocialista országok Barátsági Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyúj
tási Szerződését ezt követően kötötték meg. A Szovjetunió és az NDK között az ilyen típusú 
szerződést 1964. június 12-én írták alá. 
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A szocialista koalíció létrehozása, jellege és szervezete 

A szocialista országok kapcsolatait, együttműködését a Varsói Szerződés lét
rehozásáig kétoldalú szerződésekben rögzítették és újak aláírására is sor került 
1955. májusa után.18 A bilaterális kapcsolatok szilárd alapot teremtettek a szo
cializmus építéséhez, a védelmi erők megteremtéséhez az európai szocialista or
szágokban. Biztosították a külpolitikai fejlemények áttekintését és az egyezte
tett külpolitikai lépéseket. Az 1950-es évek közepére — a bilaterális együttmű
ködés hatékonysága következtében is — a szocialista országok megerősödése és 
fejlődése új minőségi változásokat eredményezett.19 

A Varsói Szerződést nyolc európai szocialista ország részvételével hozták lét
re 1955. május 14-én.20 A Szerződés megalakítása a varsói — az európai béke 
és biztonság biztosítása érdekében összehívott második — értekezlet keretében 
történt.21 Az ötnapos tanácskozáson három alapvető döntés született: 

1. A párizsi egyezmények ratifikálása, Nyugat-Németország bevonása a 
NATO-ba és felfegyverzésének deklarálása veszélyhelyzetet idézett elő. Ebből 
következett a Szerződés megkötése, s a fegyveres erők egyesített parancsnoksá
gának megalakítása. 

2. Az értekezlet jóváhagyta, s a résztvevők aláírták a Barátsági, Együttmű
ködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződést. 

3. A Szerződés rögzítette a fegyveres erők egy részét érintő Egyesített Pa
rancsnokság létrehozását és erről külön határozatot is elfogadtak. 

Az európai szocialista országok szövetsége a NATO megalakítása után 6 év
vel jött létre, s a felek a szerződésben is megindokolták döntésüket.22 

Lényeges körülmény az ENSZ Alapokmánya céljaira és elveire történő pon
tos hivatkozás. Az Alapokmány nem zárja ki olyan „regionális megállapodások 
vagy szervezetek fennállását, amelyek a nemzetközi béke és biztonság fenntar
tásának regionális jellegű tevékenységére alkalmas kérdéseivel foglalkoznak".23 

A létrehozott szerződés összhangban van az ENSZ céljával, amely a „békét és 
biztonságot fenyegető cselekmények megelőzésére és megszüntetésére" hiva
tott.24 A szövetség fontos jellemzője a nyílt jelleg is: „A jelen szerződéshez tár
sadalmi és államrendszerükre való tekintet nélkül csatlakozhatnak olyan más 

- államok, amelyek kifejezik készségüket, hogy a jelen Szerződésben való rész
vétellel hajlandók elősegíteni a békeszerető államok erőfeszítéseinek egyesíté
sét a békének és a népek biztonságának biztosítása céljából."25 — olvasható az 
okmányban. 

A szerződésben foglaltak fontos kötelezettségeket írnak elő a felek számára. 
Ezekből néhány tételt emelünk ki : 

1. „A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy . . . nemzetközi kapcsola
taikban tartózkodnak az erővel való fenyegetőzéstől, vagy erő alkalmazásától, 
és nemzetközi vitáikat békés eszközökkel, oly módon oldják meg, hogy ne ve
szélyeztessék a nemzetközi békét és biztonságot." 

19 a) Teljesebbé vált a proletárdiktatúra kiépülése és funkcióinak érvényesülése, b) Általáno
san érvényesült a szocialista tervgazdálkodás, c) A kapitalizmusból a szocializmusba való át
menet, a szocializmus alapjainak lerakása előrehaladt, d) Felhalmozódtak a szocializmus építé
sének közös tapasztalatai, e) A szocializmus világrendszerré, és fejlődése gyors üteművé vált. 
f) Megerősödtek a nemzeti néphadseregek. 

20 Albánia 1962-től n e m vett részt a Szerződésben és 1968. szep tember 13-án deklará l ta ki lépését . 
21 Záróközlemény az európai államoknak az európai béke és biztonság biztosítása érdekében 

összehívott értekezletéről. Szabad Nép, 1955. május 15. 
22 Lásd : Hatá lyos Jogszabá lyok Gyűj teménye 1945—1968. Budapes t , 1970. 5. k. 49 o. 
23 Prandler Arpád : Az ENSZ Biztonsági Tanácsa . Budapes t , 1974. 459. o. 
24 Uo. 438ro. 
25 Hatá lyos Jogszabá lyok Gyű j t eménye 1945—1968. I. m. 51. o. 
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2. . . . „készek részt venni minden nemzetközi akcióban, amelynek célja a 
nemzetközi béke és biztonság biztosítása, és minden erejüket e čélok megvaló
sítására fordítják." 

3. . . . „Az együttes védelem biztosítása, a béke és biztonság fenntartása érde
kében mindannyiszor haladéktalanul tanácskozni fognak egymással, valahány
szor valamelyikük véleménye szerint a szerződésben részt vevő egy vagy több 
államot fegyveres támadás fenyeget" . . . , 

4. . . . „Ha valamely állam vagy valamely államcsoport Európában fegyveres 
támadást intéz a szerződésben részt vevő egy vagy több állam ellen, a szerző
désben részt vevő minden állam — az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapok
mánya 51. cikkének megfelelően, az egyéni vagy kollektív önvédelem jogának 
megvalósításaképpen — egyenként és a szerződés többi tagállamával való meg
egyezés szerint, minden szükségesnek mutatkozó eszközzel, a fegyveres erő al
kalmazását beleértve, azonnali segítséget nyújt a megtámadott államnak vagy 
államoknak."26 

A NATO zártságát és az ENSZ céljával ellentétes törekvéseit, valamint nem 
regionális jellegét figyelembe véve a két koalíció közötti alapvető különbség 
nyilvánvaló. A szocialista védelmi szövetség történelmileg új típusú. A részt 
vevő államoknak közösek az érdekeit, ideológiájuk, azonosak a céljaik: a szo
cializmus, a kommunizmus megteremtése. A szövetségben résztvevők egymás
hoz fűződő kapcsolataikat az internacionalizmus elve alapján építik. Az ok
mányban kifejeződik, hogy érvényre juttatják az államaik és népeik közötti 
megbonthatatlan barátság, az egyenjogúság, a sokoldalú együttműködés és se
gítségnyújtás elveit, az egyes államok érdekeit, a nemzeti függetlenség és szu
verenitás követelményeit. A koalíció szerepét növeli, hogy megalakítására Euró
pában értek meg a feltételek, ahol a két világháború kirobbant, ahol koncent
ráltan érvényesült és érvényesül a két világrendszer fő erőinek léte és szem
benállása. A szövetség a résztvevők közös érdekeit és céljait figyelembe véve 
sem tekinthető olyan tömörülésnek, amely a. szocializmus fejlődése belső tör
vényszerűségeiből eredően jött volna létre. A Varsói Szerződés megalakítása 
válaszlépés volt az imperializmus agressziós politikájára, a NATO megszerve
zésére és kibővítésére. Az érvényben levő kétoldalú szerződések mellett több
oldalú szövetség jött létre, amely, építve a tagállamok társadalmi, gazdasági, 
katonai erejére és potenciális lehetőségeire, kedvező feltételeket biztosított a 
szocialista építőmunka számára, a külpolitika, a védelmi politika formálására, 
egyeztetésére és érvényre juttatására. A szövetségről állapította meg L. I. Brezs-
nyev: „Ezt a közösséget mindenekelőtt azért alakítottuk, hogy szembeszálljunk 
az imperializmus fenyegetésével, az általa alakított agresszív katonai tömbök
kel, hogy közös erővel védelmezzük a szocializmus és a béke ügyét."27 

A szerződést 20 évre kötötték, de azon tagállamok részére, amelyek ezen idő 
lejárta előtt egy évvel nem bontják fel, a következő 10 évben is érvényben ma
rad. A szerződés, mint az okmány előírja, „Ha az európai kollektív biztonsági 
rendszer létrejön, és ezzel a céllal általános európai kollektív biztonsági szerző
dést kötnek — amire a Szerződő Felek állandóan törekedni fognak — . . . az 
általános európai szerződés hatályba lépésének napján érvényét veszti."28 

A Politikai Tanácskozó Testület (PTT) több ülése megerősítette az okmány
ban foglaltakat. Fontos tény, hogy a Testület a NATO és a Varsói Szerződés 
egyidejű feloszlatását, vagy első lépésként a koalíciók katonai szervezetének fel
számolását több esetben indítványozta. 

26 Uo. 1—4. c ikkely . 
27 I. I. Jakubovszkij: A tes tvér i népek és hadse regek fegyverbará t sága . Budapes t , 1977. 119. o. 
28 Hatá lyos Jogszabá lyok Gyűj t eménye . 1945—1968. I. m. 11. c ikkely . 
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A Politikai Tanácskozó Testület 1978-as moszkvai ülésszakán a tagállamok 
megerősítették készségüket, hogy „az Észak-Atlanti Szövetség feloszlatásával 
egyidőben feloszlatják a Varsói Szerződés szervezetét, s első lépésként, a kato
nai tevékenység kölcsönös csökkentésével kezdve, felszámolják katonai szerve
zetüket."29 A NATO azonban az indí tványokra érdemben nem reagált és tevé
kenysége sem változott.. 

A Varsói Szerződés tagállamai feladataik megvalósítása érdekében kialakí
tot ták és fejlesztették a szövetség szervezetét, amely 1955—1969-ig a 206. olda
lon, 1969-től pedig a 208. oldalon levő táblázat szerinti felépítést jelentette. 

1. sz. táblázat 
A VARSÓI SZERZŐDÉS SZERVEZETE 

1955—1969 

Politikai Tanácskozó Testület 

Állandó Bizottság Titkárság Állandó Bizottság Titkárság 

\ 

Egyesített Parancsnokság 

Egyesített Fegyveres Erők főparancsnoka 

A főparancsnok helyettesei Az Egyesített Fegyveres 
Erők Törzskara 

A tagállamok honvédelmi minisztériumai 
és vezérkarai 

Az együttműködésre kijelölt nemzeti erők 

29 Népszabadság, 1978. november 24. 
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A szervezet kiépítésekor különleges szereppel bírt a szövetség politikai jelle
ge, s ez folyamatosan erősödött. Ennek megfelelően elsődleges szerepe van a 
Politikai Tanácskozó Testületnek, amely 1955—1966 között Politikai Tanácskozó 
Bizottságként működött. 

A PTT a szövetség legfelsőbb szintű, kollektív testülete. Meghatározza a szer
ződésben résztvevők európai politikai tevékenységének alapvető feladatait, a 
tagállamok egyeztetett külpolitikájának irányait. Hatásköre egyaránt kiterjed 
a külpolitikai és a védelmi feladatokra, a közös álláspontok, akciók, javaslatok' 
kialakítására, elfogadására és érvényesítésére. A Testület elemzi az adott hely
zetből eredő rövid és hosszabb távra szóló feladatokat, a tagállamok közös ér
dekeit, a vállalt kötelezettségek teljesítését. A tanácskozásokon a tagállamokat 
elvileg a kormányok tagjai vagy más külön kinevezett küldöttek képviselik. A 
gyakorlatban a Testület első ülésétől — 1956 — a felmerült kérdések, az állás
foglalások és a döntések jelentősége következtében a tagállamokat magas szin
tű delegációk képviselték. 

