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A második világháború utáni nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó hazai publi
kációk elsősorban a politika-, illetve diplomáciatörténetre koncentráltak, kevés figyel
met szenteltek eddig a nemzetközi politikát meghatározó államok katonapolitikájá
nak, hadászati nézeteik és hadseregeik bemutatására, elemzésére. Űgy vélem, 
hogy ezek tisztázása nélkül nem érthetjük meg teljes komplexitásában a második 
világháború utáni nemzetközi erőviszonyok alakulásában bekövetkezett változáso
kat, a világpolitikát aktívan befolyásoló államok szándékait és törekvéseit. 

Dolgozatomban az angolszász hatalmak háború utáni katonapolitikájának, hadá
szati nézeteinek alakulását szeretném bemutatni. A vizsgálódás középpontjában az 
Egyesült Államok és Nagy-Britannia stratégiai célkitűzései, valamint az ezen cél
kitűzések érvényesülését segítő katonai erők állnak. Hangsúlyozottabban foglalko
zom az Egyesült Államok kül- és katonapolitikájával, mert a tőkés államok közötti 
erőviszonyok megváltozásával az USA domináns szerepre tett szert, s a kapitalizmus 
gazdasági, katonai és politikai központja Európából Amerikába tevődött át. A világ
háborút megelőzően jelentős nemzetközi befolyással bíró Nagy-Britannia képtelen 
volt korábbi pozíciójának visszaszerzésére, így függősége az Egyesült Államoktól 
egyre növekedett. A két világrendszer közötti bizalmatlanság kialakulásához, a há
borús pszichózis elmélyüléséhez döntően hozzájárult az amerikai kormány kül- és 
katonapolitikája, amely a gazdasági és a katonai erőt tekintette fő eszköznek stra
tégiai céljai eléréséhez. A kérdéskör összetettsége miatt csupán bizonyos problémák 
felvetésére, egyes összefüggések jelzésére vállalkozhattam. 

Egy adott állam katonapolitikáját, hadászatát vizsgálva mindig a politika primá
tusából kell kiindulni, mivel az uralkodó társadalmi rendszer, az illető ország politi
kája jelöli ki a katonai vezetés számára az elérendő háborús célokat, s ennélfogva ez 
irányítja lényegében a katonapolitikáját, hadászatát is.1 A politika azonban nem
csak feladatokat szab, hanem igyekszik olyan feltételeket is teremteni, amelyek elő
segítik a kitűzött feladatok megvalósítását. A politika kezében összpontosulnak a 
rendelkezésre álló erőforrások és anyagi eszközök, a fegyveres erők működéséhez 
szükséges emberi erőtartalékok és anyagi készletek. A célok elérése érdekében a fegy
veres erők számára diplomáciai, gazdasági és erkölcsi-politikai szempontból kedvező 

* A kutatásokat 1985 májusában zártam le — O. I . 
1 Rázsó Gyula: Az angol—amerikai hadászat néhány kérdése a második világháborúban. Hadtörténelmi Közle

mények, 1960. 2. sz. 270. o. 
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körülményeket próbál teremteni. A politika meghatározó szerepe mellett minden 
állam katonapolitikája függ az ország gazdasági lehetőségeitől, az uralkodó osztály 
világnézetétől, általános irányvonalától, földrajzi helyzetétől és a történelmileg ki
alakult nemzeti-politikai hagyományoktól is.2 

Az atomfegyvernek a második világháború végén történő megjelenése új korszak, 
az ún. „atomkorszak" kezdetét jelezte. Az 1945—1949 közötti időszakban azonban 
még túlságosan hatottak az alig véget ért háború tapasztalatai, így gyökeres fordulat 
csak az ötvenes évek elejétől figyelhető meg az angolszász katonapolitikában. Ekkor 
vette kezdetét az atomfegyverek fejlesztése, aminek alapvető törekvése volt, hogy 
a kezdeti, pusztán hadászati célokból alkalmazott atomfegyverek mellett hadműve
leti és harcászati célokra is alkalmas harceszközöket hozzanak létre.3 A második 
világháború hadművészetének egyik legfontosabb tanulsága, hogy a hadműveletek 
döntő többségében a támadás győzedelmeskedett a védelem felett, s ebben döntő 
szerepe volt a harckocsik és a légierő tömeges alkalmazásának. A második világ
háborúban a légierő alkalmazása hadászati tényezővé vált. Az atombomba és a távol
sági bombázó légierő megjelenése jelentős mértékben hatott a második világháború 
utáni angolszász katonapolitikára. Az atombomba a hatás méreteiben különbözött 
az addig használatos repülőbombáktól. Ez a hatáskülönbség oly nagy volt, hogy 
mind a légiháborúra, mind a szárazföldi harcok alakulására nagy befolyást gyako
rolt. Az atombomba egyrészt lehetővé tette az ellenséges ország ipara, közlekedése 
alleni, az eddigieknél sokkal súlyosabb támadást, másrészt alkalmas volt arra, hogy 
a hátországban — megsemmisítve az ott levő katonai egységeket — előkészítse az 
illető területnek nagy ejtőernyős erőkkel való megszállását.4 Az atombombák 
szállítására ekkor még csak a speciális B—29-es gépek voltak képesek.5 Ezen 
feladatok mellett a távolsági bombázó légierő a harcoló felek számára lehetővé 
tette, hogy ne csak a korábbinál nagyobb mélységben elhelyezkedő ellenséges fegy
veres erőkre, hanem a hátország objektumaira is csapásokat mérjenek, s így gyengítsék 
az ellenség hadigazdasági potenciálját, bomlasszák hátországát és demoralizálják la
kosságát. A háború utáni időszakban a tőkés országok hadászatának nemzeti jellege 
elmosódott. A különböző országok hadászatát egységes, globális hadászattá igyekez
tek összekovácsolni, amelynek rendeltetése az volt, hogy biztosítsa az Egyesült 
Államok külpolitikai irányvonalának megvalósulását.6 

A második világháború befejezése, az antifasiszta koalíció győzelme új nemzet
közi erőviszonyokat teremtett. Az új helyzetet a szocialista, a demokratikus és az 
antiimperialista erők előretörése, valamint a vezető tőkés országok egymás közötti 
erőviszonyainak megváltozása jellemezte.7 A háborút követő nagyhatalmi átrende
ződés után láthatóvá vált, hogy a továbbiakban a nemzetközi politikai viszonyokra 
a legnagyobb hatást az akkor jelentős külpolitikai aktivitást mutató, atommonopó
liummal rendelkező Egyesült Államok, illetve a Szovjetunió gyakorolja, mely a szo
cializmus addig csak általa képviselt eszméjének világrendszerré válását segítette 
elő.8 

Rájuk várt a háború utáni békerendezés kidolgozásának, a fasizmus gyökeres ki-

2 Szokolovszkij, V. D. (szerk.): Hadászat. Budapest, 1964. 33., 40. o. 
3 A hadműveleti és harcászati atomfegyverek technikai kifejlesztésével párhuzamosan elkerülhetetlenné vált 

a hadműveleti-harcászati elvek és a hadseregszervezés összhangba hozása, továbbfejlesztése is. Az atomharcászat 
követelményeinek megfelelő szervezés kialakítása az USA haderőben 1954-ben vette kezdetét. Ekkor kísérleti gya
loghadosztály és páncélos hadosztály szervezését vezették be a 3. gyaloghadosztálynál Fort Benningben és az 1. 
páncélos hadosztálynál Fort Palk-ban. Honvédelem, 1957. 1. sz. 77—78. o. 

4 Pálffy György: Atomstratégia, atomdiplomácia. Honvédelmi Minisztérium ISTevelő Osztály, Budapest, 1948. 
12. o. 

5 A Japán elleni két atombombát is B—29-es gépről dobták le. 
0 Hajma Lajos: Nyugati szakírók a háborúról. Budapest, 1968. 171. o.; Szokolovszkij: i. m. 87. o. 
7 A nemzetközi munkásmozgalom története, 1945—1974. Budapest, 1977. 9. o. 
8 Gyarmati György: Churchill nagyhatalmi törekvései a második világháború idején és szerepe a hidegháború elő

történetében. Egyetemes Történeti Tanulmányok, XI. KLTE, Debrecen, 1977. 90. o. 
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irtásának és a gazdasági élet helyreállításának feladata. Ennek megvalósítását azon
ban beárnyékolta az a tény, hogy az antifasiszta koalíció tagállamai között már 
a háború folyamán fokozódtak az ellentétek, sőt Truman elnökségével már-már 
„ellenségeskedéssé" is fajultak. Ennek fő oka az volt, hogy Németország és Japán 
közelgő vereségével ismét előtérbe került a kapitalista és a szocialista rendszer 
közötti fő ellentét, s az antifasizmus, amely — ha számos ellentmondás és ellentét 
közepette is — a fő szerepet játszotta a világháború éveiben, megszűnt összetartó 
erő lenni.9 Az amerikai kormánypolitikában — már a háború alatt — két irá^^zat 
érvényesült: az egyik a koalíciós nagyhatalmak együttműködésének fenntartására 
irányult, a másiknak viszont az volt a célja, hogy elfogadtassa az amerikai világ
uralmi terveket. A nagyhatalmak együttműködésének fenntartására Roosevelt elnök 
és környezete törekedett. A Külpolitikai Társaság által 1944. október 21-én szerve
zett banketten Roosevelt kijelentette: ,,...az emberiség történetében még nem fordult 
elő, hogy szövetségesek olyan szorosan együttműködjenek, mint mi, sohasem működ
tek ennyire szorosan, harmonikusan és hatékonyan együtt a hadviselés és egyben 
a béke épületének újjáépítése terén. Ha nem tartjuk fenn ezeket a kölcsönös kapcso
latokat a békeidőben is, ha nem bővítjük és szilárdítjuk őket, akkor nem születhet 
meg a szilárd béke."10 

Roosevelt többször síkraszállt a szovjet—amerikai kapcsolatok szilárd gazdasági 
bázisának megteremtése mellett is. Utasítására Henry Morgenthau pénzügyminiszter 
1945 elején egy hitelnyújtási tervezetet dolgozott ki a Szovjetunió részére. E terv 
szerint a Szovjetunió tíz milliárd dollár hitelt kapott volna, évi 2%-os kamattal, 
35 évi törlesztésre.11 Roosevelt célja e tervvel az volt, hogy a szovjet kormányt meg
győzze arról : az Egyesült Államok eltökélt szándéka a háború utáni együttműködés 
a Szovjetunióval.12 Roosevelt váratlan halála után az amerikai külpolitikában egyre 
erőteljesebben érvényesült a másik irányzat,13 amit megkönnyített Truman elvakult 
kommunista- és szovjetellenessége is. Az Egyesült Államok túlbecsülte saját lehető
ségeit és lebecsülte a Szovjetuniót, amikor vele kapcsolatban „kemény álláspontot" 
szándékozott elfoglalni. Amerikai kormánykörökben az volt a meggyőződés, hogy 
a háború okozta óriási pusztítások és áldozatok folytán a Szovjetunió nem tud ellen
állni az amerikai nyomásnak. Truman és tanácsadói úgy gondolták, hogy az Egyesült 
Államoknak megvan hozzá a kellő ereje, hogy a Szovjetuniót rákényszerítse : fogadja 
el a világbéke biztosításának amerikai tervét.14 Az atombomba birtokában az ame
rikai politikai és katonai vezetés a háború utáni békerendezést már nem a Szovjet
unióval való kölcsönös előnyök alapján akarta megvalósítani és biztosítani.15 

Az Egyesült Államok világhatalmi vezető szerepének meghirdetése és a világ békéjé
nek biztosítása természetesen nem elsősorban szubjektív hatalompolitikai megfonto-

9 Kende István: Forró béke — hidegháború. A diplomáciai kapcsolatok története 1945—1950. Budapest, 1979. 
18. o. 

10 A második világháború története 1939—1945. 10. kötet. Budapest, 1981. 22. o. 
11 Megjegyzendő, hogy az Egyesűit Államok a második világháború folyamán a Lend-Lease Act alapján a Szov

jetuniónak 10 milliárd 670 millió dollár értékben szállított hadianyagokat. Geschichte des zweiten Weltkrieges. 
(Hrsg. V. P. Schramm) Wiesbaden, 1961. II . 99. o., idézi: Rázsó: i. m. 283. o. A második világháború története (Bu
dapest, 1984. 233—234. o.) szerint az összeg 9,8 milliárd dollár. 

12 Berezskov, V. M.: Teherántól Potsdamig. Budapest, 1982. 153. o. 
13 E szovjetellenes irányzat fő képviselői a State Department képviselőiből kerültek ki. Hangadói: Loy Henderson, 

A. Bliss Lane, G. Kennan, Ch. Bohlen, W. Bullitt, E. Durbrow. E csoport a Szovjetuniót, a szovjet rendszert és a 
szovjet külpolitikát elfogultan, a realitásoktól elszakadva ítélte meg. Tudatos hódító törekvéssel vádolta, az USA 
szempontjából veszélyesnek, inkább ellenségnek, mint potenciális szövetségesnek tartotta, s ellenezte a Szovjetunióhoz 
való közeledést. 1941 után e csoport háttérbe szorult, és az amerikai külpolitikát az elnök és környezete irányította. 
Vida István: Szemelvények a hidegháború irodalmából. Világtörténet, 1980. 4. sz. 72. o. 

14 Alperovitz, Gar: Atomic Diplomacy: Hiroshima and Potsdam. The USA of the Atomic Bomb and the American 
Confrontation with Soviet Power. New York, 1967. 226—242. o., idézi: Világtörténet, 1980. 4. sz. 95. o. 

15 Gyarmati: i. m. 93. o. 
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lásokkal magyarázható, hanem azzal az objektív ténnyel, hogy a tőkés világ gazda
ságilag16 és katonailag17 legerősebb állama lett. 

Az amerikai vezetőkből és politikusokból nem hiányzott az amerikai küldetéstudat 
eszméje sem, vallották, hogy Amerikának át kell vennie a világ vezetését, Vanden-
berg szenátor szerint: „Amerikának olyan magatartást kell tanúsítania, mint első 
számú világhatalomnak, hiszen valóban az is. Erkölcsileg kell irányítania a világot, 
vagy a világ általában vezetés nélkül marad."18 Hitték, hogy a földkerekségen az 
Egyesült Államokra hárul az a történelmi feladat, hogy mindenütt meghonosítsa 
az amerikai életformát.19 

Az USA a világháborút követően olyan hatalommá vált tehát, amely gazdasági 
és katonai tekintetben képes volt, politikai és ideológiai vonatkozásban pedig akart 
és tudott is a világ politikai berendezkedésének döntő meghatározójává lenni.20 

Az amerikai külpolitikát 1945 és 1946-ban a Szovjetunióval való együttműködésre 
való törekvés hatotta át, stratégiai célkitűzéseit elsősorban politikai és diplomáciai 
eszközökkel akarta elérni, támaszkodva az atommonopóliumra. Ezen időszakban 
még hittek abban, hogy az együttműködés keretén belül a Szovjetunióval el tudják 
fogadtatni az amerikai érdekeket, a világ politikai berendezkedésének amerikai ter
veit. Éppen ezért a külpolitika legfontosabb törekvése az amerikai érdekek védelme 
és biztosítása volt Nyugat-Európában és a Távol-Keleten, s ezért cserébe tudomásul 
vették, hogy a Szovjetuniót több jog illeti meg Közép- és Kelet-Európában. Objektív 
alapja ennek az volt, hogy katonailag, hatalmilag az USA nem volt jelen a térségben, 
míg a Szovjetuniónak jelentős erői maradtak itt a háború befejezése után21 

a hadműveletek, illetve a nemzetközi megállapodások eredményeként.22 így Közép— 
Kelet-Európa jelentősége az USA szempontjából kevésbé volt fontos, mint Nyugat-
Európa és a Távol-Kelet, de ez természetesen nem azt jelentette, hogy teljesen 
lemondott volna e régióról. 

A londoni külügyminiszteri értekezleten az USA vonakodott elismerni az európai 
népi demokráciák kormányait, sőt a román és a bolgár kormány leváltását köve
telte. A párizsi békeelőkészítő értekezleten a dunai hajózás és a kereskedelem nem
zetközivé tételét szerette volna kicsikarni. Javasolta a Duna új, nemzetközi státusá
nak megteremtését, azt, hogy minden állam egyenlő jogokat élvezzen. Ezt az elvet 
a békeszerződések keretében akarta érvényesíteni, ami azt jelentette, hogy a Magyar
országgal, Bulgáriával és Romániával megkötött békeszerződést Jugoszláviára és 
Csehszlovákiára is rákényszerítették volna, pedig ezek szövetségesi státust élveztek. 
Ezen lépések a Szovjetunióban azt a meggyőződést alakították ki, hogy az USA 
politikáját a Szovjetunió elleni barátságtalan magatartás diktálja. Truman Sztálin
nak küldött levelében tiltakozott e vád ellen, s a további együttműködés mellett 

16 Az ipari termelés, ha az 1939-es termelést 100%-nak vesszük, akkor 1945 októberében 151% volt. Bruttó nemzeti 
jövedelme az 1940. évi 101,4 milliárd dollárról 1945-re 215,2 milliárd dollárra nőtt. (212%) Külföldi tőkebefektetései 
az 1939. évi 11,4 milliárd dollárról 1945-re 16,8 milliárd dollárra nőttek. (147%) Ebből magánberuházás 14,7; állami 
beruházás 2,1 milliárd dollár volt. Széntermelése 1939-hez képest 141%-kal,kőolaj termelése 135%; villamosenergia 
termelése 168%; vas- és acéltermelése 151, illetve 150%-kal növekedett 1945-re. 

Varga Jenő: A tőkés gazdaság a I I . világháború után. Válogatott írások, 1945—1954. Budapest, 1981. 17. o.; 
Bandé Jenő: Fultontól Brüsszelig. A nyugat-európai integráció és a brit diplomácia játéka az USA és Európa között. 
Budapest, 1967. 33. o.; Világtörténet, 1945—1949. Budapest, 1984. 193. o.; Világtörténet 10. Budapest, 1966. 427. o. 

17 Az USA 1945 őszére kb. 8 millió fős hadsereggel rendelkezett. Ebből Európában és az észak-atlanti térségben 
állomásozott kb. 2 524 000 fő, a csendes-óceáni térségben 1 967 000, a karib-tengeri térségben 86 000 és az Egyesült 
Államok honi területén 3 446 000 fő. A légierő ezen időszakban kb. 63 715 db harci repülőgéppel rendelkezett. A hadi
tengerészet állománya — 1945 augusztusi, adatok alapján — a következő: 26 csapásmérő és 64 kísérő repülőgép
anyahajó, 23 sorhajó, 52 cirkáló, 323 torpedóromboló, 298 kísérő hadihajó és 181 tengeralattjáró. NATO-Strategie und 
Streitkräfte. Berlin, 1976. 44. o. (A továbbiakban — NATO-Strategie...); Groehler, Olaf: A légi háborúk története 
1910—1980. Budapest, 1983. 354. o. A második világháború története 1939—1945., 11. Budapest, 1982. 39. o. 

