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Bevezetés
Michael L. Chadwick

1965-ben az ország egyik vezető professzora csendben befejezte egy 1311 oldalas világtörténelmi könyv utolsó vázlatát.
Odasétált az írógépéhez, rögzítette a könyv utolsó oldalait, majd egy kis dobozba tette, és becsomagolta postázáshoz. Ezután
elsétált a postahivatalba, és postára adta az utolsó tervezetet a New York-i kiadójának. A szerkesztőt kissé megviselte, sőt
talán gátolta is a tudományos értekezés. A legkevésbé sem akarta elolvasni a hatalmas vázlatot. Ismerte a professzort, és
megbízott benne. Elvégre ő volt a nyugati világ egyik vezető tudósa. Már több éve ismerősök voltak. Már azelőtt aláírt egy
szerződést a könyv kiadásáról, hogy az elkészült volna. A korai tervezetből több fejezetet is elolvasott. Unalmasak voltak,
legalábbis számára. Úgy döntött, hogy a könyvet egy fiatal szerkesztőnek adja, akit éppen akkor léptettek elő asszisztensévé.
A fiatal szerkesztő is le volt nyűgözve, de örömmel tett eleget a főszerkesztőnek. A fiatal szerkesztő nem volt tisztában a
kézirat jelentőségével és a benne rejlő kinyilatkoztatásokkal. A fiatal szerkesztő számára ez csak egy újabb tankönyv volt,
legalábbis így gondolta.Valahogyan a valaha kiadott egyik legleleplezőbb könyv átcsúszott az egyik nagy New York-i kiadó
szerkesztőségén, és 1966-ban bekerült az amerikai könyvesboltokba. Öt évvel később egy használt könyvesboltban
kóboroltam, és belebotlottam ebbe az óriási könyvbe. Felkaptam a könyvet, lefújtam a port, és egy olyan oldalra nyitottam,
ahol a szerző ezt írta:"...[A]nak a pénzügyi kapitalizmus hatalmainak volt még egy messzemenő célja, nem kevesebb, mint
egy olyan magánkézben lévő pénzügyi irányítás világrendszerének létrehozása, amely képes uralni az egyes országok
politikai rendszerét és a világ egészének gazdaságát. ezt a rendszert feudalista módon a világ központi bankjai akarták
irányítani, akik gyakori zártkörű találkozókon és konferenciákon kötött titkos megállapodások alapján összehangoltan
cselekedtek. A rendszer csúcspontja a svájci Bázelben működő Nemzetközi Fizetések Bankja lett volna, egy magánbank,
amely a világ központi bankjainak tulajdonában és ellenőrzése alatt állt, amelyek maguk is magántársaságok voltak.....
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"Nem szabad úgy érezni, hogy a világ vezető központi bankjainak vezetői maguk is a világ pénzügyeiben jelentős hatalmak
lennének. Nem voltak azok. Inkább a saját országuk domináns befektetési bankárainak technikusai és ügynökei voltak, akik
felemelték őket, és tökéletesen képesek voltak ledönteni őket. A világ érdemi pénzügyi hatalma ezeknek a befektetési
bankároknak (más néven "nemzetközi" vagy "kereskedelmi" bankároknak) a kezében volt, akik nagyrészt a színfalak mögött,
saját, nem jogi személyiséggel rendelkező magánbankjaikban maradtak. Ezek a nemzetközi együttműködés és a nemzeti
dominancia olyan rendszerét alkották, amely magánjellegűbb, erősebb és titkosabb volt, mint a központi bankokban lévő
ügynökeiké. a befektetési bankárok ezen dominanciája a saját országaikban és az egész világon a hitel- és befektetési
pénzeszközök áramlása feletti ellenőrzésükön alapult. Saját országaik pénzügyi és ipari rendszerét a bankhitelek, a
diszkontkamatlábak és a kereskedelmi adósságok újraszámlázása révén a folyó pénzeszközök áramlása feletti befolyásukkal
tudták uralni; a kormányokat pedig a folyó állami hitelek feletti saját ellenőrzésükkel és a nemzetközi tőzsdék játékával
tudták uralni. E hatalom csaknem egészét olyan emberek személyes befolyása és tekintélye révén gyakorolták, akik a
múltban bebizonyították, hogy képesek voltak sikeres pénzügyi puccsokat végrehajtani, szavukat megtartani, válságban
higgadtak maradni, és győzelmi lehetőségeiket megosztani társaikkal."
Alig hittem el, amit olvastam. Leültem a könyvesboltban, és zárásig olvastam. Aztán megvettem a könyvet, és hazamentem,
ahol szinte egész éjjel olvastam. A következő huszonöt évben beutaztam az Egyesült Államokat, Európát és a Közel-Keletet,
egyik nyomot követve a másik után, hogy kiderítsem, valóban igazak-e a professzor hihetetlen szavai. Miközben egy
nemzetközi ügyekkel foglalkozó tudományos folyóirat szerkesztőjeként, a Globális Tanulmányok Központjának
igazgatójaként és egy kulcsfontosságú amerikai külpolitikai tanácsadójaként dolgoztam. S. szenátornak Washingtonban, több
mint 1000 interjút készítettem a világ befolyásos vezetőivel, kormánytisztviselőkkel, tábornokokkal, hírszerző tisztekkel,
tudósokkal és üzletemberekkel, köztük vállalatvezetőkkel és neves nemzetközi bankárokkal és befektetési bankárokkal. Több
mint 25 000 könyvet és több mint 50 000 dokumentumot néztem át. Magam is meggyőződtem arról, hogy a professzor igazat
mondott.
Valóban létezik egy "magánkézben lévő pénzügyi világrendszer", amely "képes uralni az egyes országok politikai rendszerét
és a világ gazdaságát". Én ezt a rendszert a Világkereskedelmi Szövetségnek nevezem. Ez a Föld leghatalmasabb embereinek
ultratitkos csoportja. Ők irányítanak ma már minden jelentős nemzetközi intézményt, minden jelentős multinacionális és
transznacionális vállalatot, mind az állami, mind a magántulajdonban lévő vállalatokat, minden jelentős hazai és nemzetközi
bankintézetet, minden központi bankot, minden nemzetállamot a Földön, a természeti erőforrásokat minden kontinensen és
az embereket szerte a világon bonyolult, egymásba fonódó hálózatokon keresztül, amelyek óriási pókhálóra hasonlítanak. Ezt
a csoportot Kanada, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, Olaszország, Japán, Oroszország és
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Kína vezető családi dinasztiái alkotják. Ez az önfenntartó csoport egy olyan bonyolult irányítási rendszert fejlesztett ki,
amely lehetővé teszi számukra, hogy manipulálják a kormányzati vezetőket, a fogyasztókat és az embereket szerte a világon.
Egy olyan világbirodalom kialakításának utolsó szakaszában vannak, amely az ókori Római Birodalommal fog vetekedni. Ez
az új birodalom azonban az egész világot fogja uralni, nem csak annak egy jó részét, mint Róma tette régen, a
Németországban található, szupertitkos világközpontjukból. Ez a csoport felelős több mint 180 millió férfi, nő és gyermek
haláláért és szenvedéséért. Ők voltak felelősek az I. világháborúért, a II. világháborúért, a koreai háborúért, Vietnamért stb.
Inflációs és deflációs időszakokat hoztak létre, hogy elkobozzák és megszilárdítsák a világ vagyonát. Ők voltak felelősek
több mint kétmilliárd ember rabszolgasorba taszításáért az összes kommunista országban - Oroszországban, Kínában, KeletEurópában stb. -, amennyiben közvetlenül ők voltak felelősek a kommunizmus megteremtéséért ezekben a nemzetekben. Ők
építették fel és tartják fenn ezeket a gonosz totalitárius rendszereket magánjóvágyból. Ők juttatták hatalomra Hitlert,
Mussolinit, Sztálint és Rooseveltet, és a színfalak mögül irányították kormányaikat, hogy a világtörténelemben példátlan
kifosztási állapotot érjenek el. Az ő teljesítményükhöz képest Attila, a hun úgy néz ki, mint egy óvodás gyerek. Hatmillió
zsidót kínoztak meg és öltek meg, hogy elkobozzák Júda törzsének - egy különleges népcsoportnak - több milliárd dollárnyi
vagyonát, aranyat, ezüstöt, valutát, gyémántokat és műkincseket. Kelet-Európa népei hasonló sorsot szenvedtek el, amikor
Hitler seregei lerohanták ezeket az országokat, meggyilkolták, rabszolgasorba taszították, kirabolták és kifosztották az ott élő
különleges embereket. Az elmúlt két és fél évszázadban a gazdagság és a hatalom egyre kevesebb férfi és nő kezében
összpontosult. Ezt a gazdagságot most arra használják, hogy felépítsék és fenntartsák a világbirodalmat, amely a fejlődés
utolsó szakaszában van. A Világbirodalom ma részben látható, részben láthatatlan.
Ennek az új Világbirodalomnak a fő tervezői egy újabb háborút - a III. világháborút - terveznek, hogy eltüntessék a politikai,
gazdasági és vallási szabadság minden maradványát a Föld színéről. Ezután teljesen uralni fogják a Földet és annak
természeti erőforrásait. Az embereket teljesen rabszolgasorba fogják taszítani, ahogyan az ókori Római Birodalomban is
tették. Bár a fentiek fikciónak tűnhetnek, biztosíthatlak benneteket, hogy igazak. Bárcsak fikció lenne, de nem az, hanem
valóság.
A fenti előadás elég nyers, talán nyersebb, mint ahogy a professzor úr szerette volna, de ő tudja, és én is tudom, hogy amit
most írtam, az igaz. A legtöbb ember azonban nem akarja tudni, hogy egy ilyen machiavellista embercsoport, amely
stratégiailag szétszóródott a világban, valóban létezik. Inkább azt hiszik, hogy minden rendben van, és hogy a világbéke, a
globális kölcsönös függőség és a gazdasági jólét felé vezető úton haladunk. Ez nem igaz.
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A fenti professzor az imént leírt hálózatot bonyolult részletességgel írja le - túlságosan is bonyolultan a legtöbb ember
számára. Ezért vagyok igazán meglepve, hogy valaha is megjelent. A fenti fiktív beszámoló a közzétételről talán nem áll
messze az igazságtól. A fenti könyv tartalma valószínűleg a legtöbb embert megdöbbenti. A legtöbb ember kétségtelenül
nem fog hinni a professzornak. Ez nagy hiba lesz. Miért? Mert a jövő tragédiái közül sok elkerülhető lenne megfelelő
cselekvéssel.
Ha minden erőfeszítésünk csak egyetlen élet megmentését eredményezné, nem érné meg? Mi lenne, ha 100 életet tudnánk
megmenteni? Mi lenne, ha 1000 életet tudnánk megmenteni? Mi lenne, ha 10 000 életet? Mi lenne, ha 1 000 000 életet? Mi
lenne, ha felszabadíthatnánk Tibet, Kína, Oroszország és más kommunista nemzetek több milliárd lakosát, és biztosíthatnánk
Tajvan és Izrael népének túlélését? Nem érné meg minden erőfeszítésünk? Szerintem igen. A ma Oroszországban, Kínában,
Ázsiában, Kelet-Európában, Afrikában, Nyugat-Európában vagy a Közel-Keleten zajló tragédiák elkerülhetők lennének.
A nyugati világ embereinek közönye és közömbössége a szenvedés, kínzás, nyomorúság, rabság és halál iránt, amelyet
milliók és milliók szenvedése, kínzása, nyomorúsága, rabsága és halála okoz világszerte az elkövetkező években, a
huszonegyedik század egyik legnagyobb tragédiája lehet.
A fenti kötet üzenete az, hogy a múlt század olyan tragédia volt, amely elkerülhető lett volna. A szerző amellett érvel, hogy a
háborúkat és a depressziókat az ember csinálja. A remény az, hogy a jövőben elkerülhetjük a hasonló tragédiákat. Ez nem fog
megtörténni, hacsak nem vesszük szorgalmasan figyelembe a professzor figyelmeztetéseit. Ha nem tanulmányozzuk alaposan
a könyvét, és nem tanuljuk meg a huszadik század titkos történetét, és nem hagyjuk, hogy ugyanezek az emberek, örököseik
és társaik - a világ különböző pénzügyi, vállalati és kormányzati rendszereinek irányítói - tönkretegyék a huszonegyedik
századot, akkor az ő és számtalan más ember munkája hiábavaló volt.
A fenti professzort Carroll Quigley-nek hívták, és az általa írt könyv címe: Tragédia és remény: A világ története
napjainkban. A könyv 1966-ban jelent meg, és egyértelműen a valaha írt egyik legfontosabb könyv. Quigley professzor
rendkívül tehetséges történész és geopolitikai elemző volt. A meglátásai és információi, a tanulmányában foglalt információk
és információk megnyitják az utat a XIX. és XX. századi világtörténelem valódi megértéséhez. Valójában, ha a tudós, a diák,
az üzletember, az üzletasszony, a kormánytisztviselő és az általános olvasó nem tanulmányozta alaposan a Tragédia és
reményt, akkor nincs mód arra, hogy megértse a tizenkilencedik és huszadik századot. Ez a mű kivételes tudományossággal
bír, és valóban klasszikusnak számít. A szerzőnek Nobel-díjat kellett volna kapnia munkájáért.
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1961-ben Carroll Quigley kiadta A civilizációk fejlődése. A könyv egy általa a Georgetown Egyetemen a világtörténelemről
tartott kurzusból származik. Quigley egyik legközelebbi barátja Harry J. Hogan volt. A Civilizációk evolúciója című könyv
előszavában ezt írta:"A civilizációk evolúciója két dimenzióját fejezi ki szerzőjének, Carroll Quigley-nek, ennek a rendkívüli
történésznek, filozófusnak és tanárnak. Először is, terjedelme széleskörű, az ember egész tevékenységét lefedi az idők
folyamán. Másodszor, analitikus, nem pusztán leíró jellegű. Megkísérli az ember tevékenységének egymás utáni
kategorizálását, hogy ok-okozati magyarázatot adjon a civilizáció szakaszaira. "Quigley hatalmas munkabírást párosított
sajátosan "tudományos" megközelítéssel.Úgy vélte, hogy az adatokat meg kell vizsgálni, és következtetéseket kell levonni
belőlük. A bostoni latin iskola fiaként tudományos érdeklődése a matematikára, a fizikára és a kémiára irányult. Végzős
korában azonban az ország legrégebbi középiskolai lapjának, a Register-nek a társszerkesztője is volt. Cikkeit egy George
Gallup által vezetett országos bizottság országos díjjal tüntette ki.
"A Harvardon a biokémia lett volna a szakja. De a Harvard, amely akkoriban a sokoldalú oktatással kapcsolatos
meggyőződését fejezte ki, amelyhez mára visszatért, megkövetelte, hogy az alaptanterv tartalmazzon egy humán tárgyat is.
Quigley a történelem tantárgyat választotta, "Európa Róma bukása óta" címmel. Mindig is ellentmondásos ember volt,
fizikából és matematikából az osztály legjobbja lett, a történelem tantárgyból pedig hármasra húzta a jegyét. Az eszmék
fejlődése azonban kezdte érvényesíteni a rajongását, ezért a történelem szakot választotta. Magna cum laude diplomát
szerzett, mint az évfolyam legjobb történelemtanulója.
"Quigley mindig is türelmetlen volt. Doktori tanulmányai második évének végén állt ki a doktori szóbeli vizsgájára. Charles
Howard McIlwainre, a vizsgabizottság elnökére nagy hatással volt Quigley nyitókérdésére adott válasza; a válasz egy hosszú
latin nyelvű idézetet tartalmazott Robert Grosseteste-től, Lincoln tizenharmadik századi püspökétől. McIlwain professzor
elküldte Quigley-t a Princeton Egyetemre, mint végzős hallgatói oktatót.
"1937 tavaszán végzős diák voltam a Princetonon. Quigley volt a felkészítő tanárom középkori történelemből. Ő bostoni ír
volt; én New York-i ír. Mindkettőnket, a furcsán protestáns berendezkedésű világban kalandozó katolikusokat lenyűgözött az
Augustinusban, Abelardban és Aquinóiakban meghúzódó nyugati szellemi hagyomány, amely sokkal gazdagabbnak és
mélyebbnek tűnt, mint a kortárs liberalizmus. Nagyon közel kerültünk egymáshoz egy értékes barátságban, amelynek csak a
halála vetett véget.
"A Civilizációk fejlődése című könyv újraolvasása során eszembe jutott párbeszédünk intenzitása. Quigley nézete szerint,
amelyet én is osztottam, korunk az irracionalitás kora volt. Azon a tavaszon arról beszélgettünk, hogy milyen
karrierdöntéseket kellene hoznom. Az ő sürgetésére jelentkeztem a Harvard Graduate School of History-ra, és felvettek. De
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fenntartásaim voltak egy akadémiai karrierrel szemben a történelem tanulmányozásában, amit szerettem, azon az alapon,
hogy Quigley saját elemzése szerint az életünkben fontos társadalmi döntéseket ad hoc irracionális módon, az utcán hozzák
meg. Ezen érvelés alapján végül átmentem a jogi egyetemre.
"Princetonban Carroll Quigley megismerkedett Lillian Foxszal, akit feleségül vett. Nászútjukat Párizsban és Olaszországban
töltötték egy ösztöndíjjal, hogy megírja doktori disszertációját, amely az Olasz Királyság közigazgatásáról szólt 1805-14
között. Az állam fejlődése Nyugat-Európában az elmúlt ezer évben mindig is lenyűgözte Quigley-t. A közigazgatás fejlődését
a napóleoni államokban a modern állam kialakulásának egyik legfontosabb lépésének tekintette. Mindig is frusztrálta, hogy
minden nemzet, beleértve a miénket is, a saját történelmét egyedinek, más nemzetek történelmét pedig irrelevánsnak tekinti.
"1938-41-ben Quigley a Harvardon teljesített szolgálatot, ahol végzős hallgatókat korrepetált ókori és középkori
történelemből. Ez kevés lehetőséget kínált a kozmikus nézetek kialakítására, és ott nem volt teljesen elégedett. Számomra
azonban boldogító élmény volt. Beléptem a Harvard jogi karára. Elkezdtünk együtt reggelizni Carroll és Lillian lakásán.
"1941-ben Quigley elfogadta a Georgetown School of Foreign Service tanári kinevezését. Ez kötötte le fő energiáit egész
hátralévő, mozgalmas életében. Ott szinte legendás tanárrá vált. Ő választotta a "A civilizáció fejlődése" című kurzust,
amelyet a bejövő évfolyamnak kellett tanítania, és ez a kurzus adta végül A civilizációk fejlődése című könyv szerkezetét és
tartalmát. Az ő kezében lévő kurzus létfontosságú intellektuális élményt jelentett a fiatal diákok számára, egy elmét megnyitó
kalandot. A Külszolgálati Iskola végzősei, akik évekkel később a világ különböző pontjain karrierjük során találkoztak, az ő
osztályában szerzett tapasztalataik leírásával teremtettek kapcsolatot egymással. Ez egy olyan intellektuális beavatás volt,
amelynek emlékezetes hatása volt, és amelyet olyan emberek is megoszthattak egymással, akik évekkel később végeztek.
"Az élet szerencséje újra összehozott minket. A második világháború alatt nagyon fiatal tisztként szolgáltam King admirális
vezérkarában Washingtonban. Carroll és én gyakran láttuk egymást. Húsz évvel később, miután Oregonban ügyvédként
praktizáltam, Kennedy elnökkel kerültem a kormányba. Legidősebb lányunk Carroll tanítványa lett a Georgetown
Egyetemen. Vettünk egy házat Carroll és Lillian közelében. Éveken át vasárnaponként együtt reggeliztem velük, és újra és
újra megbeszéltük a széteső világ ügyeit.
"Kiváló tanár volt Quigley, és egy életen át tartó pazar munkáját már csak ezzel a sikerrel is igazolhatta volna. De végső
soron ennél több volt. Számomra olyan figura volt - gúnyolódna ezen -, mint Augustinus, Abelard és Aquinói, aki
vizsgálódva kereste az igazságot, a végső valóság vizsgálatával, ahogy az a történelemben feltárult. Már régen elhagyta az
egyházat a szó formális értelmében. Szellemi és intellektuális értelemben azonban soha nem hagyta el. Soha nem tért el az
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élet értelmének keresésétől. Soha semmilyen célt nem helyezett magasabbra. Ha a nyugati civilizáció Istene, amelyet Quigley
oly sok éven át tanulmányozott, valóban létezik olyan értelemben, ahogyan azt a mi civilizációnk neki tulajdonította, akkor
ez az Isten most úgy fogadta Quigley-t, mint aki tetszett neki". (Carroll Quigley, A civilizációk fejlődése. New York:
Macmillan, 1961, 13-16. o.).
Carroll Quigley a Georgetown Egyetem Külügyi Szolgálati Iskolájának történelemprofesszora volt. Tanított a Princetonon és
a Harvardon. Kiterjedt kutatásokat végzett Franciaország, Olaszország és Anglia levéltáraiban. Tagja volt a Current History
szerkesztőbizottságának. Tagja volt az Amerikai Tudományfejlesztési Társaságnak, az Amerikai Antropológiai Társaságnak
és az Amerikai Gazdasági Társaságnak. Sok éven át tartott előadásokat az orosz történelemről a Fegyveres Erők Ipari
Főiskoláján és Afrikáról a Brookings Institutionban. Gyakori előadója volt az amerikai haditengerészeti fegyverzeti
laboratóriumnak, az amerikai külügyminisztérium külügyi intézetének és a virginiai Norfolkban lévő haditengerészeti
főiskolának is. 1958-ban tanácsadóként dolgozott a Kongresszus Különbizottságában, amely létrehozta a Nemzeti
Űrügynökséget. A Smithsonian Intézet történelmi tanácsadója volt, és részt vett az új Történelmi és Technológiai Múzeum
létrehozásában. 1964 nyarán a kaliforniai Montereyben található Navy Post-Graduate School tanácsadója volt a Seabed
projektben. A projektet a jövőbeli amerikai fegyverrendszerek állapotának vizualizálására hozták létre.
A Tragédia és remény megvilágosítja minden őszinte igazságkereső elméjét, és leleplezi azokat a titkos hatalmakat, amelyek
több mint 250 éve gondosan manipulálják a nyugati féltekét, Amerikát, Európát, Ázsiát, Oroszországot, Kínát és a KözelKeletet.
1996-ban kiadtam egy 24 kötetes tanulmányt Globális kormányzás a huszonegyedik században címmel. A többkötetes mű az
Egyesült Államokban, Európában és a Közel-Keleten tett kiterjedt utazásaim és kutatásaim eredménye volt. Teljes mértékben
együttműködik Carroll Quigley professzor Tragédia és remény című könyvében megfogalmazott állításokkal és
kijelentésekkel. Őszintén remélem, hogy az olvasó időt szán arra, hogy alaposan átolvassa és elgondolkodjon e meglehetősen
figyelemre méltó könyv szavain. És aztán remélem, hogy az olvasó vágyat érez majd arra, hogy alaposan elolvassa és
elgondolkodjon a Global Governance in the Twenty First Century (Globális kormányzás a huszonegyedik században)
tartalmán.
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Előszó

A "kortárs történelem" kifejezés valószínűleg önellentmondásos, mert ami kortárs, az nem történelem, és ami történelem, az
nem kortárs. Az értelmes történészek általában tartózkodnak attól, hogy nagyon közelmúltbeli eseményekről írjanak
beszámolót, mert tisztában vannak azzal, hogy az ilyen események forrásanyagai, különösen a nélkülözhetetlen hivatalos
dokumentumok nem állnak rendelkezésre, és hogy még a rendelkezésre álló dokumentációval is nagyon nehéz bárkinek is a
saját érett életének eseményeihez szükséges perspektívát megszerezni. De nyilvánvalóan nem lehetek értelmes vagy
legalábbis közönséges történész, mert miután egy korábbi könyvemben az egész emberi történelmet mindössze 271 oldalban
fedtem le, most több mint 1300 oldalt használok egyetlen életem eseményeinek bemutatására. Van itt egy összefüggés.
Minden figyelmes olvasó számára nyilvánvaló lesz, hogy hosszú éveket szenteltem tanulmányozásra és sok eredeti kutatásra,
még ott is, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő dokumentáció, de ugyanilyen nyilvánvalónak kell lennie annak is, hogy
bármilyen értékkel bír is ez a jelen munka, az a széles látókörén nyugszik. A bizonyítékok hiányosságait perspektívával
próbáltam orvosolni, nemcsak azzal, hogy a múlt történelmének mintáit vetítettem ki a jelenre és a jövőre, hanem azzal is,
hogy a jelen eseményeit teljes összefüggésükbe próbáltam helyezni, megvizsgálva ezen események minden változatos
aspektusát, nem csupán a politikai és gazdasági szempontokat, ahogyan azt oly gyakran teszik, hanem azzal, hogy
igyekeztem a katonai, technológiai, társadalmi és szellemi elemeket is a képbe hozni.
Mindezek eredménye, remélem, a jelen, valamint a közelmúlt és a közeljövő olyan értelmezése lesz, amely mentes az
elfogadott kliséktől, szlogenektől és önigazolásoktól, amelyek a "kortárs történelem" oly nagy részét beárnyékolják. Felnőtt
életem nagy részét annak szenteltem, hogy az egyetemi hallgatóknak olyan történelmi elemzési technikákat tanítsak, amelyek
segítenek nekik abban, hogy megszabadítsák a történelem megértését annak a társadalomnak az elfogadott kategóriáitól és
kognitív osztályozásaitól, amelyben élünk, mivel ezek, bármennyire is szükségesek gondolkodási folyamatainkhoz és a
valóságról való kommunikációhoz szükséges fogalmakhoz és szimbólumokhoz, mégis gyakran olyan akadályokként
szolgálnak, amelyek megvédnek bennünket a mögöttes valóságok felismerésétől. A jelen munka egy ilyen kísérlet
eredménye, amely a fogalmi és verbális szimbólumok mögött rejlő valós helyzetek megismerésére irányul. Úgy érzem, hogy
ennek az erőfeszítésnek a következményeként egy frissebb, némileg más és (remélem) kielégítőbb magyarázatot ad arra,
hogyan jutottunk el abba a helyzetbe, amelyben most találjuk magunkat.
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Több mint húsz év telt el e mű megírásában. Bár nagy része az eseményekről szóló szokásos beszámolókon alapul, egyes
részei meglehetősen intenzív személyes kutatáson alapulnak (beleértve a kéziratos anyagok közötti kutatást is). Ezek a részek
a következők: a pénzügyi kapitalizmus természete és technikái, Franciaország gazdasági szerkezete a Harmadik Köztársaság
idején, az Egyesült Államok társadalomtörténete, valamint az angol Establishment tagsága és tevékenysége. Más témákban
az olvasmányaim olyan széleskörűek voltak, amennyire csak tudtam, és következetesen igyekeztem minden témát olyan
széleskörű és változatos nézőpontból szemlélni, amennyire csak képes voltam. Bár a besorolás szempontjából történésznek
tekintem magam, a Harvardon sokat tanultam politológiából, több mint harminc éve kitartóan tanulmányozom a modern
pszichológiai elméleteket, és több mint harminc éve tagja vagyok az Amerikai Antropológiai Társaságnak, az Amerikai
Gazdasági Társaságnak és az Amerikai Tudományfejlesztési Társaságnak, valamint hosszú évek óta az Amerikai Történelmi
Társaságnak.
Így a legfőbb indoklásom arra, hogy a dokumentáció szükségszerűen korlátozott volta ellenére is megírjak egy terjedelmes
kortörténeti munkát, azon kell alapulnia, hogy igyekszem orvosolni ezt az elkerülhetetlen hiányosságot azáltal, hogy a
történelmi perspektíva segítségével a múlt tendenciáit a jelenbe, sőt a jövőbe is előrevetítem, valamint azon igyekezetem,
hogy ezt a kísérletet a legkülönbözőbb tudományágakból származó összes bizonyíték felhasználásával szilárdabb alapokra
helyezzem.
E széleskörű és talán bonyolult módszer alkalmazására irányuló erőfeszítések következményeként ez a könyv szinte
megbocsáthatatlanul hosszú. Ezért elnézést kell kérnem, azzal a mentséggel, hogy nem volt időm rövidebbre szabni, és hogy
egy bevallottan tétova és értelmező jellegű munkának szükségszerűen hosszabbnak kell lennie, mint egy határozottabb vagy
dogmatikusabb bemutatásnak. Azoknak, akik túl hosszúnak találják, csak annyit mondhatok, hogy kihagytam a már megírt
fejezeteket három témáról: Európa agrártörténetéről, Franciaország és Olaszország hazai történetéről, valamint általában a
huszadik század szellemtörténetéről. Ennek érdekében e témákról eleget vezettem be más fejezetekbe.
Bár az értelmezést többször a közeljövőbe vetítem, a történelmi elbeszélés 1964-ben véget ér, de nem azért, mert a megírás
időpontja utolérte a történelmi események menetét, hanem mert az 1862-1864-es időszak számomra a történelmi fejlődés egy
korszakának végét és egy szünet időszakát jelzi, mielőtt egy egészen más, egészen más problémákat felvető korszak
kezdődik. Ez a változás számos nyilvánvaló eseményben megmutatkozik, például abban, hogy ebben az időszakban változott
meg az összes nagy ország (kivéve Vörös Kína és Franciaország) és sok kisebb ország (például Kanada, India, NyugatNémetország, a Vatikán, Brazília és Izrael) vezetője. Sokkal fontosabb az a tény, hogy a hidegháború, amely az 1962.
októberi kubai válságban csúcsosodott ki, a következő két év során kezdett a vége felé fogyatkozni, és ez a folyamat számos
eseményben megmutatkozott, mint például a hidegháború gyors felváltása a "versengő együttéléssel"; a két szuperblokk
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felbomlása, amelyek a hidegháború alatt szemben álltak egymással; a semlegesség erősödése mind a szuperblokkon belül,
mind a harmadik blokkok hatalmainak pufferhatárán belül; az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének elárasztása az újonnan
függetlenné vált, néha mikroszkopikus méretű álhatalmak áradatával; a Szovjetunió és az Egyesült Államok növekvő
párhuzamossága; és a világ minden részén az életszínvonal, a társadalmi alkalmazkodási zavarok és a mentális egészség
problémáinak növekvő hangsúlyozása, a fegyverkezés, a nukleáris feszültségek és a nehéziparosítás korábbi hangsúlyának
felváltásával. Egy ilyen időszakban, amikor egy korszak véget érni látszik, és egy másik, ha még nem is meghatározható
korszak kezdődik, úgy tűnt számomra, hogy itt az ideje, hogy értékeljük a múltat, és magyarázatot keressünk arra, hogyan
jutottunk oda, ahol most vagyunk.
Minden ilyen előszóban szokás a személyes kötelezettségek elismerésével zárni. Én ezeket olyan széleskörűnek érzem, hogy
nem tartom kívánatosnak, hogy egyeseket kiemeljek, másokat pedig kihagyjak. Négyet azonban meg kell említenem. E
könyv nagy részét a feleségem gépelte le, a tőle megszokott hibátlan módon. Ezt eredetileg és az átdolgozott változatokban is
megtette, annak ellenére, hogy állandóan elvonta a figyelmét a háztartási kötelezettségei, saját szakmai karrierje egy másik
egyetemen, valamint saját írói és publikációs munkája. E nagy teher vidám vállalásáért nagyon hálás vagyok. Hasonlóképpen
hálás vagyok a The Macmillan Company-nál dolgozó szerkesztőmnek, Peter V. Ritnernek a türelméért, lelkesedéséért és
elképesztően széles körű ismereteiért. Szeretném hálámat kifejezni a Georgetown Egyetem Egyetemi Támogatási
Bizottságának, amely kétszer is biztosított forrásokat a nyári kutatáshoz. Végül pedig köszönetet kell mondanom a hosszú
évek során tanítványaimnak, akik arra kényszerítettek, hogy lépést tartsak fiataljaink gyorsan változó szokásaival és
szemléletmódjával, és néha arra is rákényszerítettek, hogy felismerjem, hogy az én látásmódom nem feltétlenül az egyetlen,
sőt nem is a legjobb módja annak, ahogyan a világot nézem. E könyv dedikációjában sokan szerepelnek ezek közül a diákok
közül, a múltban, a jelenben és a jövőben.
Carroll Quigley Washington, D. C.
1965. március 8.
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Első rész
Bevezetés: A nyugati civilizáció világviszonylatban
1. fejezet A civilizációk kulturális fejlődése

Mindig is voltak emberek, akik azt kérdezték: "Hová megyünk?". De úgy tűnik, még soha nem voltak ennyien. És bizonyára
még soha nem tették fel a kérdést feltevők e miriádjai ilyen szomorú hangnemben a kérdésüket, vagy fogalmazták át a
kérdésüket ilyen kétségbeesett szavakkal: "Túlélhet-e az ember?" Még kevésbé kozmikus alapon is minden oldalról
megjelennek a kérdezők, akik "értelmet" vagy "identitást" keresnek, vagy akár - a legszűkebb egocentrikusabb alapon "megpróbálják megtalálni önmagukat".
E kitartó kérdések egyike inkább a huszadik századra jellemző, mint korábbi időkre: Megmaradhat-e az életmódunk?
Civilizációnk arra van ítélve, hogy eltűnjön, mint az inkáké, a suméroké és a rómaiaké? Giovanni Battista Vicótól kezdve a
XVIII. század elején Oswald Spenglerig a XX. század elején és Arnold J. Toynbee-ig napjainkban az emberek azon
töprengtek, hogy vajon a civilizációknak van-e életciklusuk, és követik-e a változás hasonló mintáját. Ebből a vitából
meglehetősen általános egyetértés alakult ki abban, hogy az emberek külön-külön szervezett társadalmakban élnek, amelyek
mindegyike sajátos kultúrával rendelkezik; hogy e társadalmak közül néhány, írással és városi élettel rendelkező társadalom a
kultúra magasabb szintjén létezik, mint a többi, és azokat a "civilizáció" eltérő kifejezéssel kell illetni; és hogy ezek a
civilizációk hajlamosak közös tapasztalati mintán keresztülmenni.
E tanulmányok alapján úgy tűnik, hogy a civilizációk egy olyan fejlődési folyamaton mennek keresztül, amelyet röviden a
következőképpen lehet elemezni: minden civilizáció valamilyen megmagyarázhatatlan módon születik, és lassú kezdet után
az erőteljes terjeszkedés időszakába lép, növelve méretét és hatalmát, mind belsőleg, mind a szomszédai rovására, míg
fokozatosan megjelenik a szerveződés válsága. Amikor ez a válság elmúlt, és a civilizáció újjászerveződött, némiképp
másnak tűnik. Erőssége és morálja meggyengült. Stabilizálódik és végül stagnál. A béke és jólét aranykora után ismét belső
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válságok lépnek fel. Ekkor jelenik meg először egy erkölcsi és fizikai gyengeség, amely szintén először vet fel kérdéseket a
civilizáció külső ellenséggel szembeni védekezőképességével kapcsolatban. A társadalmi és alkotmányos jellegű belső
harcoktól gyötörve, a régebbi ideológiákba vetett hit elvesztése és a
a múltjával összeegyeztethetetlen újabb eszmék kihívása miatt, a civilizáció folyamatosan gyengül, míg végül külső
ellenségek el nem merítik, és végül el nem tűnik.
Ha ezt a folyamatot, még ebben a meglehetősen homályos formában is, a saját civilizációnkra, a nyugati civilizációra
alkalmazzuk, láthatjuk, hogy bizonyos módosításokra van szükség. Más civilizációkhoz hasonlóan a mi civilizációnk is más
társadalmakból származó kulturális elemek keveredésével kezdődött, ezeket az elemeket egy sajátosan saját kultúrává
formálta, egyre gyorsabban kezdett terjeszkedni, ahogyan mások is tették, és ebből a terjeszkedési időszakból a válság
időszakába lépett át. De ezen a ponton a minta megváltozott.
Több mint egy tucat más civilizációban a terjeszkedés korszakát a válság korszaka követte, ezt pedig az egyetemes birodalom
korszaka követte, amelyben egyetlen politikai egység uralkodott a civilizáció egész területén. A nyugati civilizáció ezzel
szemben nem a válság korszakából ment át az egyetemes birodalom korszakába, hanem képes volt megreformálni magát, és
a terjeszkedés új korszakába lépett. Ráadásul a nyugati civilizáció ezt nem egyszer, hanem többször is megtette. Ez a
képesség, hogy újra és újra megreformálja vagy újjászervezze magát, tette a nyugati civilizációt a huszadik század elején a
világ domináns tényezőjévé.
Ha megnézzük a civilizáció életciklusának központi részét alkotó három korszakot, egy közös mintát láthatunk. A
terjeszkedés korát általában négyféle terjeszkedés jellemzi: (1) a népesség, (2) a földrajzi terület, (3) a termelés, és
a tudás. A termelés terjeszkedése és a tudás terjeszkedése a népesség terjeszkedését eredményezi, és mindhárom együttesen a
földrajzi kiterjedés terjeszkedését eredményezi. Ez a földrajzi kiterjedés azért fontos, mert a civilizációnak egyfajta
magszerkezetet ad, amely egy régebbi magterületből (amely a civilizáció részeként már a terjeszkedés időszaka előtt is
létezett) és egy újabb peremterületből (amely csak a terjeszkedés időszakában és később vált a civilizáció részévé) áll. Ha
akarjuk, további finomításként a magterület és a teljesen periférikus terület közé egy harmadik, félig periférikus területet is
tehetünk.
Ezek a különböző területek a múlt különböző civilizációiban könnyen felismerhetők, és fontos szerepet játszottak e
civilizációk történelmi változásaiban. A mezopotámiai civilizációban (Kr. e. 6000 - Kr. e. 300) a magterület Mezopotámia
alsó völgye volt; a félperifériás terület a középső és felső völgyet jelentette, míg a perifériás területbe az ezt a völgyet
körülvevő felföldek és távolabbi területek, mint Irán, Szíria, sőt Anatólia is beletartoztak. A krétai civilizáció (i. e. 3500 - i. e.
1100) magterülete Kréta szigete volt, míg a perifériális terület az égei-tengeri szigeteket és a balkáni partokat foglalta
magába. A klasszikus civilizációban a magterület az Égei-tenger partjai voltak; a félig perifériális terület a Földközi-tenger
keleti részének északi része volt, míg a perifériális terület a Földközi-tenger többi partvidékét és végül Spanyolországot,
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Észak-Afrikát és Galliát foglalta magába. A kánaánita civilizációban (i. e. 2200 - i. e. 100) a magterület a Levante volt, míg a
perifériális terület a Földközi-tenger nyugati részén, Tuniszban, Szicília nyugati részén és Spanyolország keleti részén
helyezkedett el. A nyugati civilizáció (Kr. u. 400-tól valamikor a jövőben) magterülete Itália északi fele, Franciaország,
Németország szélsőségesen nyugati része és Anglia volt; a félperifériás terület pedig Közép-, Kelet-, és
Dél-Európa és az Ibériai-félsziget, míg a perifériális területek közé tartozott Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland,
Dél-Afrika és néhány más terület.
Ez a megkülönböztetés, hogy minden civilizációban legalább két földrajzi terület van, nagy jelentőséggel bír. A magterületen
kezdődő terjeszkedési folyamat a magterületen is akkor kezd lelassulni, amikor a perifériás terület még mindig terjeszkedik.
Ennek következtében a terjeszkedés korának második felére egy civilizáció perifériás területei általában gazdagabbá és
erősebbé válnak, mint a magterület. Másképpen fogalmazva, a mag előbb lép át a terjeszkedés korából a konfliktus korába,
mint a periféria. Végül a legtöbb civilizációban a terjeszkedés üteme mindenhol csökkenni kezd.
Egy civilizáció terjeszkedési ütemének ez a csökkenése az, ami jelzi a terjeszkedés korából a konfliktus korába való
átmenetet. Ez utóbbi a legösszetettebb, legérdekesebb és legkritikusabb egy civilizáció életciklusának valamennyi szakasza
közül. Négy fő jellemzője van: (a) a terjeszkedés csökkenő ütemének időszaka; (b) a növekvő feszültségek és
osztályellentétek időszaka; (c) az egyre gyakoribb és egyre erőszakosabb imperialista háborúk időszaka; és (d) a növekvő
irracionalitás, pesszimizmus, babonák és túlvilágiság időszaka. Mindezek a jelenségek előbb jelennek meg egy civilizáció
magterületén, mint a társadalom periférikusabb részein.
A konfliktusok korának csökkenő terjedési üteme legalábbis részben a korszak egyéb jellemzőit is előidézi. A terjeszkedés
korának hosszú évei után az emberek elméje és társadalmi szerveződései a terjeszkedéshez alkalmazkodtak, és nagyon nehéz
ezeket a csökkenő terjeszkedési ütemhez újra hozzáigazítani. A civilizáción belüli társadalmi osztályok és politikai egységek
más társadalmi osztályok vagy más politikai egységek elleni erőszakkal próbálják ellensúlyozni a terjeszkedés lassulását a
normális növekedés révén. Ebből származnak az osztályharcok és az imperialista háborúk. E civilizáción belüli harcok
kimenetele nem bír létfontosságú jelentőséggel magának a civilizációnak a jövője szempontjából. Ami ilyen jelentőséggel
bírna, az a civilizáció szerkezetének újjászervezése lenne, hogy a normális növekedés folyamata újrainduljon.
Mivel egy ilyen átszervezéshez a civilizáció hanyatlásának okait kell megszüntetni, az egyik társadalmi osztály győzelme a
másik felett vagy az egyik politikai egység diadala a másik felett a civilizáción belül általában nem lesz jelentős hatással a
hanyatlás okaira, és nem fog (kivéve véletlenül) a struktúra olyan átszervezését eredményezni, amely a terjeszkedés új
időszakát indítja el. Sőt, a konfliktusok korának osztályharcai és imperialista háborúi valószínűleg a civilizáció hanyatlásának
felgyorsulását szolgálják majd, mert szétszórják a tőkét, és a vagyont és az energiákat a termelő tevékenységektől a nem
termelő tevékenységek felé terelik.
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A legtöbb civilizációban a Konfliktusok Korának hosszan elhúzódó agóniája végül egy új korszakban, az Egyetemes
Birodalom Korában ér véget. A Konfliktusok Korának imperialista háborúi következtében a civilizáció politikai egységeinek
száma hódítással csökken. Végül egy kerül ki győztesen. Amikor ez bekövetkezik, az egész civilizációnak egyetlen politikai
egysége van. Éppen akkor, amikor a magterület átmegy a Terjeszkedés Korából a Terjeszkedés Korába.
Konfliktusba hamarabb, mint a perifériás területek, néha a magterületet egyetlen állam hódítja meg, mielőtt az egész
civilizációt meghódítaná az Egyetemes Birodalom. Ilyenkor a magbirodalom általában félperifériás állam, míg az Egyetemes
Birodalom általában perifériás állam. Így Mezopotámia magját i. e. 1700 körül a félig periférikus Babilónia hódította meg,
míg az egész mezopotámiai civilizációt i. e. 7 2 5 körül a periférikusabb Asszíria hódította meg (amelyet i. e. 525 körül a
teljesen periférikus Perzsia váltott fel). A klasszikus civilizációban a magterületet a félig periférikus Makedónia hódította
meg Kr. e. 336 körül, míg az egész civilizációt a periférikus Róma hódította meg Kr. e. 146 körül. Más civilizációkban az
egyetemes birodalom következetesen periférikus állam volt, még akkor is, ha a magterületet nem hódította meg korábban egy
félig periférikus állam. A maja civilizációban (Kr. e. 1000 - Kr. u. 1550) a magterület nyilvánvalóan Yucatán és Guatemala
volt, de az aztékok egyetemes birodalma a közép-mexikói periférikus felföldön összpontosult. Az Andok civilizációjában
(Kr. e. 1500 - Kr. u. 1600) a központi és északi Andok alacsonyabb lejtőin és völgyeiben volt a magterület, de az inkák
egyetemes birodalma a legmagasabb Andokban, egy periférikus területen összpontosult. A kánaánita civilizáció (i. e. 2200 i. e. 146) magterülete a Levantéban volt, de egyetemes birodalma, a Pun Birodalom központja a Földközi-tenger nyugati
részén fekvő Karthágóban volt. Ha a Távol-Kelet felé fordulunk, nem kevesebb, mint három civilizációt látunk. Ezek közül a
legkorábbi, a Sínai Civilizáció, Kr. e. 2000 után a Sárga-folyó völgyében emelkedett ki, Kr. e. 200 után a Csin és a Han
birodalomban csúcsosodott ki, és Kr. u. 400 után az ural-altáji betolakodók nagyrészt elpusztították. Ebből a Síniai
Civilizációból, ugyanúgy, ahogyan a Krétai Civilizációból a Klasszikus Civilizáció, vagy a Klasszikus Civilizációból a
Nyugati Civilizáció alakult ki, két másik civilizáció alakult ki: (a) a Kínai Civilizáció, amely Kr. u. 400 körül kezdődött,
1644 után a Mandzsu Birodalomban csúcsosodott ki, és az 1790-1930 közötti időszakban európai megszállók zavarták meg,
és b) a Japán Civilizáció, amely Krisztus kora körül kezdődött, 1600 után a Tokugawa Birodalomban csúcsosodott ki, és az
1853 utáni évszázadban a nyugati civilizációból érkező megszállók teljesen megzavarhatták.
Indiában, akárcsak Kínában, két civilizáció követte egymást. Bár a kettő közül az előbbiről viszonylag keveset tudunk, az
utóbbi (Kínához hasonlóan) egy idegen és periférikus nép által uralt Világbirodalomban csúcsosodott ki. Az indián
civilizáció, amely i. e. 3500 körül kezdődött, i. e. 1700 körül az árja betolakodók pusztították el, a hindu civilizáció, amely i.
e. 1700 körül az indián civilizációból alakult ki, a Mogul Birodalomban csúcsosodott ki, és a nyugati civilizációból érkező
betolakodók pusztították el az 1500-1900 közötti időszakban.
Ha a rendkívül bonyolult közel-keleti területre fordulunk, hasonló mintát láthatunk. Az iszlám civilizáció, amely Kr. u. 500
körül kezdődött, az Oszmán Birodalomban csúcsosodott ki az 1300-1600 közötti időszakban, és körülbelül 1750 óta a
nyugati civilizációból érkező hódítók pusztították el.
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Így kifejezve a különböző civilizációk életciklusainak e mintázatai zavarosnak tűnhetnek. Ha azonban táblázatba foglaljuk
őket, a minta némi egyszerűséggel kirajzolódik.
Ebből a táblázatból egy egészen rendkívüli tény derül ki. Az egész emberi történelem során létezett mintegy húsz civilizáció
közül tizenhatot soroltunk fel. Ebből a tizenhatból tizenkettő, talán tizennégy már halott vagy haldoklik, kultúrájukat olyan
kívülállók pusztították el, akik képesek voltak elegendő hatalommal bejönni, hogy megzavarják a civilizációt, elpusztítsák a
kialakult gondolkodási és cselekvési módokat, és végül eltöröljék azt. E tizenkét halott vagy haldokló kultúrából hatot a
nyugati civilizáció kultúráját hordozó európaiak pusztítottak el. Ha figyelembe vesszük a civilizációnál egyszerűbb más
társadalmak megszámlálhatatlan számát, amelyeket a Nyugati Civilizáció elpusztított vagy most pusztít, olyan társadalmakat,
mint a hottentották, az irokézek, a tasmánok, a navahók, a karibok és számtalan más, akkor nyilvánvalóvá válik a Nyugati
Civilizáció teljes ijesztő hatalma.
Univerzális Végső Ők
Civilizáció A dátumai Birodalom Invázió dátumok Mezopotámiai 6000 Kr.e. - Asszírok/ Görögök 335 Kr.e. Kr. e. 300 perzsa - Kr. e. 300.
KR. E. 725-333
Egyiptomiak i. e. 5500 - egyiptomi görögök i. e. 334 - i. e. 300 i. e. 300 i. e. 300 i. e.
Kréta Kr. e. 3500 - minószi-dór 1200 Kr. e. - 1150 Kr. e. Mükénéi görögök 1000 Kr. e. 1000 Kr. e.
Indiaiak Kr. e. 3500 - Harappa? Árják i. e. 1800 - i. e. 1700 i. e. 1600 i. e. 1600 i. e.
Kánaánita 2200 i. e. - pun rómaiak 264 i. e. - 100 i. e. 146 i. e. 146 i. e.
Síniai 2000 Kr. e. - kínai/urál-altáji Kr. u. 200 Kr. u. 400 Han 500
Hettita 1800 - hettita indo- 1200 Kr. e. - 1150 európai Kr. e. 1000
Klasszikus Kr. e. 1150 - Római germán Kr. e. 350 A. D. 500 600
Andok Kr. e. 1500 - inkák európaiak 1534
A. D. 1600
Maják Kr. e. 1000 - azték európaiak 1519
A. D. 1550
Hindu 1800 Kr. e. - mogul európaiak 1500 A. D. 1900 1900
Kínai 400 - mandzsu európaiak 1790 -
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A nyugati civilizáció más kultúrák elpusztítására való képességének egyik oka, bár korántsem a fő oka, abban a tényben
rejlik, hogy hosszú időn keresztül terjeszkedett. Ez a tény viszont egy másik körülményen nyugszik, amelyre már utaltunk,
azon a tényen, hogy a nyugati civilizáció három terjeszkedési perióduson ment keresztül, háromszor lépett a konfliktusok
korába, minden alkalommal egyetlen politikai egység szinte teljesen meghódította a magterületét, de azért nem jutott el az
egyetemes birodalom korába, mert a konfliktusok korának zűrzavarából minden alkalommal egy új társadalmi szervezet
alakult ki, amely a maga szervezeti erejével képes volt terjeszkedni, azzal az eredménnyel, hogy a Konfliktusok Korára
jellemző négy jelenséget (csökkenő terjeszkedési ütem, osztályellentétek, imperialista háborúk, irracionalitás) fokozatosan
ismét a terjeszkedés korára jellemző négyféle terjeszkedési mód (demográfiai, földrajzi, termelési, tudás) váltotta fel. Szűken
technikai szempontból a konfliktusok korából a terjeszkedés korába való átmenetet a tőkebefektetések és a tőkefelhalmozás
újbóli, nagymértékű megindulása jellemzi, ahogyan a korábbi, a terjeszkedés korából a konfliktusok korába való átmenetet a
befektetések csökkenő üteme és végül a tőkefelhalmozás csökkenő üteme jellemezte.
A nyugati civilizáció, mint minden civilizáció, a kulturális keveredés időszakában kezdődött. Ebben a konkrét esetben ez a
keveredés a 350-700 közötti időszakban a klasszikus civilizációt elpusztító barbár inváziókból eredt. Azáltal, hogy a barbár
törzsek, a római világ, a szaracén világ és mindenekelőtt a zsidó világ (kereszténység) által felkínált különböző elemekből új
kultúrát hozott létre, a nyugati civilizáció új társadalommá vált.
Ez a társadalom akkor vált civilizációvá, amikor szervezetté vált, a 700-970 közötti időszakban, így megtörtént a
tőkefelhalmozás és e tőke új termelési módszerekbe való befektetésének kezdete. Ezek az új módszerek a gyalogos erőkről a
védelemben a lovas harcosokra, az energiafelhasználásban az emberi munkaerőről (és így a rabszolgaságról) az állati erőre, a
mediterrán Európa karcoló ekéről és a kétmezős, parlagon heverő mezőgazdasági technológiáról a germán népek nyolcsoros,
gangos eke és hárommezős rendszerére, valamint a római világ központosított, államközpontú politikai irányultságáról a
középkori világ decentralizált, magánhatalmi feudális hálózatára való áttéréssel függnek össze. Az új rendszerben egy
kisszámú, harcra felszerelt és kiképzett férfi kapott illetményeket és szolgáltatásokat a férfiak túlnyomó többségétől, akiktől a
föld megművelését várták el. Ebből az egyenlőtlen, de hatékony védelmi rendszerből a politikai hatalom egyenlőtlen
eloszlása, és ezzel együtt a társadalmi-gazdasági jövedelem egyenlőtlen eloszlása alakult ki. Ez idővel tőkefelhalmozódást
eredményezett, amely a távoli eredetű luxuscikkek iránti keresletet gerjesztve kezdte eltolni a társadalom egész gazdasági
súlypontját a korábbi, önellátó agráregységekben (uradalmakban) való szerveződéstől a kereskedelmi csere, a gazdasági
szakosodás, majd a XIII. századra egy teljesen új társadalmi mintázat felé, városokkal, polgári osztállyal, terjedő írástudással,
az alternatív társadalmi választási lehetőségek növekvő szabadságával és új, gyakran zavaró gondolatokkal.
Mindebből a nyugati civilizáció első, 970-1270 közötti időszakra kiterjedő terjeszkedési korszaka következett be. Ennek az
időszaknak a végére a társadalomszervezés az érdekek megkövesedett gyűjteményévé vált, a beruházások csökkentek, és a
terjeszkedés üteme csökkenni kezdett. Ennek megfelelően a nyugati civilizáció először lépett a konfliktusok korába. Ez az
időszak, a százéves háború, a fekete halál, a nagy eretnekségek és a súlyos osztályellentétek ideje, körülbelül 1270-től 142023

ig tartott. Végére Angliából és Burgundiából olyan törekvések merültek fel, amelyek a nyugati civilizáció előestéjének
meghódítására irányultak. De éppen ekkor kezdődött egy új terjeszkedési korszak, amely a feudális-uradalmi rendszer régi
érdekeit megkerülő új társadalomszervezést alkalmazta.
Ez az új terjeszkedési korszak, amelyet gyakran a kereskedelmi kapitalizmus időszakának neveznek, körülbelül 1440-től
körülbelül 1680-ig tartott. Ebben az időszakban a gazdasági terjeszkedés valódi lendületét az áruk, különösen a fél- vagy
luxuscikkek nagy távolságokon keresztüli cseréjéből származó nyereségre irányuló erőfeszítések adták. Idővel a
kereskedelmi kapitalizmus rendszere megkövesedett, és az érdekeltségek struktúrájává vált, amelyben a profitot az áruk
termelésének vagy cseréjének korlátozásával, nem pedig e tevékenységek ösztönzésével igyekeztek elérni. Ez az új
érdekeltségi struktúra, amelyet általában merkantilizmusnak neveznek, olyannyira megterhelte a gazdasági tevékenységeket,
hogy a gazdasági növekedés üteme
a gazdasági élet bővülésének üteme csökkent, sőt az 1690-et közvetlenül követő évtizedekben gazdasági hanyatláshoz
vezetett. Az e konfliktusos korszak által kiváltott osztályharcokat és imperialista háborúkat néha második százéves
háborúnak nevezik. A háborúk 1815-ig, az osztályharcok pedig még később is folytatódtak. Az előbbiek eredményeként
Franciaország 1810-re meghódította a nyugati civilizáció előestéjének nagy részét. De itt is, ahogyan 1420-ban történt,
amikor Anglia szintén meghódította a civilizáció magjának egy részét egy konfliktusos korszak második része felé, a
győzelem értelmetlenné vált, mert egy új terjeszkedési időszak kezdődött. Ahogyan a kereskedelmi kapitalizmus 1440 után
megkerülte a feudális-uradalmi rendszer megkövesedett intézményét (lovagiasság), úgy az ipari kapitalizmus 1820 után
megkerülte a kereskedelmi kapitalizmus megkövesedett intézményét (merkantilizmus).
A terjeszkedés új korszaka, amely lehetetlenné tette Napóleon 1810-es katonai-politikai győzelmének fenntartását, már jóval
korábban elkezdődött Angliában. Mezőgazdasági forradalomként 1725 körül és ipari forradalomként 1775 körül jelent meg,
de csak 1820 után indult meg nagy expanziós robbanásként. Amint elindult, olyan lendülettel haladt előre, amilyet a világ
még soha nem látott, és úgy tűnt, hogy a nyugati civilizáció az egész földgolyóra kiterjedhet. A terjeszkedés e harmadik
korszakának időpontjai 1770-1929 között határozhatók meg, az 1690-1815 közötti második konfliktusos korszakot követően.
Azt a társadalmi szervezetet, amely ennek az új fejlődésnek a középpontjában állt, "ipari kapitalizmusnak" nevezhetnénk. A
tizenkilencedik század utolsó évtizede során kezdett az érdekek struktúrájává válni, amelynek a "monopolkapitalizmus" nevet
adhatjuk. Talán már 1890-ben elkezdtek megjelenni egy új konfliktusos korszak bizonyos aspektusai, a nyugati civilizáció
harmadik korszaka, különösen a magterületen, az imperializmus, az osztályharc, az erőszakos háborúk és az irracionalitások
újjáéledésével.
1930-ra világossá vált, hogy a nyugati civilizáció ismét a Konfliktusok Korában van. 1942-re egy félperifériás állam,
Németország, meghódította a civilizáció magterületének nagy részét. Ezt a törekvést úgy győzték le, hogy egy periférikus
államot (az Egyesült Államokat) és egy másik, civilizáción kívüli államot (a szovjet társadalmat) hívtak a harcba. Még nem
világos, hogy a nyugati civilizáció folytatja-e azt az utat, amelyet oly sok korábbi civilizáció jelölt, vagy képes lesz-e
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kellőképpen újjászervezni magát ahhoz, hogy egy új, negyedik, a terjeszkedés korszakába lépjen. Ha az előbbi következik be,
akkor ez a konfliktusos korszak kétségtelenül folytatódni fog az osztályharc, a háború, az irracionalitás és a hanyatló fejlődés
négyes jellemzőivel. Ebben az esetben kétségtelenül egy olyan Univerzális Birodalmat kapunk, amelyben az Egyesült
Államok fogja uralni a nyugati civilizáció nagy részét. Ezt, mint más civilizációkban, a hanyatlás időszaka követi majd, és
végül, ahogy a civilizáció gyengül, inváziók és a nyugati kultúra teljes megsemmisülése. Másrészt, ha a nyugati civilizáció
képes lesz újjászervezni magát, és belép egy negyedik terjeszkedési korszakba, akkor a nyugati civilizáció képessége a
túlélésre és a növekvő jólétre és hatalomra való továbblépésre fényes lesz. E hipotetikus jövőt félretéve, úgy tűnik, hogy a
Nyugati Civilizáció körülbelül tizenöt évszázad alatt nyolc korszakon ment keresztül, így:
Keveredés 350-700
Terhesség, 700-970
3A.
Első terjeszkedés, 970-1270 4A.
Első konfliktus, 1270-1440
Magbirodalom: Anglia, 1420 3B.
Második terjeszkedés, 1440-1690 4B. Második konfliktus, 1690-1815
Magbirodalom: Franciaország, 1810 3C.
Harmadik terjeszkedés, 1770-1929 4C. Harmadik konfliktus, 1893Magbirodalom: Németország, 1942
A jövőben rejlő két lehetőség a következőképpen sorolható fel: Újjászervezés A folyamat folytatása
3D.
Negyedik terjeszkedés, 1944- 5. Egyetemes birodalom (az Egyesült Államok)
Hanyatlás
Invázió (a civilizáció vége)
A civilizációk korábban megadott listájából némileg könnyebben érthetővé válik, hogy a nyugati civilizáció hogyan volt
képes elpusztítani (vagy pusztítja még ma is) hat másik civilizáció kultúráját. E hat eset mindegyikében az áldozat civilizáció
már túl volt az Egyetemes Birodalom időszakán, és mélyen a hanyatlás korában volt. Ilyen helyzetben a Nyugati Civilizáció
hasonló betolakodó szerepet játszott, mint a germán törzsek a klasszikus civilizációban, a dórok a krétai civilizációban, a
görögök a mezopotámiai vagy egyiptomi civilizációban, a rómaiak a kánaánita civilizációban vagy az avarok az indiai
civilizációban. A nyugatiak, akik 1519-ben rátörtek az aztékokra, 1534-ben az inkákra, a XVIII. században a Mogul
Birodalomra, 1790 után a Mandzsu Birodalomra, 1774 után az Oszmán Birodalomra és 1853 után a Tokugawa Birodalomra,
ugyanazt a szerepet töltötték be, mint a vizigótok és a többi barbár törzs a Római Birodalomra 377 után. Mindegyik esetben
két civilizáció - az egyik a terjeszkedés korában, a másik a hanyatlás korában - összeütközésének eredménye előre látható
volt. A terjeszkedés elpusztítja a hanyatlást.
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Különböző terjeszkedései során a nyugati civilizáció csak egyetlen olyan civilizációval ütközött össze, amely nem volt már a
hanyatlás korában. Ez a kivétel úgyszólván a féltestvére volt, az a civilizáció, amelyet most a Szovjet Birodalom képvisel.
Nem világos, hogy ez az "ortodox" civilizáció milyen stádiumban van, de egyértelműen nem a hanyatlás stádiumában. Úgy
tűnik, hogy az ortodox civilizáció a keveredés időszakaként kezdődött (500-1300), és most a második terjeszkedési időszakát
éli. Az első, 1500-1900-ig tartó terjeszkedési időszak éppen kezdett átváltani a konfliktusok korszakába (1900-1920), amikor
a társadalom érdekeltségi viszonyait a Németországtól elszenvedett 1917-es vereség eltörölte, és helyébe a társadalom új
szerveződése lépett, amely a második terjeszkedési korszakot (1921-től) hozta létre. Az elmúlt négyszáz év nagy részében,
amely a huszadik században csúcsosodott ki, Ázsia peremvidékét a régi, haldokló civilizációk (iszlám, hindu, kínai, japán)
félköre foglalta el. Ezek az óceánok felől érkező nyugati civilizáció és az eurázsiai földtömeg szívéből kifelé nyomuló
ortodox civilizáció nyomásának voltak kitéve. Az óceáni nyomás Vasco da Gamával kezdődött Indiában 1498-ban, tetőzött a
Missouri csatahajó fedélzetén a Tokiói-öbölben 1945-ben, és még mindig folytatódott az angol-francia támadással Szuez
ellen 1956-ban. Az orosz nyomás a kontinentális szárazföldről Kína, Irán és Törökország belső határaira nehezedett a XVII.
századtól napjainkig. A huszadik századi világtörténelem nagy része e három tényező (az orosz hatalom kontinentális
magországa, Ázsia ütközőperemének széttöredezett kultúrái és a nyugati civilizáció óceáni hatalmai) kölcsönhatásából
alakult ki.

2. fejezet - Kulturális diffúzió a nyugati civilizációban

Azt mondtuk, hogy egy civilizáció kultúrája eredetileg a magterületén jön létre, és kifelé halad a perifériás területek felé,
amelyek így a civilizáció részévé válnak. A kulturális elemeknek ezt a mozgását a téma tanulmányozói "diffúziónak"
nevezik. Figyelemre méltó, hogy egy kultúra anyagi elemei, mint például az eszközök, fegyverek, járművek és hasonlók,
könnyebben és ezáltal gyorsabban terjednek, mint a nem anyagi elemek, mint például az eszmék, művészeti formák, vallási
nézetek vagy a társadalmi viselkedésminták. Emiatt egy civilizáció perifériás részei (például Asszíria a mezopotámiai
civilizációban, Róma vagy Spanyolország a klasszikus civilizációban, az Egyesült Államok vagy Ausztrália a nyugati
civilizációban) általában valamivel nyersebb és anyagiasabb kultúrával rendelkeznek, mint ugyanannak a civilizációnak a
magterülete.
Egy kultúra anyagi elemei a civilizáció határain túl is diffundálnak más társadalmakba, mégpedig sokkal könnyebben, mint a
kultúra nem anyagi elemei. Ezért egy kultúra nem anyagi és szellemi elemei adják a kultúra megkülönböztető jellegét, nem
pedig az eszközök és fegyverek, amelyek olyan könnyen exportálhatók teljesen más társadalmakba. Így a nyugati civilizáció
megkülönböztető jellege a keresztény örökségén, tudományos szemléletén, humanitárius elemein, valamint az egyén jogai és
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a nők tisztelete tekintetében kialakított sajátos nézőpontján nyugszik, nem pedig olyan anyagi dolgokban, mint a lőfegyverek,
traktorok, vízvezeték-szerelvények vagy felhőkarcolók, amelyek mind exportálható áruk.
Egy kultúra anyagi elemeinek exportja, annak perifériáján és azon túl, teljesen más társadalmak népeihez, furcsa
eredményekkel jár. Ahogy az anyagi kultúra elemei egy civilizáción belül a magból a perifériára vándorolnak, hosszú távon
hajlamosak arra, hogy a perifériát erősítsék a mag rovására, mivel a magot a múltbeli érdekek ereje jobban akadályozza az
anyagi innovációk felhasználásában, és mivel a mag a vagyonának és energiájának sokkal nagyobb részét a nem anyagi
kultúrára fordítja. Így az ipari forradalom olyan aspektusai, mint az automobilok és a rádiók inkább európai, mint amerikai
találmányok, de Amerikában sokkal nagyobb mértékben fejlesztették ki és használták fel őket, mert ezen a területen nem
akadályozták a használatukat a feudalizmus, az egyházi uralom, a merev osztálykülönbségek (például az oktatásban), vagy a
zene, a költészet, a művészet vagy a vallás iránti széles körű figyelem, mint Európában. Hasonló ellentétet láthatunk a
klasszikus civilizációban a görög és a római között vagy a mezopotámiai civilizációban a sumér és az asszír között vagy a
maja civilizációban a maja és az azték között.
Egészen más esetet mutat a kultúra elemeinek az egyik társadalom határain túli diffúziója egy másik társadalom kultúrájába.
A társadalmak közötti határok viszonylag kevés akadályt jelentenek az anyagi elemek diffúziójának, és viszonylag nagyobb
akadályt a nem anyagi elemek diffúziójának. Valójában ez a tény határozza meg a társadalom határát, mert ha a nem anyagi
elemek is diffundálnának, akkor az új terület, ahová beáramlanának, inkább a régi társadalom perifériális része lenne, mint
egy egészen más társadalom része.
Az anyagi elemek egyik társadalomból a másikba való diffúziója összetett hatást gyakorol az importáló társadalomra. Rövid
távon általában hasznot húz az importálásból, de hosszú távon gyakran dezorganizálódik és meggyengül. Amikor a fehér
ember először érkezett Észak-Amerikába, a nyugati civilizáció anyagi elemei gyorsan elterjedtek a különböző indián törzsek
között. A síksági indiánok például 1543 előtt gyengék és elszegényedettek voltak, de abban az évben a ló a mexikói
spanyoloktól észak felé kezdett elterjedni. Egy évszázadon belül a síksági indiánok sokkal magasabb életszínvonalra
emelkedtek (mivel képesek voltak lóháton bölényre vadászni), és óriási mértékben megerősödtek abban a képességükben,
hogy ellenálljanak a kontinensen nyugat felé tartó amerikaiaknak. Eközben a tizenhatodik és a tizenhetedik század elején
igen erősnek számító transz-Appalache indiánok a Szent Lőrinc folyón keresztül lőfegyvereket, acélcsapdákat, kanyarót és
végül whiskyt kezdtek kapni a franciáktól, majd később az angoloktól.
Ezek nagymértékben meggyengítették a transz-Appalache-i terület erdei indiánjait, és végső soron a transz-Mississippi
terület síkvidéki indiánjait is, mivel a kanyaró és a whisky pusztító és demoralizáló hatású volt, és mivel a csapdák és a
fegyverek használata egyes törzsek számára lehetővé tette, hogy a fehérektől függjenek az ellátásban, ugyanakkor nagy
fizikai nyomást gyakoroljanak a távolabbi törzsekre, amelyek még nem kaptak fegyvereket vagy csapdákat. A vörösök
bármilyen egységes frontja a fehérek ellen lehetetlen volt, és az indiánokat megzavarták, demoralizálták és
megsemmisítették. Általánosságban elmondható, hogy az anyagi kultúra valamely elemének egyik társadalomból a másikba
történő behozatala hosszú távon csak akkor hasznos az importáló társadalom számára, ha az (a) produktív, (b) magában a
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társadalomban is megvalósítható, és (c) az importáló társadalom nem anyagi kultúrájába illeszthető anélkül, hogy
demoralizálná azt. A nyugati civilizációnak annyi más társadalomra gyakorolt pusztító hatása azon alapul, hogy képes volt
eszmei és szellemi kultúrájukat éppúgy demoralizálja, mint azon, hogy anyagi értelemben lőfegyverekkel képes elpusztítani
őket.
Amikor egy társadalom egy másik társadalom hatására elpusztul, az emberek a saját összetört kultúrájukból és a betolakodó
kultúrából származó kulturális elemek törmelékében maradnak. Ezek az elemek általában eszközöket biztosítanak ezen
emberek anyagi szükségleteinek kielégítéséhez, de ideológia és szellemi kohézió hiányában nem tudnak működő
társadalommá szerveződni. Az ilyen emberek vagy elpusztulnak, vagy egyénekként és kis csoportokként beépülnek egy
másik kultúrába, amelynek ideológiáját maguk és mindenekelőtt gyermekeik számára elfogadják. Bizonyos esetekben
azonban a széttört kultúra törmelékeivel együtt maradt emberek képesek a kulturális elemeket egy új társadalomba és egy új
kultúrába visszaintegrálni. Erre azért képesek, mert új, nem anyagi kultúrát és ezáltal új ideológiát és erkölcsöt kapnak, amely
összetartó elemként szolgál a múltbeli kultúra szétszórt elemei számára, amelyek a kezükben vannak. Ez az új ideológia lehet
importált vagy lehet őshonos, de mindkét esetben kellőképpen integrálódik az anyagi kultúra szükséges elemeivel, hogy egy
működő egészet és így egy új társadalmat alkosson. Valamilyen ilyen folyamat révén született meg minden új társadalom, és
így minden új civilizáció is. Ily módon a klasszikus
Civilizáció a Kréta civilizáció roncsaiból született a Kr. e. 1150 és Kr. e. 900 közötti időszakban, a nyugati civilizáció pedig a
Kr. u. 350-700 közötti időszakban a klasszikus civilizáció roncsaiból. Lehetséges, hogy a nyugati civilizáció által Ázsia
peremvidékén roncsba döntött civilizációk romjain új civilizációk születnek. E roncsok között vannak az iszlám, a hindu, a
kínai és a japán civilizációk törmelékei. Jelenleg úgy tűnik, hogy új civilizációk születésnek indulhatnak Japánban, esetleg
Kínában, kevésbé valószínű Indiában, és kétséges, hogy Törökországban vagy Indonéziában. Egy erős civilizáció születése e
pontok bármelyikén vagy több pontján elsődleges jelentőséggel bírna a világtörténelemben, mivel ellensúlyként szolgálna a
szovjet civilizáció terjeszkedésével szemben Eurázsia szárazföldi tömegén.
A hipotetikus jövőtől a történelmi múlt felé fordulva nyomon követhetjük a nyugati civilizáció kulturális elemeinek a
magterületéről a perifériás területeken és más társadalmak felé történő elterjedését. Ezen elemek közül néhány elég fontos
ahhoz, hogy részletesebb vizsgálatot igényeljen.
A nyugati hagyomány azon elemei közé, amelyek csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem terjedtek el, tartozik a nyugati
ideológia alapját képező, szorosan összefüggő eszmei összefonódás. Ezek közé tartozik a kereszténység, a tudományos
szemlélet, a humanizmus, valamint az egyén egyedi értékének és jogainak eszméje. De az eszméknek ebből az
összefonódásából az anyagi kultúra számos eleme származik, amelyek közül a legjelentősebbek a technológiához
kapcsolódnak. Ezek könnyen elterjedtek, még más társadalmakba is. A nyugati technológiának ez a kivándorlási képessége
és a tudományos szemlélet, amelyhez ez a technológia meglehetősen szorosan kapcsolódik, képtelensége egy rendhagyó
helyzetet teremtett: az olyan társadalmak, mint Szovjet-Oroszország, amelyek a tudományos módszer hagyományainak
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hiánya miatt kevés találékonyságot mutattak a technológia terén, mégis képesek a nyugati civilizációt fenyegetni egy olyan
technológia gigantikus méretű alkalmazásával, amely szinte teljes egészében a nyugati civilizációt fenyegeti.
a nyugati civilizációból importált technológiát. Hasonló helyzet alakulhat ki az Ázsia peremvidékén létrejövő új
civilizációkban is.
A nyugati technológia legfontosabb részeit négy címszó alatt lehet felsorolni:
1. Az ölés képessége: a fegyverek kifejlesztése
2. Az élet megőrzésének képessége: a higiéniai és orvosi szolgáltatások fejlesztése.
3. Az élelmiszer- és ipari termékek előállításának képessége
4. A közlekedés és a kommunikáció fejlődése
A nyugati lőfegyverek elterjedéséről már beszéltünk. Nyilvánvaló, hogy ezek milyen hatást gyakoroltak a periférikus
területekre és más társadalmakra, Cortez 1519-es mexikói inváziójától kezdve az első atombomba 1945-ös japán bevetéséig.
Kevésbé nyilvánvaló, de hosszú távon sokkal nagyobb jelentőséggel bír a nyugati civilizáció azon képessége, hogy legyőzte
a betegségeket és elhalasztotta a halált a higiéniai és orvosi fejlesztésekkel. Ezek az előrelépések a nyugati civilizáció
magjában már 1500 előtt megkezdődtek, de teljes hatásukat csak 1750 óta fejtették ki, a védőoltások megjelenésével, a pestis
legyőzésével, és az életmentés folyamatos fejlődésével, az antiszepszis felfedezésével a XIX. században és az antibiotikumok
felfedezésével a XX. században. Ezek a felfedezések és technikák a nyugati civilizáció magjából kifelé terjedtek, és NyugatEurópában és Amerikában szinte azonnal, Dél-Európában és Kelet-Európában valamivel később, Ázsiában pedig csak az
1900 óta eltelt időszakban eredményezték a halálozási arány csökkenését.
Ennek a terjedésnek a világot megrengető jelentőségét egy pillanat múlva tárgyaljuk.
A nyugati civilizációnak a termelési technikák meghódítása olyannyira kiemelkedő, hogy a témával foglalkozó összes
történelemkönyvben a "forradalom" kifejezéssel tisztelegtek előtte. Az élelmiszertermelés problémájának meghódítása,
amelyet mezőgazdasági forradalomnak nevezünk, Angliában már a XVIII. század elején elkezdődött, mondjuk kb.
1725. A feldolgozott termékek előállításának problémája, az úgynevezett ipari forradalom meghódítása szintén Angliában
kezdődött, körülbelül ötven évvel a mezőgazdasági forradalom után, mondjuk 1775 körül. E két "forradalom" egymáshoz,
valamint a higiénia és a közegészségügy "forradalmához" való viszonya, valamint e három "forradalom" eltérő terjedési
sebessége a legnagyobb jelentőségű mind a nyugati civilizáció történetének, mind pedig a többi társadalomra gyakorolt
hatásának megértése szempontjából.
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A mezőgazdasági tevékenységek, amelyek minden civilizáció legfőbb élelmiszer-ellátását biztosítják, elszívják a talajból a
tápanyagokat. Ha ezeket az elemeket nem pótolják, a talaj termőképessége veszélyesen alacsony szintre csökken. Az európai
történelem középkori és kora újkori időszakában ezeket a tápelemeket, különösen a nitrogént, az időjárás hatására pótolták,
amikor a földet három évenként vagy akár minden második évben parlagon hagyták. Ez azt eredményezte, hogy a
szántóföldek felére vagy harmadára csökkentek. A mezőgazdasági forradalom óriási előrelépést jelentett, mivel a parlagon
hagyott éveket hüvelyes növényekkel váltotta fel, amelyek gyökerei megnövelték a nitrogénellátottságot a talajban.
a talajban azáltal, hogy ezt a gázt a levegőből megkötötte és a talajban a növények számára hasznosítható formában
rögzítette. Mivel a hüvelyes növény, amely a régebbi mezőgazdasági ciklusban a parlagon hagyott év helyébe lépett,
általában olyan növény volt, mint a lucerna, a lóhere vagy a szarvasmarhák takarmányozására szolgáló lóhere, ez a
mezőgazdasági forradalom nemcsak a talaj nitrogéntartalmát növelte a későbbi gabonafélék számára, hanem a haszonállatok
számát és minőségét is növelte, ezáltal növelte a hús és az állati termékek élelmiszer-ellátását, valamint a talaj
termékenységét is növelte a trágyázáshoz szükséges állati trágya mennyiségének növekedésével. Az egész mezőgazdasági
forradalom nettó eredménye az élelmiszerek mennyiségének és minőségének növekedése volt. Kevesebb ember volt képes
annyi élelmiszert előállítani, hogy sok ember mentesült a termelés terhe alól, és más tevékenységeknek, például a
kormányzásnak, az oktatásnak, a tudománynak vagy az üzleti életnek szentelhette a figyelmét. Azt mondták, hogy 1700-ban
húsz ember mezőgazdasági munkájára volt szükség ahhoz, hogy huszonegy ember számára elegendő élelmiszert állítsanak
elő, míg 1900-ra egyes területeken három ember tudott huszonegy ember számára elegendő élelmiszert előállítani, és így
tizenhét ember szabadult fel nem mezőgazdasági tevékenységekre.
Ez a mezőgazdasági forradalom, amely Angliában 1725 előtt kezdődött, 1800 után érte el Franciaországot, de Németországot
és Észak-Olaszországot csak 1830 után érte el. Még 1900-ban is alig terjedt el Spanyolországban, Dél-Olaszországban és
Szicíliában, a Balkánon és általában Kelet-Európában. Németországban 1840 körül ez a mezőgazdasági forradalom újabb
lendületet kapott a kémiai műtrágyák használatának bevezetésével, és újabb lendületet kapott az Egyesült Államokban 1880
után a mezőgazdasági gépek bevezetésével, amelyek csökkentették az emberi munka szükségességét. Ugyanez a két terület néhány más ország hozzájárulásával - 1900 után újabb jelentős lökést adott a mezőgazdasági termelésnek az új vetőmagok és
a jobb termények bevezetésével a vetőmagválasztás és a hibridizáció révén.
Ezek az 1725 utáni nagy mezőgazdasági fejlesztések tették lehetővé az ipari termelés 1775 utáni fejlődését, mivel
biztosították az élelmiszert és ezáltal a munkaerőt a gyári rendszer növekedéséhez és az ipari városok felemelkedéséhez. A
higiéniai és orvosi szolgáltatások 1775 utáni fejlődése ugyanehhez a célhoz járult hozzá azáltal, hogy csökkentette a
halálozási arányt, és lehetővé tette, hogy nagyszámú ember éljen a városokban a járványok veszélye nélkül.
A "közlekedési forradalom" szintén hozzájárult a modern világ kialakulásához. Ez a hozzájárulás lassan, 1750 körül
kezdődött a csatornák építésével és a John L. McAdam által kitalált új útépítési módszerekkel ("makadámozott" utak) épített
úthálózatokkal. A szén csatornán, az élelmiszer pedig az új utakon keresztül érkezett az új ipari városokba 1800 után. 1825
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után mindkettőt nagymértékben javította a vasúthálózat kiépítése, míg a kommunikációt a távíró (1837 után) és a kábel (1850
után) gyorsította fel. A huszadik században a "távolságok meghódítását" hihetetlenül felgyorsította a belsőégésű motorok
használata az autókban, repülőgépekben és hajókban, valamint a telefonok és a rádiótávközlés megjelenése. A kommunikáció
és a közlekedés e hatalmas felgyorsulásának legfőbb eredménye az volt, hogy a világ minden része közelebb került
egymáshoz, és az európai kultúra hatása a nem európai világra nagymértékben felerősödött. Ezt a hatást még elsöprőbbé tette
az a tény, hogy a közlekedési forradalom rendkívül gyorsan terjedt Európából kifelé, és majdnem olyan gyorsan terjedt, mint
a világhálón a kultúra és a kultúra elterjedése.
mint az európai fegyverek, valamivel gyorsabban, mint az európai higiéniai és egészségügyi szolgáltatások, és sokkal
gyorsabban, mint az európai iparosság, az európai mezőgazdasági technikák vagy az európai ideológia. Amint azt mindjárt
látni fogjuk, a világot a huszadik század közepén sújtó számos probléma abban gyökerezett, hogy az európai életmód ezen
különböző aspektusai olyan eltérő sebességgel terjedtek el a nem európai világban, hogy a nem európai világ teljesen más
sorrendben jutott hozzájuk, mint ahogyan Európa jutott hozzájuk.
Ennek a különbségnek az egyik példája az a tény, hogy Európában az ipari forradalom általában a közlekedési forradalom
előtt zajlott le, de a nem európai világban ez a sorrend megfordult.
Ez azt jelenti, hogy Európa képes volt saját vasat, acélt és rezet előállítani, hogy megépíthesse saját vasútjait és
távíróvezetékeit, de a nem európai világ csak úgy tudta megépíteni ezeket a dolgokat, hogy a szükséges ipari anyagokat
Európából szerezte be, és így Európa adósa lett. Hogy a közlekedési forradalom milyen gyorsan terjedt el Európából, azt jól
mutatja, hogy Európában a vasút 1830 előtt, a távíró 1840 előtt, az automobil 1890 körül, a vezeték nélküli kommunikáció
pedig 1900 körül kezdődött. Az Egyesült Államokban a transzkontinentális vasút 1869-ben nyílt meg; 1900-ra a
transzszibériai vasút és a Fokföld és Kairó közötti vasútvonal teljes kiépítése már folyamatban volt, a Berlin és Bagdad
közötti vállalkozás pedig éppen csak elkezdődött. Ugyanezen időpontra - 1900-ra - Indiát, a Balkánt, Kínát és Japánt is vasúti
hálózattal fedték le, bár ezen területek egyike sem volt akkoriban ipari értelemben eléggé fejlett ahhoz, hogy egy ilyen
hálózat megépítéséhez vagy fenntartásához szükséges acélt vagy rezet biztosítsa magának. A közlekedési forradalom későbbi
szakaszai, mint például az automobilok vagy a rádiók még gyorsabban terjedtek el, és a Szahara vagy Arábia sivatagjain való
átkelésüket követően Európában már egy generáción belül használták őket.
Egy másik fontos példa erre a helyzetre az, hogy Európában a mezőgazdasági forradalom még az ipari forradalom előtt
kezdődött. Ennek köszönhetően Európa növelni tudta az élelmiszertermelését és ezáltal az iparosodáshoz szükséges
munkaerő-utánpótlást. Az Európán kívüli világban (Észak-Amerika kivételével) azonban az iparosításra irányuló
erőfeszítések általában már azelőtt megkezdődtek, hogy a termelékenyebb mezőgazdasági rendszer elérése terén említésre
méltó sikereket értek volna el. Ennek eredményeként a nem európai világban az ipari városok növekedéséhez szükséges
megnövekedett élelmiszer- (és így munkaerő-) kínálatot általában nem annyira az élelmiszertermelés növeléséből, mint
inkább a parasztok termelt élelmiszerből való részesedésének csökkentéséből nyerték. Különösen a Szovjetunióban az 192631

1940 közötti időszakban az iparosítás nagy sebességét a vidéki közösség kíméletlen elnyomásával érték el, amelyben
parasztok milliói vesztették életüket. A szovjet módszer lemásolására tett erőfeszítések a kommunista Kínában az 1950-es
években5 a katasztrófa szélére sodorták azt a területet.
Két európai fejlesztés ilyen eltérő terjedési sebességének legfontosabb példája az élelmiszertermelés forradalmának és a
higiéniai és egészségügyi forradalom elterjedése közötti különbségben mutatkozik meg. Ez a
különbség a huszadik század közepére olyan világrengető következményekkel járt, hogy jelentős időt kell szánnunk a
vizsgálatára.
Európában a mezőgazdasági forradalom, amely az élelmiszerellátás növelését szolgálta, legalább ötven évvel a higiéniai és
egészségügyi szolgáltatások forradalmának kezdete előtt kezdődött, amely csökkentette a halálozások számát, és ezáltal
növelte a népesség számát. E két kezdet időpontját nagyjából 1725-re és 1775-re tehetjük. E különbség eredményeként
Európa általában elegendő élelemmel rendelkezett a megnövekedett népesség élelmezésére. Amikor a népesség elérte azt a
pontot, amikor Európa maga már nem tudta ellátni a saját népességét (mondjuk 1850 körül), az európai és nem európai világ
peremterületei annyira igyekeztek iparosodni (vagy vasútvonalakat szerezni), hogy Európa képes volt nem európai
élelmiszereket szerezni az európai ipari termékekért cserébe. Az eseményeknek ez a sorozata nagyon szerencsés kombináció
volt Európa számára. De az események sorozata a nem európai világban egészen más és sokkal kevésbé boldog volt. A nem
európai világ nemcsak az iparosodást kapta meg, mielőtt az élelmiszertermelés forradalma bekövetkezett volna, hanem a
higiéniai és egészségügyi szolgáltatások forradalmát is, mielőtt az ebből eredő népességnövekedés ellátásához elegendő
mennyiségű élelemmel rendelkezett volna. Ennek eredményeként a demográfiai robbanás, amely a 19. század elején
Északnyugat-Európában kezdődött, Kelet-Európa és Ázsia felé terjedt, és terjedésével egyre szerencsétlenebb
következményekkel járt. Az eredmény a huszadik századi világ legnagyobb társadalmi problémája lett.
A legtöbb stabil és primitív társadalomban, mint például az amerikai indiánok 1492 előtt vagy a középkori Európa, nincs
nagy népesedési probléma, mert a születési arányszámot kiegyenlíti a halálozási arányszám. Az ilyen társadalmakban
mindkettő magas, a népesség stabil, és a népesség nagy része fiatal (tizennyolc év alatti). Ez a fajta társadalom (gyakran A
népességtípusnak nevezik) létezett Európában a középkorban (mondjuk 1400 körül), vagy akár a kora újkor egy részében
(mondjuk 1700 körül). Az 1725 után Európában megnövekedett élelmiszerellátás, valamint az 1775 után a higiénia és az
orvostudomány fejlődése miatt az embereknek az életmentésre való képességének növekedése következtében a halálozási
arányszám csökkenni kezdett, a születési arányszám magas maradt, a népesség növekedni kezdett, és a társadalomban az
idősebbek száma nőtt. Így jött létre az, amit demográfiai robbanásnak (vagy B típusú népességnek) nevezünk. Ennek
eredményeként a XIX. században Európa (Nyugat-Európából kiindulva) népessége megnőtt, és ennek a népességnek a nagy
része a legjobb életkorban (tizennyolc és negyvenöt év között), a férfiak esetében a fegyverhordozó, a nők esetében a
gyermekvállaló korban volt.
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Ezen a ponton a bővülő népesség demográfiai ciklusa egy harmadik szakaszba lép (C típusú népesség), amelyben a
születésszám is csökkenni kezd. A születési ráta csökkenésének okait soha nem sikerült kielégítően megmagyarázni, de
ennek következményeként egy új demográfiai állapot jelenik meg, amelyet a csökkenő születési ráta, az alacsony halálozási
ráta, valamint a stabilizálódó és öregedő népesség jellemez, amelynek nagyobb része a harminc és hatvan év közötti érett
korosztályban van. Ahogy a születések számának csökkenése és az életkilátások növekedése miatt a népesség öregszik, a
lakosság egyre nagyobb része lépett túl a gyermekvállalás és a fegyverviselés évein. Ez azt eredményezi, hogy a születések
száma még gyorsabban csökken, és végül olyan öreg népességet ad, hogy a halálozási arány újra emelkedni kezd
az öregkori halálozások vagy az elkerülhetetlen szenilitás áldozatainak nagymértékű növekedése miatt. Ennek megfelelően a
társadalom a demográfiai ciklus negyedik szakaszába lép (D típusú népesség). Ezt a szakaszt a csökkenő születési
arányszám, a növekvő halálozási arányszám, a csökkenő népesség és az ötven év feletti népesség nagy része jellemzi.
Be kell vallani, hogy e demográfiai ciklus negyedik szakaszának jellege inkább elméleti megfontolásokon, mint empirikus
megfigyeléseken alapul, mivel még Nyugat-Európa, ahol a ciklus a legfejlettebb, sem jutott még el ebbe a negyedik
szakaszba. Nagyon valószínűnek tűnik azonban, hogy a 2000-es évtől már ebbe a szakaszba lép, és az idősek növekvő száma
már most is új problémákat és egy új tudományágat, a geriátriát vetett fel mind Nyugat-Európában, mind az Egyesült
Államok keleti részén.
Mint mondtuk, Európa már megtapasztalta ennek a demográfiai ciklusnak az első három szakaszát az 1725 utáni
mezőgazdasági forradalom és az 1775 utáni egészségügyi-gyógyászati forradalom eredményeként. Ahogy ez a két
forradalom Nyugat-Európából elterjedt a világ periférikusabb területeire (az életmentő forradalom eközben megelőzte az
élelmiszertermelő forradalmat), ezek a távolabbi területek egymás után léptek be a demográfiai ciklusba. Ez azt jelenti, hogy
a demográfiai robbanás (B típusú népesség) Nyugat-Európából Közép-Európába, Kelet-Európába és végül Ázsiába és
Afrikába terjedt. A huszadik század közepére India teljesen a demográfiai robbanás hatása alá került, népessége évente
mintegy 5 millióval nőtt, míg Japán népessége az 1920-as 55 millióról 1960-ra 94 millióra emelkedett. A folyamat
működésének szép példája Ceylonban látható, ahol 1920-ban a születési ráta 40 volt ezer főre, a halálozási ráta pedig 32 ezer
főre, de 1950-ben a születési ráta még mindig 40 volt, míg a halálozási ráta 40-re csökkent.
Mielőtt megvizsgálnánk ennek a fejlődésnek a huszadik századi világtörténelemre gyakorolt hatását, nézzünk meg két rövid
táblázatot, amelyek tisztázzák ezt a folyamatot.
A demográfiai ciklus négy szakaszra osztható, amelyeket az ábécé első négy betűjével jelöltünk. Ez a négy szakasz négy
jellemző tekintetében különböztethető meg: a születési ráta, a halálozási ráta, a népesség száma és kormegoszlása. A négy
szakasz jellege e négy szempontból a következő táblázatban látható:
A demográfiai ciklus
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A szakasz B B C D
Születési ráta Magas Magas Magas Csökkenő Alacsony Halálozási ráta Magas Csökkenő Alacsony Emelkedő Számok Stabil
Emelkedő Stabil Emelkedő Stabil Csökkenő
Életkor Sok fiatal Sok fiatal a legjobb korban Sok középkorú Sok idős Sok idős
Megoszlás (18 év alatt) (18-45) (30 év felett) (50 év felett)
Ennek a demográfiai ciklusnak (és az ebből eredő demográfiai robbanásnak) a Nyugat-Európából a világ periférikusabb
területeire való terjedése során bekövetkező következményei a következő táblázatból ismerhetők meg, amely a négy
térségben - Nyugat-Európában, Közép-Európában, Kelet-Európában és Ázsiában - e mozgás kronológiáját mutatja be:
A demográfiai ciklus terjedése

1850 B | B A A A
|
1900 C B | B A
|
1950 C C C B | B
|
2000 D D D C B
Ebben a táblázatban a legnagyobb népesedési nyomás (a B típusú népesség demográfiai robbanása) vonalát szaggatott
vonallal jelöltük. Ez azt mutatja, hogy körülbelül ötvenéves időközönként négy egymást követő népesedési nyomás
következett be, amelyeket a következő elnevezésekkel jelölhetünk:
Angol-francia nyomás, 1850 körül német-olasz nyomás, 1900 körül szláv nyomás, 1950 körül
ázsiai nyomás, 2000 körül
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A nyomásnak ez a nyugati civilizáció nyugat-európai magjából kifelé irányuló terjedése nagyban hozzájárulhat az 1850-2000
közötti időszak gazdagabb megértéséhez. Segít megmagyarázni az angol-francia rivalizálást 1850 körül, a Németországtól
való félelmen alapuló angol-francia szövetséget 1900 után, a Szovjet-Oroszországtól való félelmen alapuló szabad világ
szövetséget 1950 után, és az ázsiai nyomás által mind a nyugati civilizációra, mind a szovjet civilizációra jelentett veszélyt
2000-re.
Ezek a példák azt mutatják, hogy a huszadik századi világ problémáinak megértését megvilágíthatja, ha tanulmányozzuk a
különböző nyugat-európai fejleményeket, és azt, hogy ezek milyen eltérő ütemben terjedtek ki a nyugati civilizáció
perifériásabb részeire és végül a . nem nyugati világra. Nagyjából felsorolhatjuk ezeket a fejleményeket abban a sorrendben,
ahogyan Nyugat-Európában megjelentek, valamint abban a sorrendben, ahogyan a távolabbi, nem nyugati világban
megjelentek:
Fejlődések Nyugat-Európában
Nyugati ideológia
A fegyverek (különösen a lőfegyverek) forradalma
Mezőgazdasági forradalom
Ipari forradalom
A higiénia és az orvostudomány forradalma
Demográfiai robbanás
Forradalom a közlekedésben és a kommunikációban Ázsia fejlődése
Forradalom a fegyverek terén
Forradalom a közlekedésben és a kommunikációban
Forradalom a higiéniában és az orvostudományban
Ipari forradalom
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Demográfiai robbanás
Mezőgazdasági forradalom
És végül (ha egyáltalán), a nyugati ideológia.
Természetesen ez a két lista csak nagyjából közelíti meg az igazságot. Az európai listában teljesen világosnak kell lennie,
hogy minden egyes fejlődés az első kezdet sorrendjében szerepel, és hogy minden egyes vonás azóta is folyamatos fejlődési
folyamat. Az ázsiai listán világossá kell tenni, hogy a különböző vonások megjelenésének sorrendje a különböző területeken
meglehetősen eltérő, és hogy az ezen a listán megadott sorrend csupán egy olyan sorrend, amely több fontos területre is
érvényesnek tűnik. Természetesen az ázsiai területeken e tulajdonságok megjelenéséből eredő problémák a tulajdonságok
megjelenésének sorrendjétől függenek, és így egészen másként alakulnak azokon a területeken, ahol a megjelenés sorrendje
eltérő. A legfőbb különbség a 3. és 4. pont közötti sorrend felcserélődéséből adódik.
Annak a ténynek van a legnagyobb jelentősége, hogy Ázsia az európai sorrendtől eltérő sorrendben kapta ezeket a
tulajdonságokat. E könyv hátralévő részében sokat fogunk szentelni ennek a témának a vizsgálatára. Ezen a ponton két
szempontot emelhetünk ki. 1830-ban Európában és Amerikában a demokrácia gyorsan fejlődött. Ekkor a fegyverek fejlődése
elérte azt a pontot, amikor a kormányok már nem tudtak olyan fegyvereket beszerezni, amelyek sokkal hatékonyabbak
voltak, mint amilyeneket a magánszemélyek tudtak beszerezni. Ráadásul a magánszemélyek azért tudtak jó fegyverekhez
jutni, mert elég magas volt az életszínvonaluk ahhoz, hogy megengedhessék maguknak (a mezőgazdasági forradalom
eredményeként), és az ilyen fegyverek olcsóak voltak (az ipari forradalom eredményeként). 1930-ra (és még inkább 1950-re)
a fegyverek fejlesztése olyan szintre fejlődött, hogy a kormányok hatékonyabb fegyvereket (zuhanóbombázók, páncélozott
autók, lángszórók, mérges gázok és hasonlók) tudtak beszerezni, mint a magánszemélyek. Ráadásul Ázsiában ezek a jobb
fegyverek még azelőtt megérkeztek, hogy a mezőgazdasági forradalom révén az életszínvonal emelkedett volna, vagy az
ipari forradalom révén a fegyverek költségei kellőképpen csökkentek volna. Ráadásul az életszínvonal Ázsiában azért maradt
alacsony, mert a higiéniai-orvosi forradalom és a demográfiai robbanás a mezőgazdasági forradalom előtt érkezett meg.
Ennek eredményeképpen Európában 1830-ban a kormányok alig merték elnyomni a népeket, és a demokrácia erősödött; de a
nem európai világban 1930-ra (és még inkább 1950-re) a kormányok el merték és el is tudták nyomni a népeket, amelyek
nem sokat tehettek ellene. Ha ehhez a képhez hozzávesszük azt a tényt, hogy Nyugat-Európa ideológiája erős demokratikus
elemeket tartalmazott, amelyek keresztény és tudományos hagyományaiból eredtek, míg az ázsiai országok politikai életében
tekintélyelvű hagyományok voltak, akkor láthatjuk, hogy a demokráciának 1830-ban Európában reményteljes jövője volt,
Ázsiában azonban m 1950-ben nagyon kétes jövője volt.
Egy másik nézőpontból azt is láthatjuk, hogy Európában a mezőgazdasági-ipari-közlekedési forradalmak sorozata tette
lehetővé, hogy Európában emelkedő életszínvonal és kevés vidéki elnyomás legyen, mivel a mezőgazdasági forradalom
biztosította az élelmiszert és így a munkaerőt az iparhoz és a közlekedési eszközökhöz. Ázsiában azonban, ahol e három
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forradalom sorrendje más volt (általában: közlekedés-ipar-agrár), a munkaerőt az egészségügyi-orvosi forradalom révén
lehetett megszerezni, de az ehhez a munkához szükséges élelmet csak a vidéki lakosság elnyomásával lehetett megszerezni,
ami megakadályozta az életszínvonal valódi javulását. Néhány ország ezt úgy próbálta elkerülni, hogy a vasútépítéshez és az
acélművekhez szükséges tőkét európai országoktól kölcsönözte, ahelyett, hogy saját lakosságának megtakarításaiból szerezte
volna a tőkét, de ez azt jelentette, hogy ezek az országok az európai országok lettek a
adósai (és így bizonyos mértékig alárendeltjei) lettek Európának. Az ázsiai nacionalizmus általában neheztelni kezdett erre az
adósszerepre, és inkább a saját népének a saját kormánya által történő vidéki elnyomása szerepét részesítette előnyben. A
vidéki elnyomásnak a külföldi eladósodással szembeni előnyben részesítésének legmarkánsabb példája a Szovjetunióban
1928-ban, az ötéves tervek megnyitásával történt. Valamelyest hasonló, de kevésbé drasztikus döntéseket hoztak még
korábban Japánban és sokkal később Kínában. De soha nem szabad elfelejtenünk, hogy ezeket és más nehéz döntéseket azért
kellett meghozniuk az ázsiaiaknak, mert a nyugati civilizáció elterjedt vonásait más sorrendben kapták meg, mint Európa.

3. fejezet - Európa eltolódása a huszadik századra

Miközben Európa vonásai diffundáltak kifelé a nem európai világ felé, Európa mélyreható változásokon ment keresztül, és
otthon is nehéz döntésekkel kellett szembenéznie. Ezek a választások Európa szemléletének drasztikus változásával, egyes
esetekben mondhatni megfordulásával jártak együtt. Ezeket a változásokat nyolc címszó alatt vizsgálhatjuk. A
tizenkilencedik századot (2) az ember veleszületett jóságába vetett hit; (2) a szekularizmus; (3) a haladásba vetett hit; (4) a
liberalizmus; (5) a kapitalizmus; (6) a tudományba vetett hit; (7) a demokrácia; (8) a nacionalizmus jellemezte. Általában
véve ez a nyolc tényező együtt járt együtt a tizenkilencedik században. Általában úgy tekintették, hogy összeegyeztethetőek
egymással; az egyiknek a barátai általában a többinek is a barátai voltak; és az egyiknek az ellenségei általában a többinek az
ellenségei voltak. Metternich és De Maistre általában mind a nyolc tényezőt ellenezte; Thomas Jefferson és John Stuart Mill
általában mind a nyolc tényezőt támogatta.
Az ember veleszületett jóságába vetett hit a tizennyolcadik században gyökerezett, amikor sokak számára úgy tűnt, hogy az
ember jónak és szabadnak születik, de mindenütt eltorzítják, megrontják és rabszolgává teszik a rossz intézmények és
konvenciók. Ahogy Rousseau mondta: "Az ember szabadnak születik, mégis mindenütt láncokba van verve". Így alakult ki a
"nemes vadember" hite, a romantikus nosztalgia a természet és egy távoli föld lakóinak egyszerű nemessége és
becsületessége iránt. Úgy érezték, ha az embert csak fel lehetne szabadítani, megszabadítani a társadalom romlottságától és
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mesterséges konvencióitól, megszabadítani a tulajdon, az állam, a papság és a házassági szabályok terhétől, akkor az ember,
úgy tűnt, olyan magasságokba emelkedhetne, amilyenről korábban nem is álmodtak - sőt, egyfajta emberfelettivé,
gyakorlatilag istenné válhatna. Ez a szellem volt az, amely elindította a francia forradalmat. Ez a szellem volt az, ami a
az önbizalom és az optimizmus kitörését, amely annyira jellemző volt az 1770 és 1914 közötti időszakra.
Nyilvánvaló, hogy ha az ember eredendően jó, és csak arra van szüksége, hogy megszabaduljon a társadalmi korlátoktól,
akkor óriási teljesítményekre képes ebben az időbeli világban, és nem kell az örökkévalóságba halasztania a személyes
megváltás reményét. Nyilvánvaló, hogy ha az ember istenszerű teremtmény, akinek istentelen cselekedetei csak a társadalmi
konvenciók okozta csalódásoknak köszönhetőek, akkor nem kell aggódnia az Isten iránti szolgálat vagy bármilyen más világi
cél iránti odaadás miatt. Az ember az önmagának való szolgálattal és az e világ céljainak való odaadással érheti el a
legtöbbet. Így jött el a világiasság diadala.
Szorosan kapcsolódtak ezekhez a tizenkilencedik századi hiedelmekhez, miszerint az emberi természet jó, a társadalom rossz,
és hogy az optimizmus és a szekularizmus ésszerű hozzáállás, bizonyos elméletek a rossz természetéről.
A tizenkilencedik századi elme számára a gonosz vagy a bűn negatív fogalom volt. Csupán a jó hiányát vagy legfeljebb
torzulását jelezte. A bűnről vagy a gonoszról mint a jóval szemben álló, rosszindulatú pozitív erőről, amely a maga
természeténél fogva képes létezni, a XIX. század tipikus elméjéből teljesen hiányzott minden elképzelés. Az ilyen elme
számára az egyetlen rossz a frusztráció volt, az egyetlen bűn pedig az elfojtás.
Ahogy a gonosz természetének negatív elképzelése abból a meggyőződésből fakadt, hogy az emberi természet jó, úgy a
liberalizmus eszméje is abból a meggyőződésből fakadt, hogy a társadalom rossz. Ha ugyanis a társadalom rossz, akkor az
állam, amely a társadalom szervezett kényszerítő ereje, kétszeresen rossz, és ha az ember jó, akkor mindenekelőtt az állam
kényszerítő erejétől kell megszabadulnia. A liberalizmus volt a termés, amely ebből a talajból nőtt ki. A liberalizmus
legszélesebb értelemben úgy vélte, hogy az embereket a lehető legteljesebb mértékben meg kell szabadítani a kényszerítő
hatalomtól. Szűkebb értelemben a liberalizmus úgy vélte, hogy az ember gazdasági tevékenységét teljesen meg kell
szabadítani az "állami beavatkozástól". Ez utóbbi hitet, amelyet a "Nincs kormány az üzleti életben" csatakiáltásban foglaltak
össze, általában "laissez-faire"-nek nevezték. A liberalizmus, amely magában foglalta a laissez-faire-t is, tágabb értelemben
vett kifejezés volt, mert megszabadította volna az embereket bármilyen egyház, hadsereg vagy más intézmény kényszerítő
hatalmától, és a társadalomnak kevés hatalmat hagyott volna azon túl, ami ahhoz szükséges, hogy az erősek ne nyomják el
fizikailag a gyengéket.
Mindkét szempontból a liberalizmus egy szinte általánosan elfogadott XIX. századi babonán alapult, amelyet
"érdekközösségnek" neveztek. Ez a furcsa és nem vizsgált hiedelem azt állította, hogy hosszú távon valóban létezik
érdekközösség a társadalom tagjai között. Azt állította, hogy ami hosszú távon jó a társadalom egyik tagjának, az
mindenkinek jó, és ami rossz az egyiknek, az mindenkinek rossz. De ennél sokkal tovább ment. Az "érdekközösség" elmélete
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úgy vélte, hogy létezik egy lehetséges társadalmi minta, amelyben a társadalom minden egyes tagja biztonságban, szabadon
és jólétben él, és hogy ez a minta az alkalmazkodás folyamatával érhető el, hogy minden egyes személy a mintában arra a
helyre kerüljön, amelyre
a veleszületett képességei feljogosítják. Ez két olyan következményt jelentett, amelyet a tizenkilencedik század kész volt
elfogadni: (1) hogy az emberi képességek veleszületettek, és csak társadalmi fegyelemmel torzíthatók vagy nyomhatók el, és
(2) hogy minden egyes ember a saját önérdekének legjobb megítélője. Mindezek együttesen alkotják az "érdekközösség"
tanát, amely azt állította, hogy ha minden egyes egyén azt teszi, ami a legjobbnak tűnik a maga számára, akkor az eredmény
hosszú távon a társadalom egésze számára lesz a legjobb.
Az "érdekközösség" eszméjéhez szorosan kapcsolódik a tizenkilencedik század két másik hiedelme: a haladásba és a
demokráciába vetett hit. Az 1880-as évek átlagembere meg volt győződve arról, hogy ő maga egy hosszú, elkerülhetetlen
fejlődési folyamat csúcspontja, amely már számtalan évezred óta tart, és amely a végtelenségig folytatódni fog a jövőben is.
Ez a haladásba vetett hit annyira megrögzött volt, hogy hajlamos volt a fejlődést elkerülhetetlennek és automatikusnak
tekinteni. A világegyetem küzdelmeiből és konfliktusaiból jobb dolgok születnek.
és maguknak a tárgyaknak a kívánságai vagy tervei nem sok közük volt ehhez a folyamathoz.
A demokrácia eszméjét is elkerülhetetlennek fogadták el, bár nem mindig kívánatosnak, mert a tizenkilencedik század nem
tudta teljesen elnyomni azt a lappangó érzést, hogy a legjobbak vagy az erősek uralma jobb, mint a többség uralma. A
politikai fejlődés tényei azonban elkerülhetetlenné tették a többségi uralmat, és legalábbis Nyugat-Európában elfogadottá
vált, különösen mivel összeegyeztethető volt a liberalizmussal és az érdekközösséggel.
A liberalizmus, az érdekközösség és a haladásba vetett hit szinte elkerülhetetlenül a kapitalizmus gyakorlatához és
elméletéhez vezetett. A kapitalizmus olyan gazdasági rendszer volt, amelyben a mozgatórugó az árrendszerben
meghatározott magánprofit iránti vágy volt. Úgy vélték, hogy egy ilyen rendszer azáltal, hogy az egyes emberek profitjának
gyarapítására törekszik, a liberalizmus és az érdekközösség értelmében példátlan gazdasági fejlődést fog biztosítani. A
tizenkilencedik században ez a rendszer a természettudományok példátlan fejlődésével együtt az iparosságot (azaz az
energiatermelést) és az urbanizmust (azaz a városi életet) hozta létre, amelyeket a legtöbb ember a haladás elkerülhetetlen
velejárójának tekintett, de egy kitartó és hangos kisebbség a legnagyobb gyanakvással figyelt.
A tizenkilencedik század a tudomány kora is volt. E kifejezés alatt azt a hitet értjük, hogy a világegyetem racionális
törvényeknek engedelmeskedik, amelyeket megfigyeléssel meg lehet találni, és amelyek segítségével irányítani lehet. Ez a hit
szorosan összefüggött a korszak optimizmusával, az elkerülhetetlen fejlődésbe vetett hittel és a szekularizmussal. Ez utóbbi a
materializmus irányába mutató tendenciaként jelent meg. Ezt úgy lehetett meghatározni, mint azt a hitet, hogy minden
valóság végső soron az időbeli anyagra vonatkozó fizikai és kémiai törvények alapján magyarázható.
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A tizenkilencedik század utolsó tulajdonsága korántsem a legkevésbé: a nacionalizmus. Ez volt a nacionalizmus nagy
korszaka, egy olyan mozgalomé, amelyet már sok hosszú és eredménytelen könyvben tárgyaltak, de a mi céljainkra úgy
határozható meg, hogy "azokkal való politikai egységre irányuló mozgalom, akikkel úgy hisszük, hogy rokonok vagyunk".
Mint ilyen, a nacionalizmus a tizenkilencedik században olyan dinamikus erővel bírt, amely két irányba hatott. Egyrészt arra
szolgált, hogy az azonos nemzetiségű személyeket szoros, érzelmileg kielégítő egységbe kösse. A másik oldalon arra
szolgált, hogy a különböző nemzetiségű személyeket antagonisztikus csoportokba ossza, gyakran valódi kölcsönös politikai,
gazdasági vagy kulturális előnyeik kárára. Így abban az időszakban, amelyre utalunk, a nacionalizmus néha összetartó
erőként működött, és a különböző politikai egységek keverékéből egységes Németországot és egységes Olaszországot hozott
létre. Másfelől azonban a nacionalizmus néha bomlasztó erőként hatott az olyan dinasztikus államokon belül, mint a
Habsburg Birodalom vagy az Oszmán Birodalom, és ezeket a nagy államokat számos különálló politikai egységre osztotta
fel.
A tizenkilencedik század ezen jellemzői a huszadik században olyan nagymértékben módosultak, hogy első pillantásra úgy
tűnhet, mintha az utóbbi nem lenne más, mint az előbbi ellentéte. Ez nem teljesen pontos, de kétségtelen, hogy e jellemzők
többsége drasztikusan megváltozott a huszadik században.
Ez a változás olyan megrázó tapasztalatok sorozatából fakadt, amelyek mélyen megzavarták a viselkedési és hitbeli mintákat,
a társadalmi szervezeteket és az emberi reményeket. E megrendítő tapasztalatok közül a legfontosabbak az első világháború
traumája, a világválság hosszan elhúzódó gyötrelme és a második világháború példátlanul erőszakos pusztítása voltak. E
három közül kétségtelenül az első világháború volt a legfontosabb. Egy olyan nép számára, amely hitt az ember veleszületett
jóságában, az elkerülhetetlen fejlődésben, az érdekközösségben, és a rosszban mint a jónak csupán a hiányában, az első
világháború a maga több millió halottjával és elpazarolt dollármilliárdjaival olyan szörnyű csapás volt, amely meghaladta az
emberi felfogóképességet. Ami azt illeti, nem is sikerült igazán felfogni. Az akkori emberek átmeneti és
megmagyarázhatatlan aberrációnak tekintették, amelynek a lehető leghamarabb véget kell vetni, és amint véget ért, el kell
felejteni. Ennek megfelelően az emberek 1919-ben szinte egyöntetűen elhatározták, hogy visszaállítják az 1913-as világot. Ez
az erőfeszítés kudarcot vallott. Tíz évnyi erőfeszítés után, hogy a társadalmi élet új valóságát egy 1913-hoz hasonlónak festett
homlokzattal leplezzék, a tények áttörték a látszatot, és az emberek kénytelenek voltak - akarva vagy akaratlanul szembenézni a huszadik század zord valóságával. Az 1919-1929 közötti szép álomvilágot leromboló események a
tőzsdekrach, a világválság, a pénzügyi világválság és végül az újrafegyverkezés és az agresszió harci lármája voltak. Így a
depresszió és a háború arra kényszerítette az embereket, hogy felismerjék: a tizenkilencedik század régi világa örökre elmúlt,
és arra késztette őket, hogy a mai viszonyok tényeinek megfelelően új világot teremtsenek. Ez az új világ, az 1914-1945
közötti időszak gyermeke, csak a század első felének végéhez közeledve öltött felismerhető formát.
A tizenkilencedik századi meggyőződéssel szemben, miszerint az emberi természet eredendően jó, a társadalom pedig
megrontó, a huszadik században az a meggyőződés alakult ki, hogy az emberi természet, ha nem is eredendően rossz, de
legalábbis képes nagyon gonosz lenni. Ma úgy tűnik, hogy az ember magára hagyatva nagyon könnyen a dzsungel szintjére
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vagy még lejjebb süllyed, és ezt az eredményt csak a nevelés és a társadalom kényszerítő ereje akadályozhatja meg. Az
ember tehát képes nagy gonoszságra, de a társadalom ezt meg tudja akadályozni. Ezzel a jó emberről és rossz társadalomról a
rossz emberre és jó társadalomra való váltással együtt megjelent az optimizmusról a pesszimizmusra és a szekularizmusról a
vallásra való reakció is. Ugyanakkor azt a nézetet, hogy a rossz csupán a jó hiánya, felváltotta az az elképzelés, hogy a rossz
egy nagyon pozitív erő, amelynek ellen kell állni és le kell győzni. Hitler koncentrációs táborainak és Sztálin
rabszolgamunkás egységeinek borzalmai felelősek elsősorban ezért a változásért.
E változásokhoz számos más változás is társul. Az a meggyőződés, hogy az emberi képességek veleszületettek, és a
társadalmi kényszerektől mentesen kell hagyni őket, hogy kibontakozhassanak, felváltotta azt az elképzelést, hogy az emberi
képességek a társadalmi képzés eredményei, és azokat társadalmilag elfogadható célokra kell irányítani. Így a liberalizmus és
a laissez-faire helyébe, úgy tűnik, a társadalmi fegyelem és tervezés lép. Az érdekközösséget, amely akkor jönne létre, ha az
embereket pusztán a saját vágyaikra hagynák, felváltotta a jóléti közösség eszméje, amelyet tudatos szervező tevékenységgel
kell létrehozni. A haladásba vetett hitet a társadalmi visszafejlődéstől vagy akár az emberi megsemmisüléstől való félelem
váltotta fel. A demokrácia régi menetelése most a tekintélyelvűség alattomos előretörésének enged, és úgy tűnik, hogy a
profitorientált egyéni kapitalizmus helyébe a jóléti gazdaság államkapitalizmusa lép. A tudomány minden oldalról
a tudományt minden oldalról miszticizmusok támadják, amelyek közül néhány magának a tudománynak a zászlaja alatt
vonul; az urbanizmus túljutott a csúcspontján, és helyébe a szuburbanizmus vagy akár a "vidékre menekülés" lép; a
nacionalizmus pedig azt tapasztalja, hogy hazafias vonzerejét sokkal szélesebb osztály-, ideológiai vagy kontinentális
csoportokra való felhívás támadja...
Már foglalkoztunk azzal a móddal, ahogyan számos nyugat-európai újítás, mint például az iparosodás és a demográfiai
robbanás, olyan eltérő sebességgel terjedt el a perifériás, Európán kívüli világ felé, hogy Ázsiába egészen más sorrendben
érkeztek, mint ahogyan Nyugat-Európát elhagyták. Ugyanez a jelenség a nyugati civilizáción belül is megfigyelhető Európa
tizenkilencedik századi jellegzetességei tekintetében, amelyeket már felsoroltunk. A nacionalizmus például Angliában már a
spanyol armada 1588-as vereségének idején megmutatkozott; Franciaországban az 1789 utáni időszakban tombolt;
Németországot és Olaszországot csak 1815 után érte el, Oroszországban és a Balkánon a tizenkilencedik század vége felé
vált erőteljes erővé, és Kínában, Indiában és Indonéziában, sőt a néger Afrikában is csak a huszadik században vált
érzékelhetővé. A demokrácia, a parlamentáris kormányzás, a liberalizmus és a szekularizmus elterjedése tekintetében is
hasonló elterjedési mintákat találunk. A szabály azonban nem olyan általános és nem olyan egyszerű, mint amilyennek első
pillantásra tűnik. A huszadik századhoz közeledve egyre több a kivétel és a bonyodalom. Már korábban is nyilvánvaló volt,
hogy a szuverén állam megjelenése nem ezt a mintát követte, a felvilágosult despotizmus és a legfőbb közhatalom
növekedése előbb jelent meg Németországban, sőt Olaszországban is, mint Franciaországban. Az általános ingyenes oktatás
szintén előbb jelent meg Közép-Európában, mint egy olyan nyugati országban, mint Anglia. A szocializmus is inkább KözépEurópa, mint Nyugat-Európa terméke, és az előbbiből csak a huszadik század ötödik évtizedében került át az utóbbiba. A
modern történelmi fejlemények keletre irányuló mozgására vonatkozó általános szabály alól ezeknek a kivételeknek
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különböző magyarázatai vannak. Ezek közül néhány nyilvánvaló, mások azonban nagyon bonyolultak. Egy ilyen
bonyolultságra példaként említhetjük, hogy Nyugat-Európában a nacionalizmus, az iparosság, a liberalizmus és a demokrácia
általában ebben a sorrendben jutott el. Németországban azonban mindezek nagyjából egy időben jelentek meg.
A németek számára úgy tűnt, hogy a nacionalizmust és az iparosodást (mindkettőt akarták) gyorsabban és sikeresebben
érhetik el, ha feláldozzák a liberalizmust és a demokráciát. Így Németországban a nacionalizmust nem demokratikus módon,
"vérrel és vassal" érték el, ahogy Bismarck fogalmazott, míg az iparosodást inkább állami égisze alatt, mint a liberalizmus
révén. Az elemeknek ez a szelekciója és az elemek egymás elleni kijátszása csak azért volt lehetséges a periférikusabb
területeken, mert ezek a területek rendelkeztek a nyugat-európai korábbi tapasztalatokkal, amelyeket tanulmányozhattak,
másolhattak, elkerülhettek vagy módosíthattak. Néha ezeket a vonásokat fejlődésük során módosítaniuk kellett. Ez a
következő megfontolásokból látható. Amikor Angliában és Franciaországban elkezdődött az ipari forradalom, ezek az
országok azért tudták előteremteni az új gyárakhoz szükséges tőkét, mert már megvolt a mezőgazdasági forradalom, és mert
az ipari termékek legkorábbi termelőiként túlzott nyereséget termeltek, amelyet tőkét tudtak biztosítani. Németországban és
Oroszországban azonban sokkal nehezebb volt tőkét találni, mert az ipari forradalomra később tettek szert, amikor már
versenyezniük kellett Angliával és Franciaországgal, és nem tudtak olyan nagy nyereséget elérni, valamint azért is, mert nem
rendelkeztek már olyan kialakult mezőgazdasági forradalommal, amelyre az ipari forradalmat építhették volna.
Ennek megfelelően, míg Nyugat-Európa, ahol bőséges tőke és olcsó, demokratikus fegyverek voltak, liberalizmussal és
demokráciával tudta finanszírozni az iparosodását, addig Közép- és Kelet-Európa nehezen tudta finanszírozni az iparosodást,
és ott a folyamat késett egy olyan időszakra, amikor az olcsó és egyszerű demokratikus fegyvereket drága és bonyolult
fegyverek váltották fel. Ez azt jelentette, hogy a vasutak és gyárak tőkéjét állami segítséggel kellett előteremteni; a
liberalizmus hanyatlott; a növekvő nacionalizmus ösztönözte ezt a tendenciát; és a meglévő fegyverek nem demokratikus
jellege nyilvánvalóvá tette, hogy mind a liberalizmus, mind a demokrácia a legveszélyesebb létet éli.
Az ehhez hasonló helyzetek következtében a XIX. században Nyugat-Európában kialakult vonások egy része nagy
nehézségek árán és csak rövid időre terjedt át Európa és Ázsia periférikusabb területeire. Nyugat-Európa nagy évszázadának
e kevésbé szilárd vonásai között említhetjük a liberalizmust, a demokráciát, a parlamentáris rendszert, az optimizmust és az
elkerülhetetlen fejlődésbe vetett hitet. Ezek, mondhatnánk, olyan kényes természetű virágok voltak, hogy nem tudtak túlélni
egy hosszabb ideig tartó viharos időszakot. Az, hogy a huszadik század hosszú ideig nagyon viharos időjárásnak tette ki őket,
világos, ha figyelembe vesszük, hogy két világháború közé szorítva világgazdasági válságot hozott.
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Második rész A nyugati civilizáció 1914-ig
4. fejezet - A változás mintája