1960-tól az üléseken általában a tagállamok legmagasabb szintű delegációi 
vettek részt a kommunista és munkáspártok fő-(első)titkárai vezetésével, és a 
kormányfőkkel. A tanácskozásokra meghívják a külügyminisztereket, a hon
védelmi-, nemzetvédelmi minisztereket, az Egyesített Fegyveres Erők Főpa
rancsnokát, a főparancsnok törzsfőnökét és a tárgyalás témájától függően más 
vezetőket is. A Testület tevékenysége a szuverén egyenlőség elvére épül. A kér
dések felvetésében, megvitatásában, a döntések meghozatalában a résztvevők 
egyenlő jogokkal bírnak. A delegációk egyöntetűen egy szavazattal rendelkez
nek. A határozatokat az egyhangú döntés, alapján hozzák, s érvényessége azok
ra kötelező, akik megszavazzák. Az ülések közötti munka egyeztetését az Állan
dó Bizottság és a Titkárság látja el. Létrehozásukról a PTT 1956. január 27— 
28-i prágai ülése döntött. 

Az Egyesített Parancsnokság a szövetség létrehozásakor alakult meg, szabály
zatát, feladatait szintén a prágai tanácskozáson rögzítették. Feladata a PTT 
döntéseinek megfelelően a fegyveres erők védelmi képességének áttekintése és 
fejlesztése. Állományába tartoztak az Egyesített Fegyveres Erők főparancsnoka, 
a főparancsnok helyettesei stb. Az Egyesített Fegyveres Erők főparancsnokát 
a PTT nevezi ki, helyettesei a szerződésben részt vevő államok honvédelmi mi
niszterei vagy más katonai vezetők, s a törzs parancsnoka. A főparancsnok a 
PTT által meghatározott feladatokat valósítja meg. 

Az Egyesített Fegyveres Erők Törzskara magában foglalja a szerződésben 
részt vevő államok vezérkarának képviselőit — s e törzs a főparancsnok mellett 
működik. A PTT döntött az Egyesített Fegyveres Erők megszervezéséről. Állo
mányába azok a nemzeti erők, különböző egységek, magásabbegységek és se
regtestek stb. tartoznak, amelyeket a tagállamok kormányai kijelöltek. A ki
jelölt erők nemzeti alárendeltsége megmaradt, tevékenységük, felkészültségük 
összehangolásában van szerepe a közös parancsnokságnak. 

A Szervezet mechanizmusára jellemző, hogy a létrehozott testületek mellett 
más együttműködési formák is kialakultak. A szocialista fejlődés, a nemzeti vi
szonyok alakulása indokolttá tette az együttműködés szélesítését, az intenzív 
kapcsolatok fejlesztését. A tagállamok kommunista és munkáspártjai vezetői
nek, a miniszterelnököknek, külügyminisztereknek, honvédelmi minisztereknek 
két- és többoldalú tanácskozásai a szerződés létrehozása után gyakoriakká, sőt 
rendszeressé váltak. Fontos tény, hogy pl. a külügyminiszterek 1959-től, a hon
védelmi miniszterek 1961-től rendszeresen tanácskoztak, s az együttműködés 
kedvező tapasztalatai alapján jött létre a Honvédelmi Miniszterek Bizottsága 
(1969) majd a Külügyminiszterek Bizottsága (1976). 
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2. sz. t áb láza t 
A VARSÓI SZERZŐDÉS SZERVEZETE 

1969—1979. 

Politikai Tanácskozó Testület 

Egyesített 
Titkárság 
Egyesített 
Titkárság 

Állandó Bizottság Állandó Bizottság 

Honvédelmi Miniszterek 
Bizottsága (HMB) 

Külügyminiszterek 
Bizottsága 

Egyesített Fegyveres 
Erők főparancsnoka 

(EFEF) 

Egyesített Fegyveres 
Erők Katonai Tanácsa 

(EFE KT) 

Egyesített Fegyveres 
Erők főparancsnoka 

(EFEF) 

Egyesített Fegyveres 
Erők Katonai Tanácsa 

(EFE KT) 

Egyesített Pság 

EFEF 
nemzeti 

helyettesei 

EFE 
törzsfőnöke 

(EFEF 
I. h—e) 

EFEF 
fegyverzeti 
helyettese 

(a tech. 
test. vez.) 

A 
légvédelmi 

csapatok 
fő

parancsnoka 
(EFEF h) . EFE törzs 

EFEF 
fegyverzeti 
helyettese 

(a tech. 
test. vez.) 

A 
légvédelmi 

csapatok 
fő

parancsnoka 
(EFEF h) 

ivaxonai 
Tudományos 

Technikai Tanács 

ivaxonai 
Tudományos 

Technikai Tanács EFEF 
hadi

tengerészeti 
helyettese 

EFEF 
hadi

tengerészeti 
helyettese EFE TÖF 

nemzeti EFE TÖF 
helyettesek 

EFEF 
hadi

tengerészeti 
helyettese 

helyettese i 
EFE TÖF 

helyettesek 

EFE TECH. 
testület 

EFEF 
repülő 

helyettese 
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A Szervezetben a PTT 1969. március 17-i Budapesten megtar to t t ülésén ho
zott döntések tovább erősítették a testületi vezetést. Létrehozták a Honvédelmi 
Miniszterek Bizottságát — a legfelsőbb szintű katonai testületet —, az Egye
sített Fegyveres Erők Katonai Tanácsát, az Egyesített Fegyveres Erők új szer
vezésű Törzsét, az Egyesített Fegyveres Erők Technikai Testületét s a Tudo
mányos Tanácsot. 

Az újabb szervezeti változásokat tükrözte a PTT 1976. évi Bukarestben ho
zott döntése az Egyesített Titkárság felállításáról, amely a PTT két ülésszaka 
közötti feladatokat egyezteti —, s a Külügyminiszterek Bizottsága létrehozásá
ról. 

Lényeges, hogy a tagállamok együt tműködése ma már felöleli a fentiekkel 
együtt a gazdasági, a tudományos-műszaki , az ideológiai, a kulturál is élet, a 
szocializmus építésével összefüggő mind szélesebb területeit . 

A Varsói Szerződés a feszültség enyhítéséért, az összeurópai együttműködésért 

A nemzetközi erőviszonyokban — a kapitalizmusból a szocializmusba való 
vi lágméretű á tmenet körülményei között — lényeges mennyiségi és minőségi 
változások következtek be. 

A szocialista világrendszer kialakulása egyben az á tmenet új szakaszát is je
lentet te. A szocialista országok egy csoportja az 1950-es években a kapital izmus
ból a szocializmusba való átmenettel s a szocializmus alapjainak megteremté
sével, de különösen azzal, hogy a Szovjetunió társadalmi fejlődése felgyorsult, 
„fejlődésének új szakaszába lépett."30 

A szocializmus erői növekedésiének valamennyi összetevője figyelemre méltó. 
A szocializmus gazdasága — jóllehet a termelési bázis és a termelés nagyság
rendje terén még nem érte el, illetve nem haladta meg valamennyi területen a 
legfejlettebb tőkés országokat — az egyenletes, kiegyensúlyozott és folyamatos 
termelés növekedésével egyedülálló társadalmi-polit ikai, ideológiai és katonai 
stabilizációt teremtet t . A szocialista országok napjainkban több mint 40%-át 
adják a világ ipari termelésének, s a hét szocialista ország részesedése kb. 33%. 
A világ olyan jelentős térségében, mint Európa, a szocialista országok megha
tározó gazdasági tényezővé váltak. Jellemző, hogy a Varsói Szerződés tagálla
mai 1950-hez viszonyítva 1973-ra a nemzeti jövedelem, az ipari termelés stb. 
területén számottevő előrehaladást értek el. Erre ad választ az alábbi néhány 
adat is. 

A Varsói Szerződés tagországainak gazdasági fejlődése 
1950—1973. (1950 = 100) 

Ország 
A nemzeti 
jövedelem 
növekedése 

Ipari termelés Beruházások 
összege 

Bulgária 
Csehszlovákia 
Lengyelország 
Magyarország 
NDK 
Románia 
Szovjetunió 

743 1600 11,7-szeres 
369 600 8,4-szeres 
487 950 8,7-szeres 
358 620 4,8-fSzoros 
466 ^ 620 10,3-szoros 
827 1630 9,1-szeres 
627 850 7,6-szoros 

30 A kommunista világmozgalom tanácskozásai. Moszkva, 1957., I960., 1969. Budapest, 1972. 29. o. 
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A hét ország ipari termelésének volumene 1951—1978 között az alábbi növe
kedést mutatja: Az ipari termelés Bulgáriában 22-szeres, Magyarországon 8,3-
szoros, az NDK-ban 8,4-szeres, Lengyelországban 14-szeres, Romániában 29-sze-
res, a Szovjetunióban 11,5-szoros, Csehszlovákiában 7,9-szeres volt.31 A fentiek
kel összefüggésben nagy jelentőségűek a tudományos lehetőségek is. Ezt első« 
sorban a tudományos-technikai forradalom és a vele együttjáró haditechnikai 
forradalom indokolja. A tudományos lehetőség a tudomány és a technika szín
vonalát, fejlődésének ütemét, a tudományos problémák gyors és hatékony meg
oldását jelenti. A tudományos potenciál a legszorosabb összefüggésben van a 
társadalmi termeléssel, annak szükségleteivel, a termelőerők helyzetével, a tu
dományos intézetek meglétével és minőségével, a szakemberek számával, kép
zettségével stb. 

Az erőviszonyok változása szembetűnően érzékelhető katonai téren is. A tag
államok minden tekintetben rendelkeznek olyan katonai erővel, mint a NATO 
15 tagállama. Anyagi-technikai területen a lényegi egyenlőség a jellemző, fel
készültségben, kiképzésben, az egységes haditechnika és felszerelés alkalmazá
sában, az együttműködésben stb., a szocialista hadtudomány érvényesülésén ke
resztül a kedvező eltérések érvényesülnek. Fontos tény, hogy az imperializmus 
állandó fegyverkezése ellenére az 1960-as évtized második felétől a katonai 
egyensúly a jellemző, s ennek megváltoztatását a szocialista koalíció nem tar
totta és nem tartja lehetségesnek. 

A legalapvetőbb a 62 éves szovjet hadsereg és haditengerészet felkészültsége, 
korszerűsége, amely öt haderőnemet, a hadászati rakétacsapatokat, a száraz
földi csapatokat, a honi légvédelmi csapatokat, a légierőt és a haditengerészeti 
flottát foglalja magában. A Szovjetunió 1957-ben sikerrel próbálta ki az inter
kontinentális ballisztikus rakétát. A rakéták folyamatos fejlesztése és rendszer
be állítása, valamint az atomtengeralattjárók megépítése eredményezte, hogy a 
hadászati rakétacsapatok 1960-tól haderőnemet képeznek. Ez a haderőnem ké
pezi a hadsereg erejének alapját és minden körülmények között képes az ag
resszió elhárítására. Az 1960-as évek elejétől megszűnt az Egyesült Államok 
katonai sebezhetetlensége, s e fordulat a szovjet—amerikai kapcsolatokban is 
éreztette hatását. 

A többi haderőnem, s azok fegyvernemei és szakcsapatai is teljes egészében 
megfelelnek a védelem s az agresszió elhárítása követelményeinek. A száraz
földi csapatok állományába különböző fegyvernemek — nagy számmal rakéták, 
gépkocsizó lövész és harckocsicsapatok, tüzérség, csapatlégvédelem, légideszant 
csapatok — és különböző szakcsapatok tartoznak. A honi légvédelmi haderő
nem a rakétacsapatokkal, vadászrepülő csapatokkal stb. el tudja hárítani az 
ellenséges légicsapásokat, s a Varsói Szerződés tagállamai egységes légvédelmi 
rendszerében is meghatározó szerepet tölt be. A légierő három repülőneme — 
hadászati légierő, frontrepülők, katonai szállító repülők, s ezek különböző fegy
vernemei — a legkorszerűbb bombázó, felderítő, utántöltő, csapatszállító gé
pekből tevődik össze. A haderőnem nagy hatósugarú bombázói nem csak konti
nentális feladatokat képesek teljesíteni, s a szállítógépek is többezer kilométer
re tudnak továbbítani gépkocsikat, harckocsikat, deszantalakulatokat. A hadi
tengerészeti flotta fő ereje a rakétáklkai felszerelt atomtengeralattjárók, ame
lyek felmerülés nélkül több mint 40 ezer kilométer megtételére képesek, rop
pant erőt képviselnek. Ezeket egészítik ki a diesel-meghajtású tengeralattjá
rók, a felszíni hajók, a haditengerészeti légierő s különböző partvédő rakéta- és 
tüzércsapatok. 