18 The Department of State Bulletin, 1946. febr. 3. 136. o. 
19 Nagy Kázmér: Elveszett alkotmány. A magyar politikai emigráció, 1945—1975. Budapest, 1984. 230. o. 
20 Gyarmati: i. m. 93. o. 
21 1946-ban Németországban, Ausztriában (a szovjet megszállási övezetekben), Magyarországon, Bulgáriában, 

Romániában és Lengyelországban 60 szovjet lövész- és páncélos hadosztály állomásozott. Sztálin: A békéért 1946— 
1951. Budapest, 1952. 41. o. 

22 Vida István: A magyarországi népi demokratikus forradalom külső feltételeinek kérdéséhez. Történelmi Szemle, 
1981. 2. sz. 170—171. o. 
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tett hitet: „Nem tudom elhinni, hogy az Önök kormánya komolyan így vélekedik, 
komolyan azt gondolja, hogy ez diktálja az amerikai politikát. ... mi összhangba 
igyekszünk hozni politikánkat a Szovjetunió politikájával, és ... hajlandók vagyunk 
messzire elmenni ezen az úton. Kormányunk csak azt a politikát igyekszik folytatni, 
amelyet Roosevelt elnök hagyott jóvá, s amelyet a három kormány a jaltai értekez
leten elfogadott".23 

Ezek a szavak azonban nem takarták el az amerikai politika gyakorlati tevékeny
ségét, amely a Távol-Keleten és Nyugat-Európában az amerikai pozíciók megszilár
dítására irányult, a Szovjetunió kizárásával. Koreában, az amerikai csapatok 
— amelyek 1945. szeptember 8-án szállták meg a déli területeket — parancsnoka 
nem vette figyelembe a már megalakult Összkoreai Ideiglenes Kormány szerveit, 
hanem a japán megszálló erők vezetőivel és a velük kollaboráló koreai vezetőkkel 
vette fel a kapcsolatot. Ezekből október elején ún. Tanácsadó Testületet alakított, 
s ezt tekintette az amerikaiak által megszállt területeken az egyetlen illetékes koreai 
közigazgatási szervnek, egyben követelte az ideiglenes népi kormány működésének 
a beszüntetését. A moszkvai hármas értekezleten a Szovjetuniónak sikerült kompro
misszumos javaslatait elfogadtatnia: Koreában Összkoreai Ideiglenes Kormány 
alakult, a két megszálló hatalom parancsnokainak képviselőiből pedig Közös Bizott
ság, amely a kormány és a demokratikus szervek bevonásával, illetve segítségével 
kidolgozta az ország függetlenségének és támogatásának kérdéseit. 

A japán, illetve a távol-keleti helyzet rendezésére egy Szövetséges Tanácsot és egy 
Távol-keleti Bizottságot hoztak létre. A Szövetséges Tanács feladata az volt, hogy 
támogassa a legfelsőbb parancsnokot a japán fegyverletétel, a megszállás végrehaj
tásában, de a határozatokat minden esetben a legfelsőbb parancsnok (MacArthur 
tábornok) hozta, mint a szövetséges hatalmak egyetlen végrehajtó hatósága Japán
ban.24 A moszkvai értekezlet a leglényegesebb kérdésekben még a szovjet álláspont 
felülkerekedését tükrözte, így nem véletlen Truman kifakadása külügyminiszterével, 
Byrnessel25 szemben: ,,A Külügyminiszterek Tanácsának moszkvai ülése 1945 de
cemberében olyan helyzetet teremtett, amely szükségessé tette számomra, hogy 
közöljem Byrnessel: nem azt a külpolitikát folytatja, amit én megszabtam".26 

A sorozatos kompromisszum-kötések Trumant és tanácsadóit keményebb és hatá
rozottabb fellépésre ösztönözték, s fokozatosan eltávolodtak a megegyezésen alapuló 
politikától, mert az — véleményük szerint — egyre kevésbé szolgálta az Egyesült 
Allamok érdekeit. Az USA politikájának módosulását tükrözte az elnök külügy
miniszterének küldött levele is, amelyben már nagymértékben kifejeződött a bizal
matlanság27 a Szovjetunió szándékait illetően: „Nem kétséges számomra, hogy 
Oroszországnak szándékában áll, hogy megtámadja Törökországot és elfoglalja a 
Fekete-tengertől a Földközi-tengerbe vezető szorosokat. Ha csak Oroszország nem 
kerül szembe vasököllel és erőteljes nyelvezettel, újabb háború van készülőben. Úgy 
gondolom, többé nem kell kompromisszumokat kötnünk. ... Belefáradtam a szovje
tek pátyolgatásába."28 

Churchill híres fultoni beszédéből kitűnt, hogy az erőpolitikával kapcsolatos elkép
zelései összhangban álltak az Egyesült Államok új külpolitikai célkitűzéseivel. 
Ez tulajdonképpen az akkor már érvényesülő, de addig nyilvánosságra nem hozott 

23 A Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia kormányfőinek üzenetváltása 1941—1945. Buda
pest—Uzsgorod, 1981. 301. o. (A továbbiakban — Üzenetváltás...) 

24 Kende: i. m. 152—153., 205. o. 
25 Byrnes, J. F. 1945. VII. 1—1947. I. 10. között az Egyesült Államok külügyminisztere volt. 
26 Truman, H. S.: Memoirs. I. Years of Decisions. London, 1955. 487. o. 
27 1946 közepére az amerikai vezető politikai körökben már széles körben elterjedt az a nézet, hogy a Szovjet

unió megbízhatatlan tárgyalópartner és uralomra tör. J. F. Dulles nyilatkozata (a Life-nak) is ezt a véleményt tük
rözte: ,,A Szovjetunió külpolitikája a világ egészére kiterjed. Célja az, hogy mindenütt olyan kormányok legye
nek, melyek elfogadják a Szovjet Kommunista Párt alapvető tételeit s fellépnek azokkal a politikai vagy vallási 
nézetekkel szemben, melyek nem felelnek meg a fent említett doktrínáknak. Ezáltal a Szovjetunió világméretű 
harmóniát érne el — egy Pax Sovietica-t" Life, 1946. jún. 10. 119. o. 

28 Truman levele Byrnes külügyminiszterhez, 1946. január 5-én. Idézi: História, 1984. VI. évfolyam, 1. sz. 7. o. 
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elképzeléseket fogalmazta meg. Az Egyesült Államok külpolitikai törekvéseinek 
változását csak a fultoni beszéd „közvetett", nem hivatalos formájában merték a világ 
közvéleménye elé tárni, azzal a szándékkal, hogy felmérjék, időszerű-e már nyíltan 
meghirdetni az új politikai irányelveket.29 Churchill beszéde világszerte óriási vihart 
kavart, így mind az angol munkáspárti, mind az amerikai kormány elhatárolta 
magát az elhangzottaktól. Sztálin Churchill beszédét veszélyes cselekedetnek tar
totta, amelynek az volt a célja, hogy a „szövetséges államok között elhintse az 
egyenetlenség magvait és megnehezítse együttműködésüket", továbbá „Churchill úr 
célkitűzése háborús célkitűzés, felhívás a háborúra a Szovjetunió ellen."30 

A Szovjetunió a beszéd elhangzása után is az USA-val való békés egymás mellett 
élésre szólított fel, s a közvélemény és a kormányok segítségét kérte „az új háború 
hírvivői ellen és a béke fenntartása érdekében".31 Ennek ellenére az Egyesült Államok 
nem változtatott politikai magatartásán, így a Külügyminiszterek Tanácsának párizsi 
ülésén (1946. április 25—július 12.) és a békeelőkészítő értekezleten is (1946. július 
29—október 15.) a szovjet félnek méltán lehetett az a véleménye, hogy az Egyesült 
Államok lényegében már hivatalos politikájává tette a „fultoni nézeteket". Meg
erősítette ebbéli véleményüket az is, hogy az amerikai fél Németország vonatkozásá
ban olyan követelésekkel lépett fel, amelyek a négy megszálló hatalom ellenőrző fel
adatait leszűkítették volna néhány katonai és hadigazdálkodási rendszabály betarta
tására, illetve ellenőrzésére. Tovább növelte a Szovjetunió aggodalmát Byrnes 
stuttgarti beszéde, amelyben az amerikai külügyminiszter a potsdami megállapodá
sokattámadta.32 Byrnes azon javaslatát, hogy a zónákat gazdaságilag egybeolvasszák, 
Nagy-Britannia már 1946. június 30-án elfogadta, ezzel megkezdődött Németország 
kettészakításának folyamata, amely december 2-án, Bizónia megalakításával a 
potsdami egyezménynek nyílt megszegését is jelentette. 

Az Egyesült Államok vezetői 1947 tavaszán elérkezettnek látták az időt nyíltan 
is meghirdetni egy új, keményebb politikai irányvonalat a Szovjetunió, a népi demok
ratikus országok és a felszabadító mozgalmak ellen. Az amerikai vezetők lemondtak 
a Szovjetunióval folytatandó diplomáciai tárgyalásokról, és azt vallották, hogy az 
USA uralkodó szerepének érvényesítésével kell gátat emelni a Szovjetunió és a for
radalmi mozgalmak elé. Az új politika Truman beszédével vált ismertté, amelyet 
1947. március 12-én tartott a kongresszus két házának együttes ülésén. Ezzel az 
Egyesült Államok első globálstratégiai irányvonalát vázolta fel : Amerikának, mint a 
tőkés világ legerősebb hatalmának, globális érdekei vannak az egész világon,s ezek meg
védése érdekében kész katonai erőt is alkalmazni bárhol, ahol ezt szükségesnek ítéli. 

Az elnök beszéde nagy fontosságú fordulatot jelentett az amerikai külpolitiká
ban,33 hiszen az Egyesült Államok egyszer s mindenkorra feladta az izolacionizmust 
és vállalta a teljes világhatalmi felelősséget. Az akkori gazdasági és katonai erő
viszonyok értékelése az amerikai vezetők számára legalábbis cselekvési alternatívává 
tehette a szocializmussal való erőteljes és lehető legközvetlenebb konfrontációt. 
Az Egyesült Államok megerősödve került ki a második világháborúból, a Szovjet
unió és a közép-kelet-európai országok viszont igen érzékeny veszteségeket szen
vedtek, ami örökölt gazdasági hátrányukat tovább növelte. így — tisztán gazdasági 
alapon is — reális alternatívának látszott, hogy az USA a szocialista országokkal 
szemben a gazdasági „megfojtás" politikáját hirdesse meg. Katonailag éppen meg-

29 Gyarmatin . m. 97—98. o. 
30 Sztálin: i. m. 23—24. o. 
31 Uo. 32. o. 
32 1946. szeptember (i-án Stuttgartban tartott beszédében Byrnes támadta a potsdami egyezménynek a német 

ipari kapacitás korlátozására vonatkozó megállapodásait, sürgette a megszállási zónák összeolvasztását. Bejelentette, 
hogy az USA a maga részéről hajlandó bármely hatalommal egyesíteni zónáját. Kifogásolta az Ellenőrző Tanács mű
ködését és kérdésessé tette a Potsdamban megállapított lengyel területi rendezés véglegességét. Keiuie: i. m. 125. o. 

33 Truman maga is úgy látta, hogy ez a beszéd „fordulópont Amerika külpolitikájában; Amerika ezzel leszö
gezte, hogy bármiféle közvetlen vagy közvetett agresszió fenyegetné a békét, mindig az Egyesült Államok biztonsága 
kerül veszélybe." Trmnan, H. S.: Memoirs. II . Years of Trial and Hope. London, 1956. 111. o. 
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növekedett gazdasági bázisaira támaszkodva nyugodtan folytathatott offenzív jel
legű és a szocialista országok korlátozott erőforrásait súlyosan terhelő fegyverkezési 
versenyt.34 

A Külügyminiszterek Tanácsának moszkvai ülésén (1947. március 10—április 24.) 
az amerikai küldöttség már az új politikai irányelveknek megfelelően viselkedett, 
a „kemény magatartás" vált uralkodóvá. Az értekezlet célja a német és osztrák 
béketárgyalások ügyében a megegyezésre jutás volt, de ezt szinte lehetetlenné tette 
az a körülmény, hogy az amerikai delegátusok — osztozva Acheson35 szkepticizmusá
ban — semmiképpen sem voltak érdekeltek egy kompromisszum létrehozásában. 
Acheson a szenátus Külügyi Bizottsága előtt fogalmazta meg álláspontját: ,,Úgy 
vélem, hiba azt hinni, hogy bármikor is le lehet ülni az oroszokkal s megtárgyalni 
velük a kérdéseket. Nem hiszem, hogy ily módon kell megoldjuk problémáinkat az 
oroszokkal. Űgy vélem, hosszú idő szükséges ahhoz, hogy ezeket a problémákat meg
oldjuk, de akkor is oly módon tegyük, hogy jelezzük az oroszoknak: teljesen tudatá
ban vagyunk saját érdekeinknek, ezekhez szilárdan ragaszkodunk, s készek vagyunk 
a szükséges lépéseket megtenni. Azt hiszem, csak így lehet majd a kérdéseket meg
oldani."36 

A külügyminisztérium egyik magas rangú képviselője — valószínűleg Bohlen — 
szintén ilyen felfogásban nyilatkozott a Time tudósítójának: „Marshall37úgy megy 
Moszkvába, hogy előre tudja: ott a világ békéje ügyében semmilyen döntést sem 
fognak hozni. Eddigi tapasztalataink bebizonyították, hogy lehetetlenség velük tár
gyalni, csak arra van lehetőség, hogy megadjuk magunkat, vagy hog v nemet mond
junk".38 

Az USA törekvése az értekezleten arra irányult, hogy Németországból föderációs 
államot szervezzenek, amelynek irányítását az egyes föderatív tagállamok vezetőinek 
testülete gyakorolná. Az egyes szakági kérdésekben minden tartomány maga dön
tene, hiszen saját autonóm közigazgatása, saját kiépített államapparátusa lenne. 
Egy ilyen megoldás elfogadása tartóssá tehette a megszálló hatalmak befolyását, 
a nyugati zónák tartományainak külön kormányait a nyugati hatalmak irányították 
volna és ezáltal az ún. központi kormányzatban az egész német területre vonatkozó 
intézkedésekre is hatást gyakorolhattak. Ellentétek voltak a jóvátétel kérdése 
körül is.39 A német jóvátételt három formában kellett teljesíteni: a felszerelési tár
gyak, szerszámgépek egyszeri lefoglalása és elszállítása révén, a folyó termelésből 
való áruk évenkénti szállítása és a német munka felhasználása útján. A nyugati 
államok ezt részben azért ellenezték, mert el akarták kerülni, hogy a Német
országba beruházott erőforrásaikat a Szovjetunió „lecsapolja", másrészt féltek 
attól, hogy az ily módon létrejövő erőforrásokat a szovjet haderő továbbfejlesztésére 
fordítják. Azt hitték, hogy az oroszok a jóvátételt eszköznek tekintik a nyugat szét
rombolására.40 A moszkvai konferencia az amerikaiak számára azt jelentette, hogy 
véget vetettek a háború utáni szovjet—amerikai kapcsolatok optimista megközelí
tésének. A találkozó után néhány hónappal Edward Mason — aki Marshall fő gaz
dasági tanácsadója volt a konferencián — megjegyezte: „Moszkva bizonyos érte
lemben a Jaltától való eltávolodás csúcsát jelenti, eltávolodást attól az állásponttól, 
miszerint jelentős érdekközösség van a Nyugat és Kelet között, s az lehetővé teszi 

34 Békés Rezső: Truman árnyéka. Kontinuitás és változások a második világháború utáni amerikai globálstratégiá-
ban. Budapest, 1982. 67—69. o.; Udvarhelyi László: Politika és gazdaság a kelet-nyugati kapcsolatokban. Budapest, 
1979. 55. o. 

35 Acheson,, Dean ebben az időben külügyminiszter-helyettes, 1949. I. 7-től 1953. I. 20-ig külügyminiszter. 
36 Yergin, Daniel: Shattered Peace. The Origins of the Cold War and the National Security State. Harward Univer

sity Press, Cambridge, Massachusetts, 1977. 275 o. Idézi: Világtörténet, 1980. 4. sz. 114. o.. 
37 Marshall, G. G. amerikai külügyminiszter 1947. I. 10 — 1949. I. 7. 
38 Yergin: i. m. 280. o., id.: Világtörténet, 155. o. 
39 A Szoyjetunió Németországtól 10 milliárd dollár összegű jóvátétel megfizetését követelte. A német jóvátétel 

teljes összege 20 milliárd dollár volt. Molotov, V. M.: A külpolitika kérdései. Beszédek, 1945 április—1948 június 
Budapest, 1949. 437., 442. o. 