A perspektíva megszerzése érdekében néha kissé önkényesen több különböző aspektusra osztjuk egy társadalom kultúráját.
Például egy társadalmat hat szempontra oszthatunk: katonai, politikai, gazdasági, társadalmi, vallási, szellemi.
Természetesen nagyon szoros kapcsolat van e különböző szempontok között; és minden egyes szemponton belül nagyon
szoros kapcsolat van a ma és a korábban létező között. Például a demokráciáról mint tényről beszélhetünk politikai szinten
(vagy aspektusban). Ahhoz, hogy értelmesen beszélhessünk róla, nemcsak azt kellene tudnunk, hogy mi az ma, hanem azt is
látnunk kellene, hogy milyen kapcsolatban áll a politikai szint korábbi tényeivel, valamint a társadalom másik öt szintjének
különböző tényeivel. Természetesen nem tudunk értelmesen beszélni, ha nincs elég világos elképzelésünk arról, hogy mit
értünk az általunk használt szavak alatt. Ezért gyakran meg fogjuk határozni azokat a kifejezéseket, amelyeket e téma
megvitatása során használunk.
A hatalom szervezete
A katonai szint az erő megszervezésével, a politikai szint a hatalom megszervezésével, a gazdasági szint pedig a jólét
megszervezésével foglalkozik. A társadalomban a "hatalom megszervezése" alatt az engedelmesség és a beleegyezés (vagy
beleegyezés) megszerzésének módjait értjük. A szintek közötti szoros kapcsolatokat mutatja, hogy az engedelmesség
elnyerésének három alapvető módja van: erőszakkal, a beleegyezés vagyonnal való megvásárlásával és meggyőzéssel. E
három közül mindhárom egy-egy másik szintre vezet (katonai,
gazdasági, vagy szellemi) a politikai szinten kívülre. Ugyanakkor a szerveződés
hatalom mai megszervezése (vagyis a társadalomban az engedelmesség megszerzésének módszerei) egy korábbi időszakban
a társadalomban az engedelmesség megszerzésére használt módszerek továbbfejlesztése.
Jelentős változás a 20. században
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Ezek az összefüggések azért fontosak, mert a huszadik században a nyugati civilizációban mind a hat szint elképesztő
gyorsasággal változik, és a szintek közötti kapcsolatok is nagy sebességgel változnak. Ha ehhez a nyugati civilizációról
alkotott zavaros képhez hozzávesszük azt a tényt, hogy más társadalmak is hatnak rá, vagy befolyásolják, akkor úgy tűnik,
hogy a huszadik századi világ szinte túl bonyolult ahhoz, hogy megértsük. Ez valóban így van, és le kell egyszerűsítenünk
(talán még túlságosan is leegyszerűsítenünk) ezeket a bonyolultságokat, hogy elérjük a megértés alacsony szintjét. Ha
elértünk egy ilyen alacsony szintet, talán képesek leszünk emelni a megértésünk szintjét azáltal, hogy apránként tudatosítjuk
magunkban a világ bonyolultságának néhány olyan elemét, amely valóban létezik magában a világban.
A katonai szint a nyugati civilizációban
A nyugati civilizáció katonai szintjén a huszadik században a fő fejlemény a fegyverek összetettségének és költségének
folyamatos növekedése volt. Amikor a fegyverek olcsón beszerezhetők és olyan könnyen használhatók, hogy rövid kiképzés
után szinte bárki képes használni őket, a hadseregek általában amatőr katonák nagy tömegéből állnak.
Az ilyen fegyvereket "amatőr fegyvereknek" nevezzük, az ilyen hadseregeket pedig "polgári katonák tömeges
hadseregének". A klasszikus görögországi Periklész kora és a nyugati civilizációban a tizenkilencedik század az amatőr
fegyverek és a polgári katonák korszaka volt. De a tizenkilencedik századot (ahogy Periklész korát is) megelőzte egy olyan
időszak, amelyben a fegyverek drágák voltak, és használatukhoz hosszú kiképzésre volt szükség. Az ilyen fegyvereket
"speciális" fegyvereknek nevezzük. A speciális fegyverek korszakai általában a hivatásos katonákból (általában
zsoldosokból) álló kis létszámú hadseregek korszakai. A speciális fegyverek korszakában az ilyen fegyverekkel rendelkező
kisebbség általában engedelmességre tudja kényszeríteni az ilyen fegyverekkel nem rendelkező többséget; így a speciális
fegyverek korszaka általában a kisebbségi uralom és a tekintélyelvű kormányzás időszakát eredményezi. Az amatőr
fegyverek időszaka azonban olyan időszak, amelyben minden ember nagyjából egyenlő katonai erővel rendelkezik, a többség
engedelmességre kényszerítheti a kisebbséget, és a többségi uralom vagy akár a demokratikus kormányzás hajlamos
felemelkedni. A középkori időszak, amelyben a legjobb fegyver általában a lovas lovag volt lóháton (egyértelműen egy
speciális fegyver), a kisebbségi uralom és a tekintélyelvű kormányzás időszaka volt. Még akkor is, amikor a középkori
lovagot a puskapor feltalálása és a lőfegyverek megjelenése elavulttá tette (a kővárral együtt), ezek az új fegyverek olyan
drágák és olyan nehezen használhatóak voltak (1800-ig), hogy a kisebbségi uralom és a tekintélyelvű kormányzás még akkor
is fennmaradt, ha a kormányzat a lovas lovagokról a hivatásos csuhások és muskétások felé történő átállással igyekezett
érvényt szerezni uralmának. De 1800 után a fegyverek olcsóbban beszerezhetők és könnyebben használhatók lettek. 1840-re
egy Colt revolvert 27 dollárért, egy Springfield muskétát pedig nem sokkal többért adtak el, és ezek körülbelül olyan jó
fegyverek voltak, amilyeneket akkoriban bárki beszerezhetett.
Így az ilyen olcsó és könnyen használható fegyverekkel felszerelt polgárok tömeges hadseregei kezdték felváltani a hivatásos
katonákból álló hadseregeket, Európában 1800 körül, Amerikában pedig még korábban. Ezzel egy időben a demokratikus
kormányzás kezdte felváltani a
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a tekintélyelvű kormányokat (de főleg azokon a területeken, ahol az olcsó új fegyverek elérhetőek voltak, és a helyi
életszínvonal elég magas volt ahhoz, hogy az emberek hozzájuthassanak).
Az állampolgári katonák tömeges hadseregének megjelenése a tizenkilencedik században nehéz irányítási problémát okozott,
mivel a közlekedési és kommunikációs technikák még nem érték el azt a szintet, amely lehetővé tette volna a tömeges
hadsereg rugalmas irányítását.
Egy ilyen hadsereget saját lábán vagy vasúton lehetett mozgatni; a kormányzat csak levélpostai vagy távirati úton tudott
kommunikálni a különböző egységekkel. A tömeghadsereg ilyen technikákkal való kezelésének problémáját részben az
1861-1865 közötti amerikai polgárháborúban, teljesen pedig Helmuth von Moltke oldotta meg a Porosz Királyság számára az
1866-os osztrák-porosz háborúban. A megoldás merev volt: előre elkészítették a hadjárat tervét egy adott ellenféllel szemben,
meghatározott menetrenddel és részletes utasításokkal minden katonai egység számára; a közleményeket előre elkészítették,
sőt ki is adták, hogy a menetrend szerint használják fel őket. Ez a terv annyira merev volt, hogy a mozgósításra vonatkozó
jelzés gyakorlatilag egy meghatározott szomszédos állam megtámadásának jele volt, mert a tervet, ha egyszer már
elindították, nem lehetett megváltoztatni, sőt aligha lehetett lassítani rajta. Ezzel a merev módszerrel Poroszország 1866-ban
Ausztria, 1871-ben pedig Franciaország szétverésével hozta létre a Német Birodalmat. 1900-ra Európa minden állama átvette
ugyanezt a módszert, és olyan rögzített tervekkel rendelkezett, amelyekben a mozgósítás jelzése valamely szomszéd elleni
támadást jelentett - olyan szomszédot, amellyel a támadónak nem volt valódi vitája, egyes esetekben (mint Belgium német
megszállásakor). Így amikor 1914-ben a mozgósítási jelzést adták, Európa államai egymásnak ugrottak.
A tekintélyelvű kormányzás felemelkedése
A huszadik században a katonai helyzet két szempontból is drasztikusan megváltozott. Egyrészt a rádió és a belsőégésű
motor feltalálásával a kommunikáció és a közlekedés annyira javult, hogy a csapatok, sőt az egyes katonák irányítása és
mozgatása is nagyon rugalmas lett; a mozgósítás megszűnt a támadással, a támadás pedig a totális háborúval egyenértékűnek
lenni. Másrészt, kezdve a tankok, a gáz, a nagy robbanóerejű lövedékek és a taktikai bombázások első alkalmazásával a
levegőből 1915-1918-ban, és folytatva a fegyverek minden újításával, amely az 1945-ös első atombombáig vezetett, a
speciális fegyverek fölé kerültek az amatőr fegyvereknek. Ennek kettős következménye volt, amely még a század közepén is
érvényesült: a polgári katonákból álló hadsereget kezdte felváltani a hivatásos katonákból álló kisebb hadsereg, és a
demokratikus kormányzatot kezdte felváltani a tekintélyelvű kormányzás.
A politikai szint a nyugati civilizációban
Politikai szinten hasonlóan mélyreható változások zajlottak le a huszadik században.
Ezek a változások azzal az alappal függtek össze, amelyre a hűségre való felhívást lehetett alapozni, és különösen azzal az
igénnyel, hogy olyan hűségalapot kell találni, amely egyre nagyobb területeken, egyre nagyobb számú embercsoportok
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hűségét képes megnyerni. A korai középkorban, amikor még nem létezett állam és közhatalom, a politikai szervezetet a
feudális rendszer jelentette, amelyet a kisszámú ember személyes hűségkötelezettségei tartottak össze. Az állam és a
közhatalom újbóli megjelenésével új
a politikai viselkedés új mintái szerveződtek az úgynevezett "feudális monarchiában". Ez lehetővé tette, hogy az állam a
Nagy Károlyi Birodalom IX. századi összeomlása óta először jelenjen meg újra, de viszonylag kis területen, viszonylag kis
számú személyre korlátozott hűséggel. A fegyverek fejlődése, valamint a közlekedés és a kommunikáció folyamatos javulása
lehetővé tette, hogy egyre nagyobb területeken lehessen engedelmességet kikényszeríteni, és szükségessé tette, hogy a hűség
alapja valami szélesebb körű legyen, mint a feudális uralkodó iránti személyes hűség. Ennek megfelelően a feudális
monarchiát felváltotta a dinasztikus monarchia. Ebben a rendszerben az alattvalók egy királyi családnak (dinasztiának)
tartoztak hűséggel, bár a dinasztia valódi alapja a csákósokból és muskétásokból álló hivatásos hadsereg hűségén nyugodott.
A nemzetállam felemelkedése
A zsoldosokból álló hivatásos hadseregről a polgári katonák tömeghadseregére való áttérés, valamint a kultúra más szintjein
ható egyéb tényezők 1800 után ismét szükségessé tették a hűség alapjának kiszélesítését. Az új alapot a nacionalizmus
jelentette, és a XIX. század jellegzetes politikai egységeként a nemzetállamot hozta létre. Ez a váltás nem volt lehetséges a
nagyobb dinasztikus államok számára, amelyek sok különböző nyelvi és nemzeti csoport felett uralkodtak. 1900-ra három
régi dinasztikus monarchiát is a felbomlás veszélye fenyegetett a nacionalista agitáció növekvő áradata miatt. Ez a három, az
Osztrák-Magyar Monarchia, az Oszmán Birodalom és a Romanovok Orosz Birodalma az első világháború vereségei
következtében valóban felbomlott. A helyükre lépő kisebb területi egységek, az olyan államok, mint Lengyelország,
Csehszlovákia vagy Litvánia, amelyek nagyrészt nyelvi csoportok alapján szerveződtek, talán megfelelően tükrözték a
tizenkilencedik század nacionalista érzelmeit, de nagyon is elégtelenül tükrözték a huszadik század fegyverek, a
kommunikáció, a közlekedés és a gazdaság fejlődését. Ez utóbbi évszázad közepére ezek a fejlemények elérték azt a pontot,
amikor a kényszerítés legújabb eszközeit előállítani képes államok olyan helyzetben voltak, hogy engedelmességet tudtak
kikényszeríteni sokkal nagyobb területeken, mint amekkorákat az azonos nyelvet beszélő vagy más módon magukat közös
nemzetiségűnek tekintő népek elfoglaltak. Már 1940-ben kezdett úgy tűnni, hogy a születőben lévő új szuperállamok számára
valami új, a meglévő nemzetiségi csoportoknál kontinentálisabb alapot kell találni. Világossá vált, hogy ezeknek az új,
kontinentális kiterjedésű szuperállamoknak a hűség alapja inkább ideológiai, mint nemzeti kell, hogy legyen. Így a
tizenkilencedik századi nemzeti államot a huszadik század ideológiai tömbje kezdte felváltani. Ugyanakkor az amatőr
fegyverekről a speciális fegyverekre való áttérés valószínűvé tette, hogy az új szervezeti forma inkább tekintélyelvű lesz,
mint demokratikus, mint a korábbi nemzeti állam volt. Nagy-Britannia tizenkilencedik századi hatalmának és befolyásának
presztízse azonban a huszadik század első harmadában olyan nagy volt, hogy a brit parlamentáris rendszert továbbra is
mindenütt másolták, ahol új államformát akartak létrehozni.
Ez történt Oroszországban 1917-ben, Törökországban 1908-ban, Csehszlovákiában és Lengyelországban 1918-1919-ben,
valamint Ázsia legtöbb államában (például Kínában 1911-ben).
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A nyugati civilizáció gazdasági szintje
Amikor a gazdasági szintre térünk, egy sor összetett fejleményhez fordulunk. Kellemes lenne, ha ezeket egyszerűen
figyelmen kívül hagyhatnánk, de nyilvánvalóan nem lehet, mert a gazdasági kérdések a huszadik században kiemelkedő
jelentőségűek voltak, és senki sem értheti meg ezt a korszakot a gazdasági kérdések legalább kezdetleges ismerete nélkül.
Hogy ezeket némileg leegyszerűsítsük, négy szempontra oszthatjuk őket: (a) energia; (b) anyagok; (c) szervezet; és (d)
ellenőrzés.
Teljesen világos, hogy energia és anyagok felhasználása nélkül nem lehet gazdasági javakat előállítani. Az előbbi története
két fő részre esik, amelyek mindegyike két alrészre oszlik. A fő felosztás, 1830 körül, elválaszt egy korábbi időszakot,
amikor a termelés az élő szervezeteken keresztül szállított energiát használta, és egy későbbi időszakot, amikor a termelés a
motorokon keresztül szállított fosszilis tüzelőanyagokból származó energiát használta. Az első felét egy korábbi, az emberi
munkaerőt (és a rabszolgaságot) használó időszakra és egy későbbi, a húzóállatok energiáját használó időszakra osztják. Ez a
felosztás nagyjából Kr. u. 1000 körül következett be. A második felét (1830 óta) egy olyan időszakra osztjuk, amikor a
gőzgépekben szenet használtak, és egy olyan időszakra, amikor kőolajat használtak belsőégésű motorokban. Ez a felosztás
1900 körül vagy valamivel később következett be.
Az anyagfelhasználás fejlődése mindenki számára ismerős. Beszélhetünk a vas korszakáról (1830 előtt), az acél korszakáról
(1830-1910) és az ötvözetek, könnyűfémek és szintetikus anyagok koráról (1910 óta). Természetesen mindezek az időpontok
önkényesek és közelítőek, mivel a különböző korszakok különböző időpontokban kezdődtek különböző területeken, és a
nyugati civilizáció északnyugat-európai magterületéről kiindulva kifelé terjedtek.
A fejlődés hat korszaka
Amikor rátérünk a gazdasági szervezetben végbement fejlődésre, egy nagy jelentőségű témához közelítünk. Itt is több
korszakból álló sorrendet láthatunk. Hat ilyen korszak volt, mindegyiknek megvolt a maga jellegzetes gazdasági szerveződési
formája. Kezdetben, a korai középkorban a nyugati civilizáció gazdasági rendszere szinte teljes egészében mezőgazdasági
jellegű volt, önellátó birtokokba szerveződött, kereskedelem és ipar szinte teljesen hiányzott. Ehhez az uradalmiagrárrendszerhez körülbelül 1050 után egy új gazdasági rendszer csatlakozott, amely a távoli eredetű luxuscikkek
kereskedelmén alapult a haszonszerzés érdekében. Ezt nevezhetjük kereskedelmi kapitalizmusnak. Ennek két terjeszkedési
periódusa volt, az egyik az 1050-1270 közötti időszakban, a másik az 1440-1690 közötti időszakban. E két korszak jellemző
szervezete a kereskedelmi társaság volt (a másodikban mondhatjuk, hogy a chartered trading company, mint a Massachusetts
Bay Company, a Hudson's Bay Company vagy a különböző kelet-indiai társaságok). A gazdasági szervezet következő
korszaka az ipari kapitalizmus szakasza volt, amely 1770 körül kezdődött, és amelyet a tulajdonosi irányítás jellemzett az
egyszemélyes tulajdonosi vagy a társas vállalkozáson keresztül. A harmadik időszakot pénzügyi kapitalizmusnak
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nevezhetnénk. Ez 1850 körül kezdődött, 1914 körül érte el csúcspontját, és 1932 körül ért véget. A gazdasági szerveződés
tipikus formái a korlátolt felelősségű részvénytársaság és a holding társaság voltak. Ez inkább a pénzügyi vagy bankár
irányítás időszaka volt, mint a tulajdonosok irányítása, mint az ipari kapitalizmus korábbi időszakában. A pénzügyi
kapitalizmus időszakát a monopolkapitalizmus időszaka követte. Ebben a negyedik periódusban a gazdasági élet tipikus
formái
a kartellek és a kereskedelmi szövetségek voltak. Ez a korszak 1890 körül kezdett megjelenni, 1932 körül vette át a gazdasági
rendszer irányítását a bankároktól, és a menedzseri dominancia időszakaként különböztethető meg, szemben a közvetlenül
megelőző két korszak tulajdonosi és pénzügyi menedzsmentjével. Számos jellemzője ma is fennáll, de a második világháború
drámai eseményei és a háború utáni időszak olyannyira más társadalmi és történelmi kontextusba helyezte, hogy a gazdasági
szerveződés új, hatodik korszakát hozta létre, amelyet "pluralista gazdaságnak" nevezhetünk. E hatodik időszak jellemzőit
később ismertetjük.
A gazdasági fejlődés szakaszai
E különböző szakaszok hozzávetőleges kapcsolatát a következő táblázat mutatja be:
Tipikus
Név Időpontok Szervezet Menedzsment Uradalmi 6701 Udvarházi szokás
Kereskedelmi kapitalizmus a. 1050-1270 Vállalat Városi merkantilizmus
b. 440-1690 Alapított állami merkantilizmus vállalat
Ipari kapitalizmus 1770-1870 Magánvállalkozás Tulajdonosok vagy társulás
Pénzügyi kapitalizmus 1850-1932 Társaság és bankárok holding társasága
Monopolkapitalizmus 1890-1950 Kartellek és kereskedelem Menedzserek szövetsége
Pluralista gazdaság 1934-től napjainkig Lobbicsoportok Technokraták Pénzügyi és monopolkapitalizmus
Két dolgot kell megjegyezni. Először is, ezek a különböző szakaszok vagy korszakok bizonyos értelemben összeadódnak. és
a korábbi szakaszok sokszor továbbélnek a későbbi szakaszokban. Még 1925-ben is működött egy uradalom Angliában, és
Cecil Rhodes Rodesiát megnyitó chartercégét (a Brit Dél-Afrikai Társaságot) még mindig
még 1889-ben. Ugyanígy ma is létrejöhetnek ipari tevékenységet folytató, tulajdonosok által irányított magáncégek, illetve
pénzügyi tevékenységet folytató részvénytársaságok és holdingok. Másodsorban minden későbbi időszakot kapitalizmusnak
nevezünk. Ez a kifejezés "olyan gazdasági rendszert jelent, amelyet a nyereségre való törekvés motivál egy árrendszerben".
A kereskedelmi tőkés az árucseréből származó nyereségre törekedett; az ipari tőkés az áruk gyártásából származó nyereségre;
a pénzügyi tőkés a pénzkövetelések manipulálásából származó nyereségre; a monopolkapitalista pedig a piac

48

manipulálásából származó nyereségre törekedett, hogy a piaci ár és az eladott mennyiség olyan legyen, hogy az ő profitja
maximalizálható legyen.
A gazdasági növekedés négy fő szakasza
Érdekes megjegyezni, hogy a gazdasági szerveződés e különböző szakaszainak következményeként a nyugati civilizáció a
gazdasági expanzió négy fő szakaszán ment keresztül, amelyeket a 970-1270, 1440-1690, 1770-1928 és 1950 óta eltelt
időszakok jeleznek. A terjeszkedés e szakaszai közül hármat imperialista háborúk kitörése követett, ahogy a terjeszkedési
szakasz a végéhez ért. Ezek voltak a százéves háború és az olasz háborúk (1338-1445, 1494-1559), a második százéves
háború (1667-1815) és a világháborúk (1914-1945). Ezek közül a harmadiknak a gazdasági hátterét a fejezet későbbi
részében fogjuk megvizsgálni, de most folytatnunk kell a nyugati civilizáció körülményeinek általános áttekintését a kultúra
más aspektusai tekintetében. Ezek egyike a gazdasági szint negyedik és egyben utolsó része, a gazdasági ellenőrzéssel
foglalkozó rész.
A gazdasági ellenőrzés négy szakasza
A gazdasági ellenőrzés a nyugati civilizációban négy szakaszon ment keresztül. Ezek közül az első és a harmadik az
"automatikus ellenőrzés" időszaka volt abban az értelemben, hogy nem volt tudatos erőfeszítés a gazdasági ellenőrzés
központosított rendszerére, míg a második és a negyedik szakasz az ellenőrzésre irányuló tudatos erőfeszítések időszaka volt.
Ezek a szakaszok, hozzávetőleges dátumokkal, a következők voltak:
Automatikus irányítás: uradalmi szokás, 650-1150
Tudatos ellenőrzés a. önkormányzati merkantilizmus, 1150-1450 b. állami merkantilizmus, 1450-1815
Automatikus ellenőrzés: laissez-faire a versenypiacon, 1815-1934
Tudatos irányítás: tervezés (állami és magán), 1934
Nyilvánvalónak kell lennie, hogy a gazdasági ellenőrzésnek ez az öt szakasza szorosan kapcsolódik a korábban említett
szakaszokhoz a fegyverek fajtái tekintetében katonai szinten, illetve a kormányformák tekintetében politikai szinten. A
gazdasági irányításnak ugyanez az öt szakasza összetett kapcsolatban áll a gazdasági szervezet hat szakaszával, amelyek már
Az ipari kapitalizmus fontos szakasza átfedésben van az állami merkantilizmusból a laissez-faire-be való átmenettel.
A kultúra társadalmi szintje
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Amikor egy kultúra társadalmi szintjére térünk, számos különböző jelenséget figyelhetünk meg, például a népesség
növekedésének változását, e népesség aggregátumainak változását (például a városok felemelkedését vagy hanyatlását) és a
társadalmi osztályok változását. E dolgok többsége túlságosan bonyolult ahhoz, hogy itt megkíséreljük alaposan tárgyalni
őket. Már tárgyaltuk a népességnövekedés különböző szakaszait, és kimutattuk, hogy Európa 1900 körül általában a
népességnövekedésnek abból a szakaszából, amelyben sok ember élte fénykorát (B típus), a népesség stabilizálódásának
szakaszába lépett át, amelyben a középkorúak aránya nőtt (C típus). Ez a B-típusú népességről a C-típusú népességre való
áttérés Európában nagyjából arra az időre tehető, amikor a tizenkilencedik századból a huszadik század következett.
Körülbelül ugyanekkor vagy nem sokkal utána, és szorosan összefügg a monopolkapitalizmus (az autókra, telefonokra,
rádiókra és hasonlókra helyezett hangsúlyt) felemelkedésével, a népesség összetételében is eltolódás következett be. Ez az
elmozdulás a "városok felemelkedésének" nevezett időszakból (amikor a lakosság évről évre nagyobb része élt a városokban)
a "külvárosok felemelkedésének" vagy akár a "megapoliszok időszakának" nevezett időszakba (amikor a lakóhelyi
koncentráció növekedése magából a városból a környező területekre terjedt ki).
A társadalmi osztályok változásai
A társadalmi szint harmadik aspektusa, amelyre figyelmünket fordíthatjuk, a társadalmi osztályok változásaira vonatkozik. A
gazdasági szervezet fejlődésének minden egyes szakaszát egy új társadalmi osztály kiemelkedése kísérte. A középkori
rendszer az uradalmi agrárrendszerre épülő feudális nemességet biztosította. A kereskedelmi kapitalizmus növekedése (két
szakaszban) a kereskedelmi polgárság új osztályát adta. Az ipari kapitalizmus növekedése két új osztályt hozott létre, az ipari
burzsoáziát és az ipari munkásokat (vagy proletariátust, ahogy Európában néha nevezték őket). A pénzügyi és
monopolkapitalizmus fejlődése a menedzser-technikusok új csoportját adta. Az ipari burzsoázia és a menedzserek közötti
különbségtétel alapvetően azon a tényen alapul, hogy az előbbiek azért ellenőrzik az ipart és azért rendelkeznek hatalommal,
mert tulajdonosok, míg a menedzserek azért ellenőrzik az ipart (és a kormányt vagy a szakszervezeteket vagy a
közvéleményt is), mert képzettek vagy bizonyos technikákban képzettek. Mint később látni fogjuk, az egyikről a másikra
való áttérés a gazdasági életben az irányítás és a tulajdon szétválasztásával járt együtt. Az eltolódás azzal is együtt járt, amit
úgy is nevezhetnénk, hogy a kétosztályos társadalomból a középosztályos társadalomba való átmenet. Az ipari kapitalizmus
és a pénzügyi kapitalizmus korai szakasza alatt a társadalom kezdett polarizált kétosztályos társadalommá alakulni, amelyben
egy berögzült burzsoázia állt szemben a tömeges proletariátussal. E fejlődés alapján alakította ki Karl Marx 1850 körül az
elkerülhetetlen osztályharcról szóló elképzeléseit, amelyben a tulajdonosok csoportja egyre kevesebb és egyre gazdagabb
lesz, míg a munkások tömege egyre szegényebbé és szegényebbé, de egyre nagyobb létszámúvá válik, míg végül a tömeg
felkel, és elveszi a kiváltságos kisebbségtől a tulajdonjogot és az irányítást. 1900-ra a társadalmi fejlődés olyan irányt vett,
amely annyira különbözött a
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mint amire Marx számított, hogy elemzése szinte értéktelenné vált, és rendszerét erőszakkal kellett erőltetni a
legelmaradottabb ipari országban (Oroszországban), ahelyett, hogy elkerülhetetlenül bekövetkezett volna a legfejlettebb ipari
országban, ahogyan azt Marx várta.
Az irányítás eltolódása
A társadalmi fejlemények, amelyek elavulttá tették Marx elméleteit, olyan technológiai és gazdasági fejlemények
következményei voltak, amelyeket Marx nem látott előre. A termeléshez szükséges energiát egyre inkább élettelen
erőforrásokból és egyre kevésbé emberi munkából nyerték. Ennek eredményeként a tömegtermelés kevesebb munkaerőt
igényelt. A tömegtermelés azonban tömeges fogyasztást igényelt, így az új technológia termékeit a dolgozó csoportok és
mások között is szét kellett osztani, hogy a tömegek életszínvonalának emelkedése a proletariátust egyre kevesebbé és egyre
gazdagabbá tegye. Ugyanakkor a gazdasági rendszer középső szintjeinek vezető és fehérgalléros munkások iránti igénye a
proletariátust nagy számban emelte a középosztályba. Az ipari vállalkozások vállalati formájának elterjedése lehetővé tette,
hogy az irányítás elváljon a tulajdonjogtól, és az utóbbi sokkal szélesebb körben szóródjon szét, így a tulajdonosok valójában
egyre többen és egyre szegényebbek lettek. És végül az irányítás a tulajdonosoktól a menedzserek felé tolódott el. Az
eredmény az lett, hogy a Marx által elképzelt polarizált kétosztályos társadalmat 1900 után egyre inkább felváltotta egy
tömeges középosztályi társadalom, amelyben kevesebb a szegény, és ha nem is kevesebb a gazdag, de legalábbis a gazdagok
nagyobb számú csoportja, akik viszonylag kevésbé gazdagok, mint egy korábbi időszakban. A szegények kiegyenlítődésének
és a gazdagok elszegényedésének folyamata a gazdasági erőkből indult ki, de a kormányok adózási és szociális jóléti
politikája felgyorsította és kiterjesztette, különösen 1945 után.
A kultúra vallási és szellemi szakaszai
Amikor a kultúra magasabb szintjeihez, például a vallási és szellemi aspektusokhoz fordulunk, a szakaszok sorrendjét
hasonlóan ismerhetjük fel, mint amilyeneket az anyagi szinteken találtunk. Ezúttal nem vizsgáljuk meg ezeket
részletesebben, csak annyit mondunk, hogy a vallási szinten a XIX. század végi alapvetően szekularista, materialista és
vallásellenes szemléletmódtól a XX. század folyamán egy sokkal inkább spiritualista és vallásos szemléletmód felé történt
elmozdulás. Ugyanakkor az intellektuális szinten egy nagyon összetett fejlődés egy mélyreható szemléletváltást mutatott az
1860-1890 közötti időszakban az optimista és tudományos szemléletről egy sokkal pesszimistább és irracionalistább
szemléletre az 1890 utáni időszakban. Ez a szemléletváltás, amely 1890 körül egy meglehetősen szűk, szellemi előőrsöt
alkotó csoportban kezdődött, amely olyan személyiségeket foglalt magában, mint Freud, Sorel, Bergson és Proust, a nyugati
társadalom egyre szélesebb rétegeire terjedt át az 1890-es évek folyamán.
az új században a két világháború és a nagy gazdasági válság pusztító tapasztalatai következtében. Ennek a folyamatnak az
eredményét jól mutatja a XIX. századi és a XX. századi Európa jellemző szemlélete közötti, az előző fejezetben felvázolt
szembeszökő ellentét.
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5. fejezet - Európai gazdasági fejlemények

Kereskedelmi kapitalizmus
A nyugati civilizáció a leggazdagabb és legerősebb társadalmi szervezet, amelyet az ember valaha alkotott. E siker egyik oka
a gazdasági szerveződésében rejlik. Ez, mint mondtuk, hat egymást követő szakaszon ment keresztül, amelyek közül legalább
négyet "kapitalizmusnak" nevezünk. E fejlődés egészét tekintve három jellegzetesség figyelemre méltó.
Először is, minden egyes szakasz megteremtette azokat a feltételeket, amelyek a következő szakasz kialakulására irányultak;
ezért bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy minden szakasz öngyilkosságot követett el. Az önellátó mezőgazdasági
egységek (uradalmak) eredeti gazdasági szerveződése egy olyan társadalomban zajlott, amely úgy szerveződött, hogy felsőbb
rétegei - az urak, világiak és egyháziak - olyannyira kielégítettnek találták a szükségletek iránti vágyaikat, hogy a
szükségletekből származó feleslegüket távoli eredetű luxuscikkekre igyekeztek cserélni. Így alakult ki a külföldi luxuscikkek
(fűszerek, finom textíliák, finom fémek) kereskedelme, amely a kereskedelmi kapitalizmus első jele volt. Ebben a második
szakaszban a merkantil nyereség és a piacok kiszélesedése olyan keresletet teremtett a textíliák és más áruk iránt, amelyet
csak a termeléshez való erő alkalmazásával lehetett kielégíteni. Ez adta a harmadik szakaszt: az ipari kapitalizmust. Az ipari
kapitalizmus szakasza hamarosan olyan kielégíthetetlen keresletet támasztott a nehéz állóeszközök, például vasútvonalak,
acélművek, hajógyárak stb. iránt, hogy ezeket a beruházásokat nem lehetett az egyes tulajdonosok nyereségéből és
magánvagyonából finanszírozni. Az ipar finanszírozására új eszközök jöttek létre a korlátolt felelősségű társaságok és a
befektetési bankok formájában.
Ezek hamarosan olyan helyzetbe kerültek, hogy az ipari rendszer fő részeit irányítani tudták, mivel tőkét biztosítottak hozzá.
Így alakult ki a pénzügyi kapitalizmus. A pénzügyi kapitalizmus ellenőrzését arra használták fel, hogy az ipari rendszert
egyre nagyobb egységekbe integrálják, amelyek pénzügyi ellenőrzése egymáshoz kapcsolódott. Ez lehetővé tette a verseny
csökkentését, ami a profit növekedésével járt. Ennek eredményeképpen az ipari rendszer hamarosan úgy találta, hogy ismét
képes a saját profitjából finanszírozni a saját terjeszkedését, és ezzel a vívménnyel a pénzügyi ellenőrzés meggyengült, és
elérkezett a monopolkapitalizmus szakasza. Ebben az ötödik szakaszban a közvetlenül vagy kartelleken és kereskedelmi
szövetségeken keresztül együttműködő nagy ipari egységek olyan helyzetben voltak, hogy az emberek többségét
kizsákmányolhatták. Az eredmény egy nagy gazdasági válság volt, amely hamarosan az állam feletti ellenőrzésért folytatott
küzdelemmé alakult át - a kisebbség abban reménykedett, hogy a politikai hatalom segítségével megvédheti kiváltságos
helyzetét, a többség pedig abban, hogy az állam segítségével korlátozhatja a kisebbség hatalmát és kiváltságait. Mindketten
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azt remélték, hogy az államhatalom segítségével megoldást találnak a válság gazdasági vonatkozásaira. Ez a dualista
küzdelem az 1945 utáni gazdasági és társadalmi pluralizmus térnyerésével elhalványult.
A válság kíséri a különböző szakaszokba való átmenetet
Az egész fejlődés második figyelemre méltó jellemzője, hogy az egyes szakaszokból a következőbe való átmenet egy
depressziós vagy alacsony gazdasági aktivitású időszakkal járt együtt. Ennek az volt az oka, hogy minden egyes szakasz egy
korábbi progresszív szakasz után később, a végső szakaszában az érdekek szerveződésévé vált, amely jobban érdekelt a
bevett cselekvési módok védelmében, mint a progresszív változások folytatásában az erőforrások új, jobb módszerekre való
alkalmazásával. Ez minden társadalmi szervezetben elkerülhetetlen, de a kapitalizmus esetében különösen így van.
A kapitalizmus elsődleges célja
Az egész fejlődés harmadik figyelemre méltó vonása szorosan kapcsolódik a kapitalizmus e sajátos természetéhez. A
kapitalizmus igen erőteljes motivációkat biztosít a gazdasági tevékenységhez, mert a gazdasági motivációkat oly szorosan
összekapcsolja az önérdekkel. De ugyanez a tulajdonság, amely a nyereségre való törekvésen keresztül a gazdasági motiváció
erőforrása, egyben a gyengeség forrása is, mivel az ennyire énközpontú motiváció nagyon könnyen hozzájárul a gazdasági
koordináció elvesztéséhez. Minden egyes egyén, éppen azért, mert az önérdek ilyen erőteljesen motiválja, könnyen szem elől
téveszti a saját tevékenységeinek a gazdasági rendszer egészében játszott szerepét, és hajlamos úgy cselekedni, mintha a saját
tevékenységei jelentenék az egészet, ami elkerülhetetlenül károsítja ezt az egészet. Ezt jelezhetnénk azzal, hogy rámutatunk,
hogy a kapitalizmus, mivel elsődleges célként a profitra törekszik, sohasem a jólét, a nagy termelés, a nagy fogyasztás, a
politikai hatalom, a hazafias javulás vagy az erkölcsi felemelkedés elérésére törekszik elsősorban. Ezek bármelyike elérhető a
kapitalizmusban, és bármelyik (vagy mindegyik) feláldozható és elveszíthető a kapitalizmusban, a kapitalista tevékenység
elsődleges céljához - a profitra való törekvéshez - való viszonyától függően. A kapitalizmus kilencszáz éves története során
különböző időszakokban hozzájárult e többi társadalmi cél eléréséhez és megsemmisítéséhez egyaránt.
Kereskedelmi kapitalizmus
A kapitalizmus különböző szakaszai különböző gazdasági tevékenységekkel igyekeztek nyereséget szerezni. Az eredeti
szakasz, amelyet kereskedelmi kapitalizmusnak nevezünk, az áruk egyik helyről a másikra történő szállításával kereste a
nyereséget. Ebben az erőfeszítésben az áruk olyan helyekről, ahol kevésbé voltak értékesek, olyan helyekre kerültek, ahol
értékesebbek voltak, míg a pénz, ugyanezt a tevékenységet végezve, az ellenkező irányba mozgott. Ezt az értékelést, amely
meghatározta mind az áruk, mind a pénz mozgását, és amely ellentétes irányba mozgatta őket, e két dolog közötti viszonyban
mérték. Így az áruk értékét pénzben fejezték ki. és a pénz értékét árukban fejezték ki. Az áruk az alacsony árú területekről a
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magas árú területek felé mozogtak, a pénz pedig a magas árú területekről az alacsony árú területek felé, mert az áruk
értékesebbek voltak ott, ahol az árak magasak voltak, a pénz pedig értékesebb volt ott, ahol az árak alacsonyak voltak.
A pénz és az áruk különböznek
Tehát a pénz és az áru nyilvánvalóan nem ugyanaz, hanem éppen ellenkezőleg, pontosan ellentétes dolgok. A gazdasági
gondolkodásban a legtöbb zavar abból adódik, hogy ezt a tényt nem ismerik fel. Az áruk olyan javak, amelyekkel
rendelkezünk, míg a pénz olyan javakra vonatkozó követelés, amelyekkel nem rendelkezünk. A javak tehát vagyontárgyak, a
pénz pedig adósság. Ha a javak vagyonok; a pénz nem vagyon, vagy negatív vagyon, vagy akár anti-vagyon. Mindig
ellentétesen viselkednek, ahogyan általában ellentétes irányban mozognak. Ha az egyik értéke emelkedik, a másik értéke
csökken, mégpedig ugyanolyan arányban. Az áruk pénzben kifejezett értékét "áraknak", míg a pénznek az árukban kifejezett
értékét "értéknek" nevezzük.
A kereskedelmi kapitalizmus felemelkedése
A kereskedelmi kapitalizmus akkor alakult ki, amikor az árukat egyik területről a másikra szállító kereskedők képesek voltak
ezeket az árukat a célállomáson olyan áron eladni, amely fedezte az eredeti költséget, az áru mozgatásának minden költségét,
beleértve a kereskedő költségeit is, és a nyereséget. Ez a fejlődés, amely a luxuscikkek mozgatásával kezdődött, növelte a
jólétet, mivel a tevékenységek specializálódásához vezetett mind a kézművesség, mind a mezőgazdaság területén, ami
növelte a készségeket és a termelést, és új árucikkeket is hozott a piacra.
A merkantilizmus fejlődése
Végül a kereskedelmi kapitalizmusnak ez a szakasza intézményesült egy korlátozó rendszerré, amelyet néha
"merkantilizmusnak" neveznek, és amelyben a kereskedők nem az áruk mozgatásából, hanem az áruk mozgatásának
korlátozásából igyekeztek nyereségre szert tenni. Így a profitra való törekvés, amely korábban a kereskedelem és a termelés
növelésével a jólét növekedéséhez vezetett, a kereskedelem és a termelés korlátozásává vált, mivel a profit öncélúvá vált,
nem pedig a gazdasági rendszer egészének kiegészítő mechanizmusává.
Az a mód, ahogyan a kereskedelmi kapitalizmus (egy bővülő gazdasági szervezet) múltbeli történelmünk során kétszer is
merkantilizmussá (egy korlátozó gazdasági szervezetté) alakult át, nagyon árulkodó nemcsak a gazdasági rendszerek és
maguknak az embereknek a természetéről, hanem a gazdasági válság természetéről és arról is, hogy mit lehet tenni ellene.
A kereskedők korlátozzák a kereskedelmet a profit növelése érdekében
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A kereskedelmi kapitalizmusban a kereskedők hamarosan felfedezték, hogy az áruk növekvő áramlása egy alacsony árú
területről egy magas árú területre az előbbin az árak emelkedésére, az utóbbin pedig az árak csökkenésére hajlamosít.
Valahányszor egy fűszerszállítmány érkezett Londonba, a fűszerek ára ott csökkenni kezdett, míg a vásárlók és hajók
érkezése Malakkába az ottani árakat felfelé lendítette. Az árszinteknek ez a két terület közötti kiegyenlítődési tendenciája az
áruk és a pénz kettős - és kölcsönös - mozgása miatt veszélyeztette a kereskedők nyereségét, bármennyire is kielégítette a
termelőket és a fogyasztókat mindkét oldalon. Ezt úgy érte el, hogy csökkentette a két terület közötti árkülönbséget, és így
csökkentette azt az árrést, amelyen belül a kereskedő a nyereségét meg tudta termelni. Az okos kereskedőknek nem kellett
sok idő ahhoz, hogy rájöjjenek, hogy ezt az árkülönbséget és így a nyereségüket is fenn tudják tartani, ha korlátozni tudják az
áruforgalmat úgy, hogy csökkentett árumennyiségért azonos mennyiségű pénz folyjon. Ily módon csökkentek a szállítások,
csökkentek a költségek, de a nyereség megmaradt.
Két dolog figyelemre méltó ebben a merkantilista helyzetben. Először is, a kereskedő korlátozó gyakorlatával lényegében a
saját elégedettségét növelte azáltal, hogy az egyik végén a termelő, a másik végén a fogyasztó elégedettségét csökkentette;
ezt azért tehette meg, mert középen állt közöttük. ln a második helyen, amíg a kereskedő a saját kikötőjében áruval
foglalkozott, arra törekedett, hogy az áruk ára magas legyen és maradjon.
A kereskedők a pénzkölcsönzéssel kezdtek foglalkozni
Idővel azonban néhány kereskedő a kereskedelmi csere áruforgalmi aspektusáról a csere másik, pénzbeli oldalára kezdte
áthelyezni a figyelmét.
Elkezdték felhalmozni az ilyen ügyletekből származó nyereséget, és egyre inkább nem az áruk szállításával és cseréjével,
hanem a pénzek szállításával és cseréjével kezdtek foglalkozni. Idővel a kereskedők pénzkölcsönzésével kezdtek foglalkozni,
hogy finanszírozzák hajóikat és tevékenységeiket, mindkettőért magas kamatlábak mellett pénzt adtak, amelyet a
visszafizetés biztosítékául szolgáló hajókra vagy árukra vonatkozó követelésekkel fedeztek.
Az új bankárok magas kamatlábakra törekedtek
Ebben a folyamatban ezeknek az új bankároknak a hozzáállása és érdekei teljesen ellentétessé váltak a kereskedőkével (bár
egyikük közül is kevesen ismerték fel a helyzetet). Míg a kereskedő a magas árakra és egyre inkább az alacsony
kamatlábakra vágyott, addig a bankár a pénz magas értékére (azaz az alacsony árakra) és a magas kamatlábakra.
Mindegyikük azon volt, hogy fenntartsa vagy növelje az ügylet azon felének (áru a pénzért) értékét, amellyel közvetlenül
foglalkozott, viszonylag elhanyagolva magát az ügyletet (amely természetesen a termelők és a fogyasztók gondja volt).
A banki és pénzügyi műveleteket elrejtették, így azok nehezen elsajátíthatónak tűntek.
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Összefoglalva, a gazdasági tevékenységek specializálódása a gazdasági folyamat feldarabolásával lehetővé tette az emberek
számára, hogy a folyamat egy részére koncentráljanak, és e rész maximalizálásával veszélybe sodorják a többit. A folyamat
nemcsak termelőkre, cserélőkre és fogyasztókra bomlott, hanem kétféle cserélő is létezett (az egyik az árukkal, a másik a
pénzzel foglalkozott), szinte ellentétes, rövid távú célokkal. Az elkerülhetetlenül felmerülő problémákat csak a rendszer
egészére való hivatkozással lehetett megoldani és a rendszert megreformálni. Sajnos azonban a rendszer három része, amely
az áruk termelésével, átadásával és fogyasztásával foglalkozott, konkrét és jól látható volt, így szinte bárki meg tudta érteni,
ha egyszerűen megvizsgálta őket, míg a banki és pénzügyi műveletek rejtve, szétszórtan és elvontan voltak, így sokak
számára bonyolultnak tűntek. Mindezt tetézte, hogy maguk a bankárok is mindent megtettek azért, hogy tevékenységüket
még titkosabbá és ezoterikusabbá tegyék. Tevékenységük titokzatos jelzésekben tükröződött a főkönyvekben, amelyeket a
kíváncsi kívülálló számára soha nem nyitottak ki.
Az áruk és a pénz közötti kapcsolat egyértelmű a bankárok számára
Idővel a fejlődő gazdasági rendszer központi ténye, az áruk és a pénz közötti kapcsolat világossá vált, legalábbis a bankárok
számára. Ez a
kapcsolat, az árrendszer, öt dologtól függött: az áruk kínálatától és keresletétől, a pénz kínálatától és keresletétől, valamint a
pénz és az áruk közötti csere sebességétől. Ezek közül háromnak (árukereslet, pénzkínálat, pénzforgalom sebessége) a
növekedése az áruk árát felfelé, a pénz értékét pedig lefelé mozdítja. Ez az infláció a bankárok számára kifogásolható volt,
bár a termelők és a kereskedők számára kívánatos.
Másfelől ugyanezen három tétel csökkenése deflációs hatású lenne, és a bankároknak tetszene, a termelőket és kereskedőket
aggasztaná, a fogyasztókat pedig örömmel töltené el (akik kevesebb pénzért több árut kapnának). A többi tényező ellenkező
irányban hatott, így ezek növekedése (árukínálat, pénzkereslet és a forgalom vagy csere lassúsága) deflációs hatású lenne.
Az inflációs és deflációs árak 600 éve meghatározó erő a történelemben
Az árak ilyen - akár inflációs, akár deflációs - változásai legalább az elmúlt hat évszázadban jelentős erők voltak a
történelemben. Ez alatt a hosszú időszak alatt az emberek életét és az emberi történelmet módosító erejük egyre nőtt. Ez
kétféleképpen tükröződött. Egyrészt az áremelkedések általában ösztönözték a gazdasági tevékenység növekedését,
különösen az árutermelést, másrészt az árváltozások a vagyon újraelosztását szolgálták a gazdasági rendszeren belül. Az
infláció, különösen az árak lassú, folyamatos emelkedése ösztönzi a termelőket, mert ez azt jelenti, hogy egy árszinten
elkötelezhetik magukat a termelési költségek mellett, majd később a készterméket valamivel magasabb árszinten kínálhatják
eladásra. Ez a helyzet ösztönzi a termelést, mert bizalmat ad a szinte biztos haszonkulcsra. Másrészt a csökkenő árak
időszakában a termelés visszatart, kivéve, ha a termelő abban a nagyon szokatlan helyzetben van, hogy költségei gyorsabban
csökkennek, mint a termék árai.
A bankárok a pénz értékének megőrzésének megszállottjai
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A javaknak az árak változásával történő újraelosztása ugyanilyen fontos, de sokkal kevesebb figyelmet kap. Az emelkedő
árak az adósoknak kedveznek és a hitelezőknek ártanak, míg a csökkenő árak éppen ellenkezőleg hatnak. Az adósnak, akit
egy adósság megfizetésére szólítanak fel egy olyan időpontban, amikor az árak magasabbak, mint amikor az adósságot
vállalta, kevesebb árut és szolgáltatást kell nyújtania, mint amennyit a korábbi időpontban, alacsonyabb árszínvonalon kapott,
amikor a pénzt kölcsönvette. Egy hitelező, például egy bank, aki egy bizonyos mennyiségű áruval és szolgáltatással
egyenértékű pénzt kölcsönzött egy árszinten, ugyanannyi pénzt kap vissza - de kisebb mennyiségű árut és szolgáltatást -,
amikor a visszafizetésre magasabb árszinten kerül sor, mert a visszafizetett pénz ekkor kevesebbet ér. Ez az oka annak, hogy
a bankárok, mint pénzbeli hitelezők, a pénz értékének megőrzésének megszállottjai voltak, bár a hagyományosan erre a
megszállottságra adott indok - hogy a "szilárd pénz" fenntartja az "üzleti bizalmat" - inkább propagandisztikus, mint pontos
volt.
A bankárok két fő célja
Több száz évvel ezelőtt a bankárok specializálódni kezdtek, és a gazdagabb és befolyásosabb bankárok egyre inkább a
külkereskedelemmel és a devizaügyletekkel foglalkoztak. Mivel ezek gazdagabbak és kozmopolitábbak voltak, és egyre
inkább foglalkoztak olyan politikai jelentőségű kérdésekkel, mint a valuták stabilitása és elértéktelenedése, háború és béke,
dinasztikus házasságok és világméretű kereskedelmi monopóliumok, a kormányok finanszírozói és pénzügyi tanácsadói
lettek. Ráadásul, mivel a kormányokkal való kapcsolataik mindig monetáris és nem reálszempontokból folytak, és mivel
mindig megszállottan figyelték az egyik ország pénze és a másik ország pénze közötti pénzváltás stabilitását, hatalmukat és
befolyásukat két dologra használták fel: (1) hogy minden pénzt és adósságot egy szigorúan korlátozott árucikkben - végső
soron aranyban - fejezzenek ki; és (2) hogy minden pénzügyet kivonjanak a kormányok és a politikai hatalom ellenőrzése
alól, azzal az indokkal, hogy azokat a magánbanki érdekek jobban tudják kezelni egy olyan stabil értékben, mint az arany.
Ezek az erőfeszítések ... [felgyorsultak] a kereskedelmi kapitalizmus merkantilizmusba való átcsapásával és a dinasztikus
monarchián, hivatásos zsoldos hadseregeken és merkantilizmuson alapuló társadalmi berendezkedés egész mintájának
megsemmisülésével, a XVII. század közepétől 1815-ig Európát megrázó háborúk sorozatában.
A kereskedelmi kapitalizmus két terjeszkedési perióduson ment keresztül, amelyek mindegyike a háborúk, osztályharcok és
visszafejlődés későbbi szakaszába torkollott. Az első, a Földközi-tengerhez kötődő szakasz az észak-olaszok és a katalánok
uralma alatt állt, de 1300 után válságos szakaszba torkollott, amely csak 1558-ban ért végleg véget. A kereskedelmi
kapitalizmus második szakaszát, amely az Atlanti-óceánhoz kötődött, a nyugati ibériaiak, a hollandok és az angolok uralták.
Ez 1440-re kezdett terjeszkedni, 1600-ra már teljes lendületben volt, de a XVII. század végére belegabalyodott az állami
merkantilizmus korlátozó küzdelmeibe és az Európát 1667 és 1815 között sújtó háborúk sorozatába.
A charter társaságok fennhatósága
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Az 1440-1815 közötti időszak kereskedelmi kapitalizmusát a Chartertársaságok, mint például a Hudson-öböl, a holland és a
brit kelet-indiai társaságok, a Virginia Társaság és a Kereskedelmi Kalandorok Társasága (Moszkvai Társaság) fennhatósága
jellemezte. Anglia legnagyobb riválisait mindezen tevékenységekben legyőzte Anglia nagyobb hatalma, és mindenekelőtt
szigetjellegéből fakadó nagyobb biztonsága.
Az ipari kapitalizmus 1770-1850
Nagy-Britannia győzelmei XIV. Lajos felett 1667-1715 között, valamint a francia forradalmi kormányok és Napóleon felett
1792-1815 között számos okból fakadtak, például szigetjellegéből, a tengerek feletti ellenőrzés megtartásából, abból, hogy
képes volt a világ előtt a kis nemzetek és a különböző társadalmi és vallási csoportok szabadságának és jogainak
védelmezőjeként feltüntetni magát. E számos ok között volt egy pénzügyi és egy gazdasági ok is. Pénzügyi szempontból
Anglia felfedezte a hitelezés titkát. Gazdasági szempontból Anglia belevágott az ipari forradalomba.
A Bank of England megalapítása a világtörténelem egyik nagyszerű dátuma.
A hitelt már jóval azelőtt ismerték az olaszok és a hollandok, hogy az angol világuralom egyik eszközévé vált volna. Ennek
ellenére a Bank of England 1694-es megalapítása William Paterson és barátai által a világtörténelem egyik nagy dátuma. Az
emberek nemzedékeken át úgy próbálták elkerülni az arany egyetlen hátrányát, a nehézkességét, hogy papírdarabokat
használtak bizonyos aranydarabok helyettesítésére. Ma az ilyen papírdarabokat aranyleveleknek nevezzük. Egy ilyen
tanúsítvány feljogosítja a tulajdonosát, hogy kérésre aranydarabra váltsa azt, de a papír kényelmi szempontjaira való
tekintettel a tanúsítványtulajdonosoknak csak egy kis töredéke követelt valaha is aranyat. Hamar világossá vált, hogy aranyat
csak annyi aranyat kell készleten tartani, amennyi a valószínűleg fizetésre bemutatott tanúsítványok töredékének fedezésére
szükséges; ennek megfelelően a fennmaradó aranyat üzleti célokra lehetett felhasználni, vagy - ami ugyanezt jelenti nagyobb mennyiségű tanúsítványt lehetett kibocsátani, mint amennyi aranyat az ellenük támasztott követelések kifizetésére
tartalékoltak. A tartalékokkal szembeni papírkövetelések ilyen többletmennyiségét ma bankjegyeknek nevezzük.
A bankárok pénzt teremtenek a semmiből
A rendelkezésre álló tartalékoknál nagyobb összegű papírkövetelések létrehozása azt jelenti, hogy a bankárok a semmiből
teremtettek pénzt. Ugyanezt más módon is megtehették, nem a bankjegykibocsátó bankok, hanem a betétbankok. A betéti
bankárok felfedezték, hogy a betétesek által betétek ellenében kiállított és harmadik személyeknek adott megbízásokat és
csekkeket az utóbbiak gyakran nem váltották be, hanem a saját számlájukra helyezték el. Így nem volt tényleges
pénzmozgás, és a kifizetések egyszerűen a számlákon végzett könyvelési tranzakciók révén történtek. Ennek megfelelően a
bankárnak a betéteknek csak annyi részét kellett tényleges pénzben (aranyban, oklevelekben és bankjegyekben) tartania,
amennyi valószínűleg lehívásra és beváltásra kerül; a többit kölcsönökre lehetett felhasználni, és ha ezeket a kölcsönöket úgy
nyújtották, hogy betétet hoztak létre a hitelfelvevő számára, aki viszont csekket húzott rá, nem pedig pénzben vette fel, akkor
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az ilyen "létrehozott betéteket" vagy kölcsönöket úgy is megfelelően lehetett fedezni, hogy a tartalékok csak az értékük
töredékét tették ki. Az ilyen létrehozott betétek szintén pénzteremtést jelentettek a semmiből, bár a bankárok általában nem
voltak hajlandóak ilyen kifejezésekkel kifejezni sem a bankjegykibocsátást, sem a betétkölcsönzést. William Paterson
azonban, amikor 1694-ben megkapta a Bank of England alapítólevelét, hogy felhasználhassa a kalózkodás során nyert
pénzét, azt mondta: "A Bank kamatot kap minden olyan pénzre, amelyet a semmiből teremt". Ezt ismételte meg Sir Edward
Holden, a Midland Bank alapítója 1907. december 18-án, és természetesen ma már általánosan elfogadott.
A hitelteremtés
Ezt a semmiből fizetési eszközöket létrehozó szervezeti struktúrát, amelyet mi hitelnek nevezünk, nem Anglia találta fel,
hanem Anglia fejlesztette ki, hogy a Napóleon feletti 1815-ös győzelem egyik legfőbb fegyverévé váljon. A császár, mint az
utolsó nagy merkantilista, csak konkrétan tudta elképzelni a pénzt, és meg volt győződve arról, hogy az ő
erőfeszítései, hogy a háborúkat az "egészséges pénz" alapján vívja, elkerülve a hitelteremtést, végül győzelmet fognak aratni
Anglia csődbe juttatásával. Tévedett, bár a leckét a huszadik században a modern pénzembereknek újra kellett tanulniuk.
Nagy-Britannia győzelme Napóleon felett
Nagy-Britannia Napóleon feletti győzelmét két gazdasági újítás is segítette: a mezőgazdasági forradalom, amely 1720-ban
már jól beindult, és az ipari forradalom, amely 1776-ra, amikor Watt szabadalmaztatta gőzgépét, ugyanilyen jól beindult. Az
ipari forradalmat, akárcsak a hitelforradalmat, mind akkoriban, mind azóta sokan félreértették. Ez sajnálatos, mivel
mindkettőnek nagy jelentősége van mind a fejlett, mind az elmaradott országok számára a huszadik században. Az ipari
forradalmat számos járulékos jellemző kísérte, mint például a városok növekedése a gyári rendszer révén, a képzetlen
munkaerő (a proletariátus) gyors növekedése, a munkaerő árucikké való degradálása a versenypiacon, valamint a szerszámok
és berendezések tulajdonjogának a munkásokról a vállalkozók új társadalmi osztályára való áthelyezése. Mindezek egyike
sem képezte az iparosodás lényegi jellemzőjét, amely valójában a nem élő erőnek a termelési folyamatra való alkalmazása
volt. Ez az alkalmazás, amelyet a gőzgép és a vízikerék szimbolizált, hosszú távon a szakképzetlen munka és az emberi vagy
állati energia felhasználásának relatív jelentőségének csökkentését vagy megszüntetését szolgálta a termelési folyamatban
(automatizálás), valamint a termelési folyamat városokból való kiszorítását, de mindezt úgy tette, hogy a rendszer alapvető
jellemzőjét, az élő testtől eltérő forrásokból származó energia felhasználását fokozta.
Az ipari nagyvállalatok felemelkedése Nagy-Britanniában
Ebben a folyamatos folyamatban Nagy-Britannia korai iparosodási vívmányai olyan nagy nyereséget hoztak, hogy ezek, a
korábban a kereskedelmi kapitalizmusból származó nyereséggel és az új városok és bányák földértékének meg nem érdemelt
emelkedéséből származó egyidejű nyereséggel együtt, a korai ipari vállalkozásait nagyrészt önfinanszírozóvá vagy legalábbis
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helyben finanszírozottá tették. Tulajdonosi és társas vállalkozásokba szerveződtek, rövid lejáratú folyó hitelek tekintetében
kapcsolatban álltak a helyi betétbankokkal, de kevés közük volt a nemzetközi bankárokhoz, befektetési bankokhoz, központi
kormányokhoz vagy a vállalati szervezeti formákhoz.
Az ipari kapitalizmusnak ez a korai szakasza, amely Angliában körülbelül 1770-től körülbelül 1850-ig tartott, bizonyos
mértékig közös volt Belgiummal, sőt Franciaországgal is, de egészen más formákat öltött az Egyesült Államokban,
Németországban és Olaszországban, és szinte teljesen más formákat Oroszországban vagy Ázsiában. E különbségek legfőbb
oka az volt, hogy az iparosodás megkövetelte a termelési tényezők (]és, munkaerő, anyagok, készségek, felszerelések stb.)
átrendeződéséhez szükséges pénzeszközök (tőke) előteremtésének szükségessége. Északnyugat-Európa és mindenekelőtt
Anglia nagy megtakarításokkal rendelkezett az ilyen új vállalkozásokhoz. Közép-Európának és Észak-Amerikának sokkal
kevesebb, míg Kelet- és Dél-Európának nagyon kevés volt magánkézben.
A nemzetközi befektetési bankár szerepe
Minél nehezebben tudott egy terület tőkét mozgósítani az iparosításhoz, annál jelentősebb volt a befektetési bankárok és a
kormányok szerepe az ipari folyamatban. Valójában az iparosodás korai, textílián, vason, szénen és gőzön alapuló formái
olyan lassan terjedtek el Angliából Európában, hogy Anglia maga is a következő szakaszba, a pénzügyi kapitalizmusba
lépett, mire Németország és az Egyesült Államok (1850 körül) éppen csak elkezdett iparosodni. A pénzügyi kapitalizmusnak
ezt az új szakaszát, amely még 1930-ban is uralta Angliát, Franciaországot és az Egyesült Államokat, az 1830 utáni
vasútépítéshez szükséges hatalmas tőke mozgósítása tette szükségessé. A vasútépítéshez szükséges tőkét - a hatalmas pályaés eszközkiadásokkal együtt - nem lehetett egyéni vagy társas vállalkozásokból, illetve helyi szinten előteremteni, hanem új
vállalkozási formára volt szükség - a korlátolt felelősségű részvénytársaságra - és új pénzforrásra - a nemzetközi befektetési
bankárra, aki addig szinte kizárólag az államkötvények nemzetközi forgalomba hozatalára összpontosított. A vasutak
felszerelés iránti igénye ugyanezt a fejlődést szinte egyszerre vitte át az acélgyártásba és a szénbányászatba.
Pénzügyi kapitalizmus, 1850-1931
A kapitalizmusnak ez a harmadik szakasza olyan elsöprő jelentőségű a huszadik század történetében, és olyan földalatti, sőt
okkult hatásai voltak, hogy talán megbocsátjuk, ha megfontolt figyelmet szentelünk szervezetének és módszereinek.
Lényegében azt tette, hogy a pénz- és hitelkezelés régi, szervezetlen és lokalizált módszereit nemzetközi alapon integrált
rendszerré szervezte, amely hihetetlen és jól olajozott könnyedséggel működött évtizedeken át. E rendszer központja
Londonban volt, és New Yorkban és Párizsban voltak a legfontosabb mellékágai, és legnagyobb vívmányaként egy integrált
bankrendszert és a nehézipar erősen tőkésített - bár mára már nagyrészt elavult - keretét hagyta hátra, ami a vasútban,
acélművekben, szénbányákban és elektromos közművekben tükröződik.
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E rendszer központja négy fő okból Londonban volt. Először is, Angliában nagy mennyiségű megtakarítás volt, amely Anglia
kereskedelmi és ipari kapitalizmusban elért korai sikerein nyugodott. Másodszor Anglia oligarchikus társadalmi szerkezete
(különösen a koncentrált földtulajdon és az oktatási lehetőségekhez való korlátozott hozzáférés tükrében), amely a
jövedelmek nagyon egyenlőtlen elosztását biztosította, és a nagy többleteket egy kis, energikus felsőbb osztály kezébe adta.
Harmadszor, ez a felső osztály arisztokratikus volt, de nem nemes, és így inkább a hagyományokon, mint a születésen
alapulva hajlandó volt mind a pénzt, mind a képességeket a társadalom alsóbb rétegeiből, sőt még az országon kívülről is
toborozni, amerikai örökösnőket és közép-európai zsidókat is szívesen látva soraiban, majdnem olyan készséggel, mint
ahogyan a pénzes, tehetséges és konformista újoncokat is szívesen fogadta az angolok alsóbb osztályaiból, akiket az
iskolázottsági hiányosságok, a provincializmus és a nonkonformista (azaz nem anglikán) vallási háttér általában kizárt a
kiváltságos arisztokrácia köréből. Negyedik (és korántsem utolsó) jelentőségű volt a pénzügyi manipulációban való jártasság,
különösen a nemzetközi színtéren, amelyet a londoni kereskedelmi bankárok kis csoportja szerzett a kereskedelmi és a
pénzügyi manipuláció időszakában.
ipari kapitalizmusban szerzett, és amely készen állt a használatra, amikor a pénzügyi kapitalista innováció szükségessége
sürgőssé vált.
A nemzetközi bankárdinasztiák
A londoni kereskedelmi bankároknak 1810-1850 között már kéznél volt a tőzsde, a Bank of England és a londoni pénzpiac,
amikor a fejlődő iparosság igényei mindezeket az ipari világba hívták, amelyet addig figyelmen kívül hagytak. Idővel
pénzügyi hálózatukba bevonták a kereskedelmi bankok és takarékpénztárak, valamint a biztosítótársaságok formájában
szerveződő vidéki bankközpontokat, hogy mindezeket nemzetközi szinten egyetlen pénzügyi rendszerré formálják, amely
úgy manipulálta a pénz mennyiségét és áramlását, hogy képes volt befolyásolni, ha nem is irányítani, az egyik oldalon a
kormányokat, a másikon pedig az iparágakat. Azok az emberek, akik ezt tették, visszatekintve a dinasztikus monarchia
korszakára, amelyben saját gyökereik voltak, arra törekedtek, hogy nemzetközi bankárdinasztiákat hozzanak létre, és ebben
legalább olyan sikeresek voltak, mint sok dinasztikus politikai uralkodó. E dinasztiák legnagyobbjai természetesen a
frankfurti Meyer Amschel Rothschild (1743-1812) leszármazottai voltak, akiknek férfi leszármazottai legalább két
generáción keresztül általában első unokatestvéreket vagy akár unokahúgokat vettek feleségül. Rothschild öt fia, akik
Bécsben, Londonban, Nápolyban és Párizsban, valamint Frankfortban alapítottak fiókokat, olyan módon működtek együtt,
amelyet más nemzetközi bankárdinasztiák lemásoltak, de ritkán felülmúltak.
A nemzetközi bankárok pénzügyi tevékenysége
Ha a nemzetközi bankárok pénzügyi vagy gazdasági tevékenységére koncentrálunk, nem szabad teljesen figyelmen kívül
hagynunk egyéb tulajdonságaikat. Ők, különösen a későbbi generációkban, inkább kozmopolita, mintsem nacionalista
emberek voltak Általában rendkívül civilizáltak voltak,
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kultúrált úriemberek, az oktatás és a művészetek mecénásai, így a főiskolák, professzori hivatalok, operatársulatok,
szimfonikus zenekarok, könyvtárak és múzeumi gyűjtemények ma is az ő nagylelkűségüket tükrözik. Ezekre a célokra olyan
alapítványok mintáját állították fel, amelyek ma is körülvesznek bennünket.
A legfontosabb nemzetközi bankárcsaládok
E bankárcsaládok némelyikének neve mindannyiunk számára ismerős, és még inkább ismerősnek kellene lennie. Ide
tartoznak a Raring, Lazard, Erlanger, Warburg, Schroder, Seligman, Speyerék, Mirabaud, Mallet, Fould, és mindenekelőtt a
Rothschild és a Morgan. Még azután is, hogy ezek a bankárcsaládok a pénzügyi kapitalizmus kialakulásával teljes mértékben
bekapcsolódtak a hazai iparba, jellegzetes módon különböztek a közönséges bankároktól:
(1) kozmopolita és nemzetközi jellegűek voltak; (2) közel álltak a kormányokhoz, és különösen foglalkoztak az
államadósságok kérdéseivel, beleértve a külföldi államadósságokat is, még olyan, első pillantásra kevéssé kockázatosnak
tűnő területeken is, mint Egyiptom, Perzsia, az oszmán Törökország, a császári Kína és Latin-Amerika; (3) érdekeltségeik
szinte kizárólag kötvényekben és nagyon ritkán árukban voltak, mivel csodálták a "likviditást", és az árukban vagy akár az
ingatlanokban való elkötelezettséget a csőd felé vezető első lépésnek tekintették; (4) ennek megfelelően a defláció fanatikus
hívei voltak (amit ők úgy hívtak, hogy
"egészséges" pénznek nevezték a magas kamatlábakkal és a pénz magas értékével való szoros összefüggése miatt) és az
aranystandardnak, amely a szemükben ezeket az értékeket szimbolizálta és biztosította; és (5) majdnem ugyanilyen
elkötelezett hívei voltak a titkolózásnak és a pénzügyi befolyás titkos felhasználásának a politikai életben. Ezeket a
bankárokat "nemzetközi bankároknak" nevezték, és különösen Angliában "kereskedelmi bankárok", Franciaországban
"magánbankárok", az Egyesült Államokban pedig "befektetési bankárok" néven váltak ismertté. Minden országban
különböző banki és tőzsdei tevékenységeket folytattak, de mindenütt élesen megkülönböztethetők voltak más, nyilvánvalóbb
bankoktól, mint például a takarékpénztárak vagy a kereskedelmi bankok.
A nemzetközi bankszövetség titkos magáncégként működik
Egyik kevésbé nyilvánvaló jellemzőjük az volt, hogy viszonylag a közelmúltig jogi személyiséggel nem rendelkező
magánvállalkozásokként, általában társulásokként működtek, nem kínáltak részvényeket, nem készítettek beszámolót, és
általában nem hirdették magukat a nyilvánosságnak. Ez a kockázatos státusz, amely megfosztotta őket a korlátozott
felelősségtől, a legtöbb esetben megmaradt, amíg a modern örökösödési adók meg nem tették szükségessé, hogy az ilyen
családi vagyont a társasági státusz halhatatlanságával vegyék körül az adókikerülés érdekében. Ez a magáncégként való
fennmaradás azért folytatódott, mert ez biztosította a maximális anonimitást és titkolózást a hatalmas közhatalommal
rendelkező személyek számára, akik a tevékenységükről való nyilvános tudomásszerzéstől mint az inflációval majdnem
azonos mértékű gonosztól rettegtek. Ennek következtében a hétköznapi emberek nem tudhatták, hogy milyen vagyonnal
rendelkeznek ezek a cégek, és gyakran csak homályosan tudhatták, hogy kikhez tartoznak. Így a jelentős politikai
ismeretekkel rendelkező emberek talán nem is asszociálták Walter Burns, Clinton Dawkins, Edward Grenfell, Willard
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Straight, Thomas Lamont, Dwight Morrow, Nelson Perkins, Russell Leffingwell, Elihu Root, John W. Davis, John Foster
Dulles és S. Parker Gilbert nevét a "Morgan" névvel, mégis mindannyian és sokan mások részei voltak annak a befolyási
rendszernek, amelynek központja a :3 Wall Street-i J. P. Morgan iroda volt. Ez a cég, akárcsak a nemzetközi bankszövetség
többi tagja, állandóan vállalatokon és kormányokon keresztül működött, de maga is homályos magántársaság maradt, amíg a
nemzetközi pénzügyi kapitalizmus a halálos ágyáról a sírba nem szállt. A J. P. Morgan and Company-t, amelyet eredetileg
1838-ban alapítottak Londonban George Peabody and Company néven, csak 1940. március 21-én jegyezték be, és 1959.
április 24-én szűnt meg önálló szervezetként létezni, amikor egyesült legfontosabb kereskedelmi banki leányvállalatával, a
Guaranty Trust Company-val. A londoni leányvállalatot, a Morgan Grenfell-t, a , és még mindig létezik.
A nemzetközi bankárok úgy érezték, hogy a politikusokra nem lehet bízni a monetáris rendszer ellenőrzését.
A pénzügyi kapitalizmus és az azt létrehozó nemzetközi bankárok befolyása mind az üzleti életre, mind a kormányokra
kiterjedt, de egyikre sem lett volna képes, ha nem tudta volna mindkettőt meggyőzni saját ideológiájának két "axiómájának"
elfogadásáról. Mindkettő azon a feltételezésen alapult, hogy a politikusok túlságosan gyengék és túlságosan alá vannak vetve
a
átmeneti népi nyomásnak ahhoz, hogy a pénzrendszer ellenőrzését rájuk lehessen bízni; ennek megfelelően minden érték
szentségét és a pénz épségét kétféleképpen kell megvédeni: a pénz értékének aranyra alapozásával és azzal, hogy a
bankároknak lehetővé teszik a pénzkínálat ellenőrzését. Ehhez el kellett titkolni, sőt félre kellett vezetni mind a kormányokat,
mind az embereket a pénz természetéről és működési módszereiről.
Az aranystandard
A bankárok például "stabilizációnak" nevezték az aranyra épülő pénzrendszer létrehozásának folyamatát, és azt sugallták,
hogy ez egyetlen következményeként magában foglalja az árfolyamok és az árak stabilizálását. Valójában csak a cserék
stabilizálását érte el, míg az árakra gyakorolt hatása meglehetősen független és véletlenszerű volt, és lehetett nem stabilizáló
(a pénzkínálat korlátozásával az árakat lefelé kényszerítő szokásos tendenciájából adódóan). Ennek következtében a huszadik
században sokan, köztük pénzügyesek, sőt közgazdászok is, megdöbbenve tapasztalták, hogy az aranystandard stabil cseréket
és instabil árakat eredményezett. Ez azonban már a tizenkilencedik század nagy részében hozzájárult egy hasonló, de kevésbé
szélsőséges helyzet kialakulásához.
Az aranystandard stabilizálta az árfolyamokat, mivel a különböző országokban törvényileg a pénzegységet egy
meghatározott mennyiségű arannyal tették egyenlővé, és a kettőt ebben a törvényes arányban tették átválthatóvá. Az 1914
előtti időszakban egyes országokban a következőképpen stabilizálták a valutát:
Nagy-Britanniában: 77 s. 10 ½ d. felelt meg egy standard unciának (11/12 tiszta arany). Az Egyesült Államokban:
20,67 dollár felelt meg egy finom unciának (12/12 tiszta arany).
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Franciaországban:
3 447,74 frank felelt meg egy kilogramm finom aranynak. Németországban: 2 790 márka felelt meg
egy kilogramm finom aranynak.
Ezeket a viszonyokat az a törvényi előírás teremtette meg, hogy aki aranyat, aranyérméket vagy okleveleket vitt az
államkincstárba (vagy más kijelölt helyekre), az ezek bármelyikét korlátlan mennyiségben, ingyenesen átválthatta a többi
bármelyikére. Ennek eredményeként a teljes aranyszabványon az arany egyedülálló helyzetben volt: egyszerre volt a pénz és
a vagyon szférájában. A pénz szférájában minden másfajta pénz értékét az aranyban fejezték ki: a reálvagyon szférájában
pedig minden másfajta áru értékét az aranyban mint pénzben fejezték ki. Ha a pénz és a javak közötti kapcsolatokat úgy
tekintjük, mint egy hintát, amelyben ezek mindegyike ellentétes végeken állt, úgyhogy az egyik értéke éppúgy emelkedett,
mint ahogy a másik értéke csökkent, akkor az aranyat kell tekintenünk a hinta támaszpontjának, amelyen ez a kapcsolat
egyensúlyban van, de amely maga nem megy felfelé vagy lefelé.
Lehetetlen megérteni a világtörténelmet a pénz megértése nélkül.
Mivel teljesen lehetetlen megérteni a huszadik század történelmét anélkül, hogy valamennyire megértenénk a pénz bel- és
külpolitikában játszott szerepét, valamint a bankárok gazdasági és politikai életben játszott szerepét, legalább egy pillantást
kell vetnünk e négy téma mindegyikére.
A központi bankok részvényesek tulajdonában lévő magánintézmények voltak
A pénzkínálat minden országban egy fordított piramis vagy kúp alakját vette fel, amely a csúcsán egyensúlyozott. A csúcsban
volt az arany és az azzal egyenértékű certifikátok készlete; a köztes szinteken volt a bankjegyek sokkal nagyobb készlete; és
a csúcson, nyitott és kiterjeszthető felső felületen volt a betétek még nagyobb készlete. Minden szint az alatta lévő szinteket
használta tartalékként, és mivel ezek az alsóbb szintek kisebb pénzmennyiséggel rendelkeztek, "szolidabbak" voltak. A
középső vagy felső szinten lévő követelések birtokosa növelhette a vagyonhoz fűződő követelései iránti bizalmát azzal, hogy
egy alacsonyabb szintre csökkentette azokat, bár természetesen, ha mindenki, vagy jelentős számú személy egyszerre
próbálná ezt megtenni, a tartalékok mennyisége teljesen elégtelen lenne. A bankjegyeket "kibocsátó bankok" vagy "kibocsátó
bankok" bocsátották ki, és a saját pénztárukban vagy valamilyen központi tartalékban tartott aranytartalékkal vagy
certifikátokkal voltak biztosítva. Az ilyen kibocsátott bankjegyek tartalékban tartott része a szokásoktól, a banki
szabályozástól (beleértve a bank alapító okiratának feltételeit) vagy a törvénytől függött. Korábban sok kibocsátó bank volt,
de ez a funkció ma már általában néhány vagy akár egyetlen "központi bankra" korlátozódik az egyes országokban. Az ilyen
bankok, még a központi bankok is, magánintézmények voltak, olyan részvényesek tulajdonában, akik hasznot húztak a
működésükből. Az 1914-1939 közötti időszakban az Egyesült Államokban a Federal Reserve Note-okat értékük 40
százalékáig aranyjegyekkel fedezték, de ezt 1945-ben 25 százalékra csökkentették. A Bank of England egy 1928-as törvény
értelmében a bankjegyeit 250 millió [250 millió] értékhatárig fedezetlenek voltak, és ezen összeg felett 100 százalékos
értékhatárig aranyfedezetet kaptak. A Bank of France ugyanebben az évben a bankjegyek fedezetét 35 százalékban határozta
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meg. Ezeket a rendelkezéseket vészhelyzetben, például háború esetén mindig félre lehetett tenni vagy meg lehetett
változtatni.
A közösségi pénzmennyiség meghatározása
A piramis felső szintjén lévő betéteket a bankárokra jellemző kétértelműséggel nevezték így, annak ellenére, hogy két
teljesen különböző típusú viszonylatból álltak: (1) "elhelyezett betétek", amelyek a betétes által a bankban hagyott valódi
követelések voltak, amelyekre a betétes kamatot kaphatott, mivel az ilyen betétek a banknak a betétes felé fennálló tartozásait
jelentették; és (2) "létrehozott betétek", amelyek a bank által a semmiből létrehozott követelések voltak, amelyeket a bank
kölcsönként a "betéteseknek" nyújtott, akiknek kamatot kellett fizetniük utánuk, mivel ezek a bank felé fennálló tartozást
jelentettek. Természetesen mindkét esetben az ilyen betétek ellenében csekkeket lehetett kiváltani, hogy harmadik
személyeknek kifizetéseket teljesítsenek, ezért nevezték mindkettőt ugyanezen a néven. Mindkettő a pénzkínálat részét
képezi. A letétbe helyezett betétek mint megtakarítási formák deflációsak, míg a létrehozott betétek, mint a pénzkínálat
kiegészítése, inflációsak. Az utóbbiak mennyisége számos tényezőtől függ, amelyek közül a legfontosabbak a kamatláb és az
ilyen hitelek iránti kereslet. E kettő igen jelentős szerepet játszik a közösségben lévő pénzmennyiség meghatározásában,
mivel egy fejlett gazdasági közösségben e mennyiség nagy részét csekkek teszik ki.
betétek ellenében kiállított csekkekből áll. A bankok által létrehozható betétek mennyisége, csakúgy, mint az általuk
kibocsátott bankjegyek mennyisége, a rendelkezésre álló tartalékok mennyiségétől függ, hogy a csekkek mekkora hányadát
váltják be ahelyett, hogy befizetnék. Ezeket a kérdéseket törvények, banki szabályok vagy egyszerűen helyi szokások
szabályozhatják. Az Egyesült Államokban a betéteket hagyományosan a bankjegy- és aranytartalékok tízszeresére
korlátozták. Nagy-Britanniában ez általában az ilyen tartalékok hússzorosához volt közelebb. Az ilyen hitelek iránti kereslet
és a hitelek volumene minden országban nagyobb volt fellendülés idején és kisebb depresszió idején. Ez jelentős mértékben
megmagyarázza a depresszió inflációs aspektusát, és ez a kombináció segít kialakítani az úgynevezett "üzleti ciklust".
Láthatatlan magán befektetési banki cégek által körülvett központi bankok
A tizenkilencedik század folyamán, az aranystandard és a modern bankrendszer teljes körű bevezetésével a pénzkínálat
ingadozó, fordított piramisa körül pénzügyi intézmények sokasága alakult ki, amelyek egy naprendszer konfigurációját vették
fel; vagyis egy központi bankét, amelyet szatellit pénzintézetek vesznek körül. A legtöbb országban a központi bankot
szorosan körülvették a szinte láthatatlan magán befektetési banki cégek. Ezeket, akárcsak a Merkúr bolygót, alig lehetett látni
a központi bank által kibocsátott káprázatban, amelyet valójában gyakran uraltak. Mégis, egy közeli megfigyelő aligha
kerülhette el a szoros magánkapcsolatokat e magán, nemzetközi bankárok és maga a központi bank között. Franciaországban
például 1936-ban, amikor a Francia Nemzeti Bankot megreformálták, a bank igazgatótanácsát (igazgatóit) még mindig azon
családok nevei uralták, akik eredetileg 1800-ban alapították; ezekhez néhány újabb név, mint például a Rothschild (1819ben), csatlakozott; néhány esetben a nevet nem lehetett könnyen felismerni, mert inkább a vejé, mint a fiáé volt. Egyébként
1914-ben a nevek, amelyek gyakran svájci származású protestánsok (akik a XVIII. században érkeztek) vagy német
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származású zsidók (akik a XIX. században érkeztek) nevei voltak, több mint egy évszázadon keresztül nagyjából ugyanazok
voltak.
A Bank of England és magánbankjai
Angliában némileg hasonló volt a helyzet, így még a huszadik század közepén is a Bank of England udvarának tagjai főként
a különböző régi "kereskedelmi banki" cégek, mint a Baring Brothers, a Morgan Grenfell, a Lazard Brothers és mások
munkatársai voltak.
A kereskedelmi bankok a központi bankokon és a privát banki cégeken kívül működnek.
Másodlagos helyzetben, a központi magon kívül helyezkednek el a kereskedelmi bankok, amelyeket Angliában
"részvénytársasági bankoknak", a kontinensen pedig gyakran "betétbankoknak" neveznek. Ezek közé olyan híres nevek
tartoznak, mint a Midland Bank, a Lloyd's Bank, a Barclays Bank Angliában, a National City Bank az Egyesült Államokban,
a Credit Lyonnais Franciaországban és a Darmstädter Bank Németországban.
Takarékpénztárak, biztosítási alapok és vagyonkezelő társaságok működnek a külső gyűrűn kívül.
Ezen a másodlagos gyűrűn kívül van egy harmadik, perifériálisabb intézménycsoport, amely kevés pénzügyi erővel
rendelkezik, de igen jelentős funkciót tölt be a lakossági pénzeszközök mozgósításában. Ide tartozik a takarékpénztárak,
biztosítótársaságok és vagyonkezelő társaságok széles köre.
Természetesen ezek az elrendezések helyenként nagyon eltérőek, különösen mivel a banki funkciók és hatáskörök
megosztása nem minden országban azonos. Franciaországban és Angliában a magánbankárok a központi bankon keresztül
gyakorolták hatáskörüket, és sokkal nagyobb befolyással rendelkeztek a kormányra és a külpolitikára, és sokkal kisebb
befolyással az iparra, mivel ebben a két országban - Németországtól, Olaszországtól, az Egyesült Államoktól vagy
Oroszországtól eltérően - a magánmegtakarítások elegendőek voltak ahhoz, hogy az ipar nagy része finanszírozza magát
anélkül, hogy akár a bankárokhoz, akár a kormányhoz fordulna. Az Egyesült Államokban az ipar nagy részét közvetlenül a
befektetési bankárok finanszírozták, és ezeknek mind az iparra, mind a kormányra gyakorolt hatalma nagyon nagy volt, míg
a központi bankot (a New York-i Federal Reserve Bankot) későn (1913-ban) hozták létre, és csak sokkal később (a pénzügyi
kapitalizmus színről való távozása után) vált hatalmassá. Németországban az ipart a diszkontbankok finanszírozták és
irányították, míg a központi banknak 1914 előtt nem volt nagy hatalma vagy jelentősége. Oroszországban a kormány szerepe
dominált a gazdasági élet nagy részében, míg Olaszországban a helyzet elmaradott és bonyolult volt.
A pénzellátás
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Azt mondtuk, hogy a pénz értékét (és így az áruk árszínvonalát) meghatározó öt tényező közül kettő a pénz kínálata és
kereslete. Az elmúlt évszázadok során a pénzkínálatot egy-egy országban a legtöbb országban nem lehetett központilag,
felelősen ellenőrizni. Ehelyett sokféle ellenőrzés volt, amelyek közül némelyiket a bankárok, némelyiket a kormányzat,
némelyiket pedig egyik sem tudta befolyásolni. Így a pénzpiramis különböző részei csak lazán kapcsolódtak egymáshoz.
Ráadásul e lazaság nagy része abból a tényből eredt, hogy az ellenőrzések deflációs irányban kényszerítő jellegűek voltak, de
inflációs irányban csak megengedőek.
Ez utóbbi abban is megmutatkozik, hogy az aranykínálatot csökkenteni lehetett, de növelni alig. Ha egy uncia aranyat adtak
hozzá a piramis csúcsához egy olyan rendszerben, ahol a törvény és a szokás megengedte To százalékos tartalékot minden
szinten, akkor a legfelső szinten 2067 dollárnak megfelelő betétnövekedést engedhetett meg. Ha egy ilyen uncia aranyat
kivonnának egy teljesen kibővített pénzpiramisból, ez a betétek legalább ekkora összeggel való csökkentését kényszerítené
ki, valószínűleg a hitelek megújításának megtagadásával.
A pénzhatalom meggyőzte a kormányokat, hogy hozzanak létre egy
Deflációs monetáris egység létrehozására
A modern történelem során az aranystandard hatása deflációs jellegű volt, mivel az arany természetes kibocsátása minden
évben - a rendkívüli időszakokat kivéve - nem tartott lépést az árukibocsátás növekedésével. Az elmúlt évszázadok során
csak az új aranykészletek, vagy az aranystandard háborús időkben történő felfüggesztése, illetve az arany felhasználását
takarékosabban használó újfajta pénzek (például bankjegyek és csekkek) kifejlesztése mentette meg civilizációnkat a
folyamatos árdeflációtól. Így is volt két ilyen hosszú deflációs időszakunk 1818-tól 1850-ig és 1872-től körülbelül 1897-ig. A
három környező inflációs időszakot (1790-1817, 1850-1872, 1897-1921) (1) a francia forradalom és Napóleon háborúi
okozták, amikor a legtöbb országban nem volt arany; (2) az 1849-1850-es kaliforniai és alaszkai új aranylázak, majd a
háborúk sorozata, amelyek közé tartozott az 1854-1856-os krími háború, az 1859-es osztrák-francia háború, az 1861-1865-ös
amerikai polgárháború, az 1866-os és 1870-es osztrák-porosz és francia-porosz háború, sőt az 1877-es orosz-török háború is;
és (3) az 1890-es évek végi klondikei és transzvaáli aranylázak, kiegészülve az arany finomításának új cianidos módszerével
(1897 körül) és a háborúk sorozatával az 1898-1899-es spanyol-amerikai háborútól, az 1899-1902-es búr háborútól és az
1904-1905-ös orosz-japán háborútól az 1911-1921-es évtized szinte megszakítás nélküli háborúsorozatáig. Mindegyik
esetben a három nagy
háborús időszak szélsőséges deflációs válsággal zárult (1819, 1873, 1921), mivel a befolyásos pénzhatalom meggyőzte a
kormányokat, hogy ismét egy magas aranytartalmú, deflációs pénzegységet vezessenek be.
A pénzhatalom inkább a pénzzel foglalkozik, mint az árukkal
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A pénzhatalom deflációs megszállottsága részben abból fakadt, hogy inkább a pénzzel, mint az árukkal foglalkoztak, de más
tényezőkön is alapult, amelyek közül az egyik paradox volt. A paradoxon abból adódott, hogy a tizenkilencedik század
gazdasági alapfeltételei deflációs jellegűek voltak: az aranyra épülő pénzrendszer és az ipari rendszer egyre több árut ontott
magából, de a csökkenő árak ellenére (a pénz növekvő értékével) a kamatláb inkább csökkent, mint emelkedett. Ez azért
következett be, mert a pénzkínálat viszonylagos korlátozása az üzleti életben nem tükröződött a pénzvilágban, ahol a
pénzügyek többletnyeresége többletforrásokat tett elérhetővé a hitelezéshez. Ráadásul a pénzügyi kapitalizmusban még
annak 1931-es megszűnéséig is a kereskedelmi banki tevékenység régi hagyományai érvényesültek. Továbbra is a
kötvényeket helyezte előtérbe a részvények (részvények) helyett, továbbra is az állami kibocsátásokat részesítette előnyben a
magánkibocsátások helyett, és inkább a külföldi, mint a belföldi befektetéseket kereste. A londoni tőzsdén 1825-ig szinte az
összes értékpapírt az államkötvények tették ki. Az ilyen, általában külföldi kötvények 1843-ban a nyilvántartott értékpapírok
80 százalékát tették ki, 1875-ben pedig még mindig 68 százalékát. Az ilyen kölcsönökre rendelkezésre álló pénzeszközök
olyan nagyok voltak, hogy a tizenkilencedik században olykor lázadások törtek ki az értékpapírjegyzésre lehetőséget kereső
jegyzők részéről; és sok távoli helyről és homályos tevékenységből származó ajánlatok készséges eladást parancsoltak. A
megtakarítások túltengése a pénzkölcsönzéshez szükséges ár csökkenéséhez vezetett, így a brit államkötvények kamatlába a
következőképpen esett vissza
4,42 százalékról 1820-ban 3,11 százalékra 1850-ben 2,76 százalékra 1900-ban. Ez inkább külföldi területekre terelte a
megtakarításokat, ahol összességében továbbra is az államkötvényeket és a fix
kamatozó értékpapírokat keresték. Mindez a kereskedelmi bankárok megszállottságát erősítette mind a kormányzati befolyás,
mind a defláció (amely növelné a pénz értékét és a kamatlábakat) iránt.
A bankárpolitikák inflációhoz és deflációhoz vezetnek
A banki gyakorlat másik paradoxona abból adódott, hogy a bankárok, akik imádták a deflációt, gyakran inflációhajhász
módon cselekedtek a pénz kamatra történő kölcsönzésének buzgalmából. Mivel a hitelekből pénzt keresnek, buzgón növelik
a banki hitelek hitelállományát. Ez azonban inflációs hatású. A bankárok deflációs eszméi és inflációs gyakorlata közötti
konfliktus mélyreható hatással volt az üzleti életre. A bankárok úgy adtak hitelt az üzleti életnek, hogy a pénz mennyisége
gyorsabban nőtt, mint az áruk növekedése. Az eredmény infláció volt. Amikor ez világosan érzékelhetővé vált, a bankárok a
hitelezés visszafogásával és a diszkontkamatlábak emelésével a bankjegyekbe vagy a papírpénzbe menekültek. Ez rövid
távon előnyös volt a bankárok számára (mivel lehetővé tette számukra, hogy a hitelek fedezetét lefoglalják), de hosszú távon
katasztrofális lehetett számukra (mivel a fedezetek értékét az általuk biztosított hitelek összege alá kényszerítette). A
bankárok ilyen jellegű deflációja azonban rövid és hosszú távon is romboló hatással volt a vállalkozásokra és az iparra.
A pénz minőségének megváltoztatása
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A pénzkínálat, főként a betétek ebből eredő ingadozása a "konjunktúraciklus" egyik kiemelkedő aspektusa volt. A pénz
mennyiségét a tartalékolási követelmények vagy a diszkont (kamat)kamatlábak változtatásával lehetett megváltoztatni. Az
Egyesült Államokban például a betétek felső határát úgy határozták meg, hogy a Federal Reserve tagbankjait arra kötelezték,
hogy betéteik bizonyos százalékát tartalékként tartsák a helyi Federal Reserve Banknál.
A százalékos arány (általában 7 és 26 százalék között) a helytől és a Federal Reserve System kormányzótanácsának
döntéseitől függően változik.
A központi bankok változtatják a forgalomban lévő pénzt
A központi bankok általában "nyíltpiaci műveletekkel" vagy a kisebb bankok diszkontrátáinak befolyásolásával
változtathatják a forgalomban lévő pénz mennyiségét. A nyílt piaci műveletek során a központi bank államkötvényeket
vásárol vagy ad el a nyílt piacon. Ha vásárol, pénzt szabadít fel a gazdasági rendszerben; ha elad, csökkenti a közösségben
lévő pénz mennyiségét. A változás nagyobb, mint az értékpapírokért fizetett ár. Ha például a Szövetségi Tartalékbank a nyílt
piacon állampapírokat vásárol, akkor ezekért csekkel fizet, amelyet hamarosan egy bankban helyeznek letétbe. Ezzel növeli
ennek a banknak a tartalékát a Szövetségi Tartalékbanknál. Mivel a bankok a Szövetségi Tartalékbanknál lévő tartalékaik
értékének többszöröséért adhatnak hitelt, egy ilyen ügylet lehetővé teszi számukra, hogy sokkal nagyobb összegért adjanak
hitelt.
A központi bankok emelik és csökkentik a kamatlábakat
A központi bankok a pénzmennyiséget más bankok hitelpolitikájának befolyásolásával is megváltoztathatják. Ezt különböző
módszerekkel tehetik meg, például az újrakamatlábak megváltoztatásával.
kamatlábat vagy a tartalékolási követelmények módosítását. A re-diszkontráta megváltoztatásán azt a kamatlábat értjük,
amelyet a központi bankok a kisebb bankoktól kérnek a kereskedelmi papírokkal vagy más értékpapírokkal fedezett
hitelekért, amelyeket ezek a kisebb bankok a hitelekért cserébe vettek fel. A re-diszkontráta emelésével a központi bank arra
kényszeríti a kisebb bankot, hogy a nyereséges működés érdekében emelje a diszkontrátáját; a kamatlábak ilyen emelése
általában csökkenti a hitelkeresletet és ezáltal a betétek (pénz) mennyiségét. A re-diszkontráta csökkentése ellenkező
eredményt tesz lehetővé.
A központi bankok a helyi bankokat a hitelállomány csökkentésére kényszerítik
A tartalékolási követelmények megváltoztatása, mint olyan módszer, amellyel a központi bankok befolyásolni tudják más
bankok hitelpolitikáját, csak ott lehetséges (mint például az Egyesült Államokban), ahol a tartalékokra törvényi korlátozás
van érvényben. A tartalékkövetelmények növelése korlátozza a kisebb bankok hitelnyújtási képességét, míg a csökkentés ezt
a képességet bővíti.
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Meg kell jegyezni, hogy a központi bank ellenőrzése a helyi bankok hitelpolitikája felett az egyik irányban megengedő, a
másik irányban kényszerítő jellegű. Kényszerítheti ezeket a helyi bankokat a hitelezés visszafogására, és csak engedélyezheti
számukra a hitelezés növelését. Ez azt jelenti, hogy az infláció ellen van ellenőrzési jogkörük, de a defláció ellen nem - ez a
régi banki elképzelés tükröződése, miszerint az infláció rossz, a defláció pedig jó.
A kormányzat pénz feletti hatásköre
A kormányok pénzmennyiség feletti hatásköre többféle lehet, és magában foglalja a) a központi bank feletti ellenőrzést, b) az
állami adózás feletti ellenőrzést és c) az állami kiadások feletti ellenőrzést. A kormányok központi bankok feletti ellenőrzése
országonként nagyon eltérő, de összességében egyre nagyobb. Mivel a legtöbb központi bank (technikailag)
magánintézmény, ez az ellenőrzés gyakran inkább szokáson, mint törvényen alapul. Mindenesetre a pénzkínálat feletti
ellenőrzést, amelyet a kormányok a központi bankokon keresztül gyakorolnak, az általunk tárgyalt szokásos banki
eljárásokkal gyakorolják. A kormányzatnak a közösségben lévő pénzmennyiség feletti, az adózás és a közkiadások révén
gyakorolt hatásköre nagyrészt független a banki ellenőrzéstől. Az adózás általában csökkenti a közösségben lévő
pénzmennyiséget, és általában deflációs hatású; a kormányzati kiadások általában növelik a közösségben lévő
pénzmennyiséget, és általában inflációs hatásúak. A kormány politikájának teljes hatása attól függ, hogy melyik tétel
nagyobb. A kiegyensúlyozatlan költségvetés inflációs hatású; a többletet tartalmazó költségvetés deflációs hatású.
A kormány más, drasztikusabb módszerekkel is megváltoztathatja a közösségben lévő pénz mennyiségét. A pénzegység
aranytartalmának megváltoztatásával sokkal nagyobb mértékben változtathatják meg a közösségben lévő pénz mennyiségét.
Ha például a dollár aranytartalmát a felére csökkentik, akkor az aranytanúsítványok mennyisége megduplázható, és az ezen
az alapon felnevelt bankjegyek és betétek mennyisége sokszorosára nőhet, attól függően, hogy a közösség milyen szokásokat
követel meg a tartalékolási kötelezettségekkel kapcsolatban.
Sőt, ha egy kormány teljesen elhagyja az aranyszabályt - azaz nem hajlandó a certifikátokat és bankjegyeket lóvéra cserélni -,
a bankjegyek és betétek mennyisége
korlátlanul növelhető, mivel ezeket már nem korlátozzák az aranytartalékok korlátozott mennyiségei.
A nemzetközi befektetési bankárok által irányított pénzhatalom uralja az üzleti életet és a kormányzatot.
A pénzkínálatot növelő vagy csökkentő különböző intézkedésekben a kormányok, a bankárok és az iparosok nem mindig
értettek egyet. Összességében az 1931-ig terjedő időszakban a bankárok, különösen a nemzetközi befektetési bankárok által
irányított pénzhatalom, uralni tudta mind az üzleti életet, mind a kormányzatot. Uralkodni tudtak az üzleti élet felett,
különösen azokban a tevékenységekben és azokon a területeken, ahol az ipar nem tudta finanszírozni saját tőkeigényét, mert
a befektetési bankárok képesek voltak ilyen tőkét biztosítani vagy megtagadni. Így a Rothschild érdekeltségek uralni kezdték
Európa számos vasútvonalát, míg a Morgan legalább 26 000 mérföldnyi amerikai vasútvonalat uralt. Az ilyen bankárok ennél
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is tovább mentek. Az ipar értékpapírjainak forgalomba hozataláért cserébe helyet foglaltak az ipari cégek
igazgatótanácsaiban, ahogyan azt már korábban is tették a kereskedelmi bankok, takarékpénztárak, biztosítótársaságok és
pénzügyi társaságok igazgatótanácsaiban. Ezekből a kisebb intézményekből a tőkét az irányítást átadó vállalkozásokhoz
irányították, és távol tartották azokat, amelyek ellenálltak. Ezeket a cégeket összefonódó igazgatóságokon, holding
társaságokon és kisebb bankokon keresztül irányították. Összeolvadásokat terveztek, és általában csökkentették a versenyt,
míg a huszadik század elejére számos tevékenységet annyira monopolizáltak, hogy a nem versenyképes áraikat a költségek
fölé tudták emelni, hogy elegendő nyereséget érjenek el ahhoz, hogy önfinanszírozóvá váljanak, és így képesek voltak
megszüntetni a bankárok ellenőrzését. Mielőtt azonban ezt a szakaszt elérték volna, a bankárok viszonylag kis száma óriási
befolyással bíró pozíciókban volt az európai és amerikai gazdasági életben. Már 1909-ben Walter Rathenau, aki olyan
helyzetben volt, hogy tudta (mivel apjától örökölte a német General Electric Company irányítását, és maga is számtalan
igazgatói tisztséget töltött be), azt mondta: "Háromszáz ember, akik mind ismerik egymást, irányítja Európa gazdasági sorsát,
és maguk közül választják ki utódaikat".
A befektetési bankárok hatalma a kormányok felett
A befektetési bankárok hatalma a kormányok felett számos tényezőn nyugszik, amelyek közül talán a legjelentősebb az, hogy
a kormányoknak szükségük van rövid lejáratú kincstárjegyek és hosszú lejáratú államkötvények kibocsátására. Ahogyan az
üzletemberek a kereskedelmi bankokhoz fordulnak forgóeszköz-előlegekért, hogy kiegyenlítsék a rendszertelen és időszakos
bevételeik és az időszakos és tartós kiadásaik (például a havi bérleti díjak, az éves jelzáloghitelek és a heti bérek) közötti
eltéréseket, úgy a kormánynak is kereskedelmi bankárokhoz (vagy az általuk ellenőrzött intézményekhez) kell fordulnia,
hogy kiegyenlítse a rendszertelen adóbevételek okozta sekélyes helyeket. A nemzetközi bankárok az államkötvények
szakértőiként nemcsak a szükséges előlegeket kezelték, hanem tanácsokkal is ellátták a kormánytisztviselőket, és sokszor
saját tagjaikat is különböző időszakokra hivatalos posztokra helyezték, hogy speciális problémákkal foglalkozzanak. Ez még
ma is olyannyira elfogadott, hogy 1961-ben egy republikánus befektetési bankár lett a washingtoni demokrata kormányzat
pénzügyminisztere, anélkül, hogy bármely irányból jelentős észrevétel érkezett volna.
A pénzhatalom legfelsőbb és megkérdőjelezhetetlenül uralkodik
Természetesen a bankárok kormányok feletti befolyását a pénzügyi kapitalizmus korában (nagyjából 1850-1931 között) senki
sem beszélt szabadon, de a bennfentesek, különösen Angliában, elég gyakran elismerték. Gladstone, az államkincstár
kancellárja 1852-ben kijelentette: "Az egész helyzet zsanérja ez volt: a kormány maga nem lehetett érdemi hatalom a
pénzügyek terén, hanem a pénzhatalmat kellett hagynia legfőbb és megkérdőjelezhetetlenül". 1921. szeptember 26-án a The
Financial Times azt írta: "Fél tucat ember az öt nagy bank élén felboríthatja a kormányzati pénzügyek egész szerkezetét
azzal, hogy tartózkodik a kincstárjegyek megújításától". 1924-ben Sir Drummond Fraser, a Bankárképző Intézet alelnöke

71

kijelentette: "A Bank of England kormányzójának kell lennie annak az autokratának, aki diktálja azokat a feltételeket,
amelyek alapján egyedül a kormány juthat kölcsönzött pénzhez".
Montagu Norman és J. P. Morgan uralja a pénzügyi világot
A bankárok az állami finanszírozáson és a személyes befolyáson alapuló, kormányok feletti hatalmukon túlmenően a
kormányokat más nyomásgyakorlással is az általuk kívánt irányba terelhették. Mivel a legtöbb kormánytisztviselő úgy érezte,
hogy nem ért a pénzügyekhez, tanácsot kértek a bankároktól, akiket a terület szakértőinek tekintettek. A múlt század
történelme azt mutatja, amint azt később látni fogjuk, hogy a bankárok által a kormányoknak adott tanácsok, akárcsak az
iparosoknak adott tanácsok, a bankárok számára következetesen jók voltak, de gyakran katasztrofálisak voltak a kormányok,
az üzletemberek és általában az emberek számára. Az ilyen tanácsokat szükség esetén a tőzsdék, az aranyáramlás, a
diszkontráták és még az üzleti tevékenység szintjének manipulálásával is érvényre lehetett juttatni. Így Morgan Cleveland
második kormányzását aranykivonásokkal uralta, 1936-1938-ban pedig a francia devizamanipulátorok bénították meg a
népfrontkormányokat. Mint látni fogjuk, e nemzetközi bankárok hatalma uralmuk utolsó évtizedében érte el a csúcspontját,
1919-1931 között, amikor Montagu Norman és J. P. Morgan nemcsak a pénzügyi világot, hanem a nemzetközi kapcsolatokat
és más ügyeket is uralta. A Wall Street Journal 1927. november I l-én Norman urat "Európa valutadiktátorának" nevezte. Ezt
maga Norman úr is elismerte a Bankbíróság előtt 1930. március Zl, majd öt nappal később az alsóház Macmillan-bizottsága
előtt. Egy alkalommal, közvetlenül azelőtt, hogy a nemzetközi pénzügyi kapitalizmus teljes sebességgel a szikláknak
ütközött, amelyek elsüllyesztették, Norman úr állítólag azt mondta: "Az én kezemben van a világ hegemóniája". Abban az
időben néhány angol "Anglia második normann hódításáról" beszélt, utalva arra, hogy Norman testvére volt a British
Broadcasting Corporation vezetője. Hozzá lehetne tenni, hogy Norman kormányzó ritkán cselekedett a világ nagy
problémáiban anélkül, hogy J. P. Morgan képviselőivel ne konzultált volna, és ennek következtében korának egyik legtöbbet
utazó embere volt.
A monopolkapitalizmus fejlődése
A bankárok és az iparosok közötti érdekellentét a legtöbb európai országban az előbbiek alárendelését eredményezte az
utóbbiaknak vagy a
kormánynak (1931 után). Ezt az alárendeltséget az "unortodox pénzügyi politikák" - vagyis a bankárok rövid távú érdekeitől
eltérő pénzügyi politikák - elfogadásával érték el. Ez a váltás, amellyel a bankárokat alárendelték, a modern gazdaságtörténet
alapvető fejlődését tükrözte - egy olyan fejlődést, amelyet a pénzügyi kapitalizmusból a monopolkapitalizmusba való
átmenetként lehet leírni. Ez Németországban minden más országnál korábban zajlott le, és 1926-ra már javában zajlott.
Nagy-Britanniában csak 1931 után következett be, Olaszországban pedig csak 1934-ben. Franciaországban egyáltalán nem
következett be hasonló mértékben, és ez jelentős mértékben magyarázza Franciaország 1938-1940-es gazdasági gyengeségét.
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Nemzetközi pénzügyi gyakorlatok
A különböző országok közötti kapcsolatokra vonatkozó pénzügyi elvek az egy országon belül érvényes elvek kiterjesztése.
Amikor az országok között árucsere folyik, azt áruval vagy arannyal kell megfizetni. Nem lehet a vevő országának
bankjegyeivel, tanúsítványaival és csekkjeivel fizetni, mivel ezeknek csak a kibocsátó országban van értékük. Annak
érdekében, hogy ne kelljen minden vásárláskor aranyat szállítani, váltókat használnak. Ezek egy másik országban lévő
személlyel szembeni követelések, amelyeket egy ugyanabban az országban lévő személynek adnak el. Ez utóbbi akkor
vásárol ilyen követelést, ha egy másik országbeli személy saját magával szemben fennálló követelését akarja kielégíteni. Az
ilyen követelést úgy elégítheti ki, hogy elküldi a másik országban lévő hitelezőjének a másik országban lévő másik
személlyel szemben vásárolt követelést, és hagyja, hogy hitelezője ezt a követelést a saját követelése kielégítésére használja
fel. Így ahelyett, hogy az egyik ország importőrei pénzt küldenének a másik ország exportőreinek, az egyik ország importőrei
a saját országukban lévő exportőröknek fizetik ki tartozásukat, a másik országbeli hitelezőik pedig a saját országukban lévő
importőröktől kapják meg az általuk exportált áruk ellenértékét. Így a nemzetközi kereskedelemben az áruk kifizetése úgy
történik, hogy a két személyt érintő egyszeri tranzakciókat négy személyt érintő kettős tranzakcióvá egyesítik. Sok esetben a
fizetés több ügylet bevonásával történik, gyakran több különböző országban. Ezek az ügyletek az úgynevezett devizapiacon
zajlanak. Egy áruexportőr váltókat adott el ezen a piacon, és így saját országa egységeiben vett ki onnan pénzt. Az importőr
ilyen váltókat vásárolt, hogy elküldje hitelezőjének, és így saját országa pénzegységeit juttatta a piacra. Mivel a bármely
piacon rendelkezésre álló váltókat sok különböző külföldi ország pénzegységeiben húzták ki, cserekapcsolatok keletkeztek az
ország saját pénzegységeiben rendelkezésre álló (az importőrök által oda betett) pénzösszegek és az exportőrök által a piacra
betett, külföldi pénzekben felvett és oda betett váltók sokfélesége között. Bármely ország váltók (vagy pénzek) iránti
kereslete és kínálata az ország devizapiacon rendelkezésre álló saját pénzének kínálatával és keresletével összefüggésben
határozta meg a többi ország pénzének értékét a hazai pénzhez viszonyítva. Ezek az értékek az aranystandardon kívüli
országok esetében széles körben ingadozhattak, de az aranystandardon lévők esetében csak szűk körben (mint látni fogjuk).
A devizapiac a nemzetközi kereskedelem szabályozójaként működött
Normál körülmények között a devizapiac arra szolgált, hogy a külföldiek áruiért és szolgáltatásaiért nemzetközi pénzszállítás
(arany) nélkül fizessenek. Emellett a piac a nemzetközi kereskedelem szabályozója. Ha valamely ország importja
folyamatosan meghaladta a másik országba irányuló exportot, akkor több importőr jelent meg a piacon, akik a külföldi
hitelezőjük pénzében kibocsátott váltókért hazai pénzt ajánlottak fel. Így megnövekedett a hazai pénzkínálat és
megnövekedett a külföldi pénz iránti kereslet. Ennek eredményeként az importőröknek több pénzt kellene felajánlaniuk
ezekért a külföldi váltókért, és a hazai pénz értéke csökkenne, míg a külföldi pénz értéke emelkedne a devizapiacon. Ezt az
emelkedést (vagy csökkenést) az arany viszonylatában a "par" (a két pénznem pontos aranytartalom-egyenértéke) alapján
mérnénk.
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Mivel a hazai pénz értéke valamely külföldi pénzhez képest a par alá süllyedt, az adott külföldi országba irányuló hazai
exportőrök növelni fogják tevékenységüket, mert amikor váltó formájában megkapják a fizetést, akkor a saját pénzükből
többet tudnak eladni, mint amire általában számítanak, és így növelhetik a nyereségüket. Az importtöbblet az importáló
ország pénzének devizaértékét csökkentve végül az export növekedéséhez vezet, ami több váltó biztosítása révén a pénzek
viszonyát a par felé igyekszik visszaállítani. A devizaparitás ilyen helyreállítása a nemzetközi kötelezettségek egyensúlyának
helyreállítását fogja tükrözni, ez pedig a két ország közötti árucsere és szolgáltatáscsere helyreállított egyensúlyát fogja
tükrözni. Ez normális körülmények között azt jelenti, hogy a kereskedelmi egyensúlyhiány olyan kereskedelmi feltételeket
teremt, amelyek a kereskedelmi egyensúly helyreállítására irányulnak.
Széles ingadozások a devizapiacon
Amikor az országok nem az aranystandardon vannak, ez a devizahiteles egyensúlytalanság (vagyis az egyik pénzegység
értékének csökkenése a másik egységhez képest) nagyon széles ingadozásokig mehet - valójában olyan mértékben, amilyen
mértékben csak szükséges a kereskedelmi egyensúly helyreállításához azáltal, hogy az importőröket arra ösztönzi, hogy a
másik országban vásároljanak, mert annak pénze olyan alacsony értékű, hogy az adott ország árui ellenállhatatlanok a másik
ország importőrei számára.
A devizapiac nem ingadozik az aranystandardon
Amikor azonban az országok az aranystandardon vannak, az eredmény egészen más. Ebben az esetben egy ország pénzének
értéke soha nem megy a két ország közötti aranyszállítás költségével megegyező összeg alá. Egy importőr, aki ki akarja
fizetni a másik országbeli kereskedelmi partnerét, nem fog egyre többet kínálni saját országa pénzéből devizahiteles
váltókért, hanem az ilyen váltók árát csak addig a pontig fogja feljebb licitálni, ahol olcsóbbá válik számára, ha aranyat
vásárol egy banktól, és a külföldi hitelezőjének küldött arany szállítási és biztosítási költségeit fizeti. Így az aranystandardon
a devizanemek árfolyamai nem ingadoznak nagymértékben, hanem csak a két aranypont között mozognak, amelyek csak
kevéssel vannak a paritás (a két pénznem törvényes aranyviszonya) felett (arany exportpont) és alatt (arany importpont).
Mivel az arany csomagolásának, szállításának és biztosításának költsége korábban az arany értékének körülbelül ½ százaléka
volt, az arany export- és importpontok körülbelül ennyivel voltak a fölött és az alatt.
paritásponton. A dollár és a font közötti kapcsolat esetében, amikor a paritás 1 font = 4,866 dollár volt, az arany exportpontja
körülbelül 4,885 dollár, az arany importpontja pedig körülbelül 4,845 dollár volt.
Így:
Arany exportpont 4,885 dollár
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(az importőrök többletkereslete a váltók iránt) Paritás 4,866 dollár
Aranyimportpont 4,845 $ (exportőrök többlet kínálata váltókból)
Az általunk leírt helyzet túlságosan leegyszerűsített. A gyakorlatban a helyzetet több tényező bonyolítja. Ezek közé tartoznak
a következők: (1) a közvetítők spekulatív tevékenységként devizát vásárolnak és adnak el jelenlegi vagy jövőbeli szállításra;
(2) a piacon rendelkezésre álló teljes devizakínálat sokkal több mindentől függ, mint az áruk nemzetközi cseréjétől. Az
összes nemzetközi kifizetés összegétől függ, mint például a kamatok, a szolgáltatásokért való fizetés, a turisztikai kiadások, a
hitelfelvételek, az értékpapírok eladása, a bevándorlók hazautalásai stb. stb.; (3) a teljes devizaegyenleg az összes ország
kapcsolatainak összességétől függ, nem csupán két ország között.
Az aranystandard megszüntetése
Az arany országról országra történő áramlása, amely a kiegyensúlyozatlan kereskedelemből adódik, hajlamos olyan helyzetet
teremteni, amely az áramlással ellentétes irányba hat. Ha egy ország többet exportál, mint amennyit importál, így a különbség
fedezésére arany áramlik be, ez az arany a megnövekedett pénzmennyiség alapjává válik, és ez az országon belüli
áremelkedést okoz, amely elegendő ahhoz, hogy csökkentse az exportot és növelje az importot. Ugyanakkor az arany egy
másik országból való kiáramlásával csökkenti az ottani pénzmennyiséget, és árcsökkenést okoz az adott országon belül. Ezek
az árváltozások az áruforgalomban is elmozdulásokat fognak okozni, mivel az a nyilvánvaló tény áll fenn, hogy az áruk
hajlamosak a magasabb árú területek felé áramlani, és megszűnnek az alacsonyabb árú területek felé áramlani. Az
áruforgalomban bekövetkező ilyen elmozdulások ellensúlyozni fogják a kereskedelem eredeti egyensúlyhiányát, amely az
aranyáramlást okozta. Ennek eredményeképpen az arany áramlása megszűnik, és kiegyensúlyozott nemzetközi kereskedelem
alakul ki kissé eltérő árszinteken. Az egész folyamat a belső árstabilitásnak a csere stabilitásának alárendelését szemlélteti.
Ezt az alárendeltséget a legtöbb ország 1931 után elutasította. Ezt az elutasítást (a) az aranystandard legalább részbeni
elhagyása, (b) a belső árak ellenőrzésére irányuló erőfeszítések és (c) az árfolyam-ellenőrzésre irányuló erőfeszítések
jelentették. Mindezeket azért tették, mert a gazdasági rendszert meg akarták szabadítani az arany által dominált pénzügyi
rendszer korlátozó befolyásától.
Az aranystandard elhagyására kényszerített főbb országok
A nemzetközi fizetéseknek ez a csodálatos, automatikus mechanizmusa az emberiség által valaha kitalált egyik legnagyobb
társadalmi eszközt jelenti. Hatékony működéséhez azonban a feltételek egy nagyon különleges csoportjára van szükség, és
mint majd megmutatjuk, ezek a feltételek 1900-ra eltűntek, és az első világháború által előidézett gazdasági változások
következtében nagyrészt eltűntek. E változások miatt lehetetlenné vált az 1914 előtti pénzügyi rendszer visszaállítása. Nagy
elszántsággal tettek erőfeszítéseket a helyreállítására, de 1933-ra nyilvánvalóan kudarcot vallottak, és minden nagyobb
ország kénytelen volt elhagyni az aranyszabályt és az automatikus tőzsdézést.
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Az aranystandard elhagyásával az arany ugyanúgy áramlik az országok között, mint bármely más árucikk, és a külföldi (már
nem aranyhoz kötött) tőzsdék értéke sokkal nagyobb mértékben ingadozhat. Elméletileg a nemzetközi fizetések
kiegyensúlyozatlansága vagy az árfolyamok, vagy a belső árszintek elmozdulásával orvosolható. Az aranystandardban ez a
korrekció csak az aranypontok közötti árfolyamváltozásokkal történik. Ha az egyensúlyhiány olyan nagy, hogy a cserék az
aranypontokon túlra kényszerülnének, a korrekciót a belső árak változásával végzik el, amelyet az a tény okoz, hogy az arany
az aranypontokon áramlik, ahelyett, hogy a cserék az aranypontokon túlra mennének. Másrészt, ha egy valuta nem az
aranystandardon belül van, az árfolyam-ingadozás nem korlátozódik két pont közé, hanem a végtelenségig mehet bármelyik
irányba. Ilyen esetben a nemzetközi fizetések egyensúlytalanságát nagyrészt az árfolyamok elmozdulása, és csak távolról a
belső árak elmozdulása okozza. Az 1929-1936 közötti időszakban a világ országai azért léptek ki az aranyból, mert
nemzetközi egyensúlyukat inkább az árfolyamok ingadozásával akarták egyensúlyba hozni, mint az árszintek ingadozásával.
Ez utóbbitól azért tartottak, mert a változó (különösen a csökkenő) árak az üzleti tevékenység visszaeséséhez és a gazdasági
erőforrások (például a munkaerő, a föld és a tőke) felhasználásának egyik tevékenységről a másikra való átcsoportosításához
vezettek.
A nemzetközi fizetési mérleg helyreállítása
A nemzetközi fizetési mérleg helyreállítása, amikor egy valuta elszakad az aranytól, egy példán keresztül szemléltethető. Ha
a font sterling értéke 4,00 dollárra, illetve
3,00 dollárra, az amerikaiak egyre többet fognak vásárolni Angliában, mert az angol árak számukra olcsók, de az angolok
csak vonakodva fognak vásárolni Amerikában, mert az amerikai pénzért olyan sokat kell fizetniük. Ez az Angliába irányuló
eredeti exporttöbbletet fogja helyrehozni, amely a font sterling nagy mennyiségű kínálatát biztosította, ami szükséges volt
ahhoz, hogy a font sterling értéke 3,00 dollárra csökkenjen. A valuta árfolyamának ilyen mértékű leértékelődése az országon
belüli áremelkedést okoz az adott ország árui iránti kereslet növekedése következtében.
Az 1914 előtti helyzet
Az 1914 előtti időszak világhelyzetének kulcsa Nagy-Britannia domináns helyzetében keresendő. Ez a pozíció inkább valós
volt, mint látszólagos. Számos területen (például a haditengerészet vagy a pénzügyek terén) Nagy-Britannia fölénye olyan
teljes volt, hogy szinte soha nem kellett kijelentenie vagy elismernie másoknak. Ezt hallgatólagosan mindketten feltételezték.
Mint egy
vitathatatlan uralkodóként ezeken a területeken Nagy-Britannia megengedhette magának, hogy jóindulatú uralkodó legyen.
Mivel biztos volt önmagában és a helyzetében, inkább a tartalommal, mint a formákkal tudott megelégedni. Ha mások
elfogadják az ő tényleges uralmát, akkor hajlandó volt meghagyni nekik a függetlenséget és a jogi autonómiát.
Nagy-Britannia felsőbbrendűsége
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Nagy-Britannia e szupremáciája nem csupán a tizenkilencedik század vívmánya volt. Eredete egészen a tizenhatodik
századig nyúlik vissza - abba az időszakba, amikor Amerika felfedezése az Atlanti-óceánt mint kereskedelmi útvonalat és a
gazdagsághoz vezető utat fontosabbá tette, mint a Földközi-tengert. Az Atlanti-óceánon Nagy-Britannia helyzete egyedülálló
volt, nem csupán a legnyugatibb fekvése miatt, hanem sokkal inkább azért, mert sziget volt. Ez utóbbi tény lehetővé tette
számára, hogy végignézze, amint Európa belviszályokba bonyolódik, miközben ő megőrizte szabadságát a tengeren túli új
világok kiaknázásában. Ezen az alapon Nagy-Britannia olyan tengeri fölényt épített ki, amely 1900-ra a tengerek urává tette.
Ezzel együtt a kereskedelmi hajózás terén is elsőbbsége volt, ami a világszállítás útjainak ellenőrzését és a világ óceánjáró
hajóinak 39 százalékának tulajdonjogát biztosította számára (háromszor annyi, mint legközelebbi riválisának).
Az 1815 előtti időszakban megszerzett e területeken való elsőbbségéhez Nagy-Britannia az 1815 utáni időszakban újabb
dominanciával bővült. Ezek az ipari forradalomban elért korai eredményeiből adódtak. Ezt a közlekedésben és a
kommunikációban, valamint az ipari termelésben is alkalmazták. Az elsőben a világnak adta a vasutat és a gőzhajót; a
másodikban a távírót, a kábelt és a telefont; a harmadikban a gyári rendszert.
Az ipari forradalom
Az ipari forradalom csaknem két generáción át létezett Nagy-Britanniában, mielőtt máshol is elterjedt volna. Nagymértékben
növelte a feldolgozott termékek kibocsátását, és nagymértékben növelte a nyersanyagok és az élelmiszerek iránti keresletet;
nagymértékben növelte a vagyont és a megtakarításokat is. Az első kettő és a jobb közlekedési módszerek eredményeként
Nagy-Britannia olyan világkereskedelmet alakított ki, amelynek központja volt, és amely főként a feldolgozott termékek
exportjából, valamint a nyersanyagok és élelmiszerek importjából állt. Ugyanakkor Nagy-Britannia megtakarításai inkább
Észak-Amerikába, Dél-Amerikába és Ázsiába áramlottak, és arra törekedtek, hogy növeljék a nyersanyagok és élelmiszerek
termelését ezeken a területeken. 1914-re ez a tőkeexport olyan nagyságrendet ért el, hogy nagyobb volt, mint az összes többi
ország külföldi befektetései együttvéve. A brit tengerentúli befektetések 1914-ben mintegy 20 milliárd dollárt tettek ki (ami
Nagy-Britannia nemzeti vagyonának mintegy negyedét jelentette, és a teljes nemzeti jövedelem mintegy tizedét hozta). A
francia tengerentúli befektetések ugyanebben az időben körülbelül
9 milliárd dollár (vagyis a francia nemzeti vagyon egyhatoda, ami a nemzeti jövedelem 6 százalékát hozta), míg
Németországnak körülbelül 5 milliárd dollárnyi befektetése volt a tengerentúlon (a nemzeti vagyon egyötöde, ami a nemzeti
jövedelem 3 százalékát hozta). Az Egyesült Államok ebben az időben nagymértékű adós volt.
A világ nagy kereskedelmi piacai Nagy-Britanniában voltak
Nagy-Britannia domináns helyzete az 1913-as világban, mint mondtam, inkább volt valós, mint látszólagos. A világ minden
részén az emberek biztonságosabban aludtak, termelékenyebben dolgoztak és teljesebb életet éltek, mert Nagy-Britannia
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létezett. A brit hadihajók az Indiai-óceánon és a Távol-Keleten elnyomták a rabszolgafosztogatókat, kalózokat és
fejvadászokat. Az olyan kis nemzetek, mint Portugália, Hollandia vagy Belgium a brit flotta védelme alatt megtartották
tengerentúli birtokaikat. Még az Egyesült Államok is, anélkül, hogy tudatában lett volna, biztonságban maradt, és a brit
haditengerészet pajzsa mögött fenntartotta a Monroe-doktrínát. A kis nemzetek meg tudták őrizni függetlenségüket a
nagyhatalmak közötti résekben, amelyeket a Külügyminisztérium meglehetősen tartózkodó hatalmi egyensúlytaktikája tartott
bizonytalan egyensúlyban. Mos; a világ nagy kereskedelmi piacai, még az olyan árucikkek, mint a gyapot, a gumi és az ón,
amelyeket Anglia nem termelt saját maga, Angliában voltak, a világpiaci árat az ottani szakképzett kereskedők aukciós
licitjei határozták meg. Ha egy perui ember pénzt akart küldeni egy afganisztáni embernek, a végső kifizetés, akárhogyan is,
egy londoni könyvelési tranzakcióval történt. Az angol parlamentáris rendszert és az angol igazságszolgáltatási rendszer
egyes aspektusait, például a jogállamiságot, a lehető legjobban lemásolták a világ minden részén.
Nagy-Britannia volt a világ pénzügyeinek és a világkereskedelemnek a központja.
A tőke jövedelmezősége Nagy-Britannián kívül - ami a nagy tőkeexportot okozta - a munkaerő jövedelmezőségével párosult.
Ennek eredményeként a tőke áramlása Nagy-Britanniából és Európából a személyek áramlásával párosult. Mindkettő azt
szolgálta, hogy az Európán kívüli területek módosított európai mintára épüljenek fel. Az emberexportban, akárcsak a
tőkeexportban, Nagy-Britannia könnyen az első volt (több mint 20 millió ember vándorolt ki az Egyesült Királyságból az
1815-1938 közötti időszakban). Mindkettő eredményeként Nagy-Britannia a világ pénzügyeinek, valamint a
világkereskedelemnek a központjává vált. A nemzetközi pénzügyi kapcsolatok rendszere, amelyet korábban ismertettünk, az
ipari, kereskedelmi és hitelkapcsolatoknak az imént ismertetett rendszerén alapult. Az előbbi tehát a körülmények egy
nagyon különleges csoportját igényelte a létezéséhez - egy olyan csoportot, amelyről nem lehetett elvárni, hogy örökké
fennmaradjon. Ezen túlmenően másodlagos jellemzők egy csoportját igényelte, amelyek szintén távolról sem voltak
állandóak. Ezek közé tartoztak a következők: (1) minden érintett országnak a teljes aranystandardon kell lennie; (2) minden
ország belgazdaságába nem avatkozhat bele sem az állam, sem a magánszféra; vagyis az áraknak szabadon kell emelkedniük
és esniük az áruk és a pénz iránti kereslet és kínálat függvényében; (3) a nemzetközi kereskedelemnek is szabadon kell
áramlania, hogy mind az áruk, mind a pénz akadálytalanul eljuthasson azokra a területekre, ahol mindkettő a legértékesebb;
(4) a nemzetközi pénzgazdaságot egy központ köré kell szervezni, számos alárendelt központtal, hogy lehetővé váljon az
egymással szembeni nemzetközi követelések kiegyenlítése valamilyen elszámolóházban, és így az aranyáramlás minimálisra
csökkenjen; (5) az áruk és pénzek áramlását nemzetközi ügyekben gazdasági tényezőknek kell irányítaniuk, és nem szabad
politikai, pszichológiai vagy ideológiai hatásoknak alávetni.
Ezek a feltételek, amelyek a nemzetközi pénzügyi és kereskedelmi rendszert 1914 előtt olyan szépen működőképessé tették,
1890-re kezdtek megváltozni. Az alapvető
gazdasági és kereskedelmi feltételek változtak meg először, és 1910-re érezhetően átalakultak; a rendszer másodlagos
jellemzőinek csoportját az első világháború eseményei változtatták meg. Ennek eredményeként a korai nemzetközi pénzügyi
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kapitalizmus rendszere ma már csak halvány emlék. Képzeljünk el egy olyan időszakot, amikor nem volt útlevél vagy vízum,
és szinte semmilyen bevándorlási vagy vámkorlátozás nem volt. Természetesen a rendszernek számos járulékos hátránya
volt, de ezek csak járulékos jellegűek voltak. Szocializált, ha nem is szociális, civilizált, ha nem is kultúrált, a rendszer
lehetővé tette az egyének számára, hogy szabadon lélegezzenek és egyéni tehetségüket olyan módon fejlesszék, amely
korábban ismeretlen volt, és azóta is veszélyben van.