31 Bogomolov: A KGST integráció jeíene és jövője. Népszabadság, 1980. január 8. 
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A szovjet hadsereg és haditengerészet együttesen szilárdan és hatékonyan biz
tosítja a szocializmus és a béke védelmét. Szerepe abban is kifejeződik, hogy a 
szovjet—amerikai nukleáris egyensúly létrejötte alapvetően hozzájárult a szov
jet—amerikai viszony normalizálódásához, a SALT-szerződések megkötéséhez, 
a nukleáris háború elhárítása feltételeinek létrejöttéhez. 

A többi hadsereg is megfelel rendeltetésének. 
A Bolgár Néphadsereg — három haderőneme: szárazföldi csapatok, honi lég

védelmi csapatok, haditengerészeti flotta — teljesíti az ország védelmét, s nem
zetközi kötelezettségeit a szocialista koalícióban. Helye és szerepe elsősorban 
abból ered, hogy a Bolgár Népköztársaság a Balkánon helyezkedik el, s Gö
rögországgal, Törökországgal — mindkettő a NATO-hoz tartozik — határos. 

A Csehszlovák Néphadsereg helyét a Varsói Szerződésben alapvetően meg
határozza, hogy az ország határos a Német Szövetségi Köztársasággal. A két 
haderőnem (a korszerű és felkészült szárazföldi és honi légvédelmi csapatok) 
az ott lévő szovjet alakulatokkal együtt fontos szerepet tölt be Közép-Euró
pában. 

A Lengyel Népköztársaság földrajzi, katonapolitikai helyzete — tengerparti 
ország, északon helyezkedik el — indokolttá tette több haderőnem megterem
tését. A szárazföldi csapatok fő jellemzője a teljes gépesítettség, a harckocsik 
nagy száma. A légierő szintén haderőnem — de távolsági bombázók nélkül. 
A honi légvédelmi csapatok jellemzői megegyezést mutatnak a többi néphadse
regben meglevő haderőnemmel. A haditengerészet felszíni hajókkal, tengeralatt
járókkal, légierővel, rombolókkal, partraszálló hajókkal stb. rendelkezik. A 
Lengyel Néphadsereg, együttműködve a szovjet katonai erőkkel, megfelel an
nak a követelménynek, hogy a Lengyel Népköztársaság hadászati főirányban 
helyezkedik el. 

Az NDK Nemzeti Néphadserege 1956. márciusában jött létre, kezdettől szo
cialista típusú, 1962-ig a személyi állománya önkéntesekből állt. Fejlődése — a 
szárazföldi csapatoknál, a honi légvédelemnél, a légierőnél, valamint a hadi
tengerészeti flottánál — rendkívül gyors volt. A hadsereg az NDK területén ál
lomásozó szovjet alakulatokkal szintén főirányban helyezkedik el. 

A Román Néphadsereg abban a sajátos helyzetben van, hogy a Román Szo
cialista Köztársaság minden szomszédos állama szocialista ország. A hadsereg
hez a szárazföldi csapatok, a honi légvédelmi csapatok, a légierő, a hadiflotta 
és a határőrség tartozik. Felszerelésében, kiképzésében, szervezeti felépítésében 
megegyezik a többi szocialista hadsereg fő jellemzőivel. 

A Magyar Néphadseregben az utóbbi évtizedben a minőségi fejlesztés alap
ján korszerűsödött a két haderőnem, a szárazföldi csapatok, a honi légvédelmi 
csapatok, valamint a hátországi csapatok és intézetek egész rendszere. Ebben 
meghatározó szerepe volt a szövetségben való részvételnek és a Szovjetunióval 
való szoros katonai együttműködésnek. 

A szövetséges hadseregek fejlődésében és együttműködésében fontos szere
pet töltenek be a közös gyakorlatok, amelyeket a tagállamok hadseregeinek 
kijelölt alakulatai — Egyesített Fegyveres Erők — hajtanak végre, a tagálla
mok honvédelmi miniszterei, helyettesei, vagy az Egyesített Fegyveres Erők 
főparancsnoka vagy helyettesei vezetésével. A kétoldalú gyakorlatok a szövet
ség megalakítása óta rendszeresek, s oly módon kerültek megtartásra, hogy a 
gyakorlatokon a szovjet csapatok s az adott szocialista ország kijelölt alakulatai 
vettek részt. A nagyszabású hadgyakorlatok sora 1961-el kezdődött. Példaként 
figyelemre méltó az 1961-ben a Német Demokratikus Köztársaság, Csehszlová
kia, Lengyelország és a Szovjetunió nyugati területein megtartott négy szövet
séges hadsereg parancsnoki és törzsgyakorlata. 
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1962-ben a Magyar Népköztársaság területén szovjet, román, magyar csapa
tok és törzsek, a Lengyel Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság 
területén lengyel—szovjet és NDK-beli alakulatok, a Román Szocialista Köz
társaság területén román, bolgár és szovjet csapatok részvételével rendeztek 
gyakorlatokat. 

Az 1960-as évtizedben megrendezett nagyobb szabású hadgyakorlatok közül 
utalunk az 1963-ban az NDK területén lefolytatott „Quartett" elnevezésű gya
korlatra, amelyen szovjet, csehszlovák, lengyel és NDK-beli alakulatok vettek 
részt, mintegy 40 ezer katonával, 760 harckocsival, 800 harcjárművel, 300 repü
lőgéppel és helikopterrel, az 1966-ban a Csehszlovák Szocialista Köztársaság 
területén megtartott „Vltava"-gyakorlatra, ahol a szovjet, csehszlovák és NDK-
beli alakulatok mellett magyar csapatok és törzsek is részt vettek, s az 1967-
ben a Bolgár Népköztársaság területén és a Fekete-tengeren lefolytatott bol
gár—szovjet—román közös hadgyakorlatra. 

Az 1970-től megtartott hadgyakorlatokból szintén néhányra utalunk. A leg
jelentősebb a Szovjetunióban 1970-ben lefolytatott „Dvina" fedőnevű gyakorlat 
volt, amelyen a szovjet szárazföldi csapatok, a légierő és a légideszantcsapatok 
vettek részt, az „Óceán" hadgyakorlat pedig a Csendes-óceánon, az Atlanti
óceánon és nyolc tenger nemzetközi vizein több száz hadihajó és haditengeré
szeti repülőgép alkalmazásával került megrendezésre. Nagyméretűnek minősül 
az 1979 telén végrehajtott „Berezina" fedőnevű szovjet hadgyakorlat is. A szov
jet hadgyakorlatok a legkorszerűbb haditechnika felvonultatásával, a résztve
vő magasabbegységek és törzsek magasfokú felkészültségével a többi szövet
séges hadsereg számára hasznos tapasztalatokat nyújtottak. Ugyanakkor a 
NATO-nak is demonstrálták a szovjet hadsereg és haditengerészet erejét. 

1970-ben a „Fegyverbarátság' fedőnevű, az NDK területén lefolytatott had
gyakorlat valamennyi szövetséges hadsereg csapatai és törzsei részvételével zaj
lott le, és igazolta az Egyesített Fegyveres Erők jó együttműködését. A gyakor
lat része volt a szovjet Balti Flotta, az NDK és a Lengyel Népköztársaság ha
diflottájának közös manővere is. A „Pajzs"—72 elnevezésű gyakorlat a Csehszlo
vák Szocialista Köztársaság területén a csehszlovák, a lengyel, a szovjet és 
NDK-beli csapatok, a „Pajzs"-76 fedőnevű hadgyakorlat a Lengyel Népköztár
saság területén a lengyel, a szovjet, csehszlovák, és az NDK-beli csapatok, a 
„Pajzs"—79 a Magyar Népköztársaság területén a kijelölt magyar, szovjet, bol
gár, csehszlovák csapatok és a román törzsek magasfokú felkészültségét bizo
nyította. 

A gyakorlatok erősítették a szövetséges hadseregek internacionalista fegyver
barátságát s jól igazolták a szocializmus vívmányai és a béke védelmére való 
felkészültség magas színvonalát. 

Az erőviszonyok változása a szocializmus, a progresszív erők javára előtérbe 
állította a nemzetközi kapcsolatok normalizálását, a feszültség csökkentését, a 
hidegháború fokozatos kiiktatását a nemzetközi életből.'''2 

A Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti viszony minden történelmi 
helyzetben befolyást gyakorolt és gyakorol a nemzetközi események alakulá
sára. Az Egyesült Államok a tőkés (világ legerősebb hatalma és az Észak-Atlanti 
Szerződés vezető ereje. A Szovjetunió a szocialista országok között a legnagyobb 
potenciállal rendelkezik, s a Varsói Szerződés szervezetében betöltött szerepe és 
felelőssége is kiemelkedő. Ezek a tényezők aláhúzzák: a két nagyhatalom kap
csolata befolyással van a világ helyzetére s a két koalíció viszonyára is. 

A szovjet diplomácia törekvése arra irányult, hogy normalizálja viszonyát a 

32 Berecz János: Korunk erőviszonyairól. Külpolitika, 1979. 4. sz. 92—101. o. 
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tőkés világgal, s egyben a NATO legerősebb államával a békés egymás mellett 
élés elvei alapján. E törekvés olyan körülmények között érvényesült , hogy az 
Egyesült Államok nemcsak a Szovjetunióval, de más szocialista országokkal 
és a fejlődő országokkal szemben is az erőpolitikát igyekezett érvényesíteni — 
s elsősorban ez az ál lam idézte elő a feszültséget Európában és más térségek
ben. 

A kapcsolatok építéséről a Szovjetunió kri t ikus és veszélyes helyzetekben 
sem mondot t le. Az Egyesült Államok Vietnam elleni agressziója idején egy
részt más szocialista országokkal együtt támogat ta Vietnamot, másrészt elítél
te az agressziót, de folytatta erőfeszítéseit a szovjet—amerikai kapcsolatok nor
malizálásáért. Az Egyesült Államok viszont agressziós politikája mellett kísér
leteket tett arra, hogy a Szovjetunióval kötött megállapodások életbe léptetését 
a szovjet belügyekbe való beavatkozáshoz kösse, vagy a Szovjetunió interna
cionalista politikájából eredő támogatását különböző országoknak — Angola, 
Etiópia stb. — úgy tüntesse fel, hogy e politika nem egyeztethető össze a szov
jet—amerikai kapcsolatok bővítésével, vagy a fegyverkezés korlátozását sür
gető szovjet indítványokkal . 

A Szovjetunió el lentmondott az amerikai kísérleteknek, s a tapasztalatok 
megerősítették álláspontjának, elvi következetességének helyességét. 

Az 1962-es kubai események felidézték a nukleáris összecsapás veszélyét. Et
től kezdve gyakori volt a különböző szintű amerikai—szovjet tanácskozás. A 
Szovjetunió internacionalista polit ikájának megfelelően 1962-ben támogatást 
nyújtot t a szocialista Kuba vívmányainak megvédéséhez az amerikai imperia
lizmussal szemben. Ez a fellépés a szovjet—amerikai kapcsolatok normalizálá
sának egyik erőpróbája volt. A Varsói Szerződés valamennyi tagállama határo
zottan elutasította az amerikai fellépést, s az Egyesített Fegyveres Erők főpa
rancsnoka készenlétbe helyezte az Egyesített Fegyveres Erők állományát. Az 
1962-es válság a szovjet—amerikai tárgyalások következtében — kompromisz-
szumos megoldással — megoldást nyert . Figyelemre méltó, hogy nemcsak a 
Szovjetunió vonta ki közepes hatótávolságú szárazföldi telepítésű rakétá i t Ku
bából, de az' Egyesült Államok is Nagy-Britannia, Olaszország és Törökország 
területéről. Ennek következtében is csökkent a Varsói Szerződés tagállamai el
leni nukleáris csapás lehetősége. 