40 Yergin: i. m. 282. o., id.: Világtörténet, 118. o. 
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a megegyezést egy nemzetközi szervezet alapelveiről, egyben közeledést egy olyan 
álláspont felé, miszerint az ilyen érdekközösség hiányzik, közeledést tehát az eltérő 
koncepciók felé."41 

Az Egyesült Államok keményebb politikájával éles fordulat következett be 
— a nemzetközi viszonyokat is meghatározó — szovjet—amerikai kapcsolatokban. 
A szovjet külpolitikában válaszul az amerikai fél „megkeményedésére" szintén fel
lelhető volt bizonyos merevedés, amit jól tükröztek Sztálin megnyilatkozásai is. 
Sztálin, szakítva 1946. évi véleményével, amikor is újból és újból hangsúlyozta, 
hogy az új háború veszélye nem reális, 1947 nyarára már így fogalmazott: „...Kü
lönbséget kell tenni az együttműködés lehetősége és az együttműködés óhaja között. 
Az együttműködés lehetősége mindig megvan, de nincs meg mindig az együttműkö
dés óhaja. Ha az egyik fél nem akar együttműködni, annak összeütközés, háború 
lesz az eredménye."42 

Tovább fokozta az ellentéteket és a bizalmatlanságot a két nagyhatalom viszo
nyában az 1947. június 5-én bejelentett amerikai gazdasági terv, az ún. Marshall-
terv is. Az amerikai külügyminiszter a Harvard-egyetemen elmondott beszédében 
bejelentette, hogy az amerikai kormány hajlandó segítséget nyújtani az európai 
országoknak gazdaságuk helyreállításához. Beszélt arról is, hogy az Egyesült Álla
mok politikája nem irányul országok, vagy politikai doktrínák ellen, nyilatkozatában 
azonban arról is szólt, hogy az amerikai politika egyik célja „... olyan politikai és 
szociális viszonyok kialakulásának elősegítése, amelyek lehetővé teszik a szabad 
intézmények létezését ..."43 

A népi demokratikus államok számára felajánlott Marshall-terv olyan egyoldalú 
függőségi viszonyokat eredményezett volna ezen államok hátrányára, melyek 
adott esetben politikai nyomás alapját képezhették. A Szovjetunió határozottan 
szemben állt a tervvel, mert már korábban is elutasította az amerikai gazdasági 
külpolitika alapelvei szerint funkcionáló nemzetközi pénzügyi és kereskedelempoli
tikai szervezetekben való részvételt,44 másrészt, nem értett egyet azokkal az el
gondolásokkal, amelyek a Marshall-terv ígérte segítség keretében kiemelt szerepet 
juttattak Németországnak, és ezzel a fő európai gazdasági erőforrásokat, a német
országi szén- és fémkészleteket az amerikai tőke függvényévé tették volna. A Szov
jetunió nem az amerikai segítséget, vagy annak elfogadását ellenezte, hanem annak 
módszerét és feltételeit. Ezek azonban a terv lényegét jelentették, s ezért, bár a Szov
jetunió formailag a módszereket bírálta, valójában a Marshall-terv tartalma ellen 
emelt kifogást.45 A Marshall-terv elutasítása után az USA az embargópolitika meg
hirdetésével46 igyekezett a népi demokratikus országokat és a Szovjetuniót kirekesz
teni a nemzetközi gazdasági életből. Ennek következménye az lett, hogy a szocialista 
országokat kikapcsolta a világgazdaságból s ezáltal lehetetlenné tette, hogy gazda
ságuk az akkor létező legkorszerűbb technikából ós technológiából részesüljön, más
részt a gazdasági és kereskedelmi korlátozások hozzájárultak Európa kettészakításá-

41 Világtörténet, 119. o. 
42 Sztálin: i. m. 52. 
43 Decade of American Foreign Policy. Basic Documents, 1941—1949. Washington, 1950. 1209. o. Idézi: Láng 

Imre: Nemzetközi gazdasági és pénzügyi szervezetek kialakulása és tevékenysége a I I . világháborút követő években. 
Budapest, 1970. 296. o. 

44 Láng: i. m. 231. o. A szovjet döntés valószínű oka az volt, hogy alábecsülték a tőkés országokkal kialakítan
dó gazdasági és pénzügyi kapcsolatok jelentőségét, ugyanakkor túlbecsülték az önellátás lehetőségeit. 

45 A Szovjetunió mellett a kelet-európai országok közül Jugoszlávia volt az, amely szintén ellenezte a terv el
fogadását. B két ország véleménye szerint össze kellene hívni egy konferenciát, amin részt vennének a kelet-európai 
országok is, de csupán propagandacélokból, hogy kihasználják a nyilvános fellépés nyújtotta lehetőségeket. Később 
még ezt is elvetették, így a párizsi tanácskozáson (1947. július 12 —szeptember 22.) a Szovjetunió és a népi de
mokratikus országok nem vettek részt. Rajtuk kívül még két európai állam nem vett részt a konferencián: Finn
ország, amely semlegességére hivatkozva utasította el a meghívást és Spanyolország, amelyet fasiszta berendezke
dése miatt nem hívtak meg. Udvarhelyi: i. m. 104. o.; Gyilasz, Müovan: Beszélgetések Sztálinnal. Brüsszel, 1963. 
134. o. ; Kende: i. m. 101. o. 

46 Az embargópolitika elvi és gyakorlati intézkedései 1947. december 31-én, ill. 1948. január 15-én születtek meg, 
de csak 1948. március l-jén léptek hatályba. 
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hoz, majd a Nyugat és Kelet közötti politikai és gazdasági szakadék folyamatos 
mélyüléséhez.47 

A nyugati tömb kialakítása, egységének megszilárdítása az USA vezetésével és 
hegemóniájával ment végbe. Az egyes tőkés országok közti ellentétek bizonyos mér
tékig fékezték ugyan a folyamatot, de az adott időszakban az imperialista összefogás 
tendenciája kerekedett felül. Nyugat-Európában e szövetség kialakításának állomá
sai a dunkerque-i szerződés, a brüsszeli egyezmény, majd az önálló nyugatnémet 
állam megteremtése és integrálása a nyugat-európai politikai, gazdasági és katonai 
szervezetekbe.48 

Az Egyesült Államok által kezdeményezett új politikai irányvonal 1947 és 1949 
között meggyorsította, majd elmélyítette a világ két ellentétes táborra szakadását, 
a két rendszer közötti háborús feszültség állandósulását, a kölcsönös félelmet és bizal
matlanságot. Az USA stratégiai célkitűzéseit már nem politikai és diplomáciai eszkö
zökkel vélte megvalósíthatónak, hanem gazdasági és katonai eszközök igénybe 
vételével. Az amerikai külpolitika a katonai erőre támaszkodva próbálta a Szovjet
unió és a népi demokratikus országok belső rendjét destabilizálni s ezáltal a számára 
kedvező változásokat kierőszakolni. 

Az Egyesült Államok külpolitikájának módosulásaival, politikai és stratégiai cél
kitűzéseinek változásaival összhangban az amerikai katonapolitika is változott, 
minden periódusban létrejött az Egyesült Államok nemzeti érdekeit legjobban bizto
sító új katonapolitika. A második világháború befejező szakaszában, az atombomba 
megjelenésével felborult a katonai erőegyensúly a Szovjetunió és a nyugati szövetsé
gesek között, s az USA viszonylagos erőfölénye lehetővé tette számára, hogy aktí
vabb, kezdeményezőbb kül- és katonapolitikát folytasson érdekei elismertetésére, 
illetve védelmére. A stratégiai célok elérését az amerikai katonai doktrínák is segí
tették. 

A vizsgált időszakban az Egyesült Államok az atom- és nukleáris töltetek célba 
juttatására szolgáló eszközök monopóliumával rendelkezett s ebből a tényből egyes 
amerikai vezetők arra a következtetésre jutottak, hogy katonai erőfölény révén a 
Szovjetuniót bel- és külpolitikai engedményekre lehet kényszeríteni. Az amerikai 
politikai és katonai vezetők között voltak olyanok, akik ennek érdekében egy új, 
a Szovjetunió ellen indított támadás lehetőségétől sem riadtak vissza, s követelték 
a háborús előkészületek meggyorsítását. Ezek közé tartozott Douglas MacArthur 
tábornok is: „Fel kell készülnünk bizonyos kellemetlenségekre, és Angliában, vala
mint az Államokban legalább ezer atombombát fel kell halmoznunk. Biztos, föld
alatti repülőtereket kell létesítenünk, hogy Angliából még akkor is tevékenykedhes
sünk ha minket megtámadnak. A Csendes-óceán térségében új szuper bombázó 
repülőgépekkel Amerikából támadhatjuk Oroszországot úgy, hogy közben Okinawa 
szigetén leszállunk és újra tankolunk. Az ilyen, keletről és nyugatról indított, koor
dinált támadással Oroszországot, ha piszkálódik, észre lehet téríteni. Erre azonnal 
fel kell készülnünk."49 

Clark M. Clifford elnöki tanácsadó szerint: ,,A katonai erő nyelve az egyetlen 
nyelv, amelyet a moszkvai hatalmi politika résztvevői megértenek. Az Egvesült 

47 A kapcsolatok fokozatos elhalását jól mutatja az USA és a népi demokratikus országok közötti export-im
port, alakulása. (Millió dollárban) 

export import 
1948 397 233 
1949 145 174 
1950 63 226 
1951 3 108 

Gunnar Adler-Karlsson: Western Economic Warfare 1947—1967 Stockholm. 1968. 23. o. 
48 E folyamatot részletesen vizsgálja Mérei Gyula: A nyugat-európai tőkés integrációs törekvések politikai és gaz

dasági háttere. Századok, 1965. 4—5. sz. 721—777. o. 
49 Groehler: i. m. 353. o. 
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Államoknak ezen a nyelven kell beszélnie. A Szovjetunió sebezhetősége korlátozott 
a hatalmas terület miatt, de sebezhető atom- és biológiai fegyverekkel, távolsági 
bombázóerőkkel. "50 

A Szovjetunió elleni háborús elképzelések konkrét katonai tervekben is meg
fogalmazódtak. Az Egyesült Államok egyesített katonai tervező bizottságának 
1945. december 14-i 432/D számú utasítása pl. 116 atombomba ledobását tervezte 
a Szovjetunió húsz legfontosabb városára. „A húsz legmegfelelőbb cél az atom
bombák számára a vegyes iparral rendelkező olyan körzetek, amelyekben megtalál
ható a tudományos és kutató központok legnagyobb koncentrációja, a nagymérték
ben szakosított ipari üzemek, az alapvető kormányzati és irányító apparátus. Az ilyen 
jellegű válogatás biztosítja az atomfegyver lehetőségeinek maximális kihasználá
sát".51 A katonai szakemberek számításai szerint egy ilyen támadás kb. 13 millió 
ember azonnali halálát okozná, s ez, valamint az anyagi pusztítás mérete — szerin
tük — a szovjet kormányt azonnali békekötésre késztette volna.52 Az amerikai kato
nai vezetők többsége azonban felismerte, hogy katonailag nem számolhatnak le 
a Szovjetunióval. Erről tanúskodik a vezérkari főnökök egyesített bizottságának 
egyik — még háború alatti — jelentése: „... a háború ... befejezése után a világon 
a katonai erők viszonyában olyan változás fog bekövetkezni, amely az utóbbi 
1500 év alatt csak Róma elestével hasonlítható össze. ... Japán szétzúzása után csak 
a Szovjetunió és az Egyesült Államok marad elsőrendű katonai hatalom, amit a 
földrajzi helyzet és az óriási katonai potenciál egybekapcsolódása magyaráz meg. 
Jóllehet az Egyesült Államok katonai erőit a világ sok területére átdobhatja, nyilván
való, hogy ennek a két hatalomnak az ereje és földrajzi helyzete kizárja annak lehe
tőségét, hogy az egyik a másiktól katonai vereséget szenvedjen..."53 

A fasizmus leverése után újabb háborút az Egyesült Államok nem csak a Szovjet
unió katonai megerősödése és a világ közvéleménye, de belpolitikai okok miatt sem 
indíthatott. Az amerikai nép a katonák hazahozatalát követelte: az amerikai fegy
veres erő legnagyobb létszáma a második világháború alatt elérte a l l 823 000 főt. 
s ez a szám már 1945 végére, a leszerelések következtében, 8 266 373 főre csökkent. 
A következő években tovább folytatódott az amerikai haderő demobilizálása, így 
az 1947-re kb. 1 734 000 főre csökkent.54 

Akadályozta egy újabb háború kirobbantását az a tény is, hogy a közvélemény
kutatások szerint az amerikai lakosság 54%-a helyeselte a Szovjetunióval való poli
tikai együttműködés kialakítását a háború utáni időszakra.55 A háborút kirobban
tani akaró politikai és katonai vezetők háttérbe szorítását döntően az okozta, hogy 
az amerikai uralkodó osztály többsége a háborút követő első két évben az Egyesült 
Államok stratégiai céljait a Szovjetunióval való tárgyalások útján akarta megvaló
sítani. Az USA katonailag nem volt felkészülve egy sikeres háború megvívására, az 
atommonopólium pedig kevés lett volna arra, hogy egy világháborút eldönt-
sön. Ennek egyrészt mennyiségi okai voltak, másrészt a Szovjetuniót sem sikerült 
az atomzsarolással megfélemlíteni. Sztálin szerint: ,,Az atombomba nem olyan 
komoly erő, mint amilyennek egyes politikusok tartják. Az atombombát arra szán
ták, hogy a gyenge idegzetű embereket ijesztgessék vele, de az atombomba nem 
döntheti el egy háború sorsát, minthogy ehhez egyáltalán nem elegendő az atom
bomba. Természetesen az atombomba titkának kizárólagos birtoklása alkalmas a 
fenyegetésre, de ez ellen legalább két komoly érvet lehet felhozni : a) az atombomba 

50 Serfőző László: Az atomháború megszállottjai. Budapest, 1982. 13. o. 
51 Vajda Péter: A Pentagon atomháborús tervei 1945—1949-ben Népszabadság, 1980. 76. sz. 9. o. 
52 Bognár Károly: A nukleáris fegyverek hatása a biztonságra. Honvédelem, 1984. 1. sz. 14. o. 
53 Matloff, M.: Strategic Planning for Coalition Warfare 1943—1944. Washington, 1959. 523—524. o. 
54 NATO-Strategie 45. o. Historical Statistics of the USA. Washington, Gov. Print. Off. 1961. 589. o. A szovjet 

fegyveres erő létszámadatai: a második világháború alatt a legnagyobb létszám 11 365 000 fő, 1948 elejére 
2 874 000 fő. 

55 Világtörténet 1945—1949. 197. o. 
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kizárólagos birtoklása nem tarthat hosszú ideig; b) az atombomba használatát meg 
fogják tiltani."56 

Az USA katonai felkészületlenségét jelezte az is, hogy 1947-ig nem rendelkezett 
egységes katonai doktrínával, sőt a háború utáni évekre a katonai elmélet pangása 
volt a jellemző. Ebben számos tényező játszott szerepet, így pl. az, hogy az 1945—47 
közötti időszakban még túlságosan hatottak a második világháború tapasztalatai. 
A győzelmes háború hatására nem akarták a második világháborúban kikristályo
sodott katonai elméletet felülvizsgálni, nem akarták és nem is tudták az éppen 
véget ért háborútól túlságosan eltérő új háború elméletét kidolgozni. Ennek követ
kezménye, hogy nem az általános katonai doktrína határozta meg az egyes haderő
nemek funkcióit, feladatát, fegyverzetét, hanem mindegyik haderőnem külön-külön 
alakította ki saját doktrínáját és igyekezett azt elfogadtatni a többiekkel. 

E küzdelemben a legerősebb pozíciókkal a légierő rendelkezett, ami következett 
egyrészt a légierő második világháborús szerepéből, másrészt abból, hogy a háború
ban az amerikai tőkés csoportok közül a repülőgépgyártó konszernek erősödtek meg 
a legjobban.57 A konszernek erőteljes befolyást gyakoroltak az amerikai kül- és 
katonapolitikára, azt hirdették, hogy az amerikai világhegemónia megteremtésének 
legfontosabb eszköze az amerikai légierő. A légierőt a katonai vezetők számos vezető 
személyisége alkalmasnak tartotta egy győztes háború megvívására. Henry A. Ar
noldnak, az amerikai légierő akkori főparancsnokának véleménye is ezt mutatja: 
„... a jövő háborúját valószínűleg valamilyen formában a légierő dönti el, még mi
előtt a szárazföldi erők az ellenséggel döntő ütközetben találkoznának."58 

Az atomfegyver jelentőségének túlértékelése szintén hozzájárult a katonai elmélet 
pangásához. ,,Az atombomba beárnyékolta az 1945—1949-es évek egész katonai 
elméletét. A katonai elméletet bizonyos fokig megbénította ez a bomba, a második 
világháború tanulságait pedig tudomásul sem vettük, vagy ha igen, gyorsan elfelej
tettük."59 Úgy vélték, hogy az atombomba önmagában is döntő eszköz egy háború
ban, s meg voltak győződve arról, hogy az Egyesült Államok atommonopóliuma 
még hosszú évekig fennmarad.60 

Az egységes katonai doktrína hiányában, a létszám- és fegyverzetcsökkentés 
következtében az Egyesült Államok 1945 és 1947 között nem akart és nem is tudott 
céljai elérésére katonai erőt igénybe venni a Szovjetunió és a kelet-európai államok 
ellen. A légierő domináns szerepe, a légi háborúról alkotott koncepció szelleme bizo
nyos mértékig a többi haderőnem vezetőit is megbűvölte, mégis észrevehető vult, 
hogy az elgondolás hatékonyságának megítélésében a katonai szakemberek bizony
talanná váltak. Nem tudták felmérni, hogy az akkori, nem túl nagy atombomba
készlet61 kiegyenlíti-e a szovjet hadsereg nagy fölényét a hagyományos fegyverzet 

56 Sztálin válaszai Alexander Werth-nek, a Sunday Times moszkvai tudósítójának, 1940. szeptember 25. Sztálin; 
i . m. 37. o. 

57 A repülőgépgyártó konszernek hatalmas ütemű fejlődését jelzi, hogy 1939-ben 280 millió dolláros haszonnal 
az amerikai gazdasági életben még csak a 41. helyen álltak. 1944-ben azonban már az amerikai gazdaság vezető 
iparágává léptek elő. Az öt leghatalmasabb konszern: a Douglas, a Consolidated Vultee, a Boeing, a North American 
és a Lockheed. Groehler: i. m. 332—333. o. 

58 Uo. 351. o. 
59 James Gavin tábornok véleménye az atombomba és a katonai elmélet kapcsolatáról. Gavin, J. M.: War and 

Peace in the Space Age. New York, 1958. 92. o., idézi: Lider, Julian: Az Egyesült Allamok katonai doktrínája 
Budapest, 1966. 15. o. 

60 Ügy számoltak, hogy az USA atommonopóliuma kb. az ötvenes évek közepéig fog tartani. Az ÁltalánoR Kikép
zési Tanácsadó Bizottság 1947. május 9-i jelentése szerint: „Erre az időpontra előreláthatólag más országok is meg 
fogják oldani az atombomba előállításának problémáját és el fogjuk veszíteni ezt az egyetlen nagy előnyünket 
amellyel ma rendelkezünk." Idézi: História, 1984. VI. évf. 1. sz. 2. o. A Szovjetunió sokkal hamarabb megoldotta az 
atombomba előállításának feladatát és már 1949 szeptemberére rendelkezett az atomgyártás titkával. Ezzel meg
szűnt az USA atommonopóliuma. 

61 Az atombomba sorozatgyártása a Nemzetbiztonsági Tanács 1949. július 1-i ülésének határozata alapján indult 
meg, így az Egyesült Államok hadseregének rendelkezésére álló készlet 1949-ig minimális volt. Groehler szerint heti 
egy atombomba gyártási kapacitással számolva 1949-ig kb. 200—250 db atombomba alkotta az USA atomarzenálját 
Serfőző László ezt kb. 100—150 db-ra becsülte. Groehler: i. m. 354. o., Serfőző: i. m. 14. o. 

Zbigniew Brzezinski 1972-ben közzétett tanulmányában az USA atombombakészletét 1951-ben mintegy 600 db-ra 
becsülte. Die Zeit, 1972. november 24. 
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terén. Az amerikai vezetés a hadsereget, az atommonopólimot erődemonstrációként, 
elrettentésként használta fel a politikai, diplomáciai tárgyalásokon az engedmények 
kikényszerítésére. 