6. fejezet - Az Egyesült Államok 1917-ig

Ahogyan a klasszikus kultúra nyugat felé terjedt az azt létrehozó görögöktől a római népekhez, akik átvették és
megváltoztatták, úgy terjedt az európai kultúra nyugat felé az Újvilágba, ahol alapvetően megváltozott, miközben alapvetően
európai maradt. Az amerikai történelem központi ténye, hogy európai eredetű és kultúrájú emberek érkeztek, hogy
elfoglalják és használják az Atlanti-óceán és a Csendes-óceán között elterülő, rendkívül gazdag vadont. E folyamat során a
vadon területről területre fejlődött ki és került hasznosításra: a Tidewater, a Piedmont, a transz-Appalache-i erdőségek, a
Mississippi-túli prérik, a csendes-óceáni partvidék és végül a Nagy-síkság. 1900-ra az 1607-ben kezdődött honfoglalás
korszaka véget ért, de a fejlődés korszaka inkább intenzív, mint extenzív alapon folytatódott. Az extenzív fejlődésről az
intenzív fejlődésre való áttérés, amelyet gyakran "a határ lezárásának" neveznek, a társadalmi szemlélet és viselkedés
átállítását követelte meg a nagyrészt individualista alapról az együttműködőbb alapra, valamint a pusztán fizikai képességek
hangsúlyozásáról a kevésbé kézzelfogható tehetségek, a vezetői képességek, a tudományos képzés és az intellektuális
képességek hangsúlyozására, amelyek képesek kitölteni az újonnan kialakított, a korábbinál nagyobb léptékű, de nem annyira
kézzelfogható képességeket.
az újonnan elfoglalt határokat sűrűbb népességgel, magasabb életszínvonalat produkálva és a szabadidő nagyobb mértékű
kihasználásával.
Az Egyesült Államok népének képességét, hogy a társadalmi szemléletnek és viselkedésnek ezt az 1900 körüli "határok
végére" történő átállítását véghezvigye, számos, a korábbi történelmi tapasztalataiból származó tényező akadályozta. Ezek
között meg kell említenünk a szekcionizmus növekedését, a múltbeli politikai és alkotmányos tapasztalatokat, az
izolacionizmust, valamint a fizikai erőnlét és az irreális idealizmus hangsúlyozását.
Három nagy földrajzi szekció keletkezik az USA-ban.
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Az Egyesült Államok megszállása három fő földrajzi szekciót hozott létre: egy kereskedelmi, majd pénzügyi és ipari Keletet,
egy agrár-, majd ipari Nyugatot és egy agrár Délt. Sajnos a két agrárszekció meglehetősen eltérő módon szerveződött, a Dél a
rabszolgamunka, a Nyugat pedig a szabad munkaerő alapján. Ebben a kérdésben a Kelet szövetkezett a Nyugattal, hogy a
polgárháborúban (1861- 1865) legyőzzék a Délt, és meghódított területként hosszan tartó katonai megszállásnak vessék alá
(1865- 1877). Mivel a háborút és a megszállást az új Republikánus Párt irányította, az ország politikai szervezete
szekcióalapon megosztottá vált: a Dél 1928-ig nem volt hajlandó republikánusra szavazni, a Nyugat pedig 1928-ig nem volt
hajlandó demokratára szavazni.
1932. Keleten a polgárháború miatt a Republikánus Párt felé hajló régebbi családokat nagyrészt elnyomták az Európából
érkező új bevándorlók hullámai, amelyek 1846 után az írekkel és a németekkel kezdődtek, majd 1890 után még nagyobb
számban érkeztek Kelet-Európából és a mediterrán Európából. A keleti városok ezen új bevándorlói azért szavaztak a
demokratákra, mert vallási, gazdasági és kulturális ellenállásban voltak az ugyanezen keleti rész felsőbb osztálybeli
republikánusokkal szemben. A keleti szavazási szokások osztályalapúsága, valamint a déli és nyugati szavazási szokások
szekcióalapúsága 1880 után jelentős politikai jelentőségűnek bizonyult.
A kormányzatban bekövetkezett jelentős változások 1830-ban
Az alapító atyák abból indultak ki, hogy az ország politikai irányítását vagyonos és szabadúszó emberek fogják végezni, akik
általában személyesen ismerik egymást, és mivel nem kell sürgős döntéseket hozniuk, a kormányt cselekvésre késztetik, ha
egyetértenek, és komolyabb károk nélkül képesek megakadályozni, ha nem tudnak egyetérteni. Az amerikai alkotmány a
hatalommegosztásra és a végrehajtó hatalom vezetőjének választási kollégium általi kiválasztására vonatkozó
rendelkezéseivel ezt a nézőpontot tükrözte. Ugyanígy a törvényhozó gyűlések pártcsaládjainak a közhivatalokba való jelölés
és a szenátorok ugyanezen gyűlések általi megválasztása is. A tömegdemokrácia 1830 utáni megjelenése megváltoztatta ezt a
helyzetet, és bevezette a pártgyűlések használatát a jelölésekhez, valamint a közhivatalok pártfogásán alapuló, bebetonozott
politikai pártgépezetek használatát, hogy elegendő szavazatot mozgósítsanak jelöltjeik megválasztásához.
A pénzügyi és üzleti erők gazdagsága és hatalma növekszik
E helyzet eredményeként az 1840 és 1880 között megválasztott tisztségviselő három irányból is nyomás alatt találta magát: a
népi választók részéről, akik a megválasztáshoz szükséges szavazatokat biztosították számára, a pártgépezet részéről, amely
biztosította számára a jelölést a hivatalok betöltéséhez, valamint a pártfogói kinevezéseket, amelyekkel megjutalmazhatta a
követőit, és a gazdag gazdasági érdekeltségek részéről, amelyek a kampányköltségekre szánt pénzt adták neki, esetleg egy
bizonyos többletet a saját zsebébe. Ez egy meglehetősen jól működő rendszer volt, mivel a három erő nagyjából egyenlő volt,
az előny, ha volt is, a pártgépezeté volt. Ez az előny az 1865 és 1880 közötti időszakban olyan nagyra nőtt, hogy a pénzügyi,
kereskedelmi és ipari erők kénytelenek voltak egyre nagyobb összegekkel támogatni a politikai gépezeteket, hogy a
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kormánytól megkapják azokat a szolgáltatásokat, amelyek szerintük őket megilletik, például magasabb vámokat,
földtámogatásokat a vasutaknak, jobb postai szolgáltatásokat, bányászati vagy fakoncessziókat. Az a tény, hogy ezek a
pénzügyi és üzleti erők maguk is egyre nagyobb vagyonnal és hatalommal rendelkeztek, egyre nyugtalanabbá tette őket a
pártok politikai gépezeteinek nyújtott egyre nagyobb hozzájárulások szükségessége miatt. Ráadásul ezek a gazdasági
mágnások egyre inkább méltatlan dolognak érezték, hogy nem adhatnak utasításokat, hanem egyenrangú félként kell
tárgyalniuk, hogy szolgáltatásokat vagy szívességeket kapjanak a pártfőnököktől.
Az amerikai kormányt a befektetési banki és ipari erők irányították
Az 1870-es évek végére az üzleti vezetők elhatározták, hogy véget vetnek ennek a helyzetnek, és egy csapásra elvágják a
pártgépezetek rendszerének gyökerét, nevezetesen a pártfogói rendszert. Ez a rendszer, amelyet a "zsákmányrendszer"
becsmérlő kifejezéssel illettek, nem annyira azért volt kifogásolható a nagyvállalatok számára, mert tisztességtelenséghez
vagy eredménytelenséghez vezetett, hanem azért, mert a pártgépezeteket függetlenítette az üzleti ellenőrzéstől, mivel olyan
bevételi forrást biztosított számukra (a kormányzati alkalmazottak kampány-hozzájárulásai), amely független volt az üzleti
ellenőrzéstől. Ha ezt a forrást meg lehetne szüntetni vagy akár csak ésszerű mértékben csökkenteni, a politikusok sokkal
inkább függenének a kampányköltségek üzleti hozzájárulásoktól. Egy olyan időszakban, amikor a tömegsajtó és a politikai
jelöltek számára bérelt vonatok használata jelentősen megnövelte a hivatali kampány költségeit, a tisztségviselőktől származó
kampányhozzájárulások bármilyen csökkentése elkerülhetetlenül az üzleti szférának alárendeltebbé tenné a politikusokat. E
célt szem előtt tartva kezdődött meg a szövetségi kormányzatban a közszolgálati reform az 1883-as Pendleton-törvénnyel.
Ennek eredményeképpen a kormányt 1884-től 1933-ig a befektetési banki és nehézipari erők különböző mértékben és
teljességgel a befektetési bankok és a nehézipar erői irányították.
Egy 400 főből álló csoport óriási vagyont és hatalmat mozgósított.
Ez az időszak, 1884-1933, a pénzügyi kapitalizmus időszaka volt, amelyben az egyik oldalon a kereskedelmi banki és
biztosítási tevékenységbe, a másikon pedig a vasúttársaságokba és a nehéziparba bekapcsolódó befektetési bankárok
hatalmas vagyont tudtak mozgósítani, és hatalmas gazdasági, politikai és társadalmi hatalmat gyakoroltak. A "Társaság" vagy
a "400-ak" néven ismertek káprázatos életet éltek. Hatalmas magánjachtokon hajózva az óceánon, vagy magánvonatokon
utazva a szárazföldön, ünnepélyes keringővel közlekedtek Palm Beachen, Long Islanden, Berkshiresben, Newportban és Bar
Harborban lévő látványos birtokaik és városi házaik között; erődszerű New York-i rezidenciáikból gyűltek össze, hogy Astor
asszony kritikus szemei alatt a Metropolitan Operába járjanak; vagy a legmagasabb stratégiai szintű üzleti megbeszélésekre
gyűltek össze magának J. P. Morgannek a félelmetes jelenlétében.
A nagy bankszektor és az üzleti élet irányítja a szövetségi kormányt
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A pénzügyi ellenőrzés struktúrája, amelyet a "Big Banking" és a "Big Business" mágnásai hoztak létre az 1880-1933 közötti
időszakban, rendkívül összetett volt, egyik üzleti hűbérbirtok épült a másikra, mindkettő félig független társakkal
szövetkezett, és az egész a gazdasági és pénzügyi hatalom két csúcsává emelkedett, amelyek közül az egyiket, amelynek
központja New Yorkban volt, a J. P. Morgan és Társasága vezette, a másikat, Ohioban, pedig a Rockefeller család vezette.
Amikor ez a kettő együttműködött, ahogyan általában tették, nagymértékben befolyásolni tudták az ország gazdasági életét,
és szinte irányítani tudták a politikai életet, legalábbis szövetségi szinten. Az előbbi pont néhány ténnyel illusztrálható. Az
Egyesült Államokban a milliárd dolláros vállalatok száma az 1909-es egyről (a Morgan által irányított United States Steel)
1930-ra tizenötre emelkedett. Az összes vállalati vagyonból a 200 legnagyobb vállalat részesedése az 1909-es 32 százalékról
1930-ra 49 százalékra emelkedett, és 1939-ben elérte az 57 százalékot. 1930-ra ez a 200 legnagyobb vállalat birtokolta az
ország összes 40 000 vállalatának 49,2 százalékát (81 millió dollár).
milliárd dollárt az 165 milliárd dollárból); az összes üzleti vagyon 38 százalékát birtokolták, legyen az bejegyzett vagy nem
bejegyzett (vagy 81 milliárd dollárt a 212 milliárd dollárból); és az ország teljes vagyonának 22 százalékát birtokolták (vagy
81 milliárd dollárt a 367 milliárd dollárból). Valójában 1930-ban egyetlen vállalat (a Morgan által ellenőrzött American
Telephone and Telegraph) rendelkezett nagyobb vagyonnal, mint az Unió huszonegy államának teljes vagyona.
A Morgan- és Rockefeller-csoport befolyása és hatalma
Ezeknek az üzleti vezetőknek a befolyása olyan nagy volt, hogy a Morgan- és Rockefeller-csoportok együttesen, vagy akár
Morgan egyedül, pusztán azáltal, hogy értékpapírokat dobtak a tőzsdére eladásra, tönkretehették volna az ország gazdasági
rendszerét, és a tőzsdei pánik előidézése után visszavásárolhatták volna az eladott értékpapírokat, de alacsonyabb áron.
Természetesen nem voltak olyan ostobák, hogy ezt megtegyék, bár Morgan nagyon közel járt ehhez az "1907-es pánik"
előidézésével, de nem haboztak tönkretenni az egyes vállalatokat, a törzsrészvénytulajdonosok kárára, csődbe kergetve őket.
Ilyen módon, hogy csak két példát említsünk, Morgan 1914 előtt tönkretette a New York, New Haven és Hartford
vasúttársaságot azzal, hogy magas áron eladta neki számtalan New England-i gőzhajó- és trolibuszvonal nagyrészt értéktelen
értékpapírjait; William Rockefeller és barátai pedig 1925 előtt tönkretették a Chicago, Milwaukee, St. Paul és Pacific
vasúttársaságot azzal, hogy túlzott áron eladták neki a csendes-óceáni villamosítási terveket, a rezet, a villamos energiát és
egy értéktelen mellékvasutat (a Gary Line-t). Ezek csak példák arra, hogy a pénzügyi kapitalisták felfedezték, hogy inkább az
értékpapírok kibocsátásával és eladásával, mint az áruk termelésével, elosztásával és fogyasztásával keresnek pénzt, és ennek
megfelelően eljutottak arra a pontra, ahol felfedezték, hogy egy működő vállalat túlzott értékpapír-kibocsátással vagy a
részvények helyett kötvények kibocsátásával történő kizsákmányolása nemcsak nyereséges számukra, hanem lehetővé teszi
számukra, hogy a cég csődje révén növeljék a nyereségüket, ami az újjászervezés díjait és jutalékát, valamint az új
értékpapírok kibocsátásának lehetőségét biztosítja.
A politikai pártok ellenőrzése Amerikában
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Amikor a William C. Whitney vezette üzleti érdekcsoportok 1883-ban keresztülvitték a közszolgálati reform első részletét,
arra számítottak, hogy mindkét politikai pártot egyformán ellenőrizni tudják majd. Sőt, egyesek közülük mindkettőhöz hozzá
kívántak járulni, és lehetővé kívánták tenni a két párt váltakozását a közhivatalokban, hogy elrejtsék saját befolyásukat,
megakadályozzák a politikusok függetlenségének bármilyen megnyilvánulását, és hogy a választók azt hihessék, hogy saját
szabad választásukat gyakorolják. A pártok ilyen váltakozása a szövetségi színtéren az 1880-1896 közötti időszakban történt,
és az üzleti befolyás (vagy legalábbis Morgan befolyása) ugyanolyan nagy volt a demokrata, mint a republikánus
kormányokban. De 1896-ban megdöbbentő élmény következett. Az üzleti érdekeltségek rájöttek, hogy a Republikánus Pártot
nagymértékben tudják irányítani, de a Demokrata Párt irányításában közel sem lehetnek ilyen magabiztosak. Ennek a
különbségnek az oka abban rejlett, hogy a Szilárd Dél egy olyan demokrata részleg volt, ahol szinte egyáltalán nem voltak
republikánus szavazók. Ez a rész küldötteket küldött a Republikánus Nemzeti Konvencióba, ahogy az ország többi része is,
de mivel ezek a küldöttek nem a választókat képviselték, azokat képviselték, akik hajlandóak voltak fizetni a költségeiket a
Republikánus Nemzeti Konvencióra, így ezek a küldöttek az északi üzleti érdekeket képviselték, amelyek pénzét elfogadták.
Mark Hanna részletesen elmesélte, hogy 1895-1896 telének nagy részét Georgiában töltötte, ahol több mint kétszáz küldöttet
vásárolt McKinley számára az 1896-os republikánus nemzeti konvencióra. E rendszer eredményeként a republikánus
konvencióban a szavazatok körülbelül egynegyede a szilárd délről származó, nem a választókat képviselő, "ellenőrzött"
szavazatokból állt. A Republikánus Párt 1912-es kettészakadása után a küldötteknek ez a része körülbelül 17 százalékra
csökkent.
A bankoligarchia monetáris taktikája
Az, hogy a befektetési bankárok és ipari szövetségeseik nem tudták ellenőrizni az 1896-os demokrata konvenciót, az 18681896 közötti időszak agrár elégedetlenségének következménye volt. Ez az elégedetlenség viszont nagyrészt a bankoligarchia
monetáris taktikáján alapult. A bankárok a már kifejtett okok miatt ragaszkodtak az aranystandardhoz. Ennek megfelelően a
polgárháború végén meggyőzték a Grant-kormányzatot, hogy fékezze meg a háború utáni inflációt, és térjen vissza az
aranystandardhoz (1873-as összeomlás és a fizetések újraindítása 1875-ben). Ezáltal a bankárok ellenőrzésük alá vonták a
pénzkínálatot, amit nem haboztak saját céljaikra felhasználni, ahogyan Morgan 1893-1896-ban kíméletlenül nyomást
gyakorolt Clevelandre. A bankárok alacsony árak iránti vonzalmát a farmerek nem osztották, mivel minden egyes
alkalommal, amikor a mezőgazdasági termékek ára csökkent, a farmerek adósságterhei (különösen a jelzálogok) egyre
nagyobbak lettek. Ráadásul a mezőgazdasági árak, mivel sokkal versenyképesebbek voltak, mint az ipari árak, és nem védte
őket vám, sokkal gyorsabban csökkentek, mint az ipari árak, és a farmerek közel sem tudták olyan gyorsan csökkenteni
költségeiket vagy módosítani termelési terveiket, mint az iparosok. Az eredmény a közösség agrárszektorainak
szisztematikus kizsákmányolása volt a pénzügyi és ipari szektorok által. Ez a kizsákmányolás magas ipari árak, magas (és
diszkriminatív) vasúti díjak, magas kamatterhek, alacsony mezőgazdasági árak, valamint a vasút és a kormányzat által
nyújtott mezőgazdasági szolgáltatások igen alacsony szintje formájában jelentkezett. Mivel a nyugati farmerek nem tudtak
gazdasági fegyverekkel ellenállni, a politikai segítséghez fordultak, de nagyban hátráltatta őket, hogy (a polgárháború
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emlékei miatt) nem szívesen szavaztak a demokratákra. Ehelyett helyi törvényhozáson (az úgynevezett Granger-törvényeken)
keresztül próbáltak állami politikai szinten dolgozni, és harmadik pártok mozgalmait (mint például a Greenback Party 1878ban vagy a Populista Párt 1892-ben) hozták létre. 1896-ra azonban az agrár elégedetlenség olyannyira megnőtt, hogy kezdte
felülírni a polgárháborúban játszott demokrata szerep emlékét. Az elégedetlenség ezen erői által 1896-ban William Jennings
Bryan vezetésével elfoglalt Demokrata Párt, aki eltökélten magasabb árakat akart elérni a pénzkínálat arany helyett bimetál
alapon történő növelésével, egy nemzedék óta először társadalmi és gazdasági kérdésről szóló választást állított a választók
elé. Bár a nagy pénzvilág és a nagyvállalatok erői szinte pánikba estek, hatalmas erőfeszítésekkel, nagy összegű költekezéssel
sikerült megválasztaniuk McKinley-t.
A pénzhatalom mindkét politikai pártot igyekszik irányítani
Az, hogy a plutokrácia képtelen volt a Demokrata Pártot úgy irányítani, ahogyan a Republikánus Pártot is képes volt
irányítani, tanácsossá tette számukra, hogy a politikai ügyekben egypárti szemléletet fogadjanak el, bár továbbra is
hozzájárultak bizonyos mértékben mindkét párthoz.
pártokhoz, és nem hagytak fel az arra irányuló erőfeszítéseikkel, hogy mindkettőt irányítsák. Valójában két alkalommal,
1904-ben és 1924-ben J. P. Morgan elégedetten hátradőlve nézhetett végig egy olyan elnökválasztást, amelyen mindkét párt
jelöltjei az ő befolyási körébe tartoztak. 1924-ben a demokrata jelölt az egyik főügyvédje volt, míg a republikánus jelölt a
társa, Dwight Morrow osztálytársa és kézzel kiválasztottja. Általában Morgan kénytelen volt megosztani ezt a politikai
befolyást az üzleti oligarchia más szektoraival, különösen a Rockefeller-érdekeltségekkel (ahogyan például 1900-ban és
1920-ban is megosztották közöttük a jegyet).
A monopóliumok növekedése és a Wall Street túlkapásai
Az agrár elégedetlenség, a monopóliumok növekedése, a munkások elnyomása és a Wall Street-i pénzemberek túlkapásai
nagyon nyugtalanná tették az országot az 1890-1900-as időszakban. Mindezt enyhíteni lehetett volna pusztán a pénzkínálat
kellő mértékű növelésével, hogy az árak valamelyest emelkedjenek, de a pénzemberek ebben az időszakban, akárcsak
harminc évvel később, eltökéltek abban, hogy bármi történjék is, megvédik az aranyszabályt. Amikor olyan témát kerestek,
amely eltereli a közvélemény elégedetlenségét a belföldi gazdasági kérdésekről, mi lehetne jobb megoldás, mint egy
külpolitikai válság? Cleveland többé-kevésbé véletlenül bukkant erre az alternatívára 1895-ben, amikor vitát szított NagyBritanniával Venezuela miatt. A nagy lehetőséget azonban a Spanyolország elleni kubai lázadás jelentette 1895-ben.
Miközben a William Randolph Hearst vezette "sárga sajtó" felhergelte a közvéleményt, Henry Cabot Lodge és Theodore
Roosevelt azt tervezgették, hogyan tudnák a legjobban belevonni az Egyesült Államokat a viszályba. A szükséges ürügyet
akkor kapták meg, amikor 1898 februárjában egy rejtélyes robbanás következtében elsüllyedt az amerikai Maine csatahajó a
havannai kikötőben. Két hónap múlva az Egyesült Államok hadat üzent Spanyolországnak, hogy harcoljon Kuba
függetlenségéért. Az ebből eredő győzelem világhírű tengeri hatalomként mutatta meg az Egyesült Államokat, Puerto Rico,
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Guam és a Fülöp-szigetek birtoklásával imperialista hatalomnak minősítette, felcsigázta néhányak étvágyát az imperialista
dicsőségre, és elfedte az átmenetet a hosszan elhúzódó féldepresszió korszakából a jólét új időszakába. A jólét ezen új
időszakát bizonyos mértékig a háború következtében megnövekedett kereslet ösztönözte az ipari termékek iránt, de még
inkább az árak emelkedésének új időszaka, amelyhez egy
a világ aranytermelésének jelentős növekedése miatt. Dél-Afrikában és Alaszkában 1895 után.
Amerika világhatalmi szerepvállalása folytatódott Hawaii 1808-as annektálásával, az 1900-as boxerfelkelésbe való
beavatkozással, Panama 1903-as elfoglalásával, az 1905-ös orosz-japán háborúba való diplomáciai beavatkozással, az
amerikai haditengerészet 1908-as világkörüli útjával, Nicaragua 1912-es katonai megszállásával, a Panama-csatorna 1914-es
megnyitásával és az 1916-os mexikói katonai beavatkozással.
A progresszív mozgalom születése
Ugyanebben az időszakban jelent meg egy új gazdasági és politikai reformmozgalom, amelyet progresszivizmus néven
ismertek. A progresszív mozgalom több, részben új, részben régi erő együtteséből alakult ki. Alapjai az agrár- és a szociális
politika maradványain nyugodtak.
munkás elégedetlenségen, amely 1897 előtt oly hiábavaló küzdelmet folytatott. A sikeres üzleti vezetők részéről egyfajta
utóhatásként megjelent a szerzési önzés gyengülése és a társadalmi kötelezettség és idealizmus régebbi érzésének újjáéledése
is. Ez az érzés bizonyos mértékig keveredett azzal a felismeréssel, hogy a nagyon gazdagok helyzetét és kiváltságait jobban
meg lehet őrizni felszínes engedményekkel és az elégedetlenkedők számára biztosított nagyobb lehetőségekkel, hogy
kiereszthessék a gőzt, mint a gazdagok részéről folytatott vak obstrukciós politikával. Az idealistább ösztönzés példájaként
említhetnénk a különböző Carnegie-alapítványok létrehozását, amelyek az egyetemes békéért dolgoznak, vagy a tudományos
és társadalmi tanulmányok terén végzett tudományos munka kiterjesztésére. A gyakorlatiasabb nézőpont példájaként
említhetnénk a The New Republic, egy "liberális hetilap" alapítását, amelyet Morgan egyik ügynöke alapított Whitney
pénzéből (1914).
Ez utóbbihoz némiképp hasonló volt az új "liberális sajtó" növekedése, amely jövedelmezőnek találta a "mocskolódók"
írásainak kinyomtatását, és így a nyilvánosság elé tárta a Nagy Üzlet és magának az emberi természetnek az árnyoldalát. A
progresszív erők számára azonban a nagyvállalatokon belüli szakadás jelentette a nagyvállalatok nagy lehetőségét a Morgan
vezette pénzügyi kapitalizmus régebbi erői és a Rockefeller-blokk köré szerveződő monopolkapitalizmus újabb erői között.
Ennek következtében a Republikánus Párt kettészakadt Theodore Roosevelt és William Howard Taft hívei között, így a
liberális Kelet és az agrárnyugat egyesült erői 1912-ben Woodrow Wilson vezetésével megszerezték az elnökséget.
A jövedelemadó és a szövetségi tartalékrendszer létrehozása

85

Wilson az "új szabadságról" és az alulmaradottak jogairól szóló beszédével nagy lelkesedést váltott ki a nép körében, de
programja alig volt több, mint kísérlet arra, hogy szövetségi alapon vezesse be azokat a reformokat, amelyeket az agrár- és
munkás elégedetlenség már évek óta állami alapon követelt. Wilson korántsem volt radikális (elvégre már princetoni
professzori működése idején is pénzt fogadott el személyes jövedelméhez olyan gazdag iparosoktól, mint Cleveland Dodge
és Cyrus Hall McCormick, és az ilyesmi korántsem szűnt meg, amikor 1910-ben belépett a politikába), és sok hangzatos
nyilvános beszédében volt egy jó adag öntudatlan képmutatás. Akárhogy is volt, politikai és közigazgatási reformjai sokkal
hatékonyabbak voltak, mint gazdasági vagy társadalmi reformjai. A Clayton Antitrust Act és a Federal Trade Commission
Act (1913) hamarosan szorosan pereskedésbe és hiábavalóságba burkolózott. Másrészt a szenátorok közvetlen választása, a
jövedelemadó és a Federal Reserve System létrehozása, a Szövetségi Mezőgazdasági Hitelrendszer (1916) és a vidéki postai
és csomagküldő szolgálat létrehozása, valamint az első lépések a különböző munkaügyi törvények felé, mint például a
kereskedelmi tengerészek minimálbére, a gyermekmunka korlátozása és a vasúti munkások nyolcórás munkanapja, igazolták
a progresszívek támogatását, amelyet Wilson kapott.
A Wilson-kormányzat
Wilson első kormánya (1913-1917) és Theodore Roosevelt korábbi kormánya (1901-1909) jelentősen hozzájárult ahhoz a
folyamathoz, amelynek során az Egyesült Államok a fizikai határok extenzív kiterjesztéséről a természeti és erkölcsi
erőforrásainak intenzív kiaknázására irányította át a célját. A korábbi Roosevelt a
zsenialitását arra használta, hogy az ország természeti erőforrásainak megőrzésének szükségességét népszerűsítse, míg
Wilson a maga professzori módján sokat tett azért, hogy az esélyegyenlőséget az amerikai nép szélesebb csoportjaira is
kiterjessze. Ezek az emberek annyira elmerültek az ezen erőfeszítések által kiváltott vitákban, hogy alig vették észre az
Európában növekvő nemzetközi feszültségeket, sőt az 1914 augusztusában kitört háborút is, mígnem 1915-re a háborús
fenyegetés hangos vitája teljesen háttérbe szorította a régebbi belpolitikai vitákat. 1915 végére Amerikát nem szelíd módon
arra szólították fel, hogy szerepet játsszon a világ színpadán. Erre a történetre egy későbbi fejezetben még vissza kell térnünk.
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Harmadik rész - Az orosz birodalom 1917-ig
7. fejezet - Az orosz civilizáció megteremtése

A tizenkilencedik században a legtöbb történész Oroszországot Európa részének tekintette, de mostanra egyre világosabbá
válik, hogy Oroszország egy másik, a nyugati civilizációtól teljesen különálló civilizáció. Mindkét civilizáció a klasszikus
civilizáció leszármazottja, de a kapcsolat ezzel az előddel olyannyira másképp alakult, hogy két egészen eltérő hagyomány
jött létre. Az orosz hagyományok közvetlenül Bizáncból származtak; a nyugati hagyományok közvetve a mérsékeltebb
Klasszikus Civilizációból származtak, miután átmentek a sötét középkoron, amikor Nyugaton nem volt állam vagy
kormányzat.
Az orosz civilizáció eredetileg három forrásból jött létre: (1) a szláv népek, (2) az északról érkező viking hódítók és (3) a
délről érkező bizánci hagyományok. Ez a három egybeolvadt egy közös tapasztalat eredményeként, amely Oroszországnak a
kelet felé több ezer mérföldön át húzódó nagy síkság nyugati szélén fekvő, kitett földrajzi helyzetéből adódott. Ez a síkság
vízszintesen három zónára oszlik, amelyek közül a legdélebbi nyílt síkság, míg a legészakibb nyílt bozót és tundra. A
középső zóna erdő. A déli zóna (vagy sztyeppék) két részből áll: a déli sós síkság, amely gyakorlatilag használhatatlan, míg
az északi rész, az erdő mellett, a híres feketeföldes, gazdag termőfölddel rendelkező vidék. Sajnos ennek a nagy eurázsiai
síkságnak a keleti része évezredek óta folyamatosan szárazabbá válik, aminek következtében a közép- és kelet-közép-ázsiai
ural-altáji nyelvű népek, olyan népek, mint a hunok, bolgárok, magyariak, mongolok és törökök, többször is nyugat felé
nyomultak az Urál és a Kaszpi-tenger közötti sztyeppei folyosó mentén, és a fekete-földi sztyeppéket veszélyessé tették az
ülő mezőgazdasági népek számára.
A szlávok több mint kétezer évvel ezelőtt tűntek fel először békés, kitérő népként, amelynek gazdasága vadászaton és
kezdetleges földművelésen alapult, Kelet-Lengyelország erdeiben. Ezek a népek lassan gyarapodtak, északkelet felé vonultak
az erdőkön keresztül, és keveredtek a már ott elszórtan élő finn vadászó népekkel. Kr. u. 700 körül az északiak, akiket mi
vikingekként ismerünk, a Balti-tenger felől, Kelet-Európa folyóin keresztül jöttek le, és végül elérték a Fekete-tengert, és
megtámadták Konstantinápolyt. Ezek az északiak a militarizmusból próbáltak életmódot teremteni, zsákmányt és
rabszolgákat zsákmányoltak, adót vetettek ki a meghódított népekre, szőrmét, mézet és viaszt gyűjtöttek az erdeikben
ólálkodó félénk szlávoktól, és
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ezeket a bizánci dél színes termékeire cserélték. Idővel az északiak megerősített kereskedelmi állomásokat létesítettek a
folyami útjaik mentén, nevezetesen északon Novgorodban, középen Szmolenszkben és délen Kijevben. Szláv nőket vettek
feleségül, és a szlávok kezdetleges mezőgazdasági-vadászati gazdaságára egy kizsákmányoló, militarista, kereskedelmi
gazdasággal rendelkező, adót szedő állam felépítményét erőltették rá. Ez megteremtette a kétosztályos orosz társadalom
mintáját, amely azóta is fennáll, és amelyet a későbbi történelmi események csak tovább erősítettek.
Idővel Oroszország uralkodó osztálya megismerkedett a bizánci kultúrával. Elkápráztatta őket, és igyekeztek azt északi,
pusztaságban elterülő területeikre importálni. Így a szláv népekre ráerőltették a Bizánci Birodalom számos tartozékát, mint
például az ortodox kereszténységet, a bizánci ábécét, a bizánci naptárat, a kupolás egyházi építészet használatát, a cár
(császár) nevet az uralkodójuknak és számtalan más vonást. Mind közül a legfontosabb, hogy importálták a bizánci
totalitárius önkényuralmat, amelynek értelmében az élet minden területét, beleértve a politikai, gazdasági, szellemi és vallási
életet is, a kormányzat részlegeinek tekintették, egy autokratikus uralkodó ellenőrzése alatt. Ezek a nézetek a görög
hagyomány részét képezték, és végső soron azon alapultak, hogy a görögök képtelenek voltak különbséget tenni állam és
társadalom között. Mivel a társadalom minden emberi tevékenységet magában foglal, a görögök feltételezték, hogy az
államnak is magában kell foglalnia minden emberi tevékenységet. A klasszikus görögség idején ezt a mindent magában
foglaló egységet polisznak nevezték, amely kifejezés egyszerre jelentette a társadalmat és az államot; a későbbi római korban
ezt a mindent magában foglaló egységet imperiumnak nevezték. Az egyetlen különbség az volt, hogy a polisz néha (mint
Periklész Athénjában i. e. 450 körül) demokratikus volt, míg az imperium mindig katonai autokrácia volt. Mindkettő
totalitárius volt, így a vallást és a gazdasági életet a kormányzati tevékenység szférájának tekintették. Ezt a totalitárius
autokratikus hagyományt a Bizánci Birodalom továbbvitte, és innen került át az északi orosz államba és a későbbi déli
Oszmán Birodalomba. Északon ez a bizánci hagyomány az északiak tapasztalataival együttesen erősítette a szláv társadalom
kétosztályos szerkezetét. Az új szláv (vagy ortodox) civilizációban ez a bizánci hagyományt és a viking hagyományt
összeillesztő fúzió hozta létre Oroszországot. Bizáncból származott az autokrácia és az állam mint abszolút hatalom és mint
totalitárius hatalom eszméje, valamint ezen elvek olyan fontos alkalmazásai, mint az az elképzelés, hogy az államnak kell
irányítania a gondolkodást és a vallást, hogy az egyháznak a kormány egyik ágának kell lennie, hogy a jog az állam
rendelete, és hogy az uralkodó félig isteni. A vikingektől származik az az elképzelés, hogy az állam idegen import, amely a
militarizmuson alapul, és zsákmányból és adókból tartják fenn, hogy a gazdasági újítások a kormányzat feladata, hogy a
társadalmi élet alapja a hatalom, nem pedig a jog, és hogy a társadalom, az emberekkel és a tulajdonnal együtt, egy idegen
uralkodó magántulajdona.
Az orosz rendszer ezen fogalmait azért kell hangsúlyozni, mert annyira idegenek a mi hagyományainktól. Nyugaton a Római
Birodalom (amely Keleten Bizánci Birodalomként folytatódott) 476-ban megszűnt, és bár számos erőfeszítés történt az
újjáélesztésére, egyértelműen volt egy olyan időszak, körülbelül goo, amikor Nyugaton nem volt birodalom, nem volt állam
és nem volt közhatalom. Az állam eltűnt, a társadalom azonban tovább élt. Így a vallási és gazdasági élet is folytatódott. Ez
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világosan megmutatta, hogy az állam és a társadalom nem ugyanaz a dolog, hogy a társadalom volt az alapvető egység, és
hogy az állam egy megkoronázó, de nem
a társadalmi struktúra megkoronázása, de nem nélkülözhetetlen része. Ennek a tapasztalatnak forradalmi hatásai voltak.
Felfedezték, hogy az ember állam nélkül is élhet; ez lett a nyugati liberalizmus alapja. Felfedezték, hogy az államnak, ha
létezik, az embereket kell szolgálnia, és hogy helytelen azt hinni, hogy az emberek célja az állam szolgálata. Felfedezték,
hogy a gazdasági élet, a vallási élet, a jog és a magántulajdon mind létezhet és hatékonyan működhet állam nélkül. Ebből
alakult ki a laissez-faire, az egyház és az állam szétválasztása, a jogállamiság és a magántulajdon szentsége. Rómában,
Bizáncban és Oroszországban a jogot egy legfelsőbb hatalom rendeletének tekintették. Nyugaton, amikor nem létezett
legfelsőbb hatalom, felfedezték, hogy a jog még mindig a társadalmi életet szabályozó szabályok összességeként létezik. A
jogot tehát Nyugaton megfigyelés útján találták meg, nem pedig önkényuralom útján hozták létre, mint Keleten. Ez azt
jelentette, hogy Nyugaton a hatalmat a jog által és a törvény alatt hozták létre, míg Keleten a hatalmat a hatalom hozta létre
és a törvény felett állt. A Nyugat úgy vélte, hogy a gazdasági élet szabályait megtalálták, és nem törvénybe iktatták; hogy az
egyéneknek a közhatalomtól független, sőt azzal ellentétes jogaik vannak; hogy a csoportok létezhetnek, ahogy az egyház is
létezett, jogon és nem kiváltságon alapulóan, és anélkül, hogy szükségük lenne bármilyen alapító okiratra, amely
feljogosítaná őket arra, hogy csoportként létezzenek vagy csoportként cselekedjenek; hogy a csoportok vagy egyének jogon
és nem kiváltságként birtokolhatnak tulajdont, és hogy az ilyen tulajdont nem lehet erőszakkal elvenni, hanem azt a törvényes
úton kell elvenni. Nyugaton azt hangsúlyozták, hogy egy dolog megtételének módja fontosabb, mint az, amit tettek, míg
keleten az, amit tettek, sokkal jelentősebb, mint az, ahogyan tették.
Volt még egy alapvető különbség a nyugati és az orosz civilizáció között. Ez a kereszténység történetéből eredt. Ez az új hit a
klasszikus civilizációba a szemita társadalomból érkezett. Eredetét tekintve ez egy evilági vallás volt, amely azt hitte, hogy a
világ és a test alapvetően jó, vagy legalábbis tele van jó lehetőségekkel, mert mindkettőt Isten teremtette; a test Isten
képmására lett teremtve; Isten emberi testtel emberré lett ezen a világon, hogy megmentse az embereket mint egyéneket, és
megteremtse a "békét a földön". Az első keresztények fokozták az "e világi" hagyományt, ragaszkodva ahhoz, hogy az
üdvösség csak azért lehetséges, mert Isten emberi testben élt és halt meg ezen a világon, hogy az egyén csak Isten
segítségével (kegyelem) és azáltal üdvözülhet, hogy helyesen él ebben a testben ezen a földön (jó cselekedetek), hogy
egyszer majd lesz egy ezredév ezen a földön, és hogy azon az Utolsó Ítéleten lesz a test feltámadása és az örök élet. Így a tér
és idő világa, amelyet Isten a kezdet kezdetén azzal a kijelentéssel teremtett, hogy "jó volt" (Teremtés könyve), a végén
visszaállna eredeti állapotába.
Ez az optimista, "e világi" vallás akkor került be a klasszikus civilizációba, amikor annak a társadalomnak a filozófiai
szemlélete meglehetősen összeegyeztethetetlen volt a kereszténység vallási szemléletével. A klasszikus filozófiai szemlélet,
amelyet neoplatonikusnak nevezhetnénk, a perzsa zoroasztrizmus, a püthagoraszi racionalizmus és a platonizmus tanításaiból
származott. Dualista volt, a világegyetemet két ellentétes világra osztotta, az anyag és a test világára, valamint a szellem és az
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eszmék világára. Az előbbi világ változékony, megismerhetetlen, illuzórikus és gonosz volt; az utóbbi világ örök,
megismerhető, valóságos és jó. Az igazságot ezen emberek számára az értelem és a szellem segítségével lehetett megtalálni.
logikával, nem pedig a test vagy az érzékek használatával, mivel ezek hajlamosak voltak a tévedésre, és el kellett őket
utasítani. A test, ahogy Platón mondta, a "lélek sírja".
Így a klasszikus világ, amelybe a kereszténység Kr. u. 60 körül érkezett, úgy vélte, hogy a világ és a test valótlan,
megismerhetetlen, romlott és reménytelen, és hogy a test, az érzékek vagy az anyag használatával nem lehet igazságot vagy
sikert találni. Egy kis kisebbség, amely Démokritosztól és a korai ión tudósoktól származott Arisztotelészen, Epikuroszon és
Lukrétioszon keresztül, elutasította a platóni dualizmust, és a materializmust részesítette előnyben a valóság
magyarázataként. Ezek a materialisták az új keresztény vallással is összeegyeztethetetlenek voltak.
Sőt, még a római átlagpolgárnak is volt olyan szemlélete, amelynek következményei nem voltak összeegyeztethetők a
keresztény vallással. Hogy egy egyszerű példát mondjak: míg a keresztények a jövőbeni évezredről beszéltek, az átlagos
római továbbra is a múltban lévő "aranykorban" gondolkodott, akárcsak Homérosz.
Annak következtében, hogy a keresztény vallás egy olyan társadalomba került, amelynek filozófiai szemlélete nem volt
összeegyeztethető, a keresztény vallást teológiai és dogmatikai viták sújtották, és "túlvilági" eretnekségek lőtték át. Ezek az
eretnekségek általában úgy vélték, hogy Isten annyira tökéletes és annyira távoli, az ember pedig annyira tökéletlen és
annyira féreg, hogy az Isten és az ember közötti szakadékot semmilyen emberi cselekedettel nem lehet áthidalni, hogy az
üdvösség inkább a kegyelemtől, mint a jó cselekedetektől függ, és hogy ha Isten valaha is annyira leereszkedett, hogy emberi
testet öltött, akkor az nem közönséges test volt, és hogy ennek megfelelően Krisztus vagy Igaz Isten vagy Igaz Ember
lehetett, de nem lehetett mindkettő. Ezt az álláspontot a keresztény egyházatyák ellenezték, nem mindig sikerrel; de a döntő
csatában, a 325-ben Níceában tartott első egyházi zsinaton a keresztény álláspontot az egyház hivatalos dogmájává tették.
Bár az Egyház ezt követően évszázadokon át olyan társadalomban élt tovább, amelynek filozófiai szemlélete rosszul
illeszkedett a keresztény valláshoz, és csak a középkorban jutott kompatibilis filozófiához, a kereszténység alapvető
szemlélete a sötét középkor tapasztalatait megerősítve hozta létre a nyugati civilizáció szemléletét. Ennek a szemléletnek
néhány nagy jelentőségű eleme a következő volt: (1) az egyén fontossága, mivel egyedül ő üdvözülhet; (2) az anyagi világ és
a test potenciális jósága; (3) az üdvösség keresésének szükségessége a test és az érzékek használatával ebben a világban (jó
cselekedetek); (4) az érzékek megbízhatóságába vetett hit (ami nagyban hozzájárult a nyugati tudományhoz); (5) az eszmék
valóságába vetett hit (ami nagyban hozzájárult a nyugati matematikához); (6) a világi optimizmus és a millennianizmus (ami
nagyban hozzájárult a jövőbe vetett hithez és a haladás eszméjéhez); (7) az a hit, hogy Isten (és nem az ördög) uralkodik ezen
a világon a megállapított szabályok rendszere által (ami nagyban hozzájárult a természetjog, a természettudomány és a
jogállamiság eszméjéhez).
Ezek az eszmék, amelyek a nyugati hagyomány részévé váltak, nem váltak az orosz hagyomány részévé. Keleten a görög
filozófiai gondolkodás hatása erős maradt. A latin Nyugat Góó előtt olyan nyelvet használt, amely abban az időben nem volt
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alkalmas az elvont vitákra, és szinte minden dogmatikus vita, amely a görög filozófia és a keresztény vallás
összeegyeztethetetlenségéből fakadt, görög nyelven folyt, és a görög filozófiai hagyományból táplálkozott. Nyugaton a latin
nyelv egy egészen más hagyományt tükrözött, amely a rómaiaknak az adminisztratív jellegű hangsúlyokon alapuló
eljárásokra és az emberi viselkedésről szóló etikai elképzelésekre összpontosított. Ennek eredményeként a görög filozófiai
hagyomány keleten erős maradt, továbbra is áthatotta a görög nyelvű egyházat, és ezzel az egyházzal együtt eljutott a szláv
északra. A latin egyház és a görög egyház közötti szakadás megerősítette a két egyház eltérő nézőpontjait: az előbbi inkább
evilági volt, jobban foglalkozott az emberi viselkedéssel, és továbbra is hitt a jó cselekedetek hatékonyságában, míg az utóbbi
inkább túlvilági volt, jobban foglalkozott Isten fenségével és hatalmával, és hangsúlyozta a test és a világ gonoszságát és
gyengeségét, valamint Isten kegyelmének hatékonyságát. Ennek következtében a szláv vallás és filozófia vallási szemlélete
és ennek megfelelően világszemlélete is egészen más irányba fejlődött, mint Nyugaton. A test, ez a világ, a fájdalom, a
személyes kényelem, sőt még a halál is kevéssé volt fontos; az ember keveset tehetett a sorsán, amelyet nála hatalmasabb
erők határoztak meg; a sorsba való beletörődés, a pesszimizmus és a bűn és az ördög elsöprő erejébe vetett hit uralkodott
keleten.
Eddig a pontig láttuk, hogy a szlávok több tényező eredményeként alakultak bele az orosz civilizációba. Mielőtt
továbbmennénk, talán össze kellene foglalnunk. A szlávok eleinte a viking kizsákmányoló rendszernek voltak kitéve. Ezek a
vikingek lemásolták a bizánci kultúrát, méghozzá nagyon tudatosan, vallásukban, írásukban, államukban, törvényeikben,
művészetükben, építészetükben, filozófiájukban és irodalmukban. Ezek az uralkodók kívülállók voltak, akik megújították az
új civilizáció teljes politikai, vallási, gazdasági és szellemi életét. Nem volt állam: az idegenek hoztak egyet. Nem volt
szervezett vallás: Bizáncból hoztak be egyet, és ráerőltették a szlávokra. A szláv gazdasági élet alacsony szintű volt, erdei
önellátó gazdaság, vadászattal és kezdetleges mezőgazdasággal: erre a vikingek nemzetközi kereskedelmi rendszert erőltettek
rá.
Nem volt vallásfilozófiai szemlélet: az új államegyházi felépítmény a görög dualista idealizmusból származó szemléletet
erőltetett a szlávokra. És végül, a Kelet soha nem élt át olyan sötét középkort, amely megmutatta volna neki, hogy a
társadalom különbözik az államtól és alapvetőbb az államnál.
Ez az összefoglaló az orosz társadalmat 1200 körülre teszi. A következő hatszáz évben az új tapasztalatok csak fokozták az
orosz fejlődést. Ezek a tapasztalatok abból adódtak, hogy az új orosz társadalom a keletről, a sztyeppékről érkező portyázók
népesedési nyomása és a nyugati civilizáció fejlődő technológiájának nyomása között találta magát.
A keleti sztyeppékről érkező ural-altáji nyelvűek nyomása 1200 után a mongol (tarter) betörésekben csúcsosodott ki. A
mongolok meghódították Oroszországot, és egy nemzedékeken át tartó hódoltsági rendszert hoztak létre. Így a szláv népek
fölé továbbra is idegen kizsákmányoló rendszer volt erőltetve. Idővel a mongolok a moszkvai fejedelmeket tették meg
Oroszország nagy részének legfőbb adóbeszedőivé. Nem sokkal később a mongolok Moszkvában legfelsőbb bíróságot

91

hoztak létre, így mind a pénz, mind a bírósági ügyek Moszkvába áramlottak. Ezek még azután is folytak, hogy a moszkvai
fejedelmek (1380) a mongolokat elűző sikeres felkelés élére álltak.
Ahogy a keletről érkező népesedési nyomás csökkent, úgy nőtt a nyugatról érkező technológiai nyomás (1500 után). A
nyugati technológia alatt olyan dolgokat értünk, mint a puskapor és a lőfegyverek, a jobb mezőgazdaság, a számvitel és az
államháztartás, a higiénia, a nyomtatás és az oktatás elterjedése. Oroszország csak későn kapta meg e nyomás teljes hatását,
és akkor is inkább másodlagos forrásokból, például Svédországból és Lengyelországból, mint Angliából vagy
Franciaországból. Oroszország azonban a keletről és a nyugatról érkező nyomás között vergődött. Ennek a kalapálásnak az
eredménye az orosz autokrácia volt, egy katonai, adománygyűjtő gépezet, amely a szláv lakosság fölé helyezte magát. E
lakosság szegénysége lehetetlenné tette számukra, hogy lőfegyverekhez vagy a nyugati technológia egyéb előnyeihez
jussanak. Csak az állam rendelkezett ezekkel a dolgokkal, de az állam csak úgy engedhette meg magának ezeket, hogy
elszívta a nép vagyonát. A vagyon alulról felfelé történő elszívása fegyvereket és nyugati technológiát biztosított az
uralkodóknak, de az uraltakat túl szegényen tartotta ahhoz, hogy ezeket a dolgokat megszerezhessék, így minden hatalom a
csúcson összpontosult. A Nyugat folyamatos nyomása lehetetlenné tette az uralkodók számára, hogy a kezükben
felhalmozódó vagyont olyan gazdasági fejlesztések finanszírozására fordítsák, amelyek növelhették volna az uraltak
életszínvonalát, mivel ezt a felhalmozást az orosz hatalom növelésére kellett fordítani, nem pedig az orosz vagyon
növelésére. Ennek következtében a lefelé irányuló nyomás fokozódott, és az autokrácia még autokratikusabbá vált. Annak
érdekében, hogy a hadsereg és a kormányzati szolgálat számára bürokráciát szerezzenek, a földesurak személyes hatalmat
kaptak a parasztok felett, így keleten a jobbágyság rendszere éppen akkor jött létre, amikor nyugaton a középkori jobbágyság
eltűnőben volt. Az orosz jobbágyok elvesztették a magántulajdont, a személyes szabadságot és az állammal való közvetlen
kapcsolatot (adózás vagy igazságszolgáltatás céljából). A földesurak azért kapták meg ezeket a jogköröket, hogy a földesurak
szabadon harcolhassanak és hajlandóak legyenek Moszkváért harcolni vagy a moszkvai önkényuralomban szolgálni.
1730-ra a Nyugat Oroszországra gyakorolt közvetlen nyomása kezdett némileg gyengülni Svédország, Lengyelország és
Törökország hanyatlása miatt, míg Poroszország túlságosan el volt foglalva Ausztriával és Franciaországgal ahhoz, hogy
nagyon erősen nyomást gyakoroljon Oroszországra. Így a szlávok egy átvett, kezdetleges jellegű nyugati technológiát
használva képesek voltak ráerőltetni felsőbbrendűségüket a keletre fekvő népekre. Az orosz parasztok, akik az Uráltól
nyugatra fekvő területen a jobbágyság nyomása elől menekülni akartak, kelet felé kezdtek menekülni, és végül elérték a
Csendes-óceánt. Az orosz állam mindent megtett, hogy megállítsa ezt a mozgást, mert úgy érezte, hogy a parasztoknak
maradniuk kell, hogy megműveljék a földet és adót fizessenek, ha a földesurak fenn akarják tartani a szükségesnek tartott
katonai önkényuralmat. Végül az önkényuralom követte a parasztokat kelet felé, és az orosz társadalom egész Észak-Ázsiát
elfoglalta.
Ahogy a keletről és a nyugatról érkező nyomás csökkent, az önkényuralom, talán erős vallási érzelmektől vezérelve, rossz
lelkiismerettel kezdett viseltetni saját népe iránt. Ugyanakkor még mindig igyekezett nyugatiasodni. Egyre világosabbá vált,
hogy ez a nyugatiasodási folyamat nem korlátozódhat magára az autokráciára, hanem ki kell terjeszkednie lefelé, az orosz
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népre is. Az önkényuralom 1812-ben rájött, hogy nem tudja legyőzni Napóleon hadseregét az orosz nép segítségül hívása
nélkül. Az 1854-1856-os krími háborúban a nyugati szövetségesek legyőzésére való képtelensége, valamint a központi
hatalmak növekvő fenyegetése az 1879-es osztrák-német szövetség után világossá tette, hogy Oroszországot - ha nem is
ideológiailag, de technológiájában - az egész nép minden rétegében nyugatiasítani kell.
a társadalom minden rétegében, a túlélés érdekében. Ez egészen konkrétan azt jelentette, hogy Oroszországnak el kellett érnie
az agrárforradalmat és az iparosodást; de ezek viszont megkövetelték, hogy az írni-olvasni tudást kiterjesszék a parasztokra,
és hogy a vidéki népességet csökkentsék, a városi népességet pedig növeljék. Ezek az igények pedig azt jelentették, hogy a
jobbágyságot el kellett törölni, és modern higiéniát kellett bevezetni. Így egyik szükséglet a másikhoz vezetett, így az egész
társadalmat meg kellett reformálni. Tipikusan orosz módra mindezeket a kormány intézkedéseivel hajtották végre, de ahogy
egyik reform a másikhoz vezetett, kérdésessé vált, hogy az önkényuralom és a földbirtokos felsőbb osztályok hajlandóak
lesznek-e hagyni, hogy a reformmozgalom olyan messzire menjen, hogy veszélyeztesse hatalmukat és kiváltságaikat. A
jobbágyság eltörlése például szükségessé tette, hogy a földesúri nemesség ne tekintse a parasztokat magántulajdonnak,
akiknek az állammal való kapcsolata csak rajtuk keresztül volt. Hasonlóképpen, az iparosodás és a városiasodás új társadalmi
osztályokat hozna létre a polgárság és a munkások között. Ezek az új osztályok elkerülhetetlenül politikai és társadalmi
követeléseket támasztanának, amelyek az önkényuralom és a földesúri nemesség számára nagyon kellemetlenek lennének.
Ha a reformok nacionalista követelésekhez vezetnek, hogyan engedhetne egy olyan dinasztikus monarchia, mint a Romanov
önkényuralom, az ilyen követeléseknek anélkül, hogy Finnország, Lengyelország, Ukrajna vagy Örményország elvesztését
kockáztatná?
Amíg a nyugatiasodás vágya és a felsőbb osztályok rossz lelkiismerete együtt működött, addig a reformok haladtak előre. De
amint az alsóbb osztályok elkezdtek követeléseket támasztani, megjelent a reakció. Ezen az alapon Oroszország történelme a
reformok és a reakció váltakozása volt a tizennyolcadik századtól az 1917-es forradalomig. Nagy Péter (1689- 1725) és Nagy
Katalin (1762-1796) a nyugatiasodás és a reformok hívei voltak. I. Pál (1796-1801) reakciós volt. I. Sándor (1801-1825) és
II. Sándor (1855-1881) reformerek, míg I. Miklós (1825-1855) és III. Sándor (1881- 1894) reakciósok voltak. E különböző
tevékenységek következményeként r 864-re eltörölték a jobbágyságot, és egy meglehetősen modern jog-, igazságszolgáltatási
és oktatási rendszert hoztak létre; némileg modernizálták az önkormányzatokat; egy meglehetősen jó pénzügyi és adóügyi
rendszert hoztak létre; és létrehoztak egy általános katonai szolgálaton alapuló (de felszerelésben hiányos) hadsereget.
Másrészt az önkényuralom továbbra is fennállt, a hatalom teljes egészében gyenge emberek kezében volt, akik a legaljasabb
személyi intrikák minden fajtájának ki voltak téve; a felszabadított jobbágyoknak nem volt megfelelő földjük; az újonnan
írni-olvasni tudók kíméletlen cenzúra alá voltak vetve, amely megpróbálta ellenőrizni olvasásukat, írásukat és
gondolkodásukat; az újonnan felszabadítottak és az újonnan városiasodottak állandó rendőri felügyelet alatt álltak; a
a birodalom nem orosz népeit a ruszifikáció és a pánszlávizmus hullámainak vetették alá; az igazságszolgáltatást és az
adórendszert a személyiségi jogok és a méltányosság önkényes figyelmen kívül hagyásával irányították; és általában véve az
önkényuralom egyszerre volt zsarnoki és gyenge.
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A tizenkilencedik század első reformidőszaka, az I. Sándor alatti időszak két tényező összeolvadásából eredt: a "lelkiismeretfurdalásos nemesség" és a nyugatiasodó önkényuralom. Maga Sándor mindkét tényezőt képviselte. Az ő és nagyanyja, Nagy
Katalin még korábbi reformjainak eredményeként Oroszországban először jelent meg egy új, a nemességnél szélesebb körű
művelt réteg, amely az ortodox papok vagy állami tisztviselők (beleértve a katonatiszteket is) fiaiból, és általában az
önkényuralom és a nemesség pereméről toborzódott. Amikor az önkényuralom reakciós lett
I. Miklós alatt, ez az újonnan képzett csoport, a lelkiismeret-furdalástól sújtott nemesség némi támogatásával forradalmi
csoportot alakított, amelyet általában "értelmiséginek" neveztek. Ez az új csoport eleinte nyugatbarát volt, de később a
Nyugatból való kiábrándultsága miatt egyre inkább nyugatellenes és "szlavofil" lett. A nyugatosítók általánosságban azzal
érveltek, hogy Oroszország csupán a nyugati civilizáció elmaradott és barbár peremvidéke, hogy múltjában nem tett saját
kulturális hozzájárulást, és hogy ugyanazon a gazdasági, politikai és társadalmi fejlődésen kell keresztülmennie, mint a
Nyugatnak. A nyugatosítók fel akarták gyorsítani ezeket a fejleményeket.
A szlavofilok ragaszkodtak ahhoz, hogy Oroszország a nyugati civilizációtól teljesen eltérő civilizáció, és sokkal magasabb
rendű, mert mélységes spiritualitással rendelkezik (szemben a nyugati materializmussal), mély irracionalitással, amely
bensőséges kapcsolatban van az életerőkkel és az egyszerű életerényekkel (szemben a nyugati racionalitással,
mesterkéltséggel és képmutatással), saját, őshonos társadalmi szerveződési formája van, a paraszti falu (kommuna), amely
teljes mértékben kielégítő társadalmi és érzelmi életet biztosít (szemben a nyugati frusztráló atomista individualizmussal a
mocskos városokban); és hogy a szocialista társadalmat Oroszországban az egyszerű önigazgatású, szövetkezeti
parasztkommunából lehet felépíteni anélkül, hogy az iparosság, a burzsoázia felsőbbrendűsége vagy a parlamentáris
demokrácia által kijelölt nyugati utat kellene bejárni.
Ahogy az iparosodás Nyugaton, az 1830-1850 közötti időszakban, az orosz nyugatosítók, mint P. J. Csaadajev (1793-1856)
és Alekszandr Herzen (1812-1870) egyre inkább kiábrándultak a Nyugatból, különösen annak városi nyomornegyedekből,
gyári rendszeréből, társadalmi szervezetlenségéből, a középosztály pénzsóvárságából és kicsinyességéből, abszolutista
államából és fejlett fegyverzetéből. Eredetileg az oroszországi nyugatosítókat a francia gondolkodók, míg a szlavofilokat
olyan német gondolkodók inspirálták, mint Schelling és Hegel, így a nyugatosítókról a szlavofilokra való áttérés a francia
tanítóktól a germán tanítókra való áttérést jelentette.
A szlavofilok támogatták az ortodoxiát és a monarchiát, bár nagyon kritikusan viszonyultak a létező ortodox egyházhoz és a
fennálló önkényuralomhoz. Azt állították, hogy az utóbbi germán import volt, az előbbi pedig ahelyett, hogy a szláv
szellemiség őshonos szerves növekedése maradt volna, alig vált többé, mint az önkényuralom eszköze.
Ahelyett, hogy támogatták volna ezeket az intézményeket, sok szlavofil kiment a falvakba, hogy a tanulatlan parasztok
alakjában kapcsolatba kerüljön a tiszta szláv szellemiséggel és erénnyel.
Ezeket a "narodnyikoknak" nevezett misszionáriusokat a parasztok nem titkolt gyanakvással és ellenszenvvel fogadták, mert
városi nevelésű idegenek voltak, műveltek, és egyház- és kormányellenes eszméket vallottak.
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A Nyugatból, az egyházból és a kormányból már kiábrándult, és most a parasztok által elutasított értelmiség nem talált olyan
társadalmi csoportot, amelyre reformprogramját alapozhatta volna. Az eredmény a nihilizmus és az anarchizmus térnyerése
volt.
A nihilizmus minden konvenció elutasítását jelentette az individualizmus nevében, mindkét fogalmat orosz értelemben értve.
Mivel az ember a konvenciókból álló társadalomban való egyéni fejlődése és növekedése miatt ember és nem állat, a nihilista
a konvenciók elutasítása inkább az ember elpusztítását szolgálta, mintsem felszabadítását, ahogyan azt várták. A konvenciók
lerombolása nem angyallá emelné az embert, hanem állattá alacsonyítaná. Ráadásul az egyén, akit a nihilisták a konvenciók
eme lerombolásával akartak felszabadítani, nem az volt, amit a nyugati kultúra az "egyén" szó alatt ért. Inkább az
"emberiség" volt. A nihilisták egyáltalán nem tisztelték a konkrét egyént vagy az egyéni személyiséget. Inkább azt remélték,
hogy minden konvenció lerombolásával és minden személynek minden konvencionális megkülönböztetéstől való
megfosztásával mindenkit, és különösen önmagukat, az emberiség amorf, megkülönböztethetetlen tömegébe süllyeszthetik.
A nihilisták teljesen ateista materialisták, irracionálisak, doktrinerek, despotikusak és erőszakosak voltak. Elutasítottak
minden gondolatot önmagukról, amíg az emberiség szenvedett; "ateisták lettek, mert nem tudták elfogadni a Teremtőt, aki
egy gonosz, hiányos, szenvedéssel teli világot teremtett"; elutasítottak minden gondolatot, minden művészetet, minden
idealizmust, minden konvenciót, mert ezek felszínes, felesleges luxusok, és ezért gonoszak; elutasították a házasságot, mert
az a szerelem szabadságának konvencionális rabsága volt; elutasították a magántulajdont, mert az az egyéni elnyomás
eszköze volt; egyesek még a ruházkodást is elutasították, mint a természetes ártatlanság megrontását; elutasították a bűn és a
kicsapongás mint a felső osztály szükségtelen luxusát; ahogy Nyikolaj Berdjajev fogalmazott: "Ez a kifordított ortodox
aszkézis, és a kegyelem nélküli aszkézis. Az orosz nihilizmus alapja, ha tisztaságában és mélységében ragadjuk meg, a világ
ortodox elutasítása..., minden gazdagság és luxus, minden művészeti és gondolati alkotó bőség bűnös voltának elismerése A
nihilizmus nemcsak a művészetet, a metafizikát és a metafizikát tekinti bűnös luxusnak, hanem a művészetet is.
a szellemi értékeket, hanem a vallást is A nihilizmus a meztelenség, a lecsupaszítás követelése.
a kultúra minden díszétől, minden történelmi hagyomány megsemmisítésére, a természetes ember felszabadítására A
nihilizmus szellemi aszkézise a nihilizmusban
a materializmusban fejeződött ki; minden finomabb filozófiát bűnnek nyilvánítottak.
materialistának lenni, erkölcsileg gyanús volt. Aki nem volt materialista, az az ember szellemi és politikai leigázását
támogatta." [N. Berdjajev, Origin of Russian Communism (London, Geoffrey Bles, 1948), 45. o.].
Ennek a fantasztikus filozófiának azért van nagy jelentősége, mert előkészítette a bolsevizmus talaját. Ugyanabból a lelki
betegségből, amely a nihilizmust szülte, jött létre az anarchizmus. Az anarchista számára, ahogyan azt a mozgalom alapítója,
Mihail Bakunyin (1814-1876) kinyilatkoztatta, minden rabszolgasorba taszító és szükségtelen konvenció legfőbb eszköze az
állam volt. Az a felfedezés, hogy az állam nem azonos a társadalommal, amelyet a Nyugat ezer évvel korábban tett, mint
Oroszország, felszabadító felfedezés lehetett volna Oroszország számára, ha a Nyugathoz hasonlóan az oroszok is hajlandóak
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lettek volna elfogadni az államot és a társadalmat, mindkettőt a maga helyén. Ez azonban a fanatikus totalitarizmus orosz
hagyományában teljesen lehetetlen volt. E hagyomány számára a totalitárius államot gonosznak találták, és ennek
megfelelően teljesen el kell pusztítani, és helyébe a totalitárius társadalmat kell állítani, amelyben az egyén felszívódhat. Az
anarchizmus volt a következő lépés a narodnyikok kiábrándulása és a nihilisták agitációi után. A forradalmi értelmiség, mivel
nem talált olyan társadalmi csoportot, amelyre reformprogramot alapozhatott volna, és mivel meg volt győződve minden
hagyományos berendezkedés gonoszságáról és az orosz tömegekben lappangó tökéletességről, a legegyszerűbb fajta tiszta
politikai közvetlen cselekvés programját fogadta el: a merényletet. Csupán az államok vezetőinek meggyilkolásával
(nemcsak Oroszországban, hanem az egész világon) meg lehetett szüntetni a kormányokat, és a tömegeket fel lehetett
szabadítani a társadalmi együttműködésre.
és az agrárszocializmusnak. Ebből a háttérből indult ki II. Sándor cár meggyilkolása 1881-ben, Humbert olasz király
meggyilkolása 1900-ban, McKinley elnök meggyilkolása 1901-ben, valamint számos anarchista merénylet Oroszországban,
Spanyolországban és Olaszországban az 1890-1910 közötti időszakban. Az, hogy a kormányok nem tudtak eltűnni ezzel a
terrorista agitációval szemben, különösen Oroszországban, ahol 1881 után az önkényuralom elnyomása egyre fokozódott,
oda vezetett, hogy az értelmiség hitét a destruktív erőszakban mint építő jellegű cselekvésben, valamint a kielégítő
parasztkommunizmusban és a gondolkodás nélküli tömegek természetes ártatlanságának fennmaradásában való hit
fokozatosan elhalványult.
Éppen ekkor, 1890 körül nagy változás kezdődött Oroszországban. A nyugati iparosság kormányzati és külföldi égisze alatt
növekedni kezdett; megjelent a városi proletariátus, és Németországból megérkezett a marxista társadalomelmélet. Az
iparosság növekedése lezárta a nyugatiak és a szlavofilok közötti heves akadémiai vitát arról, hogy Oroszországnak követnie
kell-e a nyugati fejlődés útját, vagy a parasztkommunában rejtőző szláv megoldásokhoz visszatérve megmenekülhet tőle; a
proletariátus növekedése ismét egy olyan társadalmi csoportot adott a forradalmároknak, amelyre építkezhetnek; a marxista
elmélet pedig olyan ideológiát adott az értelmiségnek, amelyet fanatikusan magáévá tehettek. Ezeket az új fejleményeket,
amelyek Oroszországot kiemelték az 1885-ben kialakult zsákutcából, általánosan üdvözölték. Még az önkényuralom is
feloldotta a cenzúrát, hogy a marxista elmélet terjedhessen, abban a hitben, hogy ez enyhíti a terrorista nyomást, mivel
kerülte a közvetlen politikai akciókat, különösen a merényleteket, és elhalasztotta a forradalmat addig, amíg az iparosítás
eléggé előrehaladt ahhoz, hogy egy teljesen fejlett polgári osztály és egy teljesen fejlett proletariátus jöjjön létre. Bizonyos,
hogy a Marx XIX. század közepi német háttere által létrehozott elméletet (mint látni fogjuk) fokozatosan megváltoztatta a
korszakos orosz szemlélet, először a leninista bolsevikok győzelme a mensevikek felett, majd Sztálin orosz nacionalista
győzelme a lenini, nyugatiasabb racionalizmus felett, de az 1890-1914 közötti időszakban az ellentétes erőszak patthelyzete
megtört, és megjelent az erőszakkal és intoleranciával megszakított haladás.
Az erőszakkal megszakított haladásnak ez az 1890 és 1914 között tartó időszaka számos aspektusból áll. Ezek közül először
a gazdasági és társadalmi fejlődésről lesz szó, majd a politikai és végül az ideológiai fejlődésről.
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Oroszországot még a jobbágyfelszabadítás 1863-ban gyakorlatilag érintetlenül hagyta az ipari folyamat, sőt messze
elmaradottabb volt, mint Nagy-Britannia és Franciaország volt magának a gőzgépnek a feltalálása előtt. Az utak hiánya miatt
a közlekedés nagyon gyenge volt, kivéve a folyók kiváló rendszerét, és ezek minden évben hónapokig be voltak fagyva. Az
év egy részében járhatatlan, az év többi részében pedig alig járható sáros utak viszonylag elszigetelt falvakat hagytak, aminek
következtében szinte minden kézműves terméket és sok mezőgazdasági terméket helyben állítottak elő és helyben
fogyasztottak. A jobbágyok a felszabadulás után elszegényedtek, és alacsony életszínvonalon tartották őket, mivel
terményeik nagy részét elvették tőlük bérleti díjként a földesuraknak és adóként az állami bürokráciának. Ez arra szolgált,
hogy az ország mezőgazdasági és ásványi nyersanyagtermelésének jelentős részét a városokba és az exportpiacra irányítsák.
Ez a töredék 1863 után tőkét biztosított a modern gazdaság növekedéséhez, amelyet exportáltak, hogy kifizessék a szükséges
gépek és ipari nyersanyagok behozatalát.
ipari alapanyagokért. Ezt egészítette ki a közvetlen tőkeimport külföldről, különösen Belgiumból és Franciaországból, míg
sok tőkét, különösen a vasutakhoz, a kormány biztosított. A külföldi tőke 1890-ben az összes ipari tőke mintegy egyharmadát
tette ki, 1900-ra pedig közel felére emelkedett. Az arányok tevékenységenként eltérőek voltak, a külföldi részarány 1900-ban
a bányászatban 70 százalék, a kohászatban 42 százalék, a textiliparban azonban kevesebb, mint lo százalék volt. Ugyanebben
az időpontban a vasutak teljes tőkéje 4700 millió rubelt tett ki, amelyből 3500 az államot illette meg. Ez a két forrás nagyon
nagy jelentőségű volt, mert a textilipar kivételével az ipari fejlődés nagy része a vasútra épült, és a nehézipar legkorábbi
vállalkozásai - az Urál-hegység régi szénkohászatát leszámítva - külföldi vállalatok voltak. Az első nagy vasúti koncessziót, a
Fő Társaság 2650 mérföldnyi vonalra szóló koncesszióját 1857-ben egy francia társaság kapta meg. Egy brit vállalat nyitotta
meg a nagy déli vasércmedence kiaknázását Krivoi Rognál, míg a német Nobel testvérek kezdték meg a kőolajipar
fejlesztését Bakuban (mindkettő 1880 körül).
E tényezők következtében az orosz gazdaság az 1863-1914 közötti időszak nagy részében nagyrészt, de csökkenő mértékben
gyarmati gazdaság maradt. Az orosz nép életszínvonala nagyon alacsony volt, a fogyasztási cikkek túlzott mértékű
exportjával, még azokéval is, amelyekre az orosz népnek nagy szüksége volt, és ezeket a külföldi eredetű ipari vagy
luxuscikkek megvásárlására használták fel, hogy a nagyon kis uralkodó osztály tulajdonába kerüljenek. Az orosz
gazdaságszervezésnek ez a mintája 1917 óta a szovjet rendszer alatt is folytatódott.
Az első orosz vasút 1838-ban nyílt meg, de a növekedés lassú volt egészen addig, amíg 1857-ben fel nem állították az
ésszerű fejlesztési tervet. Ez a terv arra törekedett, hogy behatoljon a fő mezőgazdasági régiókba, különösen a déli
feketeföldes régióba, hogy összekösse azokat az északi fő városokkal és az exportkikötőkkel. Ekkor még csak 663
mérföldnyi vasútvonal volt, de ez a szám 1871-re több mint megtízszereződött, 1881-re ismét megduplázódott (14 000
mérfölddel), 1901-re elérte a 37 000-et, 1915-re pedig a 46 600-at. Ez az építkezés két nagy hullámban zajlott, az első az
18661875-ös évtizedben, a második pedig az 1891-1905-ös tizenöt év alatt. Ebben a két időszakban évente átlagosan több
mint 1400 mérföldnyi pályát építettek, míg a közbeeső tizenöt évben, 1876 és 1890 között az átlagos építés mindössze évi
631 mérföld volt. A középső időszakban bekövetkezett csökkenés az 1873-1893 közötti nyugat-európai "nagy depresszió"
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következménye volt, és Oroszországban az 1891-es szörnyű éhínségben csúcsosodott ki. Ez utóbbi időpont után a
vasútépítést erőteljesen előmozdította Szergej Witte gróf, aki állomásfőnökből pénzügyminiszterré lépett elő, és 1892-től
1903-ig töltötte be ezt a tisztséget. Legnagyobb eredménye az egyvágányú transzszibériai vonal volt, amely a lengyel határtól
Vlagyivosztokig 6 365 mérföldet tett meg, és 1891-1905 között tizennégy év alatt épült meg. Ez a vonal, mivel lehetővé tette
Oroszország számára, hogy növelje politikai nyomását a Távol-Keleten, Nagy-Britanniát Japánnal való szövetségre (1902) és
Oroszországot Japánnal való háborúba (1904-1905) kényszerítette.
A vasutak minden szempontból a legmélyebb hatást gyakorolták Oroszországra, a Föld felszínének egyhatodát egyetlen
politikai egységbe kötve, és átalakítva az ország gazdasági, politikai és társadalmi életét. Új területek, főként a sztyeppék,
amelyek korábban
korábban túl messze voltak a piacoktól ahhoz, hogy a pásztorkodáson kívül más célra is használhassák őket, művelés alá
vonták (főként gabonafélék és gyapot termesztésére), így versenyre keltek a központi, fekete talajú területekkel. A
parasztoktól a városi és exportpiacokra irányuló vagyonelvonás fokozódott, különösen az 1890 előtti időszakban. Ezt a
folyamatot segítette a pénzgazdaság megjelenése azokon a vidéki területeken, amelyek korábban közelebb álltak az
önellátáshoz vagy a cserekereskedelemhez. Ez fokozta a mezőgazdasági szakosodást és gyengítette a kézműves
tevékenységeket. A vidéki termékek gyűjtése, amely korábban néhány nagy kereskedelmi szereplő kezében volt, akik lassan,
hosszú távon dolgoztak, nagyrészt Oroszország több mint hatezer éves vására, 1870 után, a vasútnak köszönhetően,
felváltotta a kis, gyors forgalmú közvetítők hada, akik hangyaként nyüzsögtek a vidéken, és kis pénzes zacskóik tartalmát
gabonáért, kenderért, bőrért, zsírért, sörteért és tollért kínálták fel. Az áruknak ezt a vidéki területekről való elszívását a
kormány kvótákkal és korlátozásokkal, árkülönbségekkel, valamint a különböző rendeltetési helyű, azonos árucikkekre
vonatkozó különböző vasúti díjakkal és adókkal ösztönözte. Ennek eredményeképpen az orosz cukor Londonban a saját
oroszországi árának mintegy 40 százalékáért kelt el. Oroszország, ahol az egy főre jutó belföldi cukorfogyasztás 10,5 font
volt, szemben az angliai 92 font/fővel, 1900-ban ennek ellenére a teljes termelésének negyedét, 1,802 millió fontot exportált.
Ugyanebben az évben Oroszország közel 12 millió font gyapotárut exportált (főként Perzsiába és Kínába), noha a hazai
gyapotfogyasztás Oroszországban csak 5,3 font volt fejenként, szemben Anglia 39 fontjával. A kőolajtermékek terén, ahol
Oroszország 1900-ban a teljes világtermelés 48 százalékát adta, a világtermelés mintegy 13,3 százalékát exportálták, bár az
orosz fogyasztás évente fejenként csak 12 font volt, szemben Németország 42 fontjával. Az egyik ilyen
termékek közül a kerozin (ahol Oroszországnak a legerősebb potenciális belföldi kereslete volt), a hazai termelés majdnem
60 százalékát exportálták. A vidéki területekből való vagyonelvonás teljes mértékét az általános exportadatokból lehet
megítélni. 1891-1895-ben a vidéki termékek az összes orosz kivitel összértékének 75 százalékát (a gabonafélék pedig 40
százalékát) tették ki. Ráadásul a jobb minőségű gabonaféléket exportálták, a búzakiesés negyedét, szemben az 1900-as
termés tizenötödével. Hogy e tekintetben az idő múlásával némi javulás következett be, azt mutatja, hogy az 1800-as évek
feléről 1912-1913-ra az exportált búzatermés egyhatodára esett vissza.
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Ez a politika, amely a javakat az exportpiacra szivattyúzta, Oroszországnak kedvező kereskedelmi mérleget (vagyis a
kivitelnek a behozatalt meghaladó többletét) biztosított az 1875 utáni teljes időszakban, aranyat és devizát biztosítva, ami
lehetővé tette az ország számára, hogy felhalmozza aranytartalékát és tőkét biztosítson az ipari fejlődéséhez. Ezenkívül több
milliárd rubelre tettek szert az orosz kormány kötvényeinek eladásával, nagyrészt Franciaországban, a francia Hármas-antant
kiépítésére irányuló francia erőfeszítések részeként. Az Állami Bank, amely az 1890 és 1897 közötti időszakban 475
millióról 1095 millió rubelre növelte aranytartalékát, 1897-ben kibocsátó bankká vált, és törvény kötelezte, hogy bankjegyeit
aranyban váltsa be, így Oroszországot a nemzetközi aranystandardra helyezte. Az oroszországi vállalatok száma az 1889-es
504 vállalatról, 912 millió rubel tőkével (ebből 215 millió külföldi) 1889-ben 1.181 vállalatra nőtt, 1.737 millió rubel tőkével
(ebből több mint 800 millió külföldi) 1899-ben. Az ipari vállalatok aránya e vállalatok között folyamatosan nőtt, és 18741881-ben az új tőkebevonások 58 százalékát tette ki, szemben az 1861-1873-as mindössze 11 százalékkal.
Az ipari fejlődés lendületének nagy részét a vasutak adták, mivel a XIX. század utolsó évtizedében ezek voltak a vasfémek, a
szén és a kőolajtermékek messze legnagyobb vásárlói. Ennek eredményeként ebben az évtizedben a gazdasági
termelékenység látványos fellendülése következett be, amelyet 1900 után egy évtizednyi gyengébb prosperitás követett. A
nyersvastermelés az 1860-1870 közötti időszakban évi 350 ezer tonna körül mozgott, 1890-ben 997 ezer tonnára, 1895-ben
közel 1,6 millió tonnára emelkedett, és 1900-ban érte el a 3,3 millió tonnás csúcsot. Ebben az időszakban a vasgyártás az
uráli szénöntödékről az ukrajnai modern kokszoló kohókra helyeződött át, a teljes orosz termelés százalékos aránya 1870-ben
67 százalék volt az Urálból 6 százalék délről, 1913-ban pedig 20 százalék az Urálból 67 százalék délről. Az 1900-as
termelési adatot a következő évtizedben nem sikerült túllépni, de 1909 után emelkedett, és 1913-ban elérte a 4,6 millió
tonnát. Ehhez képest Németországban 14,4 millió tonna, az Egyesült Államokban 31,5 millió tonna, az Egyesült
Királyságban pedig csaknem 9 millió tonna volt.
A széntermelés némileg hasonló képet mutat, azzal a különbséggel, hogy a növekedés az 1900-1910-es évtizedben is
folytatódott. A termelés az 1870. évi 750 ezer tonnáról több mint
3,6 millió tonnára 1880-ban, majd 1890-ben megközelítette a 7 milliót, 1900-ban pedig a 17,5 milliót. Ettől kezdve a
széntermelés, ellentétben a nyersvaszal, tovább emelkedett, 1908-ban 26,2 millió tonnára, 1913-ban pedig 36 millió tonnára.
Ez utóbbi adat összehasonlítható Németország 190 millió tonnás, Amerika 517 millió tonnás és Nagy-Britannia 287 millió
tonnás termelésével ugyanebben az 1913-as évben. A szénben, akárcsak a nyersvasban, a termelés központjának földrajzi
eltolódása volt tapasztalható: 1860-ban az orosz szén egyharmada származott a donetzi területről, míg 1900-ban több mint
kétharmada, 1913-ban pedig 70 százaléka.
A kőolaj esetében a termelés központjának földrajzi eltolódása némileg hasonló volt, 1870-től kezdve minden évben
Bakunak jutott a teljes termelés több mint egy százaléka, egészen 1900 utánig, amikor az új grozniji mezők és a bakui
termelés folyamatos csökkenése az utóbbi százalékos arányát 1910-ben 85-re, 1913-ban pedig 83-ra csökkentette. A bakui
termelés csökkenése miatt az orosz kőolajtermelés, amely 1901-ig szárnyalt, az említett év után visszaesett. A termelés 187099

ben még csak 35 000 tonna volt, 1880-ban 600 000 tonnára emelkedett, majd 1890-ben 4,8 millió tonnára, 1900-ban 11,3
millió tonnára ugrott, és a következő évben érte el a 12 millió tonna feletti csúcsot. A következő tizenkét évben a termelés
valamivel 8,4 millió tonna alatt mozgott.
Mivel Oroszország iparosítása ilyen későn jött, az (a textilipar kivételével) kezdettől fogva nagyüzemi alapon történt, és 1870
után a pénzügyi kapitalizmus, 1902 után pedig a monopolkapitalizmus alapján szerveződött. Bár az 500-nál több munkást
foglalkoztató gyárak az 1890-es években az összes gyárnak csak 3 százalékát tették ki, 1903-ban 4 százalékát, 1910-ben
pedig 5 százalékát, ezek a gyárak általában az összes gyári munkásnak több mint a felét foglalkoztatták. Ez az arány jóval
magasabb volt, mint Németországban vagy az Egyesült Államokban, és megkönnyítette a munkásagitátorok számára, hogy
megszervezzék a munkásokat ezekben az orosz gyárakban.
Ráadásul, bár Oroszország egésze nem volt magasan iparosodott, és az egy munkásra vagy egységre jutó termelés
Oroszország egészét tekintve alacsony volt (a régebbi termelési formák fennmaradása miatt), az új orosz gyárak a
legfejlettebb technológiával épültek.
technológiai berendezésekkel, néha olyan mértékben, amelyet a képzetlen munkaerő-utánpótlás nem tudott kihasználni.
1912-ben az egy kohóra jutó nyersvastermelés Ukrajnában jóval magasabb volt, mint Nyugat-Európában, bár ugyanolyan
nagy különbséggel kisebb, mint az Egyesült Államokban. Bár az egy főre jutó mechanikai erő mennyisége az átlagos oroszok
számára 1908-ban Nyugat-Európához vagy Amerikához képest alacsony volt (Oroszországban 100 főre csak 1,6 lóerő jutott,
míg az Egyesült Államokban 25, Angliában 24 és Németországban 13 lóerő), az egy ipari munkásra jutó lóerő
Oroszországban magasabb volt, mint bármely más kontinentális országban (Oroszországban 92 lóerő jutott 100 munkásra,
míg Franciaországban 85, Németországban 73, Angliában 153 és az Egyesült Államokban 282 lóerő). Mindez az orosz
gazdaságot az ellentmondások gazdaságává tette.
Bár a technikai módszerek skálája igen széles volt, a fejlett technikák egyes területeken teljesen hiányoztak, sőt a szükséges
ipari tevékenységek egész területei (például a szerszámgépek vagy az autók) is hiányoztak. A gazdaság kevéssé volt integrált,
rendkívül függött a külkereskedelemtől (mind a piacok, mind az alapvető termékek tekintetében), és nagymértékben függött a
kormányzati segítségtől, különösen a kormányzati kiadásoktól.
Míg az orosz nép nagy tömege még 1914-ben is nagyjából úgy élt, ahogyan generációk óta élt, addig egy kis részük az
iparosodás új és nagyon bizonytalan világában élt, ahol ki voltak szolgáltatva olyan külföldi vagy kormányzati erőknek,
amelyek felett kevéssé rendelkeztek. Ennek az új világnak a vezetői a saját pozíciójukat igyekeztek javítani, de nem azzal a
törekvéssel, hogy a másik, primitívebb orosz gazdasági világban tömegpiacot teremtsenek az elosztás jobb módszereivel, az
árak csökkentésével vagy az életszínvonal emelésével, hanem a költségek, különösen a bérek kíméletlen csökkentésével és az
árak emelésére irányuló monopolisztikus kombinációkkal igyekeztek növelni a saját haszonkulcsukat egy szűk piacon. Ezek
a törekvések egyrészt a munkásmozgalomhoz, másrészt a monopolkapitalizmushoz vezettek. A gazdasági fejlődés - néhány
vonaltól eltekintve - ezek miatt az 1900-1909-es évtized egészét tekintve lelassult. Csak 1909-ben, amikor már nagyrészt
monopolisztikus iparszerkezetet hoztak létre, indult meg újra az árutermelés növekedése, és a munkássággal folytatott harc
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némileg csillapodott. A legkorábbi orosz kartellek az orosz kormány bátorításával és azokban a tevékenységekben alakultak
meg, ahol a külföldi érdekek a leginkább érvényesültek. 1887-ben cukorkartell alakult, hogy lehetővé tegye az áru külföldi
dömpingjét. Hasonló ügynökséget hoztak létre 1892-ben a petróleum esetében, de az ilyen szervezetek (általában közös
értékesítési ügynökségek formájában) megalakulásának nagy időszaka az 1901-es válság után kezdődött. 1902-ben egy
tucatnyi vas- és acélvállalat által létrehozott kartell kezelte e termékek teljes oroszországi értékesítésének csaknem
háromnegyedét. Négy külföldi bankcsoport irányította. Egy hasonló, Berlinből irányított kartell vette át a vascsövek szinte
teljes oroszországi termelésének értékesítését. Hat ukrán vasércgyártó cég 1908-ban kartellt hozott létre, amely az orosz
érctermelés 80 százalékát ellenőrizte. 1907-ben kartellt hoztak létre, amely Oroszország mezőgazdasági eszközeinek mintegy
háromnegyedét ellenőrizte. Mások kezelték a vasúti kocsik 97 százalékát, a mozdonyok 94 százalékát és a rézértékesítés 94
százalékát. Tizennyolc donyecki szénipari cég 1906-ban kartellt hozott létre, amely az ottani széntermelés háromnegyedét
értékesítette.
A monopólium létrejöttét a tarifapolitika változása segítette. Az 1857-es vámtarifában megállapított szabad kereskedelmet
1877-ben korlátozták, majd 1891-ben megszüntették. Ez utóbbi év védővámja súlyos vámháborút eredményezett
Németországgal, mivel a
A németek az orosz mezőgazdasági termékeket igyekeztek kizárni a feldolgozott árukra kivetett orosz vámok
megtorlásaként. Ezt a "háborút" 1894-ben egy sor kompromisszummal rendezték, de a német piac újbóli megnyitása az orosz
gabona előtt a német földbirtokosok részéről politikai agitációhoz vezetett a védelem érdekében. Sikerrel jártak, mint látni
fogjuk, 1900-ban a német iparosokkal kötött alku eredményeként, hogy támogassák Tirpitz haditengerészeti építési
programját.
Az első világháború előestéjén az orosz gazdaság igen kétes egészségi állapotban volt. Mint mondtuk, egy patchwork-ügy
volt, nagyon hiányzott belőle az integráció, nagyon függött a külföldi és a kormányzati támogatástól, munkászavarok
gyötörték, és ami még fenyegetőbb volt, inkább politikai, mint gazdasági indítékon alapuló munkászavarok, és mindenféle
technológiai gyengeségekkel és ellentmondásokkal volt tele. Ez utóbbira példaként említhetjük, hogy Oroszország
nyersvasának több mint felét még 1900-ban is faszénnel állították elő, és Oroszország legígéretesebb természeti kincsei közül
néhányat a monopolkapitalisták korlátozó szemlélete miatt kihasználatlanul hagytak. A belföldi piac kialakításának
elmaradása miatt az elosztási költségek fantasztikusan magasak maradtak, és az egy főre jutó orosz fogyasztás szinte minden
fontos árucikk esetében fantasztikusan alacsony maradt. Ráadásul, ami még rosszabbá tette a helyzetet, Oroszország
mindezek következtében a termelési versenyben Franciaországgal, Németországgal és az Egyesült Államokkal szemben
egyre inkább lemaradt.
Ezeknek a gazdasági fejleményeknek mélyreható politikai hatásai voltak a gyenge akaratú II. Miklós cár (1894-1917) alatt.
Miklós mintegy egy évtizeden át próbálta ötvözni a kíméletlen polgári elnyomást, a gazdasági előretörést és az imperialista
külpolitikát a Balkánon és a Távol-Keleten a béke és az egyetemes leszerelés jámbor világhírverésével, belpolitikai
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figyelemelterelő intézkedésekkel, mint például antiszemita mészárlások (pogromok), hamisított terrorista dokumentumok és
magas rangú tisztviselők, köztük ő maga ellen elkövetett színlelt terrorkísérletek. Ez a valószínűtlen melange 1905-1908-ban
teljesen összeomlott. Amikor Witte gróf megpróbált valamiféle alkotmányos fejlődést elindítani azáltal, hogy kapcsolatba
lépett a helyi önkormányzatok működő egységeivel (az 1891-es éhínség idején hatékonyan működő zemsztvókkal), a gyilkos
belügyminiszter, Vjacseszlav Plehve vezette intrika miatt kiszorult a pozíciójából (1903). Az ortodox egyház polgári feje,
Konsztantyin Pobedonosztyev (1827-1907) üldözött minden más vallású vallást, miközben hagyta, hogy az ortodox egyházat
tudatlanság és korrupció ölelje körül. A legtöbb lengyelországi római katolikus kolostort elkobozták, míg e vallás papjainak
megtiltották, hogy elhagyják falujukat. Finnországban megtiltották a lutheránus templomok építését, és e vallás iskoláit a
moszkvai kormány vette át. A zsidókat üldözték, bizonyos tartományokra (a paleára) korlátozták, kizárták őket a legtöbb
gazdasági tevékenységből, súlyos adókat vetettek ki rájuk (még vallási tevékenységükre is), és az iskolák tanulóinak csak tíz
százalékát engedték meg nekik (még azokban a falvakban is, amelyek szinte teljesen zsidók voltak, és ahol az iskolákat teljes
egészében zsidó adókból tartották fenn). A rendőrség által eltűrt és néha bátorított szisztematikus háromnapos pogromok
során zsidók százait mészárolták le, és épületeik ezreit rombolták le.
A római katolikus unitusok házasságait (és gyermekeit) törvénytelenné tették. A muszlimokat Ázsiában és másutt is üldözték.
Minden erőfeszítést megtettek a nem orosz nemzeti csoportok oroszosítására, különösen a nyugati határokon. A finnek, a
balti németek és a lengyelek nem használhatták saját nyelvüket a közéletben, és még a magániskolákban, sőt az általános
iskolában is az orosz nyelvet kellett használniuk. A közigazgatási autonómiát ezeken a területeken, még azt is, amit
Finnországnak már jóval korábban ünnepélyesen megígértek, megsemmisítették, és az orosz rendőrség, az orosz oktatás és az
orosz hadsereg uralta őket. E területek népét szigorúbban alávetették a katonai behívónak, mint magukat az oroszokat, és a
soraikban ruszifikálták őket.
Magukkal az oroszokkal szemben a kémkedés, kémelhárítás, cenzúra, provokáció, tárgyalás nélküli bebörtönzés és a nyílt
brutalitás hihetetlen szélsőségeit alkalmazták. A forradalmárok hasonló, merényletekkel megkoronázott intézkedésekkel
válaszoltak. Senki sem bízhatott senkiben, mert a forradalmárok a rendőrségen belül voltak, és a rendőrség tagjai a
forradalmárok legmagasabb rangú tagjai voltak. Georgi Gapont, a titokban a kormány fizetésében álló papot arra biztatták,
hogy alakítson szakszervezeteket és vezesse a munkások agitációit, hogy növelje a munkaadók függőségét az
önkényuralomtól, de amikor 1905-ben Gapon a munkások tömeges menetelését vezette a Téli Palotához, hogy petíciót
nyújtsanak át a cárnak, a csapatok megtámadták őket, és több száz embert lelőttek.
Gapont a következő évben a forradalmárok árulóként meggyilkolták. A forradalmárok lejáratása érdekében a szentpétervári
központi rendőrkapitányság "a kormány költségén erőszakos, lázadásra buzdító felhívásokat nyomtatott", amelyeket egy
reakciós szervezet az egész országban terjesztett. Egy év alatt (1906) a kormány 35 000 személyt száműzött tárgyalás nélkül,
és több mint 600 személyt végzett ki egy új rendelet alapján, amely halálbüntetést szabott ki olyan közönséges
bűncselekményekre, mint a rablás vagy a hivatalnokok megsértése. Az 1906-1908 közötti három évben 5140 tisztviselőt
öltek meg vagy sebesítettek meg, és 2328 letartóztatott személyt végeztek ki. 1909-ben kiderült, hogy egy Azeff nevű
rendőrségi ügynök évekig tagja volt a Szocialista Forradalmárok Központi Bizottságának, és részt vett magas rangú
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tisztviselők, köztük Plehve és Szergej nagyherceg meggyilkolására irányuló összeesküvésekben, anélkül, hogy ezeket
figyelmeztette volna. A volt rendőrfőnököt, aki ezt a tényt felfedte, ezért börtönbe küldték.
Ilyen körülmények között nem volt lehetséges értelmes kormányzás, és a két oldal szélsőségesei között eltiportak minden
mérsékletre való felhívást. Az orosz erőknek a Japán elleni háborúban 1904-1905-ben elszenvedett vereségei csúcsosodtak ki
az eseményekből. Minden elégedetlen csoport agitálni kezdett, ami 1905 októberében egy sikeres általános sztrájkban
csúcsosodott ki. A császár politikai reformokat kezdett felajánlani, bár amit egy nap meghosszabbítottak, azt röviddel később
gyakran visszavonták. Létrehoztak egy konzultatív gyűlést, a Dumát, amelyet széles választójog alapján választottak meg, de
nagyon bonyolult eljárásokkal, amelyek célja a demokratikus elem csökkentése volt. A mezőgazdasági atrocitások, a véget
nem érő sztrájkok, valamint a hadseregben és a haditengerészetnél is kitört zendülések miatt ideiglenesen feloldották a
cenzúrát, és összeült az első Duma (1906 májusában). Számos rátermett emberből állt, és két sietve szervezett politikai párt, a
kadétok (a centrumtól kissé balra) és az oktobristák (a centrumtól kissé jobbra) domináltak. Nagyszabású reformtervek voltak
napirenden, és amikor a cár főminisztere elutasította ezeket a terveket, a Duma elsöprő többséggel elmarasztalta. Hetekig
tartó agitáció után a cár megpróbált egy oktobristákból álló minisztériumot alakítani, de ez a csoport nem volt hajlandó
kormányozni a kádárok együttműködése nélkül, és utóbbiak nem voltak hajlandóak koalícióra lépni
kormányba. A cár Pëtr Sztoljpint nevezte ki főminiszternek, feloszlatta az első dumát, és új duma megválasztását írta elő.
Sztolipin szigorú ember volt, aki hajlandó volt lassan haladni a gazdasági és politikai reformok irányába, de eltökélt volt
abban, hogy kíméletlenül eltiporja az erőszak vagy törvénytelen cselekedetek gyanúját. A kormány teljes hatalmát arra
használta fel, hogy a második dumát a saját ízlése szerint alakítsa, betiltotta a korábban legnagyobb pártnak számító kadétok
nagy részét, és megakadályozta, hogy bizonyos osztályok és csoportok kampányoljanak vagy szavazzanak. Az eredmény egy
új, jóval kisebb képességű, sokkal fegyelmezetlenebb és sok ismeretlen arcú Duma lett. A kadétok száma 150-ről 123-ra
csökkent, az oktobristáké 42-ről 32-re, míg a szélsőjobboldal 46, a marxista szociáldemokraták 54, a szociálforradalmárok
35, a munkáspártiak legalább 100 válogatott tagja és elszórtan mások maradtak. Ez a csoport ideje nagy részét annak a
vitának szentelte, hogy elítélendő-e a terrorista erőszak. Mikor Sztolipin követelte, hogy a szociáldemokratákat (marxistákat)
rúgják ki, a duma egy bizottsághoz utalta az ügyet; a gyűlést azonnal feloszlatták, és új választásokat tűztek ki a harmadik
dumára (1908 júniusára). A kormány erőteljes megfélemlítése alatt, amelynek során 31 szociáldemokratát küldtek
Szibériába, megválasztották a harmadik dumát. Többnyire felső- és felső-középosztálybeli testület volt, a legnagyobb
csoportokat 154 oktobrista és 54 kadét alkotta. Ez a testület eléggé engedelmes volt ahhoz, hogy öt évig (1907-1912)
megmaradjon. Ebben az időszakban mind a Duma, mind a kormány a sodródás politikáját követte, Sztolipin kivételével. Ez
az energikus kormányzó 1910-ig folytatta az elnyomás és a reformok, különösen az agrárreform összekapcsolására irányuló
erőfeszítéseit. Vidéki hitelbankokat hoztak létre; különböző intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy nagyobb
mennyiségű földet adjanak a parasztok kezébe; megszüntették a parasztok kivándorlására vonatkozó korlátozásokat,
különösen Szibériába; a helyi önkormányzatokban való részvételt megnyitották a korábban kirekesztett alsóbb társadalmi
rétegek előtt; az oktatást, különösen a műszaki oktatást, hozzáférhetőbbé tették; és törvénybe iktattak bizonyos
társadalombiztosítási rendelkezéseket. Az 1908-as boszniai válság után (amelyről később lesz szó) a külügyek egyre inkább
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elnyelték a figyelmet, és 1910-re Sztolipin elvesztette a reformok iránti lelkesedését, és helyébe a számos kisebbségi csoport
oroszosítására irányuló értelmetlen erőfeszítések léptek. A cár jelenlétében 1911-ben meggyilkolták.
A negyedik duma (1912-1916) hasonló volt a harmadikhoz, bonyolult eljárásokkal és korlátozott választójoggal választották
meg. A sodródás politikája folytatódott, és ez még nyilvánvalóbb volt, mivel nem találtak olyan energikus személyiséget,
mint Sztolipin. Ellenkezőleg, az önkényuralom egyre mélyebbre süllyedt a babonák és a korrupció mocsarába. A cárnő
befolyása egyre áthatóbbá vált, és rajta keresztül számos vallási misztikus és sarlatán, különösen Raszputyin hatalma is
kiterjedt. A császári pár 1894-ben kötött házasságából szenvedélyesen vágyott egy fiúra. Négy lányuk születése után 1904ben teljesült a kívánságuk. Sajnos, az új cárevics, Alekszisz, édesanyjától gyógyíthatatlan betegséget, a hemofíliát örökölte.
Mivel a vére nem alvad meg, a legkisebb vágás is életveszélybe sodorta. Ez a gyengeség csak fokozta a cárnő fanatikus
ragaszkodását a fia iránt, és eltökéltségét, hogy a fiú cárrá váljon, és a hivatal hatáskörét semmilyen alkotmányos vagy
parlamenti újítás ne csökkentse. 1907 után egy különös vándor, Raszputyin befolyása alá került, egy olyan emberé, akinek
személyes szokásai és megjelenése egyaránt elvetemült és mocskos volt, de akinek, mint hitte, hatalma volt arra, hogy
megállítsa a cárvérzést. A cárnő teljesen Raszputyin uralma alá került, és mivel a cár is teljesen az irányítása alá került,
Raszputyin lett Oroszország uralkodója,
először csak időszakosan, de aztán teljesen. Ez a helyzet egészen 1916 decemberében történt meggyilkolásáig tartott.
Raszputyin arra használta a hatalmát, hogy kielégítse személyes erkölcstelenségeit, korrupcióval gazdagságot halmozzon fel,
és beavatkozzon a kormányzat minden ágába, mindig romboló és haladásellenes értelemben. Ahogy Sir Bernard Pares
fogalmazott a cárnőről szólva: "Miklóshoz írt levelei napról napra tartalmazzák azokat az utasításokat, amelyeket Raszputyin
adott a birodalom igazgatásának minden részletére - az egyházra, a miniszterekre, a pénzügyekre, a vasútra, az
élelmiszerellátásra, a kinevezésekre, a katonai műveletekre és mindenekelőtt a dumára -, és a dátumok egyszerű
összehasonlítása az azt követő eseményekkel azt mutatja, hogy szinte minden esetben végrehajtották azokat. A miniszteri
posztokra tett ajánlásaiban, amelyek többségét el is fogadják, az egyik elsődleges szempont mindig az adott jelölt
Raszputyinhoz való viszonyulása."
Ahogy az önkényuralom ilyen módon egyre korruptabbá és felelőtlenebbé vált, az a lassú fejlődés egy alkotmányos rendszer
felé, amely a helyi önkormányzatok zemsztvo rendszeréből és az első duma rátermett tagságából fejlődhetett volna ki,
megsemmisült. A gazdasági expanzió 1909 utáni újraindulása sem tudta ellensúlyozni a politikai bénultság káros hatását. Ezt
a helyzetet még reménytelenebbé tette a külügyek 1908 után megnövekedett jelentősége és az, hogy a szellemi élet nem
tudott konstruktív módon fejlődni. E bonyodalmak közül az elsőt később tárgyaljuk; a másodikra itt néhány szót érdemel.
Az oroszországi szellemi fejlődés általános tendenciája az 1914 előtti években aligha tekinthető reménykeltőnek. Bizonyos,
hogy jelentős előrelépések történtek néhány területen, például az írástudás, a természettudományok, a matematika és a
gazdasági gondolkodás terén, de ezek kevéssé járultak hozzá a mértékletesség növekedéséhez vagy Oroszország legnagyobb
szellemi szükségletéhez, az integráltabb életszemlélethez. A régi ortodox vallási szemlélet hatása még azokban is
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folytatódott, akik a leghatározottabban elutasították azt. A nyugati hagyomány alapvető hozzáállása a sokféleség és a
tolerancia felé nőtt, amely azon a meggyőződésen alapult, hogy az élet és az emberi tapasztalat minden aspektusának és
minden egyénnek van valamilyen helye a valóság összetett szerkezetében, ha csak meg lehet találni ezt a helyet, és hogy
ennek megfelelően az élet egészének egységét inkább a sokféleségen keresztül lehet elérni, mint bármilyen kötelező
uniformizálással. Ez a gondolat teljesen idegen volt az orosz gondolkodásmódtól. Minden orosz gondolkodót és más,
gondolkodásra nem képes oroszok hordáit az élet és az igazság "kulcsának" megtalálására irányuló olthatatlan szomjúság
hajtotta. Amint ezt a "kulcsot" megtalálták, az emberi tapasztalat minden más aspektusát el kell vetni, mint rosszat, és
minden embert arra kell kényszeríteni, hogy elfogadja ezt a kulcsot, mint az élet egészét, az uniformitás rettenetes
egységében. Hogy a helyzetet még rosszabbá tegye' sok orosz gondolkodó úgy próbálta elemezni az emberi tapasztalat
összetettségét, hogy azt egymást kizáró dualizmusok antitéziseire polarizálta: Nyugatiak kontra szlavofilok, individualizmus
kontra közösség, szabadság kontra sors, forradalmi kontra reakciós, természet kontra konvenciók, autokrácia kontra anarchia
és hasonlók. Ezek között nem volt logikai összefüggés, így az egyes gondolkodók gyakran bármelyik antitézis bármelyik
oldalát felkarolták, és így érzelmileg vallott hitek hihetetlen keverékét alkották. Sőt, az egyes gondolkodók gyakran váltottak
egyik oldalról a másikra, vagy akár oda-vissza ingadoztak e dualizmusok szélsőségei között. A legjellemzőbb orosz
elmékben mindkét szélsőséget egyszerre tartották meg, függetlenül a logikai összeegyeztethetőségtől, valamiféle magasabb
misztikus egységben, amely túl van a racionális elemzésen. Így az orosz gondolkodás a következőket nyújtja számunkra
az Isten-mámoros ateisták, a forradalmi reakciósok, az erőszakos nem ellenállók, a harcias pacifisták, a kényszerű
felszabadítók és az individualista totalitáriusok markáns példáit.
Az orosz gondolkodás alapvető jellemzője a szélsőségesség. Ennek két formája volt: (1) az emberi tapasztalat bármely része,
amelyhez hűségesen ragaszkodtak, a teljes igazsággá vált, amely teljes hűséget követelt, minden más gonosz csalás volt; és
(2) minden élő embertől elvárták, hogy elfogadja ugyanezt a részt, vagy az antikrisztus kegyenceiként elkárhozzon. Azoktól,
akik elfogadták az államot, elvárták, hogy azt autokráciaként fogadják el, amelyben az egyénnek nincsenek jogai, különben
az ő hűségük nem volt tiszta; azoktól, akik tagadták az államot, elvárták, hogy teljesen elutasítsák azt az anarchizmus
elfogadásával. Azoknak, akik materialisták lettek, teljes nihilistákká kellett válniuk, ahol nem volt helye semmilyen
konvenciónak, szertartásnak vagy érzésnek.
Azoktól, akik a vallási rendszer valamely kisebb aspektusát megkérdőjelezték, elvárták, hogy harcos ateistákká váljanak, és
ha ők maguk nem tették meg ezt a lépést, akkor a papság kényszerítette őket erre. Azoknak, akiket spirituálisnak tartottak,
vagy spirituálisnak mondták magukat, mindenféle korrupciót és kéjelgést megbocsátottak (mint Raszputyinnak), mert az
ilyen anyagi szempontok lényegtelenek voltak. Azoktól, akik szimpatizáltak az elnyomottakkal, elvárták, hogy a tömegek
közé temetkezzenek, úgy éljenek, mint ők, úgy egyenek, úgy öltözzenek, mint ők, és lemondjanak minden kultúráról és
gondolatról (ha úgy vélték, hogy a tömegekből ezek hiányoznak).
Az orosz gondolkodók szélsőségessége megmutatkozik az emberi tapasztalat olyan alapvető aspektusaihoz való
hozzáállásukban, mint a tulajdon, az értelem, az állam, a művészet, a szex vagy a hatalom. Mindig fanatikus tendencia volt,
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hogy mindent bűnösnek és gonosznak minősítsenek, kivéve azt az egy szempontot, amelyet a gondolkodó a kozmosz
kulcsának tekintett. A szlavofil Alekszej Homojakov (1804-1860) teljesen el akarta vetni az értelmet, "a Nyugat halálos
bűnének" tartva azt, míg Fëdor Dosztojevszkij (1821-1881) olyan messzire ment ebben az irányban, hogy minden logikát és
minden számtant meg akart semmisíteni, arra törekedve - mint mondta -, hogy "megszabadítsa az emberiséget a kettő meg
kettő egyenlő négy zsarnokságától". Sok orosz gondolkodó, jóval a szovjetek előtt, minden tulajdont bűnösnek tartott. Mások
ugyanígy vélekedtek a szexről is. Leó Tolsztoj, a nagy regényíró és esszéista (1828-1910) minden tulajdont és minden szexet
gonosznak tartott. A nyugati gondolkodás, amely általában mindennek megpróbálta megtalálni a helyét a kozmoszban, és
úgy érezte, hogy minden elfogadható a megfelelő helyen, visszariad az ilyen fanatizmustól. A Nyugat például ritkán érezte
szükségesnek, hogy igazolja a művészet létét, de Oroszországban sok gondolkodó (mint Platón régen) minden művészetet
elvetett mint gonoszt. Többek között Tolsztojnak is voltak pillanatai (például a Mi a művészet? 1897-es vagy a Shakespeare
és a dráma című 1903-as művében), amikor a legtöbb művészetet és irodalmat, beleértve a saját regényeit is, hiábavalónak,
lényegtelennek és sátáninak ítélte. Hasonlóképpen a Nyugat, bár néha ferde szemmel nézett a szexre, és gyakrabban
túlhangsúlyozta azt, általában úgy érezte, hogy a szexnek megvan a megfelelő funkciója a megfelelő helyen. Oroszországban
azonban sok gondolkodó, köztük ismét Tolsztoj (Az 1889-es Kreutzer-szonáta), ragaszkodott ahhoz, hogy a szex minden
helyen és minden körülmények között gonosz, és a házasságban a legbűnösebb. Az ilyen eszméknek a társadalmi vagy
családi életre gyakorolt bomlasztó hatásait Tolsztoj személyes életének későbbi éveiben láthatjuk, ami abban csúcsosodik ki,
hogy utoljára utoljára utálta meg hosszú ideig szenvedő feleségét, akit kegyelemből való bukásának eszközének tekintett. De
míg Tolsztoj a szex nélküli házasságot dicsérte, más oroszok még nagyobb vehemenciával dicsérték a házasság nélküli
szexet, mivel ezt a társadalmi intézményt a tiszta emberi ösztönök útjában álló felesleges akadálynak tekintették.
Bizonyos szempontból Tolsztojban találjuk az orosz gondolkodás csúcspontját. Elutasított minden hatalmat, minden
erőszakot, a legtöbb művészetet, minden szexet, minden közhatalmat és minden tulajdont mint gonoszt. Számára a
világegyetem kulcsa Krisztus felszólításában rejlett: "Ne állj ellen a gonosznak". Krisztus tanításainak minden más
aspektusát elutasította, kivéve azokat, amelyek közvetlenül ebből következnek, beleértve Krisztus istenségébe vagy egy
személyes Istenbe vetett hitet. Ebből a felszólításból fakadtak Tolsztoj erőszakmentességre és ellenállásmentességre
vonatkozó eszméi, és az a hite, hogy csak így szabadulhat fel az ember képessége a szellemi szeretetre, amely olyan erős,
hogy képes megoldani minden társadalmi problémát. Tolsztojnak ez az eszméje, bár Krisztus felszólításán alapul, nem
annyira a kereszténységre, mint inkább arra az orosz alapfeltevésre reflektál, hogy minden fizikai vereségnek szellemi
győzelmet kell jelentenie, és hogy az utóbbit csak az előbbi révén lehet elérni.
Ilyen álláspontot csak olyan személyek képviselhettek, akik számára minden jólét vagy boldogság nemcsak lényegtelen,
hanem bűnös is. És ilyen fanatizmussal csak olyan személyek képviselhetik ezt a nézőpontot, akik számára az élet, a család
vagy bármilyen objektív nyereség értéktelen. Ez az egész orosz értelmiségben uralkodó eszme, amely Platónon keresztül
egészen az ókori Ázsiáig nyúlik vissza: Minden objektív valóságnak nincs jelentősége, csak mint valamilyen szubjektív
igazság szimbólumainak. Ez volt természetesen a korai keresztény kor neoplatonikus gondolkodóinak álláspontja is.
Általában ez volt a korai keresztény eretnekek és az olyan nyugati eretnekek, mint a katariak (albigensek) álláspontja, akik
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ebből a keleti filozófiai álláspontból származtak. A modern orosz gondolkodásban ezt jól képviseli Dosztojevszkij, aki bár
kronológiailag korábbi, mint Tolsztoj, szellemileg későbbi. Dosztojevszkij számára minden tárgy és minden cselekedet
csupán szimbóluma valamilyen megfoghatatlan szellemi igazságnak. Ebből a nézőpontból fakad az a szemléletmód, amely
karaktereit a nyugati hagyományok átlagembere számára szinte érthetetlenné teszi: ha egy ilyen karakter vagyonra tesz szert,
azt kiáltja: "Tönkrementem!". Ha felmentik egy gyilkossági vád alól, vagy valószínűnek tűnik, hogy felmentik, akkor
felkiált: "El vagyok ítélve!", és igyekszik magát gyanúba keverni, hogy biztosítsa a büntetést, amely annyira szükséges a
saját lelki önfelmentéséhez. Ha szándékosan elvéti ellenfelét egy párbajban, bűntudata van, és azt mondja: "Nem lett volna
szabad így megsebeznem; meg kellett volna ölnöm!". A beszélő minden esetben mit sem törődik a vagyonnal, a büntetéssel
vagy az élettel. Csak a lelki értékekkel törődik: az aszkézissel, a bűntudattal, a lelkiismeret-furdalással, az önbecsülés
sérülésével. Ugyanígy a korai vallásos gondolkodók, keresztények és nem keresztények egyaránt, minden tárgyat a szellemi
értékek szimbólumának, minden időbeli sikert a szellemi élet gátlásának tekintettek, és úgy vélték, hogy a gazdagságot csak a
vagyontól való megszabadulással lehet megszerezni, az életet csak a halállal lehet megtalálni (egyenes idézet Platóntól), az
örökkévalóságot csak akkor lehet megtalálni, ha az idő véget ér, és a lelket csak akkor lehet megszabadítani, ha a testet
rabságba vetik. Így Oroszország még 1910-ben, Tolsztoj halálakor is hű maradt görög-bizánci szellemi hagyományához.
Megjegyeztük, hogy Dosztojevszkij, aki valamivel Tolsztoj előtt élt, mégis olyan eszmékkel rendelkezett, amelyek
kronológiailag megelőzték Tolsztoj eszméit. Valójában Dosztojevszkij sok tekintetben a bolsevikok előfutára volt. Figyelmét
a szegénységre, a bűnözésre és az emberi nyomorra összpontosítva, mindig minden nyílt cselekedet vagy szó mögött a valódi
jelentést keresve, végül eljutott oda, hogy a látszat és a jelentés közötti különbség olyan széles lett, hogy ez a kettő
ellentmondásba került egymással. Ez az ellentmondás valójában Isten és az ördög küzdelme volt az ember lelkében. Mivel a
ez a harc vég nélküli, az ember problémáira nincs más megoldás, mint a szenvedéssel való határozott szembenézés. Az ilyen
szenvedés megtisztítja az embereket minden mesterkéltségtől, és egy tömeggé egyesíti őket. Ebben a tömegben az orosz nép,
nagyobb szenvedése és nagyobb lelkisége miatt, a világ reménye, és meg kell mentenie a világot a nyugati civilizáció
materializmusától, erőszakosságától és önzésétől. Másrészt az orosz nép, amely tele van önfeláldozással, és nem hűséges a
luxushoz vagy az anyagi haszonhoz, és megtisztult a szenvedés által, amely minden más szenvedő ember testvérévé teszi,
meg fogja menteni a világot azzal, hogy felemeli az igazságosság kardját az Európából eredő gonosz erők ellen.
Konstantinápolyt elfoglalják, minden szlávot felszabadítanak, és Európát és a világot hódítással szabadságra kényszerítik, így
Moszkva sokakból a harmadik Róma lesz. Mielőtt azonban Oroszország alkalmas lenne arra, hogy ilyen módon megmentse a
világot, az orosz értelmiségnek bele kell olvadnia a szenvedő orosz nép nagy tömegébe, és az orosz népnek át kell vennie
Európa tudományát és technológiáját, amelyet nem szennyez be semmilyen európai ideológia. A szláv testvériségnek az
egész világra való erőszakos kiterjesztésére irányuló törekvés során kiontott vér segíteni fogja az ügyet, mert a közös
szenvedés eggyé teszi az embereket.
Ez a misztikus szláv imperializmus apokaliptikus felhangokkal korántsem csak Dosztojevszkijre jellemző. Sok orosz
gondolkodó homályosan és burkoltan vallotta, és széles körben vonzotta a gondolkodás nélküli tömegeket. A pánszlávizmus
107

propagandájának nagy részében is benne volt, és 1908 után e propaganda növekedésével félhivatalossá vált. Széles körben
elterjedt volt az ortodox papság körében, akik hangsúlyozták az igazságosság uralmát, amely Moszkva, mint a "harmadik
Róma" millennialista megalapítását követi majd. Nyikolaj Danilevszkij (1822-1885) 1869-ben kiadott Oroszország és Európa
című könyvében kifejezetten ezt fogalmazta meg. Ezek az eszmék, mint látni fogjuk, nem haltak ki a Romanov
önkényuralom 1917-es elmúlásával, hanem még nagyobb befolyásra tettek szert, és a marxizmus lenini revíziójával
egyesülve 1917 után Szovjet-Oroszország ideológiájává váltak.
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Negyedik rész - A pufferhatár

A huszadik század első felében a világ hatalmi struktúrája teljesen átalakult. 1900-ban az európai civilizáció, amelyet NagyBritannia vezetett, és amelyet más államok különböző távolságokban követtek, még mindig kifelé terjedt, megzavarva más
társadalmak kultúráját, amelyek nem tudtak ellenállni, és gyakran nem is akartak ellenállni. A kifelé nyomuló európai
struktúra a hatalom, a gazdagság és a presztízs hierarchiáját alkotta, amelynek csúcsán Nagy-Britannia állt, amelyet a többi
nagyhatalom másodlagos rangja, a gazdag másodlagos hatalmak harmadlagos rangja (mint Belgium, Hollandia és
Svédország), és a kisebb vagy dekadens hatalmak negyedlagos rangja (mint Portugália vagy Spanyolország, amelyek
világpozícióját a brit hatalom tartotta fenn) követett.
A huszadik század fordulóján ebből a hatalmi struktúrából felhangzottak a közelgő katasztrófa első rezdülései, amelyeket
azonban általában figyelmen kívül hagytak: 1896-ban az olaszokat az etiópok mészárolták le Adowánál; 1899-1902-ben
Nagy-Britannia egész hatalmát a kis búr köztársaságok tartották sakkban a dél-afrikai háborúban; 1904-1905-ben pedig
Oroszországot legyőzte a feltámadó Japán. Ezeket az előjeleket általában nem vették figyelembe, és az európai civilizáció
tovább haladt az Armageddon felé vezető úton.
A huszadik század második felére a világ erőviszonyai egészen más képet mutattak. Ebben az új helyzetben a világ három
nagy zónából állt: (1) az ortodox civilizáció a Szovjet Birodalom alatt, amely Eurázsia szívét foglalta el; (2) ezt körülvéve
haldokló és széttöredezett kultúrák peremvidéke: és (3) ezen a peremen kívül, és a kultúrák összetöréséért főleg felelős
nyugati civilizáció. Ráadásul a nyugati civilizáció alapvetően megváltozott. 1900-ban egy európai magterületből állt,
amelynek peremterületei Amerikában, Ausztráliában, Új-Zélandon és Afrika peremvidékein voltak. 1950-re a nyugati
civilizáció hatalmi központja Amerikában volt, az afrikai peremvidék elveszett, Európa pedig annyira lecsökkent
hatalomban, gazdagságban és presztízsben, hogy sokak számára úgy tűnt, választania kell: vagy szatellit lesz egy Amerika
uralta nyugati civilizációban, vagy pedig csatlakozik a puffer peremvidékhez, hogy megpróbáljon létrehozni egy harmadik
erőt, amely képes megtartani a hatalmi egyensúlyt Amerika és a szovjet blokk között. Ez a benyomás téves volt, és az 1950es évek végére Európa ismét olyan helyzetbe került, hogy önálló szerepet játszhatott a világ ügyeiben.
Az előző fejezetekben a nyugati civilizáció és az Orosz Birodalom hátterét vizsgáltuk a huszadik század második évtizedéig.
Ebben a fejezetben a puffer peremvidék helyzetét vizsgáljuk meg körülbelül ugyanezen évtized végéig. A huszadik század
elején a puffer peremvidékké váló területek a következőkből álltak: (1) az Oszmán Birodalom által uralt Közel-Kelet, (2) az
Indiai Brit Birodalom által uralt Közel-Kelet, és (3) a két régi civilizációból, Kínából és Japánból álló Távol-Kelet. Ezek
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peremén helyezkedtek el a kisebb gyarmati területek: Afrika, Malajzia és Indonézia. Ezen a ponton az ütközőperem három
nagy területét fogjuk megvizsgálni, egy rövid afrikai pillantással.