Több részmegállapodás u tán 1972. május 29-én Moszkvában csúcstalálkozó 
során í r ta alá L. I. Brezsnyev és R. Nixon a ,,a szovjet—amerikai kapcsolatok 
alapelvéről" szóló nyilatkozatot. Az alapelvek rögzítik: ,,A Szovjetunió az Egye
sült Államok ideológiájában és társadalmi rendszereiben meglevő különbségek 
nem jelentenek akadályt olyan normális kapcsolatok fejlesztésében közöttük, 
amelyek a szuverenitás, a belügyekbe való be nem avatkozás és a kölcsönös 
előnyök elvein alapulnak."3'0' 

A „Nyilatkozat" rögzíti a katonai összecsapás elkerülésének fontosságát, a 
nukleáris háború megakadályozására irányuló erőfeszítéseket, a viták békés 
rendezését, az egyenlő biztonság elvét, az erőszakról és az erőszakkal való fe
nyegetésről való lemondást.34 

Az alapelvek fontos része a fegyverkezés korlátozására, főként a stratégiai 
fegyverkezés csökkentésére irányuló kötelezettségvállalás és a kapcsolatok fej
lesztése melletti elkötelezettség. E momentumok figyelemre méltóak; az együtt
működés elvei olyan területeket öleltek fel, amelyek elsősorban a nukleáris 
összecsapás elhárítására, a fegyverkezés megállí tására i rányultak. Az elvek 
nemzetközi politikai szerepe mindenekelőt t ezekben a kérdésekben fejeződött ki. 

33 Külpol i t ika. 1976. 2. sz. 114. o. 
34 Ezek az elvek azonosak a Varsói Szerződés Alapí tó O k m á n y á b a n dek la rá l t akka l . 
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A csúcstalálkozón áttekintették a nemzetközi problémákat is. A kiadott köz
leményben utaltak az európai, a közel-keleti, az indokínai fejleményekre stb. 
A felek egyetértettek abban, hogy a feszültség enyhülése érdekében tárgyalások 
útján szükséges előrehaladást elérni Európában és más térségekben. A Nyilatko
zat rögzíti: „A Szovjetunió és az Egyesült Államok kész . . . előmozdítani az 
európai kontinensen az igazi enyhülés és az európai államok közötti békés 
együttműködés fejlesztése irányába végbemenő pozitív folyamatokat.. . egyet
ért az értekezlet jó előkészítésének szükségességében . . . A szovjet fél hangsú
lyozta, hogy szolidáris azzal az igazságos harccal, amelyet Vietnam, Laosz és 
Kambodzsa népe vív . . . Az Egyesült Államok . . . kész komoly tárgyalásokat 
folytatni. . . az indokínai háború .. . rendezése érdekében."r> 

A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete 1972 januári állásfogla
lása e kérdésekben lényegét tekintve hasonló megoldásra ösztönzött. A létre
jött szovjet—amerikai megállapodások között kiemelkedő helyet foglalnak el 
a katonai szférát érintő megállapodások. 

A két állam közötti közvetlen kapcsolat kiépítése, majd a távközlési műhol
dak bekapcsolása e rendszerbe, biztosította a gyors tárgyalások lehetőségét. A 
nukleáris háború veszélyének csökkentéséről szóló okmány (1971. szeptember 
í>0.) előírja: intézkednek az ellenőrzésük alatt álló nukleáris fegyverek véletlen 
alkalmazásának megakadályozására, tájékoztatást adnak a rakétatámadást jel-
3!Ő berendezések meghibásodásáról stb. 

R. Nixon amerikai elnök első moszkvai látogatásakor írták alá a két kor
mány meghatalmazottai „a nyílt tengeren és a fölötte lévő légtérben az inci
densek megelőzéséről" szóló egyezményt. A nukleáris háború megakadályozá
sáról szóló egyezmény (1973. június 22. Washington) — a nukleáris konfron
táció elkerülésére irányult. Az egyezményben a két állam első ízben vállalt 
kötelezettséget a kölcsönös biztonság erősítésére s arra, hogy ne legyenek atom
háborús konfliktusgócok. A nukleáris kísérletek korlátozását, a környezeti had
viselés megelőzését biztosító szerződés és nyilatkozat újabb lépést jelentett elő
re a katonai feszültség csökkentésében. A nukleáris fegyverkezés korlátozását 
írta elő több megállapodás. Ezek fő jellemzője a hadászati fegyverrendszerek 
növekedésének, rendszerbe állításának fékezése. 

A SALT—I. (Moszkva, 1972. május 26.) korlátlan időre befagyasztotta a ha
dászati rakétavédelmi rendszereket. A SALT—I. keretében ideiglenes, öt évre 
szóló egyezményt is aláírtak (Moszkva, 1972. május 26.) a hadászati támadó 
fegyverek korlátozásáról.36 

A SALT—I. fontos lépés volt a katonai konfrontáció megelőzésében. Nem zár
ta ki a nukleáris háború veszélyét, ugyanakkor „az Egyesült Államokkal kö
tött megállapodás semmiképpen nem csökkenti a Szovjetunió és egészben véve 
a Varsói Szerződés védelmi 'képességét"37 — állapította meg V. Kuznyecov, a 
Szovjetunió külügy miniszterhelyettese. A későbbiekben az új SALT előkészí
tésének főbb elveit körvonalazták, majd az 1974. novemberi vlagyivosztoki 
csúcstalálkozó munkaokmányában rögzítették az új SALT-szerződésre érvényes 
mennyiségi és minőségi korlátozás adatait. 

35 A szovjet b é k e p r o g r a m a gyakor l a tban . Novosztyi Sa j tóügynökség Kiadója, Moszkva, 1972. 
12—13. o. 

36 Az o k m á n y rögzítet te az in te rkont inen tá l i s bal l isz t ikus r aké ták , az a tomtengera la t t j á rók 
és az azokra te lepí te t t r aké ta ind í tók számát . A hadásza t i t á m a d ó fegyver rendszerek mennyiségi 
kor lá tozása azt je lente t te , hogy a Szovjetunió 1618 in te rkont inen tá l i s bal l iszt ikus raké táva l , 62 
r aké tahordozó tengera la t t j á róva l és a r á juk te lepí te t t 950 raké ta ind í tóva l rendelkezhete t t , az 
Egyesül t Ál lamok esetében a mennyisége t 1054, 44, 710-ben ha t á roz t ák meg . Az el térések abból 
adódtak , hogy az Egyesül t Ál lamok nagyobb számban rende lkeze t t többrobbanófe jes r aké t ákka l . 

37 Pirityi Sándor: A leszerelés. Budapes t , 1975 317. o. 
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Az Egyesült Államok már korábban tudomásul vette a két hatalom közötti 
lényegi egyenlőséget mindenekelőtt a hadászati fegyverrendszerek területén s 
ezt — ha késve is — elismerte. 

Az 1970-es évek közepétől a kapcsolatok ütemét az Egyesült Államok lefé
kezte, s mellőzte több rögzített elv és megállapodás érvényesítését. Lelassult a 
SALT—II. előkészítése is. Jellemző példa, hogy az 1974 novemberi tanácskozá
son elvi megállapodás született a hadászati támadó fegyverrendszerek meny-
nyiségi és minőségi korlátozásáról, de ennek betartását az Egyesült Államok 
nem tekintette érvényesnek. Washington — szemben a korábban rögzített ada
tokkal, mely szerint a Szovjetunió és az Egyesült Államok egyaránt 2400—2400 
hadászati eszközzel, s ezen belül 1320—1320 többrobbanófejes rakétával rendel
kezhet — olyan tervezetek elfogadását szorgalmazta, amelyek a Szovjetunió és 
szövetségesei biztonságát veszélyeztették volna. A tervezetek előirányozták, 
hogy a korlátozás nagyobb arányú legyen, a szovjet közepes hatósugarú „Back
fire" bombázók épüljenek be a szerződésbe, az amerikai szárnyasrakéták, ame
lyek viszont hadászatinak minősülnek, ne kerüljenek korlátozás alá. A hadá
szati egyensúly megváltoztatására irányuló törekvéseket a Szovjetunió elfo
gadhatatlannak tartotta. A Szovjetunió — és a Varsói Szerződés Politikai Ta
nácskozó Testülete — állásfoglalásaiban visszautasította az amerikai koncep
ciókat, s az egyenlő biztonság kritériumainak betartását hangsúlyozta.38 Az 
Egyesült Államok több alkalommal eltért a korábbi megállapodásoktól s e 
tény ,,a hidegháború politikai, ideológiai, sőt pszichológiai örökségében gyöke
rezik".39 

A SALT-tárgyalások elhúzódtak, L. I. Brezsnyev és J. Carter csak 1979. jú
nius 18-án írták alá a SALT—II-t, Bécsben. A ratifikálás azonban az amerikai 
kormány és a szenátus szovjetellenes politikája következtében elmaradt. E 
csúcstalálkozó fontos eredménye volt a SALT—III. előkészítésére irányuló kö
zös állásfoglalás, annak hangsúlyozása, hogy e szerződésnek biztosítania kell a 
jelentős csökkentést, és nem a növekedésnek kell korlátokat szabni. 

Lényeges, hogy e találkozón megerősítették a szovjet—amerikai kapcsolatok 
alapelveit rögzítő „Nyilatkozat"-ot. A megelőző évek tapasztalatai is indokol
ták ennek szükségességét. Az amerikai kormányok — elsősorban Carter és kor
mánya — az elveket gyakran figyelmen kívül hagyták, megsértve a vállalt kö
telezettségeket is. 

A nemzetközi — mindenekelőtt az európai — enyhülés objektív feltételei már 
az 1960-as évek elején létrejöttek. Az enyhülés kibontakozása azért késett, mert 
a NATO-ban tömörült országok kormányai az erőviszonyok megváltozását át
menetinek tekintették. Tartotta magát az a politikai felfogás, hogy a tőkés or
szágok saját pozícióik fenntartásával és növelésével képesek a szocialista érde
keket visszaszorítani, s a rendezést igénylő problémákat elodázni, vagy csak sa
ját érdek alapján megoldani. 

A szocialista koalíció alapvetően az európai viszonyok normalizálására össz
pontosította erőfeszítéseit. Ugyanakkor állásfoglalása minden helyzetben kiter
jedt a nemzetközi feszültség általános csökkentésére. A szövetségben részt ve
vő szocialista országok, mint jeleztük, a szerződés aláírásakor kifejezésre jut
tatták: részt vesznek minden nemzetközi akcióban, amelynek célja a béke és 
biztonság fenntartása és erősítése, minden erejüket e célok megvalósítására for
dítják. A Politikai Tanácskozó Testület valamennyi ülésszakán értékelte az 
európai és a nemzetközi helyzet aktuális problémáit. A PTT 1956-tól kifejezés-

38 L. a Varsói Szerződés Pol i t ika i Tanácskozó Testüle te 1976-os és 1978-as üléséről k iadot t 
nyi la tkozatot . Népszabadság , 1976. n o v e m b e r 27., Népszabadság 1978. n o v e m b e r 24. 