1947 tavaszától, az ún. ,,feltartóztatási" politika meghirdetésével az amerikai 
katonapolitika is megváltozott. A hadsereg már nemcsak mint elrettentő erő szere
pelt, hanem mint a stratégiai célok elérésének egyik lényeges eszköze. A katona
politika változásával meggyorsult a fegyveres erők fejlesztése, az egységes katonai 
doktrína, hadászat kialakítása. Az új politikai irányvonal a háborúra való felkészülés 
tervének kidolgozását tette a katonapolitika feladatává. A katonapolitika aktívabbá 
válásában a Szovjetunió növekvő gazdasági és katonai ereje, a közép-kelet európai 
országok szocialista irányú fejlődése és a nemzeti felszabadító küzdelmek erősödése 
játszotta a fő szerepet.62 

Az amerikai vezérkarnak kétféle háború elvét kellett kidolgoznia: az egyik típus 
a totális háború, amelyre akkor kerülne sor, ha közvetlen összeütközés robbanna ki 
az Egyesült Államok és a Szovjetunió között, a másik típus a helyi (korlátozott) 
háború. Éles ellentétek robbantak ki a külügyi és a katonai vezetés között, hogy 
melyik típusnak biztosítsák az elsőbbséget. 

A Külügyminisztérium vezető politikusai a korlátozott, helyi háborúra való fel
készülést sürgették, míg a katonai vezetők a totális háború hívei voltak. Döntés 
1947-ben még nem született, de a gyakorlatban a totális háborúra való felkészülés
nek jutott az elsőbbség. A katonák azzal érveltek, hogy a közvélemény megnehezíti 
a katonai költségvetés felduzzasztását, így a kiadásokat a leghatékonyabb haderő
nemre kell fordítani, amely képes eldönteni a kapitalizmus és a szocializmus konflik
tusát.63, E feladat megoldására egyedül a légierőt tartották alkalmasnak, s azt kép
zelték, hogy az atombombával és sok nehézbombázó repülőgéppel meg lehet nyerni 
egy háborút. A hadműveletek nem a csapatoknak a határokon történő felvonultatá
sával kezdődnének, hanem a stratégiai légierő tömeges atomcsapásaival, s ezzel 
lényegében már el is dőme a háború sorsa. 

A ,,légi háború" elméletével a szárazföldi haderő és a haditengerészet képviselői 
a „kiegyensúlyozott fegyveres erők" elméletét állították szembe. Szerintük egy el
következő háborúban a győzelem csak valamennyi haderőnem közös erőfeszítésének 
eredményeképpen jöhet létre. Ezért a haditengerészet és a szárazföldi haderő elle
nezte, hogy az atombomba a légi haderő kizárólagos monopóliuma legyen, s amellett 
kardoskodtak, hogy minden haderőnemnek legyen joga a nukleáris fegyver alkal
mazási lehetőségeinek kutatására és alkalmazására.64 A „légi háború" elméletével 
legkeményebben a haditengerészet vezetői hadakoztak, mert szerintük a haditenge
részet támogatása nélkül a légierő csapása nem lehet döntő erejű. James Forrestal 
haditengerészeti miniszter szerint is a légierőnek együtt kell működnie a többi had
erőnemmel: „Nem hiszem, hogy a légierő egyedül megnyerheti a háborút, mint 
ahogy nem nyerheti meg a hadsereg, ül. a haditengerészet sem. Nem hiszek abban 
az elméletben sem, amely szerint az atomoffenzíva egy hét alatt megtörheti az ellen
ség harci kedvét. Meggyőződésem, hogy a légierőt tömegesen keü bevetni az ellenség 
gazdasági szervezetének teljes megsemmisítésére. Ez azt jelenti, hogy — a jelenlegi 
színvonalat tekintve — a légierőnek a céltól legfeljebb 15 000 mérföldnyi távolság
ban levő támaszpontról kell támadást indítania. Ez pedig azzal jár, hogy a csapato
kat el kell szállítani azokra a területekre, ahol ilyen repülőterek vannak. Tehát a 
haditengerészetnek biztosítania kell a csapatszállításhoz szükséges tengeri útvonala
kat, s csak akkor lehet döntő, ismétlem: döntő erejű a légierő csapása."65 

62 Petrov, N.: Az USA hadászatának fejlődése. Zarubezsnoe Voennoe Obozrenie. 1970. 10. sz. 7. o. 
63 Lider: i. m. 38. o. 
64 üo . 41—42. o. 
66 üo . 42. o. 
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A három haderőnem közötti éles küzdelem a katonai gépezeten belüli nagyobb 
befolyásért, a költségvetésből való nagyobb részesedésért megnehezítette az egységes 
katonapolitika kialakítását s ezáltal csökkentette az amerikai haderő felhasználását a 
stratégiai célok elérésében. Az ellentétek kiküszöbölésére, illetve megoldására a vezér
kari főnökök egyesített bizottsága több értekezletet tartott. Az 1948. március 
11—14-i Key West-i értekezleten elfogadott kompromisszumok alapján a haditenge
részet megtarthatta a tengerészgyalogságot és a harcászati légierőt, valamint új 
típusú repülőgépanyahajók építéséhez kezdhetett. A szárazföldi haderőt biztosítot
ták, hogy a tengerészgyalogság nem fejlődik második szárazföldi haderővé és meg
ígérték, hogy ez utóbbi számára kiképzett tartalékokat biztosítanak. A tanácskozás 
már nem tartotta szükségesnek az amerikai haderő felkészítését egy korlátozott 
háborúra. A háború két válfajával számoltak: egy Szovjetunió elleni nagy háború
val, amelyben teljes mértékben felhasználják a stratégiai légierőt, és egy olyan 
eurázsiai háborúval, amelyben tömegesen vetnék be a szárazföldi erőket, ha légi
támadásra egyáltalán nem kerülne sor, vagy ha a légitámadás nem járna kellő ered
ménnyel. Elfogadták azt az elvet, hogy minden haderőnemnek az a feladata, hogy 
harcoljon és megsemmisítse az ellenség megfelelő haderőnemét. A szárazföldi haderő 
feladata így az USA területének és külföldi támaszpontjainak megvédése támadó 
és védelmi hadműveletek révén. A haditengerészetnek egyeduralmat kellett kivívnia 
a tengereken, képessé kellett válnia, hogy a hadműveleteket nagy partraszállások 
révén áthelyezze az ellenség területére, repülőgépanyahaj óiról bombázza az ellenség 
területét, a tenger felől védje az Egyesült Államokat. A légierőre hárult az ellenség 
hátországi hadászati és hadműveleti jelentőségű központjainak bombázása, légi-
deszantegységek bevetése és a szárazföldi haderő légi támogatása.66 

A nehezen kidolgozott kompromisszumok ellenére a három haderőnem közötti 
vetélkedés továbbra sem lanyhult, a haditengerészet és a szárazföldi haderő vezetői 
elkeseredetten küzdöttek a légierő befolyásának növekedése ellen. A legfelsőbb poli
tikai és katonai vezetők e két haderőnem parancsnokainak szívós ellenállása ellenére 
a légierő vezetőinek javaslatait fogadták el az 1948. augusztus 20—21-i newporti 
konferencián.67 Ezzel az Egyesült Államok legfontosabb haderőnemóvé a légierő vált. 

A katonapolitika elvi-elméleti oldalának kialakításával egyidejűleg folytatódott 
az Egyesült Államok hadügyi struktúrájának átszervezése is. Áz „Állam biztonságá
ról szóló 1947. július 26-i törvény" centralizálta és új alapokra helyezte az USA kül-
és belbiztonságával foglalkozó szerveket és intézményeket. A törvény kimondta 
a Nemzetbiztonsági Tanács (National Security Council = NSC) és a Nemzetbizton
sági Erőforrások Tanácsának (National Security Resources Board = NSRB) meg
alapítását. 

A NSC feladata, hogy az elnöknek, az alelnöknek, a külügy-, a pénzügy- és a had
ügyminiszternek, a Mozgósítási Hivatal elnökének és tanácsadóként a Központi 
Hírszerző Hivatal főnökének részvételével határozatokat hozzon az Egyesült Álla
mok biztonságának és védelmének legfontosabb kérdéseiben. A Tanács határozatai 
kiterjedtek valamennyi minisztériumra, politikai, katonai és diplomáciai intéz
ményre.68 

A haderőnemek irányítását a Hadügyminisztérium keretében egyesítették s a had
erőnemek vezetőit a hadügyminiszter alá rendelték. A hadügyminiszter feladata lett 
az egyes haderőnemek tevékenységének összehangolása, de nem volt joga beavat
kozni azok belső ügyeibe és rendelkezni a számukra kiutalt összegekkel.69 A hadügy-

66 Uo. 43—44. o. 
67 Ebben közrejátszott az is, hogy a Kongresszus nem volt hajlandó vállalni minden koncepció költségét, s így a 

légierő vonzóbb doktrínája és politikai összeköttetése győzött. Kollco, Gabriel: Hatalom és külpolitika. 1972. 58. o 
68 Békés: i. m. 91—92. o.; Lider: i. m. 46. o. 
69 A hadügyminiszter hatáskörének kibővítésére 1949. szeptember 2-án, a Pentagon átszervezésekor került sor 

A haderőnemek önállósága jelentősen csökkent, ekkor s vezetőik már nem vettek részt a kormányban. Lider: i. m. 64. o. 
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miniszter alárendeltségébe tartozott a Fegyveres Erők Ügyeinek Tanácsa (Armed 
Forces Policy Council = AFPC), a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottsága (Joint 
Chiefs of Staff = JCS), a három haderőnem minisztériuma, a Hadfelszerelési Bizott
ság (Munition Board), valamint a Kutatási és Fejlesztési Bizottság (Research and 
Development Board).70 

A Fegyveres Erők Ügyeinek Tanácsa a hadsereg egészére vonatkozó feladatok 
kidolgozására volt hivatva, tagjai a szárazföldi, a haditengerészeti erők és a légierő 
minisztere, továbbá a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának elnöke voltak. 

A Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának feladata a hadászati tervek kidol
gozása, a haderő szervezése és kiképzése, a hadigazdálkodás kereteinek megállapí
tása, a Kongresszus által elhatározott mozgósítás végrehajtása, a honi és a tengeren
túli erők irányítása volt. A honi erőket szárazföldi, légi és haditengerészeti egységek 
alkották. A szárazföldi erők alá tartoztak a Tábori erők (6 hadsereg és 1 hadtest), 
a Szervezett Tartalék, a Nemzeti Gárda és a Partvédelem. A légierő a Stratégiai 
és a Kontinentális Légi Főparancsnokságból, a Repülőkiképző, a Szállító és Anyagi 
Parancsnokságokból állt. A Tengerészgyalogság, a Hajóhad és a Haditengerészeti 
Repülő Parancsnokság alkotta a haditengerészetet. 

Az amerikai tengerentúli erők három földrajzi régióban állomásoztak: Amerika 
területén az Alaszkai és a Karibi Parancsnokság, Ázsia és a Csendes-óceán területén 
a Távol-keleti és a Csendes-óceáni Parancsnokság, végül Európa területén három 
parancsnokság: a nyugat-németországi, az ausztriai és a trieszti. 

A katonai struktúra átszervezése csupán az első lépést jelentette a fegyveres erők 
egységes irányítási rendszerének kialakítása felé, mégis nagy politikai jelentősége 
volt. Az Egyesült Államok története folyamán ilyen rendszer még soha nem állt 
fenn, s ez arról tanúskodott, hogy az USA készült a világ ügyeibe való fokozottabb 
beavatkozásra. 

A katonai előkészületekkel párhuzamosan folyt az amerikai közvélemény áthango
lása az új politikai és katonai feladatok elfogadására és támogatására. 1947 tavaszára 
az amerikai politikai életben az antikommunizmus és a szovjetellenesség hatalmas 
erővé vált: 38%-ról 66%-ra ugrott azoknak a száma, akik a Szovjetuniót agresszív 
hatalomnak tekintették. Az amerikai lakosság 63%-a hitte, hogy lehetséges egy 
háború a Szovjetunió ellen. 1945 végén ez a szám még 32%; 1946-ban is csak 41% 
volt.71 

A katonai reformok és a közvélemény áthangolásával egyidőben a légierő vezetői 
hatalmas lendülettel láttak munkához, hogy megteremtsék azt az ütőerőt, amelyet 
a Szovjetunió elleni légi háborúhoz szükségesnek tartottak. A fejlesztés szószólói 
Stuart S. Symington légügyi miniszter és Cari A. Spaatz tábornok voltak. Elsősor
ban a bombázórepülő-támaszpontok egész világot átfogó rendszerének kiépítését, 
másodsorban kb. 20 00 repülőgépből álló légiflotta kiépítését követelték. 

A Nemzetbiztonsági Törvény a légierő feladatát a következőkben határozta meg : 
„Olyan egységsek szervezése, kiképzése és felszerelése, melyek azonnali és folyama
tosan tartó légi harccselekményeket hajtanak végre. Ezek a Vezérkari Főnökök 
Egyesített Bizottsága által adott irányelveknek megfelelően végzik a stratégiai légi 
hadviselést, biztosítják a honi területet, megtartják az általános légi fölényt és helyi 
légi fölényt teremtenek meg a kijelölt területen, legyőzik az ellenséges légi haderőt 
és ellenőrzik a légteret. ,.."72 

70 A Hadfelszerelési Bizottság feladata az anyagi szükségletek biztosítása volt, míg a Kutatási és Fejlesztési 
Bizottság végezte az amerikai haderő részére szükséges fejlesztési és kutatómunkát. Tájékoztató az Egyesült Álla
mok haderejéről és hadipotenciáljáról. Honvédelmi Minisztérium IV. Főcsoportfőnökség, Budapest, 1950. 74. o. 
(A továbbiakban — „Tájékoztató, . . . " 1950.) 

71 Fleming, D. F.: The Cold War. London, 1961. 352. o., idézi: Várkonyi Péter: Magyar-amerikai kapcsolatok 
1945—1948. 1971. 109. o. 

72 „Tájékoztató..." 1950. 07. o. 
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E feladatok teljesítésére az amerikai légierőt a következő részekből szervezték: 
reguláris légierő, Légi Nemzeti Gárda és a Légierő Szervezett Tartaléka. A Légi 
Nemzeti Gárda állományába 1949-ben 41 431 fő és 25 000 db repülőgép, a Légierő 
Szervezett Tartalékába kb. 77 560 fő és 900 db repülőgép tartozott.73 

A légierő legmagasabb szintú vezetését a Légi Főparancsnokságok végezték. 
A Légvédelmi Parancsnokság (Air Defence Command) feladata az Egyesült Államok 
légvédelmének biztosítása, a Harcászati Légi Parancsnokságnak (Tactical Air Com
mand) pedig a szárazföldi és a légi csapatok közötti együttműködés megvalósítása 
volt az elsődleges funkciója. A légierőn belül a hadászati légierő fejlesztésére fektet
ték a hangsúlyt,74 mivel a légi hadviselés amerikai koncepciója szerint e fegyver
nemnek kellett az ellenséget kapitulációra kény szeri tenie. A hadászati légi had
műveletek irányítására hozták létre a Hadászati Légi Parancsnokságot (Strategic Air 
Command). 

A három főparancsnokság mellett még további öt nagy tengerentúli parancsnok
ságot létesítettek. Ezek a Távol-keleti Légierő Parancsnokság, az Egyesült Államok 
Európai Légierejének Parancsnoksága, a Karib-tengeri, az Alaszkai Repülőparancs
nokság, valamint a 7. légi hadsereg Parancsnoksága, amely a Csendes-óceán térségé
ben települt. A Légi Főparancsnokságok adminisztratív ügyekben a légierő állam
titkárának, hadműveleti vezetés szempontjából a légierő vezérkari főnökének voltak 
alárendelve. 

A Légi Parancsnokságokon belül a különböző feladatok megoldására repülőhad
testeket szerveztek (Air Corps), amelyeknek összetétele a megoldandó feladattól 
függött, alapszervezésük nem volt. Egy repülőhadtest három ún. ,,wing"-ből, azaz 
osztályból állt. A wing szervezete sem volt állandó, jellegzetessége viszont, hogy 
repülőgépállománya mindig egynemű: vagy csak bombázó, vagy csak vadász. Egy 
wing a következő alegységekből tevődött össze: egy harci repülőcsoport75 (combat 
group), egy földi alapcsoport, karbantartó és időjárásvizsgáló csoport, s végül egy 
ellátó század. A harci repülőcsoportok — amelyek az alapvető harcászati alapegysé
get alkották — bombázó, szállító, felderítő és vadászrepülő csoportok lehettek. 
Létszámuk kb. 2500—3000 fő, repülőgépállományuk a harci csoport jellegétől füg
gően változott. A bombázó, szállító és felderítő csoportoknál a gépek száma 
30—50 db között mozgott, míg a vadászrepülő csoportoknál e szám kb. 70—80 db.76 

A hadászati légierő egységei az Egyesült Államok területén és a honi területen 
kívüli támaszpontokon települtek. Az USA területén 3 nehéz- és 11 közepesbombázó, 
2 távolfelderítő, 5 vadászrepülő csoport állomásozott, összesen tizenhét támaszpon
ton.77 Ez mintegy 32—33 000 főt és 1017 db repülőgépet jelentett. A repülőgépek 
közül kb. 420 db bombázó (B—29; B—36; B—47; B—50) és kb. 525 db vadász volt. 
(F—82; F—84; F—86.) A bombázó repülőgépek közül a legnagyobb mennyiségben 
a B—29-es állt rendszerben, kb. 210 darab. Ez a típus a második világháborúban 

73 Uo. 88. o. 
74 A hadászati légierő (SAC) kiépítése ill. szervezése már 194(S-ban megkezdődött, amikor májusban alárendelt

ségébe helyezték az 509. ún. vegyes repülőcsoportot és júniusban a 8. és 15. légi hadsereget. A SAC tulajdonképpeni 
előfutára az 1943 őszén létrehozott 20. Bombázó Parancsnokság, melynek feladata Japán hadiiparának szétbom-
bázása volt. A távol-keleti hadászati bombázórepülők első parancsnoka Henry A. Arnold tábornok volt, s parancs
noksága alá 784 db B—29-es repülőgép tartozott. Hunter, Mel: Strategic Air Command. Doubleday and Company, 
Inc. Garden City, New York, 1961. 8. o.; Groehler: i. m. 327—328. o. 