8. fejezet - A Közel-Kelet 1914-ig

Több mint egy évszázadon át, nem sokkal a napóleoni háborúk 1815-ös befejezése után 1922-ig a nagyhatalmak viszonyát az
úgynevezett "közel-keleti kérdés" nehezítette. Ez a probléma, amely az Oszmán Birodalom növekvő gyengeségéből fakadt,
azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy mi lesz a török hatalom visszavonulásával kormányzat nélkül maradt földekkel és
népekkel. A problémát bonyolultabbá tette az a tény, hogy a török hatalom nem vonult vissza, hanem inkább ott bomlott le,
ahol volt, így sok területen jogilag továbbra is létezett, miközben a szultáni kormányzat gyengesége és korruptsága miatt
valójában már megszűnt működni. Maguk a törökök nem úgy igyekeztek fenntartani pozíciójukat, hogy gyengeségüket és
korrupciójukat reformokkal orvosolták, hanem úgy, hogy egyik európai államot kijátszották a másik ellen, és kegyetlen és
önkényes intézkedéseket alkalmaztak minden olyan alattvaló népükkel szemben, amelyik nyugtalankodni merészelt az
uralmuk alatt.
Az Oszmán Birodalom 1526-1533 között érte el csúcspontját Magyarország meghódításával és Bécs első ostromával. A
második, szintén sikertelen ostromra 1683-ban került sor.
Ettől kezdve a török hatalom hanyatlott és a török szuverenitás visszavonult, de sajnos a hanyatlás sokkal gyorsabb volt, mint
a visszavonulás, aminek következtében az alávetett népek lázadásra, a külföldi hatalmak pedig beavatkozásra ösztönözték a
török hatalom gyengesége miatt azokat a területeket, amelyek névlegesen még mindig a szultán fennhatósága alatt álltak.
Az Oszmán Birodalom fénykorában mind területét, mind népességét tekintve nagyobb volt, mint bármelyik korabeli európai
állam. A Földközi-tengertől délre az Atlanti-óceántól Marokkóban a Perzsa-öbölig, a Földközi-tengertől északra az Adriaitengertől a Kaszpi-tengerig terjedt, beleértve a Balkánt egészen Lengyelországig északra és a Fekete-tenger teljes északi
partvidékét. Ez a hatalmas birodalom huszonegy kormányzatra volt felosztva, és hetven vilajetre tagolódott, amelyek
mindegyike egy-egy pasa alatt állt. Az egész struktúrát, mint adománygyűjtő katonai rendszert az tartotta össze, hogy az
uralkodók mindenhol muszlimok voltak. A legfőbb uralkodó Konstantinápolyban nemcsak szultán (és így a birodalom feje),
hanem kalifa is volt (és így a muszlim hitvallás védelmezője). A birodalom nagy részén a népek tömegei az uralkodóikhoz
hasonlóan muszlimok voltak, de a birodalom nagy részén a népek tömegei nem muszlimok voltak, római keresztények,
ortodox keresztények, zsidók vagy más hitvallásúak.
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A nyelvi eltérések még a vallási különbségeknél is szembetűnőbbek voltak. Csak az anatóliai népek beszéltek általában
törökül, míg az észak-afrikai és közel-keleti népek különböző sémi és hamita dialektusokat beszéltek, amelyek közül a
legelterjedtebb az arab volt. Szíriától a Kaszpi-tengerig Anatólia alján át számos nyelv volt, amelyek közül a kurd és az
örmény volt a legfontosabb. Az Égei-tenger partvidékén, különösen a nyugati partvidéken általában görögül beszéltek. Az
északi part a török, görög és bolgár nyelvű népek zavaros keveréke volt. Az Adriai-tenger keleti partja a 40. szélességi fokig
görög nyelvű volt, majd az albán majdnem három szélességi fokon át albán, amely fokozatosan beleolvadt a különböző
délszláv nyelvekbe, mint a horvát, a szlovén és (a belső területeken) a szerb. A dalmát tengerparton és Isztrián sok olasz
nyelvű lakos élt. A Fekete-tenger partján maga Trákia a Boszporusztól a 42. szélességi körig, ahol a bolgárok tömege volt,
török, görög és bolgár keverék volt. A Balkán középső része zavaros terület volt, különösen Macedóniában, ahol török,
görög, albán, szerb és bolgár nyelvek találkoztak és keveredtek. A bolgár nyelvű csoportoktól északra, és általában a Duna
által elválasztva tőlük, a románok éltek. A horvátoktól és szerbektől északra, és általában a Dráva folyó által elválasztva
tőlük, a magyarok voltak. A magyarok és a románok találkozásának területe, Erdély zavaros volt, az egyik nyelv nagy
tömbjeit a másik nyelv tömbjei választották el társaiktól, és a zűrzavart fokozta a németek és a cigányok jelentős számú
jelenléte.
Az Oszmán Birodalom vallási és nyelvi megosztottságát bonyolították a földrajzi, társadalmi és kulturális megosztottságok,
különösen a Balkánon. Ez utóbbi terület olyan ellentéteket hozott létre, mint a görögök viszonylag fejlett kereskedelmi és
kereskedelmi tevékenysége; primitív pásztorcsoportok, mint például az albán kecskepásztorok; megélhetési földművesek,
akik Macedónia sziklás talaján kis parcellákból kaparták ki a megélhetésüket; paraszti méretű gazdaságok Szerbia és
Románia jobb talaján; nagy, gazdag földbirtokok, amelyek a kereskedelmi piacra termelnek, és Magyarországon és
Romániában jobbágyok dolgoznak. Ez a sokféleség minden
a Balkánon szinte lehetetlenné tette a megegyezésen vagy föderáción alapuló politikai egység reményét. Valójában szinte
lehetetlen volt olyan politikai határokat húzni, amelyek egybeestek volna a földrajzi és nyelvi vagy vallási határokkal, mivel
a nyelvi és vallási különbségek gyakran osztálykülönbségeket jeleztek. Így a felső és alsó osztályok vagy a kereskedelmi és
mezőgazdasági csoportok még egyazon körzetben is gyakran különböző nyelvet vagy vallást beszéltek. A sokféleség ilyen
mintázatát legkönnyebben a katonai erő egyszerű fitogtatásával lehetett összetartani. Ezt a törökök biztosították. A
militarizmus és a fiskalizmus volt a török uralom két fő jellemzője, és teljesen elegendő volt a birodalom összetartásához,
amíg mindkettő hatékony maradt, és a birodalom mentes volt a külső beavatkozástól. A tizennyolcadik század folyamán
azonban a török közigazgatás hatástalanná vált, és a külső beavatkozás fontossá vált.
A szultán, aki teljesen abszolút uralkodó volt, nagyon gyorsan teljesen önkényes uralkodóvá vált. Ez a tulajdonsága minden
tevékenységére kiterjedt. Háremét mindenféle formális ceremónia nélkül töltötte fel bármelyik nővel, aki tetszett neki. Az
ilyen számos és ideiglenes kapcsolatból számos gyermek született, akik közül sokakat elhanyagoltak vagy el is felejtettek.
Ennek megfelelően a trónöröklés soha nem alakult ki, és soha nem alapult a primogenitásra. Ennek következtében a szultán
szinte minden irányból gyilkosságtól tartott. Hogy ezt elkerülje, hajlamos volt olyan személyekkel körülvenni magát, akiknek
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semmi esélyük sem lehetett az utódlásra: nőkkel, gyerekekkel, négerekkel, eunuchokkal és keresztényekkel. Az 1451-től
kezdődően valamennyi szultán rabszolga anyától született, és ezután már csak egyetlen szultán vette a fáradságot, hogy
hivatalos házasságot kössön. Ez az életmód teljesen elszigetelte a szultánt az alattvalóitól.
Ez az elszigeteltség a kormányzás folyamatára és az uralkodó magánéletére egyaránt vonatkozott. A legtöbb szultán kevés
figyelmet fordított a kormányzásra, ezt a nagyvezírekre és a helyi pasákra bízták. Az előbbieknek nem volt hivatali idejük, a
hárem intrikáinak szeszélyei szerint nevezték ki vagy távolították el őket. A pasák egyre inkább függetlenedtek, mivel ők
szedték be a helyi adókat és állítottak fel helyi katonai erőket. Az a tény, hogy a szultán egyben kalifa is volt (és így
Mohamed vallási utódja), valamint az a vallási meggyőződés, hogy a kormányzat isteni vezetés alatt áll, és engedelmeskedni
kell neki, bármilyen igazságtalan és zsarnoki is legyen, a politikai vagy társadalmi kérdésekkel kapcsolatos minden vallási
gondolkodás a status quo igazolásának formáját öltötte, és szinte lehetetlenné tett mindenféle reformot.
Reformot csak a szultán hozhatott, de az ő tudatlansága és a társadalomtól való elszigeteltsége valószínűtlenné tette a
reformot. Ennek következtében az egész rendszer egyre gyengébbé és korruptabbá vált. A közigazgatás kaotikus, hatástalan
és önkényes volt. Szinte semmit sem lehetett megtenni a tisztviselőknek adott ajándékok és kenőpénzek nélkül, és nem
mindig lehetett tudni, hogy melyik tisztviselő vagy tisztviselők sora a helyes, akit meg kell jutalmazni.
Az általunk leírt káosz és gyengeség a tizenhetedik századra teljes virágzásnak indult, és a következő kétszáz év során egyre
súlyosbodott. A szultán már 1699-ben elvesztette Magyarországot, Erdélyt, Horvátországot és Szlavóniát a Habsburgoktól, a
Nyugat-Balkán egyes részeit Velencétől, északi területeket pedig Lengyelországtól. A tizennyolcadik század folyamán
Oroszország a Fekete-tengertől északra fekvő területeket, nevezetesen a Krímet szerezte meg.
A tizenkilencedik század folyamán a közel-keleti kérdés egyre élesebbé vált.
Oroszország nagyhatalomként került ki a napóleoni háborúkból, és képes volt növelni a Törökországra gyakorolt nyomást.
Ez a nyomás három motivációból fakadt. Az orosz imperializmus arra törekedett, hogy a Fekete-tenger uralmával, valamint a
szorosok és Konstantinápoly megszerzésével az Égei-tengerhez való hozzáférés elnyerésével kijáratot nyerjen a déli nyílt
vizekre. Később ezt a törekvést kiegészítette a Perzsiára gyakorolt gazdasági és diplomáciai nyomás, hogy elérje a Perzsaöblöt. Oroszország ugyanakkor az Oszmán Birodalomban az ortodox keresztények védelmezőjének tekintette magát, és már
1774-ben megszerezte a szultán hozzájárulását ehhez a védőszerephez. Ráadásul Oroszországnak, mint a legerősebb szláv
államnak, ambíciói voltak arra, hogy a szultán birodalmában élő szlávok védelmezőjének tekintsék.
Ezeket az orosz ambíciókat a szultán egyedül nem tudta volna meghiúsítani, de nem is kellett egyedül állnia. Általában
támogatást talált Nagy-Britanniában és egyre inkább Franciaországban is. Nagy-Britannia megszállottan védte Indiát, amely
az egész birodalom védelme szempontjából létfontosságú munkaerőforrás és katonai állomáshely volt. 1840-től 1907-ig azzal
a rémálomszerű lehetőséggel kellett szembenéznie, hogy Oroszország megkísérelhet átkelni Afganisztánon ÉszaknyugatIndiába, vagy Perzsián át a Perzsa-öbölbe, vagy a Dardanellákon és az Égei-tengeren keresztül a Földközi-tengeren keresztül
behatolhat a britek "India felé vezető életvonalára". A Szuezi-csatorna 1869-es megnyitása a britek szemében megnövelte
112

ennek a keletre vezető földközi-tengeri útvonalnak a jelentőségét. A brit erők Gibraltárban, Máltán (amelyet 1800-ban
szereztek meg), Cipruson (1878) és Egyiptomban (1882) védték. Általánosságban elmondható, hogy a török zsarnokságnak
alávetett népek iránti angol humanitárius szimpátia és a jó kormányzás érdemeinek angol megbecsülése ellenére a brit
birodalmi politika úgy vélte, hogy érdekei nagyobb biztonságban vannak egy gyenge, esetleg korrupt Törökországgal a
Közel-Keleten, mint bármely nagyhatalommal a térségben, vagy a térség kis független államokra bontva, amelyek a
nagyhatalmak befolyása alá kerülhetnek.
A francia aggodalom a Közel-Kelettel kapcsolatban párhuzamos, de gyengébb volt, mint Nagy-Britanniáé. Kulturális és
kereskedelmi kapcsolatokat ápoltak a Levantei térséggel, amelyek egyes esetekben egészen a keresztes hadjáratokig nyúltak
vissza. Emellett a franciáknak ősi igényeik voltak arra, hogy az Oszmán Birodalomban élő római katolikusok és a
jeruzsálemi "szent helyek" védelmezőinek tekintsék őket, amelyeket 1854-ben újjáélesztettek.
Három másik hatás, amely egyre erősebbé vált a Közel-Keleten, a nacionalizmus erősödése, valamint Ausztria (1866 után) és
Németország (1889 után) növekvő érdekei voltak. A balkáni nacionalizmus első rezdülései a szerbek 1804-1812-es
felkelésében mutatkoztak meg. Azzal, hogy 1812-ben Oroszország elfoglalta Besszarábiát Törökországtól, a szerbek számára
jogot szerzett a helyi önkormányzatiságra. Sajnos ez utóbbiak szinte azonnal egymás ellen kezdtek harcolni, a legfőbb
szakadás a Milan Obrenovics vezette oroszbarát csoport és a György Petroviæ (ismertebb nevén Karageorge) vezette szerb
nacionalista csoport között alakult ki. Az 1830-ban hivatalosan megalakult szerb államot a Dvina, a Save, a Duna és a Timok
folyók határolták. A török fennhatóság alatt álló helyi autonómiával továbbra is adót fizetett a szultánnak, és török
csapatokból álló helyőrségeket támogatott. Az Obrenovics és Karageorgevics közötti ördögi viszály azután is folytatódott,
hogy Szerbia 1878-ban elnyerte teljes függetlenségét. Az Obrenovics-dinasztia 1817-1842 és 1858-1903 között uralkodott,
míg a Karageorgevics-csoport 1842-1858 és 1903-1945 között. Az intrikák a
alkotmányos konfliktussá szélesedett, amelyben az Obrenovics-csoport az 1869-es, valamivel kevésbé liberális alkotmányt,
míg a Karageorgevic-csoport az 1889-es, valamivel liberálisabb alkotmányt támogatta. Az előbbi alkotmány 1869-1889-ben,
majd 1894-1903 között volt érvényben, míg az utóbbi 1889-1894 között, majd 1903-1921 között. Annak érdekében, hogy a
nacionalista érzelmekre való hivatkozással megnyerjék a nép támogatását, mindkét csoport Törökország, majd később
Ausztria-Magyarország ellen szövetkezett.
A balkáni nacionalizmus másik példája a szultántól való függetlenségért folytatott görög függetlenségi harcban (1821-1830)
jelent meg. Miután a görögök és a muszlimok ezrével mészárolták le egymást, a görög függetlenséget alkotmányos
monarchiával, a három nagyhatalom garanciája mellett hozták létre. Egy bajor herceget ültettek a trónra, aki egy
központosított, bürokratikus, jogállamot kezdett el létrehozni, amely meglehetősen alkalmatlan volt egy olyan ország
számára, amelynek ilyen alkotmányellenes hagyományai, rossz közlekedési és kommunikációs lehetőségei, alacsony
írástudási szintje és nagyfokú pártos lokalizmusa volt. Harminc viharos év után (1832-1862) Bajor Ottót letaszították, és
helyébe egy dán herceg és egy teljesen demokratikus egykamarás kormány lépett, amely csak valamivel jobban működött. A
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dán dinasztia továbbra is uralkodik, bár 1924-1935-ben köztársaság, majd különböző alkalmakkor katonai diktatúrák,
nevezetesen Joannes Metaxas (1936-1941) diktatúrája váltotta fel.
A balkáni nacionalizmus első kezdeteit nem szabad túlhangsúlyozni. Bár a térség lakói mindig is barátságtalanok voltak a
kívülállókkal szemben, és nehezteltek a nehézkes kormányokra, ezeket az érzéseket inkább provincializmusnak vagy
lokalizmusnak, mint nacionalizmusnak kell tekinteni. Az ilyen érzelmek minden primitív nép körében elterjedtek, és csak
akkor tekinthetők nacionalizmusnak, ha olyan széleskörűek, hogy magukban foglalják az azonos nyelvű és kultúrájú népek
iránti lojalitást, és olyan módon szerveződnek, hogy ez a lojalitás az állam felé irányul, mint a nacionalista törekvések magja.
Így értelmezve a nacionalizmus csak 1878 után vált igen erős tényezővé az Oszmán Birodalom felbomlásában.
A balkáni nacionalizmus kezdeteihez szorosan kapcsolódtak a pánszlávizmus kezdetei és az erre reagáló különböző
"pánmozgalmak", mint például a pániszlamizmus.
Ezek csak a XIX. század legvégén emelkedtek jelentős szintre. Egyszerűen megfogalmazva a pánszlávizmus a szlávok
kulturális és hosszú távon talán politikai egységét célzó mozgalom volt. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy
Oroszországnak joga van az Oroszországon kívüli szláv népek védelmezőjének szerepét betölteni. Időnként egyes népek,
különösen Oroszország ellenségei számára nehéz volt különbséget tenni a pánszlávizmus és az orosz imperializmus között. A
pániszlamizmus ugyanilyen egyszerűen definiálva az összes muszlim nép egységét vagy legalábbis együttműködését célzó
mozgalom volt, hogy ellenálljanak az európai hatalmaknak a muszlim területekre való betolakodásának. Konkrétan arra
törekedett, hogy a kalifa olyan vallási, és idővel talán politikai vezetést kapjon, amilyennel korábban valóban nem
rendelkezett. Mindkét pánmozgalom a XIX. század végéig nem bír jelentőséggel, míg a balkáni nacionalizmus csak
valamivel korábban emelkedett jelentőségre, mint ezek.
Ezeknek a balkáni nacionalistáknak romantikus álmaik voltak az azonos nyelvű népek egyesítéséről, és általában torz
történelmi perspektívával tekintettek vissza egy olyan időszakra, amikor nyelvtársaik fontosabb politikai szerepet játszottak.
A görögök egy újjáéledt bizánci államról vagy akár egy periklészi Athéni Birodalomról álmodoztak. A szerbek Dusán István
napjairól álmodoztak, míg a bolgárok még messzebbre, a X. század eleji Szimeon bolgár birodalmának napjaihoz nyúltak
vissza. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy még a huszadik század elején is csak a balkáni népek művelt kisebbségének
körében fordultak elő ilyen álmok. A XIX. században a balkáni agitációt sokkal inkább a török rossz kormányzás okozta,
mint a nemzeti érzés bármiféle felbuzdulása. Ráadásul, ha a nemzeti érzés megjelent, akkor az ugyanolyan valószínűséggel a
különböző szomszédokkal szembeni ellenségeskedés, mint a kultúrában és vallásban azonos népekkel való egység érzése
volt. A lokalizmus és az osztályellentétek (különösen a városi csoportokkal szembeni vidéki ellenségeskedés) pedig
mindenkor magas szinten maradtak.
Oroszország a tizenkilencedik században ötször viselt háborút Törökország ellen. Az utolsó két alkalommal a nagyhatalmak
beavatkoztak, hogy megakadályozzák, hogy Oroszország ráerőltesse akaratát a szultánra. Az első beavatkozás a krími
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háborúhoz (1854-1856) és a párizsi kongresszushoz (1856) vezetett, míg a második beavatkozás az 1878-as berlini
kongresszuson átírta azt a békeszerződést, amelyet a cár éppen a szultánra kényszerített (San Stefano-i szerződés, 1877) .
1853-ban a cár az Oszmán Birodalom ortodox keresztényeinek védelmezőjeként megszállta a Dunától északra és a
Kárpátoktól keletre fekvő Moldvai és Walachiai fejedelemségeket. Brit nyomásra a szultán hadat üzent Oroszországnak, és
az ezt követő "krími háborúban" Nagy-Britannia, Franciaország és Szardínia támogatta. Az oroszellenes erőkhöz való
csatlakozással fenyegetve Ausztria a cárt a fejedelemségek kiürítésére kényszerítette, és maga foglalta el azokat, így a
Balkánon két generáción át tartó osztrák-orosz rivalizálás kezdődött, amely végül az 1914-1918-as világháborút idézte elő.
Az 1856-os párizsi kongresszus igyekezett minden lehetőséget kizárni a török ügyekbe való jövőbeni orosz beavatkozásra.
Garantálták Törökország integritását, Oroszország lemondott a szultán keresztény alattvalói védelmezői igényéről,
"semlegesítették" a Fekete-tengert azáltal, hogy megtiltották minden hadihajó és haditengerészeti arzenál használatát a vizein
és partjain, nemzetközi bizottságot hoztak létre a Duna szabad hajózásának biztosítására, és 1862-ben, többéves
határozatlanság után, a két fejedelemség, Moldva és Walávia, valamint Besszarábia megalakíthatta Románia államát. Az új
állam 1878-ig technikailag török fennhatóság alatt maradt. Az Oszmán Birodalom utódállamai közül a legfejlettebb volt,
fejlett oktatási és igazságszolgáltatási rendszerrel, amely a napóleoni Franciaországéra épült, valamint alapos
agrárreformmal.
Ez utóbbi, amelyet két szakaszban hajtottak végre (1863-1866 és 1918-1921), felosztotta az egyház és a nemesség
nagybirtokait, és eltörölte az úrbéri illetékek vagy a jobbágyság minden nyomát. Egy liberális, de nem demokratikus
alkotmány alapján egy német herceg, Hohenzollern-Sigmaringeni Károly (1866-1914) új dinasztiát hozott létre, amelynek
csak 1948-ban lett vége. Az ország kulturális és oktatási rendszere ez alatt az egész időszak alatt továbbra is Franciaország
felé orientálódott, éles ellentétben az uralkodó dinasztia német szimpátiával bíró hajlamaival. A román birtoklás
Besszarábia birtoklása és az ország nevében is tükröződő, latin örökségükre való általános büszkeségük gátat szabott az
Oroszországgal való jó kapcsolatoknak, noha a románok többsége az ortodox egyház tagja volt.
Az Oszmán Birodalom politikai és katonai gyengesége az orosz nyomással és a balkáni nacionalizmusokkal szemben
nyilvánvalóvá tette, hogy nyugatiasodnia kell, és meg kell reformálnia magát, ha fenn akar maradni. A szultán 1839-1877
között széleskörű szóbeli ígéreteket tett ebbe az irányba, sőt bizonyos erőfeszítések is történtek ezen ígéretek végrehajtására.
A hadsereget európai alapokon szervezték újjá Poroszország segítségével. Újjászervezték és központosították a helyi
közigazgatást, és jelentősen javították az adórendszert, elsősorban az adózó parasztok használatának visszaszorításával; a
kormánytisztviselőket tiszteletdíjas alapról fizetett alapra helyezték át; megszüntették a rabszolgapiacot, bár ez a szultán
jövedelmének nagymértékű csökkenését jelentette; az oktatásban a vallási monopóliumot megnyirbálták, és jelentős
lendületet adtak a világi technikai oktatásnak. Végül 1856-ban egy, a nagyhatalmak által a szultánra kényszerített ediktumban
arra törekedtek, hogy Törökországban világi államot hozzanak létre, eltörölve minden, a hitvalláson alapuló egyenlőtlenséget

115

a személyes szabadság, a jog, a tulajdon, az adózás, valamint a hivatalok és a katonai szolgálatra való alkalmasság
tekintetében.
A gyakorlatban e papíron megvalósuló reformok egyike sem volt túl hatékony. A török nép szokásait nem lehetett papíralapú
rendeletekkel megváltoztatni. Valójában minden erre irányuló kísérlet sok muszlim haragját váltotta ki, olyannyira, hogy a
nem muszlimokkal szembeni személyes viselkedésük még rosszabbá vált. Ugyanakkor ezek az ígéretek arra késztették a nem
muszlimokat, hogy jobb bánásmódot várjanak el, így a különböző csoportok közötti viszony elmérgesedett.
Még ha a szultánnak minden szándéka meg is lett volna arra, hogy véghezvigye a meghirdetett reformjait, a török társadalom
szerkezete és a képzett adminisztrátorok, sőt az írástudó emberek teljes hiánya miatt rendkívüli nehézségekbe ütközött volna.
A török állam teokratikus állam volt, a török társadalom pedig patriarchális, sőt törzsi társadalom. Bármilyen mozgalom a
szekularizáció vagy a társadalmi egyenlőség irányába könnyen nem reformot, hanem a társadalom teljes megsemmisülését
eredményezhette volna az államot és a társadalmat egyaránt összetartó vallási és tekintélyelvű kapcsolatok felbomlásával. A
reformok irányába mutató mozgalom azonban nem élvezte a szultán teljes támogatását; ellenállást váltott ki a konzervatívabb
és bizonyos szempontból lojálisabb muszlim csoportok körében; ellenállást váltott ki sok liberális törökből, mivel a
Törökországra gyakorolt nyugati nyomásból eredt; ellenállást váltott ki sok keresztény vagy nem török csoportból, akik attól
tartottak, hogy egy sikeres reform gyengítheti az Oszmán Birodalom teljes felbomlásának esélyeit; és a reformtörekvések,
mivel a török állam teokratikus jellegét célozták, ellentétben álltak a szultán azon törekvéseivel, hogy a pániszlamizmus
vezetőjévé tegye magát, és kalifa címét arra használta, hogy a nem oszmán muszlimokat Indiában, Oroszországban és
Keleten mozgósítsa, hogy támogassák őt az európai nagyhatalmakkal folytatott harcaiban.
Másfelől az is nyilvánvaló volt, hogy Törökország nem találkozhat egyetlen európai állammal sem a katonai egyenlőség
alapján, amíg nem nyugatiasodik. Ugyanakkor a nyugati hatalmak olcsó, gépi úton előállított ipari termékei kezdtek
Törökországba áramlani, és tönkretenni a törökországi kézművesek megélhetési képességét. Ezt vámvédelemmel nem
lehetett megakadályozni, mert a szultánt nemzetközi egyezmények kötelezték arra, hogy vámjait alacsony szinten tartsa.
Ugyanakkor a vonzáskörzet
a nyugati életmód vonzerejét a szultán néhány alattvalója is érezni kezdte, akik ismerték azokat. Ezek elkezdtek agitálni az
iparosítás vagy a vasútépítés, az oktatás, különösen a műszaki oktatás szélesebb lehetőségei, a török nyelv reformja és a török
irodalom új, kevésbé formális fajtái, az igazságszolgáltatás és az államháztartás becsületes és személytelen igazgatási
módszerei, és mindazokért a dolgokért, amelyek a nyugati hatalmakat azáltal, hogy erőssé tették, veszélyt jelentettek
Törökországra nézve.
A szultán az 1838-1875 közötti időszakban gyenge reformtörekvéseket tett, de az utóbbi időpontra teljesen kiábrándult
ezekből az erőfeszítésekből, és a kíméletlen cenzúra és elnyomás politikájára tért át; ez az elnyomás végül az 1908-as
úgynevezett "fiatal török" lázadáshoz vezetett.
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A gyenge reformoktól a kíméletlen elnyomás felé való elmozdulás egybeesett a Törökország elleni orosz támadások
megújulásával. Ezeket a támadásokat a bolgár agitátorok macedóniai lemészárlása és a Szerbia elleni sikeres török háború
szította. A pánszlávizmus tanára hivatkozva Oroszország a bolgárok és a szerbek segítségére sietett, és gyorsan legyőzte a
törököket, kényszerítve őket a San Stefano-i szerződés elfogadására, mielőtt a nyugati hatalmak bármelyike beavatkozhatott
volna (1877). Ez a szerződés más rendelkezések mellett létrehozta a Törökországtól független és orosz katonai megszállás
alatt álló nagy Bulgária államot, beleértve Macedónia nagy részét is.
Ez a San Stefano-i szerződés, különösen a nagy bolgár államra vonatkozó rendelkezés, amely, attól tartottak, nem lenne más,
mint egy orosz eszköz, teljesen elfogadhatatlan volt Anglia és Ausztria számára. Franciaországgal, Németországgal és
Olaszországgal összefogva arra kényszerítették Oroszországot, hogy jöjjön el egy berlini konferenciára, ahol a szerződést
teljesen átírták (1878). Elfogadták Szerbia, Montenegró és Románia függetlenségét, valamint a Fekete-tengertől keletre fekvő
Kars és Batum orosz felvásárlását. Romániának Besszarábiát Oroszországnak kellett átadnia, de Dobrudzsát megkapta a
szultántól. Magát Bulgáriát, a konferencia döntő kérdését, három részre osztották: (a) a Duna és a Balkán-hegység közötti
sávot autonóm és adót fizető államként hozták létre török fennhatóság alatt; (b) Bulgária hegységektől délre eső részét a
szultánnak visszaadták Kelet-Rumélia tartományként, amelyet a hatalmak által jóváhagyott keresztény kormányzó irányít; és
(c) a még délebbre fekvő Macedóniát visszaadták Törökországnak, közigazgatási reformok ígérete fejében. Ausztria jogot
kapott Bosznia, Hercegovina és a novi-bazári szanjak (Szerbia és Montenegró közötti sáv) megszállására.
Az angolok a Törökországgal kötött külön megállapodás értelmében megkapták Ciprus szigetét, hogy addig tartsák azt, amíg
Oroszország birtokolja Batumot és Karsot. A többi állam nem kapott semmit, bár Görögország igényt nyújtott be Krétára,
Thesszáliára, Epirusra és Macedóniára, míg Franciaország Tunisz iránti érdeklődéséről beszélt, Olaszország pedig nem
titkolta tripoli és albániai ambícióit. Egyedül Németország nem kért semmit, és mérsékletességéért a szultán köszönetét és
barátságát kapta.
Az 1878. évi berlini szerződés szinte minden szempontból katasztrófa volt, mert Ausztria kivételével minden államnak
felcsigázta az étvágyát és kielégítetlenül hagyta az éhségét. A pánszlávok, a románok, a bolgárok, a délszlávok, a görögök, a
törökök és a törökök
mind elégedetlenek voltak a rendezéssel. A megállapodás a Balkánt nyílt puskaporos hordóvá változtatta, amelyből a szikrát
csak nagy nehezen és csak húsz évig sikerült távol tartani. Emellett kilátásba helyezte az észak-afrikai török birtokok
felszámolását is, és ezzel olyan rivalizálást szított a nagyhatalmak között, amely az 1878-1912 közötti időszakban állandó
veszélyt jelentett a békére. Besszarábia román elvesztése, Kelet-Rumélia bolgár elvesztése, az Adriai-tenger elérésének vagy
akár Montenegró elérésének reményének délszláv elvesztése (Bosznia és Novi-Bazár osztrák megszállása miatt), Thesszália
vagy Kréta görög elvesztése, valamint a törökök teljes elbizonytalanodása az általános elégedetlenség légkörét teremtette
meg. Mindezek közepette a Macedóniának tett reformígéret, anélkül, hogy az ígéret érvényesítéséről rendelkeztek volna,
olyan reményeket és izgalmakat keltett, amelyeket nem lehetett sem kielégíteni, sem lecsillapítani.
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Még Ausztria is, amely látszólag többet kapott, mint amire igazán számíthatott, Boszniában megszerezte azt az eszközt,
amely végül a Habsburg Birodalom teljes megsemmisüléséhez vezetett. Ezt a megszerzést Bismarck bátorította, hogy az
osztrák törekvéseket dél felé, az Adria felé és Németországon kívülre terelje. De azzal, hogy Bismarck Ausztriát ily módon a
délszláv egységről szőtt álmok útjában álló legfőbb akadállyá tette, egyben a Hohenzollern-birodalom pusztulásának
alkalmát is megteremtette. Világos, hogy az 1878 és 1919 közötti európai diplomáciatörténet alig több, mint a berlini
kongresszus hibáinak kommentálása.
Oroszország számára az 1878-as események keserű csalódást jelentettek. Még a kiegyezésből létrejött kis bolgár állam is
kevés elégtételt adott nekik. Az Oroszország által diktált alkotmánnyal és a cár unokaöccse, Battenbergi Sándor fejedelem
vezetésével a bolgárok olyan együttműködési készséget mutattak, amely mélységesen elkeserítette az oroszokat. Ennek
eredményeként, amikor Kelet-Rumélia 188-ban fellázadt, és Bulgáriával való egyesülést követelt, a változást Oroszország
ellenezte, Ausztria pedig támogatta. Szerbia keserűségében háborút indított Bulgária ellen, de Ausztria legyőzte és békére
kényszerítette. Bulgária és Kelet-Rumélia unióját a szultán arcmentő feltételekkel elfogadta. Az orosz ellenvetéseket Ausztria
és Anglia hatalma korlátok között tartotta, de elég erősek voltak ahhoz, hogy kikényszerítsék Battenbergi Sándor lemondását.
Sándor utódjául Ferdinánd szász-koburg-gothai herceget választották meg, de ez Oroszország számára elfogadhatatlan volt,
és egyik hatalom sem ismerte el, egészen az Oroszországgal való 1896-os kibéküléséig. Ebben az időszakban az állam
általában zűrzavaros volt, az összeesküvések és merényletek folyamatosan követték egymást. Az IMRO nevű macedón
forradalmi szervezet, amely területük függetlenségéért dolgozott, egyre inkább terrorista politikát folytatott, és minden olyan
bolgár vagy román államférfit megölt, aki nem működött együtt teljes szívvel az erőfeszítéseikkel. Az izgatott bolgárok
lázadó bandákat alakítottak, amelyek Macedóniába is betörtek, és a tartományban a felkelés véglegessé vált, és 1902-ben
teljes erővel kitört. Ekkorra már szerb és görög bandák is csatlakoztak a zűrzavarhoz. A hatalmak ekkor léptek közbe, hogy
osztrák-orosz felügyelet mellett reformprogramot indítsanak el Macedóniában.
A berlini kongresszus megkezdte a török pozíció felszámolását Észak-Afrikában. Franciaország, amely 1830 óta megszállta
Algériát, 1881-ben Tunisz felett is francia protektorátust hozott létre. Ez Egyiptom brit megszállásához vezetett a következő
évben.
évben. Olaszország nem hagyta magát, és igényt tartott Tripolira, de nem tudott mást elérni, mint egy jegyzékváltást, az
1887-es mediterrán egyezményt, amelyben Anglia, Olaszország, Ausztria, Spanyolország és Németország ígéretet tett arra,
hogy fenntartja a status quo-t a Földközi-tengeren, az Adriai-tengeren, az Égei-tengeren és a Fekete-tengeren, hacsak minden
fél bele nem egyezik a változásokba. Az egyetlen konkrét előny Olaszország számára ebben az volt, hogy a britek támogatást
ígértek Észak-Afrikában, cserébe az egyiptomi brit álláspont olasz támogatásáért. Ez csak gyenge kielégítést nyújtott a tripoli
olasz ambícióknak, de 1900-ban megerősítette egy francia-olasz megállapodás, amellyel Olaszország szabad kezet adott
Franciaországnak Marokkóban, cserébe szabad kezet kapott Tripoliban.
Berlin és Bagdad közötti vasúti terv
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1900-ra egy teljesen új tényező kezdett beleszólni a keleti kérdésbe. Bismarck (1862-1890) alatt Németország minden
Európán kívüli kalandot elkerült. II. Vilmos (1888-1918) alatt mindenfajta kalandot, különösen a távoli és bizonytalan
kalandokat, örömmel fogadtak. A korábbi időszakban Németország a közel-keleti kérdéssel csak az európai "hatalmi
koncert" tagjaként és néhány mellékes kérdéssel foglalkozott, mint például német tisztek alkalmazása a török hadsereg
kiképzésében. 1889 után más volt a helyzet. Gazdaságilag a németek kereskedelmi ügynökségek és banki létesítmények
létrehozásával kezdtek betörni Anatóliába; politikailag Németország minden módon igyekezett megerősíteni Törökország
nemzetközi pozícióját. Ezt a törekvést szimbolizálta a német császár két látogatása a szultánnál 1889-ben és 1898-ban. Az
utóbbi alkalommal ünnepélyesen barátságot ígért "Abdul Hamid szultánnak és annak a háromszázmillió mohamedánnak,
akik őt kalifaként tisztelik". A legfontosabb talán a tervezett "Berlin-Bagdad" vasúti terv volt, amelynek fővonalát az osztrákmagyar határtól az észak-mezopotámiai Nusaybinig 1918 szeptemberére fejezte be. Ez a projekt nemcsak az Oszmán
Birodalom és a Közel-Kelet, hanem egész Európa számára is a legnagyobb gazdasági, stratégiai és politikai jelentőséggel
bírt. Gazdaságilag egy olyan régiót csapolt meg, amely hatalmas ásványi és mezőgazdasági erőforrásokkal rendelkezett,
beleértve a világ legnagyobb kőolajkészleteit is. Ezeket kapcsolatba hozta Konstantinápollyal, és azon túl Közép- és
Északnyugat-Európával. A későn iparosodott Németországnak nagy, kielégítetlen élelmiszer- és nyersanyagigénye volt, és
nagy kapacitása volt olyan ipari termékek előállítására, amelyeket exportálni lehetett az ilyen élelmiszerek és nyersanyagok
kifizetésére. Németország erőfeszítéseket tett és tett továbbra is, hogy megoldást találjon erre a problémára a DélAmerikával, a Távol-Kelettel és Észak-Amerikával való kereskedelmi kapcsolatok megnyitásával. Az ilyen kereskedelmi
kapcsolatok ösztönzésére banki létesítményeket és kereskedelmi hajót hoztak létre. A németek azonban erős stratégiai
érzékükkel jól tudták, hogy az említett területekkel való kapcsolatok ki vannak szolgáltatva a brit flottának, amely háborús
időkben szinte kétségtelenül a tengereket fogja uralni. A Berlin-Bagdad vasútvonal megoldotta ezeket a döntő problémákat.
A német kohászat számára kapcsolatot teremtett Anatólia nagy fémkészleteivel; a német textilipar számára kapcsolatot
teremtett a Balkán, Anatólia és Mezopotámia gyapjú-, gyapot- és kenderellátásával; valójában a német ipar szinte minden ága
számára lehetőséget teremtett arra, hogy megoldást találjon kritikus piaci és nyersanyagproblémáira. A legjobb az egészben,
hogy ezek az összeköttetések, mivel szinte teljes egészében szárazföldön haladnak, a német hadsereg számára elérhető
közelségben, a brit haditengerészet számára pedig elérhetetlenek lennének.
Törökország számára maga a vasút ugyanilyen jelentőséggel bírt. Stratégiai szempontból először tette lehetővé Törökország
számára, hogy teljes erejét mozgósítsa a Balkánon, a Kaukázus térségében, a Perzsa-öbölben vagy a Levanteban. Jelentősen
növelte az egész ország gazdasági jólétét; működtethető volt (ahogy 1911 után is) mezopotámiai kőolajjal; piacokat
biztosított, és így ösztönözte a mezőgazdasági és ásványi termékek termelésének növelését; nagymértékben csökkentette a
politikai elégedetlenséget, a közrendet és a banditizmust azokon a területeken, amelyeken áthaladt; jelentősen növelte az
oszmán kincstár bevételeit annak ellenére, hogy a kormány vállalta, hogy minden megépített pályamérföld után támogatást
fizet a vasútnak, és minden évben mérföldenként garantált bevételt biztosít.
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Az Oszmán Birodalmat a pénzhatalmak kizárólagos befolyási szférákra osztották fel.
A nagyhatalmak körülbelül 1900-ig enyhe helyeslést mutattak a bagdadi vasút iránt. Ezután több mint tíz éven át
Oroszország, Nagy-Britannia és Franciaország heves rosszallást tanúsított, és mindent megtettek a projekt akadályozására.
1910 után ez a rosszallás nagyrészt megszűnt egy sor megállapodással, amelyekkel az Oszmán Birodalmat kizárólagos
befolyási övezetekre osztották fel. A rosszallás időszakában az érintett nagyhatalmak olyan propagandát folytattak a terv
ellen, hogy még ma is szükséges figyelmeztetni annak befolyására. A bagdadi vasútvonalat a német imperialista agresszió
belépő ékének minősítették, amely az Oszmán Birodalmat és a térségben lévő többi hatalom tétjét igyekezett meggyengíteni
és megsemmisíteni. A bizonyítékok ennek éppen az ellenkezőjét mutatják. Németország volt az egyetlen nagyhatalom, amely
azt akarta, hogy az Oszmán Birodalom erős és sértetlen legyen. Nagy-Britannia azt akarta, hogy gyenge és sértetlen legyen.
Franciaország általában osztotta a brit álláspontot, bár a franciák, akiknek 500 000 000 dollárnyi befektetése volt a térségben,
szintén azt akarták, hogy Törökország jólétben legyen. Oroszország azt akarta, hogy gyenge és felosztott legyen, és ezt a
nézetet osztották az olaszok és bizonyos mértékig az osztrákok is.
A bagdadi vasút
A németek nem csak Törökországgal szemben voltak kedvezőek; magatartásuk magának a bagdadi vasútnak az igazgatásával
kapcsolatban is teljesen tisztességesnek tűnik. Abban az időben, amikor az amerikai és más vasutak nagymértékű
megkülönböztetést gyakoroltak az ügyfelek között a tarifák és a teherforgalom tekintetében, a németek azonos tarifákat és
azonos bánásmódot alkalmaztak mindenkivel szemben, beleértve a németeket és a nem németeket is. Azért dolgoztak, hogy a
vasút hatékony és nyereséges legyen, noha a vasútból származó jövedelmüket a török kormány garantálta. Ennek
következtében a török kifizetések a vasútnak folyamatosan csökkentek, és a kormány 1914-ben közel hárommillió frankkal
részesedett a nyereségből. Ráadásul a németek nem törekedtek arra, hogy monopolizálják a vasút feletti ellenőrzést,
felajánlották, hogy egyenlő arányban osztoznak Franciaországgal és Angliával, végül pedig más hatalmakkal. Franciaország
1899-ben elfogadta ezt az ajánlatot, de Anglia továbbra is elutasította, és minden akadályt gördített a projekt útjába. Amikor
az oszmán kormány 1911-ben 1 l-ről 14 százalékra akarta emelni vámjait a vasút további építésének finanszírozása
érdekében, Nagy-Britannia ezt megakadályozta. A projekt folytatása érdekében a
a németek eladták balkáni vasúti érdekeltségeiket, és lemondtak a kilométerenként 275 000 dolláros oszmán építési
támogatásról. Ezzel a hozzáállással szembeszökő ellentétben az oroszok azzal kényszerítették a törököket a vonal eredeti
útvonalának megváltoztatására Észak-Anatóliából Dél-Anatóliába, hogy azonnali intézkedésekkel fenyegették meg a cárt az
1878-as szerződés alapján Törökországtól a cárnak járó, több mint 57 millió frankot kitevő összes hátralék behajtására. Az
oroszok a tervezett vasútvonalat stratégiai fenyegetésnek tekintették örmény határukra nézve. Végül 1900-ban
rákényszerítették a szultánt, hogy ígéretet tegyen arra, hogy csak orosz jóváhagyással ad koncessziót vasútépítésre ÉszakAnatóliában vagy Örményországban. A francia kormány, a Törökországban eszközölt :,5 milliárd frankos francia
befektetések ellenére, nem engedélyezte, hogy a Bagdadi Vasút értékpapírjait a párizsi tőzsdén kezeljék: A német katolikus
missziós tevékenység növekedésének megakadályozása érdekében az Oszmán Birodalomban a franciák rávették a pápát,
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hogy adjon ki egy enciklikát, amely elrendeli, hogy a birodalomban minden misszionáriusnak a francia konzulátusokon
keresztül kell kommunikálnia a Vatikánnal. A brit ellenállás csak 1903 áprilisában vált intenzívvé. E hónap elején Arthur
Balfour miniszterelnök és Lord Lansdowne külügyminiszter megállapodást kötött a vasút közös német, francia és brit
ellenőrzéséről. Három héten belül ezt a megállapodást a kormány az ellene szóló újságtüntetések miatt visszautasította, noha
a törökök és a németek együttesen csak tizennégy szavazatot kaptak volna a vasút igazgatótanácsában a harmincból. Amikor
a török kormány 1910-ben külföldön próbált kölcsönt felvenni.
30 millió dollárt, amelyet az ország vámbevételei biztosítottak, Párizsban és Londonban rövid úton visszautasították, de
Berlinben habozás nélkül megkapta az összeget. E tények fényében nem meglepő a német presztízs növekedése és a nyugati
hatalmak kegyének csökkenése a szultáni udvarban, és messzemenően magyarázza a török beavatkozást a központi hatalmak
oldalán az 1914-1918-as háborúban.
Titkos megállapodás osztja Törökországot külföldi befolyási szférákra
A bagdadi vasútvonal nem játszott valódi szerepet az 1914-es háború kitörésében, mert a németek az 1910-1914 közötti
időszakban képesek voltak csökkenteni a nagyhatalmak ellenvetéseit a tervvel szemben. Ezt egy sor olyan megállapodással
érték el, amelyek Törökországot külföldi befolyási szférákra osztották. Az 1910 novemberében Potsdamban kötött németorosz megállapodás szabad kezet adott Oroszországnak Észak-Perzsiában, visszavonta a bagdadi vasúttal szembeni minden
orosz ellenállást, és mindkét fél kötelezettséget vállalt arra, hogy támogatja a mindenki számára egyenlő kereskedelmi
lehetőségeket (a "nyitott ajtók" politikáját) a saját közel-keleti befolyási területein. A franciák 1910-1912-ben 2000
mérföldnyi vasúti koncessziót kaptak Nyugat- és Észak-Anatóliában, valamint Szíriában, és 1914 februárjában titkos
megállapodást írtak alá a németekkel, amellyel ezeket a területeket francia "befolyási övezetnek", a bagdadi vasútvonal
útvonalát pedig német befolyási övezetnek ismerték el; mindkét hatalom megígérte, hogy az oszmán adóbevételek növelésén
fognak dolgozni; a franciák visszavonták a vasúttal szembeni ellenállásukat; és a franciák a németeknek adták a bagdadi
vasútban már meglévő 70 millió frankos befektetésüket, cserébe az 1911-es török kötvénykibocsátásért, amelyet
Franciaország korábban elutasított, valamint egy 1914-es új oszmán kötvénykibocsátás jövedelmező kedvezményéért.
Különböző monopóliumok létrehozása a természeti erőforrások felett
A britek sokkal keményebb alkut kötöttek a németekkel. Egy 1914. júniusi megállapodással Nagy-Britannia visszavonta a
bagdadi vasútvonal ellenzését, megengedte Törökországnak, hogy vámját 11 százalékról 15 százalékra emelje, és elfogadta a
német érdekszférát a vasútvonal mentén, cserébe ígéretet kapott arra, hogy (1) a vasútvonalat nem terjesztik ki a Perzsaöbölig, hanem megáll Bászrában a Tigris folyónál, (2) hogy a brit tőkések monopóliumot kapnak az Eufrátesz és a Tigris
folyók hajózására és kizárólagos ellenőrzést az e folyókon alapuló öntözési projektek felett, (3) hogy két brit alattvaló helyet
kap a bagdadi vasút igazgatótanácsában, (4) hogy Nagy-Britannia kizárólagos ellenőrzést kap Kuvait kereskedelmi
tevékenysége felett, az egyetlen jó kikötő a Perzsa-öböl felső részén: (5) hogy a Moszultól Bagdadig terjedő terület
olajkincseinek monopóliumát egy új vállalat kapja, amelyben a brit pénzügyek fele-fele arányban, a Royal Dutch Shell
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Company negyedrészben, a németek pedig negyedrészben részesednének; és (6) hogy mindkét hatalom támogatja a "nyitott
ajtók" politikáját az ázsiai Törökországban folytatott kereskedelmi tevékenységekben. Sajnos ez a megállapodás, csakúgy,
mint a más hatalmakkal kötött korábbiak, az első világháború 1914-es kitörésével értéktelenné vált. Mégis fontos felismerni,
hogy az antanthatalmak a tervezett, a térség gazdasági újjáépítésében való nemzetközi együttműködésen alapuló német
megegyezés helyett a Törökországot "érdekszférákra" felosztó egyezséget kényszerítették a németekre.
A pénzhatalmak küzdelmei a haszonért és a befolyásért
A nagyhatalmaknak az Oszmán Birodalom romjain a haszonért és befolyásért folytatott küzdelmei nem maradhattak ki a
török belügyekben. Valószínűleg a szultán alattvalóinak nagy tömegét még érintetlenül hagyták ezek az események, de egy
eleven kisebbséget mélyen felkavartak. Ez a kisebbség nem kapott bátorítást a despotikus II. Abdul-Hamidtól, aki 1876 és
1909 között szultán volt. Bár II Abdul-Hamid buzgón törekedett a gazdasági javulásra, ellenezte a liberalizmus, az
alkotmányosság, a nacionalizmus vagy a demokrácia nyugati eszméinek terjedését, és mindent megtett, hogy
megakadályozza ezek terjedését cenzúrával, a törökök külföldi utazásának vagy külföldi tanulmányainak korlátozásával,
valamint az önkényes rendőruralom és a kormányzati kémkedés bonyolult rendszerével. Ennek eredményeként a liberális,
nacionalista vagy haladó törökök kisebbségének külföldön kellett szervezkednie. Ezt 1891-ben Genfben tették meg egy olyan
csoportban, amelyet általában "Fiatal törökök" néven ismernek. A legfőbb nehézségük az volt, hogy kibékítsék a szultán
alattvalói között a sok nyelvi csoport között fennálló ellenségeskedést. Ezt a feladatot egy sor párizsi kongresszuson oldották
meg, nevezetesen 190' és 1907-ben. Az utóbbi találkozón a törökök, örmények, bolgárok, zsidók, arabok és albánok
képviselői vettek részt. Időközben ez a titkos szervezet behatolt a szultáni hadseregbe, amely forrongott az elégedetlenségtől.
Az összeesküvők olyannyira sikeresek voltak, hogy 1908 júliusában fel tudtak lázadni, és rákényszerítették a szultánt, hogy
állítsa vissza az 1876-os alkotmányt. A lázadó vezetők között azonnal megosztottság alakult ki, nevezetesen azok között,
akik központosított államot akartak, és azok között, akik elfogadták az alattvaló nemzetiségek decentralizációs követelését.
Ráadásul az ortodox muszlimok szövetséget alakítottak a szekularizáció ellen, és a hadsereg hamarosan belátta, hogy a jobb
fizetésre és jobb életkörülményekre vonatkozó legfőbb követelései nem fognak teljesülni. Abdul-Hamid kihasználta ezeket a
megosztottságokat, és erőszakos ellenforradalmat szervezett (1909 áprilisában). Ezt leverték, a szultánt lemondatták, és a
Fiatalok
törökök kíméletlen szigorral kezdték meg a diktatórikus török nemzeti államról szóló elképzeléseik érvényesítését. A nem
török csoportok és az ortodox muszlimok részéről ellenállási hullám indult meg. E viták rendezése az 1914-es világháború
kitöréséig sem sikerült. Sőt, mint egy későbbi fejezetben látni fogjuk, az 1908-as ifjútörök forradalom nemzetközi válságok
sorozatát váltotta ki, amelyek közül az 1914-es háború kitörése volt a legutolsó és legsúlyosabb.
fejezet - A brit birodalmi válság: Afrika, Írország és India 1926-ig Bevezetés
A régi állítás, miszerint Anglia szórakozottan szerezte meg birodalmát, mulatságos, de nem sok mindent magyaráz meg. Van
azonban benne igazság: a birodalom nagy részét magánszemélyek és kereskedelmi cégek szerezték meg, és csak jóval később
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vette át a brit kormány. Az indítékok, amelyek arra késztették a kormányt, hogy olyan területeket csatoljon magához,
amelyeket polgárai kizsákmányoltak, időben és térben is változatosak voltak, és gyakran jócskán eltértek attól, amit egy
kívülálló gondolhatna.
Nagy-Britannia azért szerezte meg a világ legnagyobb birodalmát, mert bizonyos előnyökkel rendelkezett, amelyekkel más
országok nem rendelkeztek. Ezek közül az előnyök közül hármat említünk meg: (1) hogy sziget volt, (2) hogy az Atlantióceánon feküdt, és (3) hogy otthoni társadalmi hagyományai megtermelték a birodalom megszerzéséhez szükséges akaratot
és tehetséget.
A La Manche csatorna biztonságot nyújt Nagy-Britanniának
Európa partjainál fekvő szigetként Nagy-Britannia addig volt biztonságban, amíg a keskeny tengerek felett rendelkezett. A
spanyol armada 1588-as legyőzésétől kezdve egészen az 1935 utáni időszakban a légierőn alapuló új fegyverek
megalkotásáig rendelkezett ilyen ellenőrzéssel. A német légierő Hitler alatti felemelkedése, a nagy hatótávolságú
rakétalövedékek (V-2 fegyver) feltalálása 1944-ben, valamint az atom- és hidrogénbombák kifejlesztése 1945-1955 között
tönkretette Anglia biztonságát, mivel csökkentette a La Manche-csatorna védelmi hatékonyságát. Az 1588-1942 közötti
időszakban azonban, amikor Nagy-Britannia uralta a tengereket, a La Manche csatorna biztonságot adott Angliának, és
nemzetközi helyzetét teljesen mássá tette, mint bármely kontinentális hatalomét. Mivel Nagy-Britannia biztonságban volt,
cselekvési szabadsággal rendelkezett. Ez azt jelenti, hogy választhatott, hogy beavatkozik-e vagy kimarad a különböző
vitákból, amelyek az európai kontinensen vagy a világ más részein keletkeztek. Ráadásul, ha beavatkozott, akkor azt
korlátozott kötelezettséggel tehette, emberekkel, energiával, pénzzel és vagyonnal való hozzájárulását olyan mértékben
korlátozhatta, amennyire csak akarta. Ha egy ilyen korlátozott kötelezettségvállalás kimerült vagy elveszett, mindaddig, amíg
a brit flotta a tengereket ellenőrizte, Nagy-Britannia biztonságban volt, és így szabadon dönthetett arról, hogy megszakítja-e a
beavatkozást, vagy növeli a kötelezettségvállalását.
Ráadásul Anglia még egy kis mértékű kötelezettségvállalást is döntő jelentőségűvé tehetett azáltal, hogy ezt a
kötelezettségvállalást a kontinens második legerősebb hatalmának támogatására használta fel a legerősebb hatalommal
szemben, ezzel akadályozva a legerősebb hatalmat, és átmenetileg a második hatalmat tette a legerősebbé, amennyiben az
Anglia kívánságának megfelelően cselekedett. Ily módon, a hatalmi egyensúly taktikáját követve, Nagy-Britannia képes volt
játszani egy
döntő szerepet játszhatott a kontinensen, a kontinenst megosztottan és saját vitáiba belekeveredve tarthatta, és mindezt NagyBritannia saját erőforrásainak korlátozott lekötésével tehette, így jelentős energia-, munkaerő- és vagyonfelesleg állt
rendelkezésre a tengerentúli birodalom megszerzéséhez. Ezenkívül Nagy-Britannia egyedülálló előnye, hogy a tengerek
ellenőrzése révén korlátozott erőforrás-kötelezettség révén biztonságban volt, egyike volt azoknak a tényezőknek, amelyek
lehetővé tették, hogy Nagy-Britannia kialakítsa egyedülálló társadalmi struktúráját, parlamenti rendszerét, a polgári
szabadságjogok széles körét és nagy gazdasági fejlődését.
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Európai háborúk
A kontinensen lévő hatalmak nem rendelkeztek ezekből az előnyökből. Mivel mindegyiküket bármikor megtámadhatták
szomszédaik, mindegyiküknek csak ritka és rövid alkalmakkor volt biztonsága, és így cselekvési szabadsága. Amikor egy
kontinentális hatalom biztonságát fenyegette valamelyik szomszédja, nem volt cselekvési szabadsága, hanem minden
erejével védekeznie kellett.
Nyilvánvaló, hogy Franciaország számára lehetetlen lenne azt mondani magának: "A német hegemóniával szemben a
kontinensen csak 50 000 ember vagy 10 millió dollár erejéig fogunk fellépni". Mégis, még 1939-ben Chamberlain arról
tájékoztatta Franciaországot, hogy Anglia elkötelezettsége a kontinensen e célból nem lesz több két hadosztálynál.
Az európai hatalmak a kontinensre összpontosítanak
Mivel a kontinentális hatalmaknak sem biztonságuk, sem cselekvési szabadságuk nem volt, a kontinensen elfoglalt helyzetük
mindig is elsőbbséget élvezett világbirodalmi ambícióikkal szemben, és ez utóbbiakat mindig fel kellett áldozniuk az
előbbiek érdekében, amikor csak konfliktusra került sor.
Franciaország a XVIII. században nem tudta megtartani indiai vagy észak-amerikai birtokait, mert erőforrásainak nagy részét
a Poroszországgal vagy Ausztriával szembeni francia biztonság megerősítésére kellett fordítani. Napóleon 1803-ban eladta
Louisianát az Egyesült Államoknak, mert elsődlegesen a kontinensen elfoglalt helyzetével kellett törődnie. Bismarck
megpróbálta lebeszélni Németországot arról, hogy 1871 után tengerentúli kalandokba kezdjen, mert úgy látta, hogy
Németországnak vagy kontinentális hatalomnak kell lennie, vagy semmivé kell válnia. Franciaországnak 1882-ben ismét át
kellett adnia Egyiptomot Nagy-Britanniának, és 1898-ban ugyanígy át kellett adnia Szudánt, mert belátta, hogy nem
folytathat gyarmati vitát Nagy-Britanniával, amíg a német hadsereg a Rajna-vidéken áll. Ez a helyzet annyira egyértelmű
volt, hogy minden kisebb kontinentális hatalomnak, amelynek tengerentúli gyarmati birtokai voltak, mint például Portugália,
Belgium vagy Hollandia, együtt kellett működnie Nagy-Britanniával, vagy legalábbis óvatosan semlegesnek kellett lennie.
Amíg az ezen országokból tengerentúli birodalmaikba vezető óceáni főútvonalat a brit flotta ellenőrizte, addig nem
engedhették meg maguknak, hogy Nagy-Britanniával szemben ellenséges politikát folytassanak, függetlenül a személyes
érzelmeiktől a témában. Nem véletlen, hogy az 1703-as methueni szerződést követő két évszázadban Nagy-Britannia
legállandóbb nemzetközi támogatását Portugália nyújtotta, és hogy Nagy-Britannia szabadon érezte magát, hogy egy
harmadik hatalommal, például Németországgal tárgyaljon a portugál gyarmatok feletti rendelkezésről, ahogyan azt 1898-ban
tette, és ahogyan 1937-1939-ben megpróbálta.
Nagy-Britannia ellenőrzése a tengerek felett
Nagy-Britanniának az Atlanti-óceánon elfoglalt helyzete és a tengerek feletti tengeri ellenőrzése nagy előnyt jelentett
számára, amikor az óceántól nyugatra fekvő új területek az 1588 utáni időszakban a kereskedelmi és tengeri gazdagság egyik
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fő forrásává váltak. Az amerikai gyarmatokról faanyagot, kátrányt és hajókat szállítottak Nagy-Britanniába a vasból készült,
gőzzel hajtott hajók megjelenése előtti időszakban (1860 után), és ezek a hajók segítettek megalapozni Nagy-Britannia
kereskedelmi fölényét. Ugyanakkor Nagy-Britannia szigetjellege megfosztotta monarchiáját attól, hogy szüksége legyen
nagy létszámú hivatásos zsoldos hadseregre, mint amilyet a kontinens királyai a királyi abszolutizmus legfőbb bástyájaként
használtak. Ennek eredményeképpen az angol királyok nem tudták megakadályozni, hogy a földbirtokos nemesség átvegye a
kormány irányítását az 1642-1690 közötti időszakban, és az angol királyok alkotmányos uralkodókká váltak. NagyBritanniának a haditengerészete mögötti biztonsága lehetővé tette, hogy ez a küzdelem minden jelentős külső beavatkozás
nélkül dőljön el, és olyan rivalizálást tett lehetővé az uralkodó és az arisztokrácia között, amely a kontinentális Európa
bizonytalan talaján öngyilkosság lett volna.
A földbirtokos oligarchia Nagy-Britanniában
Nagy-Britannia biztonsága a földbirtokos oligarchia politikai diadalával együtt olyan társadalmi hagyományt teremtett, amely
teljesen különbözött a kontinensen tapasztalhatótól. E két tényező egyik eredménye az volt, hogy Angliában nem alakult ki
olyan bürokrácia, mint amilyen a kontinensen megjelent. Az uralkodóhoz hű külön bürokrácia hiánya a hivatásos hadsereg
(már említett) gyengeségében és a bürokratikus igazságszolgáltatási rendszer hiányában is megmutatkozik. Angliában a
nemesek és a földbirtokos oligarchia fiatalabb fiai az Inns of Courtban tanultak jogot és szereztek érzéket a hagyományok és
a tisztességes eljárás szentsége iránt, miközben továbbra is a földbirtokos osztály részei maradtak. Valójában ez az osztály
Angliában éppen azért lett a földbirtokos osztály, mert megszerezték az ügyvédi kamara és a bírói kar irányítását, és így
abban a helyzetben voltak, hogy minden, az ingatlanvagyonnal kapcsolatos vitát a saját javukra ítéljenek meg. A bíróságok és
a parlament feletti ellenőrzés lehetővé tette, hogy ez az uralkodó csoport Angliában felülbírálja a parasztok földhöz való
jogait, kiűzze őket a földekről, bekerítse a középkori rendszer nyílt mezőit, megfossza a földművelőket földesúri jogaiktól, és
így a föld nélküli vidéki munkások vagy bérlők állapotába taszítsa őket. A bekerítési mozgalomnak ez az előretörése
Angliában lehetővé tette a mezőgazdasági forradalmat, nagymértékben elnéptelenedett Anglia vidéki területe (amint azt
Oliver Goldsmith Az elhagyott falu című művében leírja), és többletnépességet biztosított a városok, a kereskedelmi és
haditengerészet, valamint a tengerentúli gyarmatosítás számára.
A földbirtokos oligarchia egyedülálló helyzete Nagy-Britanniában
Az Angliában kialakult földbirtokos oligarchia a már említett három pontban különbözött a kontinentális Európa földbirtokos
arisztokráciájától: (1) megszerezte a kormány irányítását; (2) nem állt vele szemben hivatásos hadsereg, bürokrácia vagy
hivatásos igazságszolgáltatási rendszer, hanem éppen ellenkezőleg, maga vette át a kormányzat e kiegészítőinek irányítását,
általában fizetés nélkül szolgált, és a kívülállók számára megnehezítette az e pozíciókba való bejutást azzal, hogy a bejutást
drágává tette; és (3) megszerezte a földek teljes ellenőrzését, valamint a falvak politikai, vallási és társadalmi ellenőrzését.
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Ezenkívül az angliai földbirtokos oligarchia abban különbözött a kontinentális oligarchiától, hogy nem volt nemesség. Ez a
hiány három fontos tényezőben mutatkozott meg.
A kontinensen egy nemes nem házasodhatott osztályán kívül, és nem vehetett részt kereskedelmi vállalkozásban; ráadásul a
nem nem nemesi származású személyek számára nagyon nehéz volt a nemességhez való hozzáférés, és aligha lehetett három
generációnál sokkal rövidebb idő alatt elérni. Angliában a földbirtokos oligarcha bármilyen kereskedelmi vagy üzleti
tevékenységet folytathatott, és kérdés nélkül bárkit feleségül vehetett (feltéve, hogy gazdag volt); ráadásul míg Angliában a
nemességbe való bekerülés lassú folyamat volt, amelyhez akár több generációnyi erőfeszítésre volt szükség, hogy egy-egy
településen földbirtokot szerezzenek, addig a nemesi rangba való bekerülés a kormány aktusa révén csak egy pillanatig
tartott, és vagyon vagy szolgálat alapján lehetett elérni. Mindezen különbségek következtében az angliai földbirtokos felsőbb
osztály nyitott volt az új tehetségek, az új pénz és az új vér beáramlására, míg a kontinentális nemesség nem részesült
ezekben az értékes szerzeményeiben.
Angliában kialakult az arisztokrácia
Míg Anglia földbirtokos felsőbb osztálya nem tudott nemességgé (azaz emelkedett születésen alapuló kaszttá) válni, addig
képes volt arisztokráciává (azaz hagyományok és viselkedés által megkülönböztetett felsőbb osztály) válni. Ennek az angol
arisztokratikus felsőbb osztálynak a legfőbb jellemzői a következők voltak: (1) drága, exkluzív, férfias és viszonylag spártai
oktatási rendszerben kellett képezni, amelynek középpontjában az olyan nagy fiúiskolák álltak, mint az Eton, Harrow vagy
Winchester; (2) hogy ebből az oktatási rendszerből át kell vennie a vezetés, a bátorság, a sportszerűség, a csapatjáték, az
önfeláldozás, a fizikai kényelem megvetése és a kötelességtudat bizonyos jellegzetes magatartását; (3) hogy a későbbi
életében fel kell készülnie arra, hogy sok időt és energiát szenteljen a közérdekű, fizetetlen feladatokra, mint békebíró, a
megyei tanácsokban, a megyei milíciában vagy más szolgálatokban. Mivel a felsőbb osztályok minden fia ugyanabban a
képzésben részesült, míg a család jövedelemtermelő vagyonának átvételére csak a legidősebb volt jogosult a primogenitúra
révén, a fiatalabb fiúknak ki kellett menniük a világba, hogy keressék a szerencséjüket, és nagy valószínűséggel a
tengerentúlon keresték volna a szerencséjüket. Ugyanakkor a tipikus angol falu vagy megye eseménytelen, a felsőbb
osztálybeli oligarchia által teljes mértékben ellenőrzött élete szükségessé tette, hogy az alsóbb osztályok ambiciózusabb
tagjai a megyén, sőt Anglián kívül keressék a felemelkedést. E két forrásból toborozták azokat a férfiakat, akik megszerezték
Nagy-Britannia birodalmát, és azokat, akik gyarmatosították azt.
A brit birodalom
Az angolok nem mindig tekintették egyöntetűen büszkeségük és hasznuk forrásának a birodalmat. Valójában a
tizenkilencedik század középső nemzedéke tele volt olyan személyekkel, például Gladstone-nal, akik mélységes
gyanakvással tekintettek a birodalomra. Úgy érezték, hogy ez nagy költségek forrása; meggyőződésük volt, hogy Angliát
távoli stratégiai problémákba keveri, amelyek könnyen olyan háborúkhoz vezethetnek, amelyeket Angliának nem kell
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megvívnia; nem láttak gazdasági előnyt a birodalomban, mivel a szabad kereskedelem (amelyet ez a generáció elfogadott)
lehetővé teszi a kereskedelem áramlását, függetlenül attól, hogy ki birtokolja a gyarmati területeket; meggyőződésük volt,
hogy minden gyarmati terület, bármilyen áron is szerezték meg, végül elszakad az anyaországtól, önként, ha megkapják az
angolok jogait, vagy lázadással, mint az amerikai gyarmatokon történt
ha megfosztják őket e jogoktól. Általában véve a "kisangolok", ahogyan őket nevezték, a költségekre hivatkozva ellenezték a
gyarmati terjeszkedést.
A gyarmatok a gazdagság forrása lehetnének
Bár a "kis-angliai" álláspont hívei, olyan férfiak, mint Gladstone vagy Sir William Harcourt, 1895-ig továbbra is politikai
prominensek maradtak, 1870 után ez az álláspont folyamatosan visszaszorult. A Liberális Pártban a Kis-Anglia híveivel már
1895 előtt is szemben álltak az olyan imperialisták, mint Lord Rosebery; ezt követően az imperialisták fiatalabb csoportja,
mint Asquith, Grey és Haldane vette át a párt irányítását. A Konzervatív Pártban, ahol az antiimperialista eszme soha nem
volt erős, a mérsékelt imperialistákat, mint Lord Salisbury, olyan aktívabb imperialisták követték, mint Joseph Chamberlain,
vagy Lord Curzon, Selborne és Milner. Számos tényező vezetett az imperializmus 1870 utáni növekedéséhez, és számos
nyilvánvaló megnyilvánulása volt ennek a növekedésnek. A Királyi Gyarmati Intézetet 1868-ban alapították a "kis Anglia"
eszméje elleni küzdelemre; Disraeli miniszterelnökként (1874-1880) dramatizálta a birodalom hasznát és csillogását olyan
tettekkel, mint a Szuezi-csatorna feletti ellenőrzés megvásárlása és az indiai császárnői cím odaítélése Viktória királynőnek;
1870 után egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy bármennyire is drágák a gyarmatok egy kormány számára, fantasztikusan
jövedelmezőek lehetnek az ilyen kormányok által támogatott egyének és vállalatok számára; ráadásul a demokrácia
elterjedésével, a sajtó növekvő befolyásával és a kampányhozzájárulások növekvő igényével a tengerentúli kalandokban
fantasztikus nyereségre szert tevő magánszemélyek kedvező támogatást kaphattak kormányaiktól azáltal, hogy nyereségük
egy részét a politikusok kiadásaihoz adták; II. Leopold belga király Henry Stanley segítségével tett erőfeszítései, hogy 18761880-ban a kongói területet saját rezervátumává tegye, a gyarmatszerzés fertőző lázát indította el Afrikában, amely több mint
harminc évig tartott; a gyémántok (1869-ben) és az arany (1886-ban) felfedezése Dél-Afrikában, különösen a búr Transvaal
Köztársaságban, fokozta ezt a lázat.
John Ruskin
Az 1870 utáni új imperializmus egészen más hangvételű volt, mint amit a kisangolok korábban elleneztek. A legfőbb
változás az volt, hogy az erkölcsi kötelesség és a társadalmi reform indokolta, nem pedig, mint korábban, a missziós
tevékenység és az anyagi előnyök. E változásért leginkább John Ruskin volt a felelős.
1870-ig nem volt Oxfordban képzőművészeti professzori szék, de abban az évben a Slade-hagyatéknak köszönhetően John
Ruskint kinevezték egy ilyen tanszékre. Úgy csapott le Oxfordra, mint egy földrengés, nem annyira azért, mert a
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képzőművészetről beszélt, hanem mert a birodalomról és Anglia elnyomott tömegeiről is beszélt, és mindenekelőtt azért,
mert mindhárom dologról erkölcsi kérdésként beszélt. A tizenkilencedik század végéig Anglia városainak elszegényedett
tömegei nagyon is úgy éltek nélkülözésben, tudatlanságban és bűnözésben, ahogy Charles Dickens leírta őket. Ruskin az
oxfordi egyetemistákhoz mint a kiváltságos, uralkodó osztály tagjaihoz szólt. Elmondta nekik, hogy ők a műveltség, a
szépség, a jogállamiság, a szabadság, a tisztesség és az önfegyelem nagyszerű hagyományának birtokosai, de ezt a
hagyományt nem lehet megmenteni, és nem érdemli meg, hogy
megmenteni, hacsak nem terjesztik ki az alsóbb osztályokra magában Angliában és a nem angol tömegekre szerte a világon.
Ha ezt az értékes hagyományt nem terjesztik ki erre a két nagy többségre, akkor a felsőbb osztálybeli angolok kisebbségét
végül ezek a többség elnyomja, és a hagyomány elveszik. Ennek megakadályozása érdekében a hagyományt ki kell
terjeszteni a tömegekre és a birodalomra.
Cecil Rhodes monopolhelyzetbe hozza a dél-afrikai arany- és gyémántbányákat.
Ruskin üzenete szenzációs hatást váltott ki. Megnyitó előadását egy egyetemi hallgató, Cecil Rhodes hosszú kézzel
lemásolta, és harminc évig magánál tartotta. Rhodes (1853-1902) lázasan hasznosította Dél-Afrika gyémánt- és
aranylelőhelyeit, a Fokföldi Gyarmat miniszterelnökévé emelkedett (1890-1896), pénzzel támogatta a politikai pártokat,
mind Angliában, mind Dél-Afrikában ellenőrizte a parlamenti helyeket, és arra törekedett, hogy a Jóreménység-foktól
Egyiptomig egy sávnyi brit területet nyerjen Afrikán keresztül, és ezt a két végpontot összekösse egy távíróvonallal, végül
pedig egy Fokföld és Kairó közötti vasúttal. Rhodes odaadóan támogatta céljait Dél-Afrikában és Angliában is. Lord
Rothschild és Alfred Beit pénzügyi támogatásával képes volt arra, hogy De Beers Consolidated Mines néven monopolizálja a
dél-afrikai gyémántbányákat, és Consolidated Gold Fields néven nagy aranybányászati vállalkozást építsen ki. Az 1890-es
évek közepén Rhodesnak évente legalább egymillió font sterling (akkoriban körülbelül ötmillió dollár) volt a személyes
jövedelme, amelyet olyan szabadon költött titokzatos céljaira, hogy általában túlhúzta a számláját. E célok középpontjában az
angol nyelvű népek föderációjának és a világ minden lakható részének az irányítása alá vonásának a vágya állt. E célból
Rhodes hatalmas vagyonának egy részét az oxfordi Rhodes-ösztöndíjak alapítására hagyta, hogy az angol uralkodó osztály
hagyományát Ruskin kívánságának megfelelően az egész angol nyelvű világban elterjessze.
Cecil Rhodes 1891-ben titkos társaságot szervezett
Ruskin legodaadóbb oxfordi tanítványai közé tartozott egy olyan bizalmas baráti kör, mint Arnold Toynbee, Alfred (később
Lord) Milner, Arthur Glazebrook, George (később Sir George) Parkin, Philip Lyttelton Gell és Henry (később Sir Henry)
Birchenough.
Ruskin annyira meghatotta őket, hogy életük hátralévő részét az ő elképzeléseinek megvalósításának szentelték. Cambridge-i
férfiak hasonló csoportját, köztük Reginald Baliol Brett (Lord Esher), Sir John B. Seeley, Albert (Lord) Grey és Edmund
Garrett szintén felkeltette Ruskin üzenete, és életüket a Brit Birodalom kiterjesztésének és Anglia városi tömegeinek
felemelésének szentelték, mint egy projekt két részének, amelyet "az angol nyelvű eszme kiterjesztésének" neveztek. E
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céljaikban azért voltak figyelemre méltóan sikeresek, mert Anglia legszenzációsabb újságírója, William T. Stead (18491912), aki lelkes szociális reformer és imperialista volt, összehozta őket Rhodes-szal. Ez a társulás hivatalosan 1891. február
5-én jött létre, amikor Rhodes és Stead megszervezte a titkos társaságot, amelyről Rhodes tizenhat éve álmodozott. Ebben a
titkos társaságban Rhodes lett a vezető; Stead, Brett (Lord Esher) és Milner alkották a végrehajtó bizottságot; Arthur (Lord)
Balfour, (Sir) Harry Johnston, Lord Rothschild, Albert (Lord)
Grey és mások a "Beavatottak Körének" potenciális tagjaiként szerepeltek; míg a külső kör a "Segítők Szövetsége" néven
működött volna (később Milner szervezte meg a Kerekasztal szervezetét). Brett még aznap meghívást kapott, hogy
csatlakozzon ehhez a szervezethez, Milner pedig néhány héttel később, Egyiptomból való visszatérésekor. Mindketten
lelkesen elfogadták. Így 1891 márciusára létrejött a titkos társaság központi része. Ez továbbra is hivatalos csoportként
működött, bár a külső kört, úgy tűnik, csak 1909-1913 között szervezték meg.
A titkos társaság pénzügyi háttere
Ez a csoport 1902-ben bekövetkezett halála után hozzáférhetett Rhodes pénzéhez, valamint olyan hűséges Rhodes-támogatók
pénzeszközeihez, mint Alfred Beit (1853-1906) és Sir Abe Bailey (1864-1940). E támogatással igyekeztek kiterjeszteni és
megvalósítani azokat az eszméket, amelyeket Rhodes Ruskintól és Steadtől kapott. Milner volt a Rhodes Trustee legfőbb
kurátora, Parkin pedig 1902 után a Rhodes Trust szervező titkára, míg Gell és Birchenough, valamint mások, akik hasonló
elképzelésekkel rendelkeztek, a Brit Dél-Afrikai Társaság tisztviselői lettek. Törekvéseikhez csatlakoztak Stead más
ruskinista barátai is, mint Lord Grey, Lord Esher és Flora Shaw (később Lady Lugard). 1890-ben, egy túlságosan bonyolult,
itt nem részletezhető cselszövéssel, Miss Shaw a The Times gyarmati osztályának vezetője lett, miközben továbbra is Stead
Pall Mall Gazette-jének a bérlistáján maradt, Ezen a poszton a következő tíz évben fontos szerepet játszott Cecil Rhodes
birodalmi terveinek megvalósításában, akinek Stead mutatta be őt 1889-ben.
A Toynbee Hall felállítása
Időközben, 1884-ben, Ruskin ösztönzésére egy csoport, amelynek tagjai Arnold Toynbee, Milner, Gell, Grey, Seeley és
Michael Glazebrook voltak, megalapította az első "settlement house"-t, egy olyan szervezetet, amelynek segítségével művelt,
felsőbb osztálybeli emberek élhettek a nyomornegyedekben, hogy segítsék, oktassák és irányítsák a szegényeket, különös
tekintettel a szociális jólétre és a felnőttoktatásra. A P. L. Gell elnökletével Kelet-Londonban létrehozott új vállalkozás az
1883-ban 31 évesen elhunyt Arnold Toynbee után a Toynbee Hall nevet kapta. Ez volt az eredeti modellje a ma már
világszerte megtalálható több ezer telepesháznak, például a chicagói Hull House-nak, és ez volt az egyik mag, amelyből a
felnőttoktatás és az egyetemi képzés modern mozgalma kinőtt.
Kerekasztal-csoport létrehozása
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Dél-Afrika főkormányzójaként és főmegbízottjaként 1897-1905 között Milner fiatal férfiak egy csoportját toborozta, főként
Oxfordból és a Toynbee Hallból, hogy segítsenek neki a közigazgatás megszervezésében. Az ő befolyása révén ezek a férfiak
befolyásos pozíciókat tudtak elnyerni a kormányzatban és a nemzetközi pénzügyekben, és 1939-ig meghatározó befolyást
gyakoroltak a brit birodalmi és külügyekben. Milner alatt Dél-Afrikában 1910-ig Milner óvodájaként voltak ismertek. 19091913 között féltitkos csoportokat szerveztek, Kerekasztal-csoportok néven a fő brit függőségekben és az Egyesült
Államokban. Ezek ma is működnek nyolc országban. Személyes levelezéssel és gyakori látogatásokkal tartották egymással a
kapcsolatot, valamint egy befolyásos negyedévente megjelenő, negyedévente megjelenő
The Round Table című, 1910-ben alapított és nagyrészt Sir Abe Bailey pénzéből támogatott magazinon keresztül.
Megalakul a Királyi Intézet és a Külkapcsolatok Tanácsa
1919-ben megalapították a Nemzetközi Ügyek Királyi Intézetét (Chatham House), amelynek fő pénzügyi támogatói Sir Abe
Bailey és az Astor család (a The Times tulajdonosai) voltak. Hasonló Nemzetközi Ügyek Intézetei jöttek létre a fő brit
domíniumokban és az Egyesült Államokban (ahol a Council on Foreign Relations néven ismerték) az 1919-1927 közötti
időszakban. 1925 után a Csendes-óceáni Kapcsolatok Intézete némileg hasonló szervezeti struktúrát hoztak létre a Csendesóceán térségében területet birtokló tizenkét országban, az egyes brit domíniumokban működő egységek a Kerekasztal
Csoporttal és az ugyanabban az országban működő Királyi Nemzetközi Ügyek Intézetével összefonódva léteztek. Kanadában
e csoport magját Milner oxfordi egyetemi barátai alkották (például Arthur Glazebrook és George Parkin), míg Dél-Afrikában
és Indiában Milner óvodájának egykori tagjai alkották a magot. Ezek közé tartozott (Sir) Patrick Duncan, B. K. Long,
Richard Feetham és (Sir) Dougal Malcolm Dél-Afrikában, valamint (Sir) William Marris, James (Lord) Meston és barátjuk,
Malcolm (Lord) Hailey Indiában. Az ausztráliai és új-zélandi csoportokat Stead (a The Review of Reviews című folyóiratán
keresztül) már 1890-1893 között toborozta; Parkin Milner ösztönzésére 1889-1910 között, Lionel Curtis pedig szintén Milner
kérésére 1910-1919 között. E Rhodes-Milner-csoport hatalmát és befolyását a brit birodalmi ügyekben és a külpolitikában
1889 óta, bár nem ismerik el széles körben, aligha lehet eltúlozni. Példaként említhetjük, hogy ez a csoport 1890-től 191-ig
uralta a The Times-t, 1912 óta pedig (az 1919-1922-es éveket kivéve) teljes mértékben irányította azt. Mivel a The Times
1922 óta az Astor család tulajdonában van, ezt a Rhodes-Milner csoportot néha "Cliveden Set"-ként emlegették, nevét az
Astor vidéki házról kapta, ahol néha összegyűltek. Számos más lap és folyóirat is e csoport irányítása vagy befolyása alá
tartozott 1889 óta. Emellett számos egyetemi és más egyetemi tanszéket hoztak létre és befolyásoltak a birodalmi ügyek és
nemzetközi kapcsolatok területén. Ezek közül néhány az oxfordi Beit tanszék, az oxfordi Montague Burton tanszék, a
londoni Rhodes tanszék, a Chatham House-ban a Stevenson tanszék, az aberystwythi Wilson tanszék és mások, valamint
olyan fontos befolyásoló források, mint az oxfordi Rhodes House.
Kerekasztal-csoportok a Brit Birodalom kiterjesztésére törekszenek
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1884-től körülbelül 1915-ig e csoport tagjai hősiesen dolgoztak a Brit Birodalom kiterjesztésén és szövetségi rendszerbe
szervezésén. Folyamatosan az amerikai forradalom kudarcából és az 1867-es kanadai föderáció sikeréből levonható
tanulságokra hivatkoztak, és azt remélték, hogy a birodalom különböző részeit, amennyire megvalósíthatónak tűntek,
föderalizálni tudják, majd az egészet az Egyesült Királysággal együtt egyetlen szervezetbe tömörítik. Azt is remélték, hogy
az Egyesült Államokat is bevonják ebbe a szervezetbe, amennyire csak lehetséges. Steadnek sikerült elérnie, hogy Rhodes
elvben elfogadja azt a megoldást, amely Washingtonból az egész szervezet fővárosát tette volna, vagy lehetővé tette volna,
hogy a birodalom egyes részei az Amerikai Unió államai legyenek. A változatos jelleg
a brit birodalmi birtokok változatossága, sok érintett bennszülött nép elmaradottsága, a tengerentúli fehér gyarmatosítók
közül sokak függetlensége, valamint az első világháborúban tetőző növekvő nemzetközi feszültség lehetetlenné tette a
birodalmi föderáció tervének megvalósítását, bár az öt ausztráliai gyarmatot 1901-ben az Ausztrál Nemzetközösségbe, a négy
dél-afrikai gyarmatot pedig 1910-ben a Dél-afrikai Unióba egyesítették.
Egyiptom és Szudán 1922-ig
Disraeli a Rothschildok pénzén 176 602 darab Szuezi-csatorna részvényt vásárolt a következő összegért
3 680 000 fontot vásárolt az egyiptomi khedívtől 1875-ben, az Indiával való brit összeköttetéssel kapcsolatos aggodalom
motiválta, ahogyan a Jóreménység-fok brit megszerzése 1814-ben is ugyanebből az aggodalomból fakadt. A birodalmi
ügyekben azonban egyik lépés a másikhoz vezet, és minden olyan megszerzés, amelyet egy korábbi megszerzés védelmében
szereztek, újabb előretörést igényel egy későbbi időpontban, hogy megvédjék azt. Ez egyértelműen igaz volt Afrikában, ahol
az ilyen motivációk fokozatosan kiterjesztették a brit ellenőrzést Egyiptomtól délre és a Zöld-foktól északra, amíg ezek
Közép-Afrikában a német Tanganyika 1916-os meghódításával egyesültek.
Iszmail khedive (1863-1879) extravaganciája, amely a Szuezi-csatorna részvényeinek eladására kényszerítette, végül egy
angol-francia kondominium létrehozásához vezetett az egyiptomi külföldi adósságok kezelésére, és a khedive
eltávolításához, amelyet a török szultán, a khedive hűbérura hajtott végre. A kondomínium vitákhoz és végül nyílt harcokhoz
vezetett az egyiptomi nacionalisták és az angol-francia erők között. Amikor a franciák 1882-ben megtagadták, hogy
csatlakozzanak a britekhez Alexandria közös bombázásában, a kondominium felbomlott, és Nagy-Britannia úgy szervezte át
az országot, hogy miközben minden közhivatalt egyiptomiak töltöttek be, brit hadsereg tartotta megszállás alatt, brit
"tanácsadók" ellenőrizték az összes fő kormányzati posztot, és egy brit "rezidens", Sir Evelyn Baring (1892 után Lord
Cromer néven ismert) ellenőrizte a pénzügyeket, és 1907-ig ténylegesen uralta az országot.
A fanatikus muszlim vallási agitátorok (dervisek) által inspirált Muhammad Ahmed Mahdi 1883-ban szudáni felkelést
vezetett az egyiptomi ellenőrzés ellen, lemészároltatta a Charles ("kínai") Gordon tábornok vezette brit haderőt Kartúmnál, és
tizenöt éven át fenntartotta a független Szudánt. 1898-ban egy (Lord) Kitchener vezette brit haderő, amely Egyiptom nílusi
vízellátását akarta megvédeni, dél felé harcolt a fanatikus szudáni törzsek ellen, és Omdurmannál döntő győzelmet aratott.
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Egy angol-egyiptomi egyezmény angol-egyiptomi Szudán néven kondomíniumot hozott létre az Egyiptom és a Kongó folyó
közötti területen. Ezt a területet, amely évszázadokig rendezetlenségben élt, fokozatosan megbékélték, jogállamiság alá
helyezték, kiterjedt vízépítési munkálatokkal öntözték, és földművelés alá vonták, és főként hosszú vágott gyapotot
termeltek.
Kelet-Közép-Afrika 19 10-ig
Szudántól délre és keletre a brit Afrikáért folytatott küzdelem nagyrészt H. H. (Sir Harry) Johnston (1858-1927) és Frederick
(később Lord) Lugard (1858- 1945) kezében volt. Ők ketten, főként magánpénzek felhasználásával, de gyakran hivatalos
tisztségeket betöltve,
az egész trópusi Afrikában harcoltak, látszólag a terület pacifikálására és az arab rabszolga-kereskedelem felszámolására
törekedve, de mindig égő vágyat éreztek a brit uralom kiterjesztésére. Ezek a törekvések gyakran rivalizáláshoz vezettek a
francia és német törekvések támogatóival ugyanezeken a területeken. 1884-ben Johnston számos koncessziót szerzett a
bennszülött törzsfőnököktől Kenya területén, és ezeket 1887-ben átadta a Brit Kelet-Afrikai Társaságnak. Amikor ez a
társaság 895-ben csődbe ment, jogainak nagy részét a brit kormány vette át. Johnston időközben délre költözött,
Nyaszalandban (1888) az arab rabszolgatartók intrikáinak és a bennszülöttek zavargásának káoszába. Itt az ő hőstetteit
nagyrészt Rhodes finanszírozta (1889-1893), hogy megakadályozza a portugál Mozambik Társaság nyugatra nyomulását a
portugál nyugat-afrikai gyarmat, Angola felé, hogy elzárja a Fokföld és Kairó közötti útvonalat. Lord Salisbury brit
protektorátussá tette Nyaszalandot, miután Rhodesszal egyezséget kötött, amelyben a dél-afrikai megígérte, hogy évi 1000
fontot fizet az új terület költségeihez. Nagyjából ugyanekkor Rhodes jelentős pénzügyi hozzájárulást adott a Liberális
Pártnak, cserébe azért az ígéretért, hogy nem hagyják el Egyiptomot. Már korábban (1888-ban) 10 000 fontot adott az Ír
Hazafias Pártnak, azzal a feltétellel, hogy az a birodalmi föderáció felé tett lépésként Írország számára a hazafiasságot
szorgalmazza, miközben ír képviselők maradnak a brit parlamentben.
Rhodes terveit 1890-1891-ben szörnyű csapás érte, amikor Lord Salisbury a Németországgal és Portugáliával folytatott
afrikai vitákat úgy akarta lezárni, hogy elhatárolta területi igényeiket Dél- és Kelet-Afrikában. Az 1891-es portugál
megállapodást soha nem ratifikálták, de az 1890-es angol-német megállapodás megakadályozta Rhodes Egyiptomba vezető
útját azzal, hogy Német Kelet-Afrikát (Tanganyikát) nyugatra, a belga Kongóig terjeszkedett ki. Ugyanezzel a
megállapodással Németország lemondott Nyaszalandról, Ugandáról és Zanzibárról Nagy-Britanniának, cserébe a Baltitengeri Helgoland szigetéért és egy előnyös határért cserébe Németország Délnyugat-Afrikában.
Amint a német megállapodás nyilvánosságra került, a Brit Kelet-Afrikai Társaság Lugardot küldte, hogy győzze le a
bennszülött törzsfőnökök és a rabszolgatartók ellenállását Ugandában (1890-1894). E társaság 1895-ös csődje valószínűnek
tűnt, hogy a Liberális Pártban uralkodó kis-angol érzelmek miatt Uganda feladását eredményezi.
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(amely 1892-1895 között volt hivatalban). Rhodes felajánlotta, hogy maga veszi át a területet, és évi 25 000 fontért vezeti, de
elutasították. Bonyolult és titkos tárgyalások eredményeként, amelyekben Lord Rosebery volt a főszereplő, Nagy-Britannia
megtartotta Ugandát, Rhodes titkos tanácsos lett, Rosebery pedig apósát, Lord Rothschildot váltotta Rhodes titkos
csoportjában, és Rhodes következő (és utolsó) végrendelete alapján vagyonkezelővé vált. Rosebery megpróbált útvonalat
szerezni Rhodes északra vezető vasútja számára a belga Kongón keresztül; Rosebery értesült Rhodes azon terveiről, hogy
finanszírozza az angolok felkelését a Transvaal (búr) köztársaságon belül, és hogy Dr. Jamesont küldje rajtaütésre az
országba "a rend helyreállítására"; és végül Rhodes talált pénzt Kitchener Egyiptomból Ugandába vezető vasútjának
finanszírozására, amely a Rhodes által adott dél-afrikai nyomtávot és mozdonyokat használta.
A gazdasági erő, amely lehetővé tette Rhodes számára, hogy mindezt megtegye, gyémánt- és aranybányáiban rejlett, ez
utóbbiak a Transvaalban, tehát nem brit területen. A Fokföldi Gyarmattól északra, az Orange folyón túl egy búr köztársaság,
az Orange Szabad Állam volt. Ezen túl, a Vaal folyó által elválasztva, egy másik búr köztársaság, a Transvaal volt. Ezen túl,
a Limpopo folyón túl és észak felé a Zambezi folyóig a következő volt: a Bolgár Köztársaság.
Matabeles vad bennszülött királysága. Rhodes nagy személyes bátorsággal, gátlástalan opportunizmussal és pazarló
pénzköltésekkel a búr köztársaságoktól nyugatra haladva észak felé nyitást ért el azáltal, hogy megszerezte a brit ellenőrzést
Griqualand West (1880), Bechuanaland és a Bechuanaland Protektorátus (1885) felett. 1888-ban Rhodes homályos, de
kiterjedt bányászati koncessziót szerzett a Matabeles főnöktől, Lobengulától, és átadta azt az erre a célra szervezett Brit DélAfrikai Társaságnak (1889).
Rhodes olyan módon megfogalmazott alapítólevelet kapott, hogy a társaság igen kiterjedt hatáskörrel rendelkezett egy olyan
területen, amelynek a Bechuanaland Protektorátuson túli északi határai nem voltak. Négy évvel később Dr. Jameson
megtámadta és elpusztította a matabelieket, és földjeiket a társaság elvette. A társaság azonban nem volt kereskedelmi siker,
és harmincöt éven át (1889-1924) nem fizetett osztalékot, negyvenhat év alatt pedig mindössze 12,5 shillinget. Ehhez képest
a Rhodes's Consolidated Gold Fields által az 1889-1894 közötti öt évben fizetett 793,5 százalékos osztalékot, valamint az
1896-ban fizetett 125 százalékos osztalékot hasonlítja össze. A Dél-Afrikai Társaság pénzének nagy részét közcélú
fejlesztésekre, például utakra és iskolákra fordította, és területén (amelyet Rodézia néven ismertek) nem találtak gazdag
bányákat, szemben a délebbre, a Transvaalban találhatóakkal.
A Rhodes végrendeletében foglaltak ellenére Rhodes maga nem volt rasszista. Nem volt politikai demokrata sem.
Ugyanolyan könnyen és szorosan együttműködött zsidókkal, fekete őslakosokkal vagy búrokkal, mint angolokkal. De
szenvedélyesen hitt a liberális oktatás értékében, és ragaszkodott a korlátozott választójoghoz, sőt a nem titkos szavazati
joghoz is. Dél-Afrikában elkötelezett barátja volt a hollandoknak és a feketéknek, a legfőbb politikai támogatását a búr
lakosság körében találta meg, legalább 1895-ig, és azt akarta, hogy a bennszülöttekkel szembeni korlátozásokat inkább
oktatási, mint bőrszín szerinti alapon vezessék be. Ezeket az elképzeléseket azóta is általában az ő csoportja képviseli, és
fontos szerepet játszottak a brit birodalom történetében. Legnagyobb gyengesége abban rejlett, hogy a céljai iránti
szenvedélyes ragaszkodása miatt túlságosan toleráns volt a módszerekkel szemben. Nem habozott akár megvesztegetést, akár
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erőszakot alkalmazni céljai eléréséhez, ha úgy ítélte meg, hogy azok hatékonyak lesznek. Ez a gyengeség vezetett
legnagyobb hibáihoz, az 1895-ös Jameson-rabláshoz és az 1899-1902-es búr háborúhoz, olyan hibákhoz, amelyek
katasztrofálisak voltak az általa szeretett birodalom jövője szempontjából.
Dél-Afrika, 1895-1933
1895-re a Transvaal Köztársaság akut problémát jelentett. Minden politikai irányítás a vidéki, elmaradott, bibliaolvasó,
rasszista búr kisebbség kezében volt, míg minden gazdasági jólét az erőszakos, agresszív többségű külföldiek (Uitlanderek)
kezében volt, akiknek többsége az új városban, Johannesburgban élt. Az uitlandieket, akik kétszer annyian voltak, mint a búr
lakosok, és akik az ország földterületének kétharmadát és vagyonának kilenctizedét birtokolták, megakadályozták abban,
hogy részt vegyenek a politikai életben, vagy állampolgárrá váljanak (kivéve tizennégy év tartózkodás után), és ingerelték
őket egy sor kisebb csípés és zsarolás (például adókülönbözetek, dinamitmonopólium és szállítási korlátozások), valamint az
a híresztelés, hogy a Transvaal elnöke, Paul Kruger valamiféle német beavatkozás és védelem megszerzése érdekében
intrikál. Ekkor, 1895-ben Rhodes elkészítette terveit, hogy megdönti Kruger kormányát egy általa és Beit által finanszírozott,
a testvére, Frank Rhodes, Abe Bailey és más támogatók által vezetett johannesburgi felkeléssel, amelyet a Transvaal
inváziója követett egy olyan erővel, amelyet az alábbi vezetők vezettek
Jameson vezetésével Bechuanalandból és Rhodesiából. Flora Shaw a The Times-t használta fel a közvélemény előkészítésére
Angliában, míg Albert Grey és mások Joseph Chamberlain gyarmatügyi miniszterrel tárgyaltak a szükséges hivatalos
támogatásról. Sajnos, amikor a felkelés elapadt Johannesburgban, Jameson mégis rajtaütött, hogy újjáélessze azt, és a búr
könnyen fogságba esett. Az érintett állami tisztviselők elítélték az összeesküvést, hangosan hirdették, hogy meglepődtek az
eseményen, és a későbbi parlamenti vizsgálat során a résztvevők nagy részét sikerült tisztára mosniuk. A német császár
táviratát Kruger transzvaáli elnöknek, amelyben gratulált neki ahhoz, hogy "sikeresen megőrizte országa függetlenségét
anélkül, hogy barátai segítségét kellett volna kérnie", a The Times a brit ügyekbe való szemtelen német beavatkozás
példájává építette fel, és szinte háttérbe szorította Jameson agresszióját.
Rhodesot csak ideiglenesen sikerült megállítani, de a búr lakosság nagy részének támogatását elvesztette. Majdnem két évig
ő és barátai csendben maradtak, és várták, hogy a vihar elüljön. Aztán újra cselekedni kezdtek. Flora Shaw-tól Angliát és
Dél-Afrikát elárasztotta a transzvaáli köztársaságbeli Uitlanderek nyomorúságos helyzetéről szóló propaganda, amelynek
nagy része igaz volt,
W. T. Stead, Edmund Garrett és mások; Milner dél-afrikai főbiztos lett (1897); Brett beverekedte magát a monarchia
bizalmába, és több mint huszonöt éven át a monarchia legfőbb politikai tanácsadója lett (1901-1910 közötti uralkodása alatt
szinte naponta írt tanácsadó leveleket Edward királynak). Egy olyan folyamat révén, amelynek részletei máig homályosak,
egy briliáns, fiatal cambridge-i diplomával rendelkező Jan Smuts, aki Rhodes erőteljes támogatója volt, és még 1895-ben
Kimberleyben az ügynöke volt, és aki a Rhodes-Milner csoport egyik legfontosabb tagja volt az 1908-1950 közötti
időszakban, a Transvaalba ment, és heves britellenes agitációval az ország államtitkára lett (bár brit alattvaló) és Kruger
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elnök politikai főtanácsadója; Milner provokatív csapatmozgásokat hajtott végre a búr határvidéken, dél-afrikai
parancsnokának határozott tiltakozása ellenére, akit el kellett távolítani; és végül a háborút az idézte elő, hogy Smuts
ultimátumot fogalmazott meg, amelyben ragaszkodott a brit csapatmozgások beszüntetéséhez, és ezt Milner elutasította.
A búr háború (1899-1902) a brit birodalmi történelem egyik legfontosabb eseménye volt. Az, hogy 40 000 búr paraszt képes
volt három éven át tízszer annyi britet feltartóztatni, és ez idő alatt sorozatos vereségeket mérni rájuk, lerombolta a brit
hatalomba vetett hitet. Bár a búr köztársaságokat 1902-ben legyőzték és annektálták, Nagy-Britannia bizalma annyira
megrendült, hogy még ugyanabban az évben szerződést kötött Japánnal, amelyben kikötötte, hogy ha bármelyik aláíró fél
háborúba keveredik két távol-keleti ellenséggel, a másik aláíró fél a segítségére siet. Ez a szerződés, amely lehetővé tette
Japán számára, hogy 1904-ben megtámadja Oroszországot, húsz évig tartott, és 1912-ben a Közel-Keletre is kiterjesztették.
Ugyanakkor Németország nyilvánvaló szimpátiája a búrokkal, az 1900-as német haditengerészeti építési programmal együtt,
elidegenítette a brit népet a németektől, és nagyban hozzájárult az 1904-es angol-francia antanthoz.
Milner átvette a két legyőzött búr köztársaságot, és 1905-ig megszállt területként igazgatta őket, az erre a célra toborzott
fiatalokból álló közszolgálatot alkalmazva. Ez a "Milner óvodája" néven ismert csoport újjászervezte a Transvaal és az
Orange River Colony kormányát és közigazgatását, és jelentős szerepet játszott a dél-afrikai életben.
általánosságban. Amikor Milner 1905-ben távozott a közéletből, hogy a nemzetközi pénzügyeknek és a Rhodesvállalkozásoknak szentelje magát, Lord Selborne, utódja a főbiztosi poszton átvette az óvodát, és tovább működtette azt.
1906-ban egy új liberális kormány Londonban önkormányzatot adott a két búr államnak. A Kindergarten a következő négy
évet a Dél-afrikai Föderáció létrehozására irányuló sikeres erőfeszítésekkel töltötte. A feladat nem volt könnyű, még olyan
erős támogatókkal sem, mint Selborne, Smuts (aki most már a Transvaal meghatározó politikai személyisége volt, bár Botha
töltötte be a miniszterelnöki tisztséget) és Jameson (aki 1904-1908-ban a Fokföldi Gyarmat miniszterelnöke volt). A téma
Jameson és Selborne előre megbeszélt nyilvános levélváltásán keresztül került szóba. Ezután Selborne közzétett egy
memorandumot, amelyet Philip Kerr (Lothian) és Lionel Curtis írt, és amelyben a négy gyarmat egyesülését szorgalmazta.
Kerr alapított egy folyóiratot (The State, amelyet Sir Abe Bailey finanszírozott), amely minden számában a föderáció mellett
érvelt; Curtis és mások a "Closer Union" társaságok szervezésében sürgölődtek; Robert H. (Lord) Brand és (Sir) Patrick
Duncan lerakták az új alkotmány alapjait. A durbani alkotmányozó gyűlésen (ahol Duncan és B. K. Long jogi tanácsadók
voltak) a transzvaáli küldöttséget Smuts és a Kindergarten irányította. Ez az erősen finanszírozott, szigorúan szervezett és
pontosan tudta, mit akar, uralta a konvenciót, megírta a Dél-afrikai Unió alkotmányát, és elérte, hogy azt ratifikálják (1910).
A helyi ellenségeskedéseket egy sor zseniális megállapodással sikerült elsimítani, többek között azzal, hogy az új kormány
törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatási ágát három különböző városban helyezték el. A Rhodes-Milner-csoport
felismerte, hogy a búr nacionalizmus és a színesbőrű intolerancia veszélyt jelent Dél-Afrika jövőbeli stabilitására és
lojalitására, de bíztak Smuts és Botha, Rhodes szövetségesei és a Dél-Afrikában maradt négy óvodatag politikai
befolyásában, hogy ezeket a problémákat addig feltartóztatják, amíg az idő mérsékelni tudja a kibékíthetetlen búrokat. Ebben
tévedtek, mert ahogy az olyan férfiak, mint Jameson (1917), Botha (1919), Duncan (1943), Long (1943) és Smuts (1950)
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elhaláloztak, nem kerültek a helyükre ugyanolyan lojális és tehetséges férfiak, aminek következtében 1948-ban a D. F. Malan
vezette búr szélsőségesek kerültek hatalomra.
A Dél-afrikai Unió első kabinetjét 1910-ben a nagyrészt búr párti Dél-Afrikai Párt alakította meg, Louis Botha
miniszterelnökkel. A kormány igazi ura Smuts volt, aki a kilenc tárcából hármat birtokolt, mind fontos tárcákat, és teljesen
uralta Bothát. Az angolokkal való megbékélést és a brit kapcsolat lojális támogatását célzó politikájukat a J. B. M. Hertzog
vezette párton belüli búr nacionalisták hevesen ellenezték. Hertzog nagyon szerette volna elérni a függetlenséget NagyBritanniától, és a politikai irányítást egy dél-afrikai köztársaságban kizárólag a búroknak tartotta volna fenn. Egyre nagyobb
támogatást szerzett azzal, hogy nyelvi és oktatási kérdésekben agitált, és ragaszkodott ahhoz, hogy minden
kormánytisztviselőnek beszélnie kell az afrikaans nyelvet, és hogy ez legyen kötelező nyelv az iskolákban, az angol pedig
önkéntes, második nyelv.
Az unionista néven ismert ellenzéki párt nagyrészt angol volt, és Jameson vezette, akit Duncan, Richard Feetham, Hugh
Wyndham és Long támogatott. A Milner szövetségesei és a Rhodes Trust által finanszírozott párt vezetői úgy vélték, hogy
legfőbb feladatuk "a miniszterelnök támogatása saját pártjának szélsőségeseivel szemben". Longot, mint a legjobb szónokot,
arra utasították, hogy folyamatosan támadja Hertzogot. Amikor Hertzog túlságosan is visszavágott
erőszakos szavakkal, 1912-ben kiesett a kabinetből, és hamarosan kivált a Dél-afrikai Pártból, és a Christiaan De Wethez
hasonló kibékíthetetlen búr republikánusokkal egyesülve megalakította a Nacionalista Pártot. Az új párt szélsőségesen angolés őslakos-ellenes programot fogadott el.
Jameson pártjának az utódja, Sir Thomas Smartt (a Rhodes-szervezet fizetett ügynöke) alatt is voltak disszidens elemei a
fehér szakszervezetek növekedése miatt, amelyek ragaszkodtak az őslakos-ellenes törvényhozáshoz. Ezek 1914-re külön
Munkáspártot alakítottak F.
H. P. Creswell, és el tudták érni Smutsnál, hogy a bennszülötteket kizárják a legtöbb félig képzett vagy szakképzett
munkából, illetve minden magas beosztásból (1911). A bennszülötteket az adókhoz szükséges készpénzszerzés és a
bennszülött tartalékok elégtelensége kényszerítette arra, hogy saját mezőgazdasági tevékenységükből eltartsák őket, még ha
alacsony bérért is. Az 1913. évi földtörvény a földterület mintegy 7 százalékát tartotta fenn a bennszülöttek jövőbeli
földvásárlására, a többi 93 százalékot pedig a fehérek általi vásárlásra. Ebben az időben az őslakos népesség legalább
négyszeresen meghaladta a fehérek számát.
Az ilyen megkülönböztetések következtében a bennszülöttek bére a fehérekének körülbelül tizede volt. Ez a bérezési
különbség lehetővé tette, hogy a fehér munkások az észak-amerikaiakéhoz hasonló fizetéseket keressenek, bár a nemzeti
jövedelem alacsony volt, és az egy főre jutó termelékenység nagyon alacsony (körülbelül évi 125 dollár).
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Az 1910-1924 közötti Botha-Smuts-kormány kevéssé foglalkozott a Dél-Afrikát érintő, szinte megoldhatatlan problémákkal.
Ahogy gyengült, és a hertzogi nacionalisták erősödtek, egyre gyakrabban kellett az unionista párt támogatására
támaszkodnia. 1920-ban koalíció alakult, és az unionista párt három tagja, köztük Duncan, helyet kapott Smuts kabinetjében.
A következő, 1924-es választásokon Cresswell munkáspárti és Hertzog nacionalistái olyan megállapodást kötöttek, amely
elejtette a köztársasági-birodalmi kérdést, és a gazdasági és a bennszülöttkérdések fontosságát hangsúlyozta. Ez a szövetség
legyőzte Smuts pártját, és megalakította a kabinetet, amely kilenc évig volt hivatalban. Ezt 1933 márciusában egy SmutsHertzog koalíció váltotta fel, amelyet az 1929-1935-ös világválságból eredő gazdasági válság kezelésére hoztak létre.
A Smuts-csoport 1924-es vereségét - saját uralkodó személyiségén kívül - négy tényező okozta. Ezek voltak (1 ) a
szakszervezetekkel és sztrájkolókkal szembeni erőszakossága; (2) a birodalmi kapcsolat erős támogatása, különösen az 19141918-as háború idején;
(3) az, hogy nem volt hajlandó lelkesedni a bennszülöttellenes programért, és (4) a háború utáni gazdasági nehézségek, a
háború utáni depresszió és az 1919-1923-as aszályok. Az 1913-as bányászsztrájkot 1914-ben általános sztrájk követte;
mindkettőben Smuts hadiállapotot és géppuskagolyókat alkalmazott a sztrájkolók ellen, az utóbbi esetben pedig kilenc
szakszervezeti vezetőt illegálisan deportált Angliába. A probléma alig enyhült, mire a kormány belépett a Németország elleni
háborúba, és aktívan részt vett Németország Afrika meghódításában, valamint a franciaországi harcokban. A búr
szélsőségesek ellenállása az angol kapcsolat e bizonyítékaival szemben olyan heves volt, hogy nyílt lázadáshoz vezetett a
kormány ellen, és különböző katonai kontingensek lázadásához, amelyek csatlakozni akartak a Délnyugat-Afrikában lévő kis
német erőkhöz. A lázadókat leverték, és támogatóik ezrei tíz évre elvesztették politikai jogaikat.
Botha és még inkább Smuts fontos szerepet játszott a londoni birodalmi háborús kabinetben és az 1919-es békekonferencián.
Az előbbi meghalt, amint hazatért, így Smutsnak miniszterelnökként kellett szembenéznie a háború utáni akut problémákkal.
Az 1920-1923-as gazdasági összeomlás különösen súlyos volt Dél-Afrikában, mivel a strucctoll- és gyémántpiacok
megsemmisültek, az arany- és exportpiacok súlyosan megsérültek, és évekig tartó szárazság uralkodott. A bányákban a
költségek csökkentésére tett erőfeszítések a bennszülött munkaerő fokozott alkalmazásával sztrájkokhoz és végül a Rand
forradalomhoz (1922) vezettek. Több mint 200 lázadót öltek meg. Ennek következtében Smuts népszerűsége saját hazájában
mélypontra süllyedt, éppen akkor, amikor Angliában szinte naponta dicsérték, mint a világ egyik legnagyobb emberét.
Ezek a politikai változások Dél-Afrika belügyeiben nem sokat enyhítettek az országot sújtó akut gazdasági és társadalmi
problémákon. Éppen ellenkezőleg, ezek évről évre súlyosbodtak. 1921-ben az Unióban mindössze 1,5 millió fehér, 4,7 millió
bennszülött, 545 ezer mulatt ("színesbőrű") és 166 ezer indiai élt. 1936-ra a fehérek száma csak félmillióval nőtt, míg az
őslakosok száma csaknem kétmillióval. Ezek az őslakosok nem megfelelő és erodált rezervátumokban vagy borzalmas városi
nyomornegyedekben éltek, és drasztikusan korlátozták őket mozgásukban, lakóhelyükön vagy gazdasági lehetőségeikben, és
szinte semmilyen politikai vagy akár polgári joguk nem volt. 1950-re Johannesburg bennszülött munkásainak többsége egy
távoli külvárosban élt, ahol 90 000 afrikai 600 hektárnyi kunyhóban zsúfolódott össze, ahol nem volt higiénia, szinte
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egyáltalán nem volt folyóvíz, és a buszközlekedés annyira nem volt megfelelő, hogy órákig kellett sorban állniuk, hogy
buszra szállhassanak a városba dolgozni. Ily módon az őslakosok folyamatosan "detribalizálódtak", feladva a saját
szokásaikhoz és hiedelmeikhez (beleértve a vallást is) való hűséget, anélkül, hogy átvették volna a fehérek szokásait vagy
hiedelmeit. Sőt, ebből általában ki voltak zárva, mert akadályokat gördítettek eléjük az oktatás vagy a tulajdonjog
megszerzésének útjába. Az eredmény az lett, hogy az őslakosok folyamatosan lefelé őrlődtek, egészen addig a pontig, ahol az
állati túlélésen és a szaporodáson kívül minden lehetőségtől megfosztották őket.
A fehérek majdnem fele és a feketék közül sokan gazdálkodtak, de a mezőgazdasági gyakorlat olyan siralmas volt, hogy a
vízhiány és az erózió ijesztő gyorsasággal nőtt, és a folyók, amelyek 1880-ban még folyamatosan folytak, 1950-re nagyrészt
eltűntek. Ahogy a földek túl szárazakká váltak a megműveléshez, legeltetésbe kezdtek, különösen a két nagy háború alatti
magas gyapjúárak hatására, de a talaj továbbra is por formájában sodródott el.
A feketék alacsony életszínvonala miatt kevés hazai piac volt sem a mezőgazdasági termékeknek, sem az ipari termékeknek.
Ennek következtében mind a fekete, mind a fehér munka termékeinek nagy részét exportálták, a bevételt pedig a helyben
nem kapható árukra vagy a fehérek luxuscikkeire fordították. Az exportkereskedelem nagy része azonban bizonytalan volt.
Az arany- és gyémántbányákban olyan mélyre kellett ásni (7000 láb mélység alá), hogy a költségek meredeken emelkedtek,
miközben a kereslet mindkét termék iránt erősen ingadozott, mivel egyik sem volt életszükséglet. Ennek ellenére minden
évben az Unió éves termelésének több mint felét exportálták, és ennek mintegy egyharmadát az arany tette ki.
Az alapvető problémát a munkaerőhiány jelentette, nem annyira a munkaerőhiány, mint inkább a munkaerő alacsony
termelékenysége. Ez viszont a tőkésítés hiányából és a színvonalsávból fakadt, amely nem engedte, hogy a bennszülött
munkaerő képzetté váljon. Ráadásul a képzetlen munkaerő olcsósága, különösen a farmokon, azt jelentette, hogy a legtöbb
munka a feketékre maradt, és sok fehér lusta szokásba esett. A képzetlen fehérek, akik nem akartak és nem is tudtak
munkaerőként versenyezni a feketékkel, lusta "szegény fehérek" lettek. A Milner's Kindergarten a búr háború végén
rendelkezett a békeszerződés által biztosított 3 millió font összeggel, amelyet arra kellett fordítani, hogy a búr családokat a
koncentrációs táborokból visszahelyezzék a farmjaikra. Megdöbbenve tapasztalták, hogy a búr lakosság egytizede "szegény
fehér", nem volt földje, és nem is akart. A Kindergarten úgy döntött, hogy ez a szomorú állapot az olcsó fekete munkaerő
konkurenciájának következménye, és ez a következtetés bekerült a Selborne által a probléma tanulmányozására létrehozott
bizottság jelentésébe.
A Transvaal Indigency Commission e híres, 1908-ban kiadott jelentését Philip Kerr (Lothian) írta, és húsz évvel később az
Unió kormánya újra kiadta. Nagyjából ugyanebben az időben a csoport meggyőződött arról, hogy a fekete munkaerő
nemcsak demoralizálja a fehér munkaerőt, és megakadályozza, hogy elsajátítsa az önállósághoz és a magas személyes
morálhoz szükséges fizikai készségeket, hanem arról is, hogy a feketék ugyanolyan jól el tudják sajátítani ezeket a
készségeket, mint a fehérek. Ahogyan Curtis 1952-ben megfogalmazta: "Eljöttem, hogy lássam, hogyan hat a színskála a
fehérekre és a feketékre. A szokások és a törvények által a robotolás alól felmentett fehérek nem sajátítanak el kézműves
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készségeket, mert a készségek iskolája a robotolás. A feketék a fáradságos munkával szereznek készséget. A bányákban
minden szakmunkát, például a sziklafúrást Cornwallból importált bányászok végezték, akik a színskála alapján dolgoztak. A
nehéz fúrókat a bennszülöttek rögzítették és vezették az irányításuk alatt. Ezek a cornwalli bányászok napi 1 fontot kerestek,
a bennszülöttek pedig körülbelül 2 s-t. A cornwalli bányászok magasabb fizetésért sztrájkoltak, de a feketék, akik a
fúrómunkák elvégzése közben megtanulták, hogyan kell a fúrókat kezelni, alacsonyabb költséggel tartották fenn a bányákat."
Ennek megfelelően a Milner-Round Table csoport kidolgozott egy tervet, hogy Afrika trópusi részeit a Zambezi folyótól
északra olyan vonzó feltételekkel tartják fenn a bennszülöttek számára, hogy a folyótól délre élő feketéket északra
vándorlásra csábítsák. Curtis elképzelése szerint egy nemzetközi állam vagy közigazgatási szerv "átvenné a trópusi
Afrikában lévő brit, francia, belga és portugál függőségeket.
a Zambézitől északra egy néger domíniumot alapítana, amelyben a feketék földet birtokolhatnának, szakmát űzhetnének, és a
fehérekkel egyenrangúvá válnának. Ennek elkerülhetetlen következménye lenne, hogy a Zambézitől délre a fekete munkások
gyorsan kivándorolnának Dél-Afrikából, és a dél-afrikai fehéreknek meghagynák a saját munkájukat, ami a fehérek
üdvösségét jelentené". Bár ez a terv nem valósult meg, mégis ez adja a kulcsot Nagy-Britannia 1917-től kezdődően folytatott
bennszülött- és közép-afrikai politikájához. Például 19371939-ben Nagy-Britannia számos hiábavaló erőfeszítést tett, hogy
tárgyalásokat folytasson Németország gyarmati követeléseinek rendezéséről, amelynek értelmében Németország örökre
lemondana a Tanganyikára vonatkozó követeléseiről, és megengedné, hogy tagként részt vegyen az egész trópusi Afrika
(beleértve a belga Kongót és a portugál Angolát, valamint a brit és francia területeket) egységes egységként történő
nemzetközi igazgatásában, amelyben az őslakosok jogai elsőbbséget élveznének.
A bennszülöttekkel és általában a nem fehérekkel szembeni tisztességes viselkedés brit hagyománya leginkább az angol felső
osztály legjobban képzett tagjai és azok az alsóbb osztálybeli csoportok, például a misszionáriusok körében volt
tapasztalható, ahol a vallási hatások a legerősebbek voltak. Ezt a hagyományt a Rhodes-Milner-csoport fellépése
nagymértékben megerősítette, különösen 1920 után. Rhodes jelentős ellenérzéseket keltett a dél-afrikai fehérek körében,
amikor bejelentette, hogy programjában szerepel "egyenlő jogok minden civilizált ember számára a Zambézitől délre", és a
továbbiakban jelezte, hogy a "civilizált emberek" közé tartoznak az ambiciózus, írástudó négerek is. Amikor Milner 1901ben átvette a búr államokat, ugyanezt a politikát próbálta követni. Az 1902-es békeszerződés megígérte, hogy a bennszülöttek
választójogát nem fogják rákényszeríteni a legyőzött búrokra, de Milner megpróbálta úgy megszervezni a települések
kormányait, Johannesburggal kezdve, hogy a bennszülöttek is szavazhassanak. Ezt a Kindergarten (élén Curtisszel, aki 19011906-ban az önkormányzati átszervezésért felelt) megakadályozta, mert a búrokkal való megbékélést, mint a dél-afrikai unió
előkészületét, sürgetőbbnek tartották. Hasonlóképpen, Smutsnak, mint Dél-Afrika legfőbb politikai alakjának 1910 után le
kellett játszania a bennszülöttek jogait, hogy megnyerje a búr és angol munkások támogatását programja többi részéhez.
A Rhodes-Milner-csoport azonban jobb helyzetben volt ahhoz, hogy terveit az Unión kívüli, nem önrendelkező afrikai
részeken végrehajtsa. Dél-Afrikában a három bennszülött protektorátust, Szváziföldet, Bechuanalandot és Basutolandot a
birodalmi hatóságok megtartották, mint olyan területeket, ahol a bennszülöttek jogai elsőbbséget élveztek, és ahol a törzsi
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életformákat legalább részben fenn lehetett tartani. Ugyanakkor bizonyos törzsi szokásokat, például azokat, amelyek szerint
egy fiatalnak embertelen szenvedésekkel, háborúskodással vagy marhalopással kellett bizonyítania férfiasságát, mielőtt
férjhez mehetett volna vagy a törzs teljes jogú tagjává válhatott volna, vissza kellett szorítani. Ezeket a huszadik században
felváltotta az a szokás, hogy a dél-afrikai bányákban évekig szerződéses munkásként dolgoznak. Ez a munka ugyanolyan
megterhelő és gyilkos volt, mint korábban a törzsi háborúskodás, mert a betegségek és balesetek miatti halálozás igen magas
volt. De azáltal, hogy a túlélők körülbelül öt éven át alávetették magukat ennek a próbának, elegendő megtakarításhoz
jutottak, hogy visszatérhessenek a törzsükhöz, és elegendő szarvasmarhát és feleséget vásárolhassanak ahhoz, hogy a törzs
teljes jogú tagjaiként eltartsák őket hátralévő életükben. Sajnos ez az eljárás nem jó mezőgazdasági gyakorlatot
eredményezett, hanem inkább túllegeltetést, növekvő szárazságot és eróziót, valamint nagy népesedési nyomást a bennszülött
rezervátumokban. A bányák is biztos munkaerő-utánpótlás nélkül maradtak, így szükségessé vált, hogy egyre északabbra és
északabbra szerződött munkaerőt toborozzanak. Az uniós kormány azon erőfeszítései, hogy északi határokat szabjon meg,
amelyeken túl tilos volt a munkaerő-toborzás, vitákhoz vezettek a munkaadókkal, a rendeletek gyakori módosításához és
széles körű kijátszásához. A Milner által a portugál hatóságokkal kötött megállapodás következtében a dél-afrikai bányákban
dolgozó bennszülöttek körülbelül egynegyede még 1936-ban is portugál Kelet-Afrikából érkezett.
A Nemzetközösség megteremtése, 1910-1926
Amint Dél-Afrika 1910-ben egyesült, a Kindergarten visszatért Londonba, hogy ugyanezekkel a módszerekkel próbálja meg
az egész birodalmat föderalizálni. Sürgősen el akarták érni ezt még a Németországgal vélhetően közelgő háború előtt. Abe
Bailey pénzén Kerr (Lothian) szerkesztésében megalapították a Kerekasztalt, amely a The Round Table című lapban
ülésezett
hivatalos konklávékon Milner elnökletével, hogy döntsenek a birodalom sorsáról, és új tagokat toboroztak a csoportjukba,
főként a New College-ból, amelynek Milner ösztöndíjasa volt. Az újoncok között volt egy történész, F. S. Oliver, (Sir) Alfred
Zimmern, (Sir) Reginald Coupland, Lord Lovat és Waldorf (Lord) Astor. Curtist és másokat a világ minden tájára küldtek,
hogy kerekasztal-csoportokat szervezzenek a legfontosabb brit függőségekben.
A Kerekasztal-csoportok több éven át (1910 1916) kétségbeesetten dolgoztak azon, hogy elfogadható formulát találjanak a
birodalom föderációjára. Három könyv és számos cikk született ezekből a vitákból, de fokozatosan világossá vált, hogy a
föderáció nem elfogadható az angol nyelvű függőségek számára. Fokozatosan úgy döntöttek, hogy feloldanak minden
formális köteléket e függőségek között, kivéve talán a Crow-n iránti hűséget, és az angolok közös szemléletétől függ, hogy a
birodalom egyben maradjon. Ez magában foglalta a "Brit Birodalom" elnevezés megváltoztatását "Nemzetközösségre",
ahogy Curtis 1916-os könyvének címében is szerepel, a fő függőségek, köztük India és Írország teljes függetlenségének
megadását (de fokozatosan - és inkább szabad ajándékozással, mint kényszerből), az Egyesült Államok szorosabb bevonásán
való munkálkodást ugyanebbe az orientációba, és az egyes országok pénzügyi, oktatási és politikai vezetőinek
propagandájával igyekeztek megszilárdítani az érzelmek nem kézzelfogható kötelékeit.
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A függőségek és az anyaország közötti szorosabb kapcsolat kialakítására irányuló törekvések 1910-ben korántsem voltak
újdonságok, és nem is csak a Rhodes-Milner-csoport támogatta őket. Mindazonáltal e csoport fellépései mindenütt jelen
voltak. A brit erők gyenge katonai teljesítménye a búr háború alatt a dél-afrikai háborút vizsgáló bizottság létrehozásához
vezetett, amelynek elnöke Lord Esher (Brett) lett (1903). Ez a bizottság többek között egy állandó birodalmi védelmi
bizottság létrehozását javasolta. Esher lett ennek a bizottságnak a (nem hivatalos) elnöke, és élete végéig (1905-1930)
betöltötte ezt a tisztséget. Sikerült 1907-ben létrehoznia a birodalmi vezérkart, és elérnie Új-Zéland, Ausztrália és Dél-Afrika
katonai erőinek teljes átszervezését, hogy vészhelyzetben be lehessen őket vonni a birodalmi erőkbe (1909- 1912). Magában
a bizottságban rátermett titkárságot hozott létre, amely a továbbiakban hűségesen együttműködött a Rhodes-Milner
csoporttal. Ezek közé az emberek közé tartozott (Sir) Maurice (később Lord) Hankey és (Sir) Ernest Swinton (aki 1915-ben
feltalálta a tankot). Amikor 1916-1917-ben Milner és Esher meggyőzte a kabinetet, hogy először hozzon létre titkárságot, a
feladatot nagyrészt ez a titkárság kapta a Birodalmi Védelmi Bizottságtól. Így Hankey harminc évig (1908-1938) volt a
bizottság titkára, huszonkét évig (1916-1938) a kabinet titkára, tizenöt évig (1923-1938) a Privy Council titkára, az 1921 és
1937 között tartott öt birodalmi konferencia főtitkára, az 1919-es versailles-i konferencia és az 1932-es lausanne-i
konferencia között tartott szinte minden fontos nemzetközi konferencián a brit delegáció titkára, 1939 után pedig a
konzervatív kormányok egyik vezető tanácsadója.
1907-ig a birodalom tengerentúli részei (India kivételével) a gyarmatokért felelős államtitkáron keresztül tartották a
kapcsolatot a birodalmi kormánnyal. E kapcsolat kiegészítéseként 1887-ben, 1897-ben, 1902-ben, 1907-ben, 1911-ben, 1917ben, 1902-ben, 1907-ben, 1911-ben és 1917-ben Londonban konferenciákat tartottak az önigazgatású gyarmatok
miniszterelnökeinek közös problémáinak megvitatására.
1918. 1907-ben úgy döntöttek, hogy négyévente tartanak ilyen konferenciákat, az önigazgatású gyarmatokat
"Dominiumoknak" nevezik, és a gyarmatügyi minisztert egy új Dominiumügyi Minisztérium létrehozásával megkerülik.
Ruskin hatása többek között abban is megmutatkozott, hogy az 1911-es birodalmi konferencia hangsúlyozta, hogy a
birodalom hármas alapon nyugszik: (1) jogállamiság, (2) helyi autonómia és (3) az önrendelkezést még el nem ért alattvalók
érdekeinek és vagyonának gondnoksága.
Az 1915-ös konferenciát a háború miatt nem lehetett megtartani, de amint Milner 1915-ben a háborús kabinet négy tagjának
egyike lett, befolyása mindenütt érezhetővé vált. Említettük, hogy 1916-1917-ben kabinet-titkárságot hozott létre, amely
Esher két pártfogoltjából (Hankey és Swinton) és két saját emberéből állt (titkárai Leopold Amery és W. G. A. Ormsby-Gore,
a későbbi Lord Harlech). Ugyanakkor Lloyd George miniszterelnöknek a Kerekasztal titkárságát adta, amely Kerrből
(Lothian), Griggből (Lord Altrincham), W. G. S. Adamsből (az All Souls College tagja) és Astorból állt. Létrehozta a
birodalmi háborús kabinetet azáltal, hogy az Egyesült Királyság háborús kabinetjébe dominóniai miniszterelnököket
(különösen Smutsot) vett fel. Összehívta az 1917-es és 1918-as birodalmi konferenciákat, és felkérte a dominiumokat, hogy
hozzanak létre rezidens minisztereket Londonban. A' a' háború 1918-ban véget ért, Milner átvette a Colonia hivatalát].
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Titkárságot, Amery segédjével, tárgyalásokat folytatott az Egyiptom függetlenségét biztosító megállapodásról, új
önkormányzati alkotmányt hozott létre Máltán, Curtist Indiába küldte (ahol kidolgozta az 1919. évi indiai kormányról szóló
törvény főbb rendelkezéseit), kinevezte Curtist az ír ügyekkel foglalkozó tanácsadói posztra (ahol fontos szerepet játszott
abban, hogy 1921-ben Dél-Írországnak domináns státuszt adtak), engedélyt adott Kanadának, hogy külön diplomáciai
kapcsolatokat létesítsen az Egyesült Államokkal (az első miniszter Milner legközelebbi munkatársának a Rhodes Truston
dolgozó veje volt), és összehívta az 1921-es birodalmi konferenciát.
Az 1919-1929 közötti évtizedben a Rhodes-Milner-csoport adta a fő lökést a Brit Birodalom Nemzetközösséggé való
átalakításához és India elindításához a felelős önkormányzat felé vezető úton. A Milner óvoda által 1909-1913-ban
létrehozott Kerekasztal-csoportok létrehozása új napot nyitott mindkét területen, bár az egész csoport olyannyira titokzatos
volt, hogy még ma is sok, a témához közel álló tanulmányozó nincs tisztában a jelentőségével. Ezek az emberek szellemi
fejlődésüket Oxfordban Periklész halotti beszédén alakították ki, ahogyan azt a csoport egyik tagja, (Sir) Alfred Zimmern
The Greek Commonwealth (1911) című könyvében leírta, Edmund Burke On Conciliation with America, Sir J. B. Seeley
Growth of British Policy, A. V. Dicey The Law and Custom of the Constitution és az Újszövetség "Hegyi beszéd" című
művén, valamint az Újszövetség "Sermon on the Mount" című könyvén. Ez utóbbi különösen nagy hatással volt Lionel
Curtisre. Fanatikusan meg volt győződve arról, hogy a megfelelő szellemiséggel és a megfelelő szervezéssel (helyi
önkormányzat és föderalizmus) Isten országa megalapítható a földön. Biztos volt benne, hogy ha az emberekben csak egy
kicsit is jobban bíznak, mint amennyire megérdemlik, akkor azok válaszul méltónak bizonyulnak erre a bizalomra. Ahogy A
nemzetközösség problémája (1916) című könyvében írta, "ha politikai hatalmat adnak csoportoknak, mielőtt azok alkalmasak
lennének rá, akkor hajlamosak lesznek felemelkedni a szükséghez". Ezt a szellemiséget próbálta Milner csoportja alkalmazni
a búrokkal szemben 1902-1910-ben, Indiával szemben 1910-1947-ben, és sajnos Hitlerrel szemben 1933-1939-ben. Ez a
nézőpont tükröződött Curtis három világtörténelmi kötetében, amelyek Civitas Dei címmel jelentek meg a következő
években
1938. Legalábbis Hitler esetében ezek a magas eszmék katasztrófához vezettek; úgy tűnik, ez a helyzet Dél-Afrikában is;
hogy ennek a csoportnak sikerült-e a Brit Birodalmat Nemzetközösséggé alakítania, vagy csupán a Brit Birodalmat sikerült
megsemmisítenie, még nem világos, de az egyik éppoly valószínűnek tűnik, mint a másik.
Az, hogy ezek az elképzelések nem kizárólag Curtis elképzelései voltak, hanem a csoport egésze vallotta őket, világos lesz
mindenki számára, aki tanulmányozza őket. Amikor Lord Lothian 1940-ben Washingtonban meghalt, Curtis kiadott egy
kötetet a beszédeiből, és benne volt az a nekrológ is, amelyet Grigg írt a Kerekasztal számára. Lothianról ez így szólt: "Úgy
vélte, hogy az embereknek arra kell törekedniük, hogy a Mennyei Királyságot itt, ezen a földön építsék fel, és hogy e
feladatban a vezető szerep elsősorban az angol nyelvű népekre kell, hogy háruljon". E befolyásos csoport egyéb attitűdjeit a
Curtis által 1916-1920-ban kiadott négy könyvből származó néhány idézetből ismerhetjük meg: "A jog uralma, szemben az
egyén uralmával, a Nemzetközösség megkülönböztető jegye. A despotizmusokban a kormányzás az uralkodó vagy a mögötte
álló láthatatlan és ellenőrizhetetlen hatalom tekintélyén nyugszik. A nemzetközösségben az uralkodók hatalmukat a
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törvényből, a törvényt pedig a közvéleményből merítik, amely képes megváltoztatni azt... . Az a gondolat, hogy a
nemzetközösség elve általános választójogot feltételez, elárulja, hogy nem ismeri a nemzetközösség valódi természetét. Ez az
elv egyszerűen azt jelenti, hogy a kormányzás a polgárok egymás iránti kötelességén alapul, és azokat kell megbízni, akik
képesek a közérdeket a saját érdekeik elé helyezni.....
A szabadságra felkészíteni azokat a fajokat, amelyek még nem tudják magukat kormányozni, azoknak a legfőbb kötelessége,
akik képesek rá. Ez az a szellemi cél, amiért a Nemzetközösség létezik, és az anyagi rend csak eszköz lehet hozzá.
Egyiptom népét, nem kevésbé, mint a Brit-szigetek és a Dominiumok népét, fokozatosan meg kell tanítani nemzeti ügyeik
intézésére A háború [1914-1918-as] egészének hatása
az volt, hogy a régóta gyülekező mozgalmak hirtelen felgyorsultak. Fegyvertársiasság
felszította a régóta parázsló ellenérzéseket azzal a feltételezéssel szemben, hogy az európaiak
hogy az európaiaknak az a rendeltetésük, hogy uralják a világ többi részét. Ázsia és Afrika minden részén lángra lobbant.
Személy szerint úgy vélem, hogy ez a kihívás a régóta megkérdőjelezhetetlen igényt támasztja alá a
hogy a fehér ember uralja a világot, elkerülhetetlennek és üdvösnek tartom, különösen magunk számára.....
A világ a teremtést vagy a halált megelőző gyötrelmeket éli. Egész fajunk kinőtte a pusztán nemzeti államot, és olyan
biztosan, mint ahogyan a nappal követi az éjszakát, vagy az éjszaka a nappalt, vagy a Nemzetek Közössége, vagy pedig a
rabszolgák birodalma lesz. És ezeknek a gyötrelmeknek a kérdése rajtunk múlik."
Ennek szellemében a Rhodes-Milner csoport 1909-1916-ban megpróbált terveket készíteni a Brit Birodalom föderációjára.
Fokozatosan ezt a projektet felváltotta vagy elhalasztotta a szabad együttműködés nemzetközösségi projektje javára. Úgy
tűnik, Milner a kisebbik célt egy 1916. július 28-i, a Birodalmi Parlamenti Szövetség által szponzorált találkozó után fogadta
el, amelyen a Curtis írásaihoz sok utalással felvázolta a föderációs projektet, de azt tapasztalta, hogy egyetlen jelenlévő
Dominium-tag sem fogadta el azt. Az 1917-es birodalmi konferencián az ő vezetésével úgy határoztak, hogy "az
alkotmányos viszonyok bármilyen újbóli kiigazításának az alkotmányos jogok teljes elismerésén kell alapulnia".
Dominiumok, mint a Birodalmi Nemzetközösség autonóm nemzetei és India, mint ugyanezen nemzetközösség fontos része,
el kell ismerni a Dominiumok és India jogát a külpolitikában és a külkapcsolatokban való megfelelő beleszólásra, és
hatékony és hatékony megoldást kell nyújtani.
intézkedéseket a folyamatos konzultációra minden fontos, közös birodalmi érdekű kérdésben." Egy másik állásfoglalás India
teljes körű képviseletét követelte a jövőbeli birodalmi konferenciákon. Erre 1918-ban került sor. Ezen a második háborús
birodalmi konferencián elhatározták, hogy a Dominiumok miniszterelnökei közvetlenül kommunikálhatnak az Egyesült
Királyság miniszterelnökével, és hogy minden Dominium (és India) rezidens minisztereket hozhat létre Londonban, akik
helyet kapnak a birodalmi háborús kabinetben. Milner volt a legfőbb mozgatórugója ezeknek a fejleményeknek. Azt remélte,
hogy a Birodalmi Háborús Kabinet a háború után is évente ülésezik majd, de erre nem került sor.
Ezekben az 1917-1918-as években készült el az a nyilatkozat, amely a koronához való hűség kivételével teljes függetlenséget
biztosított a domíniumoknak. Ezt csak 1926-ban adták ki. Ehelyett 1919. július 9-én Milner hivatalos nyilatkozatot adott ki,
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amelyben ez állt: "Az Egyesült Királyság és a Dominiumok partner nemzetek; még valóban nem egyenlő hatalommal, de
végérvényesen és mindannyian egyenlő státusszal Az egyetlen lehetőség a brit
Birodalom fennmaradása csak az Egyesült Királyság és a Dominiumok közötti abszolút és teljesen egyenlő partnerség
alapján lehetséges. Ezt mindenféle fenntartás nélkül mondom." Ezt az álláspontot az 1926-os úgynevezett Balfournyilatkozatban fogalmazták meg újra, és 1931-ben Westminsteri Statútumként törvénybe iktatták. B. K. Long, a Dél-Afrikai
Kerekasztal csoport tagja (aki 1913-1921 között a The Times gyarmati szerkesztője, 1922-1935 között pedig Rhodes délafrikai lapjának, a The Cape Timesnak a szerkesztője volt) elmondja, hogy az 1926-os nyilatkozat rendelkezéseiről 1917-ben
állapodtak meg a Milner által összehívott birodalmi konferencián. Ezeket John W. Dafoe fogalmazta meg, aki 43 éven át a
Winnipeg Free Press szerkesztője volt, és ezen időszak nagy részében Kanada legbefolyásosabb újságírója. Dafoe meggyőzte
Sir Robert Borden kanadai miniszterelnököt, hogy fogadja el elképzeléseit, majd bevonták Longot és Dawsont (a The Times
szerkesztőjét). Dawson tárgyalt a megállapodásról Milnerrel, Smuts-szal és másokkal. Bár Ausztrália és Új-Zéland messze
nem volt elégedett, Kanada és Dél-Afrika befolyása keresztülvitte a megállapodást. Kilenc évvel később egy Amery által
összehívott konferencián Balfour neve alatt adták ki.
Kelet-Afrika, 1910-1931
A függő birodalomban, különösen a Zambezi folyótól északra fekvő trópusi Afrikában a Rhodes-Milner-csoport nem tudta
elérni vágyai nagy részét, de széles körű nyilvánosságot tudott szerezni számukra, különösen a bennszülöttek kérdésében
vallott nézeteinek. Ez a csoport uralta a londoni gyarmati hivatalt, legalábbis az 1919-1929-es évtizedben. Ott Milner 19191921-ben, Amery pedig 1924-1929-ben államtitkár volt, míg a parlamenti államtitkári posztot az évtized nagy részében a
csoport három tagja töltötte be. Az őslakosok civilizációjáról és az esetleges önrendelkezésre való felkészítésükről vallott
nézeteik nyilvánossága széles körű terjesztést kapott, nemcsak hivatalos forrásokból, hanem az általuk uralt akadémiai,
tudományos és újságíró szervezetek által is. Példaként említhetjük Coupland, Hailey, Curtis, Grigg, Amery és Lothian írásait,
mindannyian kerekasztal-beszélgetők. Lord Hailey 1938-ban egy gigantikus, 1837 oldalas kötetet szerkesztett An Africa
Survey címmel. Ezt a művet Smuts javasolta először 1929-ben az oxfordi Rhodes House-ban, Lothian írt hozzá előszót, és a
szerkesztőbizottságot Lothian, Hailey, Coupland, Curtis és mások alkották. A modern Afrikáról szóló legnagyobb önálló
könyv maradt. Ezek az emberek, és mások, a
The Times, a The Round Table, a The Observer, a Chatham House és más csatornákon keresztül a gyarmati problémákkal
kapcsolatos gondolatok fő forrásává váltak az angol nyelvű világban. Mindazonáltal nem tudták megvalósítani programjukat.
Az 1920-as évek folyamán a Kerekasztal Kelet-Afrikára vonatkozó programját megbénította a vita arról, hogy a Zambézitől
északra fekvő néger domíniumra vonatkozó csoportos terv három szempontjának milyen prioritást kell adni. A három rész a
következő volt: (1) bennszülöttek jogai, (2) "szorosabb unió" és (3) nemzetközi gyámság. Általában a csoport a Closer Union
(Kenya föderációja Ugandával és Tanganyikával) prioritást adott, de a bennszülöttek jogairól alkotott elképzeléseik
kétértelműsége lehetővé tette Dr. Joseph H. Oldham, a szervezett nonkonformista missziós csoportok szóvivője számára,
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hogy sikeres ellenzéki mozgalmat szervezzen Kelet-Afrika föderációjával szemben. Ebben az erőfeszítésben Oldham erős
szövetségesre talált Lord Lugardban, és jelentős támogatásra talált más tájékozott személyek, köztük Margery Perham
részéről is.
A Round Tablerek, akiknek nem volt közvetlen ismeretük a bennszülöttek életéről, sőt még a trópusi Afrikáról sem, az angol
életmód elkötelezett hívei voltak, és nem láttak nagyobb hasznot a bennszülöttek számára, minthogy segítsék őket abban,
hogy ebbe az irányba haladjanak. Ez azonban elkerülhetetlenül tönkretenné a törzsi életszervezést, valamint a bennszülöttek
földbirtoklási rendszereit, amelyek általában a törzsi földbirtokláson alapultak. A fehér telepesek nagyon szerették volna, ha
ezek a dolgok eltűnnek, mivel általában a bennszülött munkaerőt és az afrikai földeket kívánták bevonni a kereskedelmi
piacra. Oldham és Lugard ellenezte ezt, mivel úgy vélték, hogy ez nagy földterületek fehér tulajdonba kerüléséhez vezetne,
amelyeken a detribalizált és demoralizált bennszülöttek bérrabszolgaként élnének. Lugard számára a gyarmati közigazgatás
gazdaságossága ráadásul megkövetelte, hogy a bennszülötteket az ő "közvetett uralmi" rendszere szerint, törzsi főnökök útján
kormányozzák. A szorosabb unió azért vált ellentmondásos célponttá ebben a vitában, mert a helyi önkormányzat fokozatos
növelését jelentette, ami a fehér telepesek nagyobb fokú uralmához vezetett volna.
A Closer Union kelet-afrikai ellenzéke sikeresen feltartóztatta ezt a projektet a Gyarmati Hivatalban a Kerekasztal uralma
ellenére, főként Baldwin miniszterelnök gyors lépések megtagadása miatt. Ez késleltette a változást egészen az 1929-ben
hivatalba lépő munkáspárti kormányig; ebben a bennszülöttpárti, nonkonformista (különösen a kvéker) befolyás erősebb volt.
A vagyonkezelőség kérdése azért került bele ebbe a vitába, mert Nagy-Britannia mint megbízott hatalom köteles volt
fenntartani a bennszülöttek jogait Tanganyikában a Népszövetség Mandátum Bizottságának megelégedésére. Ez komoly
akadályt gördített a Kerekasztal azon törekvéseinek útjába, hogy Tanganyikát Kenyával és Ugandával egy néger
domíniummá egyesítsék, amely az afrikai gyarmati hatalmak egészen másfajta gyámsága alatt állna. A déli Rodéziában és
Nyaszalandban a Kerekasztal föderációs rögeszméje nem ütközött ebbe az akadályba, és ezt a területet végül 1953-ban a
bennszülöttek tiltakozása ellenére föderációba tömörítették, de ez az alkotás, a Közép-afrikai Föderáció 1964-ben ismét
felbomlott. Furcsa módon a Népszövetség mandátumrendszere, amely a Kerekasztal terveinek oly nagy akadályává vált,
nagyrészt magának a Kerekasztalnak az alkotása volt.
A Milner-csoport Németország 1918-as vereségét arra használta fel, hogy nemzetközi kötelezettséget rójon egyes
hatalmakra, hogy a Németországtól elvett területeken tisztességesen bánjanak az őslakosokkal. Ez a lehetőség azért volt nagy
jelentőségű, mert éppen ebben az időben kezdett gyengülni a korábbi, misszionáriusoktól származó, ebbe az irányba mutató
lendület az európai kultúrában a vallásos érzés általános gyengülésének következményeként.
Kelet-Afrikában a legfőbb problémát a kenyai fehér telepesek helyzete jelentette. Bár ez a gyarmat közvetlenül az Egyenlítőn
fekszik, a belső, 4000-10 000 láb magasan fekvő hegyvidék jól alkalmazkodott a fehér településhez és az európai
145