39 G. Arbatov nyi la tkozata . Népszabadság , 1977, augusz tus 4. 
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re ju t ta t ta a fegyverzetek csökkentésére, a tömegpusztító fegyverek betiltásá
ra irányuló törekvését, amely általános érdeket jelentett. Európai és egyben 
egyetemes előrehaladást szolgált az az indí tvány is, hogy a Varsói Szerződés és 
az Êszak-Atlanti Szerződés tagállamai vállaljanak kötelezettséget arra, hogy 
,, . . . a közöttük támadó viták és nézeteltérések megoldására csak békés eszkö
zöket vesznek igénybe."40 

A nemzetközi politikai irodalomban az enyhülés az 1960-as évek második 
felében honosodott meg. A szocialista koalíció lényegében fennállása kezdeté
től — a Politikai Tanácskozó Testület első ülésszakától — hangsúlyozta a tőkés 
és a szocialista országok közötti feszültség enyhítését. A Prágában elfogadott 
nyilatkozat is a feszültség enyhítésének feladatait rögzítette, figyelembe véve, 
hogy az 1950-es évek közepén volt jele, minimális eredménye a feszültség eny
hülésének. A NATO azonban, mivel a feszültséget a tömb politikája idézte elő, 
nem reagált e fontos politikai megállapításra. Az okok közismertek. A tőkés 
államok blokkja gazdasági és főként katonai területen -*- mindenekelőtt az 
Egyesült Államok révén — olyan erőtényezőkkel rendelkezett, amelynek bir
tokában keresztülvihetőnek tekintet ték pozícióik bővítését, a szocializmus visz-
szaszorítását, sőt fokozatos felszámolását. Az enyhülés polit ikájának elfogadá
sa ily módon még váratot t magára. Az 1958. május 28-i állásfoglalás taglalta az 
Egyesült Államok és a NATO növekvő katonai kiadásainak és háborús előké
születeinek súlyos következményeit, s az új amerikai nukleáris támaszpontok 
létrehozásának veszélyeit. 

A fegyverkezés elutasítása valamennyi állásfoglalásban rögzítésre került, 
ugyanúgy, mint a támaszpontrendszer elvetése. A NATO — ekkor és niég né
hány évig — figyelembe véve, hogy a tömörülés már közel 10 éves múlttal , 
óriási hadi iparral rendelkezett, nem a fegyverkezés csökkentésére, hanem a 
gyors folytatására készült, és erre késztette a szocialista országokat is. 

A Varsói Szerződés tagállamai nem magas, hanem alacsony szinten kívánták a 
lényegi katonai egyensúlyt biztosítani, s ezért még egyoldalú csökkentési lé
péseket is te t tek az 1960-as évek elejéig. A fegyverkezés korlátozására irányuló 
lépések azonban nem hoztak kedvező változásokat. A szocialista koalíció tilta
kozását fejezte ki a gyarmat ta r tó ha ta lmak Indonézia, Algéria, Libanon, Jemen 
és Oman ellen indított akciói miat t s az ENSZ Alapokmányában foglaltak ér
vényesítését sürgette. A Testület 12 pontos programtervezetében a feszültség 
átfogó csökkentését szorgalmazta, amely a nukleáris fegyverek alkalmazásáról 
való lemondást, a közel- és közép-keleti feszültség enyhítését, a világűr katonai 
felhasználásának ti lalmát stb. is előírta. Közreadták a Varsói Szerződés és az 
Észak-Atlanti Szerződés tagállamai közötti meg nem. támadási szerződés te rve
zetét is. Az indítványok azonban válasz nélkül maradtak. 

A PTT 1960. február 4-i nyilatkozata át tekintet te a nemzetközi viszonyok 
kedvező jelenségeit és kiemelte a szocialista országok, valamint a független 
ázsiai, afrikai, la t in-amerikai országok közötti kapcsolatok fejlődését. A bará t i 
találkozók és tárgyalások India, Indonézia, Burma, Kambodzsa, Etiópia, Guinea 
és más országok vezetőivel a békés nemzetközi kapcsolatok kiteljesedését iga
zolták. 

A koalíció legfelső szintű fóruma 1965. j anuár 20-án hangsúlyozta a NATO 
erősítésével szembeni felfogását, elítélte az Egyesült Államok Vietnam elleni 
fegyveres provokációit és szolidaritást vállalt a szabadságuk és függetlenségük 
kivívásáért, valamint a függetlenségük megszilárdításáért küzdő népekkel. Az 
1966. és 1968. évi tanácskozás az európai kérdések rendezése mellett síkra szállt 

40 Szabad Nép, 1956. január 29. 
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a délkelet-ázsiai feszültség felszámolásáért. 1966-ban külön nyilatkozatban tag
lalta „az Egyesült Államok vietnami agressziójának következtében kialakult 
helyzetet" és kifejezte: „teljes mértékben támogatják azt. a hősies harcot, ame-~ 
lyet a testvéri v ie tnami nép vív szabadságának és függetlenségének védelmé
ben, hazájának egységéért és integritásáért.'11 

A tagállamok Honvédelmi Minisztereinek Bizottsága 1969-től rendszeresen — 
általában évente egy alkalommal — ülésezett. A külügyminiszterek és helyet
teseik eszmecseréi alapvetően az. európai biztonsági értekezlet előkészítését 
szolgálták. A PTT 1970. augusztus 20-i ülése az európai helyzet kedvező alaku
lása és a világhelyzet közötti kapcsolatot is elemezte. 

Az 1970. december 3-án Berlinben kiadott nyilatkozat az általános európai 
helyzet normalizálását méltatta, de hangsúlyozta, hogy Indokínában az Egye
sült Államok növeli a feszültséget. A Politikai Tanácskozó Testület kifejezésre 
ju t t a t t a : „A proletár internacionalizmus elvének szellemében, a béke és a hala
dás ügyét védelmezve a szocialista országok . . . minden téren támogatni fogják 
Indokína népeit a fegyveres imperialista intervenció visszaverésében."42 Az ál
lásfoglalás és a növekvő támogatás egyértelművé te t te : az európai enyhülés ki
bontakozása nem jelentheti , hogy az imperializmus a világ más térségeiben 
folytathatja agresszióját. A feszültséggócok megszüntetése az enyhülés szerves 
része, ennek megfelelően foglalt állást a Politikai Tanácskozó Testület „A Kö
zel-Kelet tartós békéjének és biztonságának megteremtéséér t" és a „Véget kell 
vetni az imperialista provokációknak Afrika független országai ellen" című 
nyilatkozataiban.4 3 

A PTT 1972. j anuá r 26-i prágai nyilatkozata „az európai békéről, biztonság
ról és együt tműködésről" Egyesült Államok folytatódó indokínai agresz-
sziójáról" feltárta az európai enyhülés bővítésének indokait, az agresszió meg
szüntetésének szükségességét, az általános béke és biztonság kapcsolatát. 

Az 1974. április 17—18-i varsói ülésszak dokumentumai : — „Közlemény a 
Varsói Szerződés tagállamai Politikai Tanácskozó Testületének üléséről", „Ves
senek véget az önkénynek és a demokraták üldözésének Chilében", „A tartós 
vietnami békéért, a vietnami nép igazságos nemzeti érdekeinek biztosításáért", 
„A közel-keleti tartós és igazságos békéér t" — alátámasztják, hogy a szocialista 
koalíció az európai és egyetemes kérdéseket egy időben és részletesen á t tekin
tette. A kiadott dokumentumok kifejezték, hogy a nemzetközi kapcsolatok fej
lődése nem választható el a társadalmi haladás ügyétől, a békétől és a bizton
ságtól. Az állásfoglalások ugyanakkor tükrözték: a további előrehaladás szük
ségessé teszi az imperializmus, a reakció fellépései elleni szilárd összefogást, 
az enyhülésellenes erők tevékenységének korlátozását. 

A PTT 1976. évi és az 1978-ban megtar tot t tanácskozása az európai enyhülés 
megszilárdítására és kiterjesztésére hívta fel a figyelmet. Ugyanakkor — éppen 
a NATO nagyszabású és hosszú távra szóló fegyverkezési programjának meg
hirdetése miat t — alapvetőnek a fegyverkezés megállítását és hatékony lesze
relési intézkedéseket sürgetett . 

A vázlatos történeti át tekintés és az utalások alátámasztják, hogy a szocia
lista szövetség megalakulásától azokra a felhalmozódott és megoldást igénylő 
európai és egyetemes tennivalókra koncentrált , amelyek az imperializmus erő
politikájának és a hidegháborúnak a visszaszorítására i rányultak. A szocialista 
kezdeményezések a történeti valóságra épültek, a változó és megnövekedet t 

41 Népszabadság , 1966. jú l ius 8 
42 Népszabadság, 1970. december 4. 
43 Uo. 
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progresszív erők álláspontját juttatták kifejezésre. Tartalmazták azokat az 
alapvetően közös érdekeket — a tőkés országok objektív érdekeit is —, ame
lyek a feszültség csökkentését, a tőkés és a szocialista országok kapcsolatainak 
rendezését, a katonai konfliktus elhárítását stb. jelentették. 

A szocialista szövetség 1955—1965 között az európai kollektív biztonsági rend
szer 'megteremtése, a meglevő koalíciók felszámolása mellett foglalt állást és 
kereste a konstruktív megoldásokat, amelyek e feladatok elérése irányába mu
tattak. 

A szocialista országok szövetsége első ízben 1965-ben indítványozta az európai 
országok közös értekezletének összehívását. A Testület 1965. január 19—20-i 
varsói ülésén áttekintette az európai helyzet alakulását és a nemzetközi fe
szültség enyhülésének lehetőségeit. Az ülésszakon a NATO fegyverkezésével 
szemben szorgalmaztak az atomfegyverek befagyasztását, a közép-európai 
atomfegyvermentes övezet létrehozását, meg nem támadási egyezmény megkö
tését a NATO-val, a német kérdés békés rendezését stb. A tanácskozás támo
gatta a Lengyel Népköztársaság javaslatát, hogy „hívják össze az európai or
szágok értekezletét". 

A javasolt értekezlet célja az európai kollektív biztonságot szolgáló intézke
dések közös megvitatása volt. A részjavaslatok arra is választ adtak, hogy az 
1960-as évek közepén egy széles körű eszmecsere elősegíthette volna az euró
pai feszültség csökkentését. Ezekben az években került előtérbe az európai 
problémák általános rendezése, s ezzel párhuzamosan kialakult az összeurópai 
konferencia szocialista koncepciója. 

A szocialista koalíció legfelső szintű vezető testülete Bukarestben 1966. jú
lius 5-én hangsúlyozta az európai határok sérthetetlenségének elismerését, be
leértve a szuverén Német Demokratikus Köztársaság, Lengyelország, Csehszlo
vákia határait, a két német állam létezésének elismerését stb., és átfogó prog
ramot hozott nyilvánosságra. Közöttük kapott helyet az európai tanácskozás 
összehívása, amely „megvitatná az európai biztonság szavatolásának és az egye
temes európai együttműködés kibontakoztatásának kérdéseit."'''1 

A NATO ellenterve 1968-ban látott napvilágot. A NATO miniszteri tanácsá
nak 1968. június 24—25-én Reykjavikban megtartott ülése ,,a kölcsönös és ki
egyensúlyozott haderőcsökkentés" programját körvonalazta s azt európai jel
legűnek propagálta. Utaltak az európai stabilitás fenntartására, a bizalom meg
teremtésére, a felek biztonsági érdekeire. A NATO részletes programját nem 
hozták nyilvánosságra. A lényeget viszont igen: a szocialista országok sokkal 
több katonát szereljenek le, mint a tőkés országok. Azt hangsúlyozták: 
„Bármilyen egy az egyhez létszámcsökkentés elfogadhatatlan lenne" a Nyugat
nak.45 A tőkés országok e koncepció mellett a később sorra kerülő bécsi ta
nácskozáson 1973—1979 között egyértelműen kitartottak. 

A NATO — mint korábban is — ekkor is azt az álláspontot képviselte, hogy 
a varsói koalíció és mindenekelőtt a Szovjetunió katonai ereje és felkészültsé
ge jelenti a feszültség fő forrását. Ebből a feltételezésből kiindulva nem az 
alapvető politikai kérdések rendezését, hanem a katonai erők csökkentését szor
galmazták. E tény ugyanakkor azt is tartalmazta, hogy kialakult nemcsak a 
két világrendszer, hanem a két koalíció lényegi katonai egyensúlya. Ezen kí
vántak változtatni — a szocialista országok hátrányára. 