75 Egy harci repülőcsoport 3 repülőszázadot foglalt magába. 
76 „Tájékoztató..." 1950. 155—157. o. 
77 A közölt adatok a Felderítő Főcsoportfőnökség által közzétett jelentésből származnak. A 17 támaszpont: 

Carswell, Mac Dill, March, Rapid City, Spokane, Barksdale, Bergstrom, Castle, Chatham, Grenier, Fairfield, Kirtland, 
Mac Guire, Moses Lake, Otis, Smoky Hill és Walker. Carswell támaszponton települt a 7., 11. és 17. nehézbombázó 
repülőcsoport B—36-os gépekkel; Mac Dillen a 306. és 307. közepesbombázó csoport, (B—29); March-on a 22. köze
pesbombázó (B—29) és az 1. vadászrepülő csoport ; Bapid City-bena 28. és 43. közepesbombázó csoport (B—29); Spo-
kane-bena 92. és 98. közepesbombázó csoport (B—29.) ; Barksdale-ben a 91. távolfelderítő repülő csoport ; Bergstromban 
a 27. vadászrepülő csoport ; Castle-ban a 92. közepesbombázó csoport (B—29); Grenier-n a 82. vadászcsoport; Fair-
ûeld-ben a 9. távolfelderítő csoport; Kirtland-en a 81. vadász csoport; Mac Guire-ban az 52. vadászcsoport, Moses La
ke-en a 315. vadászcsoport; Otis-ban a 33. vadászcsoport ; Smoky Hill-en a 301. közepesbombáző csoport (B—47) 
és végül Walker támaszponton az 509. közepesbombázó csoport (B—29). „Tájékoztató..." 1950. 2. sz. mell. 
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mint nehézbombázó került alkalmazásra a távol-keleti hadszíntéren, s ez volt 
az első atombomba-hordozó repülőgép is. A 40-es évek végére a közepes bombázók 
zömét a B—29-es, a B—47-es és a B—50-es gépek alkották, míg a nehézbombázó 
egységek állományába a kiváló repülő tulajdonságokkal rendelkező B—36-os gép 
tartozott.78 

A hadászati légierő külföldi támaszpontokon levő egységei kb. 28—30 000 főt 
és kb. 850—930 db repülőgépet foglaltak magukba. A bombázó erők megoszlása 
a következőképpen alakult: 2 közepesbombázó csoport Alaszkában, 1—1 csoport 
Japánban és a Guam-szigeten, ez összesen kb. 120 db B—29-es közepesbombázót 
jelentett. A bombázók védelmére, biztosítására kb. 750 db vadászrepülőgép állott 
készenlétben, az alábbi elosztásban: 150 db F—5l-es Japánban és a Fülöp-szigete
ken, 225 db F—80-as Japánban és Okinawán, 375 db F—84-es Németországban, 
Alaszkában, Hawaiban és Panamában. 

Az Egyesült Államok hadászati légiereje 1949-re kb. 60—63 000 főt és 1800— 
2000 db repülőgépet számlált. E létszám a légierő összlétszámának mintegy 1/8-át, 
repülőgépállománya az összállomány 1/6-át tette ki.79 

A légierő nagyarányú fejlesztése és ennek eredményei kihatással voltak az Egyesült 
Államok kül- és katonapolitikájának módosulására. Az USA a Szovjetunió kiszorí
tására törekedett a második világháború után megszerzett pozícióiból s ezt döntően 
katonai eszközök igénybevételével képzelte megvalósíthatónak. Ezen politikai elv 
első megfogalmazója J. F. Dulles volt, aki mint a Köztársasági Párt ideológusa, az 
USA fő stratégiai célját a szovjet hatalmi szféra visszaszorításában és csökkentésében 
jelölte meg, mégpedig a „háború határán" folyó politikával. (Ezt Dulles 1952-től 
mint külügyminiszter próbálta a gyakorlatban is megvalósítani.) 

A katonai vezetés a politikai vezetők elképzeléseinek megfelelően 1948-tól újabb 
és újabb terveket dolgozott ki a Szovjetunió elleni atomháború lehetőségeiről. 
A Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottsága által előterjesztett javaslatot, amely 
133 atombomba ledobását tervezte a hetven legnagyobb szovjet városra, Tru
man 1948 augusztusában jóváhagyta.80 

A „Charioteer" fedőnevű terv készítői feltételezték, hogy meglepetésszerű nukleá
ris csapásokkal a Szovjetuniót kapitulációra lehetne kényszeríteni, ezért a háború 
utáni politikai rendezésre is kitértek: „Bizonyosra vehető, hogy a békeszerződés fel
tételei szigorúak lennének, és kifejezetten megalázóak a szóban forgó kommunista 
rezsimre vonatkozóan. Könnyen lehet, hogy ezek a feltételek az 1918. évi breszt-

78 A géptípusok adatai: 
B—29: gyártó cég a Boeing Aircraft Co., maximális sebesség 576 km/h (7600 méteren), csúcsmagasság 9700 méter, 

hatótávolság 6600 km, fegyverzet egy db 20 mm-es gépágyú és 10 db géppuska, bombateher 9000 kg. 
B—36: gyártó cég a Consolidated—Vultee Aircraft Corp., max. seb. 660 km/h (11 000 méteren), csúcsmagasság 

12 160 méter, hatótávolság 10 940 km, fegyverzet 12 db 20 mm-es gépágyú, bombateher 36 000 kg. 1948 augusztu
sától rendszeresítették, főleg a nehézbombázó egységeknél. 

B—47: gyártó cég a Boeing, max. seb. 975 km/h, csúcsmagasság 12 345 méter, hatótávolság 6435 km, fegyverzet 
2 db 20 mm-es géppuska, bombateher 9072 kg. Rendszeresítve 1945-től a közepes bombázóknál. B típust 1950-től 
újabb prototípusok követték, amelyeknek mutatói nagymértékben javultak. 

B—50: gyártó cég a Boeing, max. seb. 611 km/h, csúcsmagasság 11 200 méter, hatótávolság 7880 km, fegyverzet 
1 db 20 mm-es gépágyú és 12 db 12,7 mm-es géppuska, bombateher 9072 kg. E repülőgép a B—29-es bombázó kor
szerűsített, erősebb motorokkal felszerelt típusa, a hadászati légierő közepesbombázó egységeinél rendszeresítették 
1948—1949-ben. 1949-ben üzemanyagtartályát megnövelték s létrehozták a légi utántöltő repülőegységeket az ame
rikai légierőben. (Weltenzyklopädie der Flugzeuge. Band I. Militärflugzeuge von 1914 bis heute. [Herausgegeben 
von Enzo Angelucci. Deutsche Bearbeitung von Hanfried Schliephake]. Südwest Verlag, München, 273., 454. o.; 
Technik und Einsatz der Eiampf-Flugzeuge von 1. Weltkrieg bis heute. Andreas Verlag, 1977. 454.; 464. o.) 

79 Az USA légiereje 1949-ben: 
Légierő létszáma 412 273 fő, ebből 63 000 fő a SAC-ban. Repülőgépállomány : 8800 db, 1800—2000 db a hadászati 

légierőnél. A Légi Nemzeti Gárda 41 431 fő és 2500 db repülőgép. A Légierő Szervezett Tartaléka 77 560 fő és 900 
db repülőgép, összesen 531 264 fő és 12 200 db repülőgép, ehhez még a raktárakban levő 14 134 db repülőgép is 
hozzáadandó, így a teljes repülőgépállomány 26 334 db. „Tájékoztató..." 1950. 89. o. 

A Tájékoztató a hidegháború szellemében felnagyította mind a létszám, mind a repülőgépek számát. Az ameri
kai szakirodalom szerint a légierő összlétszáma kb. 410 000—420 000 fő. a repülőgépállomány pedig kb. 19 000—20 000 
között volt. Arnold Brophy: The Air Force. New York, 1956. 89. o. ; Carroll V. Glines: The Modern United Statesg 
Air Force. D. Von Nostrand Company, 1963.14. o.; Jane's All the World's Aircraft, Mac Millan, 1948. 21/a es Jane' 
1949/50. 19/a. o. 

80 Serfőző: i. m. 13. o.; Bognár: i. m. 15. o. 
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litovszki egyezmény nyomvonalán haladnak majd, s ezért ezt az egyezményt e vo
natkozásban gondosan tanulmányozni kell majd."81 

1949-ben már két háborús terv is született, az egyik a támadás megindítását 1950., 
a másik 1957. január l-re tűzte ki. A ,,Troyan"-terv szerint a hadműveletek első 
három hónapjában 300 atom- és 25 000 tonna hagyományos bombát vetettek volna 
be a Szovjetunió száz városára. A „Dropshot" terv már számolt a NATO meg
erősödésével,82 hiszen a fegyveres konfliktus kezdetének időpontját 1957. január 
elsejében határozták meg. A terv feltételezése, hogy a nukleáris összecsapás az ame
rikai földrésztől távol zajlik majd le, így az USA területe sértetlen maradna. Rögzí
tették, hogy az ,,X" napon valamennyi NATO-állam hadba lépne, az atomkonfliktus 
adott szakaszában azonban Írországot, Svédországot, Svájcot, Egyiptomot, Szíriát, 
Líbiát, Iránt, Indiát és Pakisztánt is bevonnák. Valamennyien alárendelt szerepet 
játszanának, s kizárólag az Egyesült Államok nemzeti érdekeinek megfelelően járná
nak el. Területüket, gazdasági és katonai erőforrásaikat a közös cél: a szocializmus 
végleges felszámolásának szolgálatába állítanák. A győzelmes háború megvívását 
négy szakaszban akarták megvalósítani. Az első szakaszban a nukleáris és hagyo
mányos fegyverek egyidejű alkalmazásával a Szovjetunió legfontosabb körzeteinek 
kikapcsolását tűzték ki célul. A támadás feltételezett irányai : Moszkva—Leningrád, 
az Ural, a Fekete-tenger és a Kaukázus, Arhangelszk, Taskent—Alma-Ata és végül 
a Bajkál-tó és Vlagyivosztok körzete. A harc e szakaszában 300 atom- és 250 000 
tonna83 hagyományos bomba bevetésével számoltak, s ezzel a Szovjetunió iparának 
kb. 85%-át vélték megsemmisíthetőnek. A második szakaszban a légi tevékenység 
folytatásával egyidőben harckészültségbe helyezték volna a NATO-államok száraz
földi csapatait. A NATO nyugatról 114, a déli szárnyról pedig 50 hadosztállyal 
támadott volna.84 (A hadosztályok közül 69 amerikai.) A szocialista országok védel
mére Románián és Bulgárián keresztül akarták a kapitulációt kikényszerítő fő-
csapásokat mérni. A negyedik szakaszban a Szovjetunió és a közép-európai szocia
lista országok megszállását tervezték. E feladatra kb. 1 millió katonát és mintegy 
38 hadosztályt különítettek ki. A hadosztályok közül 23 a Szovjetunió, 15 pedig 
a szocialista országok területét biztosította volna.85 

A ,,Dropshot"-terv volt az első, amelyik külön foglalkozott a szocialista rendszer
rel szemben a lélektani hadviselés felhasználásával: ,,Az Egyesült Államok részéről 
nagy vállalkozás lesz a kiterjedt lélektani hadviselési kampány, amelynek célja, 
hogy aláássa azt a támogatást, amelyet a Szovjetunióban és csatlós országaiban 
a jelenlegi kormányzati rendszer élvez."86 

összegezésül megállapítható, hogy az Egyesült Államok stratégiai célkitűzéseinek 
megvalósítására 1947—49 között olyan katonapolitikát alakított ki, amely egy 
háború lehetőségével is számolt. Ennek hangsúlyozása mellett meg kell jegyezni, 
hogy maguk az amerikai politikai és katonai vezetők is tisztában voltak saját kato
nai lehetőségeikkel, így a hadügyi reformok, a légierő nagyarányú és gyors fejlesz
tése ellenére is vonakodtak a végső eszközhöz — a háborúhoz — folyamodni. Bizony
ság erre Anderson vezérőrnagynak Symington légügyi miniszterhez küldött levele is, 
amelyben a háborús tervek lefújásának indokairól ír: ,,Le kell venni a napirendről 
a Szovjetunió elleni atomcsapás terveit. Az USA légierői potenciálisan nincsenek 

81 Vajda: i. m. 9. o. 
82 A NATO megalakulásakor mindössze 14 hadosztályból állt. 
Az 1952. évi lisszaboni tanácskozáson elhatározott fejlesztési terv szerint a NATO tagállamainak 1954-re 90 had

osztályt kellett kiállítaniuk. Serfőző—Nagy—Szentesi: Mit kell tudni a háborúról és a korszerű hadseregekről? Buda
pest, 1984. 84. o. 

83 Összehasonlításképpen, az amerikai légierő a második világháború alatt Japánra 160 800 tonna, a 8. légi 
hadsereg Németországra 1944 folyamán 289 055 t hagyományos bombát dobott le. Groehler: i. m. 339. o. 

84 A Wehrmacht 1941-ben a Szovjetunió elleni támadáskor 190 hadosztályt vonultatott fel. Tóth Sándor: 
A Horthy-hadsereg gyorshadteste a Szovjetunió elleni rablóháborúban. Hadtörténelmi Közlemények, 1900. 2. sz. 
223. o. 

85 Serfőző: i. m. 15—17. o. 
86 Vajda: i. m. 9. o. 

— 710 — 



abban a helyzetben, hogy megsemmisítő vereséget mérjenek Szovjet-Oroszországra 
és nem tudnák megoldani az Egyesült Államok megfelelő légvédelmi biztosítását 
sem."87 

Az amerikai hadseregfejlesztés, a NATO megalakítása a szocialista országok köré
ben elmélyítette a fenyegetettség, a veszélyeztetettség, egy készülő harmadik világ
háború érzetét. Ennek elhárítására, illetve győztes megvívására a szocialista orszá
gok gyorsított hadseregfejlesztésbe kezdtek, gazdaságukat fokozatosan hadigazdál
kodásra állították át. A fegyverkezési verseny beindulásával, a kölcsönös bizalmat
lanság és félelem elmélyülésével olyan háborús pszichózis bontakozott ki, amely az 
elkövetkezendő évek meghatározó erejévé vált. 

* 

A második világháborút megelőzően Nagy-Britannia független nagyhatalmi státusa 
vitathatatlan volt és meghatározó szerepet játszott mind az európai, mind pedig 
— kiterjedt gyarmatbirodalma révén — az Európán kívüli ügyek alakulásában. 
A második világháborút követően ez a helyzet alapvetően megváltozott. Nagy-
Britannia, annak ellenére, hogy a győztes antifasiszta koalíció tagjaként vett részt 
a háborúban, jelentős hatalmi presztízsveszteséggel érte meg a békét. Európában 
regionális nagyhatalmi, a világpolitikában pedig különleges helyzetű középhatalmi 
státust foglalt el.88 

A nagyhatalmak közötti erőviszonyok második világháborút követő átrendeződése 
semmissé tette azokat az elképzeléseket és reményeket, amelyeket az angol uralkodó 
osztály táplált az ország második világháború utáni helyzetéről :,,.. .az e háború végén 
aratott győzelem a szövetségesek győzelme lesz, nem pedig az oroszoké, vagyis 
olyan győzelem, amely esetén a brit birodalom és az Egyesült Államok maximális 
befolyása fog érvényesülni. A háború végén Oroszország jelentős mértékben fog 
függeni a brit birodalom és az Egyesült Államok gazdasági segítségétől. ... a konti
nensen, kétségtelenül, nagyszámú angol és amerikai hadsereg tartózkodik majd ... 
ezek friss, elsővonalbeli csapatokból fognak állni, amelyeket nem érintettek az arc
vonalon folyó kimerítő háború évei. ... Meggyőződéssel mondhatom, hogy addigra 
Anglia Európa legerősebb katonai hatalma lesz. ,.."89 

Ezzel szemben Nagy-Britanniának a háború után nemcsak politikai hatalma 
csökkenésével, hanem súlyos gazdasági problémákkal is szembe kellett néznie. Az 
ipari termelés 90%-a volt az 1937. évinek, fizetési mérlegében 1945 végén négy 
milliárd fontsterling deficit mutatkozott. Súlyos anyagi kár érte a brit tengeri 
hajózást: háború előtti kereskedelmi flottájának 87%-a elsüllyedt. Az ország tete
mes mértékben eladósodott az Egyesült Államoknak, 1945-ben 3 milliárd 355 millió 
fontnyi adóssága volt az USA-val szemben. 

A politikai és gazdasági bajokat tovább tetézte, hogy a domíniumokon a háborús 
években kifejlődött az egyre erősbödő önálló ipar, s az amerikai tőke is mind erő
teljesebben hatolt be e területekre. Ennek következménye, hogy a domíniumok 
Nagy-Britanniához fűződő politikai és gazdasági kapcsolataiban megindult a bomlási 
folyamat.90 

Â brit politika irányítói az ország politikai és gazdasági hanyatlásának feltartóz-

87 Serjözö: i. m. 14. o. 
88 Különleges helyzete abból fakadt, hogy a negyvenes évek végéig meg tudta őrizni a két nagyhatalom között 

saját hatalmi pozícióit, amely kifejezésre jutott egyrészt, az ENSZ B. T.-ban a nemzetközi közösség által elismert 
állandó tagságában, másrészt az európai ügyek vitelében való kiemelt szerepében és a korábbi gyarmatbirodalma 
országaival való kiterjedt kapcsolatrendszerében. Lovassy Tamás: Nagy-Britannia katonapolitikájának főbb vo
násai. Külpolitika, 1984. 2. sz. 32. o., Gyarmati: i. m. 93. o. 

89 S. Hoare volt külügyminiszter, madridi angol nagykövet levele Jordána spanyol külügyminiszterhez, 1943. 
február 19-én. Idézi: Szekisztov, V. A.: Háború és politika. Budapest, 1973. 225. o. 

90 Bollinger, Klaus (szerk.): Világesemények 1945—1907. Budapest, 1968. 654., o.; Kende: i. m. 21. o. 
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tatására igyekeztek fenntartani, illetve erősíteni az Egyesült Államokkal a háború 
idején kiépített ún. „különleges viszonyt". Az angol politikusok az USA támogatásá
val képzelték megvalósíthatónak az európai erőegyensúly visszaállítását, a brit 
hatalmi pozíciók visszaszerzését, valamint a brit gyarmatbirodalom felbomlásának 
megakadályozását. Az angol külpolitika megpróbálkozott a Közel- és Távol-Keleten 
a korábbi kötelezettségvállalásainak felújításával, a Nemzetközösség országaival 
való kapcsolatok szorosabbra vonásával, de ez egyre nagyobb nehézségekbe ütkö
zött. (Nem utolsósorban éppen az Egyesült Államok politikája miatt!) 