mezőgazdasági módszerekhez. A helyzet 1920-ra már veszélyes volt, és az évek múlásával folyamatosan romlott, míg 1950re Kenyában jelentkezett Afrika legkritikusabb bennszülött-problémája. Abban különbözött Dél-Afrikától, hogy nem volt
önkormányzat, gazdag bányák vagy megosztott fehér lakosság, de számos közös problémája volt, mint például a túlzsúfolt
bennszülött rezervátumok, a talajerózió és az elégedetlen és elszakított feketék, akik alacsony bérért dolgoztak a fehérek
tulajdonában lévő földeken. 1910-ben körülbelül kétmillió fekete és mindössze 3000 fehér élt itt. Negyven évvel később
körülbelül 4 millió fekete, 100 000 indián, 24 000 arab és mindössze 30 000 fehér (akiknek 40 százaléka állami alkalmazott
volt). De ami a fehéreknek hiányzott a számukból, azt az elszántságukból pótolták. Az egészséges felföldeket már 1908-ban
fehér tulajdonban tartották fenn, bár csak 1939-ben határolták le és garantálták. Nagyon nagy, többnyire fejletlen farmokba
szerveződtek, amelyekből 1940-ben mindössze 2000 volt, és 10 000 négyzetmérföldet fedtek le. E farmok közül sok több
mint 30 000 hektár volt, és a kormánytól szerezték meg őket, vagy vásárlással, vagy nagyon hosszú (999 éves) bérleti
szerződéssel, csak névleges költségekért (a bérleti díj körülbelül két cent/év/hektár).
A bennszülött tartalékok mintegy 50 000 négyzetmérföldnyi, általában szegényebb földet tettek ki, vagyis ötször annyi
földet, mint a feketéké, bár legalább 150-szer annyi emberrel rendelkeztek. Az indiánok, főként a kereskedelemben és a
kézművességben, olyan szorgalmasak voltak, hogy fokozatosan a kereskedelmi területek nagy része mind a városokban,
mind az őslakos rezervátumokban az övék lett.
A két nagy vitatéma Kenyában a munkaerő-utánpótlással és az önkormányzat problémájával foglalkozott, bár kevésbé
izgatott problémák, mint a mezőgazdasági technológia, a higiénia és az oktatás is létfontosságúak voltak. A fehérek
megpróbálták fokozni a nyomást a bennszülöttekre, hogy inkább a fehér farmokon dolgozzanak, mintsem hogy a
rezervátumokon belül a saját földjeiken próbáljanak megélhetést biztosítani, azáltal, hogy készpénzben fizetett adóra
kényszerítették őket, a rezervátumok méretének vagy minőségének korlátozásával, a bennszülöttek mezőgazdasági
technikáinak fejlesztésével, valamint személyes és politikai nyomással és kényszerítéssel. A politikai kényszer alkalmazására
irányuló törekvés 1919-ben érte el a csúcspontját, és Milner állította le, bár az ő csoportja, akárcsak Rhodes Dél-Afrikában,
mindenféle társadalmi, oktatási vagy gazdasági nyomásgyakorlással igyekezett a bennszülötteket szorgalmasabbá és
ambiciózusabbá tenni. A telepesek különböző módokon ösztönözték a bennszülötteket arra, hogy a rezervátumokon kívül
éljenek: például azzal, hogy megengedték nekik, hogy a szokásos alacsony bérekért cserébe legalább évi 180 clays munkáért
földfoglalóként telepedjenek le a fehér birtokokon. Milner, hogy segítse a hátsó és a fehér farmereket, nemcsak Kenyában,
hanem az egész világon, 1919-ben Trinidadban létrehozta a trópusi mezőgazdaság birodalmi főiskoláját, mint kutatási
szervezetet.
Az általunk említett különböző nyomások következményeként, nevezetesen az adófizetés szükségessége miatt, amely
átlagosan talán évi egyhavi bért tett ki, és összességében nagyobb összeget vett el a bennszülöttektől, mint amennyi a
bennszülött termékek eladásából származott, a rezervátumokon kívül dolgozó felnőtt férfiak aránya az 1925-ös körülbelül 35
százalékról 1940-re több mint 80 százalékra nőtt. Ez nagyon káros hatással volt a törzs életére, a családi életre, a
bennszülöttek erkölcsére és a családi fegyelemre, bár úgy tűnik, hogy jótékony hatással volt a bennszülöttek egészségére és
általános műveltségére.
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Az 1948-1955-ös Mau-Mau felkelés előtt a viták igazi középpontjában az önkormányzatiság problémája állt. A kenyai
telepesek Dél-Afrikára utalva olyan önrendelkezést követeltek, amely lehetővé teszi számukra, hogy korlátozásokat
érvényesítsenek a nem fehérekkel szemben. A Gyarmati Hivatal alatt 1906-ban helyi gyarmati kormányt szerveztek; az ilyen
esetekben szokásos módon ez egy kinevezett kormányzóból állt, akit egy kinevezett Végrehajtó Tanács segített, és akit egy
törvényhozó tanács tanács tanácsolt. Ez utóbbiban, ugyancsak a szokásos módon, többségben voltak a hivatalnokok és
kisebbségben a "nem hivatalos" kívülállók. Csak 1922-ben vált a nem hivatalos rész választhatóvá, és csak 1949-ben lett az
egész testület többsége. Az 1919-1923-ban a törvényhozó tanácsban a választható elem létrehozására irányuló törekvések
heves vitákhoz vezettek. A maga a tanács által készített tervezet csak európai választók által választott európai tagokat írt elő.
Milner két indiai taggal egészítette ki, akiket külön indiai választók választottak. A kialakult vitában a telepesek az eredeti
tervüket akarták elérni, míg London egységes, az iskolai végzettség és a vagyoni képzettség alapján korlátozott választói
névjegyzéket akart, de a faji hovatartozás említése nélkül. Ennek ellenállva a telepesek éberségi bizottságot szerveztek, és azt
tervezték, hogy elfoglalják a kolóniát, elrabolják a kormányzót, és valamilyen módon Dél-Afrikával szövetségi köztársaságot
alakítanak. Ebből a vitából végül kompromisszum született, az 1923-as híres kenyai fehér könyv, és Sir Edward Grigg
kinevezése kormányzónak az 1925-1931 közötti időszakra. A kompromisszum értelmében Kenya törvényhozó tanácsot
kapott, amelyben a birodalmi kormány, a fehér telepesek, az indiaiak, az arabok és egy fehér misszionárius képviselte a
feketéket.
A telepesek és az indiánok kivételével a legtöbbjüket inkább jelölték, mint választották, de 1949-re, ahogy a tagság kibővült,
a választást kiterjesztették, és csak a hivatalos és a néger tagokat (4 a 41-ből) jelölték.
Az 1923-as kenyai Fehér Könyv egyetlen gyarmat sajátos problémájából fakadt, de a trópusi Afrikára vonatkozó birodalmi
politika hivatalos nyilatkozata maradt. Ebben az állt: "Kenya elsősorban afrikai terület, és Őfelsége kormánya szükségesnek
tartja, hogy határozottan rögzítse azon megfontolt véleményét, hogy az afrikai őslakosok érdekeinek kell elsőbbséget
élvezniük, és hogy ha és amennyiben ezek az érdekek és a bevándorló fajok érdekei ütköznek, az előbbieknek kell
érvényesülniük Kenya igazgatásában Őfelsége
Kormánya úgy tekinti magát, mint aki az afrikai lakosság nevében bizalmat gyakorol, és nem tudja ezt a bizalmat, amelynek
tárgyát az őslakos fajok védelmeként és felemelkedéseként lehet meghatározni, átruházni vagy megosztani."
E kenyai bajok és a fehér telepesek folyamatos betolakodása az őslakosok rezervátumaiba miatt Amery a Milner-csoport
egyik legfontosabb tagját küldte a gyarmatra kormányzónak és főparancsnoknak. Ez Sir Edward Grigg (Lord Altrincham)
volt, aki Milner óvodájának tagja, a The
Round Table és a The Times (1903-1905, 1908-1913), Lloyd George és a Rhodes Trustees titkára (1923-1925), valamint a
brit birodalmi, gyarmati és külügyek termékeny írója. Kenyában megpróbálta megvédeni a bennszülött rezervátumokat,
ugyanakkor arra kényszeríteni a bennszülötteket, hogy állandó munkával alakítsák ki az ipar szokásait, a fehérek figyelmét a
politikai problémákról a technikai problémákra, például a mezőgazdaságra terelni, és a trópusi Afrika egyetlen területi
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egységgé való összevonására törekedett. 1930-ban keresztülvitte a gyarmati törvényhozáson az őslakosok földtulajdonáról
szóló rendeletet, amely garantálta az őslakos rezervátumokat. Ezek a rezervátumok azonban továbbra sem voltak
megfelelőek, és a rossz mezőgazdasági gyakorlatok miatt egyre inkább károsodtak. Csak 1925-ben kezdődtek tartós
erőfeszítések a bennszülöttek ilyen gyakorlatainak javítására. Körülbelül ugyanekkor történtek erőfeszítések a bennszülött
bíróságok és a bennszülött tanácsadó tanácsok használatának kiterjesztésére, valamint a bennszülöttek közigazgatási
szolgálatra való felkészítésére. Mindezek lassú, változatos és (összességében) közömbös sikerrel jártak, főként azért, mert a
bennszülöttek vonakodtak az együttműködéstől, és a bennszülöttek egyre gyanakvóbbak lettek a fehérek indítékaival
szemben, még akkor is, amikor a fehérek a legbuzgóbban akartak segíteni. Úgy tűnik, hogy ennek a növekvő gyanakvásnak
(amely egyes esetekben pszichotikus szintet ért el) a legfőbb oka a bennszülöttek csillapíthatatlan valláséhsége és az a
meggyőződésük, hogy a fehérek képmutatók, akik olyan vallást tanítanak, amelyet ők nem követnek, elárulják Krisztus
tanításait, és arra használják fel őket, hogy a bennszülötteket irányítsák és elárulják érdekeiket, olyan vallási eszmék leple
alatt, amelyeket maguk a fehérek a gyakorlatban nem tartanak be.
India 1926-ig
Az 1910-1920-as évtizedben a Nemzetközösség megteremtése során a két legnagyobb problémát India és Írország jelentette.
Kétségtelen, hogy India végtelenül bonyolultabb rejtvényt adott, mivel távolabb volt és kevésbé volt világosan elképzelhető,
mint Írország. Amikor a brit Kelet-indiai Társaság a XVIII. század közepe táján meghatározó hatalommá vált Indiában, a
Mogul Birodalom a felbomlás utolsó szakaszában volt. A tartományi uralkodók csak névleges jogcímekkel rendelkeztek,
amelyek elegendőek voltak ahhoz, hogy hatalmas kincseket hozzanak számukra adók és bérleti díjak formájában, de
általában nem volt sem akaratuk, sem erejük a rend fenntartásához. Az erőteljesebbek megpróbálták kiterjeszteni
birodalmukat a gyengébbek rovására, elnyomva eközben a békeszerető parasztságot, miközben minden törvényes hatalmat
megtámadtak a kóborló, feltörekvő bandák és fosztogató törzsek. Ezek közül az akaratos törzsek közül a legjelentősebbek a
marathák voltak. Ezek a tizennyolcadik század utolsó felében szisztematikusan feldúlták Dél-Közép-India nagy részét,
minden egyes falut arra kényszerítve, hogy átmeneti védettséget vásároljon a pusztulás ellen, de folyamatosan csökkentették
a vidék igényeik kielégítésére való képességét a halál és a gazdasági szervezetlenség nyomában hagyott nyomuk miatt. Egyes
területeken 1900-ra a földterületnek már csak egyötödét művelték meg.
Bár a Kelet-indiai Társaság kereskedelmi cég volt, amelyet elsősorban a profit érdekelt, és ezért nem szívesen vállalt politikai
szerepet ezen a kaotikus vidéken, újra és újra be kellett avatkoznia a rend helyreállítása érdekében, egyik névleges uralkodót
a másikra cserélve, sőt átvéve a kormányzást azokon a területeken, ahol közvetlenebbül érintett volt. Ráadásul sok
alkalmazottjának a mohósága arra késztette őket, hogy politikai erőként avatkozzanak be, hogy a saját zsebükbe irányítsák a
mesés vagyon egy részét, amelyet láttak elfolyni. E két okból kifolyólag a vállalat uralma alatt álló területek,
bár nem voltak egybefüggőek, folyamatosan bővültek, míg 1858-ra az ország háromötödét lefedték. A brit területeken kívül
több mint ötszáz fejedelmi birtok volt, némelyikük nem volt nagyobb egy falunál, mások viszont olyan kiterjedtek, mint
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Európa egyes államai. Ekkor, 1857-1858-ban a bennszülöttek hirtelen, erőszakos felkelése, a Nagy Zendülés néven ismert
felkelés a Mogul Birodalom és a Kelet-indiai Társaság végét eredményezte, a brit kormány vette át politikai
tevékenységüket. Ebből számos fontos következmény következett. A bennszülött fejedelemségek annektálása megszűnt, így
562 maradt Brit-Indián kívül, de brit védelem alatt, és a brit beavatkozás tárgyát képezte a jó kormányzás biztosítása
érdekében; magán Brit-Indián belül a jó kormányzás egyre dominánsabbá vált, a kereskedelmi haszon pedig egyre kevésbé; a
brit politikai presztízs 1858 és 1890 között új magasságokba emelkedett, majd csökkenni kezdett, és 1919-1922-ben
meredeken zuhant.
A jó kormányzás feladata Indiában nem volt könnyű. Ezen a hatalmas szubkontinensen, amelynek lakossága az emberiség
csaknem egyötödét tette ki, a kultúrák, vallások, nyelvek és magatartások szinte hihetetlen sokfélesége volt megtalálható.
Még 1950-ben is modern mozdonyok kötötték össze a fejlett ipari termeléssel rendelkező nagyvárosokat, tigrisek, elefántok
és primitív pogány törzsek által lakott dzsungeleken keresztül. A népesség, amely az 1901-es 284 millióról 1941-re 389
millióra nőtt, és 1961-ben elérte az 530 milliót, több mint egy tucat fő nyelvet beszélt több száz dialektusra osztva, és
tucatnyi ellentétes vallási meggyőződésnek volt a tagja. 1941-ben 255 millió hindu, 92 millió muzulmán, 6,3 millió
keresztény, 5,7 millió szikh volt,
1,5 millió dzsainista és közel 26 millió különböző pogány animista. Ezen kívül a hinduk és még a nem-hinduk egy része is
négy fő örökletes kasztra oszlott, amelyek több ezer al-kasztra oszlottak, valamint a kaszton kívüliek ("érinthetetlenek")
legalsó csoportjára, amely 1900-ban legalább 30 millió, 1950-ben pedig ennek kétszeresét tette ki. E több ezer csoport
endogám volt, örökletes gazdasági tevékenységet folytatott, gyakran megkülönböztető jegyekkel vagy ruházatot viselt, és
általában tilos volt más kasztba tartozó személyekkel házasodni, enni vagy inni, vagy akár csak társulni is velük. Az
érinthetetleneknek általában tilos volt más csoportok tagjaival akár közvetett módon is kapcsolatba kerülniük, és ennek
megfelelően tilos volt számos templomba vagy középületbe belépniük, vizet meríteniük a közkutakból, még azt is
megtiltották, hogy árnyékuk más csoporthoz tartozó személyre essen, és egyéb korlátozásoknak is alá voltak vetve, amelyek
célja az volt, hogy elkerüljék a személyes szennyeződést, amelyet csak különböző mértékben kidolgozott vallási rituálékkal
lehetett eltávolítani. A legtöbb al-kaszt foglalkozási csoportok voltak, amelyek mindenféle tevékenységet lefedtek, így
léteztek örökletes csoportok, mint például a hullagyűjtők, tolvajok, rablók vagy gyilkosok (gengszterek), valamint a
földművesek, halászok, boltosok, kábítószer-keverők vagy rézolvasztók. India legtöbb népe számára a kaszt volt az élet
legfontosabb ténye, amely egyéniségüket egy olyan csoportba olvasztotta, amelyből soha nem tudtak kiszabadulni, és amely
születésüktől halálukig minden tevékenységüket szabályozta. Ennek eredményeképpen India még 1900-ban is olyan
társadalom volt, amelyben a státusz dominált, minden egyénnek helye volt egy csoportban, amely viszont helyet foglalt el a
társadalomban. Ez a mindenki által ismert és mindenki által elfogadott hely más csoportokkal való kapcsolataiban bevett
eljárások szerint működött, így a sokféleség ellenére minimális volt a csoportok közötti súrlódás és bizonyos fokú békés
tolerancia, amíg a csoportok közötti etikett ismert és elfogadott volt.
A társadalmi csoportok és hiedelmek sokfélesége természetesen a társadalmi viselkedés rendkívül széles skáláján tükröződött
a legalacsonyabb rendű és legbestiálisabb, durva babonákon alapuló tevékenységektől a magasztos szellemi önfeláldozás és
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együttműködés még elképesztőbb szintjéig. Bár a britek tartózkodtak a vallási gyakorlatokba való beavatkozástól, a
tizenkilencedik század folyamán eltörölték vagy jelentősen visszaszorították a thuggizmus (amelyben egy titkos kaszt Kali
istennő tiszteletére fojtogatta az idegeneket), a suttee (amelyben egy elhunyt hindu özvegyétől elvárták, hogy a halotti
máglyán pusztítsa el magát), a gyermekgyilkosság, a templomi prostitúció és a gyermekházasságok gyakorlatát. A másik
végletet a hinduk többsége tartózkodott minden erőszakos cselekedettől; sokan annyira tisztelték az életet, hogy nem ettek
húst, de még tojást sem, míg néhányan olyan messzire vitték ezt a hitet, hogy nem zaklattak egy lecsapni készülő kobrát, egy
szúnyogot, amely éppen csípni készül, és még éjszaka sem sétáltak, hacsak nem lépnek tudtukon kívül egy hangyára vagy
féregre. A hinduk, akik annyira szentnek tartották a teheneket, hogy a legsúlyosabb bűn az lenne, ha egynek a halálát
okoznák (még ha véletlenül is), akik megengedték, hogy e vadállatok milliói szabadon járhassanak az országban, ami
nagyban rontotta a tisztaságot vagy az életszínvonalat, akik nem hordtak bőrcipőt, és inkább meghalnának, minthogy
marhahúst kóstoljanak, disznóhúst ettek, és naponta érintkeztek a muszlimokkal, akik marhahúst ettek, de a sertéseket
környezetszennyezőnek tartották. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb indiai mélyszegénységben és nélkülözésben
élt; 1858-ban százból csak körülbelül egy tudott olvasni, és jóval kevesebben értették az angol nyelvet. Abban az időben a
túlnyomó többség paraszt volt, akiket nyomasztó adók és bérleti díjak nyomasztottak, elszigetelten éltek kis falvakban,
amelyek között nem volt út, és amelyeket rendszertelen időközönként éhínség vagy betegségek tizedeltek meg.
Az 1858-1947 közötti brit uralom vasútvonalakkal, utakkal és távíróvonalakkal kötötte össze Indiát. Az országot kapcsolatba
hozta a nyugati világgal, és különösen a világpiacokkal azáltal, hogy egységes pénzrendszert, a Szuezi-csatornán keresztül
gőzhajókkal való összeköttetést Európával, kábelkapcsolatokat hozott létre az egész világon, és az angol nyelvet használta a
kormányzat és a közigazgatás nyelveként. A legjobb az egészben, hogy Nagy-Britannia megteremtette a jogállamiságot, a
törvény előtti egyenlőséget és a bírói méltányosság hagyományát, hogy felváltja az egyenlőtlenség és az önkény, az erőszak
régebbi gyakorlatát. Bizonyos fokú hatékonyság és bizonyos ambiciózus, bár elégedetlen, változásra irányuló energia váltotta
fel a régebbi, az elkerülhetetlen sorsba való megalázó beletörődést.
A modern postai, távíró- és vasúti rendszerek mind 1854-ben kezdődtek. Az első olyan méreteket öltött, hogy az 1939-es
háború kitöréséig évente több mint egymilliárd postai küldeményt és negyvenmillió rúpia értékű pénzutalványt kezelt. A
vasút az 1855-ös zoo mérföldről 1880-ra 9000-re, 1901-re 25 000-re, 1939-re pedig 43 000-re nőtt. Ez a világ harmadik
legnagyobb vasúti rendszere évente 600 millió utast és go millió tonna árut szállított. Körülbelül ugyanebben az időben az
1858-as földutakat részben több mint 300 000 mérföldnyi autópálya váltotta fel, amelynek csak körülbelül egynegyede volt
első osztályúnak minősíthető. 1925-től kezdve ezeket az autópályákat egyre inkább a személyszállító buszok használták, sok
esetben zsúfoltan és rozoga módon, de folyamatosan bontották a falvak elszigeteltségét.
A jobb kommunikáció és a közrend az elszigetelt falusi piacok összeolvadását szolgálta, elsimítva a hiány és a bőség korábbi
váltakozását, a pazarlás és a bőség közepette jelentkező éhínség kísérőjelenségeivel. Mindez a következőkhöz vezetett
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a földművelés nagymértékű kiterjesztéséhez a távolabbi területekre és a termények nagyobb változatosságához vezetett. A
ritkán lakott erdő- és dombvidékeket, különösen Assamban és az északnyugati tartományokban, a fejlett erdővédelmi
szolgálatnak köszönhetően az erdőirtás pusztítása nélkül (mint Kínában vagy a nem indiai Nepálban) foglalták el. Az állandó
és idényjellegű migráció az indiai élet rendszeres jellemzőjévé vált, a migránsok jövedelmét pedig visszaküldték
családjaiknak az elhagyott falvakba. Nagyszerű csatornarendszert építettek, elsősorban öntözési céllal, amely benépesítette a
kietlen pusztaságokat, különösen az ország északnyugati részén, és egész törzseket ösztönzött arra, hogy földművelőként
telepedjenek le, amelyek korábban pásztorkodó szabadrablók voltak. 1939-re közel 60 millió hektár földet öntöztek. Ennek
és más okoknak köszönhetően India bevetett területe mintegy negyven év alatt (1900-1939) 195 millió hektárról 228 millió
hektárra nőtt.
A terméshozamok növekedése sokkal kevésbé volt kielégítő a változtatásokkal szembeni vonakodás, a tudás vagy a tőke
hiánya és a szervezési problémák miatt.
A földadó hagyományosan az állami bevételek legnagyobb részét tette ki Indiában, és még 1900-ban is közel ilyen
százalékos volt. A mogulok alatt ezeket a földbevételeket a földművesek adóztatták be. Sok területen, különösen
Bengáliában, a britek hajlamosak voltak ezeket a földbevételeket inkább bérleti díjnak, mint adónak tekinteni, és így az
adószedőket a föld tulajdonosainak tekintették. Amint ez kialakult, ezek az új földbirtokosok arra használták fel hatalmukat,
hogy megemeljék a bérleti díjakat, kilakoltassák azokat a földművelőket, akik évek vagy akár generációk óta ugyanazon a
földön gazdálkodtak, és hogy a bérlők és munkások instabil vidéki proletariátusát hozzák létre, akik nem tudtak vagy nem
akartak javítani a módszereiken. Számos törvényi szabályozás próbált javítani ezeken a feltételeken, de nem sok sikerrel.
Ezeket az erőfeszítéseket ellensúlyozta a népesség növekedése, a föld értékének nagymértékű emelkedése, az ipar vagy a
kereskedelem képtelensége arra, hogy a felesleges népességet olyan gyorsan elvezesse a földekről, ahogyan az növekedett, a
kormányzat tendenciája, hogy vámok, adók és közkiadások révén az iparnak vagy a kereskedelemnek kedvezzen a
mezőgazdasággal szemben, az (aszályokból eredő) éhínségek növekvő gyakorisága, a malária (az öntözési projektek miatt)
és a pestis (a Távol-Kelettel folytatott kereskedelem miatt), amelyek egy év alatt eltörölték a több év alatt elért nyereséget, a
parasztok növekvő adósságterhei, a nehézkes feltételek és magas kamatok mellett, és a növekvő képtelenség, hogy a
földművelésből származó jövedelmeket a háztartási kézműves tevékenységekből származó jövedelmekkel egészítsék ki az
olcsó ipari termékek növekvő konkurenciája miatt. Bár a rabszolgaságot 1843-ban eltörölték, a szegények közül sokan a
parasztságba kényszerültek, mivel tisztességtelen feltételekkel adósságot vállaltak, és arra kötelezték magukat és örököseiket,
hogy a hitelezőknek dolgozzanak, amíg az adósságot ki nem fizetik. Az ilyen adósságot sok esetben soha nem lehetett
kifizetni, mert a csökkentés mértékét a hitelezőre bízták, és az írástudatlan adós ritkán tudta megkérdőjelezni.
Mindezen csapások az 1895-1901 közötti időszakban tetőztek. Az 1873-1896 közötti időszakban hosszú árcsökkenési
időszak következett be, ami növelte az adósok terheit és stagnáltatta a gazdasági tevékenységet. 1897-ben a monszun
esőzések elmaradtak, ami 18 millió tonna élelmiszernövény elvesztésével és egymillió emberéletet követelő éhínséggel járt.
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Ez a katasztrófa 1899-1900-ban megismétlődött. A bubópestis 1895-ben Kínából érkezett Bombaybe, és a következő hat
évben mintegy kétmillió emberrel végzett.
Az 1901-es mélypontról a gazdasági feltételek viszonylag folyamatosan javultak, kivéve egy rövid időszakot 1919-1922-ben
és az 1929-1934-es világválság hosszú terheit.
Az 1900-ban, 1914-ben bekövetkezett áremelkedés Indiának több hasznot hozott, mint másoknak, mivel exportjának árai
gyorsabban emelkedtek. Az 1914-1918-as háború nagy gazdasági lehetőséget adott Indiának, különösen azáltal, hogy
megnövelte a keresletet a textíliái iránt. A vámokat 1916 után folyamatosan emelték, védelmet nyújtva az iparnak, különösen
a fémek, a textil, a cement és a papír területén. A vámok váltak a legnagyobb egyedi bevételi forrássá, némileg enyhítve a
földművelőkre nehezedő adónyomást. Az agrárprobléma azonban továbbra is akut maradt, mivel a fent felsorolt tényezők
többsége továbbra is érvényben maradt. 1931-ben úgy becsülték, hogy az Egyesült Tartományokban a földművelők 30
százaléka még jó években sem tudott megélni a gazdaságából, míg 52 százalékuk jó években meg tudott élni, de rossz
években nem.
Az 1900 utáni időszakban a bányászat, az ipar, a kereskedelem és a pénzügyek terén nagy gazdasági fejlődés volt
tapasztalható. A széntermelés 1900 és 1924 között 6 millió tonnáról 21 millió tonnára nőtt, a kőolajtermelés (főként
Burmából) pedig 37 millió gallonról 294 millió gallonra emelkedett.
Ugyanebben az időszakban a védett iparágak termelése is javult, míg 1932-re India a pamutszövet háromnegyedét, az acél
háromnegyedét, valamint a cement, a gyufa és a cukor nagy részét elő tudta állítani. Egy termék, a juta terén India lett a
világellátás fő forrása, és 1925 után ez lett a vezető exportcikk.
Az indiai gyáripar 1900 utáni növekedésének figyelemre méltó jellemzője az a tény, hogy a hindu tőke nagyrészt felváltotta a
brit tőkét, főként politikai okokból. India szegénysége ellenére jelentős volt a megtakarítások volumene, ami főként a
jövedelmeknek a földbirtokos osztály és a pénzkölcsönző osztály közötti egyenlőtlen elosztásából eredt (ha ezt a két
csoportot így el lehet különíteni). Természetesen ezek a csoportok jövedelmüket inkább abba a tevékenységbe fektették
vissza, ahonnan származnak, de 1919 után a nacionalista agitáció és különösen Gandhi befolyása sok hindut arra késztetett,
hogy az iparba való befektetéssel hozzájáruljon az ország erejéhez.
Az ipar növekedését nem szabad eltúlozni, és befolyása lényegesen kisebb volt, mint azt első pillantásra gondolnánk. A
városi proletariátus vagy a gyári munkások állandó osztályának növekedése csekély mértékű volt, bár létezett ilyen is. A
termelés növekedése nagyrészt az energiatermelésből, és nem a munkaerő számának növekedéséből származott. Ez a
munkaerő pszichológiai és társadalmi orientációját tekintve továbbra is vidéki maradt, általában a falvakból ideiglenesen
kivándorlók voltak, akik csak néhány évig éltek városi ipari körülmények között, azzal a szándékkal, hogy végül
visszatérjenek a faluba, és általában megtakarításokat küldtek vissza a családjuknak, és minden évben hetekre vagy akár
hónapokra (általában az aratás idején) meglátogatták őket. Az ipari munkásoknak ez az osztálya sem a városi, sem a proletár
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szemléletet nem fogadta el, szinte teljes egészében analfabéták voltak, csak vonakodva alakítottak munkásszervezeteket (a
tagdíjfizetés megtagadása miatt), és ritkán szereztek ipari készségeket. 1915 után ugyan megjelentek a szakszervezetek, de a
tagságuk kicsi maradt, és nem munkásemberek, gyakran középosztálybeli értelmiségiek szervezték és irányították őket.
Ráadásul az ipar továbbra is szétszórt tevékenység maradt, amely néhány városban megtalálható volt, de a többi városból
hiányzott. Bár 19:1-ben Indiában 35 100 000 főnél nagyobb lakosságú város volt, ezek többsége kereskedelmi és
közigazgatási központ maradt, nem pedig feldolgozóipari központ. Hogy a fő hangsúly továbbra is a vidéki tevékenységeken
volt, az abból a tényből is látszik, hogy ez a 35 népességszámú központ összesen 8,2
millió lakosuk volt, szemben a határaikon kívüli 310,7 millióval 1921-ben. Valójában csak 30 millióan éltek az egyenként 5
000 főnél nagyobb 1623 központban, míg 289 millióan éltek az 5 000 főnél kisebb központokban.
A nyugati kultúra hatásának egyik legfőbb módja, ahogyan a nyugati kultúra eljutott Indiába, az oktatás volt. Gyakran
hangzott el az a vád, hogy a britek elhanyagolták az oktatást Indiában, vagy hogy hibát követtek el, amikor a felsőbb
osztályok számára az angol nyelvű oktatást helyezték előtérbe, ahelyett, hogy a nép tömegeit a népnyelveken oktatták volna.
A történelem nem igazolja e vádakat. Magában Angliában a kormány 1902-ig kevés felelősséget vállalt az oktatásért, és
általában véve Indiában jóval a jelen század végéig fejlettebb politikát folytatott ezen a területen, mint Angliában. Az
angolok 1835-ig megpróbálták ösztönözni a bennszülöttek oktatási hagyományait, de népiskoláik a pártfogás hiánya miatt
kudarcot vallottak; maguk az indiaiak is tiltakoztak az ellen, hogy - megítélésük szerint - kizárják őket az angol oktatásból.
Ennek megfelelően 1835-től az angolok angol nyelvű oktatást kínáltak a felsőbb szinteken, abban a reményben, hogy a
nyugati tudományt, technológiát és politikai szemléletet a vallási és társadalmi élet megzavarása nélkül be lehet vezetni, és
ezek az újítások lefelé "beszivárognak" a lakosságba. A költségek miatt a kormány által támogatott oktatásnak a magasabb
szintekre kellett korlátozódnia, bár az alsóbb szinteken (különösebb anyagi kötelezettség nélkül) 1854-ben megkezdődött a
népnyelvű iskolák ösztönzése. A "beszivárgás lefelé" elmélet meglehetősen téves volt, mert azok, akik megszerezték az angol
nyelvtudást, azt a kormányzati szolgálatban vagy a szakmai életben való előmenetel útleveleként használták, és inkább az
indiai társadalom alsóbb osztályaiból lettek renegátokká, mintsem misszionáriusokká. Bizonyos értelemben az angol nyelv
használata az egyetemi oktatás szintjén nem vezetett annak elterjedéséhez az indiai társadalomban, hanem eltávolította
azokat, akik elsajátították az angol nyelvet ebből a társadalomból, egyfajta meddő talajon hagyva őket, amely nem volt sem
indiai, sem nyugati, hanem kényelmetlenül lebegett a kettő között. Az a tény, hogy az angol nyelvtudás és az egyetemi
diploma birtoklása megszabadíthatott az indiai élet fizikai fáradalmaitól azáltal, hogy megnyitotta az ajtót a közszolgálat
vagy a szakmák felé, valóságos szenvedélyt teremtett e kulcsok megszerzésére (de csak egy kisebbségben).
A briteknek nemigen volt más választásuk, mint hogy az angol nyelvet használják a kormányzat és a felsőoktatás nyelveként.
Indiában e két területen évszázadok óta idegen nyelveket használtak. A kormány és a bíróságok nyelve 1837-ig a perzsa volt.
A felső- és középfokú oktatás mindig is idegen volt, a hinduk számára a szanszkrit, a muszlimok számára az arab. A
szanszkrit, egy "halott" nyelv, a hindu vallási irodalom nyelve volt, míg az arab a Korán nyelve volt, az egyetlen írás,
amelyet az egyszerű muszlim olvasni akart. A muszlimok hűsége a Koránhoz és az arab nyelvhez valójában olyan erős volt,
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hogy nem voltak hajlandók részt venni az új, angol nyelvű oktatási rendszerben, és ennek következtében 1900-ra
kirekesztették őket a kormányzatból, a szakmákból és az ország gazdasági életének nagy részéből.
A Nyugat igazán értékes hozzájárulásainak - mint például a tudomány, a technológia, a közgazdaságtan, az agrártudomány
vagy a politikatudomány - oktatására nem lehetett volna népnyelvet használni, mert a szükséges szókincs hiányzott a
népnyelvből.
Amikor a Hyderabad anyaállam egyeteme 1920 után megpróbált nyugati műveket lefordítani urdu nyelvre oktatási célokra,
mintegy 40 000 új
szót kellett létrehozni. Ráadásul a népnyelvek nagy száma miatt a felsőoktatás céljaira bármelyik nyelv kiválasztása
hátrányos lett volna. Végül pedig maguk az őslakosok nem akarták megtanulni a saját népnyelvüket, legalábbis a XIX.
században; azért akartak angolul tanulni, mert ez olyan hozzáférést biztosított a tudáshoz, a kormányzati pozíciókhoz és a
társadalmi felemelkedéshez, amilyenre a népnyelv nem volt képes. De nem szabad elfelejteni, hogy a kivételes indián volt az,
aki egyáltalán meg akart tanulni olvasni, nem pedig az átlag. Az átlagos bennszülött megelégedett azzal, hogy írástudatlan
maradt, legalábbis egészen a huszadik század mélyéig. Csak ezután terjedt el az olvasás iránti vágy a növekvő nacionalizmus,
a politikai tudatosság, valamint a politikai és vallási feszültségek miatti növekvő aggodalom hatására. Ezek elősegítették az
olvasás iránti vágyat, hogy újságokat olvashassanak, de ennek káros hatásai voltak: minden politikai vagy vallási csoportnak
saját sajtója volt, és a világ eseményeiről a saját elfogult verzióját mutatta be, így 1940-re ezek a különböző csoportok
teljesen eltérő elképzeléseket alkottak a valóságról.
Ráadásul a népnyelvek iránti új lelkesedés, a szélsőséges hindu nacionalisták, mint B. G. Tilak (1859-1920) vagy a Nyugatellenesek, mint M. K. Gandhi (1869-1948) hatása a brit vagy az európai kultúra legjobbjainak teljes elutasításához vezetett.
Ugyanakkor azok, akik hatalomra, felemelkedésre vagy tudásra törekedtek, továbbra is az angol nyelvet tanulták, mint ezen
ambíciók kulcsát. Sajnos ezek a félig nyugatiasodott indiánok elhanyagolták az európai életmód gyakorlati oldalának nagy
részét, és hajlamosak voltak az intellektualizmusra és a doktrinárizmusra, valamint a gyakorlati tanulás és a fizikai munka
megvetésére. Ahogy mondtuk, egy olyan középső világban éltek, amely nem volt sem indiai, sem nyugati, elkényeztetve az
indiai életmóddal, de gyakran képtelenek voltak olyan pozíciót találni az indiai társadalomban, amely lehetővé tette volna
számukra, hogy a nyugati életmód saját változatát éljék. Az egyetemen irodalmat, jogot és politikatudományt tanultak, mind
olyan tárgyakat, amelyek a szóbeli teljesítményt hangsúlyozták. Mivel India nem biztosított elegendő munkahelyet az ilyen
teljesítményekhez, nagy volt az ''akadémiai munkanélküliség'', ami elégedetlenséggel és növekvő radikalizmussal járt.
Gandhi karrierje egy ember azon erőfeszítéseinek eredménye volt, hogy elkerülje ezt a problémát azáltal, hogy a nyugati
tanítás bizonyos elemeit egyesítette a megtisztított hinduizmussal, hogy egy alapvetően erkölcsi alapokon nyugvó
nacionalista indiai életmódot hozzon létre.
Nyilvánvaló, hogy a brit oktatáspolitika egyik fő hatása az volt, hogy növelte az Indián belüli társadalmi feszültségeket, és
politikai irányultságot adott nekik. Ezt a változást általában az "indiai nacionalizmus felemelkedésének" szokták nevezni, de
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lényegesen összetettebb, mint ahogy ez az egyszerű elnevezés sugallja. Ez 1890 körül kezdett el emelkedni, valószínűleg a
század végi szerencsétlenségek hatására, folyamatosan növekedett, amíg 1917 után elérte a válságos szakaszt, és végül az
1930-1947 közötti, hosszan elhúzódó válságban jelentkezett.
India szemlélete alapvetően vallási volt, ahogyan a brit szemlélet is alapvetően politikai volt. Az átlagos indiai a vallásos
szemléletéből azt a mély meggyőződést merítette, hogy az anyagi világ és a fizikai kényelem lényegtelen és jelentéktelen az
olyan spirituális dolgokkal szemben, mint a test halála utáni életre való megfelelő felkészülés. Az átlagos indiai diák az angol
oktatásból azt a meggyőződést merítette, hogy a szabadság és az önkormányzat az élet legmagasabb rendű javai, és hogy
ezeket a hatalommal szembeni ellenállással kell elérni, ahogyan azt a Magna Carta, az I. Károly elleni ellenállás, az 1689-es
"dicsőséges forradalom", John Locke írásai
és John Stuart Mill, valamint a XIX. századi liberalizmusban és a laissez-faire-ben megnyilvánuló általános ellenállás a
közhatalommal szemben. Ez a két nézőpont az indiai értelmiségiek fejében hajlamos volt egy olyan nézetté összeolvadni,
amelyben úgy tűnt, hogy az angol politikai eszményeket a vallási buzgalom, az önfeláldozás és az anyagi jólét vagy a fizikai
kényelem megvetésének indiai módszereivel kell elérni. Ennek eredményeként politikai és társadalmi feszültségek éleződtek
ki a britek és az indiaiak, a nyugatbarátok és a nacionalisták, a hinduk és a muszlimok, a bráhmanák és az alsóbb kasztok,
valamint a kasztok tagjai és a kitaszítottak között.
A tizenkilencedik század elején újjáéledt az érdeklődés az indiai nyelvek és irodalmak iránt. Ez az újjáéledés hamarosan
feltárta, hogy számos hindu eszmének és gyakorlatnak nem volt valódi támasza a legkorábbi bizonyítékok között. Mivel ezek
a későbbi újítások magukban foglalták a hindu élet néhány legellenszenvesebb vonását, mint például a suttee, a
gyermekházasság, a női alsóbbrendűség, a képimádat és a szélsőséges többistenhit, elindult egy mozgalom, amely arra
törekedett, hogy megszabadítsa a hinduizmust ezektől az idegen elemektől, és az etika, az egyistenhit és az istenség absztrakt
eszméjének hangsúlyozásával visszaállítsa korábbi "tisztaságát". Ezt a tendenciát erősítette a kereszténység és az iszlám
hatása, így az újjáéledt hinduizmus valójában e három vallás szintézise lett. E hatások következményeként a karma régi és
alapvető hindu eszméje háttérbe szorult. Ez az elképzelés azt állította, hogy minden egyes lélek újra és újra megjelenik az
örökkévalóság során, más-más fizikai formában és más-más társadalmi státuszban, és minden egyes különbség a lélek előző
megjelenése során tanúsított magatartásának jutalma vagy büntetése. Ebből a körforgásból való kilépésre nem volt valódi
remény, kivéve a fokozatos javulást az egymást követő megjelenések hosszú sorozatán keresztül, a végső cél, a személyiség
teljes eltörlése (nirvána) és a világegyetem lelkében (Brahmá) való végső egyesülés révén. Ez a megszabadulás (moksa) a
létezés végtelen körforgásából csak minden vágy, minden egyéniség és minden élni akarás elfojtásával érhető el.
A karmába vetett hit volt a hindu ideológia és a hindu társadalom kulcsa, amely nemcsak a sors hangsúlyozását és a sorsba
való beletörődést, azt az elképzelést, hogy az ember a természet része és az állatok testvére, az egyéniség alámerülését és a
személyes ambíciók hiányát magyarázta, hanem az olyan sajátos társadalmi intézményeket is, mint a kaszt vagy akár a szútté.
Hogyan lehetne a kasztoknak véget vetni, ha ezek Isten által adott fokozatok a korábbi létben kiérdemelt jutalmak vagy
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büntetések számára? Hogyan lehetne véget vetni a suttee-nek, ha a feleség az örökkévalóságig feleség marad, és át kell lépnie
egyik életből a másikba, amikor a férje is átmegy?
A kereszténység és az iszlám, a nyugati eszmék és a brit oktatás befolyása a hindu társadalom megváltoztatásában nagyrészt
annak a következménye volt, hogy képesek voltak csökkenteni az átlagos hinduk karmába vetett hitét. A hinduizmus, a
kereszténység és az iszlám növekvő szintézisének egyik legkorábbi alakja Ram Mohan Roy (1772-1833) volt, aki 1828-ban
megalapította a Brahma Samaj Társaságot. Egy másik Keshab Chandra Sen (1841-1884) volt, aki azt remélte, hogy Ázsiát és
Európát e három vallás közös elemeinek szintézise alapján közös kultúrává egyesíti. Sok ilyen típusú reformer volt.
Legjellemzőbb vonásuk az volt, hogy inkább univerzalisták, mint nacionalisták voltak, és alapvető hajlamaikat tekintve
nyugatbarátok. 1870 körül változás kezdett bekövetkezni, talán Rama Krishna (1834-1886) és tanítványa, Swami
Vivekananda hatására (1862-1902), a védánta megalapítója. Ez az új irányzat India szellemi erejét hangsúlyozta, mint
magasabb értéket, mint a Nyugat anyagi erejét. Támogatta az egyszerűséget, az aszkézist, az önfeláldozást, az
együttműködést, és India küldetését, hogy ezeket az erényeket terjessze a világban. E mozgalom egyik tanítványa volt Gopal
Krishna Gokhale ( 1866-1915), az India Szolgái Társaság (1905) alapítója. Ez egy kis csapatnyi odaadó személy volt, akik
fogadalmat tettek a szegénységre és az engedelmességre, arra, hogy minden indiait testvérnek tekintenek kasztra vagy
hitvallásra való tekintet nélkül, és nem bocsátkoznak személyes vitákba. A tagok szétszóródtak India legkülönbözőbb
csoportjai között, hogy tanítsanak, Indiát egyetlen szellemi egységgé hegeszszék össze, és társadalmi reformokra
törekedjenek.
Idővel ezek a mozgalmak egyre nacionalistábbá és Nyugat-ellenessé váltak, és inkább az ortodox hinduizmus védelmére,
mintsem megtisztítására, valamint a nyugatiakkal való szembenállásra, mintsem azok másolására törekedtek. Ez a tendencia
Bal Gangathar Tilakban (1859-1920), egy poonai marathi újságíróban csúcsosodott ki, aki matematikával és joggal kezdte
pályafutását, de lassan szenvedélyes szeretetet érzett a hinduizmus iránt, még annak legmegalázóbb részleteiben is, és
ragaszkodott ahhoz, hogy azt meg kell védeni a kívülállókkal szemben, akár erőszakkal is. Nem ellenezte azokat a
reformokat, amelyek az indiai érzelmek spontán fejleményeiként jelentek meg, de hevesen ellenzett minden olyan kísérletet,
amely a reformokat felülről akarta törvénybe iktatni, vagy idegen, európai vagy keresztény forrásokból származó hatásokat
akart behozni. Először 1891-ben vált politikai figurává, amikor hevesen ellenezte a kormány törvényjavaslatát, amely a
gyermekházasságot korlátozta volna azáltal, hogy a lányok beleegyezési korhatárát tizenkét évben határozta volna meg.
1897-ben már arra használta lapját, hogy gyilkosságokra és lázadásokra buzdítson a kormánytisztviselők ellen.
Egy brit tisztviselő, aki már 1878-ban előre látta ezt az erőszakos nacionalizmus irányába mutató mozgalmat, az Indiai
Nemzeti Kongresszus 1885-ös megalapításával igyekezett azt legálisabb és konstruktívabb csatornákba terelni. A szóban
forgó tisztviselő, Allan Octavian Hume (1829-1912) az alkirály, Lord Dufferin titkos támogatását élvezte. Azt remélték, hogy
minden évben összehívnak egy nem hivatalos kongresszust az indiai vezetőkből, hogy megvitassák az indiai politikai
kérdéseket, abban a reményben, hogy ez a tapasztalat majd kiképzést nyújt a képviseleti intézmények és a parlamenti
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kormányzás működéséről. A kongresszus húsz éven át agitált az indiai részvétel kiterjesztéséért a közigazgatásban, valamint
a képviselet és végül a parlamentáris kormányzás kiterjesztéséért a brit rendszeren belül. Figyelemre méltó, hogy ez a
mozgalom lemondott az erőszakos módszerekről, nem törekedett a Nagy-Britanniától való elszakadásra, és a brit mintán
alapuló kormány megalakítására törekedett.
A mozgalom támogatottsága eleinte nagyon lassan nőtt, még a hinduk körében is, és a muszlimok között nyílt ellenállás volt,
Sir Saiyid Ahmad Khan vezetésével. Ahogy a mozgalom 1890 után egyre nagyobb lendületet vett, számos brit tisztviselő
kezdett ellene fellépni. Ugyanakkor Tilak nyomására maga a Kongresszus is előrébb vitte követeléseit, és gazdasági nyomást
kezdett alkalmazni ezek elérésére. Ennek eredményeképpen 1900 után egyre kevesebb muszlim csatlakozott a
kongresszushoz: 1890-ben a 702 küldöttből 156 muszlim volt, 1905-ben viszont a 756 küldöttből csak 17. A kongresszusi
küldöttek száma 1905-ben csökkent. Mindezek az erők 1904-1907-ben csúcsosodtak ki, amikor a kongresszus először
követelte India birodalmon belüli önkormányzatát, és jóváhagyta a gazdasági nyomásgyakorlást (bojkott) Nagy-Britanniával
szemben.
Az 1905-ös japán győzelem Oroszország felett, amelyet az Európa feletti ázsiai diadalnak tekintettek, az 1905-ös orosz
felkelés, Tilak növekvő hatalma Gokhale felett az Indiai Nemzeti Kongresszusban, valamint a Lord Curzon azon
erőfeszítései miatti közfelháborodás, hogy a hatalmas, 78 millió lakosú Bengál tartomány közigazgatási felosztását
keresztülvigye, kiélezte a helyzetet. A hindu szélsőségesek nyíltan agitáltak az angolok vérének kiontására, hogy kielégítsék
a pusztítás istennőjét, Kalit. Az 1907-es Indiai Nemzeti Kongresszuson Tilak hívei megrohamozták a pódiumot és
megzavarták a gyűlést. Ez a csoport, amelyre nagy hatással volt az Oroszországban a cár ellen és Írországban az angolok
ellen elkövetett forradalmi erőszak, a petíciók helyett inkább a terrorizmus alkalmazását támogatta Indiában. Az alkirályt,
Lord Hardinge-ot 1912-ben egy bomba megsebesítette. Sok Nears számára az Indiában élő angolok faji intoleranciája az
indiaiakkal szemben egyre nőtt, és egyre inkább tanulmányozott sértésekben, sőt fizikai támadásokban nyilvánult meg. 1906ban megalakult a Muszlim Liga, amely a cserepes hindu szélsőségesekkel szemben és a brit álláspontot támogatva, 1913-ban
azonban önrendelkezést is követelt. Tilak csoportja kilenc éven át (1907-1916) bojkottálta az Indiai Nemzeti Kongresszust,
maga Tilak pedig hat évig (1908-1914) börtönben ült felbujtásért.
India alkotmányos fejlődése nem állt meg ebben a viharban. 1861-ben tanácsadói jogkörrel rendelkező kinevezési tanácsokat
hoztak létre, mind a központban az alkirály támogatására, mind a tartományokban. Ezeknek nem hivatalos és hivatalos tagjai
is voltak, és a tartományi tanácsok bizonyos jogalkotási hatáskörrel is rendelkeztek, de mindezek a tevékenységek szigorú
végrehajtói ellenőrzés és vétójog alatt álltak. 1892-ben ezeket a hatásköröket kibővítették, hogy lehetővé tegyék a
közigazgatási kérdések megvitatását, és különböző nem kormányzati csoportok (úgynevezett "közösségek") számára lehetővé
tették, hogy személyeket javasoljanak a tanácsok nem hivatalos helyére.
Egy harmadik, 1909-es törvény, amelyet a liberális kormány fogadott el John (Lord) Morley államtitkár és Lord Minto
alkirály vezetésével, kibővítette a tanácsokat, nem hivatalos többségűvé tette a tartományi tanácsokat, lehetővé tette, hogy a
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tanácsok minden kérdésben szavazzanak, és jogot adott arra, hogy a nem hivatalos tagokat különböző közösségi csoportok,
köztük hinduk, muszlimok és szikhek választhassák meg, meghatározott arányban. Ez utóbbi rendelkezés katasztrófa volt.
Azzal, hogy külön választási listákat állított fel a különböző vallási csoportok számára, minden csoportban ösztönözte a
vallási szélsőségességet, valószínűvé tette, hogy a szélsőségesebb jelöltek lesznek sikeresek, és a vallási különbségeket a
politikai élet alapvető és kibékíthetetlen tényévé tette. Azzal, hogy a vallási kisebbségeknek több mandátumot adott, mint
amennyire a választókon belüli tényleges arányuk alapján jogosultak (ez a "súlyozás" néven ismert elv), politikailag
előnyössé tette a kisebbséghez tartozást. Azzal, hogy a britek a kisebbségi jogokat (amelyekben ők hittek) a többségi
uralommal szemben (amelyben ők nem hittek) hangsúlyozták, a vallást a politikai élet állandóan zavaró erejévé tették, és arra
ösztönözték az ebből eredő elmérgesedett szélsőségességet, hogy az alkotmányos kereteken és a jogi fellépés lehetőségén
kívül, zavargásokban, és ne a szavazóhelyiségekben vagy a politikai gyűléseken belül rendezzék le rivalizálásaikat. Ráadásul
amint a britek 1909-ben a muszlimoknak ezt a különleges alkotmányos helyzetet biztosították, 1911-1919-ben elvesztették a
muszlim közösség támogatását. A muszlimok támogatásának elvesztése több tényező eredménye volt. Curzon bengáli
felosztását, amelyet a muszlimok támogattak (mivel Kelet-Bengál különálló, muszlim többségű területet kapott), 1911-ben a
muszlimok értesítése nélkül visszavonták. A brit külpolitika 1911 után egyre inkább törökellenes volt, és így a kalifával (a
muszlimok vallási vezetőjével) szemben. Ennek eredményeként
a Muszlim Liga először 1913-ban követelte India önkormányzatát, négy évvel később pedig szövetséget kötött az Indiai
Nemzeti Kongresszussal, amely 1924-ig tartott.
1909-ben, amikor Philip Kerr (Lothian), Lionel Curtis és (Sir) William Marris Kanadában voltak, hogy lerakják a
Kerekasztal szervezet alapjait, Marris meggyőzte Curtist, hogy "az önigazgatás, ... bármennyire is távoli, az egyetlen érthető
célja a brit politika Indiában. ...a politikai nyugtalanság léte Indiában, ami távolról sem volt ok a pesszimizmusra, a
legbiztosabb jele annak, hogy a britek, minden nyilvánvaló hibájuk ellenére, nem bújtak ki elsődleges kötelességük alól,
hogy kiterjesszék a nyugati oktatást Indiára, és így felkészítsék az indiaiakat az önrendelkezésre". Négy évvel később a
londoni Kerekasztal csoport elhatározta, hogy megvizsgálja, hogyan lehetne ezt megvalósítani. Curtis vezetésével nyolctagú
tanulmányozócsoportot hozott létre, amelyhez a csoportot az India Hivatal három tisztviselőjével egészítette ki. Ez a csoport
1915-ben úgy döntött, hogy nyilvános nyilatkozatot ad ki "a felelős kormányzás fokozatos megvalósítása mellett Indiában".
Az erre vonatkozó nyilatkozatot Lord Milner dolgozta ki, és 1917. augusztus 20-án Edwin S. Montagu indiai államtitkár adta
ki. Ebben az állt, hogy "Őfelsége kormányának politikája, amellyel India kormánya teljes mértékben egyetért, az indiaiak
egyre szélesebb körű bevonása a közigazgatás minden ágába és az önigazgatási intézmények fokozatos fejlesztése a felelős
kormányzás fokozatos megvalósítása érdekében Indiában, mint a Brit Birodalom szerves részében".
Ez a nyilatkozat forradalmi volt, mert először fogalmazta meg konkrétan a britek reményeit India jövőjével kapcsolatban, és
mert először használta a "felelős kormányzás" kifejezést. A britek több mint egy évszázadon át homályosan beszéltek India
"önkormányzatáról"; egyre többet beszéltek a "képviseleti kormányzatról"; de következetesen kerülték a "felelős
kormányzat" kifejezést. Ez utóbbi kifejezés parlamentáris kormányt jelentett, amelyet a legtöbb angol konzervatív úgy vélt,
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hogy az indiai viszonyokra teljesen alkalmatlan, mivel szerintük ehhez képzett választókra és homogén társadalmi rendszerre
volt szükség, ami Indiában hiányzott. A konzervatívok évek óta beszéltek India végső önigazgatásáról valamilyen őshonos
indiai modell alapján, de nem tettek semmit annak érdekében, hogy ilyen modellt találjanak. Aztán anélkül, hogy világos
elképzelésük lett volna arról, hogy hová tartanak, bevezették a "képviseleti kormányzást", amelyben a végrehajtó hatalom a
nép képviselőin keresztül konzultált a közvéleménnyel (akiket vagy kineveztek, mint 1871-ben, vagy választottak, mint
1909-ben), de a végrehajtó hatalom továbbra is autokratikus volt, és semmilyen módon nem volt felelős ezeknek a
képviselőknek. A "felelős kormány" kifejezés használata az 1917-es nyilatkozatban a Kerekasztal csoportra és végül az 1909es kanadai Sziklás-hegységben folytatott Marris-Curtis beszélgetésre vezethető vissza.
Időközben a Kerekasztal tanulmányozócsoportja három éven át (1913-1916) dolgozott az ígéret megvalósításának
módszerein. Curtis és F. S. Oliver befolyása révén az Egyesült Államok szövetségi alkotmánya nagyban hozzájárult az
elkészült tervezetekhez, különösen a kormányzati tevékenység központi és tartományi részekre való felosztására vonatkozó
rendelkezésekhez, az utóbbi fokozatos indiánosításával, 166 végül az előbbi fokozatos indiánosításával. A problémának ezt a
megközelítését Curtis "dyarchiának" nevezte el. A kerek
Table tervezetét elküldték Új-Dél-Wales kormányzójának, Lord Chelmsfordnak, az All Souls College ösztöndíjasának, aki
úgy vélte, hogy az India Hivatal hivatalos bizottságától származik. Miután elvben elfogadta, 1916-ban India alkirálya lett.
Curtis azonnal Indiába utazott, hogy konzultáljon az ottani helyi hatóságokkal (köztük Mestonnal, Marrisszel, Haileyvel és a
Times nyugalmazott külügyi szerkesztőjével, Sir Valentine Chirolal), valamint az indiaiakkal. Ezekből a konferenciákból
született egy Marris által írt jelentés, amelyet Montagu-Chelmsford-jelentésként adtak ki 1917-ben. A jelentés rendelkezéseit
törvényjavaslat formájában fogalmazták meg, amelyet a Parlament (a Lord Selborne vezette vegyes bizottság jelentős
felülvizsgálata után) elfogadott, és amely az 1919. évi indiai kormányról szóló törvény lett.
Az 1919. évi törvény az 1935 előtti indiai alkotmánytörténet legfontosabb törvénye volt. A kormányzati tevékenységeket
"központi" és "tartományi" tevékenységekre osztotta. Az előbbihez tartozott a védelem, a külügyek, a vasút és a
kommunikáció, a kereskedelem, a polgári és büntetőjog és eljárások és egyéb; az utóbbihoz tartozott a közrend és a
rendőrség, az öntözés, az erdők, az oktatás, a közegészségügy, a közmunkák és egyéb tevékenységek.
Továbbá a tartományi tevékenységeket "átruházott" és "fenntartott" osztályokra osztották, az előbbieket a tartományi
gyűléseknek felelős bennszülött miniszterekre bízták. A központi kormányzat továbbra is a főkormányzó és alkirály kezében
maradt, aki Nagy-Britanniának és nem az indiai törvényhozásnak volt felelős. Kabinetjének (Végrehajtó Tanácsnak) 1921
után általában három indiai tagja volt. A törvényhozás kétkamarás volt, az Államtanácsból és a Törvényhozó Gyűlésből állt.
Mindkettőben egyes tagok kinevezett tisztviselők voltak, de a többségüket nagyon korlátozott választójog alapján
választották. A választási listákon az alsóházba legfeljebb 900 000 választópolgár jutott, a felsőházba pedig csak 16 000. A
választási listákon a választópolgárok száma nem haladta meg a 900 000-et. A tartományi egykamarás törvényhozások
szélesebb, de még mindig korlátozott választójoggal rendelkeztek, Bengáliában körülbelül egymillióan szerepeltek a
választói listán, Bombayben feleannyian. Ezenkívül bizonyos helyeket a "súlyozás" elve alapján a muszlimok számára
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tartottak fenn, akiket külön muszlim választói listán választottak meg. Mindkét törvényhozás törvényhozási jogkörrel
rendelkezett, a főkormányzó és a kinevezett tartományi kormányzók meglehetősen kiterjedt vétó- és rendeletalkotási
jogkörével. A tartományi kormányoknak csak az "átruházott" szervezeti egységek voltak felelősek a választott
közgyűléseknek, a tartományi szintű "fenntartott" tevékenységek és a központi közigazgatás minden tevékenysége a
kinevezett kormányzónak és főkormányzónak, végső soron pedig Nagy-Britanniának volt felelős.
Azt remélték, hogy az 1919. évi törvény lehetőséget biztosít majd az indiánok számára a parlamenti eljárások, a felelős
kormányzás és a közigazgatás terén, hogy az önrendelkezést később egymást követő lépésekkel ki lehessen terjeszteni, de
ezek a remények az 1919-1922-es katasztrófák során szertefoszlottak. A brit reakciósok erőszakossága összeütközött
Mahatma Gandhi erőszakmentes együttműködési hajlandóságával, szétzúzva közöttük a kerekasztal reformereinek
reményeit.
Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), akit "Mahátma", azaz "Nagy Lélek" néven ismertek, egy nyugat-indiai
aprócska hercegi állam miniszterelnökének fia és unokája volt. A vaisya kasztból (a négy kaszt közül a harmadik)
származott, a hinduizmus nagyon vallásos és aszketikus légkörében nőtt fel. Tizenhárom évesen megnősült, tizenöt évesen
apa lett, Gandhit tizenhét évesen idősebb bátyja Angliába küldte jogot tanulni. Egy ilyen utazás volt
tiltották a kasztja szabályai, és ezért kizárták a kasztból. Mielőtt elutazott, fogadalmat tett családjának, hogy nem nyúl
borhoz, nőkhöz és húshoz. Három év angliai tartózkodás után az Inner Temple-ben letette az ügyvédi vizsgát. Európában
töltött idejének nagy részét dilettáns hóbortokkal töltötte, vegetáriánus étrenddel és öngyógyítással kísérletezett, illetve
vallási vagy etikai vitákkal angol fadistákkal és indiánbarátokkal. Sokat foglalkoztatták a vallási aggályok és a bűntudat
érzései. Indiába visszatérve 1891-ben ügyvédként kudarcot vallott, mert artikulálatlanul bizonytalan volt, és valóban nem
érdekelte a jog. 1893-ban egy muszlim cég a dél-afrikai Natalba küldte egy ügy miatt.
Ott Gandhi megtalálta hivatását.
Natal lakossága 1896-ban 50 000 európai, főleg angol, 400 000 afrikai bennszülött és 51 000 indiai, főleg kitaszítottakból
állt. Ez utóbbi csoportot Indiából hozták be, főként három- vagy ötéves szerződéssel, bérmunkásként, hogy a nedves,
alacsonyan fekvő ültetvényeken dolgozzanak, ahol a négerek nem voltak hajlandók dolgozni. Az indiaiak többsége a
szerződésük lejárta után is maradt, és olyan szorgalmasak és intelligensek voltak, hogy gazdasági értelemben nagyon gyorsan
kezdtek felemelkedni, különösen a kiskereskedelemben. A fehérek, akik gyakran indolensek voltak, nehezteltek a sötét
bőrűek ilyen konkurenciájára, és általában felháborodtak az indiánok gazdasági sikerein. Ahogy Lionel Curtis mondta
Gandhinak a Transvaalban 1903-ban: "Az európaiak ebben az országban nem az indiánok vétkeitől félnek, hanem az
erényeiktől".
Amikor Gandhi 1893-ban először érkezett Natalba, azt tapasztalta, hogy ezt az országot, akárcsak Dél-Afrika nagy részét, a
színgyűlölet és a csoportos ellenségeskedés szaggatta. Minden politikai jog a fehérek kezében volt, míg a nem fehérek
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különféle társadalmi és gazdasági megkülönböztetéseknek és szegregációknak voltak kitéve. Amikor Gandhi először jelent
meg a bíróságon. a bíró felszólította, hogy vegye le a turbánját (amelyet európai ruházathoz viselt); Gandhi ezt megtagadta,
és távozott. Később, amikor üzleti ügyben egy első osztályú vasúti kocsiban a Transvaalba utazott, egy fehér utas
ragaszkodása miatt kidobták a vonatból. Egy keservesen hideg éjszakát töltött a peronon, ahelyett, hogy másod- vagy
harmadosztályú fülkébe költözött volna, holott első osztályú jegyet adtak neki. Élete hátralévő részében csak harmadik
osztályon utazott. A Transvaalban a bőrszíne miatt nem kaphatott szobát egy szállodában. Ezek az epizódok adták neki az új
hivatását: azt akarta elérni, hogy az indiaiak a Brit Birodalom polgárai legyenek, és ezért a törvények értelmében joguk
legyen az egyenlőségre. Eltökélt szándéka volt, hogy céljának eléréséhez csakis békés módszereket, a passzív tömeges nemegyüttműködést alkalmazza. Legfőbb fegyvere a szeretet és az engedelmesség lesz, még azokkal szemben is, akik a
legbrutálisabban bántak vele. Az, hogy nem volt hajlandó félni a haláltól vagy a fájdalom elkerülésétől, és hogy igyekezett
viszonozni a szeretetet azok felé, akik megpróbáltak neki sérüléseket okozni, erőteljes fegyvert jelentett, különösen, ha ezt
tömegesen gyakorolták.
Gandhi módszerei valójában saját hindu hagyományából származtak, de e hagyomány bizonyos elemeit Ruskin, Thoreau,
Tolsztoj és a Hegyi beszéd olvasása erősítette. Amikor 1897-ben Natalban brutálisan megverték a fehérek, nem volt hajlandó
vádat emelni ellene, mondván, hogy nem az ő hibájuk, hogy gonosz eszméket tanítottak nekik.
Ezek a módszerek a dél-afrikai indiánoknak átmeneti enyhülést adtak az intolerancia terhe alól Gandhi vezetése alatt, az
1893-1914 közötti időszakban. Amikor a Transvaal
rendeletjavaslatot terjesztett elő, amely minden indiait regisztrációra, ujjlenyomatvételre és állandó személyi igazolványok
viselésére kötelezett, Gandhi tömeges, békés elutasítást szervezett a regisztráció ellen.
Több százan kerültek börtönbe. Smuts kompromisszumot kötött Gandhival: ha az indiaiak "önként" regisztrálnak, a
Transzvaál visszavonja a rendeletet. Miután Gandhi meggyőzte honfitársait a regisztrációról, Smuts nem hajtotta végre a
megállapodás rá eső részét, és az indiaiak egy tömeggyűlésen ünnepélyesen elégették regisztrációs kártyáikat. Ezután, hogy
próbára tegye az indiai bevándorlás transzvaáli tilalmát, Gandhi tömeges felvonulásokat szervezett az indiaiaknak Natalból a
Transvaalba. Mások a Transvaalból Natalba mentek, majd visszatértek, és a határ átlépése miatt letartóztatták őket. Egy
időben a Transvaalban élő 13 000 indiánból 2500 volt börtönben, 6000 pedig száműzetésben.
A harc a Dél-afrikai Unió 1910-es megalakulása után fokozódott, mivel nem törölték el az indiánokra vonatkozó transzvaáli
korlátozásokat, amelyek megtiltották, hogy földet birtokoljanak, elkülönített körzeteken kívül éljenek vagy szavazzanak, és
egy 1913-as legfelsőbb bírósági határozat minden nem keresztény házasságot jogilag érvénytelennek nyilvánított. Ez utóbbi
döntés a legtöbb nem fehér feleséget és gyermeket megfosztotta családi jogaik minden jogi védelmétől. Az indiánok tömeges
polgári engedetlensége fokozódott, beleértve egy 6000 fős menetet Natalból a Transvaalba. Végül, sok vita után, Gandhi és
Smuts 1914-ben kidolgozott kompromisszumos megállapodást kötött. Ez visszavonta az indiaiakkal szemben Dél-Afrikában
alkalmazott diszkriminációk egy részét, elismerte az indiai házasságokat, érvénytelenítette a diszkriminatív
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évi 3 fontos adót az indiaiakra, és 1920-ban leállította a bérmunkások Indiából történő behozatalát. A béke éppen időben állt
helyre ebben a polgári vitában, hogy lehetővé tegye az egységes frontot a Németországgal vívott külső háborúban. De DélAfrikában 1914-re Gandhi már kidolgozta azokat a technikákat, amelyeket 1919 után Indiában a britek ellen fog alkalmazni.
1919-ig Gandhi Noms nagyon lojális volt a brit kapcsolathoz. Mind Dél-Afrikában, mind Indiában azt tapasztalta, hogy az
angliai angolok sokkal toleránsabbak és megértőbbek voltak, mint a tengerentúli területek legtöbb angolul beszélő,
középosztálybeli származású fehér embere. A búr háborúban aktív vezetője volt egy 1100 fős indiai mentőalakulatnak, amely
még a csatatéren is lelkesítő bátorsággal dolgozott a tűz alatt. Az I. világháború alatt folyamatosan toborzó kampányokon
dolgozott a brit erők számára. Ezek egyikén, 1915-ben így nyilatkozott: "Felfedeztem, hogy a Brit Birodalomnak vannak
bizonyos eszméi, amelyekbe beleszerettem, és az egyik ilyen eszme az, hogy a Brit Birodalom minden alattvalójának a lehető
legszabadabb teret biztosítja energiájának és becsületének, valamint mindannak, amit lelkiismerete szerint megillet." Ez az
egyik ilyen kampánya volt. 1918-ban az erőszakmentesség apostola már azt mondta: "Gyáva népnek tartanak bennünket. Ha
meg akarunk szabadulni ettől a vádtól, meg kell tanulnunk a fegyverhasználatot A birodalomban a partnerség a határozott
célunk. Képességeinkhez mérten szenvednünk kell, és akár az életünket is fel kell áldoznunk a Birodalom védelmében. Ha a
Birodalom elpusztul, vele együtt a mi dédelgetett törekvésünk is elpusztul."
Ebben az időszakban Gandhi aszketizmusa és mindenféle megkülönböztetéssel szembeni ellenállása kiemelkedő erkölcsi
pozíciót vívott ki magának az indiai nép körében. Ellenzett minden erőszakot és vérontást, az alkoholt, a húst és a dohányt,
még a tej és a tojás fogyasztását is, valamint a szexet (még a házasságban is). Ennél is inkább ellenezte a nyugati iparosodást,
a nyugati tudományt és orvostudományt, valamint a nyugati nyelvek használatát az indiai nyelvek helyett. Követelte, hogy
hívei meghatározott kvóták szerint készítsenek házi készítésű pamutot, maga is minimális mennyiségű házi szövésű ruhát
viselt, minden napi tevékenysége során egy kis keréken fonott, és a kis kézi fonókereket tekintette mozgalmának jelképének mindezt azért, hogy jelezze a kézimunkázás tiszteletreméltó jellegét, az indiai gazdasági önellátás szükségességét és a
nyugati iparossággal szembeni ellenállását. Az érinthetetlenek egyenlőségéért dolgozott, "Isten gyermekeinek"
(haridzsánoknak) nevezte őket, amikor csak tehette, kapcsolatba lépett velük, befogadta őket a saját házába, sőt egyet saját
lányává fogadott. A gazdasági elnyomás enyhítésén dolgozott, sztrájkokat szervezett az alacsony bérek vagy a nyomorúságos
munkakörülmények ellen, és a sztrájkolókat olyan pénzzel támogatta, amelyet India leggazdagabb hindu iparosaitól gyűjtött
össze. Támadta a nyugati orvoslást és higiéniát, támogatott mindenféle bennszülött orvosi nosztrumot, sőt még a kuruzslást
is, mégis nyugati képzettségű sebészhez fordult műtétre, amikor maga is vakbélgyulladásban szenvedett.
Hasonlóképpen a tej fogyasztása ellen prédikált, de élete nagy részében kecsketejet ivott az egészsége érdekében. Ezeket az
ellentmondásokat saját gyenge bűnösségének tulajdonította. Hasonlóképpen megengedte, hogy a kézzel fonott pamutot
Singer varrógépeken varrják, és elismerte, hogy nyugati típusú gyárakra van szükség az ilyen gépek biztosításához.
Ebben az időszakban fedezte fel, hogy az ételtől való személyes böjtjei, amelyeket már régóta gyakorolt, erkölcsi fegyverként
használhatók azokkal szemben, akik ellene voltak, miközben erkölcsileg megerősítették őt azokkal szemben, akik
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támogatták. "Azért böjtöltem - mondta -, hogy megjavítsam azokat, akik szerettek engem. Egy zsarnok ellen nem lehet
böjtölni". Úgy tűnt, Gandhi soha nem ismerte fel, hogy böjtje és erőszakmentes polgári engedetlensége csak annyiban volt
hatásos a britek ellen Indiában és Dél-Afrikában, amennyiben a britek rendelkeztek az emberség, a tisztesség, a nagylelkűség
és a tisztességes játék azon tulajdonságaival, amelyeket ő a leginkább csodált, de azzal, hogy a briteket ezeken az erényeken
keresztül támadta, meggyengítette Nagy-Britanniát és azt az osztályt, amelyik rendelkezett ezekkel az erényekkel, és
valószínűbbé tette, hogy olyan nemzetek és vezetők lépnek majd a helyükre, akik nem rendelkeznek ezekkel az erényekkel.
Bizonyára Hitler és a németek, akik a második világháborúban hidegvérrel kiirtottak hatmillió zsidót, nem osztották volna
Smuts vonakodását néhány ezer indián bebörtönzésétől, vagy Lord Halifax vonakodását attól, hogy Gandhi éhen haljon. Ez
volt Gandhi céljainak és módszereinek végzetes gyengesége, de ezek a célok és módszerek annyira kedvesek voltak az indiai
szíveknek, és Gandhi olyan önzetlenül követte őket, hogy Gokhale 1915-ben bekövetkezett halála után gyorsan az Indiai
Nemzeti Kongresszus szellemi vezetőjévé vált. Ebben a pozícióban Gandhinak szellemi ereje révén sikerült valami olyasmi,
amit egyetlen korábbi indiai vezető sem ért el, és kevesen reméltek: a politikai tudatosságot és a nacionalista érzést a művelt
osztályból terjesztette el az indiai nép nagy, tanulatlan tömegében.
Ez a tömeg és Gandhi az első világháború befejezése után nagyobb fokú önkormányzatiságot várt és követelt. Az 1919-es
törvény ezt biztosította, és valószínűleg annyit biztosított belőle, amennyire az indiaiak politikai tapasztalata alapján
jogosultak voltak. Sőt, a törvény az indiai politikai tapasztalat növekedésével az önkormányzatiság területeinek bővülését is
előirányozta. A törvény azonban nagyrészt kudarcot vallott, mert Gandhi politikai ambíciókat ébresztett az indiaiak nagy
tömegében, akiknek nem volt politikai tapasztalatuk, és ezek a követelések heves ellenállást váltottak ki az indiai
önkormányzattal szemben olyan brit körökben, amelyek nem osztották a Kerekasztal csoport eszméit. Végül ennek a brit
ellenzéknek a fellépése Gandhit a "nem ellenállástól" a teljes "nemegyüttműködésen" keresztül a "polgári engedetlenségig", és ezzel az 1919-es törvény egész célját megsemmisítette.
Sok brit konzervatív mind otthon, mind Indiában ellenezte az 1919-es törvényt. Lord Ampthill, akinek hosszú tapasztalata
volt Indiában, és bátran támogatta Gandhit Dél-Afrikában, támadta a törvényt és Lionel Curtist, amiért megalkotta azt. A
Lordok Házában azt mondta: "Hihetetlen tény, hogy ha nem látogatott volna Indiába véletlenül egy világjáró doktriner,
akinek mániája az alkotmányozás [Curtis], senkinek a világon nem jutott volna eszébe egy olyan különös elképzelés, mint a
dikarchia. És mégis, a Közös [Selborne] Bizottság légies módon azt mondja nekünk, hogy ennél jobb terv nem is képzelhető
el". Indiában az olyan férfiak, mint Sir Michael O'Dwyer, Pandzsáb kormányzója, még határozottabban ellenezték az indiai
önkormányzatot vagy az indiai nacionalista agitációt. Sok konzervatív, aki eltökélten fenntartotta a birodalom épségét, nem
látta, hogyan lehetne ezt megtenni India mint a birodalom legfőbb ékköve nélkül, mint a tizenkilencedik században. India
nem csak a békeidőben a birodalmi hadsereg létszámának nagy részét adta, de ezt a hadsereget nagyrészt Indiában
állomásoztatták, és az indiai kormány bevételeiből fizették. Ráadásul ez a saját maga által fizetett munkaerő-állomány kívül
esett mind a brit reformer, mind a brit adófizetők ellenőrzésén. Az idősebb toryk, akiknek erős katonai kapcsolataik voltak, és
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mások, mint például Winston Churchill, akik értettek a katonai kérdésekhez, nem látták, hogy Anglia hogyan tudna
szembenézni a huszadik század katonai igényeivel indiai katonai munkaerő nélkül, legalábbis a gyarmati területeken.
Ahelyett, hogy a háború végén, 1918-ban több szabadságot kaptak volna, az indiaiak kevesebbet kaptak.
A konzervatív csoport 1919 márciusában keresztülvitte a Rowlatt-törvényt. Ez folytatta a polgári szabadságjogok háborús
korlátozásainak nagy részét Indiában, hogy a nacionalista agitációk ellenőrzésére használják fel. Gandhi polgári
engedetlenségre és egy sor elszórt helyi általános sztrájkra (hartel) szólított fel tiltakozásul. Ezek az akciók erőszakhoz
vezettek, különösen a britek elleni indiai támadásokhoz. Gandhi elpanaszolta ezt az erőszakot, és vezeklésként hetvenkét órás
böjtöt rendelt el magának.
Amritsarban az utcán megtámadtak egy angol nőt (1919. április 10.). A Kongresszusi Párt vezetőit a városból kitoloncolták,
és R. E. H. Dyer dandártábornokot küldték a rend helyreállítására. Megérkezésekor betiltott minden felvonulást és gyűlést;
majd anélkül, hogy megvárta volna a parancs nyilvánosságra hozatalát, ötven emberrel elindult, hogy egy már folyamatban
lévő gyűlést fegyverrel szétoszlasson (1919. április 13.). 1650 golyót lőtt ki a sűrű tömegbe, amely egy nem megfelelő
kijáratokkal rendelkező téren zsúfolódott össze, és 1516 áldozatot követelt, akik közül 379-en haltak meg.
A sebesülteket ellátatlanul a földön hagyva Dyer tábornok visszatért az irodájába, és kiadta a parancsot, hogy minden
indiánnak, aki azon az utcán halad át, ahol egy héttel korábban megtámadták az angol nőt, négykézláb kúszva kell ezt
megtennie. Kétségtelen, hogy Dyer tábornok a bajt kereste. Saját szavaival élve: "Elhatároztam, hogy minden embert halálra
fogok ítélni, hanem az, hogy katonai szempontból kellő erkölcsi hatást gyakoroljak nemcsak a jelenlévőkre, hanem
különösen az egész Pandzsábban."
A helyzetet még meg lehetett volna menteni Dyer barbárságától, de a Hunter-bizottság, amely az atrocitást vizsgálta, nem
volt hajlandó elítélni Dyert, kivéve "egy súlyos és "a kötelesség becsületes, de téves felfogása miatt". A Lordok Házának
többsége jóváhagyta tettét azzal, hogy nem volt hajlandó elmarasztalni, és amikor a kormány arra kényszerítette, hogy
lemondjon a hadseregből, angliai tisztelői egy karddal és egy 120 000 dolláros erszénnyel ajándékozták meg.
Ezen a ponton Gandhi súlyos hibát követett el. Annak érdekében, hogy megszilárdítsa a hinduk és muzulmánok 1917 óta
fennálló szövetségét, támogatta az indiai muzulmánok khilafat mozgalmát, hogy az első világháborút követően engedékeny
békeszerződést érjenek el a török szultán (és kalifa) számára. Gandhi azt javasolta, hogy a khilafat fogadja el a "nemegyüttműködést" Nagy-Britanniával szemben, hogy követeléseit érvényesítse. Ez a brit áruk, iskolák, bíróságok, hivatalok,
kitüntetések és minden olyan áru (például az alkohol) bojkottját jelentette volna, amelyre brit adók vonatkoznak. Ez hibás
döntés volt, mert a szultánt hamarosan megbuktatta saját népe, amely török nacionalista mozgalomba szerveződött és
szekularizált török államra törekedett, annak ellenére, hogy Nagy-Britannia már mindent megtett (nyilvánosan és
magánéletben egyaránt), hogy támogassa őt. A khilafat mozgalom tehát arra próbálta kényszeríteni Nagy-Britanniát, hogy
megtegyen valamit, amit az már meg akart tenni, de nem volt képes megtenni. Ráadásul azzal, hogy Gandhi az
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"együttműködés megtagadását" hozta fel fegyverként a britek ellen, számos olyan ajtót nyitott meg, amelyet nem akart
megnyitni, és ez nagyon rossz következményekkel járt India számára.
Az 1919. decemberi Indiai Nemzeti Kongresszuson Tilak és Gandhi voltak a főszereplők. Mindketten hajlandóak voltak
elfogadni a Montagu-Chelmsford reformokat, Tilak azért, mert szerinte ez lenne a legjobb módja annak bizonyítására, hogy
azok nem megfelelőek. De 1920. augusztus I-én Gandhi a khilafat mozgalom nevében meghirdette az "együttműködés
megtagadását". Ugyanezen a napon Tilak meghalt, így Gandhi maradt a Kongresszus vitathatatlan vezetője. Az 1920-as
gyűlésen egyhangú jóváhagyást nyert a "nem-együttműködés" mellett, majd állásfoglalást terjesztett elő a swaraj
(önrendelkezés) mellett akár a Brit Birodalmon belül, akár azon kívül. A kongresszusi muszlimok Muhammad Ali Dzsinnah
vezetésével elutasították a független Indiát a Brit Birodalmon kívül, mert ez a muszlimokat a hindu többségnek vetné alá
Nagy-Britannia védő korlátozása nélkül. Ennek eredményeként ettől kezdve sok muszlim kilépett a Kongresszusból.
Az együttműködés megtagadása nagy közönségsikert aratott. De nem érte el India önrendelkezését, és az országot kevésbé
alkalmassá tette az önrendelkezésre, mivel lehetetlenné tette, hogy az indiaiak az 1919-es törvény értelmében kormányzati
tapasztalatokat szerezzenek. Indiaiak ezrei mondtak le kitüntetésekről és kitüntetésekről, mondtak le a brit bíróságokon való
joggyakorlásról, hagyták ott a brit iskolákat, és égették el a brit árukat. Gandhi nagy tömeggyűléseket tartott, amelyeken
ezrek vetkőztek le idegen ruháikat, hogy azokat a tomboló máglyákra dobják. Ez azonban nem adott nekik kormányzati
képzést. Csupán a nacionalista erőszakot gerjesztette. 1922. február 1-jén Gandhi tájékoztatta az alkirályt, hogy tömeges
polgári engedetlenségbe kezd, egy-egy körzetben, kezdve a Bombay melletti Bardoliban. A polgári engedetlenség, beleértve
az adófizetés vagy a törvények betartásának megtagadását is, egy lépéssel túlmutatott az együttműködés hiányán, mivel nem
törvényes, hanem illegális cselekedeteket jelentett. 1922. február 5-én egy hindu csőcselék megtámadott huszonkét
rendőrtisztet, és megölte őket, majd a fejük fölött felgyújtotta a rendőrőrsöt. Gandhi elborzadva mondta le a Nagy-Britannia
elleni kampányt. Azonnal letartóztatták, és felbujtásért hat év börtönre ítélték.
Az 1919-1922-es események nagyon nagy károkat okoztak. Nagy-Britannia és India annyira elidegenedett egymástól, hogy
már nem bíztak egymásban. Maga a Kongresszusi Párt is kettészakadt, a mérsékeltek új csoportot alakítottak Indiai Liberális
Szövetség néven. A muszlimok is nagyrészt elhagyták a Kongresszusi Pártot, és a Muszlim Ligát erősítették. Ettől kezdve a
muszlim-hindu zavargások évente előfordultak Indiában. Végül pedig a bojkott megbénította a Montagu-Chelmsford
reformokat, a választásra jogosultak majdnem kétharmada nem volt hajlandó szavazni az 1920. novemberi tanácsi
választásokon.
Írország 1939-ig
Miközben az indiai válság 1919-1922-ben tetőfokára hágott, Írországban még hevesebb válság tombolt. A tizenkilencedik
század folyamán Írországot régóta fennálló sérelmek izgatták. A három fő probléma agrár, vallási és politikai volt. Írország
XVII. századi cromwelli hódítása a háború zsákmányaként nagy mennyiségű ír földet adott át a távollévő angol
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földbirtokosoknak. Ennek következtében a magas bérleti díjak, a bizonytalan birtoklás, a fejlesztések hiánya és az angol bírák
és angol katonák által támogatott legalizált gazdasági kizsákmányolás erőszakos mezőgazdasági zavargásokhoz és az
angolok élete és tulajdona elleni vidéki atrocitásokhoz vezetett.
Gladstone 1870-es földtörvényével kezdődően az agrárproblémák lassan enyhültek, és 1914-re jól kezelhetővé váltak. A
vallási probléma abból adódott, hogy Írország túlnyomórészt római katolikus volt, és nehezményezte, hogy más vallású
személyek irányítják. Ráadásul az ír (püspöki) egyház 1869-es feloszlatásáig az ír katolikusoknak az anglikán papság és
püspökök struktúráját kellett támogatniuk, akiknek többnyire nem vagy csak kevés híve volt Írországban, és Angliában
tartózkodtak, az Írországból származó jövedelmekből támogatva. Végül az 1801. évi Unióról szóló törvény Írországot az
Egyesült Királyság részévé tette, és képviselői a westminsteri parlamentben kaptak helyet.
1871-re azok a képviselők, akik ellenezték az Angliával való egyesülést, megalakították az Irish Home Rule Party-t. Ez a
szervezet a parlament működésének akadályozásával és munkájának megzavarásával igyekezett elérni a különválást.
Időnként ez a csoport jelentős befolyást gyakorolt a parlamentben a liberálisok és a konzervatívok közötti erőegyensúlyt
tartva. A Gladstone-féle liberálisok hajlandóak voltak Írországnak Home Rule-t adni, anélkül, hogy képviselőik lennének a
Westminsterben; a konzervatívok (az angolok többségének támogatásával) ellenezték a Home Rule-t; a Rhodes-Milnercsoport azt akarta, hogy az írek belügyeikben önálló kormányzásuk legyen, és a kül- és birodalmi ügyekben ír képviselők
maradjanak a Westminsterben. Az 1906-1916 közötti liberális kormány megpróbált törvénybe iktatni egy olyan Home Ruletörvényt, amely továbbra is ír képviseletet biztosítana az alsóházban, de a Lordok Házának ellenállása többször is
megakadályozta; a törvényjavaslat csak 1914 szeptemberében vált törvényerőre.
A fő ellenállás abból fakadt, hogy a protestáns Ulster (Észak-Írország) beolvadna a túlnyomórészt katolikus Írországba. A Sir
Edward (később Lord) Carson vezette ulsteri ellenzék magánhadsereget szervezett, Németországból csempészett
fegyverekkel fegyverezte fel, és felkészült arra, hogy Belfast irányítását a következő jelre elfoglalja
Londonból. Carson 1914-ben éppen a távíróállomásra tartott, hogy elküldje ezt a jelet, amikor a miniszterelnök üzenetet
küldött neki, hogy hamarosan kitör a háború Németországgal. Ennek megfelelően az ulsteri felkelést lefújták, és a Home
Rule Actet a Németországgal kötött béke után hat hónappal felfüggesztették. Ennek következtében az írországi német
fegyveres felkelést 1916-ban az ír nacionalisták hajtották végre, nem pedig 1914-ben az ulsteri ellenfeleik. Ezt az 1916-os
úgynevezett húsvéti felkelést leverték és vezetőit kivégezték, de az elégedetlenség továbbra is lappangott Írországban, az
erőszak csak kissé a felszín alatt.
Az 1918-as parlamenti választásokon Írországban 6 nacionalistát (akik egész Írországnak akarták a Home Rule-t), 73 Sinn
Fein-t (akik Angliától független Ír Köztársaságot akartak) és 23 unionistát (akik Nagy-Britannia részeként akartak maradni)
választottak. Ahelyett, hogy Westminsterbe mentek volna, a Sinn Fein saját parlamentet szervezett Dublinban. A tagjainak
letartóztatására tett kísérletek nyílt polgárháborúhoz vezettek. Ez a gyilkosságok, árulások és megtorlások harca volt, amelyet
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hátsó sikátorokban és holdfényes mezőkön vívtak. Hatvanezer brit katona nem tudta fenntartani a rendet. Ezrek vesztették
életüket, mindkét oldalon brutális embertelenséggel, a vagyoni kár pedig 50 millió font értékűre emelkedett.
Lionel Curtis, aki 1919-1921-ben a The Round Table szerkesztésében segédkezett, az 1920. márciusi számban azt
szorgalmazta, hogy Észak- és Dél-Írországot válasszák szét, és mindkettő Nagy-Britannia autonóm részeként kapjon
önrendelkezési jogot. Ezt nyolc hónappal később törvénybe is iktatták az 1920-as írországi kormánytörvényként, de az
Eamon de Valera vezette ír republikánusok elutasították. A polgárháború folytatódott. A Kerekasztal csoport hősiesen
dolgozott azon, hogy mindkét oldalon megállítsa a szélsőségeseket, de csak mérsékelt sikerrel. Amery sógorát, Hamar (Lord)
Greenwoodot nevezték ki Írországért felelős főtitkárnak, aki az utolsó volt ezen a poszton, míg Curtist a Gyarmati Hivatal
(amelyet Milner és Amery vezetett) ír ügyekben illetékes tanácsadójává nevezték ki. A The Times és a The Round Table
elítélte a brit elnyomást Írországban, az utóbbi azt mondta: "Ha a Brit Nemzetközösséget csak ilyen eszközökkel lehet
megőrizni, az az elv negligálásává válik, amelyért eddig kiállt". De a brit erőszakot nem lehetett visszaszorítani, amíg az ír
erőszakot nem lehetett visszaszorítani. Az ír republikánusok egyik legfőbb vezetője Erskine Childers volt, Curtis régi
iskolatársa, aki vele volt Dél-Afrikában, de rajta keresztül semmit sem lehetett elérni, mivel fanatikusan britellenes lett.
Ennek megfelelően Smutsot hívták segítségül. Kiengesztelő beszédet írt György királynak, amelyet az ulsteri parlament
megnyitóján mondott el, és titokban felkereste az írországi lázadók rejtekhelyét, hogy megpróbálja rábírni az ír köztársasági
vezetőket az ésszerűségre. Szembeállította a Transvaal Köztársaság 1895 előtti bizonytalanságát az 1910 óta uralkodói
státuszban lévő boldog állapotával, mondván: "Tévedés ne essék, több kiváltság, több hatalom, több béke, több biztonság van
egy ilyen, egyenlő nemzetekből álló testvériségben, mint egy kis, ideges köztársaságban, amelynek mindvégig a külföldiek
jóindulatára és talán segítségére kell támaszkodnia. Miféle függetlenségnek nevezed ezt?"
Smuts fegyverszünetet és konferenciát rendezett a rendezés megtárgyalására. E konferenciáról, amelynek Curtis volt a
titkára, született meg az 1921. decemberi Egyezménycikkely, amely Dél-Írországot ír szabadállamként uralmi státuszba
helyezte, Észak-Írországot pedig továbbra is az 1920-as törvény alapján. A két ország közötti határvonal
egy háromtagú bizottság húzta meg, amelynek brit tagja (és elnöke) Richard Feetham, a Milner's Kindergarten és a
Kerekasztal csoport tagja, a későbbi dél-afrikai Legfelsőbb Bíróság bírája volt.
De Valera ír republikánusai nem voltak hajlandók elfogadni a megállapodást, és felkelésbe kezdtek, ezúttal a mérsékelt ír
vezetők, Arthur Griffith és Michael Collins ellen. Collinst meggyilkolták, Griffith pedig a megpróbáltatásoktól kimerülten
meghalt, de maga az ír nép is belefáradt már a zavargásokba. De Valera erői a föld alá szorultak, és az 1922-es választásokon
vereséget szenvedtek. Amikor De Valera pártja, a Fianna Fail 1932-ben megnyerte a választásokat, és ő lett Írország elnöke,
eltörölte a királynak tett hűségesküt és a főkormányzói tisztséget, megszüntette az elkobzott angol földek után járó éves
kifizetéseket és a Privy Councilhoz benyújtott fellebbezéseket, elkeseredett vámháborúba keveredett Nagy-Britanniával, és
továbbra is követelte Ulster annexióját. Az egyik utolsó kapcsolat Nagy-Britanniával 1938-ban szűnt meg, amikor az
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írországi brit haditengerészeti támaszpontokat átadták az íreknek, ami 1939-1945-ben a német tengeralattjárók nagy hasznára
vált.
10. fejezet - A Távol-Kelet az első világháborúig Kína összeomlása 1920-ig
A hagyományos kínai kultúra pusztulása a nyugati civilizáció hatására jóval később következett be, mint az indiai kultúra
hasonló pusztulása az európaiak által. Ez a késedelem abból adódott, hogy az európai nyomás Indiára a XVI. század elejétől
kezdve meglehetősen folyamatosan érvényesült, míg a Távol-Keleten, Japánban még Kínánál is teljesebben, a XVII. század
elejétől közel kétszáz éven át, Kína esetében 1794-ig, Japán esetében pedig 1854-ig enyhült ez a nyomás. Ennek
eredményeképpen Kínában szinte minden másnál világosabban láthatjuk azt a folyamatot, amelynek során az európai kultúra
képes volt elpusztítani Ázsia hagyományos őshonos kultúráit.
Kína hagyományos kultúrája, mint Ázsiában máshol is, egy katonai és bürokratikus hierarchiából állt, amely a szorgalmas
parasztság nagy tömegét fedte le. E téma tanulmányozásakor szokás ezt a hierarchiát három szintre osztani. Politikai
szempontból ez a három szint a császári hatalomból állt a csúcson, a császári és tartományi tisztviselők hatalmas
hierarchiájából a középső szinten, és a félig patriarchális, félig demokratikus helyi falvak számtalan csoportjából az alsó
szinten. Társadalmi szempontból ez a hierarchia hasonlóan oszlott az uralkodó osztályra, a nemességre és a parasztokra. És
gazdaságilag is párhuzamos volt a felosztás: a legfelső csoport a katonai és politikai hatalom birtoklásából származó
jövedelmeit adók és adók formájában szerezte, míg a középső csoport a gazdasági forrásokból, a kölcsönök kamataiból, a
földbérletekből és a kereskedelmi vállalkozások nyereségéből, valamint a középső csoportnak a bürokrácia feletti
ellenőrzéséből származó fizetésekből, vesztegetésekből és egyéb juttatásokból. Alul a parasztság, amely a társadalom
egyetlen igazán produktív csoportja volt, kollektív verejtékéből szerezte jövedelmét, és abból kellett megélnie, ami
megmaradt neki, miután a termékének jelentős része a két magasabb csoporthoz került bérleti díjak, adók, kamatok, szokásos
kenőpénzek (úgynevezett "szorítás") és az olyan vásárolt "életszükségleti cikkek", mint a só, a vas vagy az ópium túlzott
haszna formájában.
Bár a parasztok a hagyományos kínai társadalomban egyértelműen kizsákmányolt csoportot jelentettek, ez a kizsákmányolás
személytelen és hagyományos volt, és ezt könnyebben elviselték, mintha személyes vagy önkényes lett volna. Az idők
folyamán a társadalom három szintje között kialakult egy működőképes szokásrendszer. Mindegyik csoport ismerte a többi
csoporttal kialakult kapcsolatát, és ezeket a kapcsolatokat arra használta, hogy elkerülje a hirtelen vagy túlzott nyomást,
amely megzavarhatta volna a társadalom kialakult mintáit. A császári rendszer politikai és katonai ereje ritkán hatott
közvetlenül a parasztságra, mivel a bürokrácia védőpufferként lépett közbe közöttük. Ez az ütköző a szándékos amorf
hatástalanság mintáját követte, így a felülről jövő katonai és politikai erő eloszlott, szétszóródott és eltompult, mire leért a
paraszti falvakig. A bürokrácia azért követte ezt a mintát, mert felismerte, hogy a parasztság a bevételeinek forrása, és nem
akart olyan elégedetlenséget kelteni, amely veszélyeztetné a termelési folyamatot vagy a bérleti díjak, adók és kamatok
kifizetését, amelyekből élt. Továbbá a rendszer hatékonyságának hiánya egyszerre volt megszokott és szándékos, mivel
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lehetővé tette, hogy a parasztságtól elvont vagyon nagy részét eltereljék és szétosszák a nemesi középosztály között, mielőtt
annak maradványai a csúcson lévő császári csoporthoz jutottak volna.
A császári csoportnak viszont el kellett fogadnia a hatékonyság hiányának és a jövedelmek eltérítésének ezt a rendszerét,
valamint saját alapvető távolságát a parasztságtól, Kína hatalmas mérete, a közlekedési és kommunikációs rendszerek
hatástalansága, valamint a népesség, illetve a jövedelmek és adók nyilvántartásának lehetetlensége miatt, kivéve a bürokrácia
közvetett közvetítésével. A bürokrácia félautonóm helyzete jelentős mértékben attól a ténytől függött, hogy a kínai
írásrendszer olyan nehézkes, hatástalan és nehezen elsajátítható volt, hogy a központi kormányzat nem tudott volna
nyilvántartást vezetni, és csak képzett szakértőkből álló bürokrácián keresztül tudta volna irányítani az adóbeszedést, a
közrendet vagy az igazságszolgáltatást. Ezt a bürokráciát a nemességből toborozták, mert az írás, a jog és a közigazgatási
hagyományok bonyolult rendszerét csak egy olyan csoport tudta elsajátítani, amely a meg nem szerzett jövedelmeken alapuló
szabadidővel rendelkezett. Az biztos, hogy idővel az e bürokráciára és a felvételi vizsgákra való felkészítés meglehetősen
irreálissá vált, és nagyrészt régi irodalmi szövegek memorizálásából állt, inkább vizsgacélokból, mint bármilyen kulturális
vagy közigazgatási célokból. Ez nem is volt olyan rossz, mint amilyennek hangzik, mivel a memorizált szövegek közül sok
tartalmazott jó néhány etikai vagy gyakorlati vonatkozású ősi bölcsességet, és e tudáskészlet birtoklása a mértékletesség és a
hagyományok iránti tiszteletet váltotta ki a birtokosokból, amire a rendszernek éppen szüksége volt. Senki sem sajnálta, hogy
a bürokráciához vezető oktatási és vizsgáztatási rendszer nem szomjazta a hatékonyságot, mert a hatékonyság nem volt olyan
tulajdonság, amelyre bárki vágyott. Maga a bürokrácia sem vágyott hatékonyságra, mert ez csökkentette volna a
parasztságtól felfelé áramló pénzeszközök elvonásának lehetőségét.
A parasztság bizonyára nem akarta a hatékonyság növelését, ami a rá nehezedő nyomás növekedéséhez vezetett volna, és
kevésbé lett volna könnyű tompítani vagy elkerülni a birodalmi hatalom hatását. Maga a császári hatalom sem vágyott a
bürokrácia hatékonyságának növelésére, mivel ez a bürokrácia nagyobb függetlenséget eredményezett volna a
a bürokrácia részéről. Amíg a kínai társadalom birodalmi felépítménye megkapta a maga részét a parasztságból felfelé
áramló gazdagságból, addig elégedett volt. A császári csoport által megszerzett rész abszolút számokban kifejezve nagyon
nagy volt, bár arányaiban csak egy kis része volt annak a teljes összegnek, amely a paraszti osztályt elhagyta, a nagyobb részt
a nemesség és a bürokrácia terelte el a felfelé irányuló áramlással.
E háromosztályos társadalmi rendszer kizsákmányoló jellegét, mint láttuk, enyhítette az eredménytelenség, a hagyományos
mértékletesség és az elfogadott etikai eszmék, a társadalmi egymásrautaltság érzése, valamint a hagyományos törvények és
szokások ereje, amelyek megvédték az egyszerű parasztot az önkényes bánásmódtól vagy az erőszak közvetlen hatásától. A
legfontosabb talán az volt, hogy a rendszert enyhítette a tehetségek számára nyitott karrierlehetőségek megléte. Kína soha
nem szerveződött örökletes csoportokba vagy kasztokba, e tekintetben Angliához hasonlóan, Indiától teljesen eltérően. A
kínai társadalomban a csúcsra vezető út nyitva állt, de nem az egyes parasztok előtt a saját életükben, hanem az egyes
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parasztcsaládok előtt több generáción keresztül. Így az egyén társadalmi helyzete nem saját fiatalkori erőfeszítéseitől, hanem
apja és nagyapja erőfeszítéseitől függött.
Ha egy kínai paraszt szorgalmas, okos és szerencsés volt, akkor számíthatott arra, hogy a saját családja megélhetésén és a
felsőbb osztályokba való elfolyáson túl némi többletet is felhalmozhat. Ezt a többletet olyan tevékenységekbe lehetett
befektetni, mint a vasgyártás, ópiumárusítás, faanyag- vagy tüzelőanyag-árusítás, sertéskereskedelem és hasonlók. Az e
tevékenységekből származó nyereséget aztán kisebb földdarabokba lehetett befektetni, amelyeket kevésbé szerencsés
parasztoknak lehetett bérbe adni, vagy kölcsönökbe más parasztoknak. Ha az idők jók maradtak, a feleslegek tulajdonosa
bérleti díjakat és kamatokat kezdett kapni a szomszédaitól; ha az idők rosszra fordultak, még mindig rendelkezett a földjével,
vagy átvehette az adós földjét, mint a kölcsön elvesztett biztosítékát. Jó vagy rossz időkben, de a népesség növekedése
Kínában magasan tartotta a föld iránti keresletet, és a parasztok a földhöz fűződő jogi igényeik lassú kiterjesztésével a
társadalmi ranglétrán a parasztságtól a nemességig emelkedhettek. Ha valaki egyszer bekerült a nemességbe, gyermekeit
vagy unokáit úgy képezhette, hogy letegye a bürokratikus vizsgákat, és felvételt nyerjen a mandarinok csoportjába. Az a
család, amelynek egy-két tagja ebbe a csoportba tartozott, hozzáférést nyert a "szorítás" és a jövedelemáramlás bürokratikus
elterelésének egész rendszeréhez, így a család egésze tovább emelkedhetett a társadalmi és gazdasági struktúrában. Végül a
család valamelyik tagja beköltözhetett a császári központba abból a tartományi szintről, ahol ez a felemelkedés kezdődött, és
akár magához a császári uralkodócsoporthoz is hozzáférhetett.
A társadalmi struktúra e magasabb szintjein sok család generációkon keresztül meg tudta tartani pozícióját, de általában véve
az elit folyamatos, ha lassú "körforgása" zajlott, a legtöbb család csak néhány generáción keresztül maradt magas társadalmi
pozícióban, körülbelül három generációnyi felemelkedés után, amelyet néhány generációnyi hanyatlás követett. Így a régi
amerikai mondás, miszerint "ingujjastól ingujjasig" csak három generáció kellett, hogy legyen, a régi Kínában úgy kellett
volna kiterjeszteni, hogy a rizstermelőtől a rizstermelőig körülbelül hat vagy hét generáción át lehessen visszatérni a
rizstermelőhöz. De az ilyen felemelkedés reménye nagyban hozzájárult az egyéni szorgalom és a családi szolidaritás
növeléséhez és a paraszti elégedetlenség csökkentéséhez. Csak a tizenkilencedik század végén és elején
XX. században a kínai parasztok annyira kilátástalannak tekintették helyzetüket, hogy az erőszakot a szorgalom vagy az
alkalmazkodás helyett előnyben részesítették. Ez a változás abból a tényből fakadt, hogy - mint látni fogjuk - a nyugati
kultúra Kínára gyakorolt hatása valóban kilátástalanná tette a parasztok helyzetét gazdaságilag.
A hagyományos kínai társadalomban a nemesi osztályból vizsgák útján toborzott bürokratákat mandarinoknak nevezték.
Minden gyakorlati szempontból ők lettek a kínai társadalom domináns elemei. Mivel társadalmi és gazdasági helyzetük nem
a politikai vagy katonai hatalmon, hanem a hagyományokon, a jogi struktúrán, a társadalmi stabilitáson, az elfogadott etikai
tanításokon és a tulajdonjogokon nyugodott, ez a középszintű csoport erőteljes tradicionalista irányultságot adott a kínai
társadalomnak. A régi hagyományok, az elfogadott gondolkodás- és cselekvésmódok, a társadalomban és a vallásban az
ősök, a családban pedig az apa tisztelete vált a kínai társadalom kiemelkedő jellemzőjévé. Az, hogy ez a társadalom az
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érdekek bonyolult hálózatából állt, nem volt progresszív, és a korrupciótól volt áthatva, az átlagos kínaiak számára
semmilyen szinten nem volt kifogásolhatóbb, mint az a tény, hogy a hatékonyságtól is áthatotta.
Ezek a dolgok csak akkor váltak kifogásolhatóvá, amikor a kínai társadalom a tizenkilencedik században közvetlenül
kapcsolatba került az európai kultúrával. Amikor ez a két társadalom összeütközött, a hatékonyság, a haladásképtelenség, a
korrupció, valamint a kínai társadalmat alkotó érdekek és hagyományok egész hálózata nem tudta túlélni az európaiak
hatékonyságával, haladásképességével, valamint a behatolás és uralom eszközeivel való érintkezést. Egy olyan rendszer nem
remélhette a túlélést, amely nem tudott nagy mennyiségű lőfegyverrel vagy lojális katonák tömeges hadseregével
rendelkezni, hogy ezeket a fegyvereket használja, egy olyan rendszer, amely nem tudta növelni adóit vagy a vagyon
termelését, vagy amely nem tudta hatékony nyilvántartások segítségével nyomon követni saját népességét vagy jövedelmét,
vagy amely nem rendelkezett hatékony kommunikációs és szállítási módszerekkel egy 3,5 millió négyzetmérföldes területen.
A Nyugat társadalma, amely 1800 körül kezdett rátörni Kínára, erős, hatékony és progresszív volt. Nem tisztelte a
hagyományos kínai társadalom korrupcióját, hagyományait, tulajdonjogát, családi szolidaritását és etikai mértéktartását.
Ahogy a Nyugat fegyverei, valamint hatékony higiéniai, írásos, közlekedési és kommunikációs módszerei, egyéni önérdekei
és maró intellektuális racionalizmusa érintkezésbe került a kínai társadalommal, elkezdték felbomlasztani azt. Egyrészt a
kínai társadalom túl gyenge volt ahhoz, hogy megvédje magát a Nyugattal szemben. Amikor megpróbálta ezt megtenni, mint
az 1841-1861-es ópiumháborúkban és más harcokban, vagy az 1900-as boxerfelkelésben, az európai behatolással szembeni
kínai ellenállást a nyugati hatalmak fegyverkezése leverte, és mindenféle engedményeket kényszerítettek Kínára e
hatalmaknak.
1841-ig Kanton volt az egyetlen kikötő, ahová külföldi importot lehetett bevinni, és az ópium illegális volt. Az illegális indiai
ópium kínai megsemmisítésének és a kantoni hatóságok kereskedelmi követeléseinek következményeként Nagy-Britannia
Kínára kényszerítette a nankingi (1842) és a tientsini (1858) szerződést. Ezek arra kényszerítették Kínát, hogy átengedje
Hongkongot Nagy-Britanniának, és tizenhat kikötőt nyisson meg a külkereskedelem előtt, egységes importvámot vezessen
be, amelynek mértéke nem haladta meg a 60 százalékot.
5 százaléknál magasabb vámot vezessenek be, mintegy 100 millió dollár kártérítést fizessenek, engedélyezzék a külföldi
követségek működését Pekingben, egy brit tisztviselőt bízzanak meg a kínai vámszolgálat élére, és legalizálják az ópium
behozatalát. Más megállapodásokat is kikényszerítettek, amelyekkel Kína különböző peremterületeket veszített el, mint
például Burmát (Nagy-Britanniának), Indokínát (Franciaországnak), Formosát és a Pescadoreseket (Japánnak), valamint
Makaót (Portugáliának), míg más területeket különböző időtartamú bérleti szerződésekkel vett át, huszonöt és
kilencvenkilenc év között. Így került Németországhoz Kiaochow, Oroszországhoz Liaotung déli része (beleértve Port Arthurt
is), Franciaországhoz Kwangcho-wan, Nagy-Britanniához pedig Kowloon és Weihaiwei. Ugyanebben az időszakban a
különböző hatalmak Kínára olyan extraterritoriális bírósági rendszert kényszerítettek, amelynek értelmében a külföldiek
bírósági ügyekben nem ítélkezhettek kínai bíróságok előtt vagy kínai jog szerint.
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A nyugati civilizáció Kínára gyakorolt politikai hatását, bármennyire is nagy volt, beárnyékolta a gazdasági hatás. Már
utaltunk rá, hogy Kína nagyrészt agrárország volt. A földművelés évei és a népesség lassú növekedése a talajra nehezedő
könyörtelen nyomást és a növényi erőforrások pusztító kizsákmányolását eredményezte. Az ország nagy részét kiirtották, ami
tüzelőanyaghiányhoz, a csapadék gyors lefolyásához, állandó árvízveszélyhez és a talaj nagymértékű eróziójához vezetett. A
népesség nyomása miatt a földművelés a távoli völgyekbe és a dombok lejtőire is kiterjedt, ami ugyanezeknek a pusztító
következményeknek a nagymértékű növekedésével járt, annak ellenére, hogy sok lejtőt teraszosan újjáépítettek. Az a tény,
hogy az ország déli része a rizstermesztéstől függött, sok problémát okozott, mivel ez a viszonylag alacsony tápértékű
növény nagy munkaigényt (ültetés és gyomirtás) igényelt, az egészséget károsító körülmények között. A rizsföldeken való
hosszú ideig tartó gázolás a legtöbb parasztot kitette a különböző ízületi betegségeknek, valamint a víz által terjesztett
fertőzéseknek, mint például a malária vagy az élősködő hernyók.
A talajra nehezedő nyomást fokozta az a tény, hogy Kína 60 százaléka 6000 lábnál magasabban feküdt a tengerszint felett,
ami túl magasan volt a műveléshez, miközben a földek több mint felén nem volt elegendő csapadék (évi húsz hüvelyk alatt).
Ráadásul a csapadékot a szeszélyes monszun szelek biztosították, amelyek gyakran áradásokat hoztak, és időnként teljesen
elmaradtak, ami nagymértékű éhínséget okozott. Az Egyesült Államokban 1945-ben 140 millió embert tartott el 6,5 millió
farmer munkája 365 millió hektár megművelt földterületen; Kínában ugyanebben az időben 65 millió farmer munkája
csaknem 500 millió embert tartott el mindössze 217 millió hektár megművelt földterületen. Kínában az átlagos farm csak alig
több mint négy hektár volt (szemben az Egyesült Államok 157 hektárjával), de öt-hat különálló földterületre volt felosztva, és
átlagosan 6,2 ember élt rajta (szemben az óriási méretű amerikai farmon élő 4,2 emberrel). Ennek eredményeként Kínában
minden egyes földön élő személyre csak körülbelül fél hektár föld jutott, szemben az amerikai 15,7 hektár/fő értékkel.
A földre nehezedő nyomás következtében az átlagos kínai parasztnak már a korábbi időkben sem volt a létminimumot
meghaladó árrése, különösen, ha felidézzük, hogy jövedelmének egy bizonyos része felfelé áramlott a felsőbb osztályok felé.
Mivel az átlagos kínai paraszt csak a mezőgazdasági számláját tekintve a létminimum alatt volt, különböző leleményes
eszközöket kellett bevetnie, hogy feljusson erre a szintre. A gazdaságon kívül megtermelt áruk vásárlását abszolút
minimumon tartották. Minden fűszál, lehullott levél vagy termés...
összegyűjtötték, hogy tüzelőanyagként szolgáljon. Minden emberi hulladékot, beleértve a városokban keletkező hulladékot
is, gondosan összegyűjtöttek, és trágyaként visszaadták a talajnak. Emiatt a városok körüli mezőgazdasági területek, mivel az
ilyen hulladékok nagyobb mennyiségben álltak rendelkezésre, termelékenyebbek voltak, mint a távolabbi gazdaságok,
amelyek az ilyen emberi hulladékok helyi ellátásától függtek. Az ilyen hulladékok begyűjtése és értékesítése fontos láncszem
lett Kína mezőgazdasági gazdaságában. Mivel az emberi emésztőrendszer az élelmiszerekben lévő tápanyagoknak csak egy
részét vonja ki, a fennmaradó elemeket gyakran úgy nyerték ki, hogy az ilyen hulladékokat sertésekkel etették, így azok
áthaladtak a sertés emésztőrendszerén, mielőtt ezek a hulladékok visszakerültek a talajba, hogy új növények és így új
élelmiszerek táplálékául szolgáljanak. Minden paraszti gazdaságban volt legalább egy sertés, amelyet fiatalon vásároltak
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meg, a gazdaság latrinájában élt, amíg kifejlődött, majd eladták a városba, hogy készpénzzel fedezzék az olyan szükséges
beszerzéseket, mint a só, a cukor, az olajok vagy a vastermékek. Valamelyest hasonló módon a rizsföld is hozzájárulhatott a
gazda fehérjeellátásához, mivel halastóként és akváriumként működött a parányi édesvízi garnélák számára.
Kínában, akárcsak Európában, a mezőgazdasági hatékonyság céljai egészen mások voltak, mint az új országokban, például az
Egyesült Államokban, Kanadában, Argentínában vagy Ausztráliában. Ezekben az újabb országokban munkaerőhiány és
földfelesleg volt, míg Európában és Ázsiában földhiány és munkaerőfelesleg volt. Ennek megfelelően az újabb országokban
a mezőgazdasági hatékonyság célja a munkaegységre vetített magas termésmennyiség volt. Az amerikai mezőgazdaság ezért
fektetett olyan nagy hangsúlyt a munkaerőtakarékos mezőgazdasági gépekre és a talajt kimerítő mezőgazdasági
gyakorlatokra, míg az ázsiai mezőgazdaság kis földterületeken óriási mennyiségű kézi munkát végzett, hogy megkímélje a
talajt és a korlátozott földterületről a maximális termést nyerje. Amerikában a farmer megengedhette magának, hogy nagy
összegeket költsön mezőgazdasági gépekre, mert az ilyen gépek által helyettesített munka amúgy is drága lett volna, és mert
a gépek költségei olyan nagy területre oszlottak el, hogy az egy hektárra jutó költség viszonylag mérsékelt volt. Ázsiában
nem volt tőke ilyen gépekre való kiadásokra, mert a parasztságnak nem volt a megélhetésen felüli többlete, és mert az átlagos
gazdaság olyan kicsi volt, hogy a gépek hektáronkénti költsége (akár a vásárlás, akár az üzemeltetés) megfizethetetlen lett
volna. Ázsiában az egyetlen többlet a munkaerő volt, és minden erőfeszítést megtettek annak érdekében, hogy a korlátozott
mennyiségű földterületet termelékenyebbé tegyék, mégpedig úgy, hogy egyre több és több munkaerőt vetettek be a földeken.
A munkaerőnek a földbe való befektetésének egyik eredménye Kínában abban a tényben érhető tetten, hogy a kínai
mezőgazdasági területek mintegy felét öntözték, míg körülbelül negyedét teraszosították. A munkaerőnek a földeken való
túlzott koncentrációjának másik eredménye az volt, hogy az ilyen munkaerő az év háromnegyedében alulfoglalkoztatott és
félig-meddig tétlen volt, és csak az ültetési és betakarítási időszakban volt teljes mértékben elfoglalva. Az ázsiai vidéki
népességnek ebből a félig tétlenségéből eredt a paraszti jövedelmek kiegészítésére irányuló legfontosabb törekvés a vidéki
kézművességen keresztül. Mielőtt rátérnénk erre a döntő pontra, vessünk egy pillantást Kína azon erőfeszítéseinek
viszonylagos sikerére, amelyek a mezőgazdaságban a nagy egységnyi hozam elérésére irányultak.
Az Egyesült Államokban 1940 körül minden hektár búza 1,2 embernapnyi munkát igényelt évente; Kínában egy hektár búza
26 embernapnyi munkát igényelt. Az ilyen mértékű munkaráfordítások jutalma egészen más volt. Kínában az egy
emberévnyi munkára jutó gabonatermés 3 080 font volt; az Egyesült Államokban a termelés 44 000 font volt egy emberévnyi
munkára vetítve.
munkaévre jutott. A mezőgazdasági munkának ez az alacsony termelékenysége Kínában tökéletesen elfogadható lett volna,
ha Kína ehelyett magas hektáronkénti termelést ért volna el. Sajnos Kína még ebben az alternatív célban is csak mérsékelten
sikeres volt, igaz, hogy sikeresebb, mint az Egyesült Államok, de sokkal kevésbé sikeres, mint az európai országok, amelyek
ugyanolyan típusú mezőgazdasági hatékonyságra törekedtek (magas hektáronkénti terméshozam), mint Kína. Ez a következő
adatokból is látható:
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Hektáronkénti termelés
Rizs Búzában
Egyesült Államok 47 bokor Egyesült Államok 14 bokor Kína 67 bokor Kína 16 bokor
Olaszország 93 bokor Anglia 32 bokor
Ezek a számok a kínai (és más ázsiai) mezőgazdaság viszonylagos kudarcát mutatják még a saját céljait tekintve is. Ezt a
viszonylagos kudarcot nem az erőfeszítések hiánya okozta, hanem olyan tényezők, mint (I) a hatékony működéshez túl kicsi
gazdaságok; (2) a túlzott népesedési nyomás, amely a kevésbé termőképes talajra kényszerítette a gazdálkodást, és amely
több tápanyagot vont ki a talajból, mint amennyit pótolni lehetett volna, még az emberi hulladékok műtrágyaként való
nagymértékű felhasználásával is; ( 3) az olyan tudományos mezőgazdasági technikák hiánya, mint a vetőmagválasztás vagy a
vetésforgó; és (4) a monszun éghajlat kiszámíthatatlan jellege az erdőirtott és félig erodált földeken.
A kínai (és az egész ázsiai) mezőgazdaság viszonylag alacsony termelékenysége miatt az egész lakosság a létminimum
határához közeledett, és rendszertelen időközönként e határ alá kényszerült, ahol széleskörű éhínség alakult ki. Kínában a
helyzetet három erő enyhítette valamelyest. Először is, az általunk említett rendszertelen éhínségek és a pestisjárványok
valamivel gyakoribb támadásai kezelhető keretek között tartották a népességet. Ez a két rendkívüli esemény mind Kínában,
mind Indiában milliókkal csökkentette a népességet, amikor bekövetkezett. A halálozási arány még a rendes években is
magas volt, Kínában körülbelül 30 ezrelék Kínában, míg Indiában 25 ezrelék,
Angliában, vagy 8,7 Ausztráliában. A csecsemőhalandóság (az élet első évében) Kínában ezer főre vetítve körülbelül 159
volt, szemben az indiai 240-gyel, a nyugat-európai körülbelül 70-gyel és az új-zélandi körülbelül 32-vel. Születéskor egy
csecsemő várhatóan kevesebb mint 27 évet élt Indiában, kevesebb mint 35 évet Kínában, körülbelül 60 évet Angliában vagy
az Egyesült Államokban, és körülbelül 66 évet Új-Zélandon (minden adat 1930 körül van). E "halálvárakozás" ellenére
Kínában a népességet magas szinten tartotta az ezer lakosra jutó mintegy 38 születési arányszám, szemben az indiai 34, az
Egyesült Államokban vagy Ausztráliában 18, Angliában pedig 15 születési aránnyal. Hogy a modern higiéniai vagy orvosi
gyakorlatok alkalmazása milyen égbekiáltó hatással lehet Kína népességszámára, abból a tényből is következtetni lehet, hogy
a kínai halálozások mintegy háromnegyedét olyan okok okozzák, amelyek Nyugaton megelőzhetők (általában könnyen
megelőzhetők). Például a halálesetek egynegyede emberi hulladékok által terjesztett betegségekből származik; körülbelül 10
százalékuk gyermekbetegségekből, mint pl.
himlő, kanyaró, diftéria, skarlát és szamárköhögés; körülbelül 15 százalékot a tuberkulózis okoz; és körülbelül 7 százalékot a
szülés.
A születési arányt a hagyományos kínai társadalomban az "ősök imádata" néven ismert eszmék egy csoportja tartotta fenn.
Minden kínai család legerősebb motivációja az a meggyőződés volt, hogy a családi vonalat folytatni kell, hogy legyenek
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utódok, akik fenntartják a családi szentélyeket, karbantartják az ősök sírjait, és eltartják a család élő tagjait, miután azok
termékeny évei lejártak. Az ilyen szentélyek, sírok és öregek költségei jelentős terhet jelentettek az átlagos kínai család
számára, és halmozódó terhet is, mivel a korábbi generációk szorgalma gyakran olyan bonyolult szentélyeket és sírokat
hagyott a családra, amelyek fenntartása önmagában is súlyos kiadást jelentett a későbbi generációk számára. Ugyanakkor a
fiúgyermekek születésének kényszere a születési arányt is magasan tartotta, és olyan, a hagyományos kínai társadalomban
nemkívánatos társadalmi gyakorlatokhoz vezetett, mint a gyermekgyilkosság, a női utódok elhagyása vagy eladása. Ezeknek
az elképzeléseknek egy másik következménye az volt, hogy a tehetősebb kínai családok általában több gyermeket vállaltak,
mint a szegény családok. Ez pontosan az ellenkezője volt a nyugati civilizációban kialakult helyzetnek, ahol a gazdasági
felemelkedés a középosztálybeli szemléletmód elsajátítását eredményezte, amely magában foglalta a család utódainak
korlátozását.
A kínai népesség megélhetési szintre nehezedő nyomását bizonyos mértékig enyhítette az 1800 utáni időszakban a kínaiak
nagyarányú kivándorlása. Ez az elvándorlás Mandzsúria, Mongólia és Délnyugat-Kína kevésbé lakott területei felé, a
tengerentúlra, Amerikába és Európába, és mindenekelőtt Délkelet-Ázsia trópusi területeire (különösen Malajziába és
Indonéziába) irányult. Ezeken a területeken a kínaiak szorgalma, takarékossága és ravaszsága jó megélhetést és egyes
esetekben jelentős vagyont biztosított számukra. Általában kereskedelmi középosztályként működtek, amely befelé nyomult
az őslakos maláj vagy indonéz parasztok és az uralkodó fehérek felső csoportja közé. Ez az évszázadokkal ezelőtt kezdődött
mozgalom 1900 után folyamatosan felgyorsult, és kedvezőtlen reakciókat váltott ki az e területeken élő nem kínai lakosok
részéről. A malájok, sziámiak és indonézek például gazdaságilag elnyomónak és kizsákmányolónak tekintették a kínaiakat,
míg e területek fehér uralkodói, különösen Ausztráliában és Új-Zélandon, politikai és faji okokból gyanakvással tekintettek
rájuk. E politikai gyanakvás okai között szerepelt, hogy az emigráns kínaiak hűségesek maradtak otthoni családjukhoz és
magához a hazához, hogy általában kizárták őket az állampolgárságból azokon a területeken, ahová kivándoroltak, és hogy az
egymást követő kínai kormányok továbbra is állampolgárnak tekintették őket. Az emigráns kínaiak otthoni családjukhoz való
hűsége fontos gazdasági erőforrássá vált e családok és maga Kína számára, mivel az emigráns kínaiak igen nagy
megtakarításokat küldtek vissza családjaiknak.
Már említettük a paraszti kézművesség fontos szerepét a hagyományos kínai társadalomban. Talán nem lenne túlzás azt
állítani, hogy a paraszti kézművesség volt az a tényező, amely lehetővé tette a hagyományos társadalmi forma fennmaradását
nemcsak Kínában, hanem egész Ázsiában. Ez a társadalom egy nem hatékony mezőgazdasági rendszeren alapult, amelyben a
felsőbb osztályok politikai, katonai, jogi és gazdasági követelései a parasztságtól a mezőgazdasági terményeik olyan nagy
részét vonták el, hogy az nem volt képes a földművelésre, mint a földművelés.
hogy a parasztokat a létminimum szintjére (és Kína nagy részén e szint alá) szorították. Ázsia csak ezzel a folyamattal tudta
eltartani nagyszámú városi lakosságát és nagyszámú uralkodóját, katonáját, bürokratáját, kereskedőjét, papját és tudósát (akik
közül senki sem termelte meg az élelmet, ruhát vagy szállást, amit elfogyasztott). Minden ázsiai országban a földművelő
parasztok alulfoglalkoztatottak voltak a mezőgazdasági tevékenységekben, a munka szezonális jellege miatt. Az idők
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folyamán kialakult egy megoldás erre a társadalmi-agrár problémára: a parasztok szabadidejükben kézművességgel és más
nem mezőgazdasági tevékenységekkel foglalkoztak, majd munkájuk termékeit a városokban értékesítették pénzért, hogy
abból a szükséges dolgokat megvásárolhassák. Ez reálértelemben azt jelentette, hogy a parasztságtól a felsőbb osztályokba
(és általában a vidékről a városokba) áramló mezőgazdasági termékeket részben kézművesség váltotta fel, így a parasztság
mezőgazdasági termékeinek valamivel nagyobb hányada maradt a parasztok kezében. Ez az elrendezés tette lehetővé, hogy a
kínai parasztság jövedelme a létminimum szintjére emelkedjen.
Ennek a kapcsolatnak a fontossága nyilvánvalónak kell lennie. Ha ez a kapcsolat megsemmisülne, a paraszt kegyetlen
alternatíva elé kerülne: vagy elpusztulna a létminimum alá süllyedve, vagy erőszakhoz fordulhatna, hogy csökkentse a
felsőbb osztályok mezőgazdasági termékeire vonatkozó követeléseit. Hosszú távon minden parasztcsoportot a második
alternatíva felé tereltek. Ennek eredményeként 1940-re egész Ázsia mély politikai és társadalmi felfordulásba került, mert
egy generációval korábban a paraszti kézműves termékek iránti kereslet csökkent.
Ennek a finoman kiegyensúlyozott rendszernek a rombolása akkor következett be, amikor a nyugati gyártás olcsó, gépi úton
előállított termékei áramlani kezdtek az ázsiai országokba. Az őshonos termékek, mint például a textil, fémáruk, papír,
fafaragás, fazekasság, kalapok, kosarak és hasonlók egyre nehezebben tudtak versenyezni a nyugati manufaktúrákkal a saját
városaik piacain. Ennek eredményeként a parasztság egyre nehezebben tudta a felsőbb, városi osztályok által velük szemben
támasztott jogi és gazdasági követeléseket a mezőgazdasági termékekről a kézműves termékekre átterelni. És ennek
következtében a mezőgazdasági termékeiknek az a hányada, amelyet más osztályok követelései vettek el a parasztságtól,
emelkedni kezdett...
A hazai kézműves termékek helyi piacának ezt a pusztulását meg lehetett volna akadályozni, ha az európai ipari termékekre
magas vámokat vetettek volna ki. De az egyik pont, amelyben az európai hatalmak egyetértettek, az volt, hogy nem fogják
megengedni, hogy az "elmaradott" országok vámokkal zárják ki termékeiket. Indiában, Indonéziában és Délkelet-Ázsia
néhány kisebb államában ezt úgy akadályozták meg, hogy az európai hatalmak átvették a területek kormányzását; Kínában,
Egyiptomban, Törökországban, Perzsiában és néhány maláj államban az európai hatalmak legfeljebb a pénzügyi rendszert
vagy a vámszolgálatot vették át. Ennek eredményeként az olyan országoknak, mint Kína, Japán és Törökország, olyan
szerződéseket kellett aláírniuk, amelyekben a vámokat 5 vagy 8 százalékon tartották, és lehetővé tették az európaiak számára,
hogy ezeket a szolgáltatásokat ellenőrizzék. Sir Robert Hart 1863 és 1906 között a kínai vámhivatal vezetője volt, ahogyan
Sir Evelyn Baring (Lord Cromer) 1879 és 1907 között az egyiptomi pénzügyi rendszer vezetője, Sir Edgar Vincent (Lord
D'Abernon) pedig 1882 és 1897 között a török pénzügyi rendszer főszereplője volt.
Az általunk ismertetett tényezők következtében a kínai parasztok helyzete 1900-ra kétségbeejtő volt, és folyamatosan
romlott. Egy mérsékelt becslés szerint (amelyet 1940-ben tettek közzé) a paraszti lakosság lo százaléka a megművelt földek
53 százalékát birtokolta, míg a többi go százaléknak csak a földek 47 százaléka jutott. A kínai földművesek többségének
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legalább valamilyen földet bérelnie kellett, amelyért bérleti díjként a termés egyharmadát és felét fizették. Mivel jövedelmük
nem volt megfelelő, a kínai gazdák több mint felének minden évben kölcsönt kellett felvennie. A kölcsönvett gabonára a
kamatláb évi 85 százalék volt; a pénzkölcsönök kamatlába változó volt, a felvett kölcsönök kilenctizedénél évi 20 százalék
fölött, a felvett kölcsönök nyolcadánál pedig évi több mint annyi százalék fölött volt. A földtulajdon, a bérleti díjak és a
kamatterhek ilyen feltételei mellett a kínai gazdák többsége számára a jövő már jóval 1940 előtt reménytelennek tűnt.
A társadalmi forradalom Kínában azonban csak 1940 után következett be.
A társadalmi forradalom lassú növekedése Kínában számos hatás eredménye volt. A kínai népesedési nyomást a XIX. század
utolsó felében némileg enyhítették az 1877-1879-es éhínségek (amelyek mintegy 12 millió ember halálát okozták), az 18481875-ös Tai-Ping és más lázadások politikai zavargásai (amelyek nagy területeket népesítettek be), valamint a továbbra is
magas halálozási arány. A hagyományos eszmék, különösen a konfucianizmus és az ősök tiszteletének folyamatos befolyása
tartotta a fedelet ezen a forró fazékon, amíg ez a befolyás az 1900 utáni időszakban meg nem semmisült. Hasonló hatással
volt a remény, hogy a császári rendszer 1911-es összeomlása után a köztársasági rezsim talán talál valamilyen megoldást.
Végül pedig az európai fegyverek kínai társadalomban való elterjedése a huszadik századig inkább akadályozta, mint
segítette a forradalmat. Ezután ez az elosztás a nyugati civilizációtól teljesen eltérő irányba fordult. Ez utóbbi három pont
elég fontos ahhoz, hogy közelebbi vizsgálatot érdemeljen.
Már említettük, hogy a nehezen használható vagy drágán beszerezhető hatékony fegyverek minden társadalomban elősegítik
a tekintélyelvű rendszerek kialakulását. A késő középkorban, Ázsiában a lovasság ilyen fegyvert jelentett. Mivel a
leghatékonyabb lovasság Közép-Ázsia pásztorkodó ural-altáji nyelvű népeinek lovassága volt, ezek a népek képesek voltak
meghódítani Oroszország, Anatólia, India és Kína paraszti népeit. Idővel e területek közül három (nem oroszországi) idegen
rezsimje hatékony és drága tüzérség beszerzésével tudta megerősíteni hatalmát. Oroszországban a moszkvai fejedelmek,
miután a mongolok ügynökei voltak, felváltották őket azzal, hogy utánzóikká váltak, és ugyanígy áttértek a lovasságon és
tüzérségen alapuló zsoldos hadseregre, mint az uralkodó despotizmus gerincére. A nyugati civilizációban hasonló, de
gyalogságra és tüzérségre épülő despotizmusokat olyan alakok irányítottak, mint XIV. Lajos, Nagy Frigyes vagy Gustav
Adolf. A nyugati civilizációban azonban az 1725 utáni mezőgazdasági forradalom emelte az életszínvonalat, az 1800 utáni
ipari forradalom pedig annyira lecsökkentette a lőfegyverek árát, hogy Nyugat-Európa és Észak-Amerika egyszerű polgárai
is hozzájutottak a létező leghatékonyabb fegyverhez (a muskétához). Ennek és más tényezőknek köszönhetően ezeken a
területeken megjelent a demokrácia, valamint a polgári katonák tömeges hadseregei. Közép- és Dél-Európában
Európában, ahol a mezőgazdasági és ipari forradalom későn vagy egyáltalán nem következett be, a demokrácia győzelme
szintén későn és hiányosan következett be.
Ázsiában általában a fegyverforradalom (vagyis a muskéták és később a puskák) előbb jött el, mint a mezőgazdasági
forradalom vagy az ipari forradalom. A legtöbb lőfegyvert ugyanis nem helyben gyártották, hanem importálták, és mivel
importálták, az uralkodók, bürokraták és földesurak felsőbb osztályának birtokába került, nem pedig a parasztok vagy a
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városi tömegek kezébe. Ennek eredményeképpen ezek az uralkodó csoportok általában képesek voltak fenntartani
pozíciójukat a saját tömegeikkel szemben, még akkor is, amikor az európai hatalmakkal szemben nem tudták megvédeni
magukat. Ennek következtében a részleges reformok vagy egy elég korán bekövetkező, sikeres forradalom reménye, hogy
mérsékelt forradalom legyen, meglehetősen valószínűtlenné vált. Oroszországban és Törökországban az európai államokkal
vívott idegen háborúban kellett vereséget szenvedni ahhoz, hogy a korrupt birodalmi rezsimek megsemmisüljenek (19171921). Korábban a cár azért tudta letörni az 1905-ös felkelést, mert a hadsereg hű maradt a rezsimhez, míg a szultán 1908ban azért volt kénytelen engedni egy reformmozgalomnak, mert azt a hadsereg támogatta. Indiában, Malajziában és
Indonéziában a lefegyverzett bennszülött népek 1940 előtt nem jelentettek lázadási veszélyt az uralkodó európai hatalmak
számára. Japánban a hadsereg, mint látni fogjuk, hű maradt a rendszerhez, és képes volt uralni az eseményeket, így 1940 előtt
nem volt elképzelhető forradalom. Kínában azonban az események alakulása sokkal összetettebb volt.
Kínában a nép nem tudott fegyverekhez jutni az alacsony életszínvonal és az importált fegyverek magas ára miatt. Ennek
következtében a hatalom a hadsereg kezében maradt, kivéve azokat a kis csoportokat, amelyeket a tengerentúlon viszonylag
magas jövedelemmel rendelkező emigráns kínaiak finanszíroztak. 1911-re a császári rezsim presztízse annyira lecsökkent,
hogy szinte senkitől sem kapott támogatást, és a hadsereg nem volt hajlandó fenntartani. Ennek eredményeképpen a
tengerentúli pénzek által támogatott forradalmárok egy szinte vértelen forradalomban meg tudták dönteni a császári
rendszert, de a hadsereget nem tudták ellenőrizni, miután technikailag hatalomra kerültek. A hadsereg, a politikusokat a
kormányzati formákról vagy a joghatósági területekről való civakodásra hagyva, független politikai hatalmakká váltak,
amelyek hűek voltak saját főnökeikhez ("hadurak"), és a tartományok parasztságának kizsákmányolásával tartották fenn
magukat és tartották fenn importált fegyverekkel való ellátottságukat. Az eredmény a "hadúrság" 1920 és 1941 közötti
időszaka volt.
Ebben az időszakban a köztársasági kormány névlegesen az egész országot irányította, de valójában csak a tengerpartot és a
folyóvölgyeket, főként délen, míg a különböző, banditaként működő hadurak a belső területeket és észak nagy részét uralták.
A köztársasági rezsimnek pénzre és importált fegyverekre volt szüksége ahhoz, hogy visszaállítsa az egész ország feletti
ellenőrzését. Ennek megfelelően egymás után két eszközzel próbálkozott. Az első, 1920-1927 közötti időszakban a hatalmát
Kínában úgy próbálta helyreállítani, hogy külföldi országoktól (nyugati országoktól, Japántól vagy Szovjet-Oroszországtól)
pénzügyi és katonai támogatást szerzett. Ez a megoldás kudarcot vallott, vagy azért, mert ezek a külföldi hatalmak nem
voltak hajlandóak segíteni, vagy (Japán és Szovjet-Oroszország esetében) csak olyan feltételek mellett voltak hajlandóak
segíteni, amelyek megszüntették volna Kína független politikai státuszát. Ennek következtében 1927 után a köztársasági
rezsim mélyreható változáson ment keresztül, demokratikusból tekintélyelvűvé vált, nevét köztársasági helyett nacionalistára
változtatta, és szövetségkötéssel kereste a pénzt és a fegyvereket az ország feletti ellenőrzés visszaállításához.
a kelet-kínai városok földbirtokos, kereskedelmi és banki osztályaival. Ezek a birtokos osztályok tudtak pénzt biztosítani a
köztársasági rezsimnek ahhoz, hogy külföldi fegyvereket szerezzen a nyugati és északi hadurak elleni harchoz, de ezek a
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csoportok nem támogattak semmilyen köztársasági erőfeszítést, amely a kínai nép nagy tömegének társadalmi és gazdasági
problémáival foglalkozott volna.
Miközben a köztársasági hadseregek és a hadurak egymással küzdöttek a kínai tömegek levert hátán, a japánok 1931-ben és
1937-ben megtámadták Kínát. A japánokkal szembeni ellenállás érdekében 1940 után szükségessé vált a kínai tömegek
felfegyverzése. A kínai tömegek felfegyverzése a japánok 1941-1945 közötti legyőzése érdekében lehetetlenné tette a
köztársasági rendszer 1945 utáni folytatását mindaddig, amíg az Kína felsőbb gazdasági és társadalmi csoportjaival
szövetkezett, mivel a tömegek ezeket a csoportokat kizsákmányolóknak tekintették. Ugyanakkor a drágább és összetettebb
fegyverekre való átállás lehetetlenné tette sem a hadúrság újjáélesztését, sem azt, hogy a kínai tömegek fegyverrel
demokratikus rendszert hozzanak létre. Az új fegyvereket, mint például a repülőgépeket és a tankokat, a parasztok nem
tudták tartományi alapon támogatni, és nem is tudták őket parasztok működtetni. Az előbbi tény véget vetett a hadúrságnak,
míg az utóbbi tény a demokrácia minden lehetőségének. Tekintettel a kínai mezőgazdaság alacsony termelékenységére és
arra, hogy nehéz elegendő tőkét felhalmozni akár a vásárláshoz, akár az ilyen drága fegyverek gyártásához, ezeket a
fegyvereket (mindkét esetben) csak egy olyan kormány szerezhette be, amely Kína nagy részét uralja, és csak egy ehhez a
kormányhoz hű hivatásos hadsereg használhatta. Ilyen körülmények között várható volt, hogy egy ilyen kormány
tekintélyelvű lesz, és továbbra is kizsákmányolja a parasztságot (annak érdekében, hogy tőkét halmozzon fel, hogy vagy
külföldön vásároljon ilyen fegyvereket, vagy eléggé iparosodjon ahhoz, hogy otthon gyárthassa őket, vagy mindkettő).
Ebből a szempontból Kína huszadik századi története öt fázist mutat be, a következők szerint:
A császári rendszer összeomlása 1911-ig.
A köztársaság bukása, 1911-1920.
Harc a hadúrsággal, 1920-1941
A külföldi támogatás megszerzésére irányuló erőfeszítések, 1920-1927.
A tulajdonosi csoportok támogatásának megszerzésére irányuló erőfeszítések, 1927-1941
A Japánnal folytatott küzdelem, 1931-1945
A tekintélyelvűség győzelme, 1945-
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A birodalmi rendszer összeomlását már tárgyaltuk, mint politikai és gazdasági fejleményt. Ideológiai fejlemény is volt. A
régi Kína tekintélyelvű és tradicionalista ideológiája, amelyben a társadalmi konzervativizmus, a konfucianista
filozófia és az ősök imádata szorosan összefonódott, jól ellenállt az új eszmék és új cselekvési minták behatolásának. A
császári rezsim kudarca a nyugati civilizáció katonai, gazdasági és politikai behatolásával szemben végzetes csapást mért erre
az ideológiára. Új, nyugati eredetű eszméket vezettek be, először keresztény misszionáriusok, később pedig külföldön tanuló
kínai diákok. 1900-ra már több ezer ilyen diák volt. Olyan nyugati eszméket sajátítottak el, amelyek teljesen
összeegyeztethetetlenek voltak a régebbi kínai rendszerrel. Az ilyen nyugati eszmék általában nem voltak tradicionalista vagy
tekintélyelvűek, és így romboló hatással voltak a kínai patriarchális családra, az ősök imádatára vagy a császári
önkényuralomra. A diákok külföldről hozták magukkal a tudomány, a demokrácia, a parlamentarizmus, az empirizmus, az
önállóság, a liberalizmus, az individualizmus és a pragmatizmus nyugati eszméit. Az ilyen eszmék birtoklása lehetetlenné
tette számukra, hogy beilleszkedjenek saját országukba. Ennek következtében megpróbálták megváltoztatni azt, és forradalmi
lelkesedést fejlesztettek ki, amely összeolvadt a Kínában a mandzsuk 1644-es hatalomátvétele óta létező antidinasztikus
titkos társaságokkal.
Japán 1894-1895-ös győzelme Kína felett a Korea feletti vitából eredő háborúban, és különösen az 1904-1905-ös háborúban
Oroszország felett aratott japán győzelem nagy lendületet adott a forradalmi szellemnek Kínában, mert ezek az események
megmutatni látszottak, hogy egy keleti ország sikeresen át tudja venni a nyugati technikákat. Az 1900-as bokszermozgalom
kudarca a nyugatiak kiűzésében anélkül, hogy ilyen nyugati technikákat használtak volna, szintén növelte a forradalmi
lelkesedést Kínában. Az ilyen események következtében a császári rendszer támogatói kezdték elveszíteni a saját
rendszerükbe és ideológiájukba vetett hitüket. Elkezdték bevezetni a darabos, tétova és hatástalan reformokat, amelyek
megzavarták a császári rendszert anélkül, hogy bármilyen módon megerősítették volna azt. Először engedélyezték a mandzsu
és kínaiak közötti házasságot (1902); Mandzsúriát megnyitották a kínaiak letelepedése előtt (1907); eltörölték a régi irodalmi
ösztöndíjon alapuló császári vizsgarendszert a közszolgálatba és a mandarinátusba való felvételhez, és létrehozták a Japánból
másolt Oktatási Minisztériumot (1905); közzétették a tartományi gyűlésekről és egy jövőbeli nemzeti parlamentről
rendelkező alkotmánytervezetet (1908); kodifikálták a törvényhozást (1910).
Ezek az engedmények nem erősítették a császári rendszert, hanem csak fokozták a forradalmi érzelmeket. A császár és az
özvegy császárné, Tzu Hszi halála, aki az ország valódi uralkodója volt (1908), egy kétéves gyermeket, P'u-I-t juttatta a
trónra. A reakciós elemek a régensséget a reformok akadályozására használták fel, elbocsátva a konzervatív reformminisztert,
Yüan Shih-k'ai-t (1859-1916). A forradalmárok hankowi főhadiszállásának felfedezése 1911-ben előidézte a forradalmat.
Miközben Dr. Szun Jat-szen (1866-1925) külföldről visszasietett Kínába, ahonnan hosszú éveken át irányította a forradalmi
mozgalmat, a megingó császári rezsim visszahívta Jüan Sih-k'ai-t, hogy átvegye a forradalomellenes hadseregek
parancsnokságát. Ehelyett együttműködött a forradalmárokkal, kikényszerítette a mandzsu dinasztia lemondását, és azt
tervezte, hogy megválasztatja magát a Kínai Köztársaság elnökévé. Szun Jat-szen, akit a nankingi nemzetgyűlés már
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ideiglenes elnökké választott, elfogadta ezt a helyzetet, lemondott hivataláról, és felszólította az összes kínait, hogy
támogassák Jüan elnököt.
Dr. Szun és Jüan tábornok, a Kínai Köztársaság első és második elnöke között a lehető legélesebb volt az ellentét. Dr. Szun a
nyugati eszmék, különösen a tudomány, a demokrácia, a parlamentáris kormányzás és a szocializmus híve volt, és élete nagy
részében száműzetésben élt a tengerentúlon. Önfeláldozó, idealista és kissé gyakorlatiatlan volt. Jüan tábornok ezzel szemben
tisztán kínai volt, a császári bürokrácia terméke, aki nem ismerte a nyugati eszméket, és nem hitt sem a demokráciában, sem
a parlamentáris kormányzatban. Erőteljes, korrupt, realista és ambiciózus volt. Hatalmának igazi alapját az új, nyugatiasított
hadsereg jelentette, amelyet 1901-1907-ben, Csihli főkormányzójaként épített ki. Ebben a haderőben öt hadosztály volt, jól
kiképzett és Yüanhoz teljesen lojális. Ezeknek az egységeknek a tisztjeit Jüan választotta ki és képezte ki, és 1916 után
főszerepet játszottak a kínai politikában.
Elnökként Yüan ellenzett szinte mindent, amit Dr. Szun megálmodott. Bővítette a hadsereget, megvesztegette a politikusokat,
és eltüntette azokat, akiket nem lehetett megvesztegetni. Politikájának legfőbb támasza az 1913-ban Nagy-Britanniától,
Franciaországtól, Oroszországtól és Japántól kapott 25 millió fontos kölcsön volt. Ez függetlenítette őt a gyűléstől és Dr.
Szun politikai pártjától, a Kuomintangtól, amely uralta a gyűlést. 1913-ban Szun híveinek egy része fellázadt Jüan ellen, de
leverte őket. Jüan feloszlatta a Kuomintangot, letartóztatta tagjait, feloszlatta a parlamentet, és felülvizsgálta az alkotmányt,
hogy életfogytiglani elnökként diktatórikus hatalommal ruházza fel magát, és joga van saját utódját megnevezni. Éppen
császárrá kiáltatta ki magát, amikor 1916-ban meghalt.
Amint Yüan meghalt, az ország különböző részein állomásozó katonai vezetők helyi szinten kezdték megszilárdítani
hatalmukat. Egyikük még a mandzsu dinasztiát is visszaállította, de két héten belül ismét eltávolították. 1916 végére Kína
névlegesen két kormány uralma alatt állt, az egyik Pekingben Feng Kuo-csang (Jüan egyik militaristája), a másik pedig
Kantonban egy szeparatista kormány, Dr. Szun vezetésével. Mindkettő egy sor ingadozó papír alkotmány alapján működött,
de mindkettő valódi hatalma a helyi hadseregek lojalitásán alapult. Mivel mindkét esetben a távolabbi területek hadseregei
félig-meddig függetlenek voltak, a kormányzás ezeken a területeken inkább tárgyalás kérdése volt, mint a fővárosból érkező
parancsoké. Még Dr. Sun is elég világosan látta ezt a helyzetet ahhoz, hogy a kantoni kormányt katonai rendszerként
szervezze meg, saját magával mint generalissimussal (1917). Dr. Szun annyira alkalmatlan volt erre a katonai posztra, hogy
két alkalommal is menekülnie kellett saját tábornokai elől a sanghaji francia koncesszió biztonságába (1918-1922). Ilyen
körülmények között Dr. Szun nem tudta megvalósítani egyik kedvenc tervét sem, mint például a kínai nép erőteljes politikai
nevelését, a külföldi tőkével épített kínai vasutak széles körű hálózatát vagy Kína szocialista alapon történő iparosítását.
Ehelyett 1920-ra a hadúrság uralkodott, és a nyugatiasodott kínaiak csak az oktatásban és a diplomáciai szolgálatban találtak
lehetőséget új tudásuk gyakorlására. Magán Kínán belül egy jól kiképzett, helyi tartományok kompakt csoportját irányító
hadsereg parancsnoksága sokkal értékesebb volt, mint bármilyen, külföldön tanuló diákként megszerzett nyugati tudás.
Japán újbóli felemelkedése 1918-ig
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Japán huszadik századi története egészen más, mint a többi ázsiai népé. Az utóbbiaknál a Nyugat hatása a társadalmi és
gazdasági struktúra felbomlásához, a hagyományos ideológiák feladásához, valamint az őshonos politikai és katonai
rendszerek gyengeségének feltárulásához vezetett. Japánban ezek az események vagy nem következtek be, vagy egészen más
módon zajlottak le. Japán politikai és katonai rendszerét 1945-ig a nyugati hatások megerősítették; a régebbi japán ideológiát
viszonylag érintetlenül megtartották még azok is, akik a nyugati módszerek legelszántabb másolói voltak; és a régebbi
társadalmi és gazdasági struktúrában bekövetkezett változásokat megtartották.
kezelhető keretek között tartották és progresszív irányba terelték. E különbségek valódi oka valószínűleg az ideológiai
tényezőben rejlik - abban, hogy a japánok, még az erőteljes nyugatosítók is, megtartották a régi japán nézőpontot, és ennek
következtében inkább szövetségesek voltak a régebbi japán politikai, gazdasági és társadalmi struktúrával, mintsem ellene
voltak (mint például a nyugatosítók Indiában, Kínában vagy Törökországban). Az a képesség, hogy a japánok úgy tudtak
nyugatiasodni, hogy nem kerültek szembe a régebbi rendszer alapvető magjával, olyan fokú fegyelmet és
megkérdőjelezhetetlen irányt adott az életüknek, amely lehetővé tette, hogy Japán fenomenális mértékű nyugatiasodást érjen
el anélkül, hogy a régebbi struktúra meggyengült volna, vagy megbomlott volna. Bizonyos értelemben körülbelül 1950-ig
Japán a nyugati kultúrából csak felszínes és anyagi részleteket vett át utánzó módon, és ezeket az újonnan szerzett elemeket a
régebbi ideológiai, politikai, katonai és társadalmi struktúra köré olvasztotta, hogy azt erősebbé és hatékonyabbá tegye. Az
alapvető elem, amelyet a japánok megtartottak hagyományos társadalmukból, és nem vettek át a nyugati civilizációból, az
ideológia volt. Idővel, mint látni fogjuk, ez nagyon veszélyes volt mindkét érintett társadalomra, Japánra és a Nyugatra nézve
is.
Japán eredetileg a tizenhatodik században került kapcsolatba a nyugati civilizációval, nagyjából olyan korán, mint bármely
más ázsiai nép, de száz éven belül Japán képes volt arra, hogy kiűzze a Nyugatot, kiirtja keresztény hittérítőinek nagy részét,
és becsapja az ajtaját minden nyugati hatás bejövetele ellen. Nagyon korlátozott mértékben, korlátozott alapon engedélyezték
a kereskedelmet, de csak a hollandokkal és csak Nagaszaki egyetlen kikötőjén keresztül.
Japánt a Tokugawa család uralta.
Az így a világtól elszigetelt Japánt a Tokugawa család katonai diktatúrája (vagy sógunátusa) uralta. A császári család
nagyrészt vallási elvonultságba vonult vissza, ahonnan uralkodott, de nem uralkodott. A sógun alatt az ország örökletes
hierarchiába szerveződött, amelynek élén a helyi feudális urak álltak. E főurak alatt, csökkenő rangsorokban, fegyveres
csatlósok (szamurájok), parasztok, kézművesek és kereskedők álltak. Az egész rendszer, legalábbis elméletben, merev és
változatlan volt, mivel a vér és a vallás kettős igazolásán alapult. Ez nyilvánvaló és éles ellentétben állt Kína társadalmi
szervezetével, amely elméletileg az erényen és a nevelésen alapult. Japánban az erényt és a képességeket inkább örökletes,
mint szerzett tulajdonságoknak tekintették, és ennek megfelelően minden társadalmi osztályban voltak veleszületett
különbségek, amelyeket a házasságkötések korlátozásával kellett fenntartani. A császár volt a legmagasabb rangú, aki a
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legfőbb napistennőtől származott, míg a kisebb urak a napistennőtől különböző mértékben távol álló kisebb istenektől
származtak. Ez a szemlélet elriasztott minden forradalmat vagy társadalmi változást, és minden
"az elit körforgását", aminek következtében a kínai dinasztiák sokaságát és a családok felemelkedését és bukását Japánban
egyetlen dinasztia követte, amelynek eredete a távoli múltba nyúlik vissza, míg a japán közéletben a huszadik században
uralkodó személyek ugyanazoknak a családoknak és klánoknak a tagjai voltak, amelyek évszázadokkal ezelőtt is uralták a
japán életet.
Minden nem japán alapvetően alsóbbrendű lény
Ebből az alapgondolatból számos olyan hiedelem fakadt, amelyet a japánok többsége szinte napjainkig elfogadott. A
legalapvetőbb az a meggyőződés volt, hogy minden japán egyetlen fajta tagja, amely számos különböző ágból vagy klánból
áll, amelyek a császári családhoz való viszonyuk mértékétől függően magasabb vagy alacsonyabb státuszúak. Az egyénnek
nem volt igazi jelentősége, míg a családoknak és a fajtának nagy jelentősége volt, mivel az egyének csak rövid ideig éltek, és
nem sok mindennel rendelkeztek azon túl, amit az őseiktől kaptak, hogy továbbadják az utódaiknak. Ilyen módon minden
japán elfogadta, hogy a társadalom fontosabb, mint bármely egyén, és bármilyen áldozatot követelhet tőle, hogy az emberek
természetüknél fogva egyenlőtlenek, és késznek kell lenniük arra, hogy hűségesen szolgálják azt a bizonyos státust, amelybe
mindegyikük beleszületett, hogy a társadalom nem más, mint egy nagy patriarchális rendszer, hogy ebben a rendszerben a
hatalom az ember ember feletti személyes felsőbbrendűségén alapul, és nem valamilyen törvényes szabályon, hogy ennek
megfelelően minden törvény alig több, mint egy felsőbbrendű lény ideiglenes parancsa, és hogy minden nem japán, isteni
származás híján, alapvetően alsóbbrendű lény, aki csak egy fokkal az állatok szintje felett létezik, és ennek megfelelően nincs
alapja, hogy a japánoktól bármilyen figyelmet, lojalitást vagy következetes bánásmódot követeljen.
A japán világnézet ellentétes a keresztény világnézettel
Ez a japán ideológia éppoly antitézis volt a keresztény Nyugat világnézetével szemben, mint bármelyik, amellyel a Nyugat
más civilizációkkal való kapcsolatai során találkozott. Olyan ideológia volt ez, amely sajátosan alkalmas volt arra, hogy
ellenálljon a nyugati eszmék behatolásának. Ennek eredményeként Japán képes volt elfogadni és beépíteni életmódjába a
nyugati technikák és anyagi kultúra minden fajtáját anélkül, hogy saját szemléletét vagy alapvető társadalmi struktúráját
megbontotta volna.
A Tokugawa-sógunátus már régen túl volt a fénykorán, amikor 1853-ban Matthew Perry kommodor "fekete hajói"
behajóztak a Tokiói-öbölbe. Az, hogy ezek a hajók széllel szemben is tudtak mozogni, és olyan erős fegyvereket hordoztak,
amilyeneket a japánok soha nem tudtak elképzelni, nagy megrázkódtatás volt Nippon őslakosai számára. A Tokugawa
uralma alatt egyre nyugtalanabbá váló feudális urak ezt az eseményt ürügyként használták fel arra, hogy véget vessenek az
uralomnak. Ezek az urak, különösen a négy nyugati klán képviselői, azt követelték, hogy a vészhelyzetre a sógunátus
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eltörlésével és a császár kezébe történő minden hatalom visszaállításával válaszoljanak. Több mint egy évtizeden át függött a
döntés, hogy megnyissák-e Japánt a Nyugat felé, vagy megpróbálják-e folytatni a kirekesztő politikát. 1863-1866-ban a
nyugati hatalmak haditengerészeti demonstrációinak és a japán kikötők bombázásának sorozata kikényszerítette Japán
megnyitását, és olyan vámmegállapodást kényszerítettek az országra, amely 1899-ig 5 százalékra korlátozta a behozatali
vámokat. Egy új és erőteljes császár lépett a trónra, és
elfogadta az utolsó sógun lemondását (1867). Japán azonnal a gyors nyugatiasodás politikájába kezdett.
Hatalomváltás a sóguntól a négy nyugat-japán klán felé
A japán történelemben az 1867-es úgynevezett Meidzsi-restaurációtól az 1889-es alkotmány megadásáig tartó időszak a
leglényegesebb. Elméletileg ami történt, az Japán uralmának visszaállítása volt a sógunok kezéből a császár kezébe.
Valójában a hatalom a sóguntól négy nyugat-japán klán vezetőihez került, akik a császár nevében és árnyékából irányították
Japánt. Ez a négy klán, a Satsuma, Choshu, Hizen és Tosa megnyerte a császári udvar egyes nemeseinek (például a Saionji és
a Konoe) és a gazdagabb kereskedőcsaládoknak (például a Mitsui) a támogatását, és képesek voltak megbuktatni a sógunt,
szétzúzni a támogatóit (az 1868-as uemói csatában), és megszerezni a kormány és maga a császár irányítását. A császár nem
vette át a kormány irányítását, hanem félig vallásos elvonultságban maradt, túlságosan magasztos volt ahhoz, hogy a kritikus
vészhelyzeteken kívül a kormányzati rendszer működésével foglalkozzon. Ilyen vészhelyzetekben a császár általában nem
tett mást, mint hogy kiadta a restauráció vezetői által összeállított nyilatkozatot vagy rendeletet ("császári rescriptum").
A Meidzsi-oligarchia
Ezek a vezetők, akik a Meidzsi-oligarchia néven ismert árnyékcsoportba szerveződtek, 1889-re teljes uralmat szereztek Japán
felett. Hogy ezt a tényt álcázzák, erőteljes propagandát indítottak az újraélesztett sintóizmus és a császárnak való alázatos
alávetettség érdekében, amely az 1941-1945-ös szélsőséges császárimádatban csúcsosodott ki. Az oligarcha, hogy uralmának
adminisztratív alapot biztosítson, kiterjedt kormányzati bürokráciát hozott létre, amelyet támogatóikból és alsóbbrendű
tagjaikból toboroztak. Uralkodásuk gazdasági megalapozására az oligarcha politikai befolyását arra használta fel, hogy
kiterjedt nyugdíjakat és kormányzati támogatásokat fizessen magának (feltehetően a feudális jövedelmek megszűnésének
kompenzálására), és korrupt üzleti kapcsolatokat alakítson ki a kereskedelmi osztályokbeli szövetségeseivel (mint a Mitsui
vagy a Mitsubishi). Hogy katonai alapot biztosítsanak uralmuknak, az oligarchák új császári hadsereget és haditengerészetet
hoztak létre, és behatoltak ezek felsőbb rétegeibe, így képesek voltak uralni ezeket az erőket, ahogyan a polgári bürokráciát is
uralták. Uralkodásuk társadalmi megalapozására az oligarchia egy teljesen új, öt nemesi rangból álló nemesi ranglétrát hozott
létre, amelyet saját tagjaikból és támogatóikból toboroztak.
A japán oligarchia olyan alkotmányt alkotott, amely elrejti az ország feletti politikai uralmukat.
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Miután az oligarchia így biztosította domináns helyzetét Japán közigazgatási, gazdasági, katonai és társadalmi életében,
1889-ben olyan alkotmányt dolgozott ki, amely biztosította, de egyben leplezte is az ország feletti politikai uralmát. Ez az
alkotmány nem tett úgy, mintha a japán nép vagy a japán nemzet terméke lenne; a népi
a népszuverenitásnak és a demokráciának nem volt helye benne. Ehelyett ez az alkotmány úgy tett, mintha a császár
kibocsátása lenne, olyan rendszert hozva létre, amelyben minden kormányzás az ő nevében történik, és minden tisztviselő
személyesen neki tartozik felelősséggel. Törvényhozóként kétkamarás országgyűlést írt elő. A képviselőház az 1884-ben
létrehozott új nemességből állt, míg a képviselőházat "a törvény szerint" kellett megválasztani. Minden törvényt mindkét
háznak többségi szavazással kellett elfogadnia, és az államminiszternek alá kellett írnia.
Ezek az 1885-ben Államtanácsként létrehozott miniszterek a császárnak és nem az országgyűlésnek voltak felelősek.
Feladataikat a már kialakult bürokrácián keresztül végezték. Minden pénzelőirányzatnak, akárcsak más törvényeknek, meg
kellett szereznie az országgyűlés hozzájárulását, de ha a költségvetést ez a testület nem fogadta el, akkor az előző évi
költségvetést automatikusan megismételték a következő évre. Az uralkodónak széleskörű jogköre volt a törvény erejével bíró
rendeletek kiadására, amelyekhez a többi törvényhez hasonlóan a miniszter aláírása is szükséges volt.
Japán alkotmánya a császári Németország alkotmánya alapján
Ez az 1889-es alkotmány a császári Németország alkotmányán alapult, és a Meidzsi-oligarchia kényszerítette Japánra, hogy
megkerülje és megelőzze a brit, amerikai vagy francia mintán alapuló, liberálisabb alkotmányért folytatott jövőbeli agitációt.
Az alkotmány formájának és működésének alapvetően nem volt nagy jelentősége, mivel az országot továbbra is a Meidzsioligarchia irányította a hadsereg és a haditengerészet, a bürokrácia, a gazdasági és társadalmi élet, valamint az olyan
véleményformáló szervek, mint az oktatás és a vallás feletti uralmuk révén. A politikai életben ez az oligarchia képes volt
ellenőrizni a császárt, a titkos tanácsot, a parlament alsóházát, az igazságszolgáltatást és a bürokráciát.
Az oligarchia legfőbb célja Japán nyugatiasítása volt.
Így csak egyetlen lehetséges kormányzati szerv maradt, a parlament, amelyen keresztül az oligarchia ellen lehetett volna
fellépni. Ráadásul a parlamentnek csak egyetlen eszköze volt (az éves költségvetés elfogadásának joga), amellyel
visszavághatott volna az oligarchiának. Ennek a jognak mindaddig nem volt nagy jelentősége, amíg az oligarchia nem akarta
növelni a költségvetést, mivel az előző évi költségvetés megismétlődött volna, ha az országgyűlés elutasítja a következő évi
költségvetést.
Az oligarchia azonban nem elégedhetett meg egy korábbi költségvetés megismétlésével, mert az oligarchia legfőbb célja,
miután biztosította saját gazdagságát és hatalmát, Japán elég gyors nyugatiasítása volt ahhoz, hogy meg tudja védeni a
nyugati nagyhatalmak nyomásával szemben.
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A parlamenti választások ellenőrzése
Mindezek a dolgok folyamatosan növekvő költségvetést igényeltek, és így a parlamentnek fontosabb szerepet szántak, mint
amilyen egyébként lett volna. Ez a szerep azonban inkább csak kellemetlenséget jelentett, mintsem komolyan korlátozta a
Meidzsi-oligarchia hatalmát, mert a diéta hatalmát többféle módon is le lehetett győzni. Eredetileg az oligarchia azt tervezte,
hogy a császári háznak olyan nagy vagyonadományt ad, hogy annak jövedelmei
elegendő legyen a hadsereg és a haditengerészet fenntartásához a nemzeti költségvetésen kívül. Ezt a tervet mint
kivitelezhetetlent elvetették, bár a császári háztartást és annak minden szabályát az alkotmány hatályán kívül helyezték.
Ennek megfelelően egy alternatív tervet fogadtak el: az országgyűlési választások ellenőrzését, hogy a tagság
engedelmeskedjen a Meidzsi-oligarchia kívánságainak. Amint látni fogjuk, az országgyűlési választások ellenőrzése
lehetséges volt, de az engedelmesség biztosítása egészen más kérdés volt.
A Meidzsi-oligarchia ellenőrzi a rendőrséget és a kormányt
Az országgyűlési választásokat háromféleképpen lehetett ellenőrizni: korlátozott választójoggal, kampánytámogatásokkal,
valamint a választások és a választási eredmények bürokratikus manipulálásával. A választójogot hosszú éveken át vagyoni
alapon korlátozták, így 1900-ban százból csak egy embernek volt szavazati joga. A Meiji-oligarchia és a terjeszkedő
gazdasági rendszer leggazdagabb tagjai közötti szoros szövetség tökéletesen megkönnyítette a kampánytámogatások
áramlásának ellenőrzését. Ha pedig ez a két módszer nem vált be, a Meidzsi-oligarchia ellenőrizte a rendőrséget és a
prefektusi bürokráciát, amely felügyelte a választásokat és megszámolta a szavazatokat. Szükség esetén nem haboztak ezeket
az eszközöket használni, cenzúrázták az ellenzéki újságokat, betiltották az ellenzéki gyűléseket, szükség esetén erőszakot
alkalmaztak, hogy megakadályozzák az ellenzéki szavazást, és a prefektusokon keresztül olyan jelölteket jelentettek
megválasztottnak, akik egyértelműen nem szerezték meg a legnagyobb szavazatot.
A Meidzsi-oligarchia irányítja a császárt
Ezeket a módszereket kezdettől fogva alkalmazták. Az 1889-es első országgyűlésen az oligarchia által alkalmazott
gengszterek megakadályozták, hogy az ellenzéki képviselők belépjenek az országgyűlés üléstermébe, és legalább
huszonnyolc másik tagot megvesztegettek, hogy szavazatukat eltolják. A 189-es választásokon: erőszakot alkalmaztak, főleg
a kormány ellenzéki kerületeiben, így 25 ember meghalt és 388 megsebesült. A kormány még ezt a választást is elvesztette,
de továbbra is ő irányította a kabinetet. Még tizenegy prefektúra kormányzóját is elbocsátotta, akik szavazatokat loptak,
mégpedig azért, mert nem loptak eleget, és azért is, mert nem loptak eleget. Amikor az így létrejött országgyűlés megtagadta,
hogy a kibővített haditengerészetre költsön, tizennyolc napra hazaküldték, majd újra összeült, hogy megkapja a császári
reszkriptumot, amely hat év alatt 1,8 millió jent adott a császári házból a projektre, és elrendelte, hogy minden
köztisztviselőnek évente fizetése egytizedével kell hozzájárulnia a haditengerészeti építési program időtartamára, amelyet az
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országgyűlés nem volt hajlandó finanszírozni. Ily módon az országgyűlésnek a megnövekedett előirányzatok feletti
ellenőrzését a Meidzsi-oligarchia által a császár felett gyakorolt ellenőrzés megkerülte.
Tekintettel a Meidzsi-oligarchia domináns helyzetére a japán életben 1867-től egészen 1992 utánig, hiba lenne az olyan
eseményeket, mint az engedetlen diéta, a politikai pártok növekedése vagy akár a felnőttkori férfiválasztójog bevezetése
(1925-ben) úgy értelmezni, ahogyan az európai történelemben értelmeznék az ilyen eseményeket. Nyugaton hozzászoktunk a
polgári jogokért és az egyéni szabadságjogokért folytatott hősies küzdelmekről szóló elbeszélésekhez, vagy a kereskedelmi
és ipari kapitalisták azon erőfeszítéseihez, hogy legalább a politikai és társadalmi hatalom egy részét kivegyék a földesúri
arisztokrácia, a feudális nemesség vagy az egyház kezéből. Ismerjük a tömegek politikai demokráciáért indított mozgalmait,
és a
a parasztok és munkások gazdasági előnyökért folytatott agitációit. Mindezek a mozgalmak, amelyek az európai
történelemkönyvek lapjait betöltik, vagy hiányoznak, vagy teljesen más jelentőséggel bírnak a japán történelemben.
A sintóizmust a Meidzsi-oligarchia támogatta a nép irányítása érdekében.
Japánban a történelem a szemlélet és a célok alapvető szolidaritását mutatja be, amelyet rövid, ellentmondásosnak és
megmagyarázhatatlannak tűnő, egymásnak ellentmondó kitörések szakítanak meg. Ennek magyarázata abban a tényben
keresendő, hogy valóban létezett egy szemléletbeli szolidaritás, de ez a szolidaritás jóval kevésbé volt szilárd, mint
amilyennek látszott, mert alatta a japán társadalom tele volt repedésekkel és elégedetlenséggel. A szemléletbeli szolidaritás
az említett ideológián nyugodott. Ezt az ideológiát, amelyet néha sintóizmusnak neveznek, a felsőbb osztályok, különösen a
Meidzsi-oligarchia terjesztette, de az alsóbb osztályok, különösen a vidéki tömegek őszintébben elfogadták, mint az azt
terjesztő oligarchia. Ez az ideológia egy tekintélyelvű, hierarchikus, patriarchális társadalmat fogadott el, amely a
családokon, klánokon és a nemzeten alapult, és a császár iránti tiszteletben és alárendeltségben csúcsosodott ki. Ebben a
rendszerben nem volt helye az individualizmusnak, az önérdeknek, az emberi szabadságjogoknak vagy a polgári jogoknak.
A sintóizmus lehetővé tette a Meidzsi-oligarchia számára, hogy önérvényesítő politikát folytasson Általában ezt a rendszert a
japán népek tömegei elfogadták. Mint egy
Ennek következtében ezek a tömegek kevés ellenállással engedték meg az oligarchiának, hogy az önző önérdekű
önérvényesítés, a kíméletlen kizsákmányolás és a forradalmi gazdasági és társadalmi változások politikáját folytassa. A
parasztokat elnyomta az általános katonai szolgálat, a magas adók és a magas kamatlábak, az alacsony mezőgazdasági árak
és a magas ipari árak, valamint a paraszti kézműves termékek piacának tönkretétele. Rövid ideig és helyenként fellázadtak
1884-1885-ben, de leverték őket, és soha többé nem lázadtak fel, bár továbbra is kizsákmányolták őket. Az 1870-es években
visszavontak minden korábbi törvényt, amely a parasztbirtokosok védelmére vagy a föld monopolizálásának
megakadályozására irányult.
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Az 1880-as években drasztikusan csökkent a földtulajdonosok száma, a súlyos adók, a magas kamatlábak és a
mezőgazdasági termékek alacsony árai révén. Ezzel egyidejűleg a városi ipar növekedése kezdte tönkretenni a paraszti
kézműves termékek piacát és a vidéki "putting-out" termelési rendszert. Hét év alatt, 1883-1890 között mintegy 360 000
parasztbirtokost fosztottak meg 5 millió jen értékű földjétől, mert az összes adóhátralék mindössze 114 178 jen volt (vagyis
fejenként mindössze egyharmad jen, azaz 17 amerikai cent hátralék). Ugyanebben az időszakban a tulajdonosok körülbelül
százszor annyi földtől fosztották meg őket jelzálogjogok elkobzása miatt. Ez a folyamat változó ütemben folytatódott, míg
1940-re a japán parasztok háromnegyede bérlő vagy részbérlő volt, aki éves terményének legalább a felét fizette bérleti
díjként.
A japán parasztokra nehezedő nyomás
A hatalom és a sintó ideológia elfogadása ellenére a japán parasztokra nehezedő nyomás elérte volna a robbanáspontot, ha
nem lettek volna biztonsági szelepek.
nem biztosítottak volna számukra. E nyomások közül meg kell említenünk a népességnövekedésből eredő nyomást, amely a
legtöbb ázsiai országhoz hasonlóan a nyugati orvostudomány és a higiénia bevezetéséből adódó probléma. Japán megnyitása
előtt a lakosság száma több évszázadon keresztül viszonylag stabilan 28-30 millió volt. Ez a stabilitás a gyakori
éhínségekkel, valamint a gyermekgyilkosság és az abortusz gyakorlatával kiegészített magas halálozási arányból adódott.
1870-re a népesség növekedni kezdett, és a 30 millióról 1920-ra 56 millióra, 1940-re 73 millióra, 1955-re pedig 87 millióra
emelkedett.
A Meiji-oligarchia irányítja a hajózást, a vasutakat, az ipart és a szolgáltatásokat.
A japán paraszti világ biztonsági szelepe abban rejlett, hogy az 1870 és 1920 közötti időszakban egyre gyorsabban nyíltak
lehetőségek a nem mezőgazdasági tevékenységekben. Ezeket a nem mezőgazdasági tevékenységeket az tette elérhetővé,
hogy a kizsákmányoló oligarchia a saját növekvő jövedelmét arra használta fel, hogy a hajózásba, vasútba, iparba és
szolgáltatásokba való befektetéssel ilyen tevékenységeket hozzon létre. Ezek a tevékenységek lehetővé tették, hogy a
növekvő paraszti lakosságot a vidéki területekről a városokba áramoltassák. Egy 1873-as törvény, amely a paraszti vagyon
öröklésében az elsőszülöttséget vezette be, nyilvánvalóvá tette, hogy a városokba vándorló vidéki lakosság inkább másod- és
harmadszülöttek, mint családfők lesznek. Ennek számos társadalmi és pszichológiai következménye volt, amelyek közül a
legfontosabb az volt, hogy az új városi lakosság a patriarchális család fegyelmétől elszakadt férfiakból állt, akik így kevésbé
álltak az általános tekintélyelvű japán pszichológia, és inkább a demoralizáló városi erők hatása alatt. Ennek következtében
ez a csoport 1920 után kihívást jelentett a japán társadalom stabilitása számára.
A japán társadalom kizsákmányolása
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A városokban a japán társadalom dolgozó tömegeit továbbra is kizsákmányolták, de most már inkább az alacsony bérek, mint
a magas bérleti díjak, adók vagy kamatok miatt. Ezek a városi tömegek, akárcsak a vidéki tömegek, ahonnan származnak,
sokkal hosszabb ideig ellenállás nélkül vetették alá magukat ennek a kizsákmányolásnak, mint az európaiak tették volna,
mert továbbra is elfogadták a tekintélyelvű, engedelmes sintoista ideológiát. Egészen a felnőttkori férfi választójog 1925-ös
bevezetéséig ki voltak zárva a politikai életből való részvételből. Csak ezt követően kezdett érzékelhetően gyengülni a
tekintélyelvű japán ideológia a városi tömegek körében.
A városi tömegek gazdasági vagy társadalmi szervezeteken keresztül történő kizsákmányolással szembeni ellenállását
gyengítették a mindenféle munkásszervezetekre vonatkozó korlátozások. A sajtóra, a gyülekezésekre, a szólásszabadságra és
a "titkos" társaságok létrehozására vonatkozó általános korlátozásokat meglehetősen szigorúan érvényesítették minden
csoporttal szemben, és kétszeresen is a munkáscsoportokkal szemben. Az 1890-1910 közötti húsz évben kisebb szocialista és
munkásmozgalmak voltak. Ezeknek 1910-ben erőszakos véget vetett tizenkét személy kivégzése anarchista agitáció miatt. A
munkásmozgalom az 1919-1922-es gazdasági válságig nem emelte fel újra a fejét.
A japánok alacsony bérpolitikája az elit önös érdekeiből eredt
A japán ipari rendszer alacsony bérpolitikája a korai kapitalisták önérdekéből eredt, de azzal az érvvel kezdték igazolni, hogy
Japán egyetlen árucikke, amit a világnak kínálhat, és amire nagyhatalmi státuszt építhet, az olcsó munkaerő nagy kínálata.
Japán ásványkincsei, beleértve a szenet, a vasat vagy a kőolajat, mind minőségben, mind mennyiségben szegényesek voltak;
a textilipari nyersanyagok közül csak selyemmel rendelkezett, és hiányzott a gyapot és a gyapjú.
Zéland vagy Ausztrália. Az egyetlen fontos erőforrásai, amelyekből exportárut lehetett volna előállítani az importált szénért,
vasért vagy olajért cserébe, a selyem, az erdészeti termékek és a tenger termékei voltak. Mindezek jelentős munkaerőráfordítást igényeltek, és ezeket a termékeket csak akkor lehetett külföldön értékesíteni, ha az árakat a bérszínvonal
alacsonyan tartásával alacsonyan tartották.
Mivel ezekkel a termékekkel nem lehetett elegendő devizát szerezni ahhoz, hogy Japán ki tudja fizetni a szén-, vas- és
olajimportot, amivel egy nagyhatalomnak rendelkeznie kell, Japánnak ki kellett találnia valamilyen módszert, amellyel
exportálhatja a munkáját, és fizetést kaphat érte. Ez vezetett az importált nyersanyagokon alapuló feldolgozóipar
növekedéséhez és az olyan szolgáltatási tevékenységek fejlődéséhez, mint a halászat és az óceáni hajózás. Japán már korán
elkezdett kialakítani egy olyan ipari rendszert, amelyben az olyan nyersanyagokat, mint a szén, a kovácsoltvas, a nyersgyapot
vagy a gyapjú, importálták, drágább és bonyolultabb formákká dolgozták fel, majd gépek vagy kész textíliák formájában
magasabb áron ismét exportálták. Az egyéb exportált termékek közé tartoztak az olyan erdei termékek, mint a tea, a faragott
fa vagy a nyers selyem, illetve a japán munka olyan termékei, mint a kész selyem, a halkonzervek vagy a hajózási
szolgáltatások.
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A Meidzsi-oligarchiát egy kis csoport ember irányítja
Azokat a politikai és gazdasági döntéseket, amelyek ezekhez a fejleményekhez vezettek, és amelyek kizsákmányolták Japán
vidéki és városi tömegeit, a Meidzsi-oligarchia és támogatói hozták. A döntéshozó hatalom ebben az oligarchiában egy
meglepően kis létszámú, összesen legfeljebb egy tucatnyi emberre összpontosult, akiket főként annak a négy nyugati klánnak
a vezetői alkottak, amelyek 1867-ben a sógun elleni mozgalom élére álltak. Ezek a vezetők idővel egy hivatalos, bár
törvényen kívüli csoportot alkottak, amelyet Genro (vagy az idősebb államférfiak tanácsa) néven ismertek. Erről a csoportról
Robert Reischauer 1938-ban így írt: "Ezek az emberek voltak az igazi hatalom a trón mögött. Szokássá vált, hogy az ő
véleményüket kérdezték ki, és ami még fontosabb, hogy minden olyan kérdésben, amely az állam jóléte szempontjából nagy
jelentőséggel bírt, követték őket. Soha egyetlen miniszterelnököt sem neveztek ki, hacsak nem ezeknek az embereknek a
javaslatára, akik Genro néven váltak ismertté. 1922-ig egyetlen fontos belföldi jogszabály, egyetlen fontos külföldi szerződés
sem kerülte el az ő betekintésüket és jóváhagyásukat, mielőtt a császár aláírta volna. A maguk idejében ezek az emberek
voltak Japán tényleges uralkodói."
A Genro nyolc tagja irányítja Japánt
E csoport jelentőségét mutatja, hogy a Genro mindössze nyolc tagból állt, mégis a miniszterelnöki tisztséget 1885-től 1916-ig
egy Genro töltötte be, és a Titkos Tanács elnökének fontos posztját is egy Genro töltötte be annak 1889-es létrehozásától
1922-ig (kivéve az 1890-1892-es éveket, amikor a Hizen klánból származó Oki gróf Okuma helyett töltötte be). Ha
felsoroljuk a nyolc Genro-t három közeli munkatársukkal együtt, akkor a japán történelem főszereplőit fogjuk felsorolni az itt
tárgyalt időszakban.
fejezetben leírtakat. Egy ilyen felsoroláshoz hozzátehetünk még bizonyos más jelentős tényeket, mint például e férfiak
társadalmi származását, haláluk időpontját, valamint meghatározó kapcsolataikat a védelmi erők két ágával és a két
legnagyobb japán
ipari monopóliummal. Ezeknek a kapcsolatoknak a jelentősége egy pillanat múlva kiderül. A Meij-oligarchia
Név Dátum
Társadalmi (Genro of Linked
Megjelölt származás*) Halál Uralkodott
*Ito 1909
Choshu *Yamagata 1922 Hadsereg Mitsui
Yamamoto
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Progresszív
Hizen Okuma 1922 Párt 1882-től
Liberális Párt
Tosa Itagaki 1920 1881-től Mitsubishi Noble Saionji 1940 Az utolsó a
Udvari Genro" Sumitomo (1924-1940)
Japán nem hivatalos szabályai
A japán történelem 1890 és 1940 között nagyrészt ennek a táblázatnak a kommentárja. Elmondtuk, hogy az 1868-as Meidzsirestauráció négy nyugati klán és néhány udvari nemes szövetségének eredménye volt a sógunátus ellen, és hogy ezt a
szövetséget a Mitsui által vezetett kereskedelmi csoportok finanszírozták. E mozgalom 1890 után még élő vezetői alkották a
Genro-t, Japán valódi, de nem hivatalos uralkodóit. Ahogy teltek az évek, és a Genro idősödtek és meghaltak, hatalmuk egyre
gyengült, és két igénylő jelentkezett az utódlásukra: a militaristák és a politikai pártok. Ebben a küzdelemben a politikai
pártok mögött álló társadalmi csoportok olyan sokfélék és olyan korruptak voltak, hogy a gyakorlati politika területén soha
nem volt sikerük. Ennek ellenére a militaristák és a politikai pártok közötti küzdelem 1935-ig meglehetősen kiegyenlítettnek
tűnt, és nem azért, mert az utóbbiak soraiban bármilyen erő vagy természetes képesség volt, hanem egyszerűen azért, mert
Szaionji, a "Genro utolsója" és e kiválasztott csoport egyetlen nem klántagja mindent megtett, hogy késleltesse vagy elkerülje
a militaristák szinte elkerülhetetlen győzelmét.
E küzdelem minden tényezője és a japán történelem e tényezők összjátékából eredő politikai eseményei a Genro 1900 előtti
létezésében gyökereznek. A politikai pártok és a Mitsubishi a Hizen-Tosa fegyvereként épültek ki a Mitsui-val szövetséges
polgári-katonai bürokrácián szerveződő hatalmi nexus Choshu-Satsuma uralma ellen; a hadsereg és a haditengerészet
rivalizálása (amely 1912-ben jelent meg és 1931 után éleződött ki) a Genro-n belül Choshu és Satsuma régi versengésében
gyökerezett; míg a polgári-militarista küzdelem Ito és Yamagata 1900 előtti személyes rivalizálásához nyúlt vissza. E
repedések és rivalizálás ellenére azonban az oligarchia egésze általában egységes frontot képviselt a Japánon belüli vagy a
nem japánokkal szembeni külső csoportokkal (például parasztokkal, munkásokkal, értelmiségiekkel vagy keresztényekkel)
szemben.
Ito - Japán leghatalmasabb embere
1882 és 1898 között Ito volt a Meidzsi-oligarchia uralkodó alakja, és Japán leghatalmasabb embere. A császári ház
minisztereként őt bízták meg az 1889-es alkotmány kidolgozásával; a titkos tanács elnökeként ő irányította az alkotmányt
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ratifikáló közgyűlés tanácskozásait; az új Japán első miniszterelnökeként pedig ő teremtette meg az új Japán működésének
alapjait. Eközben olyan szilárdan bebetonozta a Sat-Cho oligarchiát a hatalomba, hogy Tosa és Hizen támogatói agitálni
kezdtek a kormány ellen, és megpróbálták megszerezni azt, amit ők a hivatalból való méltó részesedésüknek tartottak.
Politikai pártok alakulnak Japánban
A kormánnyal szembeni ellenzék kiépítése érdekében megszervezték az első igazi politikai pártokat, Itagaki Liberális Pártját
(1881) és Okuma Haladó Pártját (1882). Ezek a pártok liberális és népi ideológiákat vettek át a polgári Európából, de ezek
általában nem voltak őszintén vallottak és nem értették meg őket világosan. E két csoport valódi célja az volt, hogy a fennálló
oligarchia számára olyannyira kellemetlenné tegyék magukat, hogy támadásaik enyhítésének árán részesülhessenek a
közhivatalok és az állami megrendelések pártfogásából. Ennek megfelelően e pártok vezetői újra és újra eladták párthíveiket
az ilyen engedményekért cserébe, és általában feloszlatták pártjaikat, hogy egy későbbi időpontban, amikor a fennálló
oligarchiával szembeni elégedetlenségük ismét felerősödött, újra megalakítsák őket. Ennek eredményeképpen az ellenzéki
pártok eltűntek és újra megjelentek, vezetőik pedig a kielégült vagy elégedetlen személyes ambíciók szeszélyei szerint
kerültek be és távoztak a közhivatalokból.
Japán nagy monopóliumai
Ahogyan a Mitsui az uralkodó Sat-Cho oligarchiához fűződő politikai kapcsolatai alapján lett Japán legnagyobb ipari
monopóliuma, úgy a Mitsubishi a Tosa-Hizen ellenzéki csoportjaihoz fűződő politikai kapcsolatai alapján lett Japán második
legnagyobb monopóliuma. A Mitsubishi ugyanis a Tosa-klán kereskedelmi cégeként kezdte pályafutását, és Y. Iwasaki, aki
ez utóbbi szerepkörben vezette, akkor is vezette, amikor a Mitsubishi kivirágzott. Mindkét cég, és egy maroknyi más, később
kialakult monopolszervezet, nyereségük és növekedésük teljes mértékben a politikai kapcsolatoktól függött.
A Zaibatsu felemelkedése
A feladat, hogy Japánt egyetlen emberöltő alatt modern ipari nagyhatalommá építsék, hatalmas tőkét és stabil piacokat
igényelt. Egy olyan szegény országban, mint Japán, az ipari korszakba későn belépő Japánban mindkét követelményt a
kormánytól lehetett megszerezni, és máshonnan nem. Ennek eredményeként az üzleti vállalkozások néhány nagyon nagy
monopolisztikus struktúrába szerveződtek, és ezek (méretük ellenére) soha nem működtek önálló hatalomként, még
gazdasági kérdésekben sem, hanem engedelmesen együttműködtek azokkal, akik a kormányzati kiadásokat és az állami
szerződéseket ellenőrizték. Így 1922 előtt a Meiji-oligarchiával, 1922-1932 között a politikai pártok vezetőivel, 1932 után
pedig a militaristákkal működtek együtt. Ezeket a monopolisztikus ipari és pénzügyi szervezeteket együttesen zaibatsu néven
ismerték. Az első világháborút követő időszakban nyolc ilyen fontos szervezet létezett, de három olyan erős volt, hogy uralta
a másik ötöt, valamint az egész gazdasági rendszert. Ez a három volt a Mitsui, a Mitsubishi és a Sumitomo (amelyet Saionji
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rokonai irányítottak). Ezek félszívvel versenyeztek egymással, de ez a verseny inkább politikai, mint gazdasági jellegű volt,
és mindig egy olyan rendszer szabályai között maradt, amelyet mindannyian elfogadtak.
Az elit-oligarchia fenntartja az ellenőrzést Japán felett
Az 1885-1901 közötti időszakban, amely alatt Ito négyszer, Matsukata kétszer, Yamagata pedig kétszer volt miniszterelnök,
nyilvánvalóvá vált, hogy az oligarchia nem tudja ellenőrizni a
a parlament vagy a Tosa-Hizen politikai pártok, hanem a császár, a fegyveres erők és a polgári bürokrácia irányítása révén
mindig uralni tudja Japánt. Alighogy ez a győzelem megszilárdult, rivalizálás alakult ki a polgári bürokrácia által támogatott
Ito és a fegyveres erők által támogatott Yamagata között. 1900-ra Yamagata döntő győzelmet aratott Ito felett, és
megalakította második kabinetjét (1898-1900), amelyből az Ito-csoportot első alkalommal teljesen kizárták. E kormányzás
alatt Yamagata a választójogot félmillióról egymillió választópolgárra terjesztette ki, hogy megszerezze a városok
támogatását a vidéki földekre kivetett adókhoz, amelyekkel a katonai terjeszkedést fizették volna. Ennél sokkal fontosabb
volt, hogy törvényt hozott arról, hogy a hadsereg és a haditengerészet minisztériumai élén olyan kabinetpozíciókat kell
betölteni, amelyeket a legmagasabb rangú aktív tábornokok és admirálisok töltenek be. Ez a törvény ezután lehetetlenné tette
Japán polgári kormányzását, mert a két védelmi posztot nem tölthette be sem a miniszterelnök, sem a kabinet egyetlen tagja
sem, hacsak nem tettek engedményeket a fegyveres erőknek.
Belső viszályok a hatalomért
A vereség megtorlásaként Ito szövetséget kötött Itagaki liberális pártjával (1900), és harmadszor is miniszterelnöki tisztséget
vállalt (1900-1901). De kevés mozgástere volt, mivel az új törvény értelmében a hadügyminiszter Yamagata embere, Katsura
volt, a haditengerészeti miniszter pedig Yamamoto admirális.
Yamagata 1903-ban császári reszkriptumot szerzett, amely Itót arra kényszerítette, hogy az aktív politikai élettől
visszavonulva a Titkos Tanács oltalmába vonuljon. Ito így is tett, a Liberális Pártot és a polgári erők vezetését pártfogoltjára,
Szaiondzsira hagyta. Yamagata már visszavonult a színfalak mögé, de pártfogoltja, Katsura révén továbbra is uralta a
politikai életet.
Az 1901-1913 közötti időszakban Katsura és Saionji kormányai váltották egymást, amelyben az előbbi egyértelműen a
kormányt irányította, míg az utóbbi a Liberális Párton keresztül nagy és jelentéktelen győzelmeket aratott a választásokon.
Mind 1908-ban, mind 1912-ben Saionji pártja könnyű győzelmet aratott a hivatali ideje alatt tartott általános választásokon,
és Katsura mindkét esetben a parlamenti többség ellenére kiszorította őt hivatalából.
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Ekkor Katsura a császár és a militaristák kíméletlen felhasználása a hadsereg méretének és hatalmának növelésére új tényezőt
hozott a japán politikai életbe azzal, hogy a haditengerészettel való szakításhoz vezetett. 1912-ben, amikor Saionji és Katsura
1901 óta már két kormány élén állt, az előbbi megtagadta a hadsereg két hadosztállyal való növelését (a koreai szolgálatra).
Katsura azonnal menesztette a Saionji-kormányt, és lemondatta a hadügyminisztert. Amikor Szaionji nem talált alkalmas
tábornokot, aki hajlandó lett volna szolgálatra, Katsura megalakította harmadik kabinetjét (1912-1913), és létrehozta az új
hadosztályokat.
A hadsereg önkényes politikai taktikája miatt idegenkedő haditengerészet 1912-ben megpróbálta Katsurát hivatalából távol
tartani azzal, hogy nem volt hajlandó egy admirálist biztosítani a haditengerészeti miniszteri posztra. Vereséget szenvedtek,
amikor Katsura az új császár, Taisho császár (1912-1926) császári átiratában utasította őket, hogy admirálist állítsanak. A
haditengerészet a következő évben azzal vágott vissza, hogy szövetséget kötött a liberálisokkal és más Katsura-ellenes
erőkkel, azzal az indokkal, hogy a császári beavatkozás gyakori igénybevétele a legalacsonyabb partizánok érdekében
politikában a császári pozíció magasztos szentségét sérti. A Liberális Párt 1913-ban először és egyetlen alkalommal utasított
el egy császári átiratot; Katsurának le kellett mondania, és Yamamoto admirális vezetésével új kabinetet alakítottak (19131914).
A haditengerészetnek, a Szacuma-klánnak és a Liberális Pártnak ez a szövetsége annyira feldühítette a Csoszhu-klánt, hogy
annak katonai és polgári szárnya Szacuma-ellenes alapon összefogott.
Japán tisztviselők kenőpénzt kapnak külföldi lőszergyártó cégektől
1914-ben kiderült, hogy több magas rangú admirális kenőpénzt fogadott el külföldi lőszergyártó cégektől, például a német
Siemens-től és a brit Vickerstől. Csoszhu ezt ütőbillentyűként használta fel, hogy Yamamotót lemondásra kényszerítse, de
mivel ők maguk nem tudtak kormányt alakítani, Okumát hívták ki a nyugdíjazásból, hogy alakítson egy tőlük teljesen függő
ideiglenes kormányt. Az öreg úgy került többségbe a parlamentben, hogy a meglévő liberális párti többséget kiforgatták, és
egy teljesen korrupt választáson többséget biztosítottak az új Alkotmányhívők Pártjának, amelyet Katsura hozott létre 1913ban.
Okuma teljesen a Choshu oligarchiától függött (ami Yamagatát jelentette, mivel Ito 1909-ben, Inoue pedig 1915-ben
meghalt). Két új hadosztályt adott nekik és határozott Kína-ellenes politikát folytatott, de 1916-ban Terauchi tábornok, egy
Choshu-militarista és Yamagata kedvence váltotta fel. Hogy ez az új kormány kevésbé nyilvánvalóan korrupt párttámogatást
kapjon, alkut kötöttek a Liberális Párttal. A parlamenti helyekért, a bürokráciában elfoglalt helyekért és a Mitsui pénzéért
cserébe ez a régi Tosa-párt eladta magát a Choshu-militarizmusnak, és a prefektúra kormányzói kielégítő többséget
biztosítottak számára az 1916-os általános választásokon.
Japán irányítása egy ember uralma alatt
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A Terauchi-kormány alatt a Choshu-militarizmus és Yamagata személyes hatalma elérte tetőpontját. Ekkorra a hadsereg
minden magas rangú tisztje Yamagata pártfogásának köszönhette pozícióját. Régi civil riválisai, mint Ito vagy Inoue,
meghaltak. A négy megmaradt genro közül csak az 1918-ban nyolcvanegy éves Yamagata tartotta még a kezében a
kormányrudat; a nyolcvannégy éves Matsukata gyengének számított; a nyolcvanegy éves Okuma kívülálló volt; a hetvenéves
Saionji pedig félig kívülálló. A császár az 1913-as tiltakozások hatására többé nem avatkozott bele a politikai életbe. A
politikai pártok demoralizáltak és alárendeltek voltak, készek voltak feláldozni minden elvet néhány állásért. A nagy zaibatsu
által vezetett gazdasági szervezetek teljesen a kormánytámogatásoktól és az állami szerződésektől függtek. Egyszóval a
Meidzsi-oligarchia irányítása szinte teljesen egy ember kezébe került.
A hatalom koncentrációjának hihetetlen mértéke Japánban
Nehéz lenne eltúlozni a hatalom koncentrációjának mértékét Japánban az ebben a fejezetben tárgyalt időszakban. A
kabinetkormányzás harminchárom éve alatt tizennyolc kabinet volt, de csak kilenc különböző miniszterelnök. E kilenc
miniszterelnök közül csak kettő (Szaiondzsi és Okuma) nem volt Choshu vagy Satsuma, míg öt katonai személy volt.
A japán élet növekvő militarizálódása az 1918-ban véget érő időszakban baljós következményekkel járt a jövőre nézve. A
militaristák nem csupán a japán élet egyre nagyobb részeit uralták, hanem sikerült a császár iránti hűséget és a
militarizmusnak való alárendeltséget egyetlen hűséggé egyesíteniük, amelyet egyetlen japán sem utasíthatott el anélkül, hogy
ezzel egyidejűleg ne utasította volna el hazáját, családját és egész hagyományát. Még ennél is baljósabb volt az a növekvő
bizonyíték, hogy a japán militarizmus őrülten agresszív, és hajlamos arra, hogy a belső problémákra a megoldást külföldi
háborúkban találja meg.
Japán agresszívvá válik
Harminc év alatt három alkalommal, 1894-1895-ben Kína ellen, 1904-1905-ben Oroszország ellen, valamint 1914-1918-ban
Kína és Németország ellen Japán pusztán agresszív céllal lépett fel háborús akcióba. Az első akció következményeként Japán
megszerezte Formózát és a Peszkadori-szigeteket, és kényszerítette Kínát Korea függetlenségének elismerésére (1895). A
Koreába való későbbi japán behatolás Oroszországgal való rivalizáláshoz vezetett, amelynek transzszibériai vasútja arra
ösztönözte, hogy a Távol-Keleten gyakorolt nyomásának fokozásával kompenzálja a Balkánon elszenvedett visszautasításait.
Az Oroszországgal való közelgő konfliktus elszigetelése érdekében Japán szerződést kötött Nagy-Britanniával (1902). E
szerződés értelmében mindkét aláíró fél számíthatott a másik támogatására, ha a Távol-Keleten több ellenséggel is háborúba
keveredik. Mivel Oroszország így elszigetelődött a térségben, Japán 1904-ben megtámadta a cári erőket. Ezeket az erőket a
szárazföldön a japán seregek a Szatszuma Genro Oyama vezetésével megsemmisítették, míg az Európából érkező harminckét
hajóból álló orosz flottát a Szatszuma Togo admirálisa a Cushima-szorosban megsemmisítette. A portsmouthi szerződéssel
(1905) Oroszország lemondott koreai befolyásáról, átengedte Japánnak Szahalin déli részét és Liaotung bérleti jogát, és
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beleegyezett Mandzsúriáról való közös lemondásba (amelyet mindkét hatalomnak ki kellett volna ürítenie és vissza kellett
volna adnia Kínának). Koreát, amelyet 1904-ben japán protektorátussá tettek, 1910-ben annektálták.
A háború kitörése 1914-ben
Az 1914-ben kitört háború nagyszerű lehetőséget nyújtott a japán terjeszkedésre.
Míg a nagyhatalmak máshol voltak elfoglalva, a Távol-Kelet Japánra maradt. 1914. augusztus 23-án hadat üzentek
Németországnak, és a nipponi csapatok elfoglalták a Shantung-félszigeten lévő német birtokokat és az Egyenlítőtől északra
fekvő német csendes-óceáni szigeteket (Marshall-szigetek, Mariana-szigetek és Karolina-szigetek). Ezt szinte azonnal (1915
januárjában) követte a Kínával szembeni "huszonegy követelés" előterjesztése. Ezek a követelések egy csapásra felfedték
Japán agresszív törekvéseit az ázsiai kontinensen, és döntő változást eredményeztek a világ Japánról alkotott véleményében,
különösen az Egyesült Államokban. Az ilyen követelések előkészítéseként Japánnak sikerült a legtöbb nagyhatalomban
igencsak japánbarát érzelmeket kialakítania. Ezekkel hivatalos megállapodásokat vagy jegyzékeket kötöttek, amelyek így
vagy úgy elismerték Japán különleges aggodalmát Kelet-Ázsiával kapcsolatban. Oroszországgal szemben egy sor
megállapodással meghatározták a befolyási szférákat. Ezek Oroszország számára Észak-Mandzsúriát és Belső-Mongólia
nyugati részét, Japán számára pedig Dél-Mandzsúriát és Belső-Mongólia keleti részét jelölték ki szféraként.
A japánok megállapodnak a nyitott ajtók politikájáról Kínában
Az Egyesült Államok és Japán között számos diplomáciai jegyzékben megállapodtak arról, hogy az Egyesült Államok
hallgatólagosan elfogadja a japán álláspontot Mandzsúriában, cserébe a japánok elfogadják a "nyitott ajtók" vagy
szabadkereskedelem politikáját Kínában. A Huszonegy követelés felrúgta ezt az Egyesült Államokkal kötött megállapodást,
mivel Japán számára különleges gazdasági pozíciót kívántak teremteni Kínában. Azzal együtt, hogy a japán büszkeséget a
japánok Egyesült Államokba történő bevándorlására vonatkozó merev amerikai korlátozások sértették, ez fordulópontot
jelentett a japán-amerikai érzelmekben, az 1915 előtti általánosan kedvező hangnemről az 1915 után egyre kedvezőtlenebbé
váló hangnemre vált.
A világ kedvezőtlen véleménye arra kényszerítette Japánt, hogy a huszonegy követelései közül a legszélsőségesebbeket
(amelyek a japán tanácsadók különböző kínai közigazgatási funkciókban való alkalmazására vonatkoztak) visszavonja, de a
többi közül sokat Kína a japán ultimátum nyomására elfogadott. Ezek közül a legfőbb megengedte Japánnak, hogy
Németországgal megegyezzen a Kínában lévő német koncessziókkal való rendelkezésről anélkül, hogy Kína maga
beavatkozna. Más követelések, amelyeket elfogadtak, számos kereskedelmi, bányászati és ipari koncessziót biztosítottak
Japánnak, főként Belső-Mongólia keleti részén és Dél-Mandzsúriában.
Japán volt a kiemelkedő hatalom Kelet-Ázsiában
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Annak ellenére, hogy az első világháború éveiben egyre inkább elidegenedett a világ közvéleményétől, a háború a jólét és a
hatalom olyan csúcsára juttatta Japánt, amelyet korábban nem ért el. A japán áruk iránti kereslet a hadviselő országok
részéről nagy ipari fellendülést eredményezett. A japán flotta és a Csendes-óceán északi részén lévő japán területek
növekedése, valamint európai riválisainak a térségből való kivonulása olyan tengeri fölényt biztosított Japánnak, amelyet a
többi tengeri hatalom az 1922-es washingtoni megállapodásokban hivatalosan is elfogadott. Az észak-kínai japán előretörés
pedig a kelet-ázsiai gazdasági és politikai élet kiemelkedő hatalmává tette. Mindent egybevetve, az 1868-as Meidzsirestauráció utódai mély megelégedéssel tekinthettek Japán 1918-ra elért fejlődésére.
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Ötödik rész - Az első világháború: 1914: 1918
11. fejezet - A nemzetközi feszültségek növekedése, 1871-1914 Bevezetés