A Politikai Tanácskozó Testület 1989. március 17-én megállapította: „A má
sodik világháború után az európai államok még egyszer sem jöttek össze vala-

44 Népszabadság, 1966. júl ius 9. 
45 Washington Post , 1970. j ún ius 29. 
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mennyien, jóllehet egész sor kérdést kellene tárgyalóasztalnál megvizsgálniuk. 
Ha a béke megszilárdításának érdekeitől indulunk ki, semmilyen nyomós ok 
nem lehet az összeurópai értekezlet összehívásának halogatására."46 A Varsói 
Szerződés tagállamai Európa kormányaihoz fordultak és közreműködésüket 
kérték az európai biztonsági és együttműködési konferencia előkészítéséhez. A 
dokumentum megállapítja: ,,Az igazi biztonság és a szilárd béke akkor szava
tolható, ha az európai államok szándékaikkal, tetteikkel és minden erejükkel a 
feszültség enyhítését szolgálják, a realitások figyelembe vételével célul tűzik a 
megérett nemzetközi problémák megoldását, a sokoldalú együttműködés ki
alakítását."47 

Az első nyugati reagálás gyorsan napvilágot látott. W. Brandt, a Német Szö
vetségi Köztársaság külügyminisztere úgy vélekedett, hogy „a Varsói Szerző
désben résztvevő hatalmak budapesti felhívásukban a feszültség enyhítésének, 
a béke biztosításának a jószomszédságnak, és a bizalomteljes együttműködés
nek európai politikája mellett" foglaltak állást.48 Több ország — közöttük 
Finnország — kezdettől támogatta a szocialista kezdeményezést. A NATO tag
államai — az Egyesült Államok kormányának felfogása miatt is — együttesen 
csak 1972-ben foglaltak állást a konferencián való részvétel mellett, s ez kiha
tott a tanácskozás előkészületeire. A felhívást a tagállamok megbízásából a 
magyar kormány eljuttatta a kormányokhoz, majd kétoldalú eszmecserék, kon
zultációk kezdődtek a szocialista és a kapitalista országok között a konferencia 
előkészítéséről. A közös szocialista külügyi álláspont lényege ekkor az volt, hogy 
az értekezlet két nagyobb témát vizsgáljon: „1. az európai biztonság megterem
tése, az erőszak alkalmazásáról és az erőszakkal való fenyegetésről történő le
mondás az európai államok kapcsolataiban; 2. az európai államok közötti po
litikai együttműködés fejlesztését szolgáló, az egyenjogúságon alapuló kereske
delmi, gazdasági és műszaki-tudományos kapcsolatok kiszélesítése."49 

A Varsói Szerződés tagállamainak külpolitikája az 1960-as évek második fe
létől számottevő eredményeket ért el az európai kérdésekben. A külpolitikai 
erőfeszítések összehangolása, a tagállamok részvétele a biztonsági értekezlet 
előkészítésében, az egyeztetett külpolitikai tevékenység, a nemzetközi és ezen 
belül az európai események kollektív áttekintése és a tennivalók közös kiala
kítása — fontos momentumai voltak az európai tanácskozás előkészítésének. 

Az eredményeket jól érzékelteti, hogy a Szovjetunió és a Német Szövetségi 
Köztársaság 1970. augusztus 12-én, a Német Szövetségi Köztársaság és a Len
gyel Népköztársaság 1970. december 7-éh szerződésben rendezte viszonyát. Ren
deződtek a kapcsolatok az NSZK és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, va
lamint az NSZK és a többi kelet-európai szocialista ország között is. 

A két német állam szerződése a kapcsolatok alapjairól (1972. november 8.) 
a két különböző társadalmi rendszerű állam viszonyát rögzítette. E tény a 
NATO és mindenekelőtt az NSZK korábbi irreális politikájának feladását is je
lentette. A NATO — bár 1949-től két német állam létezik — még 1970-ben is 
a Németország „két része" közötti kapcsolatok építése mellett foglalt állást. A 
tőkés politikusok a „megosztott Németország" fennmaradásáról nyilatkoztak s 
olyan következtetésre jutottak, hogy e tény nem teszi lehetővé az európai prob
lémák rendezését. Közismert, hogy a második világháború után az egységes 
demokratikus német állam létrehozását a tőkés Nyugat utasította el. Az 1960-
as években ugyanakkor már csak a két különböző társadalmi berendezkedésű 
— tőkés és szocialista — német állam rendezhette kapcsolatait. 

46 Népszabadság , 1969. márc ius 18. 
47 Uo. 
48 W. Brand t ny i la tkoza ta Po lgá r Dénesnek . Népszabadság , 1969;. márc ius 19. 
49 Népszabadság , 1969. n o v e m b e r 1. 
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Fontos eredménynek tekinthető a Nyugat-Berlinről szóló négyhatalmi meg
állapodás is. Segítette az európai viszonyok normalizálódását a két német ál
lam felvétele az ENSZ-be. A jelzett szerződések lényeges eleme: a kapcsolatok 
fejlesztése a békés egymás mellett élés elve alapján, az európai határok elis
merése, a müncheni egyezmény semmisnek nyilvánítása, az erőszak alkalma
zásáról való lemondás, a politikai, gazdasági, tudományos és kulturális kapcso
latok fejlesztése, Nyugat-Berlin önálló s tá tusának elismerése. 

A NATO tagállamai hosszú ideig nem ismerték el az európai realitásokat. 
Jellemző, hogy a tömb országai 1949—1969 között ellenezték az NSZK és az 
NDK, az NSZK és a kelet-európai szocialista országok kapcsolatainak rende
zését, az európai határok elismerését stb. A NATO miniszteri tanácsa még az 
1968 júniusában Reykjavikban megtar tot t ülésszakon is azt hangsúlyozta: „a 
tagállamok kormányai nem ismerik el a Német Demokrat ikus Köztársaságot". 
Az eredményekhez hozzátartozik, hogy szélesedtek a kapcsolatok Európa szo
cialista és tőkés államai között politikai, gazdasági, tudományos, kulturális és 
egyéb területeken. 

A politikai enyhülés nélkül e tények aligha lennének regisztrálhatók, mint 
ahogy az európai szocialista és tőkés országok közötti gazdasági kapcsolatok 
megélénkülése is kötődik a politikai fordulathoz. Európában a szocialista és 
tőkés államok közötti gazdasági forgalom 1971-ig évi át lagban mintegy 10%-
kal. 1972-ben viszont közel 22%-kal nőtt. A forgalom összességében 1965—1976 
között hétszeresére emelkedett . A tőkés országokban eljutottak ahhoz a felis
meréshez, hogy a szocialista országokkal szemben folytatott „erőpolitika" és a 
diszkrimináció kizárólagos alkalmazása irreális. Igaz, e politika teljes á tér téke
lése és feladása nem következett be, a változás mégis jelentős. 

A sokrétű tevékenység alapján 1972. november 19-én Helsinkiben konzultáció 
keretében megkezdték az összeurópai tanácskozás konkrét előkészítését. A kon
zultáció plenáris ülésén, 1973. június 8-án, megállapodásra ju tot tak abban, hogy 
az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet megtartása három szakasz
ban történik. A szocialista országok reális elgondolásainak bizonyítéka, hogy a 
helsinki konzultáción részt vevő államok delegációi a szocialista országok által 
közreadott elvek közül többet elfogadtak. 

A PTT 1972-es prágai közleményében olvasható: „Az európai államok kö
zötti kapcsolatokban nem szabad erőszakot vagy erőszakkal való fenyegetést 
alkalmazni.50 Az azonosság, vagy hasonlóság teljesebb igazolását bizonyítja 
több olyan elv, amelyeket a szocialista országok 1955-től megfogalmaztak, s az 
ajánlások között elfogadtak: „Szuverén egyenlőség, a szuverenitásból fakadó 
jogok tiszteletben tar tása . . . A határok sérthetetlensége. A belügyekbe való 
be nem avatkozás . . . Együttműködés az államok között".51 

Egyetértés született abban is, hogy olyan elveket kell a biztonsági és együtt
működési értekezleten előterjeszteni és majd alkalmazni az európai kapcsola
tokban, amelyek „politikai, gazdasági, vagy társadalmi rendszerüktől függetle
nül, valamennyi részt vevő állam békéjének és biztonságának" ügyét szolgál
ják. A vázolt azonosság, vagy lényegi hasonlóság világosan mutat ja a Varsói 
Szerződés tagál lamainak reális európai politikáját. 

A biztonsági és együttműködési értekezletet három szakaszban tar tot ták. A 
napirendek részletes vitáiban — a munkabizottságok ülésein, a záró dokumen
tum kidolgozása során — felszínre kerültek az eltérő álláspontok is. A tőkés 

50 Népszabadság , 1972. j a n u á r 27. 
51 A hels inki záróajánlások. Nemzetközi Szemle, 1973. 8—9. sz. 21. o. 
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országok képviselői gyakran nem a közös, hanem a saját érdekek elfogadása 
mellett érveltek. Ezek között szerepelt a határok békés „lebontásának" megfo
galmazása, a diszkrimináció fenntar tásának igénye, „az emberek, eszmék, in
formációk szabad áramlása" biztosítása stb. — amely nyíl tan a szocialista or
szágok ellen irányult . A szocialista országok képviselői — e felfogások eluta
sítása mellett — a közös érdekekre és a kompromisszumos megoldásokra kon
centráltak, s az egyhangú döntés elve sem tet te lehetővé a szocialistaellenes el
gondolások beépítését a záróokmányba. 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet a 35 állam legfelső szin
tű vezetőinek részvételével és a Záróokmány aláírásával 1975. augusztus 1-én 
fejeződött be. 

A tanácskozás összehívásában kezdeményező és meghatározó szerepe volt a 
Varsói Szerződés tagállamainak, az eredményes munkában, való részvétel is 
növelte a szocialista diplomácia s a közösség progresszív szerepét. Az összeuró
pai értekezleten rögzítették a béke és biztonság, a kapcsolatok és az együt tmű
ködés legfontosabb tételeit. A Záróokmány elfogadása — amelyet „békekó-
dex"-nek tekin the tünk — nemcsak megerősítette az adott európai viszonyok 
kölcsönös elismerését, de hosszú időre meghatározta az előrehaladás fő irá
nyait. 

A Helsinki Záróokmány összeurópai értelemben, de a kontinensen kívül is az 
első átfogó progresszív okmány a különböző társadalmi rendszerű országok kö
zött, figyelembe véve olyan körülményt is, hogy a konferencián részt vet tek a 
NATO, a Varsói Szerződés tagállamai, semleges és el nem kötelezett országok, 
valamint két Európán kívüli ország, az Egyesült Államok és Kanada is. Joggal 
állapította meg a konferenciáról L. I. Brezsnyev, az SZKP főt i tkára: „ . . . a 
hosszú tá rgyalás ik eredményei olyanok, h o g y . . . Mindenki nyer t : a keleti és 
a nyugat i országok, a szocialista és a kapitalista államok, a szövetségekben tö
mörültek és a semlegesek, . . . Mindenki nyert , akinek drága hazájának békéje 
és biztonsága."52 

Helsinki u tán kirajzolódott, hogyan értelmezik az okmányban foglaltakat a 
szocialista, valamint a tőkés államok, s mennyiben segítik elő az előrehaladást. 
A szocialista országok kormányai és párt jai á t tekintet ték a konferencia mun
kát és külügyi tevékenységük során érvényesítet ték a Záróokmányban foglal
takat . A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete 1976. november 25— 
26-án Bukarestben megállapította: „Az európai értekezlet óta eltelt idő igazol
ja a konferencia eredményeinek építő jellegét és megvalósításuk reális vol
tát".53 A tagállamok ismételten rögzítették: feltétlenül megtar t ják és megvaló
sítják az egységes egészet képező Záróokmány minden rendelkezését. A meg
állapítás az elért eredményekre épített, ugyanakkor számításba vette, hogy a 
mili tarista erők szítják a fegyverkezési hajszát és kísérleteket tesznek a Helsin
kiben elfogadott elvek módosítására. A szocialista és tőkés államok közötti el
térő álláspontok kifejezésre jutot tak a Belgrádi Konferencián. 