Nagy-Britannia törekvése az Egyesült Államokkal való közös globálpolitikai 
szerepvitel kiépítésére az ún. „különleges viszony" alapján, maga után vonta, hogy 
Anglia az Egyesült Államok politikájának támogatójává vált. "Jól érzékelhető ez a 
Külügyminiszterek Tanácsának londoni ülésszakán (1945. szeptember 11—októ
ber 2.), ahol a békeszerződések előkészítésében az angol külügyminiszter, Be vin, 
támogatta amerikai kollégájának álláspontját, aki szerint valamennyi békeszerződés 
előkészítésébe be kell vonni a francia és a kínai külügyminisztert is. Erre vonatkozó
lag a potsdami egyezmény azt írta elő, hogy a béketárgyalásokon „a Tanácsnak azok 
a tagjai vesznek részt, akik az illető ellenséges államnak diktált fegyverletételi fel
tételeket aláíró államokat képviselik."91 

Az 1946. évi békeelőkészítő konferenciákon az olasz békeszerződés, valamint a 
határozathozatal kérdésében ismét együtt lépett fel a két külügyminiszter. Az olasz 
békeszerződés ügyében Byrnes és Bevin mindenképpen csökkenteni akarták az olasz 
jóvátétel összegét. A szovjet igény 300 millió dollár volt, amelynek egyharmada 
a Szovjetuniót, kétharmada pedig Jugoszláviát, Görögországot és Albániát illette 
volna meg. Ellenezték továbbá, hogy Olaszország iparcikkekben téríthesse meg a 
jóvátételt, ez ugyanis siettette volna az olasz ipar újjászerveződését, s ez konkurren-
ciát jelentett az angolszász iparcikkeknek. Az olasz gyarmatok ügyében csak hosszú 
vita után sikerült megegyezni. Elfogadták azt a francia javaslatot, amelynek értel
mében az olasz gyarmatok olasz gyámság alatt maradnak az Egyesült Nemzetek 
felügyelete alatt.92 A párizsi 21-hatalmi békeelőkészítő értekezleten (1946. július 
29—október 15.), annak ellenére, hogy korábban már megegyeztek a kétharmados 
többség elvében, az angol külügyminiszter az abszolút többség elvét javasolta.93 

A hivatalos kormánypolitika mellett az angol uralkodó osztály bizonyos csoportjai, 
akik még hittek Nagy-Britannia világhatalmi szerepében és küldetésében, Churchill 
fultoni beszédével egy új, angol—amerikai világhatalmi berendezkedés koncepcióját 
hozták nyilvánosságra. Megkönnyítette ezt az a tény is, hogy az Egyesült Államok
ban Truman és a vezető amerikai politikusok maguk is egyre inkább a Szovjetunió 
elleni keményebb, a katonai erővel való fenyegetés politikáját tartották egyedül 
célra vezető politikának. Churchill beszédében sürgette az erőegyensúlyon alapuló 
politika felváltását egy határozottabb, dinamikusabb erőpolitikával: „...Azt kell itt 
megfontolnunk ma, amíg időnk van rá, hogyan tudjuk megelőzni a háborút, és tar
tósan biztosítani a szabadság és a demokrácia feltételeit minden országban — olyan 
sürgősen, ahogyan csak lehetséges. A nehézségeket és a veszélyt nem azzal hárítjuk 
el, hogy behunyjuk szemünket, sem azzal, hogy várakozunk, mondván, hadd 
lássuk, mi fog történni, és nem is a megbékélés politikájával. Megoldásra van 
szükség, s ez, minél tovább halogatjuk, annál nehezebbé válik, annál nagyobbak 
lesznek a veszélyek. ... A háború folyamán tapasztaltak alapján meggyőződésem, 
hogy orosz barátaink és szövetségeseink semmitől sem tartanak annyira, mint az 

91 Nemzetközi szerződések gyűjteménye 1945—1958. Budapest, 1958. 45. o. 
92 A párizsi külügyminiszteri értekezlet lefolyásáról (1946. április 25—július 12.) sajtóanyagösszeállítás a Hon

védelmi Minisztérium részére. Hadtörténelmi Levéltár, Honvédelmi Minisztérium, Békeelőkészítő Osztály. 8. doboz, 
A. XV. 3. 

93 Kende: i. m. 86—88. o. 
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erőtől, és semmit sem vetnek meg jobban, mint a katonai gyengeséget. Ezért az erő
egyensúly régi elmélete egészségtelen. Nem tűrhetjük, ha elkerülhető, hogy csekély 
legyen köztünk a különbség, mert ez erőpróba megkísértésére ösztönözné az oroszo
kat." Churchill a továbbiakban síkraszállt az Egyesült Államokkal kialakítandó 
katonai szövetség és a tengeri—légi támaszpontok közös használata mellett: „Most 
jutok el ahhoz a döntő kérdéshez, amelynek felvetése végett ide utaztam. Sem a há
ború biztos elhárítása, sem a nemzetközi szervezet állandó erősödése nem érthető 
anélkül, amit az angolul beszélő népek testvéri szövetségének neveztem. Ez sajátsá
gos kapcsolatot jelent a Brit Nemzetközösség és Birodalom, valamint az Egyesült 
Államok között. Nincs idő most általánosításokra, megpróbálok pontos lenni. 
A testvéri szövetség nemcsak két hatalmas és egyben rokon rendszerünk és társadal
munk egyre növekvő barátságát és kölcsönös megértését követeli meg, hanem a kato
nai tanácsadóink közötti bensőséges kapcsolatok folytatását, amely elvezet az eset
leges veszélyek közös tanulmányozásához, a fegyverzettel foglalkozó és utasításokat 
tartalmazó katonai kézikönyvek hasonlóságához és a tisztek, katonai akadémiai 
növendékek cseréjéhez. Együtt járna a kölcsönös biztonság jelenlegi eszközeinek 
további fenntartásával mindazoknak a tengeri és légi támaszpontoknak a közös 
használata útján, amelyek a két ország birtokában vannak bárhol a világon. "...94 

A beszédtől mind az amerikai, mind az angol kormány elhatárolta magát a Szov
jetunió és a világközvélemény tiltakozása miatt, de Churchill Attleenek és Be vinnék 
a beszéd elhangzása után küldött táviratából kiderült, hogy Truman elnököt és kör
nyezetét nem érte váratlanul a fultoni beszéd. Elolvasta és — mint Churchill jelen
tette: — „Azt mondta nekem, hogy véleménye szerint a gondolat csodálatos, és 
nagyon jó hatása lesz, bár egy kis felfordulást fog okozni." Churchill a Truman 
elnökkel töltött napok benyomásait így összegezte: „Meggyőződésem, hogy egy kis 
erőfitogtatás és ellenállás kell ahhoz, hogy megegyezhessünk Oroszországgal, s meg
jósolom, hogy nemsokára ez lesz az uralkodó vélemény az Egyesült Államokban".95 

Churchill nem tévedett, hiszen az Egyesült Államok 1947 tavaszán kormány
szinten is meghirdette az erőpolitikát a baloldali erők és a Szovjetunió ellen. Az új 
amerikai politika „csalódást" okozott a nagyhatalmi ábrándokat kergető angol 
politikusok számára, mert nyilvánvalóvá vált, hogy az Egyesült Államok a világ 
vezetését nem kívánja megosztani senkivel sem. Ez tulajdonképpen válasz volt 
Churchillnek is, mégpedig elutasító válasz: Amerika nem kívánt másodmagával 
vezetni! A Truman-doktrina éppen ezért éles bírálatot váltott ki az angol uralkodó 
osztály bizonyos köreiből. A Times „forradalminak" minősítette a Truman elvet, 
amely kertelés nélkül kijelenti, hogy Amerika előzetes nagyhatalmi megállapodások, 
vagy az Egyesült Nemzetek Szervezetében lefolytatott viták nélkül is érvényesíteni 
fogja a maga vitatható politikáját. A Daily Herald, a munkáspárti kormány hivatalos 
lapja „súlyosnak", „zavarónak" és „ijesztőnek" találta a nyilatkozatot. „Truman 
elnök beszédének hallatára az első pillanatban kínos érzésünk támadt. Érzéseink 
a második pillanatban sem kellemesebbek".96 

Az amerikai vezető szerep meghirdetésében — sajátságos módon — Nagy-Britan
nia hatalmi pozícióinak gyengülése is szerepet játszott. A Foreign Office 1947. feb
ruár 21-i, Washingtonnak szóló üzenete, amelyben az angolok bejelentették, hogy 
a katonai és gazdasági segélyt Görögországnak csak március végéig folyósítják, moz-

94 Churchill Anthology. Selections from the Writings and Speeches of Sir Winston Churchill. Chosen and Arran
ged by F. W. Heath. London, 1962. 712—713. o.; idézi: Zsigmond László (szerk.): Kyugat-európa, az Egyesült Álla
mok és a nemzetközi helyzet 1945—1955. Budapest, 1971. 220. o. 

95 Rande: i. m. 10. o. 
96 Times, 1947. március 15.; Ľauy Herald, 1947. március 15. idézi: Dutt, R. P.: Válságban Nagy-Britannia és a 

brit imperializmus. Budapest, 1954. 187. o. 
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gósította az amerikai politikusokat.97 Az angol kormány megkezdte pozíciói átenge
dését az erősebb szövetségesnek. Ez azonban nem zárta ki, hogy a két legnagyobb 
tőkés hatalom kapcsolatában időnként ellentétek, feszültségek keletkezzenek. A gaz
dasági, pénzügyi és stratégiai ellentétek szüntelenül megnyilvánultak és éles küzdel
mekhez vezettek.98 

A konfliktusok ellenére Nagy-Britannia továbbra is elismerte az Egyesült Államok 
dominanciáját a világpolitika irányításában, s a jövőben is késznek mutatkozott 
kül- és katonapolitikáját alárendelni az Egyesült Államoknak. A Marshall-terv be
jelentése után az angol kormány magáévá tette az amerikai felhívást és közös európai 
terv elkészítésére tett javaslatot. A Marshall-segély megtárgyalására angol-francia-
-szovjet külügyminiszteri konferencia kezdődött Párizsban, 1947. június 2. és 
július 2. között. A konferencia nem tudott megegyezni közös európai terv létre
hozásában, az angol és francia javaslat egy nagyhatalmakból álló „igazgató bizottsá
got" akart létrehozni, amely meghatározta volna az egyes tagországok fontosabb 
iparágainak fejlesztési irányát. A nyugati államok e tervvel a többi európai ország 
szuverenitásának megsértésével saját érdekeiket akarták érvényesíteni, amibe a 
Szovjetunió nem egyezhetett bele. 

Nagy-Britannia európai gazdasági és politikai pozícióinak további gyengülését 
jelezte, hogy lemondott a Ruhr-vidék önálló ellenőrzéséről. Az 1947. augusztus 
12—szeptember 10-i tárgyalásokon létrehozták az angol—amerikai vegyes ellenőr
zést és megállapodtak Németország angol—amerikai övezeteinek módosított ipari 
termeléséről. A terv módosítására azért volt szükség, „mert azok a feltevések, ame
lyekre Németország gazdasági újjáépítését s ezáltal jóvátételi kötelezettségeinek 
teljesítését alapozták, nem váltak valóra. Sem az angol—amerikai zóna, sem Német
ország egésze nem állhat helyre a jelenlegi terv alapján.99 Egyre inkább nyilvánvalóvá 
válik, hogy Németország a jelen körülmények között nem járulhat hozzá a maga 
nélkülözhetetlen közreműködésével Európa egészének gazdasági helyreállításához. 
... A bizonális területnek a háború előtti külkereskedelem volumenén túlmenő több-

97 Az amerikai politikusok közül senki sem kételkedett abban, hogy nem kevesebb a tét, mint az amerikai biz
tonság és a nemzet megmaradása. „Katonai szempontból Görögország... függetlensége az Egyesült Államok számára 
stratégiailag létfontosságú" — jelentette ki Robert Peterson hadügyminiszter. Forrestal, a haditengerészet minisz
tere, egy baloldali győzelem veszélyét Görögországban — nemzetközi szempontból — tömörebben fogalmazta meg: 
„Kettészakad a világ". Yergin: i. m. 275—302. o., id.: Világtörténet 100—107. o. 

98 így volt ez az angol—amerikai pénzügyi és kereskedelmi egyezménynek a megkötésekor is, közvetlenül a háború 
befejezése után. (1945. december C.) Az Egyesült Államok 3750 millió dolláros kölcsönt nyújtott Nagy-Britanniának, 
de ebből azonnal le is számított 650 millió dollárt, különböző adósságok fejében. A kölcsönt évi 2%-os kamattal 
1951-től 44 év alatt kellett visszafizetni. A kölcsön fejében az angol kormány vállalta, hogy az életbeléptetéstől 
(1946. júpus 15.) számított egy éven belül szabadon átválthatóvá teszi a fontsterlinget, továbbá nem alkalmaz meg
különböztető megszorításokat a dollárral fizetendő árukkal szemben, s végül tárgyalásokat kezd a fontsterling-köve-
telésekkel rendelkező országokkal a követelések csökkentése, vagy visszafizetése érdekében. 

Mindhárom kikötés olyan egyértelműen szolgálta az Egyesült Államok betörését az angol, a nemzetközösségi, ille
tőleg az európai piacokra, hogy azok elfogadása kizárólag Anglia súlyos gazdasági nehézségeivel magyarázható. 
A fontsterling szabad átváltása megszüntette a sterlingövezet országainak azt a megkötöttségét, amelynek értelmében 
exportból szerzett dollárbevételeiket nem használhatták fel szabadon. A második kikötés az USA-ból származó be
hozatalra vonatkozó kötöttségeket kiterjesztette más országokból Angliába irányuló behozatalra. A harmadik az 
Egyesült Államok piaca felé fordította azoknak a behozatalra szoruló országoknak az érdeklődését, akik a fontsterling 
követeléseikből esetleg brit exportcikkeket vásároltak volna. Ezek a kikötések megfeleltek annak az amerikai gazda
sági és pénzügyi politikának, amelynek célja volt a kereskedelem liberalizálásának jelszavával benyomulni az európai 
piacokra. Bevin a kemény feltételeket azzal mentegette, hogy „sohasem kellemes kijönni a pénzkölcsönzőtől, s utána 
számolni, mibe is került a kölcsön." Feszültséget okozott a két állam viszonyában az atomegyüttműködés amerikai 
felmondása is. Attlee Trumanhoz küldött levelében (1946. június 6.) így ír erről:,, Alig hogy a háború véget ért, már 
közölték velünk, hogy az információszolgáltatást be kell szüntetni, amíg új megállapodások nem jönnek létre. Ennél
fogva, amikor novemberben Washingtonba látogattam, egyik célom az volt, hogy kieszközöljem, amint azt Roosevelt 
elnök 1944. szeptemberében... Churchill úrnak megígérte, a háború alatti együttműködés folytatását úgy, hogy az 
teljes és hatékony legyen. Nagyon megnyugodtam tehát, amikor ön ebbe, valamint abba beleegyezett, hogy a vegyes 
intéző bizottságot kérjék fel, hogy ilyen megállapodásra tegyen javaslatot. Az előző egyezmény természetes és logikus 
folytatásának látszott, hogy a békeidőkben való együttműködésre vonatkozó megállapodások kiterjedjenek legalábbis 
erre a területre, amire azelőtt kiterjedtek, és vegyék figyelembe azt a tényt, hogy országunk most jelentős erőt for
díthat az atomenergia-tervre . . . " 

Ez az érvelés Truman részéről válasz nélkül maradt, mivel lehetetlennek tartotta az együttműködést az atom
kutatás terén. Nagy-Britanniának így önállóan kellett hozzáfognia saját fejlesztési programjához. Randé: i. m. 
50—57. o. ; Twilight of Empire. Memoirs of Prime Minister Clement Attlee. New York, 1902.105. o. ; idézi Zsigmond: 
i. m. 332—333. o. 

99 1940 márciusában a négy megszálló hatalom a szövetséges ellenőrző hatóság útján tervet fogadott el a jóvá
tételről és a háború utáni német gazdaság szintjéről. Zsigmond: i. m. 255. o. 
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letet kell termelnie, hogy kereskedhessen Németország többi részével. Ez főleg az 
acélra és acélárukra vonatkozik, ezek a legkeresettebb árucikkek Németország többi 
részén, így cserébe az angol—amerikai zóna számára fontos termékeket kapna."100 

Az 1946 márciusi terv az acélipar kapacitását egész Németországban 7,5 millió 
tonnában állapította meg, míg a módosított terv az egyesített zónában 10,7 millió 
tonnára emelte.101 

Nagy-Britannia támogatta az Egyesült Államokat egy közös németországi politika 
kialakításában s aktív szervezője volt az 1948. február 23-ra összehívott londoni 
hathatalmi konferenciának.102 

Az angol külpolitika kezdeményezésére — de amerikai jóváhagyással és támoga
tással103 — létrehozták a brüsszeli öthatalmi egyezményt, amelynek szovjetellenes 
éle már világosan megmutatkozott. A brüsszeli paktum jelentősége mindenekelőtt 
abban állt, hogy először teremtett Nyugat-Európában állandó katonai szervezetet, 
amit alapvetően a Szovjetunió és a népi demokratikus államok ellen kívántak fel
használni. A szovjet külügyminisztérium közleménye a szerződés létrehozásakor jog
gal állapította meg, hogy: „...ennek a szövetségnek a megalakulása azt jelenti, hogy 
Nagy-Britannia, Franciaország és a többi résztvevő ország kormányai véglegesen 
szakítottak azzal a politikával, amelyet a Hitler-ellenes koalícióhoz tartozó demok
ratikus államok a második világháború alatt folytattak. ..."104 

Az angol kormány azon igyekezete, hogy Nagy-Britannia csökkenő hatalmi pozí
cióit az Egyesült Államokkal kialakított ún. „különleges kapcsolatok" kiépítésével 
helyreállítsa, nem csak a külpolitika, hanem a brit katonapolitika bizonyos alá-
rendelődését is maga után vonta. 

A második világháború után kialakított brit katonapolitikát meghatározta egy
részt Nagy-Britannia politikai és katonai pozícióinak hanyatlása, másrészt gyarmati 
uralmának kezdődő bomlása. 

Nagy-Britannia fegyveres erőinek létszáma 1945 nyarán elérte a kb. 4 700 000 főt,105 

de a brit fegyveres erők kötelékében más országok csapatai is szolgáltak, így pl. : Ka
nada kb. 726 800, India kb. 2 millió, Ausztrália kb. 580 000, Dél-afrikai Unió kb. 
200 000, Űj-Zéland kb. 100 000, a londoni lengyel emigráns kormány pedig kb. 
165 000 fővel. A brit fegyveres erők kötelékébe tartozott a mintegy 5200 főnyi cseh
szlovák katonai alakulat is, amely a nyugat-európai arcvonalon harcolt.106 A brit 
fegyveres erők háborús összlétszáma az Egyesült Államok hadseregének egyharma
dát tette ki. 

A háborút követő általános leszerelések alól Anglia sem vonhatta ki magát, hiszen 
milliós hadseregének fenntartására mind szűkösebb anyagi eszközöket tudott fordí
tani. A háború befejezése után súlyos gazdasági nehézségekkel küszködött, ami első
sorban a nagymértékben megnövekedett nemzetközi gazdasági versenyből követke
zett. Ugyanakkor volt egy jóval hosszabb trend, amely már a XIX. század záró 
éveiben is látható volt, nevezetesen az, hogy az angol gazdaságnak nem sikerült 
fenntartani olyan növekedési rátákat, illetve versenyképes teljesítményt, ami a többi 
ipari országgal bírta volna a versenyt. Nagy-Britannia ipari termelése — az 1937. 