Németország egyesülése az 1871 előtti évtizedben véget vetett az Európában 250, sőt 300 éven át fennálló hatalmi
egyensúlynak. Ez alatt a hosszú, csaknem tíz nemzedékre kiterjedő időszak alatt Nagy-Britannia viszonylag biztonságos és
növekvő hatalommal rendelkezett. Ezt a hatalmat csak a nyugat-európai államok támadták meg. Ilyen kihívást jelentett
Spanyolország II. Fülöp, Franciaország XIV. Lajos és Napóleon alatt,
és gazdasági értelemben Hollandia részéről a XVII. század nagy részében. Ilyen kihívás azért merülhetett fel, mert ezek az
államok olyan gazdagok és majdnem olyan egységesek voltak, mint maga Nagy-Britannia, de mindenekelőtt azért
merülhetett fel, mert a nyugati nemzetek a tenger felé fordulhattak és kihívást jelenthettek Angliának mindaddig, amíg
Közép-Európa széthullott és gazdaságilag elmaradott volt.
Németország Bismarck általi egyesítése politikailag rombolta ezt a helyzetet, míg az ország 1871 utáni gyors gazdasági
növekedése gazdaságilag módosította a helyzetet.
Nagy-Britannia sokáig nem vette észre ezt a változást, hanem inkább hajlott arra, hogy üdvözölje Németország
felemelkedését, mert az nagymértékben felmentette Franciaország politikai és gyarmati téren gyakorolt nyomása alól. Ez a
megváltozott helyzet meg nem látása egészen 1890 utánig tartott, Bismarck diplomáciai zsenialitása miatt, valamint azért,
mert a nem németek általában nem értékelték a németek csodálatos szervezőképességét az ipari tevékenységekben. 1890 után
Bismarck mesterien kézben tartott kormányrúdját II. Vilmos császár ingatag keze és bábkancellárok sora váltotta fel. Ezek az
inkompetensek riadalmat keltettek és elidegenítették Nagy-Britanniát azzal, hogy kereskedelmi, gyarmati és különösen
haditengerészeti ügyekben kihívást jelentettek számára. Kereskedelmi ügyekben a britek azt tapasztalták, hogy a német
kereskedők és ügynökeik jobb szolgáltatást, jobb feltételeket és alacsonyabb árakat kínáltak legalább azonos minőségű
árukra, és inkább metrikus, mint angolszász méretekben és méretekben. A gyarmati területen 1884 után Németország afrikai
gyarmatokat szerzett, amelyek azzal fenyegettek, hogy keletről nyugatra átvágják a kontinenst, és így sakkban tartják a britek
azon törekvéseit, hogy vasútvonalat építsenek a Jóreménység-foktól Kairóig. E gyarmatok közé tartozott Kelet-Afrika
(Tanganyika), Délnyugat-Afrika, Kamerun és Togo. A német fenyegetés az Angolában és Mozambikban lévő portugál
gyarmatokon folytatott német intrikák, és mindenekelőtt a transzvaali búr és az Oranje Szabad Állam búrjainak német
bátorítása miatt vált egyre nagyobbá, mielőtt 1899-1902-ben háborút indítottak volna Nagy-Britannia ellen. A csendes-óceáni
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térségben Németország 1902-re megszerezte a Karolina-, a Marshall- és a Mariana-szigeteket, Új-Guinea és Szamoa egyes
részeit, valamint a kínai Shantung-félszigeten lévő Kiaochau haditengerészeti és kereskedelmi jelentőségű támaszpontot. A
haditengerészeti ügyekben Németország az 1898-as, 1900-as és 1902-es német haditengerészeti törvényjavaslatok
eredményeként jelentette a legnagyobb fenyegetést, amelyeket a Nagy-Britanniával szembeni kényszerítő eszköznek szántak.
Tizennégy német csatahajót bocsátottak vízre 1900 és 1905 között. E tevékenységek következtében Nagy-Britannia 1907-re
csatlakozott a németellenes koalícióhoz, az európai hatalmak két ellentétes koalícióra szakadtak, és válságok sorozata
kezdődött, amely lépésről lépésre vezetett az 1914-es katasztrófához.
Az 1871-1914 közötti időszak nemzetközi ügyei négy címszó alatt vizsgálhatók: (1) a hármas szövetség létrejötte, 18711890; (2) a hármas antant létrejötte, 1890-1907; (3) a két koalíció közötti szakadék áthidalására tett erőfeszítések, 1890-1914;
és
a nemzetközi válságok sorozata, 1905-1914. Ezek azok a címszavak, amelyek alatt ezt a témát vizsgálni fogjuk.
A hármas szövetség létrejötte, 1871-1890
A Porosz Királyság által uralt Német Birodalom létrehozása politikailag elégedetté tette Bismarckot. Nem vágyott arra, hogy
további németeket csatoljon az új birodalomhoz, és a gyarmatokra és egy világméretű birodalomra irányuló növekvő
ambíciók is hidegen hagyták. Elégedett diplomataként arra koncentrált, hogy megtartsa, amije van, és felismerte, hogy a
félelemtől és bosszútól vezérelt Franciaország jelenti a legfőbb fenyegetést. Közvetlen célja ennek megfelelően az volt, hogy
Franciaországot elszigetelve tartsa. Ez magában foglalta azt a pozitívabb célt is, hogy Németországot baráti viszonyban tartsa
Oroszországgal és a Habsburg Birodalommal, Nagy-Britanniát pedig baráti viszonyban tartsa azáltal, hogy tartózkodik a
gyarmati vagy tengeri kalandoktól. E politika részeként Bismarck két háromoldalú megállapodást kötött Oroszországgal és
Ausztria-Magyarországgal: (a) az 1873-as Három Császár Szövetség és b) az 1881-es Három Császár Szövetség. Mindkettőt
megzavarta Ausztria és Oroszország délkelet-európai, különösen bulgáriai rivalizálása. A Három Császár Szövetség 1878ban a berlini kongresszuson meghiúsult, mert a Habsburgok ellenezték Oroszország azon törekvését, hogy az 1877-es orosztörök háborúban aratott győzelme után Bulgáriában nagy szatellitállamot hozzon létre. Az 1881-es Három Császár Szövetség
az 1885-ös "bolgár válságban" tört össze. Ez a válság Kelet-Rumélia bolgár annektálása miatt alakult ki, amely egyesülést
Oroszország ellenezte, de Ausztria támogatta, így megfordult az a hozzáállás, amelyet ezek a hatalmak 1878-ban Berlinben
tanúsítottak.
Oroszország és Ausztria balkáni rivalizálása világossá tette Bismarck számára, hogy a három nagy birodalom diplomáciai
frontjának kialakítására irányuló erőfeszítései gyenge alapokon nyugszanak. Ennek megfelelően egy második húrt is készített
az íjához. Ez a második húr lett a hármas szövetség. Bismarck kénytelen volt választani Ausztria és Oroszország között, és az
előbbit választotta, mert az gyengébb volt, és így könnyebben ellenőrizhető. A Három Császár Szövetség felbomlása után
1879-ben osztrák-német szövetséget kötött, majd 188-ban: Németország, Ausztria és Olaszország hármas szövetségévé
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bővítette. Ezt az eredetileg öt évre kötött szövetséget 1915-ig időközönként megújították. A Három Császár Szövetség 1885ös felbomlása után a Hármas Szövetség lett a legfőbb fegyver Németország diplomáciai fegyvertárában, bár Bismarck, hogy
Franciaországot elszigetelve tartsa, nem engedte, hogy Oroszország teljesen kisodródjon a német szférából, és megpróbálta
Németországot és Oroszországot egy titkos barátsági és semlegességi megállapodással, az úgynevezett viszontbiztosítási
szerződéssel (1887) összekötni. Ezt a három évre szóló szerződést 1890-ben nem újították meg, miután az új császár, II.
Vilmos elbocsátotta Bismarckot. A császár azzal érvelt, hogy az Oroszországgal kötött viszontbiztosítási szerződés nem
egyeztethető össze az Ausztriával és Olaszországgal kötött hármas szövetséggel, mivel Ausztria és Oroszország annyira
barátságtalanok voltak. Azzal, hogy Vilmos nem újította meg, Oroszországot és Franciaországot egyaránt elszigetelve
hagyta. Ebből az állapotból kiindulva természetesen együtt léptek az 1894-es kettős szövetségbe. Ezt követően a német
kormány Nagy-Britannia ellenkezése révén hozzájárult ahhoz, hogy ez a kettős szövetség hármas antant-tá alakuljon át. Hogy
Németország miért követte el ezeket a hibákat, annak néhány okát egy későbbi, Németország belső történelméről szóló
fejezetben fogjuk megvizsgálni.
A hármas antant létrejötte, 1890-1907
Oroszország és Franciaország diplomáciai elszigeteltsége számos pozitívabb tényezővel együttesen vezetett az 1894-es kettős
szövetség létrejöttéhez. A Balkánon Ausztriával szembeni orosz ellentétet és a Rajna mentén Németországtól való francia
félelmet fokozta Németországnak a viszontbiztosítási szerződés megújításának elutasítása és a Hármas Szövetség 1891-es
korai megújítása. Mindkét hatalmat riasztották az angol-német barátság növekvő jelei a helgolandi szerződés (1890) idején és
a császár 1891-es londoni látogatása alkalmával. Végül Oroszországnak külföldi kölcsönökre volt szüksége a vasútépítéshez
és az ipari építkezésekhez, és ezeket Párizsban lehetett a legkönnyebben megszerezni. Ennek megfelelően a megállapodást az
1894-es újévi ünnepségek során katonai egyezmény formájában zárták le. Ez előírta, hogy Oroszország megtámadja
Németországot, ha Franciaországot Németország vagy a Németország által támogatott Olaszország támadja meg, míg
Franciaország megtámadja Németországot, ha Oroszországot Németország vagy a Németország által támogatott Ausztria
támadja meg...
Franciaország és Oroszország e kettős szövetsége lett az alapja annak a háromszögnek, amelynek többi oldala az "entente",
azaz a Franciaország és Nagy-Britannia (1904), valamint Oroszország és Nagy-Britannia (1907) közötti baráti
megállapodások voltak.
Számunkra visszatekintve a Franciaország és Nagy-Britannia közötti entente cordiale elkerülhetetlennek tűnik, a kortársak
számára azonban még 1898-ban is a legvalószínűtlenebb eseménynek tűnhetett. Nagy-Britannia sok éven át a diplomáciai
elszigeteltség politikáját követte, fenntartva a kontinensen a hatalmi egyensúlyt azáltal, hogy saját súlyát az európai viták
gyengébbnek tűnő oldalára helyezte át. A Franciaországgal Afrikában és Délnyugat-Ázsiában folytatott gyarmati rivalizálása,
valamint az Oroszországgal a Közel-, Közép- és Távol-Keleten folytatott vitái miatt Nagy-Britannia még 1902-ben is
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általában baráti viszonyban volt a Hármas Szövetséggel, és elidegenedett a Kettős Szövetségtől. A dél-afrikai búrákkal
kapcsolatos nehézségei, Oroszország növekvő ereje a Közel- és Távol-Keleten, valamint Németország nyilvánvaló
szimpátiája a búrákkal arra késztette Nagy-Britanniát, hogy 190-ben angol-japán szövetséget kössön, hogy támogatást kapjon
Oroszországgal szemben Kínában. Nagyjából ugyanebben az időben Nagy-Britannia meggyőződött a Franciaországgal való
megállapodás szükségességéről és lehetőségéről. A szükségszerűség abból adódott, hogy Németország közvetlenül
fenyegette Nagy-Britannia legérzékenyebb pontját Tirpitz 1898-as haditengerészeti építési programjával. A Franciaországgal
való megállapodás lehetősége a modern idők legélesebb angol-francia válsága, az 1898-as fashodai válság nyomán merült
fel. A Níluson fekvő Fashodánál egy Jean Marchand ezredes vezette francia csapat, amely nyugatról kelet felé haladt át a
Szaharán, szembe került a Kitchener tábornok vezette brit csapattal, amely Egyiptomból a Níluson felfelé haladt, hogy
leigázza a szudáni törzseket. Mindketten felszólították a másikat a visszavonulásra. A szenvedélyek lázasan hevültek,
miközben mindkét fél a fővárosaival konzultált utasításokért. Ezen utasítások következtében a franciák visszavonultak.
Ahogy a szenvedélyek lehűltek és a por lecsillapodott, mindkét fél számára világossá vált, hogy érdekeik összeegyeztethetők,
mivel Franciaország elsődleges érdeke a kontinensen volt, ahol Németországgal állt szemben, míg Nagy-Britannia elsődleges
érdeke a gyarmati területen volt, ahol egyre inkább Németországgal találta magát szemben. Az, hogy Franciaország nem volt
hajlandó gyarmati háborúba bocsátkozni Nagy-Britanniával, miközben a német hadsereg a Rajna túloldalán ült, egyértelművé
tette, hogy Franciaország gyarmati megállapodásra juthat Nagy-Britanniával. Ezt a megállapodást 1904-ben kötötték meg
úgy, hogy minden vitás kérdésüket együtt tették a tárgyalóasztalra, és kiegyenlítették egymást. A franciák elismerték
Egyiptom brit megszállását, cserébe diplomáciai támogatást kaptak marokkói ambícióikhoz. Lemondtak ősi jogaikról ÚjFundlandon, cserébe új területekért Gabonban és a Niger folyó mentén Afrikában. A madagaszkári jogaikat elismerték,
cserébe a brit "érdekszféra" elfogadásáért Sziámban. Így az ősi angol-francia ellenségeskedés enyhült Németország növekvő
hatalmával szemben. Ezt az antant cordiale-t az 1906 és 1914 közötti időszakban angol-francia "katonai beszélgetések"
sorozata mélyítette el, amelyek kezdetben nem hivatalos megbeszéléseket tartottak a Németországgal vívott, meglehetősen
hipotetikus háborúban tanúsítandó magatartásról, de az évek során észrevétlenül erkölcsileg kötelező érvényű
megállapodássá keményedtek egy brit expedíciós erőre vonatkozóan, amely a francia balszárnyat fedezné egy
Németországgal vívott francia háború esetén. Ezek a "katonai megbeszélések" 1912 után kibővültek egy haditengerészeti
megállapodással, amelyben a britek vállalták, hogy az Északi-tenger felől védik Franciaországot, hogy a francia flottát
felszabadítsák a Földközi-tengeren az olasz haditengerészet elleni fellépéshez.
Az 1907-ben Oroszországgal kötött brit megállapodás nem különbözött a Franciaországgal 1904-ben kötött brit
megállapodáshoz hasonló irányvonalat követett. A britek Oroszországgal szembeni gyanakvását évek óta táplálta a közelkeleti rivalizálásuk. Ezt a gyanakvást 1904-re elmélyítette a Mandzsúriában és Észak-Kínában egyre erősödő angol-orosz
rivalizálás, és a transzszibériai vasútvonal orosz építése (1905-ben fejeződött be) csúcsosodott ki. Heves válságot okozott az
1904-es dogger-parti incidens, amikor a Balti-tengerről a Távol-Keletre tartó orosz flotta az Északi-tengeren tüzet nyitott brit
halászhajókra abban a hitben, hogy azok japán torpedóhajók. Az említett orosz flotta későbbi japánok általi megsemmisítése
és az ezt követő, 1905-ös orosz-japán háborúban Nagy-Britannia szövetségesének győzelme mindkét fél számára világossá
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tette, hogy a köztük lévő megállapodás lehetséges. A Nagy-Britanniával való német tengeri rivalizálás és a Japán elleni
vereség következtében az ázsiai orosz ambíciók visszafogása tette lehetővé az 1907-es megállapodást. E megállapodás
értelmében Perzsiát három befolyási övezetre osztották, amelyek közül az északi orosz, a déli brit, a középső pedig semleges
volt. Afganisztánt brit befolyás alatt állónak ismerték el; Tibetet kínai fennhatóság alatt állónak nyilvánították; és NagyBritannia kifejezte hajlandóságát arra, hogy a szorosi egyezményeket Oroszország számára kedvező irányba módosítsa.
Az egyik befolyás, amely a hármas antant létrehozásán és megerősítésén munkálkodott, a nemzetközi bankszövetség
befolyása volt. Ezek nagyrészt ki voltak zárva a német gazdasági fejlődésből, de egyre szorosabb kapcsolatokat ápoltak
Franciaországgal és Oroszországgal. Az olyan virágzó vállalkozások, mint a Szuezi-csatorna Társaság, a Rothschild
rézvállalat, a Rio Tinto Spanyolországban, és számos újabb közös tevékenység Marokkóban számos olyan feltűnésmentes
kapcsolatot teremtettek, amelyek megelőzték és megerősítették a hármas antantot. A Rothschildok, VII. Edward és
Franciaország közeli barátai, kapcsolatban álltak a francia befektetési bankkal, a Banque de Paris et des Pays Bas-zal. Ez
viszont a legfőbb befolyást jelentette abban, hogy 1914 előtt kilencmilliárd rubelnyi orosz kötvényt adtak el
Franciaországban. A legbefolyásosabb londoni bankár, Sir Ernest Cassel, a nagy és titokzatos személyiség (1852-1921)
tizenhét évesen érkezett Németországból Angliába, hatalmas vagyont halmozott fel, amelyet pazarló kézzel osztogatott,
szoros kapcsolatban állt Egyiptommal, Svédországgal, New Yorkkal, Párizzsal és Latin-Amerikával, Edward király egyik
legközelebbi személyes barátja és a korszak legnagyobb dróthúzójának, a mindenütt jelenlévő vakondnak, Lord Eshernek a
munkaadója lett. Ezek az Edward királyt körülvevő, általában poroszellenes befolyások jelentős szerepet játszottak a hármas
antant kiépítésében és megerősítésében, amikor Németország ostoba módon kétségbe vonta a marokkói projektjeiket az
1904-1912 közötti időszakban.
A két koalíció közötti szakadék áthidalására tett erőfeszítések, 1890-1914
Kezdetben, sőt egészen 1913-ig a nemzetközi színtéren a két koalíció nem volt merev vagy kibékíthetetlenül elidegenedett
egymástól. Az egyes csoportok tagjai közötti kapcsolatok változóak és kétértelműek voltak. A hármas antantot éppen azért
nevezték antantnak, mert három láncszeme közül kettő nem volt szövetség. A hármas szövetség korántsem volt szilárd,
különösen Olaszországgal szemben, amely eredetileg azért csatlakozott hozzá, hogy támogatást kapjon a pápasággal szemben
a római kérdésben, de hamarosan megpróbált támogatást szerezni egy agresszív olasz politikához a Földközi-tenger
térségében és Észak-Afrikában. Mivel ezeken a területeken nem sikerült konkrét német támogatást szerezni, és az Adria
térségében továbbra is ellenséges viszonyban állt Ausztria-Magyarországgal, az olasz kapcsolat a központi hatalmakkal
meglehetősen ingataggá vált.
Legalább egy tucatnyi erőfeszítést fogunk megemlíteni a szakadék áthidalására, amely lassan kialakult az európai "Hatalmak
koncertjében". Időrendi sorrendben elsőként az 1887-es mediterrán megállapodásokat. Egy sor jegyzékben Anglia,
Olaszország, Ausztria és Spanyolország megállapodott abban, hogy a Földközi-tengeren és a szomszédos tengereken
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megőrzik a status quo-t, vagy azt csak közös megegyezéssel módosítják. Ezek a megállapodások a marokkói francia
törekvések és a tengerszorosnál lévő orosz törekvések ellen irányultak.
A második megállapodás az 1890-es angol-német gyarmati szerződés volt, amelyben a kelet-afrikai német követeléseket,
különösen Zanzibárt, a Balti-tengeren található Helgoland szigetének brit tulajdonjogáért cserélték el. Ezt követően a német
oldalon a császár és mások, a brit oldalon pedig Joseph Chamberlain és mások számos sikertelen kísérletet tettek arra, hogy a
világ ügyeiben való közös fellépés érdekében valamilyen megállapodásra jussanak. Ennek eredményeképpen született
néhány kisebb megállapodás, például az 1898-as az afrikai portugál gyarmatok lehetséges felosztásáról, az 1899-es a Szamoa
felosztásáról és az 1900-as a "Nyitott ajtó" fenntartásáról Kínában, de a szövetség vagy akár az antant létrehozására irányuló
erőfeszítések meghiúsultak a német haditengerészeti programon, az afrikai (különösen a marokkói) német gyarmati
törekvéseken és a közel-keleti német gazdasági behatoláson a Berlin-Bagdad vasútvonal mentén. A németek féltékenységét
Anglia világuralma iránt, különösen a császár neheztelését nagybátyja, VII. Edward király iránt, rosszul titkolták.
Valamelyest hasonló tárgyalásokat folytattak Németország és Oroszország között, de sovány eredménnyel. Az 1894-es
kereskedelmi megállapodás véget vetett egy hosszan elhúzódó vámháborúnak, a német földbirtokosok nagy bánatára, akik
élvezték az orosz gabona korábbi kizárását, de az érdemi politikai megállapodás elérésére tett erőfeszítések kudarcba
fulladtak az Ausztriával kötött német szövetség miatt (amely a Balkánon Oroszországgal állt szemben) és a Franciaországgal
kötött orosz szövetség miatt (amely a Rajna mentén Németországgal állt szemben). Ezek az akadályok tönkretették az
úgynevezett Björkó-szerződést, a császár és Miklós 1905-ben egymás jachtjain tett látogatása során kötött személyes
megállapodást, bár a németeknek sikerült megszerezniük az orosz hozzájárulást a bagdadi vasúthoz azzal, hogy az
oroszoknak szabad kezet biztosítottak Észak-Perzsiában (1910).
Négy másik tárgyalási irányvonal a Marokkó megszerzésére irányuló francia törekvésekből, a Tripoli megszerzésére irányuló
olasz vágyból, a Bosznia annektálására irányuló osztrák törekvésekből és az oroszok azon elhatározásából, hogy megnyitják
a szorosokat hadihajóik előtt. Mind a négy összefüggött Törökország hanyatló hatalmával, és lehetőséget kínált az európai
hatalmaknak arra, hogy az Oszmán Birodalom rovására támogassák egymás törekvéseit. 1898-ban Olaszország kereskedelmi
szerződést írt alá Franciaországgal, majd ezt két évvel később politikai megállapodás követte, amely a francia támogatásért
cserébe a marokkói francia terveknek nyújtott olasz támogatásért francia támogatást ígért a tripoli olasz ambícióknak. Az
olaszok 1902-ben tovább gyengítették a hármas szövetséget azzal, hogy megígérték Franciaországnak, hogy semlegesek
maradnak abban az esetben, ha Franciaországot megtámadják, vagy ha "becsületének vagy biztonságának védelmében"
harcolnia kell.
Oroszország és Ausztria némileg hasonló módon próbálta összeegyeztetni az előbbi azon törekvését, hogy a Dardanellákon
keresztül kijáratot szerezzen az Égei-tengerre, az utóbbi azon törekvésével, hogy a Balkánon a szláv nacionalizmust
megfékezze, és Szalonikiben elérje az Égei-tengert. 1897-ben megegyeztek a balkáni status quo fenntartásáról, vagy ennek
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hiányában a terület felosztásáról a meglévő balkáni államok és egy új albán állam között. 1903-ban a két hatalom
megállapodott a zavart török Macedónia tartomány rendőri és pénzügyi reformjának programjáról. 1908-ban a Szaloniki felé
vezető vasútvonal építésére irányuló osztrák erőfeszítésekkel kapcsolatos nézeteltérést rövid időre elsimította a két
külügyminiszter, Alekszandr Izvolszkij és Lexa von Aehrenthal közötti informális megállapodás, amely szerint az orosz
hadihajóknak a szoroson való áthaladási jogának osztrák jóváhagyását a Bosznia-Hercegovina török tartományok osztrák
annexiójának orosz jóváhagyására cserélik. Az 1908-as boszniai válság hevében elpárolgott mindez a kezdetleges jóakarat,
amint azt mindjárt látni fogjuk.
1905 után az ismétlődő nemzetközi válságok és a koalíciók (Olaszország kivételével) növekvő szolidaritása miatt a két
koalíció közötti szakadék áthidalására tett erőfeszítések ritkábbak és kevésbé eredményesek voltak. Két epizód azonban
figyelmet érdemel. Ezek az 1912-es Haldane-misszió és az 1914-es bagdadi vasúti megállapodás. Az előbbi során Lord
Haldane brit hadügyminiszter Berlinbe utazott, hogy megpróbálja megfékezni Tirpitz haditengerészeti programját. Bár a
német haditengerészet abban a reményben épült, hogy Angliát a tárgyalóasztalhoz ülteti, és anélkül, hogy valódi szándéka
lett volna, hogy Anglia elleni háborúban használja, a németek nem voltak képesek megragadni a lehetőséget, amikor az
adódott. A németek az új haditengerészeti törvényjavaslat felfüggesztésének áraként az angol semlegesség feltételes ígéretét
akarták egy kontinentális háborúban. Mivel ez német hegemóniához vezethetett volna a kontinensen, Haldane nem tudott
beleegyezni. Visszatért Londonba azzal a meggyőződéssel, hogy Goethe és Hegel Németországát, amelyet diákkorában
megtanult szeretni, a német militaristák elnyelték. Az utolsó híd is leomlani látszott London és Berlin között, de 1914
júniusában a két ország parafálta azt a megállapodást, amellyel Nagy-Britannia visszavonta a bagdadi vasútvonal ellenzését,
cserébe azért a német ígéretért, hogy Bászrától északra marad, és elismeri Nagy-Britannia elsőbbségét az Eufrátesz és a
Perzsa-öböl térségében. Egy régóta fennálló probléma e megoldása a hat héttel később kitört háborúban elveszett.
A nemzetközi válság, 1905-1914
Az Entente Cordiale-tól a háború kitöréséig tartó évtized politikai válságok sorozata volt, amelyek Európát időszakosan a
háború szélére sodorták, és a fegyverkezés, a népi hisztéria, a nacionalista sovinizmus és a szövetségek megszilárdulásának
növekedését olyannyira felgyorsították, hogy 1914-ben egy viszonylag jelentéktelen esemény a világot példátlan kiterjedésű
és intenzitású háborúba sodorta. Kilenc ilyen válság volt, amelyeket itt meg kell említeni. Időrendi sorrendben ezek a
következők:
Az első marokkói válság a Marokkóra vonatkozó francia tervekkel szembeni német ellenállásból fakadt. Ennek az
ellenállásnak maga a császár adott hangot egy Tangerben tartott beszédében, miután a franciák az egyes országokkal kötött
titkos megállapodásokkal elnyerték az olasz, brit és spanyol beleegyezést. Ezek a megállapodások azon alapultak, hogy a
franciák hajlandóak voltak átadni Tripolit Olaszországnak, Egyiptomot Nagy-Britanniának, a marokkói partvidéket pedig
Spanyolországnak. A németek abban a reményben ragaszkodtak a nemzetközi konferenciához, hogy harciasságukkal
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megzavarják a hármas antantot és elszigetelik Franciaországot. Ehelyett, amikor a konferencia 1906-ban a Gilbraltar melletti
Algecirasban összeült, Németországot csak Ausztria támogatta. A konferencia megerősítette Marokkó integritását, de
létrehozott egy állami bankot és egy rendőrséget, mindkettő francia befolyás alatt állt. A válság nagyon elmérgesedett, de
mind Franciaországban, mind Németországban a kritikus pillanatban a harciasabb blokk vezetőit (Théophile Delcassé és
Friedrich von Holstein) eltávolították hivatalából.
Az 1908-as boszniai válság az ugyanabban az évben kirobbant ifjútörök felkelésből eredt.
Attól tartva, hogy az új oszmán kormány megerősítheti a birodalmat, Ausztria elhatározta, hogy nem veszít időt BoszniaHercegovina annektálásával, amely a berlini kongresszus (1878) óta osztrák katonai megszállás alatt állt. Mivel az annexió
végleg elvágná Szerbiát az Adriai-tengertől, Aehrenthal osztrák külügyminiszter konzultált Szerbia védelmezőjével,
Oroszországgal. A cár külügyminisztere, Izvolski egyetértett az osztrák tervvel, ha Ausztria enged Izvolski azon
kívánságának, hogy a berlini kongresszussal ellentétben megnyissa a szorosokat az orosz hadihajók előtt. Aehrenthal
beleegyezett, feltéve, hogy Izvolski sikeresen megszerzi a többi hatalom beleegyezését. Miközben Izvolski Németországból
Rómába és Párizsba igyekezett eljutni, hogy megszerezze ezt a hozzájárulást, Aehrenthal hirtelen annektálta a két körzetet,
így Izvolski a szorosok programja nélkül maradt (1908. október 6.). Hamarosan világossá vált, hogy ezt a programot nem
tudja megszerezni. Nagyjából ugyanebben az időben Ausztria török beleegyezést nyert Bosznia annexiójához. Háborús
válság következett, amelyet az szított, hogy Szerbia nem volt hajlandó elfogadni az annexiót, és kész volt általános háborút
kirobbantani annak megakadályozására. Egy ilyen háború veszélyét fokozta, hogy az osztrák katonai csoport, élén Conrad
von Hötzendorff vezérkari főnökkel, buzgón igyekezett egyszer s mindenkorra elintézni a szerb ingerültséget. Egy kemény
német jegyzéket küldött
Oroszországnak, amelyben ragaszkodott ahhoz, hogy hagyjon fel Szerbia támogatásával és ismerje el az annexiót, tisztázta a
helyzetet, mert Izvolszkij engedett, Szerbia pedig követte, de nagyon rossz pszichológiai helyzetet teremtett a jövőre nézve.
A második marokkói válság akkor alakult ki (1911 júliusában), amikor a németek egy ágyúnaszádot, a Párducot küldték
Agadirba, hogy a franciákat az algecirasi egyezményt megszegve, a bennszülöttek zavargásának elfojtása érdekében
kényszerítsék Fez kiürítésére, amelyet elfoglaltak. A válság kiéleződött, de enyhült, amikor a németek feladták a francia
tervek marokkói ellenzését, cserébe a francia területek átengedéséért a Kongó területén (1911. november 4.).
Amint Olaszország látta a francia sikereket Marokkóban, elfoglalta a szomszédos Tripolit, ami az Olaszország és
Törökország közötti tripoli háborúhoz vezetett (1911. szeptember 28.). Valamennyi nagyhatalom megállapodást kötött
Olaszországgal, hogy nem ellenzik Tripoli megszerzését, de helytelenítették a módszereit, és különböző mértékben riasztotta
őket az égei-tengeri Dodekanészosz-szigetek elfoglalása és a Dardanellák bombázása (1912. április).
A balkáni államok elhatározták, hogy Törökország gyengeségéből hasznot húznak, és teljesen kiűzik Európából. Ennek
megfelelően Szerbia, Bulgária, Görögország és Montenegró az első balkáni háborúban megtámadta Törökországot, és
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jelentős sikereket ért el (1912). A Hármas Szövetség ellenezte a szerb előrenyomulást az Adria felé, és egy új állam
létrehozását javasolta Albániában, hogy Szerbiát távol tartsa a tengertől. A rövid háborús válság elült, amikor Oroszország
ismét lemondott a szerb területi követelésekről, Ausztria pedig arra tudta kényszeríteni Szerbiát és Montenegrót, hogy
vonuljon ki Durazzóból és Scutariból. A londoni békeszerződéssel (1913) Törökország lemondott európai területeinek nagy
részéről. Szerbia, elkeseredve azon, hogy nem sikerült megszereznie az Adria partvidékét, Macedóniában próbált kárpótlást
találni Bulgária törökországi nyereségének rovására. Ez vezetett a második balkáni háborúhoz, amelyben Szerbia,
Görögország, Románia és Törökország megtámadta Bulgáriát. Az ezt követő bukaresti és konstantinápolyi szerződésekkel
(1913 augusztus-szeptember) Bulgária elvesztette Macedónia nagy részét Szerbiának és Görögországnak, Dobrudzsa nagy
részét Romániának, Trákia egy részét pedig Törökországnak. A szlávokkal és támogatóikkal szemben elkeseredett Bulgária
gyorsan a Hármas Szövetség felé sodródott.
Ausztria, valamint Ausztria és Olaszország közös ultimátumai (1913 októberében) arra kényszerítették Szerbiát és
Görögországot, hogy kiürítsék Albániát, és lehetővé tették, hogy az országot a londoni nagyköveti konferencia által
elfogadott határok között rendezzék. Ennek az epizódnak alig volt ideje válsággá fejlődni, amikor a Liman von Sanders-ügy
háttérbe szorította.
Liman von Sanders az Oszmán Birodalomba meghívott német katonai misszió vezetője volt, hogy újjászervezze a török
hadsereget, amire nyilvánvalóan szükség volt a balkáni háborúkban elért eredményei miatt. Amikor kiderült, hogy Liman
lesz az Első Hadtest tényleges parancsnoka Konstantinápolyban és gyakorlatilag törökországi vezérkari főnök, Oroszország
és Franciaország hevesen tiltakozott. A válság 1914 januárjában csillapodott, amikor Liman lemondott konstantinápolyi
parancsnokságáról, hogy a török hadsereg főfelügyelője legyen.
A válságok sorozata 1911 áprilisától 1914 januárjáig szinte megszakítás nélkül zajlott. Ezzel szemben 1914 tavasza a
viszonylagos béke és nyugalom időszaka volt, legalábbis a felszínen. A látszat azonban megtévesztő volt. A felszín alatt
minden hatalom azon dolgozott, hogy megszilárdítsa saját erejét és a szövetségeseivel való kapcsolatait, hogy a következő
válságban, amelyről mindenki tudta, hogy biztosan bekövetkezik, jobb vagy legalábbis nem rosszabb sikereket érjen el. És el
is jött, méghozzá megrázó hirtelenséggel, amikor 1914. június 28-án szerb szélsőségesek meggyilkolták a Habsburg
trónörököst, Ferenc Ferdinánd főherceget a boszniai Szarajevóban. A félelem, a határozatlanság és a hisztéria szörnyű
hónapja következett, mielőtt 1914. július 28-án a Szerbia elleni osztrák támadással megkezdődött a világháború.
Az 1914. júliusi válságról egész köteteket írtak, és aligha várható el, hogy a történetet néhány bekezdésben el lehessen
mondani. Maguk a tények kusza fonalba vannak szőve, amelyet a történészek mára kibogoztak; de a tényeknél fontosabbak
és lényegesen megfoghatatlanabbak azok a pszichológiai körülmények, amelyek ezeket a tényeket körülvették. A tízéves
válság utáni ideges kimerültség légköre; az álmatlan éjszakák okozta fizikai kimerültség; a hazafias büszkeség és a hideg
félelem váltakozó hangulata; az elborzadás mögöttes érzése, hogy a XIX. századi optimizmus és haladás ilyen katasztrófához
vezetett; a türelmetlen düh rövid pillanatai az ellenséggel szemben, amiért az egészet elindította; az ideges elhatározás, hogy
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ha lehet, elkerüljék a háborút, de ne érjék váratlanul, ha bekövetkezik, és ha lehet, inkább az ellenfelet érjék váratlanul; és
végül a mély meggyőződés, hogy az egész csak egy rémálom, és hogy az utolsó pillanatban valami hatalom meg fogja
állítani - ezek voltak azok az érzések, amelyek európaiak millióinak fejében ide-oda hullámzottak a növekvő feszültség öt
hosszú hetében.
A háború kitörése előtti időszak válságait számos erő tette veszélyesebbé, mint amilyenek egy nemzedékkel korábban lettek
volna. Ezek között meg kell említenünk a tömeghadseregek befolyását, a szövetségi rendszer befolyását, a demokrácia
befolyását, a diplomáciai célok megfélemlítéssel való elérésére irányuló törekvést, a politikusok kétségbeesett hangulatát, és
végül az imperializmus növekvő befolyását.
A tömeghadsereg befolyását a következő fejezetben részletesebben tárgyaljuk.
Röviden, a tömeghadsereg egy olyan időszakban, amikor a kommunikáció általában távíróval történt, az utazás pedig
vasúton, nehézkes dolog volt, amelyet csak meglehetősen merev és rugalmatlan módon lehetett kezelni. Amint azt a németek
kidolgozták, és 1866-ban és 1870-ben olyan sikerrel alkalmazták, ez a módszer megkövetelte, hogy már jóval a háború
kezdete előtt részletes terveket készítsenek, amelyeket eredeti jelzések alapján, sorrendben hajtottak végre, és úgy szerveztek
meg, hogy minden egyes embernek meg volt a maga meghatározott szerepe, mint egy nagy és bonyolult gépezetben a része.
Ahogyan azt a németek a korai háborúkban alkalmazták, és ahogyan azt ők kiterjesztették és mások lemásolták az 1914 előtti
időszakban, minden egyes katona egy adott jelre kezdett el mozogni otthonról. Ahogy haladtak előre, óráról órára és napról
napra, ezek az emberek összeszedték felszerelésüket, és egyre nagyobb és nagyobb csoportokba szerveződtek, először
szakaszokba, századokba és ezredekbe, majd hadosztályokba és hadseregekbe. Ahogy gyülekeztek, a stratégiai támadási
vonalak mentén haladtak előre, amelyeket már jóval korábban meghatároztak, és a seregekbe való egyesülés valószínűleg
csak akkor történt meg, amikor az előrenyomulás már mélyen behatolt az ellenséges területre.
Az elméletben megfogalmazottak szerint a teljes harci gépezetté való végső összeállásra csak röviddel azelőtt kerülne sor,
hogy az egész tömeg rávetné magát a még csak részben összeállt ellenséges haderőre. A mozgósítási terv nagy hátránya
rugalmatlansága és bonyolultsága volt, ez a két tulajdonság annyira túlsúlyban volt, hogy az eredeti jelzést követően szinte
lehetetlen volt megállítani a teljes összefogás előrenyomulását bárhol, ahol nem volt döntő hatása az ellenséges erőkre a saját
országukban. Ez azt jelentette, hogy a mozgósítási parancs szinte egyenértékű volt a hadüzenettel; hogy egyetlen ország sem
engedhette meg, hogy az ellenfél sokkal előbb adja meg az eredeti jelet, mint hogy ő maga adná meg a saját jelét; és hogy a
politikusok döntései szükségszerűen alárendeltek a tábornokok döntéseinek.
A szövetségi rendszer két szempontból is rontotta ezt a helyzetet. Egyrészt azt jelentette, hogy minden helyi vita
potenciálisan világviszonylatban is megviselte a világot, mert az Európában bárhol adott mozgósítási jel mindenütt
beindította a hadigépezetet. Másrészt pedig a szélsőségességre ösztönzött, mert egy szövetségesekkel rendelkező ország
bátrabb volt, mint egy szövetségesek nélküli ország, és mert a szövetségesek hosszú távon nem léptek fel egymás
visszaszorítása érdekében, vagy azért, mert attól tartottak, hogy egy szövetségesnek a saját vitájában nyújtott langyos
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támogatás később a saját vitájában még hűvösebb szövetségesi támogatást eredményez, vagy azért, mert egy korábbi vitában
gyakorolt visszaszorító hatás annyira meggyengítette a szövetséget, hogy egy későbbi vitában korlátlan támogatást kellett
adni, hogy a szövetséget a jövőre nézve meg lehessen menteni.
Nem lehet kétséges, hogy Oroszország 1914-ben túlzott támogatást nyújtott Szerbiának egy rossz vitában, hogy kompenzálja
azt a tényt, hogy Szerbiát cserbenhagyta az 1913-as albániai vitákban; továbbá Németország 1914-ben nagyobb mértékű
támogatást nyújtott Ausztriának, bár nem szimpatizált magával a kérdéssel, hogy kompenzálja azt a visszafogottságot,
amelyet Németország gyakorolt Ausztriával szemben a balkáni háborúk során.
A demokrácia befolyása a válság feszültségének fokozását szolgálta, mert a megválasztott politikusok szükségesnek érezték,
hogy a választók legirracionálisabb és legdurvább motivációinak kedveskedjenek a jövőbeni választások biztosítása
érdekében, és ezt a hatalmas szomszédoktól való gyűlöletre és félelemre vagy olyan vonzó témákra játszva tették, mint a
területi terjeszkedés, a nacionalista büszkeség, a "hely a napon", a "kijárat a tengerhez" és más valós vagy vélt előnyök.
Ugyanakkor a népszerű újságsajtó, hogy újságot adjon el, ugyanezekre a motívumokra és témákra játszott rá, felizgatva
népeiket, szélsőségekbe kergetve saját politikusaikat, és olyannyira riadalmat keltve a szomszédos államokban, hogy azok az
önvédelem nevében hasonló jellegű intézkedések elfogadására siettek. Ráadásul a demokrácia lehetetlenné tette, hogy a
nemzetközi vitákat érdemben vizsgálják, hanem ehelyett minden jelentéktelen vitát a becsület és a nemzeti presztízs ügyévé
változtatott, így egyetlen vitát sem lehetett érdemben vizsgálni vagy egyszerű kompromisszummal rendezni, mert egy ilyen
értelmes megközelítést a demokratikus ellenfél egyből arculatvesztésként és a magasztos erkölcsi elvek illetlen
kompromisszumaként üdvözölt volna.
Bismarck "vér és vas" politikájának sikere inkább az erő és a megfélemlítés alkalmazását igazolta a nemzetközi ügyekben, és
eltorzította a diplomácia szerepét úgy, hogy a diplomácia régi típusa kezdett eltűnni. Az úriemberek közötti, működőképes
megoldást kereső vita helyett a diplomácia arra irányuló törekvéssé vált, hogy megmutassuk az ellenfélnek, mennyire erősek
vagyunk, hogy elrettentsük őt attól, hogy kihasználja nyilvánvaló gyengeségeinket.
Metternich régi meghatározása, miszerint "diplomata az az ember, aki soha nem engedi meg magának a diadal örömét",
teljesen elveszett, bár csak 1930 után vált a diplomácia az ellenség jelenlétében a fegyverek fényesítésének gyakorlatává.
A politikusok elkeseredettségének hangulata azt szolgálta, hogy a nemzetközi válságok az 1904 utáni időszakban még inkább
kiéleződtek. Ez a kétségbeesés a legtöbb már tárgyalt tényezőből fakadt, különösen a tömeghadsereg és az újságolvasó
választók nyomása miatt. De számos más hatás is fokozta.
Ezek közé tartozott az a meggyőződés, hogy a háború elkerülhetetlen. Ha egy fontos politikus, mint például Poincaré, úgy
dönt, hogy a háború elkerülhetetlen, akkor úgy cselekszik, mintha elkerülhetetlen lenne, és ez teszi elkerülhetetlenné. A
kétségbeesés egy másik fajtája, amely szorosan kapcsolódik ehhez, az az érzés, hogy a háború most jobb, mint később, hiszen
az idő az ellenség oldalán áll. Az Elzász és Lotaringia visszaszerzéséről álmodozó franciák Németország növekvő hatalmát
és népességét látva úgy érezték, hogy 1914-ben jobb lenne háborúzni, mint később. A "helyről a napon" álmodozó vagy az
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"antant bekerítéstől" félő németek az orosz újrafegyverkezési programra pillantottak, és úgy döntöttek, hogy 1914-ben több
reményük van a győzelemre, mint 1917-ben, amikor ez az újrafegyverkezési program befejeződik. Ausztriának, mint
dinasztikus államnak, megvolt a maga fajta kétségbeesése, amely azon a meggyőződésen alapult, hogy a szlávok nacionalista
agitációja úgyis halálra ítéli, ha nem tesz semmit, és hogy jobb lenne harcban meghalni, mint békében széthullani.
Végül pedig az imperializmus hatása is hozzájárult ahhoz, hogy az 1905-1914 közötti válságok még élesebbek legyenek,
mint egy korábbi időszak válságai. Ez a téma 1914 óta sok vitára adott okot, és a legdurvább formában úgy mutatták be, mint
azt az elméletet, hogy a háború a "nemzetközi bankárok" vagy a nemzetközi fegyverkereskedők machinációinak eredménye,
vagy annak a ténynek az elkerülhetetlen következménye, hogy az európai kapitalista gazdasági rendszer elérte az érettséget.
Mindezeket az elméleteket egy másik helyen fogjuk megvizsgálni, ahol be fogjuk mutatni, hogy rosszabb esetben valótlanok,
jobb esetben pedig hiányosak.
Egy tény azonban vitathatatlannak tűnik. Ez pedig az a tény, hogy a nemzetközi gazdasági verseny az 1914 előtti időszakban
egyre nagyobb politikai támogatást igényelt. A brit arany- és gyémántbányászok Dél-Afrikában, a német vasútépítők a
Közel-Keleten, a francia ónbányászok a Csendes-óceán délnyugati részén, az amerikai olajkutatók Mexikóban, a brit
olajkutatók a Közel-Keleten, sőt még a Habsburg-uradalmak szerb sertéshús-kereskedői is politikai támogatást kerestek és
vártak hazájuk kormányától. Lehet, hogy a dolgok mindig is így voltak. De 1914 előtt az ilyen külföldi vállalkozók száma
nagyobb volt, mint valaha, követeléseik sürgetőbbek, saját politikusaik figyelmesebbek, aminek következtében a nemzetközi
kapcsolatok elmérgesedtek.
Ilyen légkörben érkezett Bécsbe a Habsburg trónörökös meggyilkolásának híre 1914. június 28-án. Az osztrákok meg voltak
győződve a szerb kormány bűnrészességéről, bár valódi bizonyítékokkal nem rendelkeztek. Ma már tudjuk, hogy a szerb
kormány magas rangú tisztviselői tudtak az összeesküvésről, és keveset tettek annak megakadályozására. A tétlenséget nem
az okozta, hogy Ferenc Ferdinánd nem volt barátságtalan a Habsburg Birodalmon belüli szlávokkal szemben, hanem éppen
ellenkezőleg, az, hogy kapcsolatban állt azokkal a tervekkel, amelyekkel ezeket a szlávokat a Habsburg területeken belüli
politikai autonómia irányába tett engedményekkel akarták megbékíteni, sőt még a Dualizmus megváltoztatásának tervét is
fontolgatta.
Osztrák és Magyar Monarchiát az Osztrák, Magyar és Szláv Hármas Monarchiává alakítsa át. Ettől a tervtől a szerbek azért
tartottak, mert az Ausztria-Magyarország felbomlásának megakadályozásával arra kényszerítette volna őket, hogy
elhalasszák álmaikat, miszerint Szerbiát a "Balkán Poroszországává" tegyék. A tervezetet a magyarok is ellenszenvvel
fogadták, akik nem kívánták azt a lefokozást, amely azzal jár, hogy a két ország közül az egyikből a másikba kerüljenek.
a három közös uralkodó egyikévé. A Habsburg-kabineten belül jelentős kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy
milyen lépéseket tegyenek Szerbiával szemben. Magyarország vonakodott háborúzni, mert attól tartott, hogy egy győzelem
további szerbek annexiójához vezethet, ami kiélezné a birodalmon belüli szláv problémát, és valószínűbbé tenné a hármas
monarchia létrejöttét.
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Végül megnyugtatta őket az az ígéret, hogy több szlávot nem csatolnak el, és hogy Szerbiát magát is arra kényszerítik, hogy
veresége után hagyjon fel a birodalmon belüli szláv nacionalista agitáció ösztönzésével, és szükség esetén területének egy
részének Bulgáriának való átadásával gyengíthetik. Ezen a felelőtlen alapon Ausztria, miután Németországtól ígéretet kapott
a támogatásra, negyvennyolc órás ultimátumot küldött Belgrádnak. Ez a július 23-án kézbesített dokumentum messzemenő
volt. Kötelezte Szerbiát arra, hogy nyomja el a Habsburg-ellenes kiadványokat, társaságokat és tanításokat; távolítsa el a
szerb hivatalos pozíciókból azokat a személyeket, akiket Ausztria később megnevez; tegye lehetővé, hogy Habsburg
tisztviselők Szerbián belül együttműködjenek a szerbekkel a szarajevói összeesküvésben érintettek elfogásában és bíróság elé
állításában; és adjon magyarázatot a szerb tisztviselők különböző osztrákellenes megnyilatkozásaira.
Szerbia, bízva az orosz támogatásban, részben kedvező, részben kitérő, és legalább egy kérdésben (osztrák bírák alkalmazása
a szerb bíróságokon) elutasító választ adott. Szerbia mozgósított, mielőtt válaszát megküldte volna; Ausztria a válasz
kézhezvételekor azonnal mozgósított ellene, és július 28-án hadat üzent. Az orosz cár, tábornokai komoly nyomására, kiadta,
visszavonta, módosította és újra kiadta az általános mozgósítási parancsot. Mivel a kétfrontos háború német katonai
menetrendje úgy rendelkezett, hogy Franciaországot le kell győzni, mielőtt az orosz mozgósítás befejeződik, Franciaország
és Németország augusztus 1-jén egyaránt elrendelte a mozgósítást, és Németország hadat üzent Oroszországnak. Ahogy a
német hadseregek elkezdtek nyugat felé özönleni, Németország hadat üzent Franciaországnak (augusztus 3-án) és
Belgiumnak (augusztus 4-én). Nagy-Britannia nem engedhette, hogy Franciaországot legyőzzék, ráadásul erkölcsileg is
belekeveredett az 1906-1914-es katonai megbeszélések és az 1912-es haditengerészeti egyezménybe. Ráadásul a német
kihívás a nyílt tengeren, az egész világ kereskedelmi tevékenységeiben és az afrikai gyarmati tevékenységekben nem
maradhatott válasz nélkül. Augusztus 4-én Nagy-Britannia hadat üzent Németországnak, hangsúlyozva a Belgium elleni
támadásának gonoszságát, noha a július 28-i kabinetülésen megállapodtak abban, hogy egy ilyen támadás jogilag nem
kötelezi Nagy-Britanniát a háborúra. Bár ez a kérdés elterjedt a nép körében, és végtelen viták alakultak ki arról, hogy NagyBritanniának az 1839-es szerződés értelmében kötelessége megvédeni a belga semlegességet, a döntést meghozók világosan
látták, hogy a háború valódi oka az volt, hogy Nagy-Britannia nem engedhette, hogy Németország legyőzze Franciaországot.