1977. október 4—1978. március 9. között zajlott le Belgrádban a helsinki 
csúcsértekezleten részt vett államok képviselőinek tanácskozása. A Szovjetunió 
a konferencia előtt kinyilvánítot ta: „aktívan folytatni kell azt az irányvonalat , 
amelynek célja az összeurópai tanácskozás Záróokmányában foglaltak teljes 
megvalósítása, a békés egymás mellett élés fejlesztése' Európában."5 4 A kon
ferencia tevékenységének alapját a Záróokmányban foglaltak adták — bár a 

52 Népszabadság , 1975. augusz tus 1. 
53 Népszabadság, 1976. november 27. 
54 Az SZKP XXV. kongresszusa . Budapest , 1976. 34. o. 
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NATO és a Közös Piac egyes országai a fórumot a szocialista országok belügyei
be való beavatkozásra próbálták felhasználni. Az Egyesült Államok és más 
NATO-tagállamok delegációi a konferencián obstrukciós taktikával az „embe
ri szabadságjogok" problémakörét önkényesen kiemelték a Záróokmányból, s 
arra hivatkoztak, hogy a Szovjetunióban és más szocialista országokban meg
sértik e jogokat. A szocialista országok képviselői visszautasították e vádakat, 
ugyanakkor hangoztatták az összeurópai értekezleten elfogadott elvek betar
tását, s tervezeteikben konkrét javaslatokat tettek. 

A Szovjetunió akcióprogramja előirányozta: 1. az összeurópai értekezlet 
résztvevői kössenek szerződést, amelyben vállalják, hogy nem alkalmaznak egy
más ellen elsőként nukleáris fegyvert; 2. A NATO-t és a Varsói Szerződést ne 
bővítsék új tagállamokkal; 3. Ne rendezzenek 50—60 000 főnél nagyobb létszá
mú hadgyakorlatokat; 4. A bizalomerősítő intézkedéseket terjesszék ki a Föld
közi-tenger térségére. Az Egyesült Államok és egyes NATO-országok elutasí
tották ezeket a javaslatokat. A konferencián a szocialista és más országok de
legációi több okmányt benyújtottak, de ezek elfogadására nem került sor. A 
konferencia végül eredményesen ért véget. Megerősítette a helsinki Záróok
mányban foglaltakat és a résztvevők tájékoztatást adtak a helsinki ajánlások 
teljesítéséről. 

Megállapítható — hangsúlyozta a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Tes
tülete 1978. november 22—23-i moszkvai ülésén elfogadott nyilatkozat — „a 
belgrádi találkozón az összeurópai értekezlet minden résztvevője megerősítette 
készségét a helsinki értekezlettel elkezdett folyamat folytatására."55 

A záródokumentumban rögzítették, hogy a következő konferenciát 1980-ban 
Madridban rendezik, s előtte három szakértői tanácskozást tartanak a viták 
békés rendezéséről, a tudományos kérdésekről és a földközi-tengeri térségben 
folyó együttműködésről. A konferencián ugyanakkor — több fontos kérdésben, 
többek között a biztonság katonai aspektusaiban — nem született megállapodás. 

Az 1980-ban megrendezésre kerülő madridi tanácskozás újabb erőpróbája 
lesz az első összeurópai konferencián elfogadott okmányban foglaltak életké
pességének. 

Az enyhülés az 1970-es években — elsősorban az európai kontinensen — ten
dencia jelleggel fő irányzattá vált, de a katonai szférában, a katonai szemben
állásban nem következett be a kedvező fordulat a leszerelés irányában. A Var
sói Szerződés tagállamai külön-külön és a PTT sürgették a katonai feszültség 
enyhítését. A szocialista kezdeményezések közötti egyoldalú létszámcsökkenté
sek is szerepeltek. Ezek között kiemelkedő, hogy a tagállamok 1955-től 1960-ig 
összesen 3 796 050 fővel csökkentették fegyveres erőik létszámát és a Szovjet
unió ideiglenesen beszüntette atomfegyverkísérleteit, kivonták a szovjet csa
patokat Románia területéről, szovjet alakulatokat vontak ki Magyarország, leg
utóbb az NDK területéről stb. Ezek az intézkedések azonban nem kerültek kö
vetésre a NATO tagállamai részéről. 

A nemzetközi feszültség enyhülésének előrehaladásával a katonai enyhülés 
„önállóan" is felmerült a szocialista országok akcióprogramjaiban. A szocialista 
országok kommunista és munkáspártjai vezetőinek krími találkozóján 1971. 
augusztus 3-án állást foglaltak „az Európában levő fegyverek és fegyveres erők 
csökkentése" mellett.56 Az 1973. július 31-i krími találkozón a politikai enyhü
lés eredményeit értékelve megállapították: „A szocialista országok következete-

55 Népszabadság, 1978. n o v e m b e r 24. 
56 Népszabadság, 1971. augusz tus 3. 
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sen síkra szálln'ak azért, hogy a politikai enyhülés kiegészüljön a leszerelést 
elősegítő katonai enyhüléssel."57 

Lényeges indítványokat tett az SZKP XXIV. és XXV. kongresszusa. A béke
program és annak továbbfejlesztése a politikai enyhülés fejlesztése érdekében 
reális javaslatokat hozott nyilvánosságra. 

A szocialista szakirodalomban és politikai állásfoglalásokban 1973-tól a ka
tonai enyhülés mint sürgető feladat szerepel. A katonai enyhülés lényegét te
kintve a katonai és katonapolitikai konfrontáció veszélyének csökkentése, mér
séklődése. Fejlettebb tartalma és formája a fegyverkezési hajsza lefékezése, a 
katonai kiadások emelésének leállítása, a haderők és fegyverzetek redukálása. 
A katonai erő, a katonai tényező az Egyesült Államokban és a NATO-ban a po
litika eszköze, de jelentős mértékben viszonylagos önállóságot élvezett — s e 
jellegzetesség nem változott. 

A nyugati szövetségi rendszer a katonai erőt, a fegyverkezést, a katonai erő
vel történő fenyegetést a társadalmi fejlődés, a szocializmus ellen igyekezett és 
igyekszik felhasználni. A katonai enyhülés lassú kibontakozásának alapvető 
oka, hogy a tőkés államok uralkodó körei — s ebben a katonai-ipari komple
xum tevékenysége, a szélsőséges politikai csoportok, katonai szakértők, veze
tő személyek stb. állásfoglalása is helyet kap — nem mondtak le a háborúk
ról, a katonai erőszak alkalmazásáról, a katonai erőszakkal való fenyegetésről. 
Ebből ered, hogy bár a Szovjetunió és szövetségesei az elmúlt 25 év alatt több 
mint 100 javaslatot tettek a fegyverkezés korlátozására, a leszerelésre, az elő
rehaladás mégis minimális. Az előrehaladást az alábbi tények jelzik:58 

1. A fojtó, mérges és egyéb gázok, valamint a bakteriológiai eszközök alkal
mazásának tilalmát előíró jegyzőkönyvet újabb államok írták alá és ratifikál
ták. A ratifikáló államok száma 1978 végén 96 volt. 

2. Az Antarktisz-szerződést 19 állam írta alá. 
3. A részleges atomcsend szerződést 108, az atomsorompó szerződést 101 ál

lam ratifikálta. 
4. A világűr, a Hold és más égitestek kutatásának alapelveiről szóló megál

lapodást 74, a nukleáris és más tömegpusztító fegyvereknek a tenger- és óceán
fenéken való elhelyezését megtiltó szerződést 62 állam ratifikálta. 

5. A baktérium- és toxinfegyverek kifejlesztésének, gyártásának és felhal
mozásának tilalmát, s e fegyverek megsemmisítését előíró szerződést 114 állam 
írta alá. A szerződés egyben leszerelési kötelezettségvállalást is jelent. 

6. A környezeti hadviselés tilalmáról szóló egyezményt 42 állam emelte tör
vényerőre. 

Az eredmények fő jellemzője, hogy a szocialista szövetség országai meghatá
rozó szereppel bírtak azok kimunkálásában és érvényesítésében. Lényeges, hogy 
a megállapodások csökkentették a nukleáris fegyverek további elterjedését, a 
béke megőrzését. A megállapodások ugyanakkor nem tekinthetők egyetemes ér
vényűnek. Több fontos okmányt Franciaország, Kína stb. nem írta alá. Nega
tívum az is, hogy nem sikerült a fegyverkezés ütemét megállítani. 

Az európai enyhülés kibontakozása után 1973. október 30-án Bécsben ér
demi tanácskozás kezdődött. ,,A közép-európai haderők és fegyverzetek kölcsö
nös csökkentéséről". A résztvevők közül 12 ország a NATO-hoz, 7 a Varsói 
Szerződéshez tartozik. A megállapodás a teljes jogú 7 tőkés és 4 szocialista ál
lamra lesz érvényes. 

A tanácskozás a tőkés államok irreális politikája miatt több mint hat év alatt 

i>7 Népszabadság, 1973. augusztus 1. 
ÍJ8 Ismételten nem tüntetjük fel a szovjet—amerikai megállapodásokat. 
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sem eredményezett megállapodást. Tény viszont, hogy az álláspontok a csök
kentés számos részkérdésében — elsősorban a kiegészítő szocialista indítványok 
következtében — 1979 végén megegyeztek. Alapvető eltérés abban nyilvánult 
meg, hogy a tőkés államok nem fogadják el a szocialista országok által közre
adott létszámadatokat. Becsléseiket, miszerint Közép-Európában a szocialista 
országok kb. 180 000 fővel több katonával rendelkeznek, a csökkentés meghiú
sítására használják fel. A NATO országok olyan csökkentést akarnak, amely 
egyoldalú előnyöket biztosítana számukra. Legutóbbi, 1979 decemberi javasla
tuk is azt i rányozta elő. hogy az amerikai és szovjet csapatcsökkentés során a 
szovjetek kb. háromszor annyi katonát vonjanak ki a térségből, mint az ame
rikaiak. Az európai béke és biztonság fenntartása a szocialista országok védel
me szenvedne csorbát a tőkés országok egyoldalú előnyszerzésének elfogadása 
esetén. 

A katonai enyhülés előmozdítására i rányult az Európai Biztonsági és Együtt
működési Értekezleten elfogadott több bizalomerősítő intézkedés. A bizalmat és 
egyben az európai biztonságot is erősíti, hogy sor került a jelentősebb hadgya
korlatok kölcsönös és előzetes bejelentésére, a megfigyelők cseréjére stb. Azo
kat a szocialista javaslatokat viszont, amelyek a bizalomerősítő intézkedések 
kiszélesítésére i rányul tak és a Földközi-tenger térségét is ér intet ték volna, a tő
kés országok a hadgyakorlataikon résztvevők magas száma, s a NATO déli 
szárnyán megtar tásra kerülő hadgyakorlatok miat t nem fogadták el. 

A katonai enyhülés — mint a vázlatos át tekintés is alátámasztja — nem ter
jedt ki a vi lágméretű fegyverkezés ütemének jelentős mérséklésére és nem 
eredményezte a leszerelés európai, vagy nemzetközi jellegű és érdemi kezde
tének kibontakoztatását . A béke és biztonság jobb feltételeinek alakításában 
volt szerepe, ugyanakkor még nem következett be a kedvező fordulat a kato
nai erők és eszközök felhalmozásának megállí tásában. 