100 Uo. 250. o. 
101 Uo. 
102 Az értekezletre Franciaországon kívül a Benelux-államok képviselőit is meghívták. A tárgyalások június 

1-én fejeződtek be, s az elfogadott javaslatok a potsdami egyezmények nyílt megtagadását jelentették, hiszen egy 
különálló nyugatnémet állam alapjait fektették le. 

103 Truman emlékirataiban bevallja, hogy Bevin brit külügyminiszter konzultált vele tervének kialakításakor 
Marshall amerikai külügyminiszter útján, s ő melegen üdvözölte a tervet. Truman: Memoirs, I I . k. 255. o. 

104 Zajavlényie Minyisztersztva innosztrannih gyel SZSZSZB, o Szeveroatlantyicseszkom paktye. Moszkva, 
Goszpolitizdat, 1949. 4—5. o. 

105 Bognár Károly: Országvédelem, korszerű honvédelem. Budapest, 1974. 90. o.; Világtörténet, 10. 433. o. 
106 A második világháború története 1939—1945. 10. k. 38—39. o. 
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évet 100%-nak véve — 1946-ban 95%, 1947-ben 100, míg pl. az USA-é 147, illetve 
163% volt.1«7 

Az angol vezető politikusok — a súlyos gazdasági problémák ellenére — a biro
dalom fenntartására, a nemzeti felszabadító küzdelmek leküzdésére hatalmas fegy
verkezésbe, illetve hadseregszervezésbe kezdtek. Nagy-Britannia a háború után 
nemzeti jövedelmének évről évre jelentős hányadát fordította fegyverkezésre, s ez
által nagy összegeket vont el nemzetgazdasága termelő jellegű fejlesztésétől. A fegy
verkezés aránya a brit nemzeti jövedelemben a második világháború után mintegy 
8—10% körül alakult, s Nagy-Britanniát ebben a vonatkozásban a tőkés országok 
közül csak az USA előzte meg. Az ország hadügyi költségvetése 1947/48-ban 899 mil
lió, 1948/49-ben pedig 693 millió fontsterling, a költségvetés 23%-a volt. Az 1948/49-
es költségvetés az egyes haderőnemek között az alábbiak szerint oszlott meg : száraz
földi erők 305, légierő 173, flotta 153 millió fontsterling. Ezen összegekhez még 
kb. 62 millió font járult a különböző felszerelések biztosítására. Az adatok nem tar
talmazzák a tudományos kutatások, valamint az atomkutatás céljaira fordított 
összegeket.108 

Az angol katonapolitika egyik legfontosabb feladata a közel- és távol-keleti út
vonalak biztosítása volt, ezért e régiókban nagy létszámú csapatokat kellett tarta
nia. Angol katonai egységek voltak Transzjordániában — bár ez az ország 1946-tól 
független volt, de az Arab Légió továbbra is angol tisztek vezetése alatt állott —, 
Irakban, Iránban, Egyiptomban a Szuezi-csatorna övezetében (kb. 43 000 fő), a 
Perzsa-öböl arab államaiban,109 valamint a függetlenségét elnyert Burmában a Brit 
Katonai Misszió.110 A brit fegyveres erőket a Távol-Keleten kétszer is bevetették 
a nemzeti felszabadító mozgalmak ellen, először 1945 augusztusában Indonéziában, 
majd 1948-ban Malaysiában.111 

Az angol katonapolitika másik fontos törekvése volt a második világháború után az 
Egyesült Államokkal kialakított szoros szövetség mellett egy nyugat-európai katonai 
szövetség megteremtése, s ezáltal erőfölény kialakítása a Szovjetunió ellen. E katona
politikai elv szorosan összefüggött azzal az angol nagyhatalmi elképzeléssel, amely 
szerint világméretekben egy angol—amerikai vezető szerep érvényesülne, s ez bizto
sítaná az amerikai katonai erő felhasználásával a közel- és távol-keleti brit pozíció
kat, ugyanakkor Nyugat-Európában angol vezetéssel jönne létre egy katonai szövet
ség a Szovjetunió feltartóztatására. E katonapolitikát Henry Kissinger így jelle
mezte: „... Nagy-Britannia ... figyelte a háború utáni világot és igyekezett beindí
tani egy olyan háborús stratégiát, amellyel megakadályozhatja a Szovjetunió be
folyását Közép-Európában. ..."112 E célkitűzés alapján érthetőek Churchill 1945. 
májusi parancsai: 17-én megparancsolja, hogy hagyjanak fel az angol bombázó
légierő már megkezdett csökkentésével, majd 27-én megismétli: „...ne álljanak át 
teljesen a leszerelésre. ... A fent mondottak különösen a légierőkre vonatkoznak, 
amelyet még felhasználhatunk arra, hogy lecsapjunk az oroszok közlekedési vona
laira. ,.."113 

Az atombomba felrobbantása után Churchill az atomzsarolással akarta a Szovjet
uniót engedményekre kényszeríteni, s az angolszász érdekeket elfogadtatni: „...úgy 

107 Lovassy: i. m. 34. o.; Randé: i. m. 30. o. ; Cry, Arthur: War and Politics in Britain. Current History, 1982. 
december 409- o. 

108 Palánkai Tibor: Nagy-Britannia és a Nemzetközösség. Budapest, 1971. 40 o.; NATO-Strategie i. m. 50. o.; 
Hadtörténelmi Levéltár. A Honvédség főfelügyelőjének okmányai 5. cs. Külföldi katonai költségvetési adatok 
22—25. o. 

109 Bahrein, Katar, Kuwait, Jemen, Maszkát, Oman. 
110 Ľutt: i. m. 49—50. o. 
111 Bognár Károly: A katonai erő és a nemzetközi enyhülés. Budapest, 1977. 216—217. o. 
112 Kissinger, Henry: Gondolatok egy kapcsolatról: angol és amerikai magatartás a háború utáni katonapoli

tikában. International Affairs, 1982. 4. sz. 571. o. 
113 Világtörténet, 10. k. 478. o. 

— 716 — 



képzelte, hogy módjában van eltörölni Oroszország valamennyi ipari és népességi 
gócpontját a föld színéről, anélkül, hogy figyelembe vette volna az ezzel összefüggő 
problémákat. ... Csodálatos ábrándképet festett önmagáról mint az atombomba 
egyedüli birtokosáról, aki oda vetheti le a bombákat, ahová akarja, ily módon min
denhatóvá válik, s kedve szerint diktálhat Sztálinnak."114 Churchill később sem 
mondott le az atombomba bevetéséről, hiszen 1948-ban a berlini válság kitörésekor 
— mint ellenzéki politikus — azt javasolta Truman elnöknek, hogy az Egyesült 
Államok és Nagy-Britannia intézzen együttes ultimátumot a szovjet kormányhoz, 
és követeljék a szovjet csapatok kivonását Berlinből és Németország keleti feléből, 
„ellenkező esetben annak a fenyegetésnek teszi ki magát, hogy atombombák hulla
nak a Szovjetunió városaira."115 

1947 tavaszától az amerikai kül- és katonapolitika módosulásával az angol kül- és 
katonapolitika függősége is egyre mélyült. Nagy-Britannia uralkodó csoportjai a 
gazdasági, politikai és katonai gyengülés következtében az Egyesült Államokkal való 
politikai és katonai szövetségben látták az egyetlen megbízható garanciát pozícióik 
megőrzésére, s ezért készek voltak az USA által kialakított kül- és katonapolitika 
követésére.116 Az amerikai hadászat Nagy-Britanniával szemben támasztott követe
lése kettős volt: egyrészt atombomba-támaszponttá akarták fejleszteni, másrészt 
nagy létszámú szárazföldi hadsereg felállítására szerették volna rávenni. 

Az első amerikai légi támaszpontokat 1948 júliusában hozták létre, Kelet-Angliá
ban. Három bombázótámaszpontot építettek ki, Sculthorpe-ban, Lakenheath-ben és 
Mildenhall-ban, s ezeken az amerikai stratégiai légierő három közepesbombázó 
repülőcsoportja települt kb. 90 db B—29-es géppel. Ezzel létrejött az első nukleáris 
fegyvert tároló bázis Európában.117 

Az amerikai hadászati nézetek elfogadását jelezte az 1947. július 18-i Véderő-
törvény is, amely meghatározta a brit haderő vezetési, szervezési és kiegészítési 
rendszerét. Nagy-Britannia a második világháború előtt, békeidőben, nem ismerte 
az általános védkötelezettséget, azt csupán háború idején és annak tartamára léptet
ték életbe. A második világháború alatt hozott véderőtör vény különböző kiegészítő 
rendeletekkel 1946-ig volt érvényben. Az új véderőtör vény — a brit történelem 
folyamán első ízben — kimondta a védkötelezettséget békeidőre is, s minden katonai 
szolgálatra alkalmas ifjú 18—26 éves kora között 12 havi118 tényleges szolgálatot 
volt köteles teljesíteni a brit nemzeti haderő valamely haderőnemének egységénél. 
Az általános védkötelezettség alapján bevonuló egyén szolgálatának letöltése után 
köteles volt négyévi megszakított szolgálatot teljesíteni a brit nemzeti haderő általa 
megválasztott kisegítő haderő egységénél.119 

A törvénnyel újjászervezték a haderő legfelsőbb vezetését is. A brit haderő leg
felsőbb parancsnoka békében és háborúban egyaránt a király, de szerepe a haderő 
vezetésében teljesen névleges. Minden haderőnem részéről szárnysegédei voltak, akik 
tájékoztatták a haderő helyzetéről és egyben a király esetleges kívánságait tolmá
csolták a haderő tényleges vezetői felé. A haderő legfelső vezetési szerve a Parla
mentnek alárendelt Védelmi Bizottság (Defence Committee), melynek feladata a ka
tonai javaslatok előterjesztése s a Parlament által elfogadott, a haderőt érintő hatá
rozatok végrehajtása és ellenőrzése. A Védelmi Bizottság a katonapolitikai helyzet 
tanulmányozásával, az ország hadiállapotba való átállítási terveinek előkészítésével 

114 Alanbrooke tábornoknak, az angol légierő vezérkari főnökének véleménye. Idézi: Dutt, R. P.: Korunk törté
nelmi problémái. 1964. 94—95. o. 

115 Serfőző: i. m. 12. o. 
116 Tőlnay László: A NATO katonapolitikájának és katonai doktrínájának alapjai. Külpolitika, 1984. 1. sz. 24. o. 
117 A következő években fokozatosan bővítették az amerikai légi támaszpontokat. Bombázó légi támaszpontok 

létesültek Brize Norton-ban, Fairford-ban, Upper Heyford-ban, Greenham Common-ban, Manston-ban, vadász-
repülő-támaszpontok Shepherds Groven-ban, Bantwater-ban. Dutt: i. m. 351—352. o. 

118 Ezt 1949-ben 18 hónapra emelték. 
119 Tájékoztató adatok Nagy-Britannia haderejéről. Honvédelmi Minisztérium, IV. Főcsoportfőnökség, Buda

pest, 1950. 58. o. (A továbbiakban — „Tájékoztató adatok...") 
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foglalkozott és megadta a fegyveres erők szervezésének és fejlesztésének irányát. 
A Bizottság tagjai a miniszterelnök — aki egyben a Bizottság elnöke is —, a nemzet
védelmi miniszter, a külügyminiszter, a pénzügyminiszter, a szárazföldi, a légügyi-, 
a haditengerészeti miniszter, a munkaügyi és végül a felszerelési miniszter. A Védelmi 
Bizottság tanácskozásain a haderőnemek vezérkari főnökei, valamint más katonai 
és polgári személyek is részt vettek, amennyiben a bizottság őket érintő kérdéseket 
tárgyalt. A Védelmi Bizottság mellett három állandó bizottság működött : 1.) a Terme
lési Tárcaközi Bizottság, a nemzetvédelmi miniszter elnöklete alatt. Ez a Bizottság 
az ország hadiipari lehetőségeinek tanulmányozásával foglalkozott és meghatározta 
az anyagi mozgósítás tartalékait, valamint békeidőben az ipari termelés programját ; 
2.) a Tengerentúli Védelmi Bizottság a gyarmati területek védelmi kérdéseivel és a 
gyarmatok ember- és anyagtartalékainak háborús célokra való felhasználásával fog
lalkozott; 3.) a Honi Területi Védelmi Bizottság az ország lakosságának és iparának 
háborúra való előkészítését végezte. Feladatai közé a légvédelmi kérdések, a tűzoltó 
szolgálat, a lakosság élelmiszerrel való ellátásának megszervezése, és az egészségügyi 
biztosítás tartoztak. 

A Védelmi Bizottság határozatait, döntéseit a haderőnemek felé a Nemzetvédelmi 
Minisztérium közvetítette. Elosztotta az embertartalékokat, pénzösszegeket, fegy
verzetet, koordinálta a különböző hadianyagok termelési programját. Az általános 
és a haderőnemek közötti adminisztrációt, valamint a honvédelmi források felhasználá
sát illető javaslatait jóváhagyás végett a minisztérium terjesztette a Védelmi Bizottság 
elé, amely azt az elfogadás után a Parlamenthez továbbította. A NemzetvédelmiMinisz-
térium alárendeltségében a következő szervek működtek : a Katonai Törzs, melynek 
feladata a brit nemzetvédelmi ügyeknek a haderőnemeken belüli összehangolása, az 
Egyesült Államokkal és az ENSZ katonai csoportjával való összeköttetés fenntartása ; 
az Egyesített Hírszerző Iroda (Joint Intelligence Bureau) az egyes haderőnemek hír
szerző tevékenységét hangolta össze. A Nemzetvédelmi Minisztérium irányítása alatt 
álltak a következő intézetek és intézmények is: a Kombinált Hadműveleti Törzs, 
amely a szárazföldi csapatok, a légierő és a haditengerészet együttműködésében folyó 
nagy hadműveleteket tervezte, a Tudományos Kutató Munkák Bizottsága, amely 
a fegyverkezés területén a kutató munkát végezte. A Birodalmi Védelmi Kollégium, 
a legmagasabb katonai tanintézet volt, ahol nemcsak katonai, hanem olyan polgári 
specialistákat is képeztek, akik egy háború esetén vezető helyekre kerültek volna. 

A haderőnemek irányítását a megfelelő minisztériumok végezték, illetve az adott 
haderőnemre vonatkozóan a Védelmi Bizottság és a Nemzetvédelmi Minisztérium 
utasításait hajtották végre. 

A haderőnemek zavartalan együttműködésének biztosítására az egyes haderő
nemek vezérkari főnökei bizottságot, az ún. Vezérkari Főnökök Bizottságát alkot
ták. Ez közvetlenül a Védelmi Bizottságnak volt alárendelve és részben mint annak 
tanácsadó testülete, részben mint döntéseinek végrehajtója működött. Kidolgozta 
a nemzetvédelem egészére vonatkozó hadászati és hadműveleti terveket, a Védelmi 
Bizottság nevében utasításokat adott a hadszínterek főparancsnokainak a hadveze
tés általános irányára vonatkozóan és konkrét feladatokat jelölt ki nekik. A Vezér
kari Főnökök Bizottsága mellett három állandó bizottság működött: az Egyesített 
Operatív Bizottság, feladata a hadműveletek kidolgozása a három haderőnem rész
vételével; az Egyesített Felderítő Bizottság a felderítés kiértékelésére és felhaszná
lására és végül az Adminisztratív Tervezés Egyesített Bizottsága, mely a hadműve
letek anyagi ellátásának megtervezésére volt hivatott.120 

A brit katonapolitika a kormány által támasztott legfontosabb követelményeknek 
megfelelően a legnagyobb figyelmet a szárazföldi és a légi haderő fejlesztésére fordí
totta. Angol csapatok legnagyobb számban Németországban, a Rajnai Brit Had-

120 Uo. 13-25. o. 
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sereg kötelékében, illetve a Közel- és Távol-Keleten állomásoztak. A Rajnai Brit 
Hadseregben a következő egységek voltak : 1 gyalogos hadosztály és 3 gyalogos dan
dár, 1 páncélos hadosztály és 2 páncélos dandár, 6 tüzérezred, 1—1 páncéltörő és 
légvédelmi tüzérezred és végül 1 híradó ezred. A főparancsnokság közvetlen aláren
deltségébe még 2 tüzér- és 1 utász ezred tartozott. Ezek együttes létszáma kb. 
250—270 000 fő. A németországi angol légierő parancsnokság alá kb. 5 vadászbom
bázó, 1 közepesbombázó és 3 szállító század tartozott. Németországon kívül brit 
fegyveres erők állomásoztak még Ausztriában és Triesztben, kb. 3 gyalogezrednyi 
erő. A brit Közel-Keleti Parancsnokságot 1948 júniusában átszervezték, és az addigi 
főparancsnokság helyett, amely a Szuezi-csatorna övezetében Fayyidban székelt, két 
parancsnokságot hoztak létre. A Keleti Földközi-tengeri Parancsnokság alá tartoz
tak a Gibraltáron (1 gyalogzászlóalj, 1 parti tüzérezred), a Máltán (1 parti, 2 lég
védelmi tüzérezred), Cipruson (3 gyalogoszászlóalj), a Szuezi-csatorna övezetében 
(2 gyalogos zászlóalj, 1 tüzérezred, 2 harckocsizászlóalj) és az Észak-Afrikában (1 
harckocsizászlóalj, 1 utászezred) állomásozó brit erők, a Kelet-Afrikai Parancsnokság 
alá pedig az Eritreában és Brit Szomáliában (3—3 gyalogos zászlóalj) levő száraz
földi haderők.121 A Közel-Keleten állomásozott 2—2 felderítő, illetve vadászszázad 
Fayyidban, Gibraltáron, illetve Máltán és Cipruson, továbbá 1 bombázó század, 
Fayyidban. Támaszpontok voltak még Arábiában, Adenban, Irakban és Ománban. 

A Távol-Keleti Főparancsnokság szárazföldi egységei Hongkongban és Malaysiá
ban állomásoztak. Hongkongban 1 gyalogos hadosztály, 1 harckocsizászlóalj, 2 tü
zérezred és 1 légvédelmi tüzér ezred, Malaysiában 2 gyalogos hadosztály, 1 harc
kocsizászlóalj és 3 tüzérezred. Légi alakulatai elsősorban Malaysiában és Szingapúr
ban települtek (2 vadászbombázó és 1 vadászszázad, illetve 2 bombázó és 1 fel
derítő század). Támaszpontok voltak még Hongkongban, Pakisztánban, Észak-
Borneón, Ceylonban és a Fidzsi-szigeteken. 