12. fejezet - Hadtörténelem, 1914-1918
Az általános történelemtanuló számára az első világháború hadtörténete nem pusztán az előrenyomuló hadseregek, az
emberek küzdelmeinek, haláluknak, diadaluknak vagy vereségeiknek elbeszélése. Sokkal inkább rendkívüli ellentmondást
mutat a modern kori tények között.
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hadviselés és a katonai taktikáról alkotott elképzelések között, amelyek uralták az emberek, különösen a katonák elméjét. Ez
az ellentmondás már a háború előtt is sok éven át fennállt, és csak 1918 folyamán kezdett eltűnni. Létezésének
eredményeként a háború első három évében az emberiség történetének legnagyobb katonai veszteségeit szenvedték el. Ezek a
katonák azon erőfeszítései következtében következtek be, hogy olyan dolgokat akartak megtenni, amelyek teljesen
lehetetlenek voltak.
Az 1866-os és 1870-es német győzelmek az elméleti tanulmányok, főként a vezérkar által végzett elméleti tanulmányok és az
ezekből a tanulmányokból eredő kimerítő, részletes kiképzés eredménye volt. A győzelmek hangsúlyozottan nem a
tapasztalaton alapultak, mivel az 1866-os hadseregnek két generáció óta nem volt tényleges harci tapasztalata, és olyan
vezető, Helmuth von Moltke volt a parancsnoka, aki korábban még soha nem irányított olyan nagy egységet, mint egy
század. Moltke nagy érdeme abban rejlett, hogy a vasút és a távíró segítségével a mozgósítást és a támadást egyetlen
hadműveletté tudta összevonni, így erőinek végső koncentrációja az ellenséges országban, gyakorlatilag magán a csatatéren
történt, közvetlenül az ellenséges főerőkkel való érintkezés előtt.
Moltke ezen hozzájárulását von Schlieffen gróf, aki 1891 és 1905 között a Nagyvezérkar főnöke volt, elfogadta és
kibővítette. Schlieffen elengedhetetlennek tartotta, hogy az ellenséget egyetlen nagy kezdeti támadással legyőzzék.
Feltételezte, hogy Németország minden hosszabb ideig tartó harcban túlerőben lesz és gazdaságilag megfullad, és ezt egy
kizárólag támadó jellegű villámháborúval igyekezett megakadályozni. Feltételezte, hogy a következő háború kétfrontos
háború lesz egyszerre Franciaország és Oroszország ellen, és hogy az előbbit meg kell semmisíteni, mielőtt az utóbbit
teljesen mozgósítanák. Mindenekelőtt elhatározta, hogy megőrzi Németország meglévő társadalmi szerkezetét, különösen a
junker osztály fölényét; ennek megfelelően elutasította vagy egy hatalmas tömeghadsereg felállítását, amelyben a tiszti karok
junker irányítása egyszerű létszámhiány miatt elveszne, vagy egy hosszan elhúzódó, erőforrás- és kimerítő háborút, amely a
német gazdaság újjászervezését igényelné.
A támadásra helyezett német hangsúlyt a francia hadvezetés is osztotta, de sokkal szélsőségesebb, sőt misztikusabb módon.
Ardant Du Picq és Ferdinand Foch befolyása alatt a francia vezérkar kezdte elhinni, hogy a győzelem csak a támadástól függ,
és hogy minden támadás sikere a moráltól függ, nem pedig fizikai tényezőktől. Du Picq odáig ment, hogy azt állította, hogy a
győzelem egyáltalán nem függ a fizikai támadástól vagy a veszteségektől, mert az előbbi soha nem fordul elő, az utóbbi
pedig csak a vereséget követő menekülés során következik be. Szerinte a győzelem morál kérdése volt, és automatikusan a
magasabb morállal rendelkező oldalra szállt. A felek egymásnak rontanak; a támadásnak soha nincs sokkhatása, mert az
egyik fél még az ütközés előtt megtörik és elmenekül; ez a megtörés nem a veszteségek következménye, mert a menekülés
még a veszteségek elszenvedése előtt történik, és mindig a hátsó sorokban kezdődik, ahol nem lehetett veszteségeket
szenvedni; a veszteségeket a megtörés utáni menekülés és üldözés során szenvedik el. Így az egész háborús probléma arra a
problémára oldódott fel, hogy miként lehet a hadsereg morálját annyira elcseszni, hogy az hajlandó legyen fejjel előre az
ellenségnek vetni magát. A felszereléssel vagy a manőverekkel kapcsolatos technikai problémáknak nincs nagy jelentősége.
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Du Picq ezen elképzeléseit a francia hadsereg egy befolyásos csoportja elfogadta, mint az 1870-es francia vereség egyetlen
lehetséges magyarázatát. Ez a Foch által vezetett csoport az egész hadseregben a morál és az offenzíva à outrance doktrínáját
propagálta. Foch 1894-ben lett az Ecole Supérieure de Guerre professzora, és tanítását négy szóban lehetett összefoglalni:
"Attaquez! Attaquez! Toujours, attaquez! "
Az offenzíva à outrance mindkét fél részéről történő hangsúlyozása a figyelem három olyan tényezőre való
összpontosításához vezetett, amelyek 1914-re elavulttá váltak. Ez a három a) a lovasság, b) a szurony és c) a fejvesztett
gyalogsági támadás volt. Ezek 1914-ben három technikai újítás eredményeként váltak elavulttá: (a) a gyorstüzelő fegyverek,
különösen a géppuskák; (b) a szögesdrótos kerítés, és (c) a lövészárokharc. Az ortodox katonai vezetők általában nem
fordítottak figyelmet a három újításra, miközben minden figyelmüket a három elavult tényezőre összpontosították. Foch az
orosz-japán háború tanulmányai alapján úgy döntött, hogy a géppuskák és a szögesdrótok nem fontosak, és teljesen
figyelmen kívül hagyta a lövészárkok szerepét. Bár a lovasság a krími háború idejére a támadás szempontjából elavult volt
(erre Tennyson "The Charge of the Light Brigade" című művében utal), és bár ez az amerikai polgárháborúban egyértelműen
bebizonyosodott (ezt a tényt a The Army and Navy Journal 1868. október 31-i száma kifejezetten elismerte), a lovasság és a
lovassági tisztek továbbra is uralták a hadseregeket és a katonai előkészületeket. Az 1914-1918-as háború alatt sok
parancsnok, mint például John French, Douglas Haig és John J. Pershing, lovassági tiszt volt, és megőrizte az ilyen tisztek
mentalitását. Haig a dél-afrikai háborúval foglalkozó Királyi Bizottság előtt tett vallomásában (1903) azt vallotta: "A
lovasságnak a jövőbeni háborúkban nagyobb lesz a mozgástere". Pershing ragaszkodott ahhoz, hogy nagyszámú lovast kell a
vonalak mögött tartani, várva az "áttörésre", amelyet szuronyroham útján kell elérni. Minden hadseregben a szállítás volt az
egyik leggyengébb pont, mégis a lovak takarmánya volt a legnagyobb szállított tétel, nagyobb mennyiségben, mint a lőszer
vagy más ellátmány. Bár az Atlanti-óceánon át történő szállítás a háború során kritikusan kevés volt, a teljes szállítási tér
egyharmadát a lovaknak szánt takarmány tette ki. Az újoncok kiképzésére szánt idő szintén kritikus szűk keresztmetszet volt,
de a legtöbb hadsereg több időt töltött szuronygyakorlással, mint bármi mással. Mégis olyan kevés volt a szurony által az
ellenségnek okozott áldozat, hogy alig szerepel a témával foglalkozó statisztikákban.
A katonáknak azt a hitét, hogy egy magas morállal végrehajtott támadás képes átgördülni a drótokon, géppuskákon és
lövészárkokon, még irreálisabbá tette az a ragaszkodásuk, hogy egy ilyen támadó egység egyenes frontot tartson fenn. Ez azt
jelentette, hogy nem volt szabad megengedni, hogy egy gyenge ponton tovább haladjon, hanem vissza kellett tartani ott, ahol
az előrenyomulás könnyű volt, hogy a védelmi erősségeket lebontsák, hogy az egész front körülbelül azonos ütemben
haladhasson előre. Ezt azért tették, magyarázták, hogy elkerüljék a kitett szárnyakat és az ellenséges kereszttüzet az előretolt
sáncokon.
Ezekkel az irreális elméletekkel szemben volt némi ellenállás, különösen a német hadseregben, és minden országban voltak
fontos civilek, akik ezekben a kérdésekben saját katonai vezetőikkel harcoltak. Itt kell megemlíteni Clemenceau-t
Franciaországban, és mindenekelőtt Lord Esher-t és a Birodalmi Védelmi Bizottság tagjait Angliában.
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A háború 1914. augusztusi kitörésekor mindkét fél elkezdte megvalósítani a már jóval korábban elkészített bonyolult
stratégiai terveit. Német részről ez a Schlieffen-terv néven ismert terv 1905-ben készült, és 1906 után a fiatalabb Helmuth
von Moltke (az 1870-es Moltke unokaöccse) módosította. A francia oldalon a terv XVII. terv néven volt ismert, és Joffre
készítette 1912-ben.
Az eredeti Schlieffen-terv azt javasolta, hogy az oroszokat - amennyire csak lehet - tíz hadosztállyal tartsák fel, és
Franciaországgal szemben egy nyolc hadosztályból álló, álló balszárnyat és egy nagy, ötvenhárom hadosztályból álló,
kerekező jobb- és középső hadosztályt állítsanak fel, amely Hollandián és Belgiumon keresztül halad, és Párizstól nyugatra
haladva a francia hadseregek szárnyára és hátára tör. Moltke ezt úgy módosította, hogy a jobbszárnyat két hadosztállyal (egy
az orosz frontról és egy új), a balszárnyat pedig nyolc új hadosztállyal egészítette ki. Emellett kivágta a Hollandián átvezető
utat, így jobbszárnyának a Liege-i résen keresztül kellett átvonulnia, a hollandiai Maastricht függeléke és az Ardennek
erdővel borított terepe között.
A XVII. francia terv azt javasolta, hogy egy várható német támadást Kelet-Franciaországba Lorraine felől két megnövelt
francia hadseregnek a központja elleni támadásával állítsanak meg, és így győztesen behatoljanak Dél-Németországba,
amelynek katolikus és szeparatista népei várhatóan nem fognak nagy lelkesedéssel összefogni a poroszosított Német
Birodalom protestáns, centralista ügye mellett. Miközben ez zajlott, egy 800 000 fős orosz haderőnek kellett volna betörnie
Kelet-Poroszországba, és 150 000 britnek kellett volna megerősítenie a francia balszárnyat Belgium közelében.
E tervek végrehajtása nem váltotta be teljesen a támogatóik várakozásait. A franciák 16 nap alatt (augusztus 2-18.) 3 781 000
embert mozgattak meg 7 000 vonaton, és augusztus 29-én, 14-én nyitották meg a támadást Lotaringia ellen. Augusztus 20ára összetörtek, és augusztus 25-ére, tizenegy napi harc után 300 000 áldozatot szenvedtek. Ez a bevetett létszám közel 25
százaléka volt, és a háború leggyorsabb veszteségét jelentette.
Eközben a németek 7 nap alatt (augusztus 6-12.) 1 500 000 embert szállítottak át a Rajnán, napi 550 vonattal. Ezek az
emberek 70 hadosztályt alkottak, 7 hadseregre osztva, és északnyugatról délkeletre egy hatalmas ívet alkottak. Ezen az íven
belül volt 49 francia hadosztály 5 hadseregbe szervezve és a 4 hadosztályból álló brit expedíciós haderő (B.E.F.). Ezeknek az
erőknek a viszonya, az egyes hadseregek parancsnokai és a hadseregek egymáshoz viszonyított ereje az alábbi felsorolásból
látható:
Az antant erők (északról délre)
Hadseregparancsnok hadosztályok
B. E. F. Sir John French 4
V Lanrezac 10
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Német erők (észak-déli irányban)
Albrecht württembergi herceg/Frederick trónörökös 21
Rupprecht bajor herceg/ von Heeringen 15
A német jobbszárny augusztus 5-6-án éjjel Erich Ludendorff vezérkari tábornok utasításai alapján vonult át Liege-en,
anélkül, hogy a nagy erődöt lerombolta volna.
A belga hadsereg ahelyett, hogy délnyugat felé vonult volna vissza a német hullám előtt, északnyugat felé vonult Antwerpen
fedezésére. Ezzel végső soron az előrenyomuló német erők hátába kerültek. Ezek az erők nyolc és fél hadosztályt hámoztak
le a belga erődök visszaszorítására, és hét hadosztályt az Antwerpen előtti belga erő fedezésére. Ez csökkentette a német
jobbszárny erejét, amely egyre inkább kimerült saját előrenyomulásának gyorsaságában. Amikor augusztus 18-án világossá
vált a német terv, Joffre új, nagyrészt helyőrségi csapatokból álló hatodik hadsereget állított fel Michel-Joseph Maunoury
vezetésével, de valójában Joseph Galliéni, Párizs minisztériumi kormányzójának parancsnoksága alatt. Augusztus 22-re az
egész francia vonal Verduntól nyugatra visszavonult. Három nappal később Moltke a győzelmet biztosnak hitte, és két
hadtestet küldött Oroszországba a II. és a III. hadseregből. Ezek csak azután érkeztek meg a keleti frontra, hogy az oroszok
poroszországi előrenyomulását Tannenbergnél és a Masuri-tavak körül (augusztus 26. - szeptember Isth.) szétverték.
Eközben nyugaton Schlieffen terve a fiaskó felé haladt. Amikor Lanrezac augusztus 28-án lelassította Bülow
előrenyomulását, Kluck, aki már egy napi meneteléssel Bülow előtt járt, délkeleti irányba fordulva próbálta meg a kettejük
közötti szakadékot bezárni. Ezáltal az előrenyomulása Párizstól keletre, nem pedig a várostól nyugatra vezetett, ahogyan azt
eredetileg tervezte. Galliéni, aki a hatodik hadseregét Párizsból hozta minden olyan járművön, amelyet csak tudott, Kluck
védtelen jobbszárnyára vetette. Kluck ismét Galliénivel szemben fordult, északnyugat felé haladva.
egy briliáns manőverrel, hogy beborítsa őt a németek ívén belül, mielőtt folytatja az előrenyomulást délkelet felé. Ez a
hadművelet jelentős sikerrel járt, kivéve, hogy harminc mérföld széles rést nyitott Kluck és Bülow között. Ezzel a réssel
szemben állt a B.E.F., amely még a franciáknál is nagyobb sebességgel vonult vissza dél felé. Szeptember 5-én a franciák
visszavonulása megállt; másnap általános ellentámadásba kezdtek, amelyet Galliéni nyomására Joffre rendelt el. Így
kezdődött az első marne-i csata.
Kluck jelentős sikereket ért el a hatodik francia hadsereggel szemben, bár Bülow-t Lanrezac csúnyán szétmarcangolta,
amikor a B.E.F. megkezdte az első és a második német hadsereg közötti résbe való bevonulást (szeptember 8-án). Egy német
vezérkari tiszt, Hentsch alezredes elrendelte, hogy az egész német jobboldal vonuljon vissza az Aisne folyóig, ahol
szeptember 13-án a belga erődöket támadó német erők egy részének megérkezésével frontot alakítottak ki. A németek
hajlandóak voltak az Aisne folyóig visszahúzódni, mert úgy vélték, hogy az előrenyomulás folytatható, amikor csak akarják.
A következő hónapokban a németek megpróbálták folytatni előrenyomulásukat, a franciák pedig megpróbálták kiszorítani a
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németeket állásaikból. Egyikük sem tudott előrébb jutni a másik tűzerejével szemben. Az egymás állásainak kijátszására tett
hiábavaló kísérletek sorozata csupán azt érte el, hogy a front végei az egyik végponton a La Manche-csatornához, a másikon
pedig Svájchoz értek. A milliónyi áldozat ellenére ez a vonal, a tengertől a hegyekig, Franciaország szép arcán keresztül,
több mint három éven át szinte változatlan maradt.
Ezekben a szörnyű években a katonák álma az volt, hogy gyalogsági támadással áttörjék az ellenséges vonalat, majd a résen
keresztül lovasságot és más tartalékokat bevetve felgöngyölítsék az oldalát, és megzavarják a hátsó összeköttetéseit. Ezt soha
nem sikerült elérni. Az erre irányuló törekvés egyik kísérletet a másik után követte a másikat. Ezek sorrendben a következők
voltak: (1) szuronyos támadás, (2) előzetes tüzérségi sortűz, (3) mérges gáz alkalmazása, (4) harckocsi alkalmazása, (5)
beszivárgás. Az utóbbi négy újítást a szövetségesek és a központi hatalmak felváltva dolgozták ki.
A szuronyos támadás 1914 végére kudarcot vallott. Csupán halottak és sebesültek hegyeit hozta létre valódi előrelépés
nélkül, bár egyes tisztek továbbra is úgy vélték, hogy a roham sikeres lehet, ha a támadók morálját kellően magasra lehet
emelni, hogy legyőzzék a géppuskatüzet.
A tüzérségi sortüzet, mint a gyalogsági támadás szükséges előzményét, szinte a kezdetektől fogva alkalmazták. Ez hatástalan
volt. Eleinte egyetlen hadsereg sem rendelkezett a szükséges mennyiségű lőszerrel. Néhány hadsereg ragaszkodott ahhoz,
hogy az ilyen sortüzekhez inkább repeszeket rendeljenek, mint nagy robbanóerejű lövedékeket. Ez heves vitát eredményezett
Lloyd George és a tábornokok között, az előbbi megpróbálta meggyőzni az utóbbit, hogy a srapnel nem hatékony a földi
lövészárkokban lévő védekező erők ellen. Idővel világossá kellett volna válnia, hogy a nagy erejű robbanótöltetek sem
hatékonyak, bár óriási mennyiségben használták őket. Azért nem sikerültek, mert: (1) a föld és beton erődítmények elegendő
védelmet nyújtottak a védekező erőknek ahhoz, hogy azok saját tűzerővel tudjanak fellépni a gyalogsági támadás ellen,
amely a sortüzet követte; (2) a sortűz értesítette a védelmet, hogy hol kell
hogy a következő gyalogsági támadásra számítsanak, így a tartalékokat fel lehetett vonni az adott állás megerősítésére; és (3)
a folyamatos front doktrínája lehetetlenné tette, hogy az ellenséges állásokba elég széles fronton behatoljanak az áttöréshez.
Az erre irányuló erőfeszítések azonban óriási veszteségeket eredményeztek. Verdunnél 1916-ban a franciák 350 000, a
németek 300 000 főt vesztettek. A keleti fronton Alekszej Bruszilov orosz tábornok egymillió embert veszített egy Galícián
keresztül végrehajtott, határozatlan támadásban (1916. június-augusztus). Ugyanebben az évben a Somme-nál a britek 410
000, a franciák 190 000, a németek pedig 450 000 katonát vesztettek, ami egy körülbelül 25 mérföld széles fronton legfeljebb
7 mérföldes nyereséget jelentett (1916. július-november). A következő évben a mészárlás folytatódott. A Chemin des Damesnál 1917 áprilisában a franciák az új parancsnok, Robert Nivelle vezetésével 11 millió lövedéket lőttek ki egy 10 napos
sortűz alatt egy 30 mérföldes fronton. A támadás kudarcot vallott, rövid idő alatt 118 000 fős veszteséget szenvedett. Számos
hadtest fellázadt, és a fegyelem kikényszerítése érdekében nagyszámú harcost lelőttek. Huszonhárom civil vezetőt is
kivégeztek. Nivelle-t Pétain váltotta fel. Nem sokkal később, Passchendaele-nél (harmadik ypres-i csata) Haig 4 1/4 millió
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lövedékből álló sortüzet alkalmazott, közel 5 tonnát egy 1 r mérföldes front minden yardjára, de 400 000 embert vesztett az
ezt követő támadásban (1917. augusztus-november).
A zárótűz sikertelensége új módszerek kidolgozását tette szükségessé, de a katonák vonakodtak bármilyen újítással
próbálkozni. 1915 áprilisában a németek a civil nyomás hatására kénytelenek voltak mérges gázt használni, ahogyan azt a
híres vegyész, Fritz Haber javasolta.
Ennek megfelelően, mindenféle rejtőzködési törekvés nélkül és az esetleges áttörés kihasználására vonatkozó tervek nélkül,
klórgáz hullámot küldtek arra a helyre, ahol a francia és a brit vonalak egyesültek. A csomópontot megsemmisítették, és egy
nagy rést nyitottak a vonalon. Bár öt hétig nem zárták be, a németek nem tettek semmit a kihasználására. A nyugati hatalmak
(a britek) első gázhasználata 1915 szeptemberében nem volt sikeresebb. A szörnyűséges passchendaele-i csatában, 1917
júliusában a németek bevezették a mustárgázt, ezt a fegyvert a britek 1918 júliusában lemásolták. Ez volt a háborúban
használt leghatékonyabb gáz, de inkább a védekezés, mint a támadás megerősítésére szolgált, és különösen értékes volt a
németek számára az 1918 őszi visszavonulásuk során, mivel az üldözés lelassítására szolgált, és megnehezítette az ellenük
való igazán döntő csapást.
A harckocsit, mint támadó fegyvert, amelyet a géppuskatűz védelmi erejének legyőzésére találtak ki, Ernest Swinton találta
fel 1915-ben. Csak a Birodalmi Védelmi Bizottság tagjaival való személyes kapcsolatainak köszönhetően sikerült
elképzelését valamilyen formában megvalósítani. A tábornokok ellenálltak a javaslatnak. Amikor a folyamatos ellenállás
lehetetlennek bizonyult, az új fegyverrel visszaéltek, a továbbiakra szóló megrendeléseket törölték, és az új fegyver minden
katonai támogatóját eltávolították a felelős pozíciókból, és olyan emberekkel helyettesítették, akik bizalmatlanok voltak,
vagy legalábbis nem ismerték a tankokat.
Swinton részletes utasításokat küldött a főparancsnokságnak, hangsúlyozva, hogy a harckocsikat először nagy számban,
meglepetésszerű támadásban, előzetes tüzérségi sortűz nélkül, és a gyalogsági tartalékok szoros támogatásával kell használni.
Ehelyett teljesen helytelenül használták őket. Miközben Swinton még kiképezte az első 150 harckocsi személyzetét, ötvenet
Franciaországba vittek, a használatukra kiképzett parancsnokot egy tapasztalatlan ember váltotta fel, és mindössze
tizennyolcat küldtek a németek ellen. Ez 1916. szeptember 15-én történt, a somme-i csata utolsó szakaszában. Egy
kedvezőtlen
jelentést küldtek a londoni hadügyminisztériumnak a tábornoki főhadiszállásról, és ennek következtében a kabinet tudta
nélkül törölték a további ezer darab gyártására vonatkozó megrendelést. Ezt csak Lloyd George közvetlen utasítása írta felül.
Csak 1917. november 20-án vetették be a tankokat Swinton utasításának megfelelően. Ezen a napon 381 harckocsi hat
gyalogos hadosztály támogatásával Cambrai előtt csapott le a Hindenburg-vonalra, és tört át a nyílt terepre. Ezek az erők öt
mérföldes térnyerés után kimerültek, és megálltak. A német vonalon keletkezett rést nem használták ki, mert az egyetlen
rendelkezésre álló tartalék két lovashadosztály volt, amelyek hatástalanok voltak. Így a lehetőség elveszett. Csak 1918-ban
alkalmaztak tömeges harckocsitámadásokat sikerrel és a Swinton által jelzett módon.
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Az 1917-es év rosszul sikerült. A franciák és a britek a Chemin des Dames és Passchendaele nagy katasztrófáit szenvedték el.
Románia belépett a háborúba, és majdnem teljesen lerohanták, Bukarestet december 5-én foglalták el. Oroszország kettős
forradalmat szenvedett el, és kénytelen volt megadni magát Németországnak. Az olasz frontot a caporettói meglepetésszerű
támadás teljesen szétzúzta, és csak a csodával határos módon állt helyre a Piave mentén (1917. október-december). Az év
egyetlen fénypontja Palesztina és Mezopotámia brit meghódítása és az Egyesült Államok hadba lépése volt, de az előbbi nem
volt fontos, az utóbbi pedig inkább ígéret volt a jövőre nézve, mint segítség 1917-nek.
Az első világháború legtöbb magas rangú katonai vezetőjének gondolkodásának irreális jellege talán sehol sem mutatkozik
meg világosabban, mint a brit főparancsnok, Sir Douglas (később gróf) Haig tábornagy, egy skót szeszgyáros család sarja
esetében. 1917 júniusában, a párizsi szövetségközi konferencia május 4-i, minden brit offenzívát elutasító döntése ellenére, és
akkor, amikor Oroszország és Szerbia már kiesett a háborúból, a francia katonai morál a nivellei offenzíva fiaskója után
megtört, az amerikai segítség pedig csaknem egy év múlva érkezett, Haig elhatározta, hogy a háború megnyerése érdekében
nagyszabású offenzívát indít a németek ellen. Figyelmen kívül hagyta hírszerzésének minden elrettentő információját,
kitörölte a jegyzőkönyvből a német tartalékokról ismert számadatokat, és megtévesztette a kabinetet, mind a helyzetet, mind
saját terveit illetően. A vita során a polgári politikai vezetők, akiket a katonák szinte általánosan tudatlan amatőrökként
vetettek meg, ítéletükben és várakozásaikban helyesebbnek bizonyultak. Haig csak azért kapott engedélyt passchendaele-i
offenzívájára, mert William Robertson tábornok (később tábornagy és báró), a birodalmi vezérkar főnöke fedezte Haig
hamisításait a német tartalékokról, és mert John Jellicoe első tengeri lord admirális azt mondta a kabinetnek, hogy ha Haig
nem tudja elfoglalni a belga partokon lévő tengeralattjáró-bázisokat (ami teljességgel lehetetlen cél), akkor "valószínűtlennek
tartja, hogy jövőre folytatni tudjuk a háborút, hajózás híján". Ezen az alapon Haig jóváhagyást nyert egy "lépésről lépésre"
végrehajtott, "súlyos veszteségekkel nem járó" offenzívához. Annyira optimista volt, hogy közölte tábornokaival, hogy "a
lovasság tömeges alkalmazására valószínűleg kínálkoznak lehetőségek". A július 31-én indított offenzíva a háború
legszörnyűbb harcává nőtte ki magát, amelyet hétről hétre vívtak a sártengerben, és a veszteségek három hónap után 400 000
főre emelkedtek. Októberben, amikor a helyzet már hetek óta reménytelennek tűnt, Haig még mindig ragaszkodott ahhoz,
hogy a németek az összeomlás szélén állnak, hogy veszteségeik kétszer akkorák, mint a briteké (lényegesen kisebbek voltak,
mint a briteké.
a briteknél), és hogy a németek összeomlása, és a tankok és a lovasság számára a lehetőség, hogy átrohanjanak rajtuk,
bármelyik pillanatban bekövetkezhet.
Az offenzívák kudarcának egyik fő oka a folyamatos front doktrínája volt, amely arra késztette a parancsnokokat, hogy ott
tartsák vissza az offenzívákat, ahol gyenge volt az ellenállás, és az ellenség erős pontjai ellen dobják be a tartalékaikat. Ezt a
doktrínát Ludendorff 1918 tavaszán egy új taktikával, a "beszivárgás" néven ismert taktikával teljesen megfordította. Ezzel a
módszerrel az erős pontok körül kellett előrenyomulni, a lehető leggyorsabban és legnagyobb erővel behatolva a gyenge
ellenálláson keresztül, az erős ellenállás központjait bekerítve és elszigetelve hagyva a későbbi figyelemre.
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Bár Ludendorff ezt a tervet nem hajtotta végre kellő meggyőződéssel ahhoz, hogy teljes sikert érjen el, mégis elképesztő
eredményeket ért el. A britek és franciák 1917-es nagy veszteségei, valamint a németek erejének a megszűnt orosz és román
frontról érkező erőkkel való növekedése lehetővé tette Ludendorff számára, hogy 1918 márciusában és áprilisában a nyugati
fronton Douai és Verdun között egy sor pörölycsapást mérjen a nyugati fronton. Végül május 27-én, rövid, de elsöprő erejű
bombázást követően a német áradat áttört a Chemin des Dames-on, átzúdult az Aisne-on, és könyörtelenül megindult Párizs
felé. Május 30-án már a Marne folyónál volt, harminchét mérföldre a fővárostól. Ott, a második marne-i csatában újra
lejátszódtak az 1914. szeptemberi események. Június 4-én a német előrenyomulást a második amerikai hadosztály ChâteauThierry-nél átmenetileg megállította. A következő hat hétben kilenc amerikai hadosztály által támogatott ellentámadások
sorozata indult a német behatolás északi szárnyán. A németek a Vesle folyó mögé vonultak vissza, katonailag sértetlenül, de
az influenza annyira tönkretette őket, hogy sok századnak csak harminc embere volt. A trónörökös a háború befejezését
követelte. Mielőtt erre sor kerülhetett volna, 1918. augusztus 8-án - "a német hadsereg fekete napja", ahogy Ludendorff
nevezte - a britek 456 harckocsival, 13 gyalogos és 3 lovashadosztály támogatásával hirtelen támadással áttörték a német
vonalat Amiens-nél. Amikor a németek 18 tartalékhadosztályt siettek fel, hogy támogassák a hat megtámadottat, a
szövetséges hatalmak megismételték a támadást Saint-Quentin-nél (augusztus 31.) és Flandriában (szeptember 2.). A Spában
ülésező német koronatanács úgy döntött, hogy a győzelem már nem lehetséges, de sem a polgári kormány, sem a hadsereg
vezetői nem vállalják a béketárgyalások megkezdését. Ezeknek a tárgyalásoknak a történetét egy pillanat múlva vizsgáljuk
meg, mint a háború alatt folytatódó diplomáciai tárgyalások hosszú sorának utolsó részét.
Az első világháború hadtörténetére visszatekintve egyértelmű, hogy az egész háború egy ostromhadművelet volt
Németország ellen. Miután az eredeti német támadást a Marne-nál megállították, Németország győzelme lehetetlenné vált,
mert nem tudta folytatni az előrenyomulást. Másrészt az antanthatalmak nem tudták a német lándzsahegyet kiszorítani
francia földről, noha több millió embert és dollármilliárdokat áldoztak erre az erőfeszítésre. Hiábavalónak tekintettek minden
olyan erőfeszítést, amely arra irányult, hogy Németországra más frontról törjenek rá, és amelyet megnehezített a
Franciaországra nehezedő folyamatos német nyomás. Ennek megfelelően, bár az olasz fronton, az Oszmán Birodalom arab
területein, 1915-ben közvetlenül a Dardanelláknál, 1915-1918-ban Szaloniki révén Bulgária ellen, valamint az egész orosz
front mentén szórványos támadásokat hajtottak végre, mindkét fél továbbra is
Északkelet-Franciaországot tekintette létfontosságú területnek. És ezen a területen nyilvánvalóan nem lehetett döntést hozni.
Németország gyengítésére az antanthatalmak blokádba kezdtek a központi hatalmakkal szemben, közvetlenül a tengereket
ellenőrizték, az 1916-os jütlandi német tengeri kihívás eredménytelensége ellenére, és korlátozták a Németországhoz közeli
semleges országok, például Hollandia importját. A blokádnak való ellenállás érdekében Németország négyoldalú eszközt
vetett be. A hazai fronton minden erőfeszítést megtettek a gazdasági élet ellenőrzésére, hogy minden árut a lehető
leghatékonyabban használjanak fel, és hogy az élelmiszert, a bőrt és más szükségleti cikkeket igazságosan osszák el
mindenki között. E küzdelem sikere a hazai fronton két német zsidó képességének volt köszönhető. Haber, a vegyész,
kidolgozott egy módszert a nitrogén levegőből való kinyerésére, és így megfelelő ellátást nyert minden műtrágya és minden
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robbanóanyag legszükségesebb alkotóeleméből. 1914 előtt a nitrogén legfőbb forrása a chilei guanó lelőhelyek voltak, és
Haber nélkül a brit blokád miatt a németek 1915-ben nitráthiány miatt vereséget szenvedtek volna. Walter Rathenau, a Német
Villamossági Vállalat és mintegy öt tucat másik vállalat igazgatója olyan mozgósításba szervezte a német gazdasági
rendszert, amely lehetővé tette, hogy Németország lassan fogyatkozó erőforrásokkal küzdjön tovább.
Katonai téren Németország háromszoros választ adott a brit blokádra. Megpróbált a blokádot déli és keleti ellenségei
(Oroszország, Románia és Olaszország) legyőzésével nyitni. Ez az erőfeszítés 1917-ben nagyrészt sikerrel járt, de már túl
késő volt. Ezzel párhuzamosan Németország a lövészárkokban folytatott kimerítő politikával próbálta kimeríteni nyugati
ellenségeit, és a brit hajózás ellen irányuló megtorló tengeralattjáróblokáddal próbálta Nagy-Britanniát kiszorítani a
háborúból. A tengeralattjáró-támadást, mint a tengeri hadviselés új módszerét, egészen 1917-ig tétován és eredménytelenül
alkalmazták. Ezután olyan kíméletlen hatékonysággal alkalmazták, hogy 1917 áprilisában csaknem egymillió tonna hajót
süllyesztettek el, és Nagy-Britanniát három héten belül az élelmiszerkészleteinek kimerülése elé szorították. A brit vereség
veszélye, a tengeralattjáró-támadások gonoszsága miatti erkölcsi felháborodás propagandaruhájába öltöztetve, 1917
áprilisának kritikus hónapjában az Egyesült Államokat az antant oldalán hozta be a háborúba. Eközben a nyugati fronton a
katonai kimerülés német politikája 1918-ig jól működött. Az év januárjára Németország körülbelül feleannyi embert
veszített, mint amennyit pótolt, és körülbelül feleannyit, mint amennyit az antant hatalmaknak okozott. Így az 1914-1918
közötti időszakban a Németországot a blokád által okozott gazdasági kimerülés és az antant katonai akciók által okozott
személyi kimerülés közötti versenyfutás zajlott. Ez a verseny soha nem dőlt el érdemben, mert 1917-ben három új tényező
lépett a képbe. Ezek a következők voltak: a német ellenblokád Nagy-Britannia tengeralattjárókkal való ellenblokádja, a
németek keleti győzelméből adódóan megnövekedett német munkaerő nyugaton, valamint az új amerikai erők nyugati frontra
érkezése. Az első két tényezőt az 1918. március-szeptember közötti időszakban a harmadik ellensúlyozta. 1918 augusztusára
Németország mindent megtett, ami tőle telik, és ez nem volt megfelelő. A blokád és az amerikai munkaerő növekvő áradata a
német vezetőket a megadás vagy a teljes gazdasági és társadalmi felfordulás választása elé állította.
Kivétel nélkül, a Junker katonai parancsnokok vezetésével a megadást választották. 13. fejezet - Diplomáciai történelem,
1914-1 918
A katonai akciók 1914 augusztusi kezdete nem jelentette a diplomáciai akciók végét, még a legfőbb ellenfelek között sem. A
diplomáciai tevékenység folytatódott, és nagyrészt két célt szolgált: (a) új országok bevonása a katonai tevékenységbe, vagy
éppen ellenkezőleg, távol tartása, és (b) a béke megkísérlése tárgyalások útján. Az első célhoz szorosan kapcsolódtak az
ellenséges területek feletti rendelkezésről szóló tárgyalások a harcok megszűnése után.
Az 1914-1918 közötti időszak diplomáciai tevékenységének hátterében egy olyan tény állt, amely viszonylag lassan hatott a
hadviselő felekre. Ez a modern hadviselés megváltozott jellege volt. A tizennyolcadik és a tizenkilencedik század elejének
háborúi - bizonyos kivételektől eltekintve - korlátozott erőforrásokkal, korlátozott célokért folytatott küzdelmek voltak. A
politikai demokrácia növekedése, a nacionalizmus térnyerése és a háború iparosodása totális háborúhoz vezetett, teljes
219

mozgósítással és korlátlan célokkal. A tizennyolcadik században, amikor az uralkodók még viszonylag mentesek voltak a
népi befolyástól, korlátozott célokért folytathattak háborúkat, és kompromisszumos alapon tárgyalhattak a békéről, amikor
ezek a célok elérésre kerültek, vagy elérhetetlennek tűntek. Egy zsoldos hadsereget használva, amely fizetségért harcolt,
szükség szerint háborúba küldhették vagy kivonhatták a hadsereget a háborúból, anélkül, hogy morálját vagy harci
képességeiket életbevágóan befolyásolták volna. A demokrácia és a tömeghadsereg megjelenése megkövetelte, hogy a
polgárok nagy része teljes szívvel támogasson minden háborús erőfeszítést, és lehetetlenné tette, hogy korlátozott célokért
háborúkat folytassanak. Ilyen népi támogatást csak nagy erkölcsi célok vagy egyetemes filozófiai értékek érdekében, vagy
legalábbis a túlélés érdekében lehetett nyerni. Ugyanakkor a modern társadalom növekvő iparosodása és gazdasági
integrációja lehetetlenné tette a háborús mozgósítást, kivéve, ha az nagyon kiterjedt, a teljes mozgósításhoz közelítő alapon
történik. Ezt a mozgósítást nem lehetett korlátozott célokra irányítani. Ezekből a tényezőkből alakult ki a totális háború, teljes
mozgósítással és korlátlan célokkal, beleértve az ellenség teljes megsemmisítését vagy feltétel nélküli megadását. Miután
ilyen grandiózus célokat és ilyen gigantikus terveket fogadtak el, szinte lehetetlenné vált a nem harcoló személyek további
létezésének engedélyezése a harcoló országokon belül vagy a semleges országokon kívül. Szinte axiómává vált, hogy "aki
nincs velem, az ellenem van". Ezzel egyidejűleg szinte lehetetlenné vált, hogy kellő kompromisszumot kössenek a
tárgyalásos békét lehetővé tevő, sokkal korlátozottabb célok elérése érdekében. Ahogy Charles Seymour fogalmazott:
"Mindkét fél győzelmi békét ígért magának. Maga a "tárgyalásos béke" kifejezés az árulás szinonimájává vált". Ráadásul a
modern háború népi alapja magas morált igényelt, amely könnyen romolhatott, ha kiszivárgott a hír, hogy a kormány a
harcok közepette tárgyal a békéről. E feltételek következtében az első világháború alatt a béketárgyalásokra irányuló
erőfeszítések általában nagyon titkosak és nagyon sikertelenek voltak.
A zsoldoscsapatokkal vívott, korlátozott célú háborúkról a nemzeti hadseregekkel vívott, korlátlan célú, korlátlan gazdasági
kimerítő háborúkra való áttérésnek messzemenő következményei voltak. A harcolók és a nem harcolók, valamint a hadviselő
felek és a semlegesek közötti különbségtétel elmosódott, és végül megkülönböztethetetlenné vált. A nemzetközi jog, amely a
korlátozott dinasztikus háborúk időszakában nőtt ki, sokat tett ezekből a megkülönböztetésekből. A nem harcoló felek
kiterjedt jogokkal rendelkeztek, amelyek arra törekedtek, hogy életmódjukat a lehető legnagyobb mértékben megvédjék a
harcok idején. A semlegesek hasonló jogokkal rendelkeztek. Cserébe szigorú kötelezettségek terhelték ezeket a
"kívülállókat", hogy mind a nem harcolók, mind a semlegesek maradjanak. Mindezek a különbségek 1914-1915-ben
felbomlottak, aminek következtében mindkét fél a meglévő nemzetközi jog nagymértékű megsértésére vetemedett.
Valószínűleg összességében ezek a jogsértések az antant részéről kiterjedtebbek voltak (bár kevesebb nyilvánosságot
kaptak), mint a központi hatalmak részéről. Ennek oka az volt, hogy a németek még mindig a hivatásos hadsereg régebbi
hagyományait őrizték, és helyzetük, mind megszállóként, mind pedig "központi hatalomként", korlátozott emberi és
gazdasági erőforrásokkal, előnyükre vált a harcoló és nem harcoló, valamint a hadviselő és semleges közötti különbségtétel
fenntartása. Ha az előbbi megkülönböztetést fenn tudták volna tartani, akkor az ellenséges hadsereggel kellett volna
harcolniuk, nem pedig az ellenséges polgári lakossággal, és ha az előbbit legyőzték, akkor az utóbbitól nem kellett volna
tartaniuk, amelyet minimális csapatokkal lehetett volna ellenőrizni. Ha fenn tudták volna tartani a hadviselő és semleges
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ország közötti különbséget, lehetetlen lett volna Németország blokád alá vonása, mivel az alapvető ellátmányokat semleges
országokon keresztül lehetett volna behozni. Ez volt az oka annak, hogy Schlieffen eredeti terveit, amelyek szerint
Franciaországot Hollandián és Belgiumon keresztül kellett volna megtámadni, Moltke kizárólag Belgiumon keresztül történő
támadásra változtatta. A semleges Hollandiának meg kellett maradnia a polgári javak ellátási csatornájának. Ez azért volt
lehetséges, mert a nemzetközi jog különbséget tett a háborús áruk között, amelyeket csempészárunak lehetett nyilvánítani, és
a polgári áruk között (beleértve az élelmiszereket is), amelyeket nem lehetett így nyilvánítani. Ráadásul a német tervek, mint
már jeleztük, rövid, határozott háborút kívántak az ellenséges fegyveres erők ellen, és nem vártak és nem is kívántak teljes
gazdasági mozgósítást vagy akár teljes katonai mozgósítást, mivel ezek megzavarhatták volna a Németországban meglévő
társadalmi és politikai struktúrát. Ezen okok miatt Németország nem készített terveket sem ipari vagy gazdasági
mozgósításra, sem hosszú háborúra, sem blokádnak való ellenállásra, és remélte, hogy munkaerejének kisebb hányadát fogja
mozgósítani, mint közvetlen ellenségei.
A Schlieffen-terv kudarca megmutatta ezen elképzelések hibáját. Nemcsak egy hosszú háború kilátása tette szükségessé a
gazdasági mozgósítást, hanem Belgium megszállása megmutatta, hogy a nemzeti érzés hajlamos volt arra, hogy a harcoló és
nem harcoló személyek közötti különbséget akadémikussá tegye. Amikor belga civilek német katonákra lőttek, az utóbbiak
civil túszokat ejtettek, és megtorlást gyakoroltak a civileken. Ezeket a német akciókat a brit propagandagépezet az egész
világon "atrocitásokként" és a nemzetközi jog megsértéseként hirdette (amik voltak is), míg a belga civil mesterlövészeket
hűséges hazafiakként mentegették ( bár tetteik még egyértelműbben sértették a nemzetközi jogot, és mint ilyenek, súlyos
német reakciókat indokoltak).
Ezeket az "atrocitásokat" a britek arra használták fel, hogy igazolják a saját nemzetközi jog megsértését. Már 1914. augusztus
20-án csempészáruként kezelték az élelmiszereket, és beavatkoztak az Európába irányuló semleges
élelmiszerszállítmányokba. 1914. november 5-én az egész tengert Skóciától Izlandig "háborús zónává" nyilvánították,
robbanásveszélyes úszó aknamezőkkel borították be, és elrendelték, hogy a Balti-tengerre, Skandináviába vagy az Alföldre
tartó hajóknak a La Manche-csatornán keresztül kell haladniuk, ahol megállították, átkutatták őket, és rakományuk nagy
részét lefoglalták, még akkor is, ha ezek a rakományok a hatályos nemzetközi jog szerint nem voltak csempészárunak
nyilváníthatók. Megtorlásképpen a németek 1915. február 18-án a La Manche-csatornát "háborús övezetnek" nyilvánították,
bejelentették, hogy tengeralattjáróik elsüllyesztik az ottani hajókat, és elrendelték, hogy a Balti-tenger térségébe tartó hajók a
Skóciától északra vezető útvonalat használják. Az Egyesült
Államok, amely elutasította a skandináv felkérést, hogy tiltakozzon az angolok Skóciától északra aknákkal lezárt háborús
övezet ellen, hevesen tiltakozott a németek tengeralattjárókkal lezárt háborús övezet ellen a Keskeny-tengeren, noha, ahogy
egy amerikai szenátor fogalmazott, "a tengeralattjáró embersége bizonyára magasabb szinten állt, mint az úszó aknaé, amely
sem mérlegelést, sem ítélőképességet nem tudott gyakorolni".
Az Egyesült Államok elfogadta a brit "háborús övezetet", és megakadályozta, hogy hajói használják azt. Másrészt nem volt
hajlandó elfogadni a német háborús övezetet, és ragaszkodott ahhoz, hogy az amerikaiak élete és vagyona amerikai védelem
221

alatt álljon még akkor is, ha fegyveres hadviselő hajókon utaznak ebben a háborús övezetben. Az Egyesült Államok továbbá
ragaszkodott ahhoz, hogy a német tengeralattjáróknak be kell tartaniuk a felszíni hajókra vonatkozóan megszabott tengeri
törvényeket. Ezek a törvények úgy rendelkeztek, hogy a kereskedelmi hajókat egy hadihajó megállíthatja és átvizsgálhatja, és
ha csempészárut szállítanak, elsüllyeszthetik, miután az utasokat és a hajó iratait biztonságos helyre szállították. A
biztonságos hely nem a hajók csónakjai voltak, kivéve, ha szárazföld vagy más hajók látótávolságában, nyugodt tengeren
voltak. Az így megállított kereskedelmi hajó csak akkor kapta meg ezeket a jogokat, ha nem követett el ellenséges hadihajó
elleni ellenséges cselekményt. A német tengeralattjárók számára nemcsak nehéz, sőt lehetetlen volt ezeknek a feltételeknek
megfelelni, hanem gyakran veszélyes is, mivel a brit kereskedelmi hajók utasítást kaptak arra, hogy a német
tengeralattjárókat látásból megtámadják, lehetőleg rammolással. A német tengeralattjárók számára még az is veszélyes volt,
hogy a semleges hajókra vonatkozó bevett jogot alkalmazzák; ugyanis a brit hajók az ilyen agresszív parancsok birtokában
gyakran semleges zászlók alatt közlekedtek, és amíg lehetett, semlegesnek adták ki magukat. Ennek ellenére az Egyesült
Államok továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy a németek tartsák be a régi törvényeket, miközben elnézte ugyanezen
törvények brit megsértését, olyannyira, hogy a hadihajók és a kereskedelmi hajók közötti különbség elmosódott. Ennek
megfelelően a német tengeralattjárók elkezdték elsüllyeszteni a brit kereskedelmi hajókat kevés figyelmeztetés nélkül. Azzal
próbálták igazolni a harcoló és nem harcoló személyek közötti különbségtétel elmulasztását, hogy a brit úszó aknák, a brit
élelmiszerblokád és a kereskedelmi hajóknak a tengeralattjárók megtámadására vonatkozó brit utasítások nem tettek ilyen
különbséget, de nem voltak sikeresebbek, mint azok az erőfeszítéseik, amelyekkel azt próbálták bizonyítani, hogy a belga
polgári lakossággal szembeni szigorúságukat a német csapatok elleni polgári támadások igazolják. Megpróbálták továbbvinni
a jogi megkülönböztetéseket, amelyek egy korábbi időszakból maradtak fenn, amikor a körülmények még egészen mások
voltak, és e megkülönböztetések végső feladása azzal az indokkal, hogy ellenségeik már felhagytak velük, csak rontott a
helyzeten, mert ha a semlegesek hadviselő felekké válnak, a nem harcolók pedig harcolókká, Németország és szövetségesei
sokkal többet szenvednének, mint Nagy-Britannia és barátai. Végső soron ezért semmisítették meg a megkülönböztetéseket;
de minden jogi kérdés mögött ott volt az a baljós tény, hogy a háború totálissá válásával szinte lehetetlenné tette mind a
semlegességet, mind a tárgyalásos békét. Most fordítsuk figyelmünket erre a semlegességért folytatott küzdelemre és a
tárgyalásos békéért folytatott küzdelemre.
Ami a jogi vagy diplomáciai kötelezettségvállalásokat illeti, Németország 1914 júliusában joggal számíthatott arra, hogy
Ausztria-Magyarország, Olaszország, Románia és talán Törökország is mellé áll, és hogy ellenfelei Szerbia, Montenegró,
Oroszország és Franciaország lesznek, Anglia pedig legalábbis kezdetben fenntartja semlegességét. Ehelyett Olaszország és
Románia harcolt ellene, és ezt a veszteséget nem ellensúlyozta Bulgária csatlakozása az ő oldalára. Ráadásul ellenfelei
Anglia, Belgium, Görögország, Görögország, az Egyesült Államok, Kína, Japán, az arabok és húsz másik "szövetséges és
társult hatalom". Az a folyamat, amelynek során a valóság ennyire másként alakult, mint Németország jogos várakozásai,
fogja most a figyelmünket lekötni.
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Törökország, amely már 1890 előtt közeledett Németországhoz, 1914. július 27-én, amikor a szarajevói válság a tetőfokára
hágott, szövetséget ajánlott Németországnak. A dokumentumot augusztus 1-jén titokban írták alá, és arra kötelezte
Törökországot, hogy belép a háborúba Oroszország ellen, ha Oroszország megtámadja Németországot vagy Ausztriát.
Közben Törökország megtévesztette az antanthatalmakat, hosszas tárgyalásokat folytatott velük a háborúval kapcsolatos
hozzáállásáról. Október 29-én levetette semlegességének álarcát azzal, hogy megtámadta Oroszországot, és ezzel a déli
útvonalon elvágta nyugati szövetségeseitől. Az Oroszországra nehezedő nyomás enyhítésére a britek eredménytelen támadást
intéztek Gallipoli ellen a Dardanelláknál (1915. február-december). Csak 1916 végén kezdődött meg egy valódi támadás
Törökország ellen, ezúttal Egyiptom felől Mezopotámiába, ahol 1917 márciusában elfoglalták Bagdadot, és megnyílt az út a
völgyön, valamint Palesztinán keresztül Szíriába. Jeruzsálem 1917 decemberében Allenby tábornok kezére került, Szíria főbb
városai pedig a következő októberben (1918) estek el.
Bulgária, amely még mindig szenvedett a második balkáni háborútól (1913), amelyben területeket vesztett Romániával,
Szerbiával, Görögországgal és Törökországgal szemben, a háború 1914-es kitörésétől kezdve Németország felé hajlott, és
ebben a hajlamában megerősítette az Oroszország elleni októberi török támadás. Mindkét fél megpróbálta megvásárolni
Bulgária hűségét, amiben az antanthatalmakat akadályozta, hogy Bulgária törekvéseit csak Görögország, Románia vagy
Szerbia rovására lehetett volna kielégíteni, akiknek a támogatására szintén vágytak.
Bulgária Trákiát akarta a Maritsa folyótól a Vardarig, beleértve Kavallát és Szalonikit (amelyek görögök voltak), Macedónia
nagy részét (amely görög vagy szerb volt) és Dobrudzsát (Romániától). Az antanthatalmak 1914 novemberében felajánlották
Trákiát a Vardarig, 1915 májusában pedig Macedónia egy részét is hozzáadták, Szerbiát pedig Bosznia, Hercegovina és a
dalmát tengerpart felajánlásával kompenzálták. Németország ezzel szemben 1915 júliusában Bulgáriának a Maritsa folyó
mentén egy török területcsíkot adott, ehhez hat héttel később 200 000 000 frank kölcsönt adott, 1915 szeptemberében pedig
Bulgária minden követelését elfogadta, feltéve, hogy az a hadviselő országok rovására megy. Egy hónapon belül Bulgária
Szerbia megtámadásával belépett a háborúba (1915. október 2.). Jelentős sikereket ért el, nyugat felé Szerbián át Albániába
nyomult, de közben kitette balszárnyát a már Szalonikiben állomásozó antant erők támadásának. Ez a támadás 1918
szeptemberében következett be, és egy hónapon belül arra kényszerítette Bulgáriát, hogy fegyverszünetet kérjen (szeptember
30.). Ez jelentette az első törést a Központi Hatalmak egységes frontjában.
Amikor 1914-ben kitört a háború, Románia semleges maradt, annak ellenére, hogy 1883-ban csatlakozott a Hármas
Szövetséghez. Ez a csatlakozás a királyi család német szimpátiája miatt történt, és annyira titkos volt, hogy csak néhány
ember tudott róla. Maga a román nép szimpatizált Franciaországgal. Románia akkoriban három részből állt (Moldva,
Vallachia és Dobrudzsa), és arra törekedett, hogy Besszarábiát Oroszországtól, Erdélyt pedig Magyarországtól megszerezze.
Nem tűnt lehetségesnek, hogy Románia mindkettőt megszerezze, mégis pontosan ez történt, mert Oroszországot 1917-es
forradalma után Németország legyőzte és az antanthatalmak kiközösítették, Magyarországot pedig 1918-ban az
antanthatalmak verték meg. A románok 1878 után erősen oroszellenesek voltak, de ez az érzés az idők folyamán csökkent,
míg a Központi Hatalmakkal szembeni ellenszenv nőtt, az erdélyi román kisebbséggel szembeni magyar rossz bánásmód
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miatt. Ennek következtében Románia 1914-ben semleges maradt. Az antanthatalmak erőfeszítései, hogy megnyerjék maguk
mellé, egészen Károly király 1914 októberében bekövetkezett haláláig hiábavalóak voltak. A románok az antant oldalán való
beavatkozásuk áraként Erdélyt, Bukovina egy részét és a Temesvári Bánátot, 500 000 antant katonát a Balkánon, 200 000
orosz katonát Besszarábiában és a nagyhatalmakkal egyenlő státuszt kértek a békekonferencián. Ezért cserébe megígérték,
hogy megtámadják a Központi Hatalmakat, és nem kötnek külön békét. Csak az antanthatalmak által 1916-ban elszenvedett
súlyos veszteségek késztették őket arra, hogy elfogadják ezeket a feltételeket. Ezt az év augusztusában meg is tették, és
Románia tíz nappal később belépett a háborúba. A Központi Hatalmak azonnal lerohanták az országot, és decemberben
elfoglalták Bukarestet. A románok addig nem voltak hajlandók békét kötni, amíg 1918 tavaszán a németek előrenyomulása a
Marne-nál meg nem győzte őket arról, hogy a Központi Hatalmak győzni fognak. Ennek megfelelően aláírták
Németországgal a bukaresti szerződést (1918. május 7.), amellyel Dobrudzsát Bulgáriának adták, de igényt szereztek
Besszarábiára, amelyet Németország korábban elvett Oroszországtól. Németország emellett kilencven évre bérleti jogot
kapott a román olajkutakra.
Bár az antant erőfeszítései, hogy Görögországot bevonják a háborúba, a leghosszabbak és a leggátlástalanabbak voltak a
korszakban, mindaddig sikertelenek voltak, amíg Konstantin király a trónon maradt (1917 júniusáig). Görögországnak
felajánlották a törökországi Szmirnát, ha átadja Kavalát Bulgáriának és támogatja Szerbiát. Eleutheriosz Venizelosz
miniszterelnök kedvező volt, de nem tudta meggyőzni a királyt, és hamarosan lemondásra kényszerült (1915 márciusában).
Augusztusban tért vissza hivatalába, miután júniusban megnyerte a parlamenti választásokat. Amikor Szerbia az 1913-as
szerb-görög szerződésben ígért 150 000 fős hadsereget kért Görögországtól egy Szerbia elleni bolgár támadás elleni
védelemként, Venizelosz megpróbálta megszerezni ezeket az erőket az antanthatalmaktól. Négy francia-brit hadosztály szállt
partra Szalonikiben (1915 októberében), de Venizeloszt Konstantin király azonnal kiszorította hivatalából. Az antant ezután
felajánlotta, hogy Ciprust átengedi Görögországnak a Bulgária elleni görög támogatásért cserébe, de ezt elutasították (1915.
október 20.). Amikor a német és bolgár erők elkezdték elfoglalni a görög Macedónia egyes részeit, az antanthatalmak blokád
alá vették Görögországot, és ultimátumot küldtek, amelyben a görög hadsereg leszerelését és felelős kormányt kértek
Athénban (1916. június). A görögök azonnal elfogadták, mivel a leszereléssel kevésbé valószínűvé vált, hogy háborúra
kényszeríthetik őket Bulgária ellen, és a felelős kormány iránti követelést Venizelosz beck 'hivatalba lépése nélkül is
teljesíteni lehetett. Az antanthatalmak így meghiúsulva új ideiglenes görög kormányt hoztak létre Venizelosz vezetésével a
szaloniki bázisukon. Ott hadat üzent a Központi Hatalmaknak (1916 novemberében). Az antant ekkor követelte, hogy a
központi hatalmak követei utasítsák ki Athénból, és adják át az athéni kormány ellenőrzése alatt álló hadianyagokat. Ezeket a
követeléseket elutasították (1916. november 30.). Az antant erők még aznap partra szálltak Athén (Pireusz) kikötőjében, de
csak egy éjszakán át maradtak, helyükre az antant Görögország blokádja lépett. A Venizelosz-kormányt Nagy-Britannia
elismerte (1916. december), de a helyzet változatlanul húzódott. 1917 júniusában újabb ultimátumot küldtek Athénba,
amelyben Konstantin király lemondását követelték. Ezt a követelést a főváros elfoglalásával támasztották alá.
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Thesszália és Korinthosz elfoglalásával, és azonnal elfogadták. Venizelosz lett az athéni kormány miniszterelnöke, és másnap
(1917. június 27-én) hadat üzent a Központi Hatalmaknak Ez elegendő támpontot adott az antantnak ahhoz, hogy Louis
Franchet d'Esperey francia tábornok vezetésével felhajtja a Vardar-völgyet, és kiszorítsa Bulgáriát a háborúból.
Az 1914-es háború kitörésekor Olaszország semlegességét azzal az indokkal nyilvánította ki, hogy az 1882-es, 1912-ben
megújított hármas szövetség csak védelmi háború esetén kötelezte a Központi Hatalmak támogatására, és hogy a Szerbia
elleni osztrák akció nem tartozik ebbe a kategóriába. Az olaszok számára a hármas szövetség továbbra is teljes mértékben
érvényben volt, és így a VII. cikkely értelmében jogosultak voltak a Balkánon elért osztrák területi nyereségekért való
kártérítésre. Ennek a rendelkezésnek a biztosítékaként az olaszok 1914 novemberében elfoglalták az albániai Valona
kerületet. A központi hatalmaknak Olaszország megvesztegetésére tett erőfeszítései nehezen mentek, mert az olasz
követelések nagyrészt Ausztria rovására mentek. Ezek a követelések Dél-Tirolt, Görzöt, a dalmát szigeteket és Valonát
foglalták magukban, Trieszt szabad várossá tételével. Olaszországban nagy nyilvános vita zajlott azok között, akik az antant
oldalán támogatták a háborúba való beavatkozást, és azok között, akik semlegesek akartak maradni. Az antant kormányok
ügyes pénzköltéssel jelentős támogatást tudtak szerezni. Legfőbb eredményük az volt, hogy a Benito Mussolininek nyújtott
nagy összegű pénzbeli támogatásokkal megosztották az általában pacifista Szocialista Pártot. A fanatikus szocialista
Mussolini, aki az 1911-es tripoli háborúban pacifista vezető volt, a fő szocialista lap, az Avanti szerkesztője volt. Kizárták a
pártból, amikor támogatta az antant oldalán történő beavatkozást, de francia pénzből megalapította saját lapját, a Popolo
d'ltalia-t, és belevágott abba az elvtelen karrierbe, amely végül Olaszország diktátorává tette.
A titkos londoni szerződéssel (1915. április 26.) Olaszország fent felsorolt követeléseit az antant hatalmak elfogadták, és
kibővítették azzal, hogy Olaszország megkapja Trentinót, Triesztet, Isztriát (de Fiumét nem), Dél-Dalmáciát, Albániát is
protektorátusként, a Dodekanészosz-szigeteket, a kis-ázsiai Adalíciát, Afrikában kompenzációs területeket, ha az
antanthatalmak ezen a kontinensen bármilyen felvásárlást hajtanának végre, 50 millió font kölcsönt, a háborús kártérítés egy
részét, és a pápa kizárását a béke felé vezető tárgyalásokból. E széleskörű ígéretekért Olaszország beleegyezett, hogy egy
hónapon belül háborút indít valamennyi központi hatalom ellen. Ausztria-Magyarországnak 1915. május 23-án üzent hadat,
Németországnak azonban csak 1916 augusztusában.
A londoni szerződés azért bír rendkívüli jelentőséggel, mert szelleme több mint huszonöt éven át kísértette Európa
kancelláriáit. Ez szolgált ürügyül az Etiópia elleni olasz támadásra 1935-ben és a Franciaország elleni támadásra 1940-ben.
Az olasz háborús erőfeszítéseket annak a kísérletnek szentelték, hogy a Habsburg-erőket visszaszorítsák az Adriai-tenger
fejétől. Az Isonzó folyónál, igen nehéz terepen vívott, legalább tizenkét csatából álló csatasorozatban az olaszok feltűnően
sikertelenek voltak. 1917 őszén Németország elegendő erősítést adott az osztrákoknak ahhoz, hogy Caporettónál
áttörhessenek az olasz vonalak hátsó részébe. Az olasz védelem összeomlott, és csak több mint 600 000 fős veszteségek után
állt helyre a Piave folyó mentén, többségük dezertálással. Ausztria nem tudta kihasználni ezt az előnyt, mert a háborúban...
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fáradtsága, képtelensége, hogy hazai gazdaságát sikeresen mozgósítsa háborús célokra, és mindenekelőtt a Habsburg-uralom
alatt álló nemzetiségek növekvő nyugtalansága miatt. Ezek a csoportok az antant fővárosaiban kormánybizottságokat hoztak
létre, és "légiót" szerveztek, hogy az antant oldalán harcoljanak. Olaszország 1918 áprilisában Rómában nagy találkozót
szervezett ezeknek a népeknek. Aláírták a "Római paktumot", amelyben megígérték, hogy az alávetett népek
önrendelkezéséért dolgoznak, és megállapodtak abban, hogy az olaszok és a délszlávok között a határt nemzetiségi vonalak
mentén húzzák meg.
Oroszországot, akárcsak Romániát, 1917-ben kiszorították a háborúból, és 1918-ban Németország külön béke aláírására
kényszerítette. Az 1914-ben Németország ellen indított orosz támadást az augusztusi és szeptemberi tannenbergi és a maszuri
tavaknál vívott csatákban teljesen megtörték, de az osztrák erőkkel szemben Galíciában való helytállási képességük
lehetetlenné tette a háború befejezését keleten. Az orosz veszteségek nagyon súlyosak voltak a nem megfelelő utánpótlás és
muníció miatt, míg az osztrákok jelentős erőket vesztettek, különösen szlávokból, az oroszokhoz való dezertálással. Ez
utóbbi tényező tette lehetővé, hogy Oroszország megszervezze a több mint 100 000 fős "cseh légiót". Az osztrák frontra
1915-ben Galíciában érkező német erősítések lehetővé tették a nagy osztrák-német offenzívát, amely átkelt Galícián, és
szeptemberre elfoglalta egész Lengyelországot és Litvániát. Ezekben a hadműveletekben az oroszok mintegy egymillió
embert vesztettek. További egymilliót vesztettek az 1916-os "Bruszilov" ellentámadásban, amely elérte a Kárpátokat, mielőtt
a Franciaországból érkező német erősítés megállította volna. Ekkorra a cári kormány presztízse annyira lecsökkent, hogy
1917 márciusában könnyedén leváltották a Kerenszkij vezette parlamenti kormányt. Az új kormány megpróbálta folytatni a
háborút, de rosszul ítélte meg az orosz nép hangulatát. Ennek eredményeként a szélsőséges kommunista csoport, a
bolsevikok, 1917 novemberében meg tudta ragadni a kormányt, és meg is tudta tartani, mivel békét és földet ígértek a
megfáradt orosz népnek. A német vezérkar által diktált német követelések olyan szigorúak voltak, hogy a bolsevikok
elutasították a hivatalos béke aláírását, de 1918. március 3-án kénytelenek voltak elfogadni a breszt-litovszki békeszerződést.
Ezzel a szerződéssel Oroszország elvesztette Finnországot, Litvániát, a balti tartományokat, Lengyelországot, Ukrajnát és
Transzkaukáziát. A háború alatt a németek arra irányuló erőfeszítései, hogy ezeket a területeket gazdasági értelemben
kiaknázzák, nem jártak sikerrel.
A japánok 1914. augusztus 23-i háborús beavatkozását teljes mértékben a Távol-Keleten és a csendes-óceáni térségben való
törekvései határozták meg. A nagyhatalmak Európával kapcsolatos aggodalmából adódó lehetőséget arra kívánta
felhasználni, hogy engedményeket szerezzen Kínától és Oroszországtól, és Németország helyébe lépjen, nemcsak a keleti
gyarmati birtokain, hanem lehetőség szerint átvegye annak kereskedelmi pozícióit is. Az Egyenlítőtől északra fekvő német
szigetkolóniákat azonnal elfoglalták, és a kiaochowi német koncessziót rövid ostrom után elfoglalták. 1915 januárjában
ultimátum formájában "Huszonegy követelést" terjesztettek Kína elé, amelyet nagyrészt el is fogadtak. Ezek a követelések
kiterjedtek a németek santungi pozíciójához való csatlakozásra, a japán bérleti szerződések kiterjesztésére Mandzsúriában, a
japánok teljes kereskedelmi szabadságával ezen a területen, kiterjedt jogokra Észak-Kína egyes meglévő vas- és
acélvállalataiban, és Kína partvidékének lezárására minden jövőbeli külföldi koncesszió előtt. A japán tanácsadók kínai
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politikai, katonai és pénzügyi kérdésekben való alkalmazására vonatkozó követelést elutasították és visszavonták. 1916.
július 3-án Japán elnyerte új kínai pozíciójának orosz elismerését, cserébe azért, hogy Japán elismerje a
Külső-Mongóliába való orosz behatolást. Újabb engedményeket nyertek Kínától 1917 februárjában, amelyeket az Egyesült
Államok novemberben az úgynevezett Lansing-Ishii-jegyzetben fogadott el. Ezekben a jegyzékekben a japánok szóban
támogatták az amerikaiak ragaszkodását Kína területi integritásának, politikai függetlenségének és kereskedelmi ügyekben a
"nyitott ajtók" politikájának fenntartásához.
A bolsevik forradalom kitörése Oroszországban, majd az ország feletti német győzelem és a polgárháború kezdete olyan
lehetőséget adott a japánoknak a Távol-Keleten, amelyet nem haboztak kihasználni. Nagy-Britannia és az Egyesült Államok
támogatásával 1918 áprilisában partra szálltak Vlagyivosztokban, és a transzszibériai vasútvonal mentén megindultak nyugat
felé. Az orosz fronton a cseh légió már fellázadt a bolsevik uralom ellen, és ugyanezen a vasútvonalon harcolt kelet felé. A
cseheket végül Európába evakuálták, míg a japánok továbbra is tartották a vasútvonal keleti végét, és támogatást nyújtottak a
polgárháború bolsevikellenes frakcióinak. Több mint egy évnyi zavaros harc után világossá vált, hogy a bolsevikellenes
frakciók vereséget szenvednek, és a japánok nem számíthatnak további engedményekre a bolsevikoktól. Ennek megfelelően
1922 októberében kiürítették Vlagyivosztokot.
Kétségtelen, hogy a háborús időszak legnépesebb diplomáciai megállapodásai az Oszmán Birodalom feletti rendelkezésről
szóltak. Oroszország és Franciaország már 1915 februárjában aláírt egy megállapodást, amelynek értelmében Oroszország
szabad kezet kapott keleten, cserébe Franciaországnak szabad kezet adott nyugaton. Ez azt jelentette, hogy Oroszország
annektálhatta Konstantinápolyt és megakadályozhatta a független Lengyelországért indított mozgalmat, míg Franciaország
elvehette Elzász-Lotaringiát Németországtól, és francia befolyás alatt új, független államot hozhatott létre a Rajna-vidéken.
Egy hónappal később, 1915 márciusában Nagy-Britannia és Franciaország beleegyezett, hogy Oroszország annektálja a
szorosokat és Konstantinápolyt. Az antanthatalmak közvetlen tevékenysége azonban az arabok arra való ösztönzésére
irányuló terveknek szólt, hogy lázadjanak fel a szultán fennhatósága ellen, vagy legalábbis tartózkodjanak a háborús
törekvések támogatásától. E tevékenységek sikerének esélyeit növelte az a tény, hogy az Oszmán Birodalom arab részei, bár
névlegesen a szultánnak voltak alárendelve, máris számos kisebb hatalmi szférára szakadtak szét, némelyikük gyakorlatilag
független volt. Az arabokat, akik a törököktől teljesen különálló népet alkottak, akik inkább sémi, mint ural-altáji nyelvet
beszéltek, és akik életmódjukban nagyrészt nomádok maradtak, míg a törökök szinte teljesen paraszti népekké váltak, az
oszmán népekkel alig több kötötte össze, mint a muszlim valláshoz való közös hűség. Ezt a kapcsolatot gyengítették az
oszmán állam szekularizálására irányuló erőfeszítések és a török nacionalizmus erősödése, amely reakcióként az arab
nacionalizmus szellemét hívta elő.
1915-1916-ban az egyiptomi brit főbiztos, Sir Henry McMahon levelezésbe lépett a mekkai Husszein sejkkel. Bár kötelező
érvényű megállapodást nem írtak alá, megbeszéléseik lényege az volt, hogy Nagy-Britannia elismeri az arabok
függetlenségét, ha fellázadnak Törökország ellen. A megállapodás által lefedett terület az Oszmán Birodalomnak a 37.
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szélességi foktól délre eső részeire terjedt ki, kivéve Adanát, Alexandrettát és "Szíriának azokat a részeit, amelyek
Damaszkusz, Homsz, Hama és Aleppó kerületeitől nyugatra fekszenek, [amelyek] nem mondhatók tisztán arabnak".
Ezenkívül Aden kivételt képezett, míg Bagdad és Bászra "különleges közigazgatással" rendelkezett. Franciaország jogait az
egész területen fenntartották, a Perzsa-öböl partjai mentén a különböző helyi szultánokkal kötött meglévő brit
megállapodásokat fenn kellett tartani, és Husszein a háború után kizárólag brit tanácsadókat alkalmazhatott volna. A területek
e felosztásából kiterjedt vita alakult ki, amelynek fő vitás pontja az volt, hogy a nyilatkozat megfogalmazása szerint
Palesztina az araboknak juttatott területhez vagy a fenntartott területhez tartozott-e? E kifejezéseknek azt az értelmezését,
hogy Palesztinát kizárják az arabok kezéből, McMahon később, 1922 után több alkalommal, és a leghatározottabban 1937ben tette meg.
Miközben McMahon Husszeinnel tárgyalt, az indiai kormány Percy Coxon keresztül tárgyalt a nejdi Ibn-Szaúddal, és egy
1915. december 26-i megállapodásban elismerte függetlenségét, cserébe a háborúban való semlegesség ígéretéért. Röviddel
ezután, 1916. május 16-án Oroszország, Franciaország és Nagy-Britannia aláírta a Sykes-Picot-megállapodást, amelyet a
főtárgyalók nevéről Sykes-Picot-megállapodásnak neveztek el. A megállapodáshoz 1917 elején Olaszország is csatlakozott.
A megállapodás úgy osztotta fel az Oszmán Birodalmat, hogy a törököknek kevés maradt, kivéve az Ankarától 200 vagy 250
mérföldön belüli területet. Oroszországé lett Konstantinápoly és a szorosok, valamint Északkelet-Anatólia, beleértve a
Fekete-tenger partvidékét; Olaszországé Anatólia délnyugati partvidéke Szmirnától Adalíciáig; Franciaországé KeletAnatólia nagy része, beleértve Mersint, Adanát és Kilíciát, valamint Kurdisztán, Alexandretta, Szíria és Észak-Mezopotámia,
beleértve Moszult is; Nagy-Britannia megkapta a Levantét Gázától délre a Vörös-tengerig, Transzjordániát, a szíriai sivatag
nagy részét, Mezopotámia egészét Kirkuktól délre (beleértve Bagdadot és Bászrát), valamint a Perzsa-öböl partvidékének
nagy részét Arábiában. A tervek szerint Szmirna környéki Nyugat-Anatólia is Görögországhoz került volna. Magát a
Szentföldet is nemzetközivé akarták tenni.
A következő dokumentum, amely az Oszmán Birodalom felosztásával foglalkozott, az 1917 novemberében kiadott híres
"Balfour-nyilatkozat" volt. Valószínűleg a háborús időszak egyetlen dokumentuma sem adott több vitára okot, kivéve Wilson
tizennégy pontját, mint ez a rövid, kevesebb mint tizenegy soros nyilatkozat. A viták nagy része abból a meggyőződésből
ered, hogy ez az ígéret ígért valamit valakinek, és hogy ez az ígéret ellentétben állt más ígéretekkel, nevezetesen a Sherif
Husseinnek tett "McMahon-ígérettel". A Balfour-nyilatkozat Arthur James Balfour brit külügyminiszter Arthur Rothschild
lordnak, a brit cionista mozgalom egyik vezető személyiségének írt levelében jelent meg. Ez a mozgalom, amely Ausztriában
és Németországban sokkal erősebb volt, mint Nagy-Britanniában, arra törekedett, hogy Palesztinában, vagy esetleg máshol
hozzon létre valamilyen területet, ahová az antiszemita üldöztetés elől menekülők vagy más zsidók "nemzeti otthont"
találhatnak. Balfour levele így szólt: "Őfelsége kormánya kedvezően szemléli a zsidó nép nemzeti otthonának Palesztinában
való létrehozását, és minden erejével azon lesz, hogy e cél elérését elősegítse, azzal a világos kikötéssel, hogy semmi olyat
nem szabad tenni, ami a Palesztinában létező nem zsidó közösségek polgári és vallási jogait, vagy a zsidók által bármely más
országban élvezett jogokat és politikai státust sértheti." A kormány nem fogadja el a zsidóknak a Palesztinában való
228

letelepedését. Meg kell jegyezni, hogy ez nem volt sem megállapodás, sem ígéret, hanem csupán egy egyoldalú nyilatkozat,
hogy nem ígért zsidó államot Palesztinában, sőt Palesztinát sem a zsidók otthonaként, hanem csupán egy ilyen otthon
létrehozását javasolta Palesztinában, és hogy ez fenntartott bizonyos jogokat a területen már létező csoportok számára.
Husszein olyannyira elkeseredett, amikor ezt megtudta, hogy magyarázatot kért, és D. G. Hogarth a brit kormány nevében
biztosította arról, hogy "a zsidó letelepedés Palesztinában csak olyan mértékben lesz megengedett, amennyire ez összhangban
van az arab lakosság politikai és gazdasági szabadságával". Ez a megnyugtatás nyilvánvalóan elfogadható volt Husszein
számára, de más arab vezetők körében továbbra is kételyek merültek fel. Hét ilyen vezető kérésére 1918. június 16-án NagyBritannia nyilvános választ adott, amely három részre osztotta az arab területeket: (a) az Arab-félsziget Ádentől Akabáig (a
Vörös-tenger partján), ahol elismerték az "arabok teljes és szuverén függetlenségét"; (b) a brit katonai megszállás alatt álló
terület, amely Dél-Palesztinát és Dél-Mezopotámiát foglalta magában, ahol Nagy-Britannia elfogadta azt az elvet, hogy a
kormányzásnak "a kormányzottak beleegyezésén" kell alapulnia; és (c) a még török ellenőrzés alatt álló terület, beleértve
Szíriát és Észak-Mezopotámiát, ahol Nagy-Britannia kötelezettséget vállalt arra, hogy "szabadságra és függetlenségre"
törekszik. Valamelyest hasonló hangvételű volt az 1918. november 7-i angol-francia közös nyilatkozat, mindössze négy
nappal a háborút lezáró ellenségeskedések előtt. Ez "a török által oly sokáig elnyomott népek teljes és végleges
felszabadítását, valamint olyan nemzeti kormányok és közigazgatás felállítását ígérte, amelyek hatalmukat az őslakos népek
kezdeményezésének és választásának szabad gyakorlásából merítik".
Kiterjedt viták folytak az Oszmán Birodalom háború utáni felosztására vonatkozó különböző nagyhatalmi megállapodások és
nyilatkozatok összeegyeztethetőségéről. Ez nehéz probléma, tekintettel a legtöbb ilyen dokumentum megfogalmazásának
pontatlanságára és kétértelműségére. Másrészt bizonyos tények eléggé nyilvánvalóak. Éles kontraszt van a Sykes-Picot-féle
titkos megállapodásokban fellelhető imperialista mohóság és a nyilvánosan kiadott nyilatkozatok önzetlen hangvétele között;
éles kontraszt van a zsidókkal és az arabokkal folytatott, Palesztina feletti rendelkezésről szóló brit tárgyalások hangvétele
között is, aminek eredményeként a zsidók és az arabok egyaránt joggal hihették, hogy Nagy-Britannia előmozdítja egymással
ellentétes politikai ambícióikat ezen a területen: ezek a vélekedések, akár félreértésen, akár szándékos megtévesztésen
alapultak, később mindkét csoport szemében csökkentették Nagy-Britannia tekintélyét, noha korábban mindkettőjüknek jobb
véleménye volt a brit igazságosságról és nagylelkűségről, mint bármely más hatalomról; végül, a hamis arab remények
keltése és a Szíriával kapcsolatos világos és őszinte megegyezés elmaradása hosszú konfliktusos időszakhoz vezetett a szírek
és a francia kormány között, amely 1923 után a Népszövetség mandátumaként birtokolta a területet.
A McMahonnal folytatott tárgyalások megértésének eredményeként Husszein 1916. június 5-én arab felkelést kezdett
Törökország ellen. Ettől kezdve támogatásban részesült
havi 225 000 fontot kapott Nagy-Britanniától. A "Arábiai Lawrence" néven ismert híres T. E. Lawrence-nek, aki 1914-ben
régészként járt a Közel-Keleten, semmi köze nem volt a Husszeinnel folytatott tárgyalásokhoz, és csak 1916 októberében
csatlakozott a felkeléshez. Amikor Husszein az 1919-es párizsi békekonferencián nem kapta meg az általa várt
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engedményeket, Lawrence belebetegedett az egész ügybe, végül Shaw-ra változtatta a nevét, és megpróbált eltűnni a
nyilvánosság elől.
Az arab területek katonai megszállás alatt maradtak egészen a Törökországgal kötött béke 1923-as törvényes megkötéséig.
Maga Arábia több sejk alatt állt, akik közül a legfőbbek Huszein volt Hejázban és Ibn-Saud Nejdben. Palesztina és
Mezopotámia (mai nevén Irak) brit katonai megszállás alatt állt. Szíria partvidéke francia katonai megszállás alatt állt, míg
Szíria belseje (beleértve az Aleppó-Damaszkusz vasútvonalat is) és Transzjordánia egy arab haderő alatt állt, amelyet a
mekkai Husszein harmadik fia, Feiszál emír vezetett. Bár egy amerikai vizsgálóbizottság, az úgynevezett King-Crane
Bizottság (1919) és az egész Termékeny Félhold arabjaiból álló "Általános Szíriai Kongresszus" azt javasolta, hogy
Franciaországot zárják ki a területről, Szíriát és Palesztinát egyesítsék egyetlen államot alkotva Feiszál királlyal, a cionistákat
zárják ki Palesztinából bármilyen politikai szerepben, valamint más pontokat is, a nagyhatalmak 1920 áprilisában San
Remóban tartott találkozója két francia és két brit mandátumot hozott létre. Szíria és Libanon Franciaországhoz került, míg
Irak és Palesztina (beleértve Transzjordániát is) Nagy-Britanniához. E döntéseket arab felkelések és nagy helyi zavargások
követték. A szíriai ellenállást a franciák leverték, majd előrenyomultak, hogy elfoglalják Szíria belsejét, és száműzetésbe
küldték Feisalt. A britek, akik ekkorra már rivalizáltak a franciákkal (a kőolajkészletek és más kérdések miatt), Feiszalt brit
védelem alatt királyként állították fel Irakban (1921), és testvérét, Abdullahot hasonló pozícióba helyezték transzjordániai
királyként (1923). A két új király apját, Huszeint, a nejdi Ibn-Szaúd megtámadta, és 1924-ben lemondásra kényszerítette.
Hajdász királyságát Ibn-Szaúd 1924-ben annektálta. 1932 után az egész területet Szaúd-Arábiának nevezték.
Az első világháború második felének legfontosabb diplomáciai eseménye az Egyesült Államok beavatkozása volt az
antanthatalmak oldalán 1917 áprilisában. Ennek az eseménynek az okait hosszasan elemezték. Általánosságban négy fő okot
jelöltek meg a beavatkozásra négy egészen különböző nézőpontból. Ezeket a következőképpen lehetne összefoglalni: (1) A
semleges hajózás elleni német tengeralattjáró-támadások szükségessé tették, hogy az Egyesült Államok háborúba lépjen a
"tengerek szabadságának" biztosítása érdekében; (2) az Egyesült Államokat befolyásolta a finom brit propaganda, amelyet a
szalonokban, az egyetemeken és a sajtóban folytattak az ország keleti részén, ahol a befolyásosabb társadalmi csoportok
körében burjánzott az anglofilizmus; (3) az Egyesült Államokat a nemzetközi bankárok és lőszergyártók összeesküvése
csábította bele a háborúba, akik arra törekedtek, hogy megvédjék az antanthatalmaknak nyújtott hiteleiket vagy az e
hatalmaknak történő eladásokból származó háborús nyereségüket; és (4) az erőegyensúly elvei lehetetlenné tették, hogy az
Egyesült Államok hagyja, hogy Nagy-Britannia vereséget szenvedjen Németországtól. Bármilyen súlya is volt ennek a
négynek a végső döntésben, teljesen világos, hogy sem az Egyesült Államok kormánya, sem az Egyesült Államok népe nem
volt hajlandó elfogadni az antant vereségét a Központi Hatalmak kezétől. Valójában a kormány azon erőfeszítései ellenére,
hogy a semlegesség bizonyos látszatával járjon el, 1914-ben egyértelmű volt, hogy a kormány legfőbb vezetőinek ez volt a
véleménye, William Jennings Bryan külügyminiszter kivételével. A fent említett négy tényező elemzése nélkül is teljesen
világos, hogy az Egyesült Államok nem engedhette meg, hogy Nagy-Britannia vereséget szenvedjen bármely más
hatalomtól. Mivel az Atlanti- és a Csendes-óceán választotta el az összes többi nagyhatalomtól, Amerika biztonsága
megkövetelte, hogy az említett óceánok ellenőrzése vagy a saját kezében, vagy egy baráti hatalom kezében legyen.
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Az Egyesült Államok 1917 előtt majdnem egy évszázadon keresztül hajlandó volt hagyni, hogy a tengerek brit ellenőrzése
ellenvetés nélkül maradjon, mert egyértelmű volt, hogy a tengerek brit ellenőrzése nem jelentett fenyegetést az Egyesült
Államokra nézve, hanem éppen ellenkezőleg, kisebb vagyoni és felelősségbeli költséggel biztosította az Egyesült Államok
biztonságát, mint amennyit más módszerrel el lehetett volna érni. Kanada mint az Egyesült Államokkal szomszédos brit
terület jelenléte, amely ki volt téve az Egyesült Államok szárazföldi inváziójának, az Egyesült Államok számára elfogadható
brit tengeri magatartás túszát jelentette. Az 1917 elején Nagy-Britannia ellen intézett német tengeralattjáró-támadás az
éhhalál kapujához sodorta Nagy-Britanniát azáltal, hogy könyörtelenül elsüllyesztette a kereskedelmi hajózást, amelytől
Nagy-Britannia léte függött. Nagy-Britannia vereségét nem lehetett megengedni, mert az Egyesült Államok nem volt
felkészülve arra, hogy maga vegye át a tengerek feletti ellenőrzést, és nem engedhette meg a tengerek feletti német
ellenőrzést, mert nem volt biztosítéka a német ellenőrzés jellegét illetően. Az a tény, hogy a német tengeralattjárók az európai
kontinens illegális brit blokádjának és a nemzetközi jog és a semlegesek jogainak brit megsértésének megtorlásaként
cselekedtek a nyílt tengeren, az a tény, hogy az Egyesült Államok angolszász öröksége és befolyásos rétegeinek
anglofilizmusa lehetetlenné tette az átlag amerikai számára, hogy a világ eseményeit másként lássa, mint a brit propaganda
által készített szemüvegen keresztül; az a tény, hogy az amerikaiak dollármilliárdokat kölcsönöztek az antantnak, amelyeket
egy német győzelem veszélybe sodort volna, az a tény, hogy az antant hatalmas hadianyag-vásárlásai olyan jóléti és inflációs
fellendülést hoztak létre, amely az antant összeomlásának napján összeomlott volna - mindezek a tényezők csak azért tudtak
súlyt gyakorolni az amerikai döntésre, mert az erőegyensúly kérdése olyan alapot teremtett, amelyre támaszkodhattak. A
fontos tény az volt, hogy 1917 áprilisában Nagy-Britannia közel állt a vereséghez, és ezen az alapon lépett be az Egyesült
Államok a háborúba. Az amerikai vezetők azon tudattalan feltételezése, hogy az antant győzelme szükséges és
elkerülhetetlen volt, állt annak hátterében, hogy nem ugyanazokat a semlegességi és nemzetközi jogi szabályokat
érvényesítették Nagy-Britanniával szemben, mint Németországgal szemben. Folyamatosan abból indultak ki, hogy e
szabályok brit megsértését pénzbeli kártérítéssel lehet kompenzálni, míg e szabályok német megsértésének ellen kell fellépni,
szükség esetén erőszakkal. Mivel nem tudták beismerni ezt az öntudatlan feltételezést, vagy nyilvánosan megvédeni a
nemzetközi hatalmi politika legitim alapját, amelyen ez a feltételezés nyugodott, végül olyan ürüggyel indítottak háborút,
amely jogilag gyenge, bár érzelmileg kielégítő volt. Ahogy John Bassett Moore, Amerika leghíresebb nemzetközi jogásza
fogalmazott: "Ami a leghatározottabban hozzájárult az Egyesült Államok háborúba való bekapcsolódásához, az az volt, hogy
az amerikaiak a hadviselő hajók védelmére vonatkozó jogukat érvényesítették, amelyeken az amerikaiak jónak látták utazni,
és a fegyveres hadviselő kereskedelmi hajók békés hajókként való kezelését. Mindkét feltevés ellentétes volt az ésszel és az
állandó joggal, és egyetlen más, semlegesnek vallott állam sem képviselte őket.
A németek először a nemzetközi jog bevett szabályait próbálták alkalmazni a kereskedelmi hajók megsemmisítésére
vonatkozóan. Ez olyan veszélyesnek bizonyult, magának a tengeralattjárónak a sajátos jellege, a nyílt tengerek brit
ellenőrzése, a kereskedelmi hajóknak a tengeralattjárók megtámadására vonatkozó brit utasítások, valamint a brit hajók és a
semleges hajók megkülönböztetésének nehézsége miatt, hogy a legtöbb német tengeralattjáró hajlamos volt figyelmeztetés
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nélkül támadni. Az amerikai tiltakozás akkor érte el a tetőpontját, amikor 1915. május 7-én a Lusitaniát ilyen módon
elsüllyesztették kilenc mérföldre az angol partoktól. A Lusitania egy brit kereskedelmi hajó volt, amelyet "a kormány
pénzéből építettek segédcirkálónak, ... kifejezetten a a brit Admiralitás által közzétett haditengerészeti listán", "hat hüvelykes
kaliberű ágyúk felszerelésére alkalmas alapokkal", rakománya 2400 láda puskapatron és 1250 láda repesz, és azzal a
paranccsal, hogy lehetőség szerint támadja a német tengeralattjárókat. Az 1257 utasból 7875-en vesztették életüket, köztük
128-an a 197 amerikai közül. A súlyos veszteséghez hozzájárult a megbízott kapitány hozzá nem értése, valamint egy
rejtélyes "második robbanás" is, miután a német torpedó becsapódott. A "elsüllyeszthetetlennek" nyilvánított hajó tizennyolc
perc alatt elsüllyedt. A kapitány olyan útvonalon haladt, amelynek elkerülésére parancsot kapott; csökkentett sebességgel
haladt; a legénysége tapasztalatlan volt; a nyílászárókat nyitva hagyták; a mentőcsónakokat nem fordították ki; és nem
tartottak mentőcsónak-gyakorlatot.
Az antant hatalmak propagandaügynökségei teljes mértékben kihasználták az alkalmat. A londoni Times bejelentette, hogy
"az utasok négyötöde az Egyesült Államok állampolgára volt" (a tényleges arány 15,6 százalék volt); a britek olyan érmet
gyártottak és osztogattak, amelyről azt állították, hogy a német kormány adományozta a tengeralattjáró legénységének; egy
francia lap a háború 1914-es kitörésekor a berlini tömegről készült képet a Lusitania elsüllyedésének hírére "örvendező"
németek képeként tette közzé.
Az Egyesült Államok hevesen tiltakozott a tengeralattjáró-háború ellen, miközben félresöpörte a brit blokádra alapozott
német érveket. E tiltakozásokban annyira kibékíthetetlen volt, hogy Németország 1916. május 4-én jegyzéket küldött
Wilsonnak, amelyben megígérte, hogy "a jövőben a háborús övezeten belül és kívül kereskedelmi hajókat nem süllyesztik el
figyelmeztetés és emberélet biztosítása nélkül, kivéve, ha ezek a hajók megkísérelnek menekülni vagy ellenállást
tanúsítanak". Cserébe a német kormány azt remélte, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol majd Nagy-Britanniára,
hogy a blokád és a tenger szabadsága tekintetében tartsa be a nemzetközi jog bevett szabályait. Wilson ezt elutasította. Ennek
megfelelően a németek számára világossá vált, hogy vereségbe éheznek, hacsak nem tudják először Nagy-Britanniát
korlátlan tengeralattjáró-háborúval legyőzni. Mivel tisztában voltak azzal, hogy ha ehhez a módszerhez folyamodnak, az
valószínűleg az Egyesült Államokat is bevonja ellenük a háborúba, ezért újabb erőfeszítéseket tettek a béketárgyalások
érdekében, mielőtt ehhez folyamodnának. Amikor 1916. december 12-én tett tárgyalási ajánlatukat az antanthatalmak
december 27-én elutasították, a német kormányban a kíméletlen tengeralattjáró-háborút szorgalmazó csoport került olyan
helyzetbe, hogy irányítani tudta az ügyeket, és 1917. február 1-jén elrendelte a korlátlan tengeralattjáró-támadások
újrakezdését. Wilson január 31-én értesült erről a döntésről. Február 3-án megszakította a diplomáciai kapcsolatokat
Németországgal, és két hónapnyi határozatlanság után 1917. április 3-án hadüzenetet kért a kongresszustól. A végső döntést
befolyásolta a legközelebbi munkatársai folyamatos nyomása, az a felismerés, hogy Nagy-Britannia ember-, pénz- és
hajóállományának végére ért, valamint az a tudat, hogy Németország azt tervezi, hogy háború esetén szövetségre törekszik
Mexikóval.
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Miközben a semlegesség és a beavatkozás diplomáciája az általunk ismertetett irányvonalak mentén haladt, párhuzamosan
diplomáciai erőfeszítések irányultak a béketárgyalásokra. Ezek az erőfeszítések kudarcba fulladtak, de ennek ellenére
jelentős jelentőséggel bírnak, mert feltárják a hadviselő felek motivációit és háborús céljait. Kudarcot vallottak, mert minden
tárgyalásos béke megköveteli, hogy mindkét fél hajlandó legyen megtenni ezeket a lépéseket, engedményeket, amelyek
lehetővé teszik az ellenség további fennmaradását. 1914-1918-ban azonban, hogy megnyerjék a közvélemény támogatását a
teljes mozgósításhoz, mindkét ország propagandája a saját teljes győzelmére és az ellenség teljes vereségére irányult. Idővel
mindkét fél annyira belegabalyodott a saját propagandájába, hogy lehetetlenné vált nyilvánosan beismerni, hogy készek
elfogadni olyan kisebb célokat, amelyeket bármilyen tárgyalásos béke megkövetelt volna. Ráadásul, ahogy a harcok
hullámzása váltakozott, és mindkét oldalnak felváltva adta az elragadtatás és a csüggedés időszakát, az átmenetileg
elragadtatott oldal egyre inkább ragaszkodott a teljes győzelem fétiséhez, és nem volt hajlandó elfogadni a tárgyalásos béke
kisebb célját. Ennek megfelelően a béke csak akkor vált lehetségessé, amikor a háborús fáradtság elérte azt a pontot, amikor
az egyik fél arra a következtetésre jutott, hogy még a vereség is jobb, mint a háború folytatása. Ezt a pontot Oroszországban
1917-ben, Németországban és Ausztriában pedig 1918-ban érték el. Németországban ezt az álláspontot nagymértékben
megerősítette az a felismerés, hogy a katonai vereség és a politikai változás előnyösebb, mint a gazdasági forradalom és a
társadalmi felfordulás, amely a háború folytatására irányuló minden olyan erőfeszítést kísérne, amely egy egyre
elérhetetlenebb győzelemre törekszik.
A béketárgyalásokra tett különböző erőfeszítésekből világosan kitűnik, hogy Nagy-Britannia nem volt hajlandó elfogadni
semmilyen olyan békét, amely nem tartalmazta volna Belgium helyreállítását, vagy amely Németországot hagyta volna a
kontinens fölényében, vagy olyan helyzetben, hogy újra felvegye az 1914 előtt fennálló kereskedelmi, tengeri és gyarmati
rivalizálást; Franciaország nem volt hajlandó elfogadni semmilyen megoldást, amely nem adta volna vissza ElzászLotaringiát; a német főparancsnokság és a német iparosok eltökéltek abban, hogy nem adják fel az összes megszállt nyugati
területet, hanem azt remélték, hogy Lotaringiát, Elzász egy részét, Luxemburgot, Belgium egy részét és Longwy-t
Franciaországban tarthatják, e területek ásványi és ipari erőforrásai miatt. Az a tény, hogy Németországnak kiváló
kokszszénkészlete volt, de nem megfelelő vasérckészlete, míg a megszállt területeken az utóbbiból bőségesen, az előbbiből
viszont elégtelen volt a kínálat, nagyban hozzájárult a tárgyalásos békével szembeni német ellenérzésekhez és ahhoz, hogy a
háborús céljaikról kétértelműen beszéltek. Ausztria egészen Ferenc József császár 1916-ban bekövetkezett haláláig nem volt
hajlandó elfogadni semmilyen olyan békét, amely a szlávoknak, különösen a szerbeknek meghagyta volna a Habsburg
Birodalom felbomlására irányuló nacionalista agitációjuk folytatását. Másrészt Olaszország eltökélt szándéka volt, hogy
kizárja a Habsburg Birodalmat az Adriai-tenger partjairól, míg a szerbek még eltökéltebbek voltak abban, hogy a
Habsburgok által uralt szláv területek megszerzésével elérjék ezeket a partokat a Nyugat-Balkánon. Az 19,7-es orosz
forradalmak után a tárgyalásos béke számos ilyen akadálya gyengült. A Vatikán Pacelli bíboros (a későbbi XII. Pius pápa)
révén olyan tárgyalásos békére törekedett, amely megakadályozza a Habsburg Birodalom, az utolsó európai katolikus
nagyhatalom pusztulását. Minden ország prominens emberei, mint például Lord Lansdowne (1914 előtt brit
külügyminiszter), annyira megijedtek a szocializmus terjedésétől, hogy hajlandóak voltak szinte bármilyen engedményre,
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hogy megállítsák a civilizált életmód folyamatos háborúskodással történő pusztulását. Az olyan humanitáriusok, mint Henry
Ford vagy Romain Rolland egyre jobban megijedtek a folyamatos mészárlás miatt. De a már említett okok miatt a béke
mindaddig elérhetetlen maradt, amíg az 1918-as nagy német offenzívák meg nem törtek.
A Ludendorff által "a német hadsereg fekete napjának" nevezett 1918. augusztus 8. után a német koronatanács Spa-ban
ülésezett, és úgy döntött, hogy a győzelem már nem lehetséges és úgy döntöttek, hogy fegyverszüneti tárgyalásokat
folytatnak. Erre azért nem került sor, mert a trónörökös és Ludendorff között vita alakult ki, amelyben az előbbi azonnali
visszavonulást javasolt a húsz mérföldre hátrébb fekvő "Hindenburg-vonalig", míg az utóbbi lassú visszavonulást kívánt,
hogy az antant a tél beállta előtt ne tudjon támadást szervezni a Hindenburg-vonal ellen. Két antant győzelem, Saint-Quentinnél (augusztus 31.) és Flandriában (szeptember 2.) vitathatóvá tette ezt a vitát. A németek önkéntelen visszavonulásba
kezdtek, "mustárgázzal" áztatva az általuk kiürített területet, hogy lelassítsák az antant üldözőket, különösen a tankokat. A
német főparancsnokság eltávolította Hertling kancellárt, és a demokratikusabb Max badeni herceget ültette a helyére, azzal a
paranccsal, hogy azonnal fegyverszünetet kell kötni, különben katonai katasztrófával kell szembenézni (1918. szeptember
29-október 1.). Október 5-én egy Wilson elnökhöz intézett német jegyzék fegyverszünetet kért az 1918. január 8-i tizennégy
pont és az azt követő, 1918. szeptember 27-i elvei alapján. Wilson ezen kijelentései mindenütt megragadták az idealista
személyek és az alávetett népek képzeletét. A tizennégy pont a titkos diplomácia megszüntetését ígérte; a tengerek
szabadságát; a kereskedelem szabadságát; a leszerelést; a gyarmati követelések igazságos rendezését, amelyben a bennszülött
népek érdekei egyenlő súlyt kapnak az imperialista hatalmak címeivel; Oroszország kiürítését; Belgium kiürítését és
helyreállítását; Franciaország kiürítése és Elzász-Lotaringia visszaállítása az 1870-es állapotnak megfelelően; az olasz
határok nemzetiségi szempontok szerinti újrarendezése; a Habsburg Birodalom népeinek szabad és autonóm fejlődése;
Románia, Montenegró és Szerbia kiürítése, visszaállítása és garantálása, az utóbbiak szabad tengeri hozzáférést biztosítva;
nemzetközi garanciák a tengerszorosok állandó nyitva tartására minden nemzet hajói és kereskedelme előtt; az Oszmán
Birodalom nem török nemzetiségeinek autonóm fejlődésének szabadsága, valamint maguknak a törököknek biztonságos
szuverenitása; egy független lengyel állam szabad tengeri hozzáféréssel és nemzetközi garanciákkal; Nemzetek Szövetsége,
amely "a politikai függetlenség és a területi integritás kölcsönös garanciáit nyújtja a nagy és a kis államoknak egyaránt"; és
Németország elpusztítása, sőt intézményeinek semmilyen módosítása, kivéve azokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
világossá váljon, mikor beszélnek szóvivői a Reichstag többségének nevében, és mikor "a katonai párt és azok nevében,
akiknek hitvallása a birodalmi uralom". "
A Németország és az Egyesült Államok közötti jegyzékek sorozatában Wilson világossá tette, hogy csak akkor ad
fegyverszünetet, ha Németország kivonul minden megszállt területről, véget vet a tengeralattjáró-támadásoknak, elfogadja a
Tizennégy pontot, felelős kormányt hoz létre, és elfogadja azokat a feltételeket, amelyek megőrzik az antant meglévő katonai
fölényét. A leghatározottabban ragaszkodott a felelős kormányhoz, és figyelmeztetett, hogy ha "katonai urakkal vagy
monarchikus autokratákkal" kellene tárgyalnia, akkor "nem tárgyalásokat, hanem megadást" követelne. A német alkotmányt
megváltoztatták, hogy minden hatalmat a Reichstagra ruházzanak; Ludendorffot kirúgták; a kieli német haditengerészet
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fellázadt, a császár pedig elmenekült Berlinből (október 28.). Közben az antant legfelsőbb haditanácsa nem volt hajlandó
elfogadni a tizennégy pontot a béke alapjaként, amíg House ezredes meg nem fenyegette, hogy az Egyesült Államok külön
békét köt Németországgal. Ekkor követelték és meg is kapták az egyes kifejezések jelentésének meghatározását, fenntartást
tettek a "tengerek szabadságára" vonatkozóan, és kiterjesztették a "megszállt terület helyreállítása" jelentését a polgári
lakosság háborús veszteségeiért járó kártérítésre. Ennek alapján egy fegyverszüneti bizottság november 7-én találkozott a
német tárgyalókkal. A német
Forradalom terjedt, és a császár november 8-án lemondott. A német tárgyalók átvették az antant katonai feltételeit, és kérték
az ellenségeskedések és a gazdasági blokád azonnali befejezését, valamint az antant gépfegyverekre vonatkozó igényének 30
000-ről 25 000-re való csökkentését azzal az indokkal, hogy az 5000 fős különbségre a német forradalom leveréséhez van
szükség. Az utóbbi pontot elfogadták, de a másik kettőt elutasították. A fegyverszünetet 1918. november 11-én reggel 5
órakor írták alá, hogy 11 órakor lépjen hatályba. Előírta, hogy a németeknek tizennégy napon belül ki kell üríteniük az összes
megszállt területet (beleértve Elzász-Lotaringiát is), harmincegy napon belül a Rajna bal partját és három hídfőállást a jobb
parton, át kell adniuk hatalmas, meghatározott mennyiségű hadifelszerelést, teherautókat, mozdonyokat, minden
tengeralattjárót, a haditengerészet főhajóit, minden hadifoglyot és a zsákmányolt kereskedelmi hajókat, valamint a balti
erődöket, és minden értéktárgyat és értékpapírt, amit a megszállt területen elvettek, beleértve az orosz és román
aranytartalékokat. A németektől azt is megkövetelték, hogy mondjanak le a breszt-litovszki és a bukaresti szerződésről,
amelyet Oroszországra és Romániára kényszerítettek, és ígérjék meg, hogy helyreállítják a megszállt területeken keletkezett
károkat. Ez utóbbi pont jelentős jelentőséggel bírt, mivel a németek a háború utolsó hónapjaiban szisztematikusan
kifosztották vagy elpusztították az általuk kiürített területeket.
Az 1918-as fegyverszünethez vezető, Wilsonnal folytatott tárgyalások nagy jelentőséggel bírnak, mivel ezek képezték a
versailles-i szerződéssel szembeni későbbi német neheztelés egyik fő tényezőjét. Ezeken a tárgyalásokon Wilson
egyértelműen megígérte, hogy a Németországgal kötendő békeszerződés tárgyalásos lesz, és a tizennégy ponton fog alapulni;
mint látni fogjuk, a versailles-i szerződést tárgyalás nélkül kényszerítették ki, és a tizennégy pont rendelkezései nagyon
rosszul sültek el. Az eseményekhez kapcsolódik még egy további tényező, a német militaristák későbbi állítása, miszerint a
német hadsereget soha nem győzték le, hanem a nemzetközi katolikusok, a nemzetközi zsidók és a nemzetközi szocialisták
összefogása révén a hazai fronton "hátba szúrták".
Ezekben az állításokban semmi érdemleges nincs. A német hadsereget egyértelműen legyőzték a harctéren; a fegyverszüneti
tárgyalásokat a polgári kormány kezdte meg a főparancsnokság nyomására, és magát a versailles-i szerződést később
ugyanennek a főparancsnokságnak a nyomására írták alá, ahelyett, hogy elutasították volna, hogy elkerüljék Németország
katonai megszállását. E taktikával a német hadseregnek sikerült elkerülnie Németország katonai megszállását, amelytől
annyira rettegett. Bár az utolsó ellenséges erők csak 1931-ben hagyták el a német földet, Németországnak a fegyverszünetben
jelzetteken (a Rajna-vidék és a Rajna jobb partján lévő három hídfő) kívül egyetlen részét sem szállták meg, kivéve a Ruhrvidék rövid megszállását 1932-ben.
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13. fejezet - A belügyi front, 1914-1918

Az első világháború akkora katasztrófa volt, hogy a képzelet még ma is nehezen tudja felfogni. Az 1916-os évben két
csatában (Verdun és a Somme) mindkét oldalon több mint 1 700 000 áldozatot követelt. Az 1917 áprilisában a Chemin des
Dames elleni francia támadást megnyitó tüzérségi sortűzben 10 nap alatt 11 000 000 lövedéket lőttek ki egy 30 mérföldes
fronton. Három hónappal később a britek Passchendaele-nél egy 11 mérföldes fronton 4.250.000 lövedéket lőttek ki
22.000.000.000 font értékben egy előzetes hadművelet során, és 400.000 embert vesztettek az ezt követő gyalogsági
támadásban. Az 1918. márciusi német támadásban 62 hadosztályt 4500 nehézágyúval és 1000 repülőgéppel vetettek be egy
mindössze 45 mérföld széles fronton. Az egész háború alatt az összes fronton a különböző fegyveres erőkben közel 13 000
000 ember halt meg sebesülésekben és betegségekben. A Carnegie Endowment for International Peace becslése szerint a
háború több mint 400.000.000.000 dollárnyi vagyontárgyat pusztított el, amikor Franciaországban és Belgiumban minden
egyes tárgy értéke nem érte el a 75.000.000.000 dollárt.
Nyilvánvaló, hogy az emberek és a vagyon ilyen mértékű elköltése az erőforrások óriási mértékű mozgósítását igényelte az
egész világon, és nem kerülhette el, hogy ne legyen messzemenő hatása az ilyen megterhelésre kényszerített emberek
gondolkodásmódjára és cselekvési módjára. Néhány állam elpusztult vagy tartósan megnyomorodott. A pénzügyekben, a
gazdasági életben, a társadalmi kapcsolatokban, az intellektuális szemléletben és az érzelmi mintákban mélyreható
változások következtek be. Mindazonáltal két tényt el kell ismerni. A háború semmi igazán újat nem hozott a világba; inkább
felgyorsította azokat a változási folyamatokat, amelyek már hosszabb ideje zajlottak, és amúgy is folytatódtak volna, azzal az
eredménnyel, hogy azok a változások, amelyek békeidőben harminc vagy akár ötven év alatt mentek volna végbe, a háború
alatt öt év alatt következtek be. Emellett a változások sokkal nagyobbak voltak az objektív tényekben és a társadalom
szervezetében, mint az emberek elképzeléseiben ezekről a tényekről vagy a szervezetről. Mintha a változások túl gyorsak
lettek volna ahhoz, hogy az emberek elméje elfogadja őket, vagy ami valószínűbb, hogy az emberek, látva a minden oldalról
bekövetkező nagy változásokat, felismerték azokat, de azt feltételezték, hogy ezek csupán átmeneti háborús
rendellenességek, és hogy a béke beálltával elmúlnak, és mindenki visszatérhet az 1913-as lassú, kellemes világához. Ez a
nézőpont, amely az 1920-as évek gondolkodását uralta, széles körben elterjedt és nagyon veszélyes volt. Az 1913-hoz való
visszatérésre irányuló törekvéseikben az emberek nem voltak hajlandók elismerni, hogy a háborús változások többé-kevésbé
állandóak voltak, és ahelyett, hogy megpróbálták volna megoldani az e változásokból eredő problémákat, egy hamis, 1913nak látszó színlelt homlokzatot állítottak fel, hogy elfedjék a bekövetkezett nagy változásokat. Azzal, hogy úgy tettek, mintha
ez a homlokzat a valóság lenne, és figyelmen kívül hagyták az alatta mozgó, rosszul beállított valóságot, az 1920-as évek
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emberei a valótlanság hektikus világában sodródtak, amíg az 1929-1935-ös világválság és az azt követő nemzetközi válságok
le nem tépték a homlokzatot, és meg nem mutatták az alatta lévő szörnyű, régóta elhanyagolt valóságot.
A háború nagysága és az a tény, hogy hat hónapnál tovább tarthat, mindkét fél számára teljesen váratlanul érte őket, és csak
fokozatosan tudatosult bennük. Először az utánpótlás, különösen a lőszerek fogyasztása, valamint az utánpótlás kifizetésének
problémája vált világossá. 1914 júliusában a katonák biztosak voltak abban, hogy hat hónapon belül döntés születik, mert
katonai terveik és az 1866-os és 1870-es példák azonnali döntésre utaltak. Ezt a meggyőződést támogatták a pénzügyi
szakértők is, akik, bár erősen alábecsülték a harcok költségeit, biztosak voltak abban, hogy az összes állam pénzügyi forrásai
hat hónap alatt kimerülnek. A "pénzügyi források" alatt a különböző nemzetek aranytartalékait értették. Ezek nyilvánvalóan
korlátozottak voltak; valamennyi nagyhatalom az aranystandard szerint működött, amelynek értelmében a bankjegyeket és a
papírpénzt kérésre arannyá lehetett átváltani. A háború kitörésekor azonban minden ország felfüggesztette az
aranystandardot. Ezzel megszűnt az automatikusan a papírpénzkínálat korlátozása. Ezután minden ország a bankoktól felvett
kölcsönökkel fizette ki a háborút. A bankok úgy teremtették meg a kölcsönadott pénzt, hogy a kormánynak egyszerűen
bármilyen nagyságú betétet adtak, amely ellenében a kormány csekket tudott kiváltani. A bankok többé nem voltak
korlátozva abban a hitelmennyiségben, amelyet létrehozhattak, mert többé nem kellett aranyat fizetniük a csekkekért. Így a
bankok hitel formájában történő pénzteremtését csak a hitelfelvevők igényei korlátozták. Természetesen, ahogy a kormányok
hitelt vettek fel szükségleteik kielégítésére, a magánvállalkozások is hitelt vettek fel, hogy teljesíteni tudják a kormány
megrendeléseit. Az az arany, amelyre már nem volt igény, csak a páncéltermekben pihent, kivéve, ha egy részét semleges
országokból vagy hadviselőtársaktól származó készletek kifizetésére exportálták. Ennek eredményeként a forgalomban lévő
bankjegyek aranytartalékkal fedezett aránya folyamatosan csökkent, és a bankhitelek arany vagy bankjegyek által fedezett
aránya még tovább csökkent.
Természetesen, amikor a pénzkínálat ilyen módon gyorsabban nőtt, mint az árukínálat, az árak emelkedtek, mivel a nagyobb
pénzkínálat versenyzett a kisebb árukínálatért. Ezt a hatást súlyosbította az a tény, hogy a háborús pusztítás miatt az
árukínálat általában csökkent. Az emberek pénzt kaptak a beruházási javak, a fogyasztási javak és a lőszerek előállításáért, de
a pénzüket csak a fogyasztási javak megvásárlására költhették, mivel a beruházási javakat és a lőszereket nem kínálták
eladásra. Mivel a kormányok megpróbálták csökkenteni a fogyasztói javak kínálatát, miközben a másik két termék kínálatát
növelték, az árak emelkedésének (infláció) problémája akuttá vált. Ezzel egyidejűleg az államadósság problémája
folyamatosan súlyosbodott, mivel a kormányok tevékenységük nagy részét bankhitelből finanszírozták. Ez a két probléma, az
infláció és az államadósság a harcok befejezése után is tovább nőtt, mivel a gazdasági élet folyamatos zavara és a múltbeli
tevékenységek kifizetésének szükségessége miatt. Csak az 1920-1925 közötti időszakban szűnt meg e kettő növekedése a
legtöbb országban, és ezek még sokáig problémák maradtak.
Az infláció nemcsak az áruk árának növekedését jelzi, hanem a pénz értékének csökkenését is (mivel kevesebb árut lehet vele
vásárolni). Ennek megfelelően az emberek az inflációban igyekeznek árukat szerezni és megszabadulni a pénztől. Így az
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infláció növeli a termelést és a fogyasztásra vagy felhalmozásra irányuló vásárlásokat, de csökkenti a megtakarítást vagy a
tőkeképzést. Kedvez az adósoknak (azáltal, hogy a rögzített pénzben fennálló adósság kevésbé lesz teher), de kárt okoz a
hitelezőknek (azáltal, hogy csökkenti megtakarításaik és hiteleik értékét). Mivel az európai társadalom középosztálya a banki
megtakarításokkal, csekkbetétekkel, jelzálogokkal, biztosításokkal és kötvényállományokkal a hitelezői osztály volt, a
háborús infláció miatt kárt szenvedett, sőt tönkre is ment. Németországban, Lengyelországban, Magyarországon és
Oroszországban, ahol az infláció olyan messzire ment, hogy a pénzegység 1924-re teljesen értéktelenné vált, a
középosztályok nagyrészt tönkrementek, és tagjaik kétségbeesésbe vagy legalábbis szinte pszichopatikus gyűlöletbe kerültek
a kormányforma vagy a társadalmi osztály iránt, amelyet felelősnek tartottak a helyzetükért. Mivel az infláció utolsó
szakaszai, amelyek végzetes csapást mértek a középosztályra, nem a háború alatt, hanem a háború után következtek be
(Németországban 1923-ban), ez a gyűlölet inkább az 1918 után működő parlamenti kormányok, mint az 1914-1918 között
működő monarchikus kormányok ellen irányult. Franciaországban és Olaszországban, ahol az infláció olyan messzire ment,
hogy a frank vagy a tűz tartósan a háború előtti értékének egyötödére csökkent, a sértett középosztály gyűlölete a következők
ellen irányult a háború alatt és után is működő parlamenti rendszer, valamint a munkásosztály ellen, amelyről úgy érezték,
hogy hasznot húzott a szerencsétlenségükből. Ezek a dolgok nem voltak igazak Nagy-Britanniában vagy az Egyesült
Államokban, ahol az inflációt ellenőrzés alá vonták, és a pénzegység visszaállította a háború előtti értékének nagy részét.
Még ezekben az országokban is 200-300 százalékkal emelkedtek az árak, miközben az államadósságok mintegy 1000
százalékkal nőttek.
A háború gazdasági hatásai bonyolultabbak voltak. Mindenféle erőforrást, beleértve a földet, a munkaerőt és a
nyersanyagokat, át kellett irányítani a békeidőkből a háborús termelésbe; vagy egyes esetekben korábban egyáltalán nem
használt erőforrásokat kellett bevonni a termelési rendszerbe. A háború előtt az erőforrások termeléshez való hozzárendelése
az árrendszer automatikus folyamatai révén történt; a munkaerőt és a nyersanyagokat például a legjövedelmezőbb áruk
előállítására fordították, nem pedig a leghasznosabb, társadalmilag legelőnyösebb vagy legízlésesebb árukra. Háborús
időkben azonban a kormányoknak katonai célokra szükségük volt bizonyos meghatározott árukra; ezeket az árukat úgy
próbálták meg előállíttatni, hogy ugyanazokat az erőforrásokat felhasználva jövedelmezőbbé tették őket, mint a nem katonai
célú árukat, de nem mindig jártak sikerrel. A fogyasztók kezében lévő vásárlóerő többlete nagymértékben megnövelte a
keresletet a félig luxus jellegű áruk, például a munkásoknak szánt fehér pamutingek iránt. Ez gyakran jövedelmezőbbé tette a
gyártók számára, hogy a pamutból magas áron eladható ingeket készítsenek, mintha robbanóanyagokat gyártanának belőle.
Az ilyen helyzetek szükségessé tették, hogy a kormányok közvetlenül beavatkozzanak a gazdasági folyamatokba, hogy
biztosítsák azokat az eredményeket, amelyeket a szabad árrendszerrel nem lehetett elérni, vagy hogy csökkentsék azokat a
rossz hatásokat, amelyek a háborús zavarokból adódtak. A gyártók hazafiasságára apelláltak, hogy inkább olyan dolgokat
gyártsanak, amelyekre szükség van, mint olyanokat, amelyek nyereségesek, vagy a fogyasztók hazafiasságára, hogy inkább
államkötvényekbe fektessék pénzüket, mint a hiánycikkekbe. Háborús termelésre állami tulajdonú üzemeket kezdtek építeni,
amelyeket vagy maguk használtak ilyen célokra, vagy vonzó feltételekkel adták bérbe magángyártóknak. Elkezdték
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megszabni a hiánycikkek, például az élelmiszer-árucikkek, fogyasztói árurészleteit. Elkezdték monopolizálni az alapvető
nyersanyagokat, és azokat a háborús szerződésekkel rendelkező gyártóknak osztották szét, ahelyett, hogy hagyták volna,
hogy oda áramoljanak, ahol a legmagasabbak az árak. Az így kezelt anyagok általában tüzelőanyagok, acél, gumi, réz,
gyapjú, pamut, nitrátok és hasonlók voltak, bár országonként változott a kínálat függvényében. A kormányok elkezdték
szabályozni az importot és az exportot, hogy a szükséges anyagok az országban maradjanak, és mindenekelőtt ne kerüljenek
ellenséges államokba. Ez ]ed a britek európai blokádjához, a semleges országokba irányuló export rationálásához és
bonyolult tárgyalásokhoz vezetett, hogy a semleges országokban lévő árukat ne exportálják újra az ellenséges országokba.
Megvesztegetés, alkudozás, sőt még erőszak is szerepet játszott ezekben a tárgyalásokban, például amikor a britek a háború
előtti évek számai alapján kvótákat állapítottak meg a hollandiai importra, vagy csökkentették a szükséges brit
szénszállításokat Svédországba, amíg meg nem kapták a kívánt engedményeket a svéd áruk Németországnak történő
értékesítésével kapcsolatban. A hajózást és a vasúti szállítást a legtöbb országban szinte teljesen át kellett venni annak
érdekében, hogy a rakomány és a teheráru számára elégtelen helyet a lehető leghatékonyabban használják ki, hogy a be- és
kirakodást felgyorsítsák, és hogy a háborús erőfeszítések szempontjából lényeges árukat hamarabb és gyorsabban szállítsák,
mint a kevésbé lényeges árukat. A munkaerőt szabályozni kellett, és a lényeges tevékenységekre kellett irányítani. Az árak
gyors emelkedése a bérek emelését követelte. Ez a szakszervezetek növekedéséhez és megerősödéséhez, valamint a
sztrájkfenyegetettség növekedéséhez vezetett. Nem volt garancia arra, hogy az alapvető munkások bére gyorsabban
emelkedik, mint a nem alapvető munkásoké. Természetesen a katonák bére, akik a leglényegesebbek voltak, csak nagyon kis
mértékben emelkedett. Így nem volt garancia arra, hogy a munkaerő, ha kizárólag a bérszintek hatására bízzák, ahogyan az
1914 előtt szokásos volt, azokba a foglalkozásokba áramlik, ahol a legsürgetőbb szükség volt rá. Ennek megfelelően a
kormányok elkezdtek beavatkozni a munkaügyi problémákba, igyekeztek elkerülni a sztrájkokat, de a munkaerő áramlását is
a fontosabb tevékenységekbe irányítani. A legtöbb országban általános nyilvántartásba vették a férfiakat, először a katonai
szolgálatra való behívás részeként, később pedig az alapvető tevékenységekben nyújtott szolgáltatások ellenőrzése céljából.
Általában korlátozták az alapvető fontosságú munkakörök elhagyásának jogát, és végül az embereket a nem alapvető
fontosságú tevékenységekből az alapvető fontosságú munkakörökbe irányították. A magas bérek és a munkaerőhiány miatt
sok olyan személy került a munkaerőpiacra, akik békeidőben nem lettek volna ott, például idősek, fiatalok, egyházi
személyek és mindenekelőtt nők. A nőknek az otthonokból a gyárakba vagy más szolgálati helyekre való áramlása a
legmélyrehatóbb hatással volt a társadalmi életre és az életmódra, forradalmasította a nemek közötti kapcsolatokat, a nők
társadalmi, jogi és politikai egyenlőségének a férfiakéhoz közelebbi szintjére emelte őket, mint korábban, egyes országokban
szavazati jogot, más, elmaradottabb országokban pedig tulajdonjogot vagy tulajdonjoggal való rendelkezési jogot szerzett
számukra, megváltoztatta a nők megjelenését és öltözködését olyan újításokkal, mint a rövidebb szoknya, rövidebb haj,
kevesebb fodor, és általában a viselt ruházat drasztikus csökkentése.
Az érintett vállalkozások nagy száma és sokuk kis mérete miatt a mezőgazdaság területén kevésbé volt valószínű a közvetlen
kormányzati szabályozás. Itt általában nagyobb volt a verseny, mint az iparban, aminek következtében a mezőgazdasági árak
egyre nagyobb mértékben ingadoztak, mint az ipari árak. Ez a háború alatt is folytatódott, mivel a mezőgazdaság
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szabályozása teljes mértékben az árváltozások hatásának volt kiszolgáltatva, mint a gazdaság más részei. A mezőgazdasági
árak emelkedésével a gazdák évtizedek óta nem látott mértékben gazdagodtak, és őrülten igyekeztek növelni részesedésüket
a pénzesőből azáltal, hogy egyre nagyobb földterületeket vontak művelés alá. Európában ez nem volt lehetséges, mert nem
volt elég ember, felszerelés és műtrágya; de Kanadában, az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Dél-Amerikában olyan
földeket is szántás alá vontak, amelyeket a csapadékhiány vagy a békeidőbeli piacok elérhetetlensége miatt soha nem lett
volna szabad megművelni. Kanadában a búza vetésterületének növekedése az 1909-1913 közötti 9,9 millióról 22,1 millióra
az 1921-25-ös években. Az Egyesült Államokban a búza vetésterülete ugyanebben az időszakban 47,0 millióról 58,1 millióra
nőtt. Kanada ebben az évtizedben 14 százalékról 39 százalékra növelte részesedését a világ búzaterméséből. A gazdák
eladósodtak, hogy megszerezzék ezeket a földeket, és 1920-ra olyan jelzáloghitelek hegye alá temetkeztek, amelyek 1914
előtt elviselhetetlennek számítottak volna, de a háborús jólét és a magas árak boomjában aligha gondoltak rájuk.
Európában nem volt lehetséges a földterületek ilyen mértékű bővítése, bár Nagy-Britanniában és néhány más országban
felszántották a legelőket. Európa egészében a megművelt területek nagysága csökkent, a gabonafélék esetében 1913-1919ben 15 százalékkal. Az állatállomány is csökkent (a sertésállomány 22 százalékkal, a szarvasmarhaállomány 7 százalékkal
1913-1920-ban). Erdőterületek kivágták tüzelőanyagként, amikor leállították a szén importját Angliából, Németországból
vagy Lengyelországból. Mivel Európa nagy részét elvágták Chilétől, amely a háború előtti fő nitrátforrás volt, illetve ÉszakAfrikától és Németországtól, amely a háború előtti foszfátkészlet nagy részét termelte, csökkentették e és más műtrágyák
használatát. Ez a talaj olyan mértékű kimerüléséhez vezetett, hogy egyes országokban, például Németországban, a talaj 1930ra sem nyerte vissza termékenységét. Amikor a német kémikus, Haber felfedezte a nitrogén levegőből történő kinyerésének
módszerét, amely lehetővé tette országa számára, hogy túlélje a chilei nitrátok elvágását, az új készletet szinte teljes
egészében robbanóanyagok előállítására használták fel, és alig maradt műtrágyára. A talaj csökkenő termékenysége és az a
tény, hogy új, kevésbé természetes termékenységű földeket vontak művelés alá, az egy hektárra jutó mezőgazdasági termelés
drasztikus csökkenéséhez vezetett (a gabonafélék esetében 1914-1919-ben mintegy 15 százalékkal).
Ezek a kedvezőtlen hatások leginkább Németországban mutatkoztak meg, ahol a sertések száma az 1914-es 25,3 millióról
1918-ra 5,7 millióra csökkent; a levágott szarvasmarhák átlagos súlya az 1913-as 250 kilogrammról 1918-ra 130
kilogrammra esett; a cukorrépa vetésterülete az 1914-es 592 843 hektárról 1919-re 366 505 hektárra csökkent, míg a
cukorrépa hektáronkénti hozama az 1914-es 31 800 kilogrammról 1920-ra 16 350 kilogrammra esett. Németország háború
előtti évi mintegy 6 ½ millió tonna gabonafélék behozatala megszűnt, és ezek hazai termelése évi 3 millió tonnával csökkent.
A háború előtti több mint 2 millió tonna olajkoncentrátum és egyéb haszonállat-takarmány behozatala megszűnt. A blokád
következményei pusztítóak voltak. A fegyverszünet után kilenc hónapig tartott, és Max Sering szerint 800 000 ember halálát
okozta. Ezen kívül a jóvátétel mintegy 108 000 lovat, 205 000 szarvasmarhát, 426 000 juhot és 240 000 szárnyast vitt el.
A haszonállatok számának csökkenésénél (amit hat-hét év alatt pótoltak), vagy a talaj termékenységének csökkenésénél (amit
tizenkét-tizenöt év alatt pótolhattak) sokkal károsabb volt az európai mezőgazdasági termelés integrációjának megszakadása
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(amit soha nem pótoltak). A központi hatalmak blokádja kitépte a háború előtti integráció szívét. Amikor a háború véget ért,
ezt már nem lehetett pótolni, mert sok új politikai határvonal alakult ki; ezeket a határokat folyamatosan emelkedő
vámkorlátozások jelezték, és az Európán kívüli világ mind mezőgazdasági, mind ipari termelését olyan mértékben növelte,
hogy sokkal kevésbé függött Európától.
A súlyos veszteségek, a növekvő hiányok, az áruk minőségének lassú romlása és a helyettesítő anyagok használatának
fokozatos növekedése, valamint a kormányok állandóan növekvő nyomása polgáraik tevékenységére - mindezek nagy terhet
róttak a különböző európai népek moráljára. Ennek a kérdésnek a jelentősége ugyanolyan nagy volt az autokratikus és
féldemokratikus országokban, mint a teljesen demokratikus és parlamentáris rendszerű országokban. Ez utóbbiak általában
nem engedélyeztek általános választásokat a háború alatt, de mindkét típusnak szüksége volt népeik teljes támogatására
ahhoz, hogy harcvonalukat és gazdasági tevékenységüket teljes hatékonysággal fenntarthassák. Kezdetben a hazafias láz és a
nemzeti lelkesedés olyan nagy volt, hogy ez nem jelentett problémát. Ősi és halálos politikai riválisok kezet fogtak, sőt egy
kabinetben ültek, és egységfrontot ígértek a haza ellenségének. A kiábrándulás azonban gyorsan bekövetkezett, és már 1914
telén megjelent. Ez a változás párhuzamosan haladt annak a felismerésnek a növekedésével, hogy a háború hosszú lesz, és
nem a villámcsapásszerű egyetlen hadjárat és egyetlen csata, amire mindenki számított. A súlyos veszteségek kezelésére
vagy a modern háború szükségleteinek megfelelő lőszerellátásra tett előkészületek elégtelensége, valamint a polgári javak
ellátásának hiánya vagy megszakadása a közvélemény felzúdulásához vezetett. Bizottságok alakultak, de viszonylag
hatástalannak bizonyultak, és a legtöbb országban a legtöbb tevékenységet egyszemélyes, kiterjedt ellenőrzéssel felszerelt
ügynökségek váltották fel. Az önkéntes vagy félig önkéntes ellenőrzési módszerek alkalmazása általában eltűnt a
bizottságokkal együtt, és helyüket a kényszerítés vette át, bármennyire is burkoltan. A kormányokban, akárcsak a lyukakban,
a személyzet némileg hasonló változása ment végbe, míg végül minden kabinetet egyetlen ember uralt, aki nagyobb
energiával rendelkezett, vagy nagyobb hajlandóságot mutatott arra, hogy a kevés információ alapján gyors döntéseket
hozzon, mint társai. Ily módon Lloyd George váltotta fel Asquith-et Angliában; Clemenceau váltotta fel a kisebb vezetők
sorát Franciaországban; Wilson az Egyesült Államokban megerősítette a saját kormánya feletti ellenőrzését; és - kifejezetten
német módon - Ludendorff uralta hazája kormányát. Saját népeik moráljának növelése és ellenségeik moráljának csökkentése
érdekében az országok különféle tevékenységeket folytattak, amelyek célja az volt, hogy szabályozzák az információk
áramlását ezekhez a népekhez. Ez magában foglalta a cenzúrát, a propagandát és a polgári szabadságjogok korlátozását.
Ezeket minden országban bevezették, zökkenőmentesen a Központi Hatalmak és Oroszország esetében, ahol a kiterjedt
rendőri hatalomnak hosszú hagyományai voltak, de nem kevésbé hatékonyan Franciaországban és Nagy-Britanniában sem.
Franciaországban 1914. augusztus 2-án ostromállapotot hirdettek. Ez feljogosította a kormányt arra, hogy rendeletekkel
uralkodjon, bevezette a cenzúrát, és a rendőrséget katonai ellenőrzés alá helyezte. A francia cenzúra általában nem volt olyan
szigorú, mint a német, és nem volt olyan ügyes, mint a brit, míg a propagandájuk sokkal jobb volt, mint a német, de nem
tudott a britekhez hasonlítani. A francia politikai élet bonyolultsága és a bürokrácia lassú mozgása mindenféle késedelmet és
az ellenőrzés megkerülését lehetővé tette, különösen a befolyásos személyek részéről. Amikor Clemenceau a háború első
napjaiban ellenzékbe vonult a kormánnyal szemben, L'homme libre című lapját felfüggesztették; ő viszont büntetlenül
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folytatta a lap kiadását L'homme enchainé néven. A brit cenzúra 1914. augusztus 5-én lépett életbe, és azonnal elfogott
minden kábelt és magánpostát, amelyhez hozzáférhetett, beleértve a semleges országokét is. Ezek azonnal a katonai és
gazdasági hírszerzés fontos forrásává váltak. Elfogadták a Defence of the Realm Act (ismertebb nevén DORA) törvényt,
amely felhatalmazta a kormányt minden információ cenzúrázására. 1914-ben létrehozták a Sajtócenzúra Bizottságot, amelyet
1916-ban a Frederick E. Smith (később Lord Birkenhead) vezette Sajtóiroda váltott fel. A Crewe House-ban létrehozott iroda
a sajtóban nyomtatott híreket ellenőrizhette, és az Admiralitás és a hadügyminisztérium közvetlen képviselőjeként működött.
A nyomtatott könyvek cenzúrája meglehetősen engedékeny volt, és sokkal inkább vonatkozott az Angliában olvasható
könyvekre, mint az exportra szánt könyvekre, aminek következtében az angliai "bestsellerek" Amerikában ismeretlenek
voltak. A cenzúrával párhuzamosan működött a Sir Charles Masterman vezette Háborús Propaganda Iroda, amelynek a
Wellington House-ban Sir Gilbert Parker vezetésével egy amerikai információs iroda működött. Ez utóbbi ügynökség szinte
minden, az amerikai sajtóhoz eljutó információt ellenőrizni tudott, és 1916-ra már maga is nemzetközi hírszolgálatként
működött, mintegy 35 olyan amerikai laphoz juttatva el az európai híreket, amelyeknek nem volt saját külföldi tudósítójuk.
A cenzúra és a propaganda irodák együtt dolgoztak Nagy-Britanniában és másutt is. Az előbbi eltitkolta az antant háborús
törvények megsértéséről vagy a
az emberiesség szabályait, valamint a saját katonai hibáikról vagy saját háborús terveikről és kevésbé önzetlen háborús
céljaikról szóló tudósításokat, míg a Propaganda Iroda széles körben nyilvánosságra hozta a Központi Hatalmak jogsértéseit
és durvaságait, a háború előtti mozgósítási terveiket és a háborús célokra vonatkozó megállapodásaikat. A belga semlegesség
német megsértését folyamatosan siratták, míg a görög semlegesség antant általi megsértéséről nem esett szó. Sokat
foglalkoztak a Szerbiának szóló osztrák ultimátummal, míg a háborút előidéző orosz mozgósításról alig esett szó. A központi
hatalmaknál sokat beszéltek az antant "bekerítéséről", míg a császár "egy helyet a napon" követeléséről vagy a
főparancsnokságnak a Belgium bármely részének annektálásáról való lemondásról szóló elutasításáról nem esett szó.
Általánosságban elmondható, hogy a propagandaügynökségek által gyártott vagy egyenesen hazugságok ritkán fordultak elő,
és az ellenségről a kívánt képet a bizonyítékok kiválasztásával és elferdítésével építették fel, míg 1918-ra sokan Nyugaton a
németeket vérszomjas és szadista militaristáknak, míg a németek az oroszokat ''embertelen szörnyetegeknek'' tekintették.
Különösen a britek sokat foglalkoztak az "atrocitás" propagandával; a testek megcsonkításáról, a nők megerőszakolásáról, a
gyermekek kezének levágásáról, a templomok és szentélyek meggyalázásáról és a belgák keresztre feszítéséről szóló német
történeteknek 1916-ra széles körben hittek Nyugaton. Lord Bryce vezette azt a bizottságot, amely 1915-ben egy kötetet
készített ilyen történetekből, és teljesen nyilvánvaló, hogy ez a jól képzett ember, "az Egyesült Államok legnagyobb angol
szaktekintélye" teljesen bedőlt a saját történeteinek. Itt is ritkán fordult elő nyíltan valótlanságok gyártása, bár Henry
Charteris tábornok 1917-ben kitalált egy történetet, miszerint a németek emberi testeket főznek, hogy glicerint nyerjenek
belőlük, és képekkel bizonyította ezt. Ismétlem, az 1905-ös orosz antiszemita gyalázatban megcsonkított holttestekről készült
fényképeket 1915-ben belgák képeiként terjesztették. Az ilyen atrocitástörténetek felhasználásának több oka is volt: (a) a
tömeghadsereg harci kedvének fokozása; (b) a polgári morál megmerevítése; (c) a sorozás ösztönzése, különösen Angliában,
ahol az önkénteseket másfél évig használták; (d) a háborús kötvények jegyzésének növelése; (e) a nemzetközi jog vagy a
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háborús szokások saját megszegésének igazolására; (f) a béketárgyalások esélyeinek megsemmisítésére (mint 1916
decemberében) vagy a szigorú végleges béke igazolására (mint Németország tette Breszt-Litovszk vonatkozásában); és (g) a
semlegesek támogatásának elnyerésére. Összességében az átlagember viszonylagos ártatlansága és hiszékenysége, aki 1914ben még nem volt immunizálva a tömegkommunikációs eszközökön keresztül történő propagandatámadásokkal szemben,
viszonylag hatékonnyá tette az ilyen történetek használatát. Az 1919 utáni időszakban azonban, amikor kiderült, hogy
átverésről van szó, a kormányok mindenféle kommunikációjával szemben szkepticizmust váltott ki, ami különösen a
második világháborúban volt érezhető.
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Hatodik rész - A versailles-i rendszer és a normalitáshoz való visszatérés: 1919-1929
15. fejezet - A békerendezések, 1919-1923