A Varsói Szerződés negyedszázados tevékenysége összességében — rendelte
tésének megfelelően — biztosította a közösség védelmét, a béke és biztonság 
szavatolását. Külpolitikája a tagállamok mindenoldalú megerősítése alapján jól 
szolgálta a feszültség csökkentését. 

Az eredmények és a konstrukt ív erőfeszítések ellenére az enyhülés üteme 
az 1970-es évek második felétől csökkent, felerősödött a feszültség számos ele
me, folytatódott a fegyverkezés. A változásnál figyelembe kell venni, hogy az 
enyhülés térhódítása párosult a szocializmus és a társadalmi fejlődés más prog
resszív erőinek gyarapodásával , megerősödésével, de e tényt az imperializmus 
vezető körei nem tar tot ták összeegyeztethetőnek az enyhüléssel. Az Egyesült 
Államok — a Car te r -kormány hivatalba lépése u t án — új , hosszú távú fegyver
kezési programot hirdetet t meg, s globális polit ikájának új tervezetét alakította 
ki. Ezek lényege a katonai erőviszonyok megváltoztatásának elérése, s az ame-

/ rikai érdekek érvényesítése a világ különböző térségeiben, együttműködés a 
nagyhatalmi, hegemonista és szocialistaellenes kínai vezetéssel. 

A konkrét lépésekből és intézkedésekből az alábbiak egyértelműen a feszült
ség tényezői: az Egyesült Államok különmegállapodást készített elő Egyiptom 
és Izrael között a korábbi szovjet—amerikai állásponttal szemben, s a külön
béke a Közel-Keleten feszültséget iďézett elő. Kidolgozták és elfogadták az 
Egyesült Államok ezredfordulóig érvényes fegyverkezési programját, s a 
NATO hosszú távra szóló fegyverkezését is rögzítették 1978-ban. Kezdetét vette 
az új hadászati fegyverek — MX, Trident, Pershing—2, szárnyasrakéták — ki
kísérletezése és előállítása. Az új rakéták gyártásáról és nyugat-európai tele
pítéséről 1979. decemberében a NATO miniszteri tanácsa döntést hozott. A 
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fegyverkezés újabb fordulójának meghirdetése és megvalósítása a katonai erő
viszonyok megváltoztatására irányul. 

Lényeges, hogy J. Carter és L. I. Brezsnyev 1979. június 18-án aláírták a 
SALT—II-t, de az Egyesült Államok a ratifikálást elhalasztotta. Először a mint
egy 2500 szovjet katonai kiképző kubai jelenlétét — 1962 óta tartózkodnak a 
kiképzők Kubában —, másodszor a Szovjetunió Afganisztánnak nyújtott kato
nai segítségét tüntették fel ürügyként. A Szovjetunió — európai szövetségesei
vel — 1978-tól a NATO fegyverkezési programjainak meghirdetése után is 
több indítványt tett a katonai enyhülésre és a leszerelésre. A PTT 1978. no
vemberében hosszú távú leszerelési javaslatokkal élt. A Varsói Szerződés Kül
ügyminiszteri Bizottsága 1979-ben a májusi, Budapesten, s a decemberi, Ber
linben megtartott ülésén összeurópai konferencia összehívását indítványozta a 
katonai enyhülés megvitatása és megvalósítása érdekében. 

A Szovjetunió 1979. október 6-án arra tett előterjesztést, hogy kezdődjön tár
gyalás a közép hatótávolságú rakéták tárgykörében. L. I. Brezsnyev Berlinben 
kifejtette: A Szovjetunió kész csökkenteni közép hatótávolságú rakétáinak szá
mát, amennyiben Nyugat-Európában nem telepítenek újabb rakétákat. E ja
vaslat érvényessége abban az esetben most is adott, ha a NATO felfüggeszti 
1979. december 12-i álláspontját, vagy bejelenti a döntés visszavonását. A kez
deményezésekre a pozitív válasz helyett a fegyverkezés folytatása következett 
J. Carter 1980 januári üzenete az amerikai kongresszusnak a példátlan méretű 
fegyverkezés, a szovjetellenesség, s a hidegháború programjával azonos. Az üze
net arra is utal, hogy az Egyesült Államoknak „vezető szerepet kell játszani a 
világban". Ilyen helyzetben a Szovjetunió és a Varsói Szerződés tagállamai — 
változatlanul, ugyanakkor nehezebb helyzetben — a békét fenntartani szán
dékozó erőkkel együtt az enyhülés eredményeinek megőrzésére, a hidegháború 
visszatérése ellen lépnek fel. 

Az Egyesült Államok közvetlenül a második világháború után sem tudta vi
láguralmi terveit megvalósítani, s a szocialista fejlődést megakadályozni, még 
olyan körülmények között sem, amikor atommonopóliummal rendelkezett. 

A béke és biztonság megőrzésében a Varsói Szerződés tagállamainak a jelen
legi helyzetben is fontos szerepük van. A szövetségben tömörült országok az 
eredmények megvédését, a béke biztosítását alapvető feladatnak tekintik. Ezt 
az álláspontot erősítette meg az MSZMP XII. kongresszusa: ,,A Magyar Nép
köztársaság szövetségeseivel, a Szovjetunióval, a Varsói Szerződés többi tagál
lamával együtt a vitás nemzetközi kérdések politikai megoldásának híve, tár 
mogatja a fegyverkezési verseny megállítását célzó javaslatokat, azt, hogy az 
egyenlő biztonság valósuljon meg a fegyverzet alacsonyabb szintjén. Minden 
lépést készek vagyunk megtenni, amely az általános leszerelés nagy célja felé 
közelít."59 

Ebben — a diplomáciai erőfeszítések mellett, s azokkal együtt — fontos ten
nivaló a szövetséges hadseregek további korszerűsítése és a katonai erőviszo
nyoknak NATO javára történő megváltoztatására irányuló törekvések meghiú
sítása. 

A Varsói Szerződés 25 éves története során az imperializmus •szocialistaelle
nes politikája nem érte el a várt sikert. A történelmi fejlődésben — visszaesé
sek ellenére — a progresszív erők gyarapodtak. Erre az objektív körülményre 
építve folytatja a szövetség a szocializmus és béke biztosítását szolgáló erőfe
szítéseit, a PTT 1980. május 14—15-i varsói állásfoglalásai és kezdeményezései 
alapján. 

59 Népszabadság , 1980. márc ius 25. 
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Иштваы Патаки 

ЧЕТВЕРТЬВЕКОВАЯ БОРЬБА ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА ЗА МИР, 
БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗРЯДКУ 

Резюме 

После второй мировой войны в международных связях развернулось два резко размежевав
шихся курса. Соединенные Штаты Америки провозгласили свои великодержавные стремления 
и вместе с Великобританией, Францией — вместо строительства связей с Советским Союзом — 
пропагандировали холодную войну. Они повернули против Советского Союза и других созда
ваемых социалистических государств, затем создали агрессивный блок капиталистических 
государств — НАТО. 

Советский Союз свои отношения с капиталистическими государствами намеревался под
держивать на базе принципа мирного сосуществования. Европейские социалистические страны 
в противовес холодной войне и политике силы обеспечили свою оборону сначала двусторон
ними договорами, а затем создали организацию Варшавского Договора, гарантировав мир 
и безопасность. 

Создание военно-политического союза нового типа было ответным шагом на организацию 
НАТО и его агрессивную политику. Организация Варшавского Договора и её развитие от
вечали и отвечают национальным и интернациональным политическим установкам госу-. 
дарств-участников. 

В течение 25 лет существования Варшавского Договора национальные народные армии и 
Объединенные Вооруженные Силы функционировали в соответствии со своим назначением, 
опираясь на динамическое общественное и экономическое развитие государств-участников. 

В статье дается обзор внешне-политической деятельности стран-участниц Варшавского 
Договора, развития союза. Процесс развития подтверждает, что за истекшие 25 лет произошли 
коренные преобразования, прежде всего во второй половине 1960-х годов и в первой половине 
1970-х годов в ослаблении напряженности, в советско-американских контактах, в общеевро
пейском сотрудничестве. 

В наступлении существенного перелома решающая роль принадлежит усилиям, реальным 
внешнеполитическим действиям государств-участников Варшавского Договора. Эта политика 
зиждется на объективных отношениях и исходит из того, что идея разрядки получила повсе
местное распространение, захватив прежде всего европейский континент. 

Темп прогрессивных преобразований в конце 1970-х годов замедлился. Гонка вооружений, 
проводимая Соединенными Штатами и их союзниками, активизация сил, праждебных раз
рядке, привели к усилению элементов холодной войны. 

Государства-участники Варшавского Договора в этой обстановке и, опираясь на достиг
нутые результаты, продолжают усилия в интересах зашиты социализма и мира и отвергают 
стремления НАТО к приобретению военного превосходства. 

István Pataki 

25JÄHRIGER KAMPF DES WARSCHAUER PAKTES FÜR DEN FRIEDEN, 
DIE SICHERHEIT UND DIE ENTSPANNUNG 

In den internationalen Beziehungen nach dem 2. Weltkrieg entfalteten sich zwei 
voneinander stark absondernde Linie. Die USA kündigte ihre Weltjherrschaftbe-
strebungen an und leitete gesamt mit Gross-Britannien und Frankreich statt des 
Ausbaues der Beziehungen mit der Sowjetunion — den Kalten Krieg in Wege. Die 
USA wendete sich gegen die UdSSR und die entstehenden übrigen sozialistischen 
Staate, brachte die NATO, das agressive Bündniss der kapitalistischen Staate, zu 
Stande. 

Die UdSSR wollte die Beziehungen zu den kapitalistischen Ländern auf Grund 
der friedlichen Koegsistenz aufrechterhalten. Die sozialistischen Länder in Europa 
sicherten gegen den kalten Krieg und die sog. Kraftpolitik zuvor mit bilateralen 
Verträgen, dann mit dem Warschauer Pakt ihre Verteidigung und garantierten den 
Frieden und die Sicherheit. 
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Das politische-militärische Bündniss neuen Typus war eine Antwort auf die NATO 
und ihre agressive Politik. Die Organisation und Entwicklung des Warschauer Paktes 
entsprach und entspricht auch heutzutage den nationalen und internationalen Be
strebungen der verbündeten Länder. 

Wahrend des 25. J. Bestehens des Warschauer Paktes funktionierten die nationalen 
Volksarmeen der verbündeten Länder und die Vereinigten bewaffneten Kräfte ihrer 
Zielsetzungen gemäss auf Grunde der dynamischen gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Entwicklung der Mitgliederstaaten. 

Die Studie analysiert die Entwicklung des Bündnisses und die aussenpolitischen 
Tätigkeit der Mitgliederstaaten. Im Prozess der vergangen 25 Jahre trafen grund
legende Veränderungen ein, vor allem in der 2. Hälfte der 60er Jahre und in der 
ersten Hälfte der 70er Jahre in Anbetracht der Verminderung der Spannung, der 
sovietisch—amerikanischen Beziehungen sowie der gesamteuropäischen Zusammen
arbeit. 

In dieser grundsätzlichen Wendung haben die Kraftanstrengungen der Warschauer 
Pakt-Staaten und ihre reale aussenpolitische Tätigkeit eine bestimmende Rolle. 
Diese Politik ist auf die Objektiven Verhältnisse aufgebaut, deren zu Folge die 
Entspannung auf dem europäischen Kontinent Raum gewonnen hat. 

Die Dynamik der progressiven Veränderung Hess am Ende der 70er Jahre nach. 
Die Aufrüstung der USA und ihrer Verbündeten, die Akftivisierung der Kräfte gegen 
die Entspannung folgerten die Bekräftigung der Elemente des kalten Krieges. 

Die Mitglieder Staaten der Warschauer Paktes setzen ihre Kraftanstrengungen 
im Interesse des Sozialismus und des Friedens fort und weisen die die militärische 
Überlegenkeit zielsetzende Bestrebungen der NATO zurück. 

t 