A Véderőtörvény és a hadseregfejlesztés eredményeképpen a brit tényleges haderő 
1949 végére kb. 742 000 fő volt, amelyből a szárazföldi haderőhöz 376 000, a légi 
haderőhöz 202 400 és a haditengerészethez 146 000 fő tartozott. A brit nemzeti had
erő összállománya ennél magasabb volt, hiszen a tényleges haderőn kívül a kisegítő 
haderőben is szolgált 121 404 fő. A polgári alkalmazottak létszámával (229 500 fő) 
a brit nemzeti haderő létszáma elérte az 1 075 304 főt.122 

A szárazföldi haderő összesen kb. 14 gyalogos, 5 páncélos, 2 ejtőernyős és 1 zsol
dos hadosztályból, 12 gyalogos, 10 páncélos, valamint 1 ejtőernyős dandárból állt. 
A légierő összállománya kb. 65 vadász, 21 bombázó, 10 távolfelderítő, 28 szállító 
és 56 kiképző, illetve egyéb századból tevődött össze. 

Repülőgépállománya123 kb. 2000—2200 db-ot tett ki, amelyből kb. 850 vadász
gép, kb. 200 bombázó, kb. 100 felderítő, kb. 250 szállító és kb. 800 egyéb repülőgép 
volt. A haditengerészet állománya mintegy 687 különböző hajóegység: 5 csatahajó, 

121 Honvéd, 1948. június, 61. o. 
122 „Tájékoztató adatok.. ." i. m. 40—41. o. ül. 81—96. o. 
123 A brit légierő állományában rendszeresített vadászbombázók és bombázógépek legfőbb jellemzői: 
Vampire FB—5: Csúcssebessége 855 km/h, hatósugara kb. 700 km. Fegyverzete: 4 db 20 mm-es gépágyú, 2 db 

454 kg-os bomba. 
Gloster Meteor F~8: csúcssebesség 927 km/h, csúcsmagasság 13 310 m, hatótávolság 840 km, póttartállyal 1575 

km. Fegyverzet: 4 db 20 mm-es gépágyú, 2 db 454 kg-os bomba. Mindkét gép a nyugat-németországi 2. Harcászati 
Légi Hadseregnél volt rendszeresítve. 

Hornét F—3: csúcssebesség 760 km/h, hatótávolság 830 km, fegyverzet : 4 db 20 mm-es gépágyú, 2 db 454 kg-os 
bomba. Rendszeresítve a Közép-Keleti Légi Parancsnokságon. 

Hawker Tempest F—2: csúcssebesség 704 km/h, hatósugár 627 km, fegyverzet: 4 db 20 mm-es gépágyú, 2 db 
454 kg-os bomba. 

Hawker Tempest F—6: az F—2 típus továbbfejlesztett változata, különleges trópusi berendezésekkel ellátva. 
Rendszeresítve a Távol-Keleti Légi Parancsnokságon. 

Bombázógépek: 
English Electric Canberra B—2: maximális sebessége 850 km/h, csúcsmagasság: 14 500 m, bombateher: 4000— 

5000 kg. Rendszeresítve a 2. Harcászati Légi Hadseregnél. 
Arno Lancaster B—1: max. sebessége: 447 km/h, hatótávolság 2671 km, csúcsmagasság 13 800 m, fegyverzet: 10 

db 7,69 mm-es géppuska, bombateher: 8165 kg. 
Mosquito B—35: max. sebesség 675 km/h, hatótávolság 2800 km, csúcsmagasság: 10 370 m, bombateher: 1816 

kg, fegyverzete nincs. 
Mindkét géptípus a Közép- és Távol-Keleti Légi Parancsnokságoknál volt rendszerbe állítva. (Tájékoztató a brit 

haderő repülőgépeiről. Honvédelmi Minisztérium, IV. Főcsoportfőnökség, Budapest, 1952. 13—55. o.) 



8 nagy, 13 könnyű és 1 kísérő repülőgépanyahajó, 35 cirkáló, 186 romboló, 171 fre
gatt, 68 tengeralattjáró és 200 kisebb hadi- és segédhajó.124 

A fejlesztés következtében a brüsszeli szerződés által létrehozott Nyugati Unióban 
már Nagy-Britannia adta a legtöbb katonát.125 Az Unió a nyugat-európai katonai 
erők és hadipotenciál első szervezeti összefogása volt a Szovjetunió és a népi demok
ratikus államok ellen, s így a NATO közvetlen előzményének is tekinthetjük. Az öt 
állam hadügyminiszterei és vezérkari főnökei 1948 áprilisában Londonban értekez
letet tartottak, melynek befejezésekor jegyzéket küldtek az Egyesült Államok elnö
kéhez, amely a szükséges fegyverzet és katonai felszerelés listáját tartalmazta. 
Ebben hangsúlyozták, hogy a szerződés az Egyesült Államok aktív támogatása 
nélkül nem sok reális értékkel bír. Az értekezleten megállapodás született az első 
vonalbeli védelmi hadsereg összeállítására vonatkozóan is. Az Unió védelmét 23 had
osztályból álló erő látná el, a légvédelmet és a légi támogatást a brit légierő feladatává 
tették.126 

Az Egyesült Államok vezetői felismerték, hogy az Unió jó eszköz az amerikai 
,,feltartóztatási" doktrína szolgálatára, így már júliusban amerikai (és kanadai) szak
értők jelentek meg a Nyugati Unió Védelmi Szervezetének ülésén, egyelőre meg
figyelőként. 1948 októberében, a Vandenberg-határozat kongresszusi elfogadása után, 
már közvetlen tárgyalások folytak a Nyugati Unió és az Egyesült Államok, valamint 
Kanada közt egy közös katonai szerződés aláírásáról. E tárgyalások eredményeként 
született meg az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete, a NATO. 

Az új katonai szervezet stratégiáját elsősorban az Egyesült Államok hatalmi érdekei 
határozták meg, ami Bradley tábornoknak, a NATO közös vezérkara első meg
bízott vezetőjének az amerikai képviselőház külügyi bizottsága előtt mondott be
szédéből is kiderült: „...Ez a stratégia öt feltételezett tényezőn alapszik: Először, 
az Egyesült Államokat bíznák meg a stratégiai bombázással. A közös védelemben az 
elsőbbség azt illeti meg, aki az atombombát szállítja. Másodszor, az Egyesült Álla
mok flottája és a Nyugati Unió tengeri hatalmai hajtanák majd végre a fontos ten
geri hadműveleteket, beleértve a tengeri utak biztosítását. A Nyugati Unió országai 
és más országok maguk gondoskodnának kikötőik karbantartásáról és partjaik védel
méről. Harmadszor, az egyesített vezérkar főnökei megegyeztek abban, hogy a szá
razföldi hadsereg magvát az európai országok szolgáltatják, de később, ha majd 
mozgósítottak, hozzájárulnak más országok is. Negyedszer, Nagy-Britanniára, Fran
ciaországra és a közelebb eső országokra hárulna a kishatósugarú légitámadás, bom
bázás és a légvédelem feladatainak legnagyobb része. Az Egyesült Államok taktikai 
légierőt tartana fenn a saját szárazföldi és tengeri haderői számára és az Egyesült 
Államok védelmére. Ötödször, a többi ország aszerint hajtana végre külön feladato
kat, hogy közel vagy távol esik-e az esetleges hadszíntértől. ...,,nl E beszédben már 
fellelhetők azok az elemek, amelyek a NATO első, ún. „pajzs és kard" doktrínájában 
nyertek világosabb, határozottabb és konkrétabb megfogalmazást. 

A NATO létrejöttével Nagy-Britannia katonapolitikája is változott, módosult. 
Míg 1947-ben az amerikaiak az atombomba-támaszpontok, illetve nagy létszámú 
szárazföldi hadsereg létrehozását sürgették az angol kormánytól, addig a NATO 
megalakulásával bizonyos hangsúlyeltolódás ment végbe a brit katonapolitikában 

124 „Tájékoztató adatok", i. m. 38—41. o. 
125 A Nyugati Unió hadseregeinek adatai: 
Nagy-Britannia: 929 900 fő (szárazföldi erő: 530 000, légierő: 240 000. tengerészet: 144 000). 
Franciaország: 590 000 fő (szárazföldi erő: 455 800, légierő: 77 000, tengerészet: 58 000V 
Belgium—Hollandia: 1C3 550 fő (szárazföldi erő: 128 200, légierő: 5350, tengerészet: 30 000). 
Luxemburg: 1825 fő. 
A számadatok eltérőek ugyan, de Nagy-Britannia vezető erejét mindkettő jól érzékelteti (1. a 120. sz. jegyzet); 

NATO-Strategie : i. m. 50. o. 
126 Nagy-Britanniának 5, Franciaországnak 15, a Benelux-államoknak 3 hadosztályt kellett kiállítaniuk. Bognár 

Károly: Harminc év a haladás ellen. (NATO, 1949—-1979) Budapest, 1979. 15. o. 
127 Bradley tábornok e beszédét 1949. július 29-én mondta el. Idézi : Dutt: i. m. 348. o. 
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a légierő és a haditengerészet javára. Ez természetesen nem vonta maga u tán az 
angol szárazföldi hadsereg csökkentését, hiszen annak Franciaországgal együtt to
vábbra is fontos feladatot szántak, nevezetesen egy meginduló orosz támadás fel
fogását és elhárítását. Az új angol katonai kötelezettségekről a brit politikai és kato
nai vezetők úgy vélekedtek, hogy „.. .ez forradalmat jelent ... védelmi politikánk
ban. Tengeri hatalomból első vonalbeli szárazföldi hatalommá leszünk. Az angol 
szárazföldi haderőknek nagy szerepük, talán a legnagyobb szerepük lesz az első 
csapás felfogásában. H a az európai földrészen a szövetségeseknek nincsen nagy 
állandó hadserege, Nyugat-Európát ma nem lehet megvédeni ..."m 

* 

Befejezésként megállapítható, hogy mind az Egyesült Államok, mind Nagy-
Britannia katonapolitikájában 1947-től döntő fordulat következett be. Mindkét 
ország uralkodó osztálya a fegyverkezés felgyorsításával, a hadügyi s t ruktúra meg
reformálásával akar t döntő erőfölényt kialakítani a Szovjetunió és a népi demokra
t ikus országok ellen. A vezető szerepet — objektív okok következtében — természet
szerűleg az Egyesült Államok játszotta, míg Nagy-Britanniának a „másodhegedűs" 
szerepével kellett beérnie. A fegyverkezési verseny beindítása alkalmas volt ugyan 
egy háborús pszichózis létrejöttéhez, sőt bizonyos „relatív erőfölény" kialakításához 
is a Szovjetunióval szemben, de a nagy célt, a szocializmus megsemmisítését nem 
tud ták elérni. í gy a szándék és valóság közti ellentétet nem voltak képesek alap
vetően megváltoztatni. 

Имре Окват 

НАМЕРЕНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Материалы о военно-политических замыслах англо-саксонских держав 

1945—1949 гг. 

Резюме 

Поддержание компромиссного сотрудничества, сложившегося в ходе второй мировой 
войны между державами антифашистской коалиции, сталкивалось со всё большими труд
ностями, Руководители англосаксонских держав стремились умалить могущество и влияние 
Советского Союза и осуществить свои собственные стратегические целеустремления. Веду
щую роль играли Соединенные Штаты Америки, которые приобрели главенствующую роль 
в виду изменения соотношения сил между капиталистическими государствами, и экономиче
ский, военный и политический центр капитализма переместился из Европы в Америку. 

Американская внешнаяя политика в 1945 и 1946 году была проникнута стремлением со
трудничать с Советским Союзом; свои великодержавные интересы США стремились тогда 
достичь в первую очередь политическими и дипломатическими средствами, опираясь на 
ядерную монополию. Таким образом сотрудничество двух держав сохранялось и далее, не
смотря на то, что оно было обременено рядом противоречий в интересах. 

Разрыв произошел весной 1947 года с провозглашением доктрины Трумана. Американские 
руководящие круги отказались от переговоров с Советским Союзом и объявили, что развитию 
Советского Союза и стран народной демократии необходимо воспрепятствовать путем 
обеспечения господствующей роли США. В соответствии с изменением внешней политики 
Соединенных Штатов Америки изменилась американская военная политика. Армия, военная 
мощь выдвинулись на первый план в качестве важнейшего средства достижения стратегиче
ских целей. Ускорилось развитие вооруженных сил, разработка единой гегемонистической 
доктрины. Борьба трех видов вооруженных сил завершилась победой военно-воздушных сил, 
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которые приобрели наибольшую весомость в вооруженных сил США, а теория «воздушной 
войны» стала единственной военной доктриной Соединенных Штатов Америки. Одновременно 
с разработкой пришгйпиалньо-теоретической стороны военной политики была проведена 
реорганизация структуры военного дела. «Закон о безопасности государства 
от 26 июля 1947 года централизовал и поставил на новые основы орга
низации и учреждения, занимающиеся внешней и внутренней безопасностью США. Соеди
ненные Штаты Америки в период 1947—1949 годов сформировали такую военную политику, 
которая учитывала также и возможность войны, в то же время американским политическим 
и военным руководителям было совершенно ясно, что несмотря на реформы военного дела, 
несмотря на динамическое и широкомасштабное развитие вооруженных сил они не распо
лагают решающим военными превосходством над Советским Союзом. 

После второй мировой войны великодержавное положение Великобритании изменилось 
коренным образом: всё больше возрастала её зависимость от Соединенных Штатов. Британ
ская политика в основном была направлена на предотвращение утраты своих великодержав
ных возиций и на поддержание своего колониального господства. В интересах этого правящие 
круги Англии стремились поддерживать и укреплять «особые отношения» с Соединенными 
Штатами, признавая господствующее положение САШ, что повлекло за собой и подчиненную 
роль британской внешней и военной политики. 

С 1947 года наступил решающий поворот в военной политике как США, так и Веико-
бритэнйи. Господствующие классы обеих стран стремились добиться решающего превос
ходства сил по отношению к Советскому Союзу и народно-демократическим странам, уско
рив гонку вооружений и осуществив реформу структуры военного дела. Всё это содействовало 
возникновению взаимного недоверия и страха войны, что стало решающм фактором в меж
дународных отношениях в последующие годы. 

Imre Okváth 

ABSICHTEN UND REALITÄT 

Ergänzendes Material zu den militärpolitischen Vorstellungen der angelsächsischen Mächte 

1946—1949 

Resümee 

Die Weiterführung der während des zweiten Weltkrieges aufgrund eines Kompromisses zu
stande gekommenen Zusammenarbeit zwischen den Großmächten der antifaschistischen Koali
tion ha t mit Beendigung des Krieges auf immer größeren Schwierigkeiten gestoßen. Um die Macht 
und den Einfluß der Sowjetunion zu verringern, haben die Leiter der angelsächsischen Mächte 
nach der Verwirklichung ihrer eigenen strategischen Zielsetzungen. Eine führende Bolle haben 
die Vereinigten Staaten gespielt, da sie mit der Veränderung der Kräfteverhältnisse unter den 
kapitalistischen Staaten eine dominante Rolle verschafft haben und das wirtschaftliche, militä
rische und politische Zentrum des Kapitalismus aus Europa nach Amerika verlegt wurde. 

1946 und 1946 war die amerikanische Außenpolitik durch die Absicht für die Zusammenarbeit 
mit der Sowjetunion bekennzeichnet. Die Vereinigten Staaten wollten ihre Machtinteressen in 
erster Linie durch politische und diplomatische Mittel sich auf dem Atommonopol stützend zur 
Geltung bringen. So ist die Zusammenarbeit zwischen den zwei Großmächten — zwar durch viele 
Interessengegensätze erschwert — auch weiterbestanden. 

Zum Bruch kam es im Frühling 1947, als die Truman-Doktrin verkündigt wurde. Die amerika
nische Leiter haben auf die Verhandlungen mit der Sowjetunion verzichtet und behaupteten, 
daß die Entwicklung der Sowjetunion und der volksdemokratischen Länder durch die Sicherung 
der vorherrschenden Rolle der Amerikanischen Vereinigten Staaten verhindert werden muß. 
Übereinstimmend mit der Veränderung der Außenpolitik der Vereinigten Staaten ha t sich auch 
die amerikanische Militärpolitik verändert. Die Armee, die militärische Kraft ist zum wichtigsten 
Mittel der Erlangung der strategischen Ziehle geworden. 

Die Entwicklung der Wehrmacht und die Ausgestaltung der einheitlichen Machtdoktrin wurden 
beschleunigt. Aus dem Kampf der drei Streitkräfte ist die Luftwaffe siegreich hervorgegangen, 
so wurde sie die wichtigste Streitkraft der Vereinigten Staaten und die Theorie des „Luftkriegs" 
die einzige militärische Doktrin der USA. Paralell zur Ausgestaltung der prinzipiellen, theore
tischen Seite der Militärpolitik wurde auch die Struktur des Kriegswesens umorganisiert. Das 
Gesetz „über die Sicherheit des Staates vom 26.-ten Juli 1947" zentralisierte und einen neuen 
Grund legte zu den Organisationen und Institutionen der Innen- und Außensicherheit der USA. 
Die Vereinigte Staaten haben zwischen 1947 und 1949 eine Militärpolitik gestaltet, die auch mit 
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der Möglichkeit eines Krieges gerechnet hat , aber die politische und militärische Leiter in Ame
rika wußten gleichzeitig, daß sie trotz der Reformen des Militärwesens, der schnellen und starken 
Entwicklung der Luftwaffe in den militärischen Starken der Sowjetunion nicht entscheidend 
überlegen waren. 

Nach dem zweiten Weltkrieg veränderte sich grundsätzlich die Machtlage von Großbritannien, 
seine Abhängigkeit von den USA verstärkte sich immer mehr. Die britische Außenpolitik be
strebte sich in erster Linie nach der Verhinderung des Untergangs seiner Position als Großmacht 
und nach der Erhal tung seiner Kolonialherrschaft. Im Interesse von diesem bestrebten sie sich 
die mit den Vereinigten Staaten gestaltete „besondere Beziehung" zu erhalten und zu verstärken, 
die Dominanz der USA auch annehmend, die die Unterordnung der britischen Außen- und Mili
tärpolitik zur Folge hat ten. 

Ab 1947 erfolgte eine entscheidende Wendung sowohl in der amerikanischen als auch in der 
britischen Militärpolitik. Die herrschenden Klassen der beiden Staaten wollten ein entscheidendes 
Kräfteüberlegenheit gegen der Sowjetunion und der volksdemokratischen Ländern durch die 
Beschleunigung der Rüstung und durch die Reform der Struktur des Militärwesens zu erreichen. 
All dies haben zur Entstehung des gegenseitigen Mißtrauens und der Kriegsangst beigetragen, 
die zum entscheidenden Merkmal der folgenden Jahren geworden sind. 