Az első világháborút az 1919-1923 közötti időszakban aláírt szerződések tucatjai vetettek véget. Ezek közül az öt
legfontosabb dokumentum a legyőzött hatalmakkal kötött öt békeszerződés volt, amelyeket a Párizs környéki helyszínekről
neveztek el, ahol aláírták őket. Ezek a következők voltak:
Versailles-i szerződés Németországgal, 1919. június 28.
Saint-Germain-i szerződés Ausztriával, 1919. szeptember 10. Neuilly-i szerződés Bulgáriával, 1919. november 27. Trianoni
szerződés Magyarországgal, 1920. június 4.
Sèvres-i szerződés Törökországgal, 1920. augusztus 20.
Az utolsót, a Törökországgal kötött sèvres-i szerződést soha nem ratifikálták, és helyébe egy új, 1923-ban Lausanne-ban
aláírt szerződés lépett.
Az ebben az időszakban kötött békerendezéseket az 1919-1939 közötti két évtizedben erőteljes és részletes kritika érte. Ez a
kritika a győztesek és a legyőzöttek részéről is éppoly heves volt. Bár ez a támadás nagyrészt a szerződések feltételei ellen
irányult, a támadás valódi okai nem ezekben a feltételekben rejlettek, amelyek nem voltak sem igazságtalanok, sem
kíméletlenek, sokkal enyhébbek voltak, mint bármely olyan rendezés, amely egy német győzelem után létrejöhetett volna, és
amelyek egy olyan új Európát hoztak létre, amely legalábbis politikailag igazságosabb volt, mint az 1914-es Európa. Az
1919-1923-as rendezéssel kapcsolatos elégedetlenség oka inkább a rendezéshez használt eljárásokban, mint magukban a
rendezés feltételeiben keresendő. Mindenekelőtt az alkalmazott eljárások és az állítólagosan alkalmazott eljárások, valamint
az állítólagosan alkalmazott és a ténylegesen alkalmazott magasröptű elvek közötti ellentét miatt volt elégedetlenség.
A győztes nemzetek népei megszívlelték háborús propagandájukat a kis nemzetek jogairól, a világ demokráciabiztossá
tételéről, és a hatalmi politika és a titkos diplomácia megszüntetéséről. Ezek az eszmék konkrét formát öltöttek Wilson
tizennégy pontjában. Hogy a legyőzött hatalmak ugyanilyen lelkesedést éreztek-e e magas eszmék iránt, az vitatható, de
1918. november 5-én ígéretet kaptak arra, hogy a békerendezésről tárgyalásokat fognak folytatni, és a tizennégy ponton
fognak alapulni. Amikor világossá vált, hogy a megegyezéseket inkább kikényszerítik, mintsem megtárgyalják, hogy a
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tizennégy pont elveszett a zűrzavarban, és hogy a megegyezések feltételei titkos tárgyalások során születtek, amelyekből a
kis nemzeteket kizárták, és amelyekben a hatalmi politika sokkal nagyobb szerepet játszott, mint a demokrácia biztonsága, a
szerződések ellen lázadás tört ki.
Nagy-Britanniában és Németországban propaganda-sorozatok indultak a megegyezések ellen, mígnem 1929-re a nyugati
világ nagy része bűntudatot és szégyenérzetet érzett, valahányszor a versailles-i szerződésre gondolt. Ezekben az érzésekben
volt egy jó adag őszinteség, különösen Angliában és az Egyesült Államokban, de minden országban volt mögöttük egy nagy
adag őszintétlenség is. Angliában ugyanazok a csoportok, gyakran ugyanazok az emberek, akik a háborús propagandát és a
békeszerződéseket csinálták, a leghangosabban azt kifogásolták, hogy az utóbbiak messze elmaradtak az előbbi
eszményeitől, miközben valódi céljaik mindvégig a hatalmi politika felhasználása volt Nagy-Britannia javára. Bizonyára volt
okuk a kritikára, és ugyanilyen bizonyosan a békemegállapodások feltételei is
messze nem voltak tökéletesek; de a kritikát inkább a háborús propaganda eszméinek képmutatására és a realizmus hiányára
kellett volna irányítani, valamint a főtárgyalók őszinteségének hiányára, amikor azt a látszatot keltették, hogy ezek az eszmék
még mindig érvényben vannak, miközben naponta megsértették, és szükségszerűen megsértették őket. A megegyezések
egyértelműen titkos tárgyalásokon, kizárólag a nagyhatalmak és a hatalmi politika által születtek. Így kellett lennie. Más
alapon soha nem lehetett volna megállapodásokat kötni. Sajnálatos, hogy a főtárgyalók (legalábbis az angol-amerikaiak) ezt
nem ismerték be, de a beismeréstől való vonakodásuk mögött az a még sajnálatosabb tény áll, hogy az amerikai és az angol
választók politikai tapasztalatának és politikai műveltségének hiánya miatt a tárgyaló felek számára veszélyes volt a
nemzetközi politikai kapcsolatokban tapasztalható tények beismerése.
Nyilvánvaló, hogy a békekötések egy kaotikus szervezet és egy csalárd eljárás révén jöttek létre A háború utáni békekötés
szokásos módja a
amelyben a győztesek koalíciót alkotnak, az lenne, hogy a győztesek konferenciát tartanának, megállapodnának a
feltételekben, amelyeket remélnek a legyőzöttektől, majd ez utóbbiakkal kongresszust tartanának, hogy ezeket a feltételeket
vitával és kompromisszummal vagy anélkül kikényszerítsék. 1918 októberében és novemberében hallgatólagosan
feltételezték, hogy ezt a módszert kell alkalmazni a fennálló háború befejezésére. De ezt a kongresszusi módszert 1919-ben
több okból sem lehetett alkalmazni. A győztes koalíció tagjai olyan sokan voltak (harminckét szövetséges és társult hatalom),
hogy csak lassan és jelentős előzetes szervezkedés után tudtak volna megállapodni a feltételekről. Erre az előzetes
szervezésre nem került sor, nagyrészt azért, mert Wilson elnök túlságosan elfoglalt volt ahhoz, hogy részt vegyen a
folyamatban, nem volt hajlandó valódi hatásköröket átruházni másokra, és viszonylag kevés, intenzíven vallott eszmével
(mint a Népszövetség, a demokrácia és az önrendelkezés) nem volt érzéke a szervezés részleteihez. Wilson meg volt
győződve arról, hogy ha csak el tudja fogadtatni a Népszövetséget, akkor a szerződések feltételeinek nemkívánatos részleteit
később a Népszövetségen keresztül orvosolni lehet. Lloyd George és Clemenceau ezt a meggyőződést kihasználva számos
olyan rendelkezést értek el a feltételekben, amelyek Wilson számára nem voltak kívánatosak, de számukra nagyon is
kívánatosak voltak.
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Az előzetes konferenciához vagy az előzetes tervezéshez szükséges idő is hiányzott. Lloyd George meg akarta valósítani az
azonnali leszerelésre vonatkozó kampányígéretét, Wilson pedig vissza akart térni az Egyesült Államok elnöki feladataihoz.
Ráadásul, ha a feltételeket egy előzetes konferencián dolgozták volna ki, azok a sok érintett hatalom közötti
kompromisszumok eredményeként jöttek volna létre, és ezek a kompromisszumok meghiúsultak volna, amint bármilyen
erőfeszítés történt volna a németekkel való későbbi tárgyalásokra. Mivel a németeknek megígérték a tárgyalási jogot,
világossá vált, hogy a feltételeket nem lehetett volna először egy teljes körű előzetes konferencián nyilvános kompromisszum
tárgyává tenni. Sajnos, mire a győztes nagyhatalmak mindezt felismerték, és elhatározták, hogy a feltételeket egymás között
titkos tárgyalások útján alakítják ki, már minden győztes nagyhatalomnak meghívást küldtek, hogy jöjjenek el egy
szövetségközi konferenciára, ahol előzetes feltételeket állapítanak meg. Ennek a kínos helyzetnek a megoldásaként a békét
két szinten kötötték meg. Az egyik szinten, a nyilvánosság teljes fényében' a Szövetségközi Konferencia a Békekonferencia
plenárisává vált, és jelentős fanfárral, de nem tett semmit. A másik szinten a nagyhatalmak titokban dolgozták ki a
békefeltételeket, és,
amikor készen álltak, egyszerre kényszerítették azokat a konferenciára és a németekre.....
Balfour, a brit külügyminiszter még február 22-én is azt hitte, hogy "előzetes békefeltételeken" dolgoznak, és a németek
április 15-én ugyanezt hitték.
Miközben a nagyhatalmak titokban tárgyaltak, a teljes konferencia többször is összeült a cselekvés megakadályozását célzó
merev szabályok szerint. Ezeket az üléseket Clemenceau vaskézzel irányította, aki meghallgatta az általa kívánt
indítványokat, átnyomta azokat, amelyeket ő akart, és a tiltakozásokra egyenes fenyegetésekkel válaszolt, hogy békét kötnek
a kisebb hatalmakkal való bármiféle konzultáció nélkül, és sötét utalásokkal a nagyhatalmak több millió fegyveresére.
Február 14-én a konferencia megkapta a Nemzetek Szövetsége Paktumának tervezetét, április 11-én pedig a Nemzetközi
Munkaügyi Hivatal tervezetét; mindkettőt április 28-án fogadták el. Május 6-án érkezett a versailles-i szerződés szövege,
mindössze egy nappal azelőtt, hogy azt átadták volna a németeknek; május végén érkezett az Ausztriával kötött SaintGermain-i szerződés tervezete.
Miközben ez a hiábavaló színjáték a nyilvánosság előtt zajlott, a nagyhatalmak titokban békét kötöttek. Találkozóik
rendkívül informálisak voltak. Amikor a katonai vezetők jelen voltak, a találkozókat Legfelsőbb Háborús Tanács néven
ismerték; amikor a katonai vezetők nem voltak jelen (ahogyan január 12. után általában voltak), a csoportot Legfelsőbb
Tanács vagy Tízek Tanácsa néven ismerték. A tanács az öt nagyhatalom (Nagy-Britannia, az Egyesült Államok,
Franciaország, Olaszország és Japán) kormányfőjéből és külügyminiszteréből állt. Ez a csoport 1919. január 12. és március
24. között negyvenhatszor ülésezett. Nagyon eredménytelenül működött. Március közepén, mivel a sajtóhoz kiszivárgott egy
éles vita a német-lengyel határról, a Tízek Tanácsa Négyek Tanácsává (Lloyd George, Wilson, Clemenceau, Orlando)
csökkent. Ez a négy - Orlando gyakori távollétében - tizenhárom hét alatt (március 27. és június 28. között) több mint kétszáz
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ülést tartott. Három hét alatt formába öntötték a versailles-i szerződést, és elvégezték az Ausztriával kötendő szerződés
előkészítő munkálatait.
Amikor 1919. június 2 8-án aláírták a szerződést Németországgal, a kormányfők elhagyták Párizst, és a Tízek Tanácsa
megszűnt. Így ért véget a plenáris konferencia is. Az öt külügyminiszter (Balfour, Lansing, Pichon, Tittoni és Makino)
Párizsban maradt, mint a Küldöttségvezetők Tanácsa, teljes hatáskörrel a békerendezések befejezésére. Ez a csoport fejezte
be az Ausztriával és Bulgáriával kötött szerződéseket, és mindkettőt aláíratta. 1920 januárjában feloszlottak, hátrahagyva egy
végrehajtó bizottságot, a Nagykövetek Konferenciáját. Ez a négy nagyhatalom párizsi nagyköveteiből és egy francia
képviselőből állt. Ez a csoport kétszáz ülést tartott a következő három évben, és 1931-ig ülésezett. Felügyelte a már aláírt
három békeszerződés végrehajtását, tárgyalt a Magyarországgal kötendő békeszerződésről, és számos olyan tisztán politikai
aktust hajtott végre, amelynek nem volt szerződéses alapja, mint például az albán határ meghúzása 1921 novemberében.
Általánosságban a békekonferenciát követő évtizedben a nagykövetek konferenciája volt az a szervezet, amellyel a
nagyhatalmak Európát irányították. Hatalommal, gyorsasággal és titoktartással járt el minden rá bízott kérdésben. Amikor a
kérdések felmerültek, amelyek túl fontosak voltak ahhoz, hogy ilyen módon kezeljék őket, a Legfelsőbb Tanácsot időnként
újra összehívták. Erre az 1920 és 1922 közötti három év alatt körülbelül huszonötször került sor, általában a jóvátételekkel, a
gazdasági újjáépítéssel és az akut politikai problémákkal kapcsolatban. A Legfelsőbb Tanács legfontosabb ilyen üléseire
1920-ban Párizsban, Londonban, San Remóban, Boulogne-ban és Spában, 1921-ben Párizsban és Londonban, 1922-ben
pedig Párizsban, Genovában, Hágában és Londonban került sor. Ennek az értékes gyakorlatnak Nagy-Britannia 1923-ban
vetett véget, tiltakozásul az ellen, hogy a franciák erőszakkal akarták Németországot kényszeríteni a békeszerződés jóvátételi
kikötéseinek teljesítésére.
Mindezeken a találkozókon, akárcsak magán a békekonferencián, a politikai vezetőket szakértők és érdekeltek csoportjai
segítették, néha önjelöltek. E "szakértők" közül sokan a nemzetközi bankszövetség tagjai vagy munkatársai voltak. A párizsi
békekonferencián a szakértők száma több ezer volt, és a legtöbb ország még a háború befejezése előtt hivatalos stábba
szervezte őket. Ezek a szakértők a legnagyobb jelentőséggel bírtak. Párizsban bizottságokba tömörültek, és egyik problémát a
másik után kapták, különösen a határproblémákat, általában anélkül, hogy jelezték volna, milyen elvek alapján kellene
dönteniük. Ezeknek a szakértői bizottságoknak a fontosságát mutatja az a tény, hogy egy kivételével minden esetben, amikor
egy szakértői bizottság egyhangú jelentést nyújtott be, a Legfelsőbb Tanács elfogadta az ajánlást és beépítette azt a
szerződésbe. Azokban az esetekben, amikor a jelentés nem volt egyhangú, a problémát általában újra a szakértők elé
terjesztették további megfontolásra. Az egyetlen eset, amikor nem fogadták el az egyhangú jelentést, a lengyel folyosóval
kapcsolatos volt, ugyanazzal a kérdéssel, amely miatt a Legfelsőbb Tanácsot 1919-ben a Négyek Tanácsává kellett
csökkenteni, és amely húsz évvel később a második világháborúhoz vezetett. Ebben az esetben a szakértők sokkal
szigorúbban ítélték meg Németországot, mint a politikusok végső döntése.
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A Németországgal kötött szerződés úgy jött létre, hogy a Négyek Tanácsa összeállította a különböző bizottságok jelentéseit,
összeillesztette a részeket, és elsimította a különböző nézeteltéréseket. A legfőbb nézeteltérések a német jóvátétel nagyságát
és jellegét, a német leszerelés jellegét, a Népszövetség jellegét, valamint hat konkrét terület területi rendezését érintették: a
lengyel folyosó, Felső-Szilézia, a Saar-vidék, Fiume, a Rajna-vidék és Shantung. Amikor a Fiume körüli vita tetőfokára
hágott, Wilson a párizsi olasz küldöttség feje fölött az olasz néphez fordult, abban a meggyőződésben, hogy a nép kevésbé
nacionalista, és kedvezőbb az ő idealista elvei iránt, mint a meglehetősen keményvonalas küldöttségük. Ez a felhívás
kudarcot vallott, de az olasz küldöttség elhagyta a konferenciát, és Wilson fellépése elleni tiltakozásul visszatért Rómába. Így
az olaszok a német gyarmati területek elosztásának idején nem voltak jelen Párizsban, és ennek megfelelően nem is kaptak
gyarmatokat. Így Olaszországnak nem sikerült Afrikában kártérítést kapnia a kontinensen szerzett francia és brit
területnyereségért, ahogyan azt az 1915-ös londoni szerződésben megígérték. Mussolini ezt a csalódást hozta fel az Etiópia
elleni 1935-ös olasz támadás egyik fő indokaként.
A versailles-i szerződést 1919. május 6-án mutatták be a plenáris konferencián, másnap pedig a német küldöttségnek. A
konferencia elvileg megjegyzés nélkül fogadta volna el, de Foch tábornok, a francia hadseregek és az antant haderők
főparancsnoka a háborúban kemény támadást intézett a szerződés ellen, tekintettel annak a következőkre vonatkozó
rendelkezéseire.
végrehajtásáról. Ezek a rendelkezések alig adtak mást, mint a Rajna-vidék és három hídfő megszállását a Rajna jobb partján,
ahogyan az már az 1918. november Il-i fegyverszünet értelmében létezett. A szerződés szerint ezeket a területeket öt és
tizenöt év közötti időtartamra kellett megszállni, hogy érvényt szerezzenek egy olyan szerződésnek, amelynek lényegi
rendelkezései szerint Németországnak legalább egy generáción át jóvátételt kellett fizetnie, és örökre lefegyverzettnek kellett
maradnia. Foch ragaszkodott ahhoz, hogy legalább harminc évig szüksége van a Rajna bal partjára és a jobb parton lévő
három hídfőre. Clemenceau, amint a találkozó véget ért, megdorgálta Fochot, amiért megzavarta a gyűlés harmóniáját, de
Foch a szerződés leggyengébb, de leglényegesebb részére tette rá a kezét.
A szerződés szövegének másnapi bemutatása a németeknek sem volt boldogabb. Miután átvette a dokumentumot, a német
küldöttség vezetője, Ulrich von Brockdorff-Rantzau gróf külügyminiszter hosszú beszédet tartott, amelyben keserűen
tiltakozott a tárgyalások elmaradása és a fegyverszünet előtti kötelezettségvállalások megszegése ellen. A hallgatóság
szándékos megsértéseként ülő helyzetből beszélt...
A német küldöttség május folyamán rövid feljegyzéseket küldött a győztes hatalmaknak részletes kritikával, május 28-án
pedig kimerítő ellenjavaslatokat. A 443 oldalas német szövegben ezek az ellenjavaslatok záradékról záradékra bírálták a
szerződést, a győzteseket rosszhiszeműséggel vádolták a tizennégy pont megsértésével, és felajánlották a Népszövetség, a
leszerelési szakaszok és a 100 ezer milliárd márka jóvátétel elfogadását, ha a szövetségesek visszavonják minden olyan
állítást, hogy a háborút egyedül Németország okozta, és újra beengedik Németországot a világpiacra. A területi változások
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többségét elutasították, kivéve, ha azokról be lehetett mutatni, hogy az önrendelkezésen alapulnak (ezzel Wilson álláspontját
fogadva el).
Ezek a javaslatok a konferencia egyik legsúlyosabb válságához vezettek, mivel Lloyd George, akit decemberben a brit
népnek tett ígérete alapján választottak újra, hogy kiszorítja Németországot, és decembertől májusig ki is vette a részét ebből,
most attól kezdett tartani, hogy Németország megtagadja az aláírást, és passzív ellenállást tanúsít, ami a szövetségesektől erő
alkalmazását követeli meg. Mivel a brit hadseregeket feloszlatták, egy ilyen erőszükséglet nagyrészt a franciákra hárulna, és
a Fochhoz hasonló, Németországgal szemben a kényszerítést előnyben részesítő emberek számára igencsak üdvözlendő
lenne. Lloyd George attól tartott, hogy Németország francia hadseregek általi megszállása teljes francia hegemóniához
vezetne az európai kontinensen, és hogy ezeket a megszálló erőket talán soha nem vonnák vissza, miután brit beleegyezéssel
megvalósították azt, amiért Nagy-Britannia olyan hevesen harcolt XIV Lajos és Napóleon idején. Más szóval, Németország
hatalmának a vereség következtében bekövetkezett csökkenése visszavezette Nagy-Britanniát a régi erőegyensúlyi
politikájához, amelynek keretében Nagy-Britannia a kontinens legerősebb hatalmával szemben a második legerősebb
hatalom erejének növelésével lépett fel. Lloyd George ugyanakkor a brit nép megelégedésére és a Nagy-Britanniára
nehezedő pénzügyi terhek csökkentése érdekében folytatni akarta a brit leszerelést, hogy az ország egyensúlyba hozhassa
költségvetését, deflálhasson és visszatérhessen az aranystandardra. Ezen okok miatt Lloyd George azt javasolta, hogy a
szerződést gyengítsék a Rajna-vidék megszállásának tizenöt évről kettőre való csökkentésével, hogy Felső-Sziléziában
(amelyet Lengyelországnak adtak) népszavazást tartsanak, hogy Németországot azonnal vegyék fel a Népszövetségbe, és
hogy a jóvátételeket
terheket csökkentsék. Csak a népszavazást érte el Felső-Sziléziában és néhány más vitatott területen, Wilson a többi
javaslatot elutasította, és szidta a miniszterelnököt a hirtelen megváltozott hozzáállásáért.
Ennek megfelelően a szövetségesek válasza a német ellenjavaslatokra (amelyet Philip Kerr, a későbbi Lord Lothian írt) csak
kisebb módosításokat eszközölt az eredeti feltételeken (elsősorban öt népszavazás beiktatását Felső-Sziléziában,
Allensteinben, Marienwerderben, Észak-Sleswigben és a Saar-vidéken, amelyek közül az utóbbit 1935-ben, a többit
azonnal). Emellett a németeket vádolta a háború előidézésében való kizárólagos bűnösséggel és a háború alatti embertelen
gyakorlatokkal, és ötnapos ultimátumot adott nekik a szerződés változatlan formában történő aláírására. A német küldöttség
azonnal visszatért Németországba, és az aláírás megtagadását javasolta. A kabinet inkább lemondott, minthogy aláírja, de
katolikusokból és szocialistákból új kabinet alakult. Mindkét csoport attól tartott, hogy a szövetségesek Németország elleni
inváziója káoszhoz és zűrzavarhoz vezetne, ami keleten a bolsevizmusnak, nyugaton pedig a szeparatizmusnak kedvezne; az
aláírás mellett szavaztak, ha a háborús bűnösségről és a háborús bűnösökről szóló cikkelyeket ki lehetne törölni a
szerződésből. Amikor a szövetségesek elutasították ezeket az engedményeket, a Katolikus Centrumpárt 64-14 arányban
megszavazta, hogy ne írják alá. Ebben a kritikus pillanatban, amikor az elutasítás biztosnak tűnt, a német hadsereg
főparancsnoksága Wilhelm Groener vezérkari főnökön keresztül utasította a kabinetet az aláírásra, hogy megakadályozza
Németország katonai megszállását. 1919. június 28-án, pontosan öt évvel a szarajevói merénylet után, a versailles-i
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tükörteremben, ahol 1871-ben kikiáltották a Német Birodalmat, a kínaiak kivételével minden delegáció aláírta a versailles-i
szerződést. Utóbbiak visszautasították, tiltakoztak a háború előtti német koncessziók feletti rendelkezés ellen Shantungban.
Az osztrák szerződést a Karl Renner vezette küldöttség írta alá, de csak azután, hogy a győztesek elutasították azt az állítást,
hogy Ausztria nem legyőzött Po\ver, hanem utódállam, és arra kényszerítették az országot, hogy az újonnan elfogadott
"Német Ausztria" helyett az "Osztrák Köztársaság" elnevezésre változtassa meg a nevét. Az új országnak megtiltották, hogy
a Népszövetség jóváhagyása nélkül bármilyen lépést tegyen a Németországgal való egyesülés irányába.
A neuillyi szerződést egyetlen bolgár küldött, Alekszandr Sztambolszkij parasztpárti vezető írta alá. Ezzel a megállapodással
Bulgária elvesztette Nyugat-Trákiát, az Égei-tenger felé vezető kijáratát, amelyet 1912-ben Törökországtól csatoltak el,
valamint bizonyos nyugati hegyi hágókat, amelyeket Bulgária stratégiai okokból átengedett Jugoszláviának.
Az 1920-ban aláírt trianoni békeszerződés volt a legszigorúbb a békeszerződések közül, és a legszigorúbban betartották. Ezen
és más okok miatt Magyarország volt a legaktívabb politikai erő a szerződések felülvizsgálatára az 1924-1934 közötti
időszakban, és ebben a magatartásában 1927 és 1934 között Olaszország is bátorította, abban a reményben, hogy ilyen
zavaros vizeken nyereséges halászatot lehet folytatni. Magyarországnak jó oka volt az elégedetlenségre. A Habsburgdinasztia 1918-as bukása és a magyarországi alattvaló népek, mint a lengyelek, szlovákok, románok és horvátok felkelései
hatalomra juttatták Budapesten a Károlyi Mihály gróf vezette liberális kormányt. Ezt a kormányt azonnal fenyegette a Kun
Béla vezette bolsevik felkelés. A Károlyi-kormány, hogy megvédje magát, szövetséges megszálló erőket kért az 1919
áprilisára kitűzött választásokig.
Ezt a kérést Franchet d'Esperey tábornok visszautasította, a
Bethlen István gróf, reakciós magyar politikus hatására. A Károlyi-rendszer a nyugati támogatás hiánya miatt Kun Béla és a
románok támadásai előtt megbukott. Kun Béla hat hónapig tartó vörös terroruralma (1920. március-augusztus) és
Magyarország román megszállása előtti menekülése után a reakciósok kerültek hatalomra, Horthy Miklós admirális régenssel
és államfővel (1920-1944), gróf Bethlen gróf miniszterelnökkel (1921-1931). A szövetségpárti, németellenes, pacifista,
demokratikus és liberális Károlyi gróf felismerte, hogy Magyarországon nem lehet előrelépés az agrárkérdés és a földek
monopolizálása miatt kialakult paraszti elégedetlenség megoldása nélkül. Mivel a szövetségesek nem voltak hajlandók
támogatni ezt a programot, Magyarország Horthy és Bethlen kezébe került, akik szövetségellenes, németbarát,
antidemokratikus, militarista és haladáspártiak voltak. Ezt a csoportot rábeszélték a trianoni békeszerződés aláírására egy
csellel, és azután mindig is tagadta azt. Maurice Paléologue, a francia külügyminisztérium főtitkára (de Franciaország
legnagyobb iparosának, Eugene Schneider-nek a nevében eljárva) alkut kötött a magyarokkal, hogy ha aláírják a trianoni
szerződést a jelenlegi formájában, és Schneider-nek adják át a magyar államvasutak, a budapesti kikötő irányítását, és a
Magyar Általános Hitelbankot (amely fojtogatóan hatott a magyar iparra), Franciaország végül Magyarországot a keleteurópai németellenes blokk egyik fő támaszává teszi, katonai egyezményt ír alá Magyarországgal, és a megfelelő időben
elérheti a trianoni szerződés drasztikus felülvizsgálatát. Az összetett alku magyar oldala nagyrészt megvalósult, de a francia
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gazdasági ellenőrzés Közép-Európára való kiterjesztésével szembeni brit és olasz ellenvetések megzavarták a tárgyalásokat,
és megakadályozták, hogy Magyarország megkapja jutalmát. Paléologue, bár lemondásra kényszerült, és a Quai d'Orsay-nál
a helyére a
magyarellenes és csehbarát Philippe Berthelot helyettesítette, megkapta jutalmát Schneidertől. Schneider közép-európai
érdekeltségeinek személyes holdingjának, az Union européene industrielle et financière-nek az igazgatója lett.
A Törökországgal kötött sèvres-i szerződés volt az utolsó, és az egyetlen, amelyet soha nem ratifikáltak. A késedelemnek
három oka volt: (1) az Egyesült Államok szerepének bizonytalansága, amelytől azt várták, hogy elfogadja a tengerszorosok
ellenőrzését és Örményország mandátumát, így képezve ütközőt Szovjet-Oroszországgal szemben; (2) a török kormány
instabilitása, amelyet a Mustafa Kemal vezette nacionalista felkelés fenyegetett; és (3) a török kormány instabilitása, amelyet
a Mustafa Kemal vezette nacionalista felkelés fenyegetett.
a bolsevikok által az Oszmán Birodalomra vonatkozó titkos szerződések nyilvánosságra hozatala által okozott botrány, mivel
ezek a szerződések olyan éles ellentétben álltak a szövetségesek kifejezett háborús céljaival. A hír, hogy az Egyesült Államok
elutasította a közel-keleti rendezésben való részvételt, lehetővé tette a szerződés kidolgozását. Ezt a Legfelsőbb Tanács 1920.
februári londoni konferenciáján kezdte meg, és áprilisban San Remóban folytatta. A szultáni kormány 1920. augusztus 20-án
írta alá, de a nacionalisták Musztafa Kemal vezetésével nem voltak hajlandók elfogadni, és felkelő kormányt állítottak fel
Ankarában. A görögök és az olaszok szövetséges támogatással megszállták Törökországot, és megpróbálták kikényszeríteni a
nacionalisták szerződését, de az antant-szolidaritás homlokzata mögötti széthúzás miatt sokat gyengültek. A franciák úgy
vélték, hogy a kemalista kormánytól nagyobb gazdasági engedményeket lehet elérni, míg a britek úgy vélték, hogy a
szultántól gazdagabb kilátások várhatók. A franciák különösen a Standard Oil ilyen engedményekre vonatkozó követeléseit
voltak hajlandóak támogatni, míg a britek a Royal-Dutch Shell-t voltak hajlandóak támogatni. A nacionalista erők jól
kihasználták ezeket a nézeteltéréseket. A után
miután gazdasági engedményekkel megvásárolták az olaszokat és a franciákat, ellentámadást indítottak a görögök ellen. Bár
Anglia a görögök segítségére sietett, a többi hatalomtól nem kapott támogatást, míg a törökök Szovjet-Oroszország
támogatását élvezték. A törökök megsemmisítették a görögöket, felgyújtották Szmirnát. és Chanaknál szemtől szembe
kerültek az angolokkal. Ebben a kritikus pillanatban a Dominiumok Curzon távirati felhívására válaszul megtagadták a
Törökországgal való háború támogatását. A sèvres-i békeszerződést, amely már így is rongyos volt, el kellett vetni. Az 1922
novemberében Lausanne-ban tartott újabb konferencia egy mérsékelt és tárgyalásos szerződéssel zárult, amelyet a kemalista
kormány 1923. július 24-én írt alá. Ez az aktus hivatalosan is véget vetett az első világháborúnak. Egyúttal egy rendkívül
fontos lépést tett egy olyan új Törökország megalapítása felé, amely a béke és a stabilitás erőteljes erejévé vált a KözelKeleten. Törökország négyszáz éven át tartó hanyatlása végre véget ért.
A lausanne-i szerződéssel Törökország Kurdisztán kivételével minden nem török területről lemondott, elveszítve Arábiát,
Mezopotámiát, Levantét, Nyugat-Trákiát és az Égei-tenger néhány szigetét. A kapitulációkat eltörölték az igazságügyi
reform ígéretéért cserébe. Nem volt jóvátétel és nem volt lefegyverzés, kivéve, hogy a szorosokat demilitarizálták, és
251

Törökország háború esetén minden hajó előtt nyitva álltak, kivéve a hadviselő felek hajóit. Törökország elfogadta a
kisebbségi szerződést, és beleegyezett a görög ortodox vagy muzulmán valláshoz tartozás alapján megítélt görög és török
kisebbségek kötelező cseréjébe Görögországgal. Ez utóbbi rendelkezés értelmében 1930-ig több mint 1 250 000 görögöt
telepítettek ki Törökországból. Sajnos ezek többsége városi boltos volt Törökországban, és földművesként telepedtek le
Macedónia barátságtalan talaján. A korábban Macedóniában élt bolgár parasztokat szertelenül Bulgáriába telepítették, ahol a
Belső Macedón Forradalmi Szervezet (IMRO) nevű forradalmi bolgár titkos társaság szikrájának gyújtópontjául szolgáltak,
amelynek fő politikai cselekvési módszere a merénylet volt.
Az 1930-as években felerősödő agresszió hatására az 1936. júliusi Montreux-i egyezményben visszavonták a szorosok
demilitarizálására vonatkozó záradékot. Ez teljes szuverenitást biztosított Törökországnak a szorosok felett, beleértve a
megerősítés jogát is.
Az eredeti békeszerződések mindegyike öt fő részből állt: (a) a Népszövetség Egyezségokmánya; (b) a területi
rendelkezések; (c) a leszerelési rendelkezés; (d) a jóvátételi rendelkezések; és (e) a büntetések és garanciák. Ezek közül az
elsőt későbbre kell fenntartani, de a többit itt kell megemlíteni.
Elméletileg a szerződések területi rendelkezései az "önrendelkezésen" alapultak, de valójában általában más
megfontolásokon alapultak: stratégiai, gazdasági, büntető, joghatalmi vagy kártérítési megfontolásokon. Az "önrendelkezés"
alatt a békeszerzők általában "nemzetiséget" értettek, a "nemzetiség" alatt pedig általában "nyelvet", kivéve az Oszmán
Birodalomban, ahol a "nemzetiség" általában "vallást" jelentett. Az a hat eset, amikor az önrendelkezést (azaz a
népszavazást) ténylegesen alkalmazták, azt mutatta, hogy e területek népei nem voltak annyira nacionalisták, mint ahogy azt
a békecsinálók hitték. Mivel Allensteinben, ahol a lengyel ajkúak a lakosság 40 százalékát tették ki, csak 2 százalék szavazott
Lengyelországhoz való csatlakozásra, a területet visszakerült Németországhoz; Felső-Sziléziában, ahol a hasonló
arány 65 százalék és 40 százalék volt, a területet felosztották, az iparosodottabb keleti rész Lengyelországhoz került, míg a
vidékiesebb nyugati rész visszakerült Németországhoz; Klagenfurtban, ahol a szlovén nyelvűek a lakosság 68 százalékát
tették ki, csak 40 százalék akart csatlakozni Jugoszláviához, így a terület Ausztriánál maradt. Valamelyest hasonló
eredmények születtek Marienwerderben, de nem az északi Schleswigben, amely Dániához való csatlakozásra szavazott. A
választók - valószínűleg gazdasági okokból - minden esetben a gazdaságilag virágzóbb államhoz való csatlakozást
választották, nem pedig az azonos nyelvű államhoz való csatlakozást.
Az említett területeken kívül Németországnak vissza kellett adnia Elzász és Lotaringiát Franciaországnak, három kisebb
körzetet Belgiumnak, valamint Kelet-Poroszország északi szélét Memel körül a szövetséges hatalmaknak. Ez utóbbi területet
1924-ben a nagyköveti konferencia az új litván államnak adta át.
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A legfőbb területi viták a lengyel folyosó, a Rajna-vidék és a Saar-vidék körül alakultak ki. A Tizennégy pont egy független
Lengyelország létrehozását ígérte, amely hozzáféréssel rendelkezik a Balti-tengerhez. Franciaország politikája 1500 óta az
volt, hogy minden erős közép-európai állammal szemben szövetségeseket keressen Kelet-Európában. Oroszország 1917-es
összeomlásával a franciák Lengyelországban kerestek helyettesítő szövetségest. Ennek megfelelően Foch egész KeletPoroszországot Lengyelországnak akarta adni. Ehelyett a szakértők (akik nagyon is lengyelbarátok voltak) úgy adtak
Lengyelországnak hozzáférést a tengerhez, hogy a Visztula völgyében egy lengyel folyosó létrehozásával elválasztották
Kelet-Poroszországot Németország többi részétől. A terület nagy része lengyel nyelvű volt, és a német kereskedelem KeletPoroszországgal nagyrészt a tengeren keresztül folyt. A Visztula torkolatánál fekvő Danzig városa azonban egyértelműen
német város volt. Lloyd George elutasította, hogy Lengyelországnak adja. Ehelyett a Népszövetség védelme alatt álló szabad
várossá tette.
A franciák el akarták választani a Rajnától nyugatra fekvő egész Németországot (az úgynevezett Rajna-vidéket), hogy külön
államot hozzanak létre, és növeljék a francia biztonságot Németországgal szemben. Feladták szeparatista agitációjukat,
cserébe Wilson 1919. március 14-i ígéretéért, hogy közös angol-amerikai garanciát vállalnak egy német támadással szemben.
Ezt az ígéretet 1919. június 28-án szerződés formájában aláírták, de meghiúsult, amikor az Egyesült Államok szenátusa nem
ratifikálta a megállapodást. Mivel Clemenceau csak ennek a garanciának köszönhetően tudta meggyőzni Fochot és Poincarét,
hogy fogadják el a rajnai megegyezést, ennek elmaradása véget vetett politikai karrierjének. A rajnai rendezésnek, ahogyan
az létezett, két, egymástól teljesen független rendelkezése volt. Egyrészt a Rajna-vidéket és három hídfőállást a Rajna jobb
partján a szövetséges csapatoknak öt és tizenöt év között kellett volna megszállniuk. Másrészt a Rajna-vidéket és egy ötven
kilométer széles övezetet a jobb part mentén állandóan demilitarizálták, és ennek bármilyen megsértését a szerződés aláírói
ellenséges cselekedetnek tekinthették. Ez azt jelentette, hogy minden német csapatot és erődítményt örökre kizártak erről a
területről. Ez volt a versailles-i szerződés legfontosabb záradéka. Amíg ez érvényben volt, addig a Rajna jobb partján fekvő
Ruhr-vidék nagy ipari régiója, Németország hadviselési képességének gazdasági gerince ki volt téve egy gyors francia
katonai támadásnak nyugat felől, és Németország nem fenyegethette Franciaországot, és nem mozdulhatott kelet felé
Csehszlovákia vagy Lengyelország ellen, ha Franciaország tiltakozott.
E két záradék közül a Rajna-vidék és a hídfők katonai megszállása 1930-ban, öt évvel a tervezett határidő előtt véget ért. Ez
lehetővé tette Hitler számára, hogy
a második rendelkezést, Nyugat-Németország demilitarizálását, a terület 1936 márciusában történő újramilitarizálásával
megsemmisítse.
A versailles-i szerződés utolsó vitatott területi módosítása az iparban és szénben gazdag Saar-medencére vonatkozott. Bár
lakossága egyértelműen német volt, a franciák 1919-ben igényt tartottak a terület nagy részére, azzal az indokkal, hogy
kétharmada az 1814-es francia határokon belül volt, és hogy a szénbányákat a németek által 1918-ban elpusztított francia
bányák kárpótlásaként nekik kell megkapniuk. Megkapták a bányákat, de a területet politikailag elválasztották mindkét
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országtól, hogy tizenöt évig a Népszövetség irányítsa, majd népszavazást tartsanak. Amikor a népszavazást 1935-ben
megtartották, a Liga csodálatra méltó igazgatása után, a mintegy 528 000 emberből csak körülbelül 2000 szavazott a
Franciaországhoz való csatlakozásra, míg körülbelül go százalékuk Németországhoz kívánt csatlakozni, a többiek pedig
jelezték, hogy továbbra is a Liga uralma alatt kívánnak maradni. A németek e szavazás eredményeként beleegyeztek, hogy
visszavásárolják Franciaországtól a szénbányákat goo millió frankért, amelyet öt év alatt szénben kell kifizetni.
A Saint-Germain-i és a trianoni szerződés területi rendelkezései olyanok voltak, hogy teljesen megsemmisítették az OsztrákMagyar Monarchiát. Ausztria területe 115 000 négyzetmérföldről 30 millió lakossal 32 000 négyzetmérföldre csökkent 6,5
millió lakossal. Csehszlovákiához került Csehország, Morvaország, Alsó-Ausztria egy része és az osztrák Szilézia.
Jugoszláviához került Bosznia, Hercegovina és Dalmácia. Romániához került Bukovina. Olaszországhoz került Dél-Tirol,
Trentino, Isztria és egy kiterjedt terület az Adriai-tengertől északra, beleértve Triesztet is.
A trianoni békeszerződés Magyarországot a 21 millió lakosú 125 000 négyzetmérföldről 35 000 négyzetmérföldre
csökkentette 8 millió lakossal. Csehszlovákiához került Szlovákia és Ruténia; Romániához került Erdély, a magyar Alföld
egy része és a Bánát nagy része; Jugoszláviához került a Bánát többi része, Horvátország-Szlavónia és néhány más körzet.
A békeszerződések a legyőzött államok határait rögzítették, de az új államok határait nem. Ez utóbbiakat az 1918-at követő
években kötött számos szerződés rögzítette. A folyamat vitákhoz, sőt erőszakos fegyveres összecsapásokhoz vezetett, és
egyes kérdések mind a mai napig viták tárgyát képezik.
A leghevesebb viták Lengyelország határaival kapcsolatban alakultak ki. Ezek közül csak a Németországgal való határokat
rögzítette a versailles-i szerződés. A lengyelek nem voltak hajlandók elfogadni a szövetségesek által Párizsban javasolt többi
határukat, és 1920-ban háborúban álltak Litvániával Vilna miatt, Oroszországgal a keleti határért, az ukránokkal Galícia
miatt, Csehszlovákiával pedig Teschen miatt. A Vilnáért folytatott harc 1919-ben kezdődött, amikor a lengyelek
megszerezték a körzetet az oroszoktól, de hamarosan ismét elvesztették. Az oroszok 1920-ban átengedték a litvánoknak, amit
Lengyelország elfogadott, de három hónapon belül lengyel szabadcsapatok elfoglalták. A Népszövetség által elrendelt
népszavazást 1922 januárjában tartották meg lengyel ellenőrzés alatt, amely lengyel többséget hozott. A litvánok nem voltak
hajlandók elfogadni sem e szavazás érvényességét, sem a Konferencia döntését.
Nagykövetek 1923. márciusi határozatát, amely a területet Lengyelországnak adta. Ehelyett Litvánia 1927 decemberéig
továbbra is háborúban állónak tekintette magát Lengyelországgal.
Lengyelország nem járt ilyen jól a határ másik végén. Ott 1919 januárjában harcok törtek ki a cseh és lengyel erők között
Teschenért. A nagyköveti konferencia felosztotta a területet a két igénylő között, de az értékes szénbányákat
Csehszlovákiának adta (július ).
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Lengyelország keleti határait csak a Szovjetunióval vívott véres háború után rendezték. A Legfelsőbb Tanács 1919
decemberében az úgynevezett "Curzon-vonalat" határozta meg a lengyel közigazgatás keleti határaként, de hat hónapon belül
a lengyel hadseregek átlépték ezt, és Kijev fölé nyomultak. Az orosz ellentámadás hamarosan visszaszorította a lengyeleket,
és a lengyel területet \ sorra megszállták. A lengyelek pánikszerűen a Legfelsőbb Tanácshoz fordultak, amely vonakodott
beavatkozni. A franciák azonban nem haboztak, és Weygand tábornokot küldték utánpótlással Varsó védelmére. Az orosz
offenzívát a Visztulánál megtörték, és megkezdődtek a béketárgyalások. Az 1921 márciusában Rigában aláírt végleges
megállapodás Lengyelországnak a Curzon-vonalnál 150 mérfölddel keletebbre húzódó határt biztosított, és számos nem
lengyel népet, köztük egymillió fehéroroszt és négymillió ukránt hozott Lengyelországba.
Romániának is volt egy vitája Oroszországgal, amely Besszarábia 1918-as román megszállásából eredt. A nagykövetek
konferenciája 1920 októberében Besszarábiát Románia részeként ismerte el. Oroszország tiltakozott, az Egyesült Államok
pedig nem volt hajlandó elfogadni az átadást. E zavargásokra való tekintettel Lengyelország és Románia 1921 márciusában
védelmi szövetséget kötött Oroszországgal szemben.
A legfontosabb ilyen jellegű vita Fiume feletti rendelkezés miatt alakult ki. Ez a probléma azért volt akut, mert az egyik
nagyhatalom volt érintett. Az olaszok az 1915-ös londoni szerződésben Fiumét átengedték Jugoszláviának, és 1918
novemberében ígéretet tettek arra, hogy az olasz-jugoszláv határt a nemzetiségi vonalak alapján húzzák meg. Így Fiumére
nemigen tarthattak igényt. Párizsban mégis ragaszkodtak hozzá, politikai és gazdasági okokból. Miután a Habsburg
Birodalmat éppen most zárták ki az Adriai-tengerből, és nem akarták, hogy helyette új hatalom emelkedjen fel, mindent
megtettek, hogy Jugoszláviát akadályozzák, és korlátozzák az Adriai-tengerhez való hozzáférését. Ráadásul Trieszt olasz
megszerzésével egy nagy tengeri kikötőhöz jutottak, amelynek nem volt jövője, mivel politikai határ választotta el a
hátországtól, ahonnan a kereskedelmét meríthette volna. Trieszt védelme érdekében Olaszország ellenőrizni akarta az összes
lehetséges konkurens kikötőt a térségben. Maga Fiume városa nagyrészt olasz volt, de a külvárosok és a környező vidék
túlnyomó része szláv volt. A párizsi szakértők sem Fiumét, sem Dalmáciát nem akarták Olaszországnak adni, de House
ezredes megpróbálta felülbírálni a szakértőket, hogy cserébe olasz támogatást kapjon a Népszövetséghez. Wilson felülbírálta
House-t, és kiadta az olasz néphez intézett híres felhívását, amelynek eredményeként az olasz küldöttség ideiglenesen
kivonult Párizsból.
Visszatérésük után a kérdés rendezetlen maradt. 1919 szeptemberében egy szeszélyes olasz költő, Gabriele D'Annunzio egy
csapat szabadrablóval elfoglalta Fiumét, és komikus-operai alapon független kormányt hozott létre. Az Olaszország és
Jugoszlávia közötti vita egyre keserűbbé válva folytatódott 1920 novemberéig, amikor Rapallóban szerződést írtak alá.
amely felosztotta a területet, de Fiume maga szabad város maradt. Ez a megállapodás nem volt kielégítő. Az olaszországi
fasiszták egy csoportja (ahol ez a párt még nem volt hivatalban) 1922 márciusában elfoglalta a várost, és három héttel később
az olasz hadsereg eltávolította őket. A problémát végül az 1924. januári római szerződés rendezte, amellyel Fiume
Olaszországhoz került, de Port Baros külvárosa és a három kikötőmedence egyikének ötvenéves bérleti joga Jugoszláviához
került.
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Ezek a területi viták azért fontosak, mert még jóval a második világháború idejéig, sőt még később is megkeserítették a
szomszédos államok közötti kapcsolatokat. Fiume, Trákia, Besszarábia, Epirus, Erdély, Memel, Vilna, Teschen, a Saar,
Danzig és Macedónia neve még húsz évvel a Párizsban összegyűlt békekonferencia után is túlfűtött nacionalisták
csatakiáltásaiként visszhangzott. Az említett konferencia munkája kétségtelenül csökkentette a kisebbségi népek számát, de
ez csak a megmaradt kisebbségek érzéseinek intenzitását növelte. Ezek száma továbbra is nagy maradt. Lengyelországban
több mint 1.000.000 német, Magyarországon 550.000, Csehszlovákiában 3.100.000, Romániában mintegy 700.000,
Jugoszláviában 500.000 és Olaszországban 250.000 volt. Jugoszláviában 450.000, Csehszlovákiában 750.000, Romániában
mintegy 1.500.000 magyar élt. Lengyelországban körülbelül 5 000 000 fehérorosz és ukrán volt, és ebből körülbelül 1 100
000 Romániában. E kisebbségek védelme érdekében a Szövetséges és Társult Hatalmak arra kényszerítették Közép- és KeletEurópa új államait, hogy kisebbségi szerződéseket írjanak alá, amelyekben e kisebbségeknek bizonyos minimális kulturális
és politikai jogokat biztosítottak. Ezeket a szerződéseket a Népszövetség garantálta, de nem volt hatalma arra, hogy
kikényszerítse feltételeik betartását. A legtöbb, amit meg lehetett tenni, az egy nyilvános megrovás volt a jogsértő kormány
ellen, ahogyan azt például Lengyelországgal szemben nem egyszer meg is tették.
A békeszerződések leszerelési rendelkezéseit sokkal könnyebb volt kidolgozni, mint betartatni. Egyértelmű volt, hogy a
legyőzött hatalmak leszerelése csak az első lépés a győztes nemzetek általános leszerelése felé. A németek esetében ezt az
összefüggést a szerződésben kifejezetten megteremtették, így Németország jogszerű lefegyverzettségének fenntartása
érdekében a szerződés többi aláírójának 1919 után folyamatosan az általános leszerelésre kellett törekednie, nehogy a
németek azt állítsák, hogy már nem kötelesek lefegyverzetlenek maradni.
Valamennyi szerződésben megtiltottak bizonyos fegyvereket, például a harckocsikat, a mérges gázokat, a repülőgépeket, a
nehéztüzérséget és a bizonyos méretnél nagyobb hadihajókat, valamint minden nemzetközi fegyverkereskedelmet.
Németországnak egy kis, a hajók számában és méretében meghatározott haditengerészetet engedélyeztek, míg Ausztriának,
Magyarországnak és Bulgáriának nem engedélyeztek semmilyen haditengerészetet, amely méltó lenne a nevéhez. Mindegyik
hadsereg létszámát korlátozták, Németországot 100.000 főre, Ausztriát 30.000 főre, Magyarországot 35.000 főre, Bulgáriát
pedig 20.000 főre. Ráadásul ezeknek a férfiaknak önkénteseknek kellett lenniük, tizenkét évre besorozva, és minden kötelező
katonai kiképzést, vezérkart vagy mozgósítási tervet megtiltottak. Ezek a kiképzési rendelkezések tévedésnek bizonyultak,
amelyeket az angol-amerikaiak a franciák heves tiltakozása ellenére erőltettek át. Az angol-amerikaiak a kötelező katonai
kiképzést "militarista" dolognak tartották; a franciák az általános férfiválasztójog természetes velejárójának tekintették, és
nem volt ellenvetésük a németországi alkalmazása ellen, mivel csak nagyszámú, rosszul kiképzett férfit biztosítana; ők
azonban igen,
ellenezték a britek által favorizált tizenkét éves sorkötelezettséget, mivel ez nagyszámú jól képzett férfit biztosítana
Németország számára, akiket tisztként lehetne használni egy esetlegesen újjáélesztett német hadseregben. Ebben a kérdésben
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is, mint oly sok más kérdésben, ahol a franciákat az angol-amerikaiak felülbírálták, az idő bebizonyította, hogy a francia
álláspont volt a helyes.
A szerződések jóvátételi rendelkezései a békekonferencia leghevesebb vitáit váltották ki, és a konferencia befejezése után
még több mint egy tucat éven át termékeny viták forrása volt. Az amerikaiak arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a
jóvátételeknek valamilyen racionális alapot teremtsenek, akár a ténylegesen helyreállítandó károk mérnöki felmérésével, akár
Németország jóvátételi képességének gazdasági felmérésével, nagyrészt a francia ellenvetések miatt félreállították.
Ugyanakkor a britek megakadályozták azokat az amerikai erőfeszítéseket, hogy a jóvátételeket a háborús károkra
korlátozzák, és ne engedjék, hogy azokat kiterjesszék a sokkal nagyobb összegű háborús költségekre, mivel a britek sokkal
kevesebbet kaptak volna a károk, mint a költségek címén. Azzal, hogy az amerikaiak bebizonyították a franciáknak, hogy a
német fizetési képesség valójában korlátozott, és hogy a franciák a német fizetések sokkal nagyobb hányadát kapnák meg a
"károk", mint a "költségek" alatt, az amerikaiaknak sikerült csökkenteniük a brit követeléseket, bár a dél-afrikai küldött,
Smuts tábornok elérte, hogy a katonai nyugdíjakat is beillesszék azon kategóriák közé, amelyekért Németországnak fizetnie
kell. A franciák aközött a vágy között vergődtek, hogy Németország kifizetéseinek minél nagyobb hányadát kapják meg, és
aközött, hogy Németországra olyan nyomasztó adósságterhet halmozzanak, amely Németországot olyan mértékben
tönkreteszi, hogy az már nem fenyegeti újra a francia biztonságot.
A brit küldöttség élesen megosztott volt. A fő brit pénzügyi küldöttek, Lord Cunliffe és Lord Sumner olyan csillagászatian
irreális becsléseket adtak Németország fizetési képességéről, hogy "mennyei ikreknek" nevezték őket, míg a küldöttség
számos fiatalabb tagja, élükön John Maynard (később Lord) Keynes-szel, vagy fontos gazdasági korlátokat látott
Németország fizetési képességében, vagy úgy érezte, hogy a testvériség és a testvériség politikájának a német kötelezettségek
laza becslése felé kellene hajlania.
Az érzelmek olyan nagyok voltak ebben a kérdésben, hogy a szerződésben lehetetlennek bizonyult Németország
jóvátételének pontos összegét meghatározni. Ehelyett egy kompromisszumot fogadtak el, amelyet eredetileg az amerikai
John Foster Dulles javasolt. Ezzel Németországot arra kényszerítették, hogy elismerje korlátlan, elméleti fizetési
kötelezettségét, de ténylegesen csak egy tíz kategóriából álló, korlátozott listán szereplő kötelezettségekért volt köteles
fizetni. Az előbbi elismerés "háborús bűnösségi záradék" néven vonult be a történelembe (a szerződés 231. cikke). Ezzel
Németország elfogadta "Németország és szövetségesei felelősségét mindazon veszteségek és károk okozásáért, amelyeknek a
szövetséges és társult kormányok és állampolgáraik a rájuk kényszerített háború következményeként Németország és
szövetségesei agressziója miatt ki voltak téve".
A következő, 232. cikkely a jóvátételi kötelezettséggel foglalkozott, tíz kártérítési kategóriát sorolva fel, amelyek közül a
tizedik, amely a nyugdíjakra vonatkozott, és amelyet Smuts tábornok iktatott be, nagyobb kötelezettséget jelentett, mint az
előző kilenc kategória együttvéve. Mivel jelentős időre volt szükség ahhoz, hogy a jóvátételi bizottság megállapítsa e
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kategóriák értékét, a németek kötelesek voltak azonnal megkezdeni nagy mennyiségű vagyon, főként szén és fa szállítását a
győzteseknek. Csak 1921 májusában mutatták be a teljes jóvátételi kötelezettséget a
Németeknek. Ezt a 132 ezer milliárd arany márkára (kb. 32,5 milliárd dollár) rúgó számlát Németország egy hatnapos
ultimátum nyomására fogadta el, amely a Ruhr-völgy elfoglalásával fenyegetett.
A többi szerződés jóvátételi záradékai kevéssé voltak jelentősek. Ausztria a Habsburg Birodalom e csonkjának meggyengült
gazdasági helyzete miatt nem tudott jóvátételt fizetni. Bulgária és Magyarország a kötelezettségeinek csak kis töredékét
fizette ki, mielőtt az 1931-1932-es pénzügyi összeomlás az összes jóvátételt eltörölte volna.
A Párizsban kötött szerződések nem tartalmaztak a nevükhöz méltó végrehajtási rendelkezéseket, kivéve a már említett,
rendkívül hiányos rajnai záradékokat. Teljesen világos, hogy a legyőzött hatalmakat csak akkor lehetett rávenni e
szerződések rendelkezéseinek teljesítésére, ha a háborút megnyert koalíció egységesen működött tovább. Erre azonban nem
került sor. Az Egyesült Államok az 1918-as kongresszusi választásokon és az 1920-as elnökválasztáson Wilson felett aratott
republikánus győzelem következtében kilépett a koalícióból. Olaszország elidegenedett attól, hogy a szerződés nem elégítette
ki a Földközi-tengeri és afrikai ambícióit. De ezek csak részletek voltak. Ha az angol-francia antant fennmaradt volna, a
szerződéseket az Egyesült Államok és Olaszország nélkül is érvényre lehetett volna juttatni. Nem tartották fenn. NagyBritannia és Franciaország olyan különböző nézőpontokból látta a világot, hogy szinte lehetetlen volt elhinni, hogy ugyanazt
a világot nézik. Ennek oka egyszerű volt, bár sok összetett következménye és következménye volt.
Nagy-Britannia 1918 után biztonságban érezte magát, míg Franciaország teljesen bizonytalannak érezte magát
Németországgal szemben. A háború következményeként, még a versailles-i békeszerződés aláírása előtt, Nagy-Britannia
elérte minden fő ambícióját Németországgal szemben. A német haditengerészet a Scapa Flow fenekén feküdt, a németek
maguk süllyesztették el; a német kereskedelmi flotta szétszóródott, elfogták és megsemmisült; a német gyarmati
versengésnek véget vetettek, és területeit elfoglalták; a német kereskedelmi versengés megnyomorodott szabadalmainak és
ipari technikáinak elvesztésével, a világ minden kereskedelmi értékesítési csatornájának és banki kapcsolatainak
megsemmisülésével, valamint a háború előtti gyorsan növekvő piacainak elvesztésével. Nagy-Britannia 1918 decemberére
elérte ezeket a célokat, és nem volt szüksége szerződésre ahhoz, hogy megtartsa őket.
Franciaország viszont nem kapta meg azt, amit akart: a biztonságot. Németország népesség és ipari erő tekintetében sokkal
erősebb volt Franciaországnál, és még mindig növekedett. Nyilvánvaló volt, hogy Franciaország 1914-1918-ban csak szűk
keretek között tudta legyőzni Németországot, és csak Nagy-Britannia, Oroszország, Olaszország, Belgium és az Egyesült
Államok segítségének köszönhetően. Franciaországnak nem volt garanciája arra, hogy mindezek, vagy akár csak
bármelyikük is mellette áll majd egy jövőbeli háborúban Németországgal. Valójában teljesen világos volt, hogy Oroszország
és Olaszország nem áll majd mellette. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia elutasítása, hogy bármilyen garanciát adjon
Franciaországnak a német agresszióval szemben, kétségessé tette, hogy ők is készek lennének segíteni. Még ha végül
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hajlandóak is lennének a segítségére sietni, akkor sem volt garancia arra, hogy Franciaország képes lenne ellenállni a kezdeti
német támadásnak egy jövőbeli háborúban, ahogyan az 1914-es támadásnak is ellenállt, a legcsekélyebb mértékben. Még ha
sikerülne is
és ha Nagy-Britannia végül megmenekülne, Franciaországnak ismét úgy kellene harcolnia, mint 1914-1918 között, hogy
Franciaország leggazdagabb része ellenséges katonai megszállás alatt állna. Ilyen körülmények között milyen garancia lenne
még a végső sikerre is? Az ilyen jellegű kétségek olyan bizonytalanságérzetet keltettek Franciaországban, amely
gyakorlatilag pszichózissá vált, különösen, hogy Franciaország a biztonsága növelésére irányuló erőfeszítéseit NagyBritannia minden lépésben akadályozni látta. Franciaország számára úgy tűnt, hogy a versailles-i szerződés, amely mindent
megadott Nagy-Britanniának, amit csak akarhatott Németországtól, nem adta meg Franciaországnak azt az egyet, amire
vágyott. Ennek következtében lehetetlennek bizonyult, hogy az 1919-1929 közötti időszak nemzetközi politikájának két
másik fő problémájára megoldást találjanak. Erre a három problémára, a biztonságra, a leszerelésre és a jóvátételekre térünk
most rá.

16. fejezet - Biztonság, 1919-1935

Franciaország 1918 után egy sor alternatívával kereste a biztonságot. Első lehetőségként a Rajna-vidéket akarta leválasztani
Németországról; ezt az angol-amerikaiak megakadályozták. Második lehetőségként Franciaország egy "fogazott Ligát" akart,
azaz egy Nemzetek Szövetségét, egy olyan nemzetközi rendőri erővel, amely felhatalmazást kapott arra, hogy automatikusan
és azonnal fellépjen egy agresszorral szemben; ezt az angol-amerikaiak megakadályozták. Az első két lehetőség
elvesztésének kárpótlásaként Franciaország harmadik lehetőségként elfogadta az angol-amerikai garanciaszerződést, de ezt
1919-ben elvesztette, mivel az Egyesült Államok szenátusa nem volt hajlandó ratifikálni a megállapodást, Nagy-Britannia
pedig nem volt hajlandó egyedül vállalni a terheket. Ennek következtében a franciák kénytelenek voltak visszalépni a
negyedik választási lehetőséghez - a Németországtól keletre fekvő szövetséghez. Ennek legfőbb lépései voltak a "Kisantant"
létrehozása a trianoni szerződés Magyarországgal szembeni érvényesítésére 1920-1921-ben, valamint Franciaország és
Lengyelország bevonása ebbe a rendszerbe, hogy az "elégedett hatalmak" koalíciójává váljon. A Kisantant Románia,
Csehszlovákia és Jugoszlávia kétoldalú szövetségeiből jött létre. Ezt egy francia-lengyel szerződés (1921 februárja) és egy
francia-csehszlovák szerződés (1924 januárja) szélesítette ki. Ez a rendszer viszonylag kevéssé járult hozzá a francia
biztonsághoz, mivel e szövetségesek (Csehszlovákia kivételével) gyengék voltak, és Nagy-Britannia ellenezte a Rajna
mentén Németországgal szembeni francia nyomást, ami az egyetlen módja volt annak, hogy Franciaország garantálja
Lengyelországot vagy Csehszlovákiát Németországgal szemben. Ennek következtében Franciaország folytatta agitációját
mind a brit garancia, mind a Népszövetség "fogainak" bevetése érdekében.
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Franciaország tehát biztonságot akart, míg Nagy-Britannia biztonságot. Franciaországnak szüksége volt Nagy-Britanniára,
míg Nagy-Britannia Franciaországot Európán kívüli riválisnak tekintette (különösen a Közel-Keleten), és a legfőbb
kihívónak Nagy-Britannia megszokott európai erőegyensúlyi politikájával szemben. 1919 után a britek, sőt egyes amerikaiak
is "francia hegemóniáról" beszéltek az európai kontinensen. A brit külpolitika első számú szabálya négy évszázadon át az
volt, hogy ellenálljon minden hegemóniának a kontinensen, mégpedig úgy, hogy a második legerősebb hatalmat igyekezett
megerősíteni a legerősebbel szemben. 1919 után Nagy-Britannia Németországot tekintette a második legerősebb hatalomnak
és Franciaországot a legerősebbnek, ami a két ország népességének, ipari termelékenységének és általános szervezettségének
fényében meglehetősen téves nézet volt.
Mivel Franciaországnak nem volt biztonsága, minden kérdésben a politikai volt a fő gondja; mivel Nagy-Britanniának volt
biztonsága, a gazdasági volt a fő gondja. Franciaország politikai vágyai
azt követelték, hogy Németországot gyengítsék; Nagy-Britannia gazdasági vágyai azt követelték, hogy Németországot
erősítsék meg, hogy egész Európa jólétét növeljék. Míg Franciaország számára a legfőbb politikai fenyegetést Németország
jelentette, addig Nagy-Britannia számára a legfőbb gazdasági és társadalmi fenyegetést a bolsevizmus jelentette. A bolsevista
Oroszországgal folytatott küzdelemben Nagy-Britannia hajlamos volt Németországot potenciális szövetségesnek tekinteni,
különösen, ha az virágzó és erős volt. Ez volt Lord D'Abernon, a kritikus 1920-1926-os években Berlinben tartózkodó brit
nagykövet elsődleges aggodalma. Másfelől, bár Franciaország teljes mértékben ellenezte a Szovjetunió gazdasági és
társadalmi rendszerét, és nem tudta egykönnyen elfelejteni az abban az országban elvesztett hatalmas francia befektetéseket,
mégis hajlamos volt az oroszokat potenciális szövetségesnek tekinteni Németország esetleges újjáéledésével szemben (bár
Franciaország 1935-ig nem kötött szövetséget a Szovjetunióval).
Bizonytalanságából adódóan Franciaország hajlamos volt a versailles-i békeszerződést állandó megállapodásnak tekinteni,
míg Nagy-Britannia ideiglenes, módosítható megállapodásnak tekintette. Bár Franciaország elégedetlen volt a szerződéssel,
úgy érezte, hogy ez volt a legjobb, amit remélhetett, különösen annak fényében, hogy Németország még egy világméretű
koalícióval szemben is szűken döntött a szerződés aláírása mellett. Nagy-Britannia, amely a szerződés aláírása előtt minden
kívánságát elérte, nem vonakodott a szerződés módosításától, bár csak 1935-ben (az angol-német haditengerészeti
megállapodással) kísérelte meg módosítani azokat a gyarmati, haditengerészeti vagy kereskedelmi-tengerészeti záradékokat,
amelyekből előnye származott. De 1935-ben már több mint tizenöt éve igyekezett módosítani azokat a záradékokat,
amelyekből Franciaországnak előnye származott.
A franciák úgy vélték, hogy az európai béke oszthatatlan, míg a britek úgy vélték, hogy osztható. Ez azt jelenti, hogy a
franciák úgy vélték, hogy Kelet-Európa békéje a nyugat-európai államok elsődleges érdeke, és hogy az utóbbi államok nem
engedhetik meg Németországnak, hogy kelet felé mozduljon, mert ez lehetővé tenné számára, hogy erőt nyerjen a nyugat felé
való visszavágáshoz. A britek úgy vélték, hogy Kelet-Európa és Nyugat-Európa békéje teljesen különálló dolgok, és hogy az
260

ő gondjuk a nyugati béke fenntartása, de minden olyan törekvés, amely ezt Kelet-Európára is kiterjesztené, csupán a
Nyugatot vonná be ezeknek a folyamatosan civakodó "elmaradott" népeknek "minden kis civakodásába", és - mint 1914-ben
történt - világháborút csinálhatna egy helyi vitából. Az 1925-ös locarnói paktumok voltak ennek a brit álláspontnak az első
konkrét megvalósulása, mint látni fogjuk. Arra a francia érvre, hogy Németország megerősödne, és így könnyebben tudna
nyugat felé támadni, ha hagynák, hogy kelet felé terjeszkedjen, a britek általában azt válaszolták, hogy a németek ugyanolyan
valószínűséggel elégedettek lesznek, vagy elmerülnek a keleti nagy nyílt terekben.
Franciaország úgy vélte, hogy Németországot kényszerrel rá lehet venni a béke megtartására, míg Nagy-Britannia úgy vélte,
hogy Németországot engedményekkel lehet rávenni a béke megtartására. A franciák, különösen a francia politikai jobboldal,
nem láttak különbséget a birodalmi németek és a weimari köztársaság németjei között: "Kaparj meg egy németet, és hunra
találsz" - mondták. A britek, különösen a politikai baloldal, a weimari köztársaság németjeit teljesen másnak tekintették, mint
a birodalom németjeit, akiket a szenvedés megtisztított, és megszabadultak a birodalmi önkényuralom zsarnokságától; készek
voltak ezeket az új németeket a szívükbe zárni, és bármilyen engedményt tenni, hogy a demokrácia és a liberalizmus útjára
tereljék őket. Amikor a britek
ilyen módon kezdtek beszélni, a nemzetközi együttműködés és a megbékélés magas elveire hivatkozva, a franciák
hajlamosak voltak képmutatónak tartani őket, rámutatva, hogy a britek elvekre való hivatkozás csak akkor jelent meg, amikor
a brit érdekek már kielégültek, és amikor ezeket az elveket a francia érdekek kielégítésének akadályaként lehetett
felhasználni. A britek hajlamosak voltak az angol képmutatás veszélyeire vonatkozó francia megjegyzésekre a francia
militarizmus veszélyeire vonatkozó saját megjegyzéseikkel válaszolni. Ilyen szomorú módon a Németországot legyőző
koalíció magja felbomlott a félreértések és vádaskodások zűrzavarában.
A francia és a brit külpolitikai hozzáállás ilyen szembeállítása mindkettőnek túlzott leegyszerűsítése. 1935 körül mindkét
országban jelentős változás mutatkozott, és már jóval ez előtt az időpont előtt is voltak különbségek a különböző csoportok
között mindkét országon belül.
Mind Nagy-Britanniában, mind Franciaországban (1935 előtt) a nemzetközi politikában olyan véleménykülönbségek voltak,
amelyek meglehetősen szorosan követték az általános politikai nézeteket (és még az osztályvonalakat is). Nagy-Britanniában
a baloldali személyek inkább a versailles-i szerződés Németország javára történő felülvizsgálatában, a kollektív
biztonságban, az általános leszerelésben és a Szovjetunióval való barátságban hittek. Ugyanebben az időszakban a jobboldal
türelmetlen volt a humanitárius, idealista vagy a Szovjetunióval való barátságon alapuló politikával szemben, és a "nemzeti
érdekek" politikáját akarták folytatni, ami alatt a birodalom megerősítésének hangsúlyozását, a kívülállókkal szembeni
agresszív kereskedelempolitika folytatását és az általános politikában a viszonylagos izolacionizmus elfogadását értették, a
Rajnától nyugatra (ahol Nagy-Britannia érdekei közvetlenek voltak) kívül semmilyen európai politikai
kötelezettségvállalással. A baloldali csoportok az 1919-1939 közötti húsz év alatt csak körülbelül két évig voltak kormányon
Nagy-Britanniában, és akkor is csak kisebbségi kormányként (1924, 1929-1931); a jobboldali csoportok e húsz évből
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tizennyolc évig voltak hatalmon, általában abszolút többséggel. E húsz év alatt azonban a britek általában szimpatizáltak a
baloldal külpolitikai álláspontjával, bár a választásokon általában inkább belpolitikai, mint külpolitikai szempontok alapján
szavaztak. Ez azt jelenti, hogy az emberek a versailles-i revízió, a kollektív biztonság, a nemzetközi együttműködés és a
leszerelés mellett voltak.
Ennek tudatában a jobboldali brit kormányok kettős politikát kezdtek követni: egy nyilvános politikát, amelyben hangosan
beszéltek annak támogatásáról, amit mi a baloldal külpolitikájának neveztünk, és egy titkos politikát, amelyben cselekedtek
annak támogatására, amit mi a jobboldal külpolitikájának neveztünk. Így a kormány kinyilvánított politikája és a brit nép
politikája a Népszövetség, a nemzetközi együttműködés és a leszerelés támogatásán alapult. A valódi politika azonban
egészen más volt.
Lord Curzon, aki négy évig (1919-1923) volt külügyminiszter, "jó viccnek" nevezte a Népszövetséget; Nagy-Britannia
elutasította Franciaország és Csehszlovákia minden olyan törekvését, amely a kollektív biztonság rendszerének
megerősítésére irányult; miközben nyíltan támogatta a genfi haditengerészeti leszerelési konferenciát (1927) és a leszerelési
világkonferenciát (1926-1935), Nagy-Britannia titkos megállapodást kötött Franciaországgal, amely megakadályozta a
szárazföldi és a tengeri leszerelést (1928 júliusában), és olyan megállapodást írt alá Németországgal, amely felmentette a
tengeri leszerelés alól (1935). 1935 után az ellentét a
nyilvános politika és a titkos politika között olyan éles lett, hogy Lord Halifax (1938-1940-ben külügyminiszter)
meghatalmazott életrajzírója a "dyarchia" elnevezést alkotta meg rá. Szintén 1935 után mind a jobboldal, mind a baloldal
politikája megváltozott: a baloldal már 1934-ben revizionizmus-ellenes lett, (egyes esetekben) 1939-ig továbbra is támogatta
a leszerelést, és megerősítette a kollektív biztonsághoz való ragaszkodását, míg a jobboldal egyre határozottabban
ragaszkodott a revizionizmushoz (ekkor már "appeasement"-nek nevezték) és a Szovjetunióval szembeni ellenálláshoz.
Franciaországban a jobboldal és a baloldal közötti ellentétek kevésbé voltak élesek, mint Nagy-Britanniában, és a kivételek is
számosabbak voltak, nemcsak a francia politikai pártok és politikai ideológiák viszonylagos összetettsége miatt, hanem azért
is, mert a külpolitika Franciaországban nem akadémiai vagy másodlagos kérdés volt, hanem minden francia számára
közvetlen, félelmetes aggodalomra adott okot. Következésképpen a véleménykülönbségek, bármennyire is zajosak és
hevesek voltak, valójában meglehetősen csekélyek voltak. Egy dologban minden francia egyetértett: "Ez nem történhet meg
újra." Soha többé nem szabad megengedni, hogy a hunok elég erősek legyenek ahhoz, hogy megtámadják Franciaországot,
mint 1870-ben és 1914-ben. Ennek megakadályozására, abban egyetértett a jobb- és a baloldal, két módszer volt: az összes
nemzet közös fellépése és Franciaország saját katonai ereje. A két oldal különbözött abban, hogy e kettőt milyen sorrendben
kellene alkalmazni: a baloldal először a kollektív fellépést akarta alkalmazni, és Franciaország saját erejét kiegészítésként
vagy pótlékként, a jobboldal pedig Franciaország saját erejét akarta először alkalmazni, kiegészítésként a Liga vagy más
szövetségesek támogatásával. Ezen kívül a baloldal megpróbált különbséget tenni a régi birodalmi Németország és az új
köztársasági Németország között, remélve, hogy az utóbbit megnyugtatja, és a revizionizmustól elfordítja az együttműködő
barátság és a kollektív fellépés révén. A jobboldal ezzel szemben lehetetlennek tartotta, hogy különbséget tegyen egyik
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Németországot a másiktól, sőt még az egyik németet is a másiktól, mert úgy vélte, hogy mind egyformán képtelenek
bármilyen politikát megérteni, csak az erőszakot. Ennek megfelelően a jobboldal erőszakkal akarta Németországot a
versailles-i szerződés teljesítésére kényszeríteni, még akkor is, ha Franciaországnak egyedül kell cselekednie.
A jobboldal politikája Poincaré és Barthou politikája volt, a baloldalé Briand politikája. Az előbbit 1918-1924-ben és rövid
ideig 1934-1935-ben alkalmazták, az utóbbit 1924-1929-ben. A jobboldal politikája 1924-ben megbukott, amikor Poincaré
megszüntette a Ruhr-vidék megszállását, hogy Németországot jóvátétel fizetésére kényszerítse. Ez megmutatta, hogy
Franciaország még a gyenge Németországgal szemben sem léphetett fel egyedül, mert Nagy-Britannia ellenállt, és fennállt a
világ közvéleményének elidegenítésének veszélye. Ennek megfelelően Franciaország a baloldali politika felé fordult (19241929). Ebben az időszakban, amelyet a "beteljesülés időszakának" neveznek, Briand, mint francia külügyminiszter, és
Stresemann, mint német külügyminiszter barátságosan együttműködtek. Ez az időszak 1929-ben véget ért, de nem azért,
ahogyan azt általában mondják, mert Stresemann meghalt, Briand pedig lemondott hivataláról, hanem azért, mert egyre
inkább tudatosult, hogy az egész beteljesülési politika (1924-1929) félreértésen alapult. Briand a megbékélés politikáját
követte Németországgal szemben, hogy Németországot megnyerje a versailles-i szerződés felülvizsgálatának minden
szándékától; Stresemann a teljesítés politikáját követte Franciaországgal szemben, hogy Franciaországot megnyerje a
szerződés felülvizsgálatának. Ez a kapcsolat keresztbe-kasul állt, mert a döntő kérdésben (Versailles felülvizsgálata) Briand
hajthatatlan volt, mint a legtöbb francia, Stresemann pedig kibékíthetetlen, mint a legtöbb német.
Franciaországban az 1924-es jobboldali politika és az 1929-es baloldali politika kudarca következtében világossá vált, hogy
Franciaország nem léphet fel egyedül Németországgal szemben. Világossá vált, hogy Franciaországnak nincs cselekvési
szabadsága a külügyekben, és biztonsága Nagy-Britanniától függ. Hogy elnyerje ezt a támogatást, amelyet Nagy-Britannia
mindig is csaliként tartogatott, de 1939-ig nem adott meg, Nagy-Britannia arra kényszerítette Franciaországot, hogy 1935
után a brit jobboldal megbékélési politikáját fogadja el. Ez a politika arra kényszerítette Franciaországot, hogy feladjon
minden előnyt, amellyel Németországgal szemben rendelkezett: Németországnak megengedték, hogy újrafegyverkezzen
(1935); Németországnak megengedték, hogy remilitarizálja a Rajna-vidéket (1936); Olaszországot elidegenítették (1935);
Franciaország elvesztette utolsó biztonságos szárazföldi határát (Spanyolország, 1936-1939); Franciaország elvesztette
minden szövetségesét Németországtól keletre, beleértve egyetlen erős szövetségesét (Csehszlovákia, 19381939);
Franciaországnak el kellett fogadnia Ausztria és Németország egyesülését, amelyet 1931-ben megvétózott (1938
márciusában); a Népszövetség hatalma és tekintélye megtört, és a kollektív biztonság egész rendszerét feladták (1931-1939);
a Szovjetuniót, amely 1935-ben Franciaországgal és Csehszlovákiával szövetkezett Németország ellen, páriaként kezelték a
nemzetek között, és a németellenes koalícióval szemben vesztett (1937-1939). És végül, amikor mindezeket elvesztették, az
angliai közvélemény arra kényszerítette a brit kormányt, hogy feladja a jobboldal megbékélési politikáját, és átvegye a régi
francia ellenállási politikát. Ez a változás egy szegényes kérdésben (Lengyelország, 1939) történt, miután az ellenállás
politikájának alkalmazásának lehetőségét Nagy-Britannia megsemmisítette, és miután Franciaország maga is majdnem
lemondott róla.
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Franciaországban, akárcsak Nagy-Britanniában, Hitler németországi hatalomra jutása (1933) után a jobb- és baloldal
külpolitikájában is változások következtek be. A baloldal németellenesebbé vált, és feladta Briand megbékélési politikáját,
míg a jobboldal egyes részein igyekeztek erényt kovácsolni a szükségből, és azzal a gondolattal kezdtek játszani, hogy ha
Németország amúgy is megerősödik, akkor a francia biztonsági problémára megoldást jelenthet Németországnak a
Szovjetunió ellen fordítása. Ez az elképzelés, amelynek már Nagy-Britanniában is voltak hívei a jobboldalon,
Franciaországban a jobboldal számára elfogadhatóbb volt, mint a baloldal számára, mert miközben a jobboldal tudatában volt
a Németországból származó politikai fenyegetésnek, ugyanúgy tudatában volt a bolsevizmusból származó társadalmi és
gazdasági fenyegetésnek is. A franciaországi jobboldal egyes tagjai még odáig is elmentek, hogy Franciaországot
Németország szövetségesének képzelték a Szovjetunió elleni támadásban. Másrészt a franciaországi jobboldal számos
képviselője továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy a Franciaországot fenyegető legfőbb, sőt egyetlen veszélyt a német
agresszió veszélye jelenti.
Franciaországban, akárcsak Nagy-Britanniában, kettős politika jelent meg, de csak 1935 után, és még akkor is inkább csak
próbálták úgy tenni, mintha Franciaország a Nagy-Britanniában kialakított politika helyett saját politikáját követné, mintha a
kollektív biztonsághoz és a francia szövetségesekhez való hűség politikáját követné az enyhülés politikája helyett. Miközben
Franciaország továbbra is nemzetközi kötelezettségeiről, a kollektív biztonságról és a szerződések (különösen Versailles)
szentségéről beszélt, ez nagyrészt a közvéleményt szolgálta, mert valójában 1935 őszétől 1940 tavaszáig Franciaországnak
nem volt a brit megbékítési politikától független európai politikája.
Így a francia külpolitikát az 1919-1939 közötti teljes időszakban a biztonság problémája uralta. Ez a húsz év öt alidőszakra
osztható az alábbiak szerint:
1919-1924, A jobboldal politikája,
1924-1929, A baloldal politikája
1929-1934, zűrzavar és átmenet
1934-1935, a jobboldal politikája
1935-1939, a kettős megbékélési politika
A franciák biztonságérzete 1919-ben olyan erős volt, hogy hajlandóak voltak feláldozni a francia állam szuverenitását és
cselekvési szabadságát annak érdekében, hogy egy világkormány hatáskörével rendelkező Népszövetség jöjjön létre.
Ennek megfelelően az 1919-es párizsi békekonferencián a Népszövetség Bizottságának első ülésén a franciák megpróbáltak
létrehozni egy olyan Népszövetséget, amely saját hadsereggel, saját vezérkarral és saját rendőri intézkedési jogkörrel
rendelkezik az agresszorok ellen a tagállamok engedélye nélkül. Az angol-amerikaiak elborzadtak attól, amit a "hatalmi
politika és a militarizmus" megbocsáthatatlan példájának tekintettek. Átgázoltak a franciákon, és kidolgozták a saját
Paktumtervezetüket, amelyben nem áldozták fel az állami szuverenitást, és amelyben az új világszervezet nem rendelkezett
saját hatáskörrel, és nem volt joga az érintett felek beleegyezése nélkül fellépni. A háborút nem tiltották be, hanem csupán
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bizonyos eljárási késedelmeket írtak elő a hadviseléshez, és a nemzetközi viták rendezésére szolgáló békés eljárásokat sem
tették kötelezővé, hanem csupán biztosították azok számára, akik élni kívántak velük. Végezetül, semmilyen valódi politikai
szankciót nem írtak elő annak érdekében, hogy a nemzeteket békés eljárások alkalmazására, vagy akár magának a Paktumnak
a késleltető eljárásainak alkalmazására kényszerítsék. A tagállamok várhatóan gazdasági szankciókat alkalmaznak majd az
Egyezségokmány késleltetési eljárásait megsértő agresszor államokkal szemben, de katonai szankciókat csak akkor lehetett
alkalmazni, ha az egyes államok maguk is hozzájárultak. A Liga tehát messze nem volt világkormány, bár barátai és
ellenségei - ellentétes okokból - megpróbáltak úgy tenni, mintha erősebb és fontosabb lenne, mint amilyen valójában volt. A
Paktumot, különösen a kritikus l o- 16. cikkelyt egy ügyes brit jogász, Cecil Hurst fogalmazta meg, aki olyan kiskapukkal
töltötte meg, amelyeket ügyesen elrejtett a lenyűgöző szóhasználat tömkelege alá, így egyetlen állam cselekvési szabadságát
sem korlátozta életbevágóan a dokumentum. A politikusok tudtak erről, bár ezt nem hozták széles körben nyilvánosságra, és
azok az államok, amelyek valódi nemzetközi szervezetet akartak, kezdettől fogva arra törekedtek, hogy módosítsák a
Paktumot, "betömjék a benne lévő kiskapukat". Minden valódi nemzetközi politikai szervezetnek három dologra volt
szüksége: (1) békés eljárások minden vita rendezésére, (2) a nem békés eljárások törvényen kívül helyezése erre a célra, és
(3) hatékony katonai szankciók a békés eljárások alkalmazásának kikényszerítésére és a háborús eljárások alkalmazásának
megakadályozására.
A Népszövetség három részből állt: (1) a Liga összes tagjának közgyűléséből, amely általában minden év szeptemberében
ülésezett; (2) a Tanácsból, amely a nagyhatalmakból állt, amelyek állandó tagsággal rendelkeztek, és néhány kisebb
hatalomból, amelyek hároméves időtartamra választott tagsággal rendelkeztek; és (3) a Titkárságból, amely egy nemzetközi
bürokráciából állt, amely a nemzetközi együttműködés minden fajtájával foglalkozott, és amelynek székhelye a következő
volt
Genfben van. A Közgyűlés nagy létszáma és ritkán tartott ülései ellenére élénk és értékes intézménynek bizonyult, tele
szorgalmas és leleményes tagokkal, különösen a másodlagos hatalmak, mint Spanyolország, Görögország és Csehszlovákia
részéről. A Tanács kevésbé volt hatékony, a nagyhatalmak domináltak benne, és ideje nagy részét azzal töltötte, hogy
megpróbálta megakadályozni a cselekvést anélkül, hogy ez túlságosan nyilvánvaló lett volna. Eredetileg négy állandó és
négy nem állandó tagból állt, az előbbiek közé tartozott Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és Japán. Németország
1926-ban csatlakozott; Japán és Németország 1933-ban lépett ki; a Szovjetuniót 1934-ben vették fel, de 1939-ben kizárták,
miután megtámadta Finnországot. Mivel a nem állandó tagok száma ebben az időszakban növekedett, a Tanács 1940-ben
végül két állandó és tizenegy nem állandó taggal rendelkezett.
A titkárság lassan épült ki, és 1938-ban már több mint nyolcszáz főből állt, ötvenkét országból. Többségük idealista módon
elkötelezett volt a nemzetközi együttműködés elvei iránt, és a Liga rövid fennállása alatt jelentős képességekről és elképesztő
lojalitásról tettek tanúbizonyságot. A nemzetközi tevékenység minden fajtájával foglalkoztak, beleértve a leszerelést, a
gyermekjólétet, az oktatást, a kábítószer-kereskedelmet, a rabszolgaságot, a menekülteket, a kisebbségeket, a nemzetközi jog
kodifikációját, a vadon élő állatok és a természeti erőforrások védelmét, a kulturális együttműködést és még sok mással.
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A Ligához számos függő szervezet kapcsolódott. Kettő, a Nemzetközi Bíróság és a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal félig
önálló volt. A többiek közé tartozott a Gazdasági és Pénzügyi Szervezet, a Távközlési és Tranzit Szervezet, a Nemzetközi
Egészségügyi Szervezet párizsi irodákkal, valamint a Szellemi Együttműködési Szervezet párizsi, genfi és római
kirendeltségekkel.
Számos erőfeszítést tettek, elsősorban Franciaország és Csehszlovákia, hogy "betömjék a Paktum hiányosságait". Ezek közül
a legfontosabbak a kölcsönös segítségnyújtási szerződés tervezete (1923), a genfi jegyzőkönyv (1924) és a locarnói
paktumok (1925) voltak. A szerződéstervezet kötelezte aláíróit, hogy lemondanak az agresszív háborúról mint nemzetközi
bűncselekményről, és katonai segítséget nyújtanak bármely aláírónak, akit a Liga Tanácsa agresszió áldozatának nyilvánít.
Ezt a tervezetet 1924-ben a brit munkáspárti kormány vétója tette tönkre azzal az indokkal, hogy a megállapodás növelné a
Brit Birodalom terheit anélkül, hogy növelné biztonságát. A Közgyűlés azonnal egy jobb megállapodást fogalmazott meg,
amelyet Genfi Jegyzőkönyv néven ismertek. Ez az egyezmény minden hiányosságát igyekezett pótolni. Aláíróit arra
kötelezte, hogy a nemzetközi vitákat a szerződésben előírt módszerekkel rendezzék, agresszornak minősített minden olyan
államot, amely megtagadta e békés eljárások alkalmazását, kötelezte tagjait, hogy katonai szankciókat alkalmazzanak az
ilyen agresszorokkal szemben, és véget vetett a Tanács "vétójogának" azzal, hogy előírta, hogy a Tanács határozataihoz
szükséges egyhangúságot a vitában részt vevő felek szavazatainak megszámlálása nélkül is el lehet érni. Ezt a megállapodást
a Londonban újonnan beiktatott konzervatív kormány ellenvetései tették tönkre. A jegyzőkönyvvel szembeni legfőbb brit
ellenállás a Dominiumok, különösen Kanada részéről érkezett, akik attól tartottak, hogy a megállapodás arra kényszerítheti
őket, hogy valamikor szankciókat alkalmazzanak az Egyesült Államokkal szemben. Ez igen távoli lehetőség volt, tekintettel
arra, hogy a Brit Nemzetközösségnek általában két helye volt a Tanácsban és egy a Tanácsban.
legalábbis szavazatával megakadályozhatta volna a fellépést, még akkor is, ha a másik szavazatát semmisnek nyilvánította
volna a vitában való részvétele.
Az a tény, hogy mind a szerződéstervezetet, mind a genfi jegyzőkönyvet Nagy-Britannia megsemmisítette, világszerte
kedvezőtlen közvéleményt eredményezett. Ennek ellensúlyozására a britek egy bonyolult alternatívát dolgoztak ki, amelyet
Locarnói Paktum néven ismertek. A locarnói paktumok ugyanazokban a londoni körökben fogantak, amelyek
Franciaországgal szemben álltak, Németországot támogatták és szabotálták a Ligát, és egy bonyolult nemzetközi intrika
eredményeként jöttek létre, amelyben Smuts tábornok játszotta a főszerepet. A látszat szerint ezek a megállapodások
garantálták a rajnai határokat, békés eljárást biztosítottak minden vitás kérdésben Németország és szomszédai között, és a
nagyhatalmakkal egyenlő alapon vették fel Németországot a Népszövetségbe. A paktumok kilenc dokumentumból álltak,
amelyek közül négy Németország és szomszédai (Belgium, Franciaország, Lengyelország és Csehszlovákia) közötti
választottbírósági szerződés volt; kettő Franciaország és keleti szövetségesei (Lengyelország és Csehszlovákia) közötti
szerződés; a hetedik egy feljegyzés volt, amely felmentette Németországot a Szövetség szankciós záradékának alkalmazása
alól bármely agresszor nemzettel szemben, azzal az indokkal, hogy Németországtól, mivel a versailles-i szerződés
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értelmében lefegyverkezett, nem lehet elvárni, hogy ugyanazokat a kötelezettségeket vállalja, mint a Szövetség többi tagja; a
nyolcadik dokumentum v. :mint a paktumok általános bevezetője j és a kilencedik dokumentum a "Rajnai Paktum" volt, a
megállapodás igazi szíve. Ez a "Rajnai Paktum" garantálta a Németország és Belgium-Franciaország közötti határt a
bármelyik oldalról érkező támadás ellen. A garanciát Nagy-Britannia és Olaszország, valamint a három közvetlenül érintett
állam írta alá, és a Rajna-vidék 1919-ben megállapított demilitarizált állapotára vonatkozott. Ez azt jelentette, hogy ha a
három határ menti hatalom bármelyike megsérti a határt vagy a demilitarizált övezetet, akkor ez a jogsértés a négy másik
hatalmat is a jogsértővel szemben lépésre készteti.
A locarnói paktumokat Nagy-Britannia azzal a céllal kötötte, hogy Franciaországnak a Rajna mentén biztonságot nyújtson
Németországgal szemben, amelyre Franciaország annyira vágyott, és ugyanakkor (mivel a garancia mindkét irányban
működött) megakadályozza, hogy Franciaország valaha is megszállja a Ruhr-vidéket vagy Németország bármely más részét,
ahogyan azt Nagy-Britannia heves tiltakozása ellenére 1923-1924-ben tette. Továbbá azzal, hogy Nagy-Britannia megtagadta
a garanciát Németország keleti határára Lengyelországgal és Csehszlovákiával, jogilag is megteremtette a különbséget a
keleti és a nyugati béke között, amelyhez 1919 óta ragaszkodott, és nagymértékben meggyengítette a Lengyelországgal és
Csehszlovákiával kötött francia szövetségeket, mivel szinte lehetetlenné tette Franciaország számára, hogy tiszteletben tartsa
a szövetségét ezzel a két országgal, vagy hogy nyugaton nyomást gyakoroljon Németországra, ha Németország nyomást
kezdett gyakorolni ezekre a francia szövetségesekre keleten, hacsak Nagy-Britannia bele nem egyezik. Így a locarnói
paktumok, amelyeket akkoriban az egész angol nyelvű világban úgy mutattak be, mint szenzációs hozzájárulást Európa
békéjéhez és stabilitásához, valójában az 1938-as események hátterét képezték, amikor Csehszlovákiát Münchenben
megsemmisítették. Franciaország csak azért fogadta el a locarnói paktumokat, mert azok kifejezetten garantálták a Rajnavidék demilitarizált állapotát. Amíg ez az állapot fennállt, addig Franciaországnak teljes vétójoga volt Németország minden
mozgásával szemben akár keletre, akár nyugatra, mert Németország fő ipari területei a Ruhr-vidéken védtelenek voltak.
Sajnos, mint már jeleztük, amikor 1936 márciusában esedékessé vált a locarnói garancia, Nagy-Britannia megszegte a
megállapodást, a Rajnát remilitarizálták, és megnyílt az út Németország előtt a kelet felé való mozgáshoz.
A locarnói paktumok jelentős riadalmat keltettek Kelet-Európában, különösen Lengyelországban és Oroszországban.
Lengyelország hevesen tiltakozott, hosszú jogi indoklást adott ki saját határairól, külügyminiszterét Párizsba küldte, és három
egyezményt írt alá Csehszlovákiával (a Teschen körüli vita lezárása, valamint egy kereskedelmi szerződés és egy
választottbírósági egyezmény). Lengyelországot riasztotta a határai garantálásának elutasítása, a Franciaországgal kötött
szövetségének meggyengülése, valamint a Németországnak a Népszövetségen belül és a Népszövetség Tanácsában
biztosított különleges státusz (ahol Németország megakadályozhatta az Oroszország elleni szankciókat, ha Oroszország
valaha is megtámadná Lengyelországot). A riadalom csillapítására egyezséget kötöttek Lengyelországgal, amelynek
értelmében ez az ország is helyet kapott a Liga Tanácsában a következő tizenkét évre (1926-1938).
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A locarnói paktumok és Németország felvétele a Ligába szintén riasztotta a Szovjetuniót. Ebben az országban 1917-től
kezdve a bizonytalanság és az elszigeteltség érzése időnként a mánia méreteit öltötte. Erre volt némi jogosultsága. A
propaganda, a diplomáciai, gazdasági, sőt katonai támadásoknak kitéve a Szovjetunió évekig küzdött a túlélésért. 1921
végére a megszálló hadseregek többsége visszavonult (a japánok kivételével), de Oroszország továbbra is elszigeteltségben
és a világméretű bolsevikellenes szövetségtől való félelemben élt. Németország abban az időben hasonló elszigeteltségben
volt.
A két kitaszított hatalom sodródott egymással, és 1922 áprilisában Rapallóban aláírt szerződéssel pecsételték meg
barátságukat. Ez a megállapodás nagy riadalmat keltett Nyugat-Európában, mivel a német technológia és szervezőképesség
egyesülése a szovjet munkaerővel és nyersanyagokkal lehetetlenné tette volna a versailles-i szerződés betartását, és Európa,
sőt a világ nagy részét kitehette volna a bolsevizmus diadalának. Németország és Szovjet-Oroszország ilyen egyesülése 1919
és 1939 között Nyugat-Európa nagy részének legfőbb rémálma maradt. Ez utóbbi időpontban ugyanezen nyugati hatalmak
intézkedései hozták létre.
Oroszország riadalmának csillapítására Locarnóban Stresemann kereskedelmi szerződést írt alá Oroszországgal, megígérte,
hogy különleges pozíciót szerez Németországnak a Ligán belül, hogy megakadályozhassa a Liga szankciójaként Oroszország
ellen irányuló csapatok átvonulását, és megnemtámadási paktumot írt alá a Szovjetunióval (1926 áprilisában). A Szovjetunió
a maga részéről Locarno eredményeként barátsági és semlegességi szerződést kötött Törökországgal, amelyben ez utóbbi
országot gyakorlatilag kizárták a Ligába való belépésből.
A "locarnói szellem", ahogyan azt később nevezték, optimizmusra adott okot, legalábbis a nyugati országokban. Ebben a
kedvező légkörben, Amerika világháborúba való belépésének tizedik évfordulóján Briand, Franciaország külügyminisztere
azt javasolta, hogy az Egyesült Államok és Franciaország mondjon le a háború alkalmazásáról a két ország között. Ezt Frank
B. Kellogg, az amerikai külügyminiszter kiterjesztette egy többoldalú megállapodássá, amellyel minden ország "lemondhatna
a háborúnak mint a nemzetpolitika eszközének alkalmazásáról". Franciaország csak egy olyan fenntartás után egyezett bele
ebbe a kiterjesztésbe, hogy az önvédelemhez és az előzetes kötelezettségekhez fűződő jogokat nem gyengítik. A brit
kormány fenntartott bizonyos területeket, nevezetesen a Közel-Keleten, ahol olyan háborúkat kívánt folytatni, amelyek nem
nevezhetők szigorú értelemben vett önvédelemnek. Az Egyesült Államok szintén fenntartással élt, fenntartva a Monroedoktrína szerinti hadviseléshez való jogát.
A Kellogg-Briand-paktum szövegében egyik fenntartás sem szerepelt, és a brit fenntartást Kanada, Írország, Oroszország,
Egyiptom és Perzsia elutasította. A végeredmény az volt, hogy csak az agresszív háborúról mondtak le.
A Kellogg-Briand-paktum (1928) gyenge és meglehetősen képmutató dokumentum volt, és tovább haladt az 1900-ban létező
nemzetközi jog megsemmisítése felé. Láttuk, hogy az első világháború sokat tett a hadviselő felek és a semlegesek, valamint
a harcoló felek és a nem harcoló felek közötti jogi különbségek megsemmisítéséért. A Kellogg-Briand-paktum tette az egyik
első lépést a háború és a béke közötti jogi különbségtétel megsemmisítése felé, mivel a hatalmak, miután lemondtak a háború
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alkalmazásáról, elkezdtek háborúkat vívni anélkül, hogy meghirdették volna azokat, ahogyan Japán tette Kínában 1937-ben,
Olaszország Spanyolországban 1937-ben, és Olaszország Spanyolországban 1937-ben.
1936-1939-ben, és 1950-ben mindenki Koreában.
A Kellogg-Briand-paktumot tizenöt, erre felkért nemzet írta alá, míg negyvennyolc nemzetet felkértek, hogy tartsák magukat
hozzá. Végül hatvannégy nemzet (Argentína és Brazília kivételével az összes meghívott) írta alá a paktumot. A Szovjetuniót
nem az aláírásra, hanem csak a csatlakozásra hívták meg. A Szovjetunió azonban annyira lelkesedett a paktumért, hogy
mindkét csoportból elsőként ratifikálta azt, és amikor több hónap telt el anélkül, hogy az eredeti aláírók ratifikálták volna,
külön megállapodással megpróbálta a paktum feltételeit Kelet-Európában hatályba léptetni. A szovjet külügyminiszter után
Litvinoff-jegyzőkönyvként ismert megállapodást kilenc ország (Oroszország, Lengyelország, Lettország, Észtország,
Lettország, Románia, Litvánia, Törökország, Danzig és Perzsia, de Finnország nem írta alá, mert elutasította), bár
Lengyelországnak nem voltak diplomáciai kapcsolatai Litvániával, a Szovjetuniónak pedig Romániával.
A Litvinoff-jegyzőkönyv volt az egyik első konkrét bizonyítéka a szovjet külpolitikában 1927-1928 körül bekövetkezett
változásnak Korábban Oroszország elutasította az együttműködést a kollektív biztonság vagy a leszerelés bármilyen
rendszerével, arra hivatkozva, hogy ezek csak "kapitalista trükkök". A külkapcsolatokat egyfajta dzsungelversenynek
tekintette, és saját külpolitikáját a világ más országaiban a belső zavargások és forradalmak szítására irányuló erőfeszítésekre
irányította. Ez azon a meggyőződésen alapult, hogy ezek a többi hatalom állandóan összeesküvést szőtt egymás között, hogy
megtámadják a Szovjetuniót. Az oroszok számára az ezen országokon belüli belső forradalom egyfajta önvédelemnek tűnt,
míg ezen országok ellenségeskedése számukra a szovjet világforradalmi tervek elleni védekezésnek tűnt. 1927-ben váltás
következett be a szovjet politikában: A "világforradalmat" felváltotta a "kommunizmus egyetlen országban" politikája és a
kollektív biztonság növekvő támogatása. Ez az új politika több mint egy évtizeden át folytatódott, és azon a meggyőződésen
alapult, hogy a kommunizmus egyetlen országban a kollektív biztonság rendszerén belül biztosítható a legjobban. Ez utóbbi
szempont hangsúlyozása Hitler 1933-as németországi hatalomra kerülése után egyre nagyobb hangsúlyt kapott, és az 19351937-es úgynevezett "népfront" mozgalomban érte el csúcspontját.
A Kellogg-paktum nyomán megszaporodtak a nemzetközi viták békés rendezésére irányuló erőfeszítések. A "Nemzetközi
viták csendes-óceáni rendezéséről szóló általános törvényt" huszonhárom állam fogadta el, és 1929 augusztusában lépett
hatályba. Ugyanezen célból mintegy száz kétoldalú megállapodást írtak alá a következő években
1924-1929 öt éve alatt, szemben az 1919-1924 közötti öt év mintegy tucatnyi megállapodásával. A nemzetközi jog
kodifikációját 1927-ben kezdték el, és több éven át folytatták, de egyetlen része sem lépett hatályba, mert nem volt elegendő
ratifikáció.
A háború betiltása és a viták rendezésére szolgáló békés eljárások bevezetése viszonylag értelmetlen volt, hacsak nem
lehetett valamilyen szankciót bevezetni, amely a békés módszerek alkalmazására kényszerítette volna. Az ilyen irányú
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erőfeszítéseket semmissé tette Nagy-Britannia vonakodása, hogy elkötelezze magát az erő alkalmazása mellett egy
meghatározatlan országgal szemben egy meghatározatlan időpontban, vagy hogy engedélyezze egy nemzetközi rendőri erő
felállítását erre a célra. Még az ebbe az irányba tett szerény lépést is, egy olyan nemzetközi megállapodás formájában, amely
pénzügyi segítséget nyújtana bármely agresszió áldozatává vált államnak - ez a javaslat először Finnország részéről hangzott
el -, megsemmisítette egy brit módosítás, amely szerint a megállapodás nem léphetne hatályba, amíg nem születik általános
leszerelési megállapodás. Az agresszió elleni szankciókkal szembeni vonakodás 1931 őszén, a Mandzsúria elleni japán
támadás idején került előtérbe. Ennek eredményeként a versailles-i alapokon nyugvó "békeszerkezet", amelyet annyi jó
szándékú, bár általában félrevezetett erőfeszítéssel tizenkét éven át bővítettek, olyan szétesési folyamatba kezdett, amely
nyolc év alatt (1931- 1939) teljesen megsemmisítette azt.

17. fejezet - Leszerelés, 1919-1935

Az 1919-1935 közötti időszakban a kollektív biztonság működőképes rendszerének kudarca megakadályozta az általános
leszerelés rendszerének megvalósítását ugyanebben az időszakban. Nyilvánvaló, hogy azok az országok, amelyek
bizonytalannak érzik magukat, nem fognak lefegyverkezni. Ez a pont, bármennyire is nyilvánvaló, az angol nyelvű országok
számára nem volt egyértelmű, és az egész 1919-1935 közötti időszak leszerelési erőfeszítéseit gyengítette, hogy ezek az
országok nem látták ezt a pontot, és ragaszkodtak ahhoz, hogy a leszerelésnek meg kell előznie a biztonságot, nem pedig
követnie kell azt. Így a leszerelési erőfeszítések, bár ebben az időszakban folyamatosak voltak (az 1919-ben a németeknek
tett ígéretnek megfelelően), a "pacifisták" és a "realisták" közötti nézeteltérések eljárási kérdésekben elakadtak. A
"pacifisták", köztük az angol nyelvű nemzetek, azzal érveltek, hogy a fegyverkezés háborúkat és bizonytalanságot okoz, és
hogy a leszerelés helyes módja egyszerűen a leszerelés. Ők a "közvetlen" vagy "műszaki"
megközelítését, és úgy vélték, hogy a fegyverkezést közvetlen nemzetközi megállapodással lehet mérni és csökkenteni. A
"realisták" ezzel szemben - köztük a legtöbb európai ország, Franciaország és a Kisantant vezetésével - azt állították, hogy a
fegyverkezést a háború és a háborútól való félelem okozza, és hogy a leszerelés helyes módja a nemzetek biztonságossá
tétele. Ők a probléma "közvetett" vagy "politikai" megközelítését támogatták, és úgy vélték, hogy a biztonság elérése után a
leszerelés nem jelent problémát.
A véleménykülönbség oka abban keresendő, hogy a közvetlen módszert szorgalmazó nemzetek, mint Nagy-Britannia, az
Egyesült Államok és Japán, már rendelkeztek biztonsággal, és közvetlenül hozzá tudtak látni a leszerelés problémájához, míg
a bizonytalannak érző nemzetek kénytelenek voltak biztonságra törekedni, mielőtt kötelezték volna magukat a
270

fegyverkezésük csökkentésére. Mivel a biztonsággal rendelkező nemzetek mind tengeri hatalmak voltak, a közvetlen
módszer alkalmazása meglehetősen hatékonynak bizonyult a tengeri leszerelés tekintetében,
míg a biztonságot nem sikerült megszerezni azok számára, akiknek nem volt biztonsága, ami a szárazföldi vagy légi
leszerelésre irányuló nemzetközi erőfeszítések többségét viszonylag hiábavalóvá tette.
A haditengerészeti leszerelés történetét a két háború közötti időszakban négy epizód jellemzi: (1) az 1922-es washingtoni
konferencia; (2) az 1927-es sikertelen genfi konferencia; (3) az 1930-as londoni konferencia; és (4) az 1936-os londoni
konferencia.
A washingtoni konferencia volt a két világháború közötti időszak legsikeresebb leszerelési konferenciája, mert ekkor olyan
sokféle kérdés találkozott, hogy sikeresen lehetett alkudozni. Nagy-Britannia (1) a pénzügyi terhek miatt el akarta kerülni a
tengeri versenyt az Egyesült Államokkal, (2) meg akart szabadulni az 1902-es angol-japán szövetségtől, amelyre
Németország és Oroszország összeomlása miatt már nem volt szükség, és (3) csökkenteni akarta a japán tengeri fenyegetést a
Csendes-óceán délnyugati részén. Az Egyesült Államok (1) ki akarta szorítani Japánt Kelet-Ázsiából és visszaállítani a
"nyitott ajtót" Kínában, (2) meg akarta akadályozni, hogy a japánok megerősítsék a németek által kijelölt szigeteket, amelyek
Hawaiitól a Fülöp-szigetekig húzódtak az amerikai összeköttetéseken keresztül, és (3) csökkenteni akarta a Fülöp-szigetekre
irányuló japán tengeri fenyegetést. Japán (1) ki akart vonulni Kelet-Szibériából anélkül, hogy a visszavonulás látszatát
keltené, (2) meg akarta akadályozni, hogy az Egyesült Államok megerősítse a Wake-szigetet és Guamot, a Pearl Harborból
Manilába vezető útvonalon lévő két támaszpontját, és (3) csökkenteni akarta az amerikai tengeri erőt a Csendes-óceán
nyugati szélső részén. Ezek közül az egyiket a másikért cserébe mindhárom hatalom el tudta érni a kívánságait, bár ez csak a
Nagy-Britannia és az Egyesült Államok közötti jóakarat miatt volt lehetséges, és mindenekelőtt azért, mert abban az időben,
a flottatankerek használata és a flotta tengeri ellátásának jelenlegi technikái előtt bármely harci flotta hatótávolságát a
támaszpontok elhelyezkedése korlátozta (ahová viszonylag rövid időközönként kellett visszatérnie utánpótlásért).
Valószínűleg az egész rendezés kulcsa a brit és az amerikai haditengerészet egymáshoz viszonyított helyzetében rejlett. 1918
végén az Egyesült Államok hadrendjében 16 tőkehajó állt 168 12-14 hüvelykes löveggel; Nagy-Britanniának 42 tőkehajója
volt 376 12-15 hüvelykes löveggel, de a két hatalom építési programjai 1926-ra gyakorlatilag egyenlőséget teremtettek volna
az Egyesült Államok számára. Annak érdekében, hogy elkerüljék a haditengerészeti versenyt, amely lehetetlenné tette volna
Nagy-Britannia számára, hogy egyensúlyba hozza költségvetését, vagy visszatérjen a háború előtti aranystandardra, ez az
ország tőkehajók tekintetében egyenlőséget adott az Egyesült Államoknak (egyenként 15 tőkehajóval), míg Japánnak 60
százalékkal annyit (vagy 9 tőkehajót). Ez a kis japán flotta azonban a japánoknak tengeri fölényt biztosított a hazai vizeken,
mivel megállapodtak abban, hogy nem építenek új erődítményeket vagy haditengerészeti támaszpontokat Japán lőtávolságán
belül. Ugyanezt a 10-10-6-os arányt alkalmazták a repülőgép-hordozókra is. Franciaországot és Olaszországot úgy vonták be
a megállapodásokba, hogy e két hajóosztályban egyharmad annyi tonnatartalmat biztosítottak számukra, mint a két
legnagyobb haditengerészeti hatalomnak. Magát a két kategóriát szigorúan meghatározták és így korlátozták. A tőkehajók 10
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000 és 35 000 tonna közötti vízkiszorítású, legfeljebb 16 hüvelykes lövegekkel rendelkező harci hajók voltak, míg a
hordozók egyenként 27 000 tonnára korlátozódtak, legfeljebb 6 hüvelykes lövegekkel. Az öt nagy haditengerészeti
hatalomnak a következőképpen kellett rendelkeznie tőkehajókkal és hordozókkal:
Tonnaszám Tonnaszám Tonnaszám Tonnaszám
Ország Arány Tőkehajók Tőkehajók Hordozók USA 5 525,000 15 135,000
Nagy-Britannia 5 525 000 15 135 000
Japán 3 315 000 9 81 000
Franciaország 1,67 175,000 nem rögzített 60,000
Olaszország 1,67 175,000 nem rögzített 60,000
Ezeket a határértékeket 1931-re kellett volna elérni. Ehhez 76 épített vagy tervezett tőkehajó selejtezésére volt szükség addig
az időpontig. Ebből az Egyesült Államok 15 épített és 13 épülő, azaz 28 hajót selejtezett; a Brit Birodalom 20 épített és 4
épülő, azaz 24 hajót selejtezett; Japán pedig lo épített és 14 épülő, azaz 24 hajót selejtezett. A területek, amelyeken tilos volt
új erődítményeket létesíteni a Csendes-óceánon, a következők voltak: a) az Egyesült Államok összes birtoka Hawaiitól
nyugatra, b) az összes brit birtok a keleti hosszúság 110°-tól keletre, kivéve Kanadát, Új-Zélandot és Ausztráliát a területeivel
együtt, és c) az összes japán birtok, kivéve Japán "hazai szigeteit".
A konferencia hat hete alatt (1921 novembere és 1922 februárja között) Washingtonban létrejött hat szerződés és tizenhárom
határozat között volt egy kilenchatalmi szerződés Kína integritásának fenntartására, egy megállapodás Kína és Japán között
Shantungról, egy másik az Egyesült Államok és Japán között a mandátummal rendelkező csendes-óceáni szigetekről,
valamint egy megállapodás a kínai vámokról. Ezek következtében megszűnt az 1902-es angol-japán szerződés, és Japán
kiürítette Kelet-Szibériát.
A más hajókategóriák korlátozására irányuló washingtoni erőfeszítések Franciaország miatt kudarcot vallottak. Ez az ország
csak azzal a feltétellel fogadta el az Olaszországgal való egyenlőséget a tőkehajók tekintetében, hogy a kisebb hajók
birtoklását nem korlátozzák. Franciaország azzal érvelt, hogy nagyobb haditengerészetre van szüksége, mint Olaszországnak,
mivel világbirodalommal rendelkezik (míg Olaszországnak nem), és szüksége van hazai partjainak védelmére mind az
Atlanti-óceánon, mind a Földközi-tengeren (míg Olaszország a Földközi-tengerre koncentrálhatja haditengerészetét).
Ugyanezek az ellenvetések vezettek ahhoz, hogy mindkét hatalom visszautasította az 1927-es genfi leszerelési konferenciára
szóló amerikai meghívást.
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Az 1927-es genfi konferencia a tőkehajókon és hordozókon kívül más hajóosztályokat is megpróbált korlátozni. A
konferencia a Nagy-Britannia és az Egyesült Államok között a cirkálókkal kapcsolatban kialakult heves vita miatt kudarcot
vallott. A kevés tengeri bázissal és "nyílt tengeri" haditengerészettel rendelkező Egyesült Államok "nehéz", egyenként
körülbelül 10 000 tonnás, 8 hüvelykes ágyúkat hordozó cirkálókat akart. A sok szétszórt haditengerészeti bázissal rendelkező
britek sok, egyenként 7500 tonnás, 6 hüvelykes ágyúval felszerelt "könnyű" cirkálót akartak, és nagyon szerették volna
korlátozni a "nehéz" cirkálókat, hogy növeljék millió tonnás gyors kereskedelmi hajóik haditengerészeti jelentőségét
(amelyeket vészhelyzetben 6 hüvelykes ágyúkkal is fel lehetett volna szerelni). Az Egyesült Államok elfogadta a cirkálók két
osztályra való brit felosztását, de kérte mindkettő korlátozását a washingtoni
arányokat és a lehető legalacsonyabb maximális űrtartalmat. Nagy-Britannia csak a "nehéz" cirkálókat kívánta korlátozni, és
saját "abszolút" cirkálószükségletét 70 hajóban határozta meg, összesen 562 000 tonnában, vagyis az amerikaiak által
javasolt összmennyiség kétszeresében. A britek azzal érveltek, hogy cirkálószükségletüknek semmi köze az amerikai
cirkálóflotta relatív méretéhez, hanem olyan "abszolút" értékektől függ, mint a Föld mérete és a járőrözendő hajózási
útvonalak mérföldjei. Ebben a kérdésben Winston Churchill hajthatatlan volt, és sikerült elérnie, hogy a genfi konferencián
részt vevő brit fő küldött (Lord Robert Cecil, aki kompromisszumot akart kötni) lemondjon a kabinetből.
A konferencia vádaskodó hangulatban bomlott fel, a hajógyárak és a "hazafias" társaságok lobbistáinak nagy örömére. Ezek a
konferencián végig zaklatták a küldötteket. Három amerikai hajóépítő vállalat közel 54 millió dollár értékű szerződést
veszíthetett volna el, ha a konferencia sikeres lett volna, és nem haboztak, hogy ennek az összegnek egy részét arra fordítsák,
hogy a konferencia ne legyen sikeres. Később a konferencián részt vevő fő lobbistájuk, William B. Shearer úr még több
pénzért perelte be őket. A konferencia folytatásaként Nagy-Britannia titkos megállapodást kötött Franciaországgal, amelyben
Franciaország megígérte, hogy támogatja Nagy-Britanniát az Egyesült Államokkal szemben a cirkálóval és más kérdésekben,
és Nagy-Britannia megígérte, hogy támogatja Franciaországot a kiképzett gyalogsági tartalékok korlátozásának
megakadályozásában a közelgő leszerelési világkonferencián. Ezt az 1928 júliusában aláírt megállapodást a francia
külügyminisztérium Amerika-barát munkatársai felfedték William Randolph Hearst előtt, és az aláírást követő két hónapon
belül megjelentették az újságjaiban. Franciaország azonnal kiutasította a Hearst párizsi riporterét, magát Hearstöt is
kiutasította következő, 1930-as franciaországi látogatásakor, és közzétette a megállapodás szövegét Nagy-Britanniával (1928
októberében).
Az 1930-as londoni haditengerészeti konferencián sikerült elérni azt a megállapodást, amelyet Genfben nem sikerült elérni. A
Shearer tevékenységének és az angol-francia megállapodásnak a nyilvánosságra kerülése, valamint a világválság beköszönte
és a pacifistább munkáspárti kormány hivatalba lépése Londonban hozzájárult ehhez a sikerhez.
A cirkálókat, rombolókat és tengeralattjárókat a három legnagyobb tengeri hatalom számára meghatározták és korlátozták, és
a Washingtonban rögzített kategóriákban bizonyos további korlátozásokat állapítottak meg.
A megállapodások a következők voltak (tonnában):
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Amerikai Egyesült Államok Nagy-Britannia Japán Nehéz cirkálók
több mint tüzérséggel
6,1 hüvelykes 180 000 146 800 108 400
Könnyű cirkálók kevesebb mint
6,1 hüvelyk 143,500 192,200 100,450
Rombolók 150,000 150,000 105,500
Tengeralattjárók 52,700 52,700 52,700 52,700
Ez lehetővé tette, hogy az Egyesült Államoknak 18 nehézcirkálója legyen, Nagy-Britanniának 15, Japánnak 12, míg
könnyűcirkálókban a három számadat körülbelül 25, 35 és 18 darabot engedne meg. A rombolókat egyenként 1850 tonnára
korlátozták 5,1 hüvelykes lövegekkel, a tengeralattjárókat pedig 2000 tonnára 5,1 hüvelykes lövegekkel. Ez a megállapodás
ott tartotta a japán flottát, ahol volt, Nagy-Britanniát csökkentésre kényszerítette, és lehetővé tette az Egyesült Államok
számára, hogy építkezzen (kivéve a tengeralattjárók tekintetében). Ilyen eredmény valószínűleg csak akkor jöhetett volna
létre, amikor Japán pénzügyi megszorítások között, Nagy-Britannia pedig munkáspárti kormány alatt állt.
Ez a szerződés megoldatlanul hagyta az Olaszország és Franciaország közötti mediterrán rivalizálást. Mussolini azt követelte,
hogy Olaszország haditengerészeti szempontból egyenrangú legyen Franciaországgal, bár pénzügyi nehézségei szükségessé
tették az olasz haditengerészet korlátozását. Az ilyen kis alapon való egyenlőségi igényt Franciaország nem fogadhatta el,
tekintettel arra, hogy két tengerparttal, egy világméretű birodalommal és Németország új, 10 000 tonnás "zsebcsatahajóival"
kellett számolnia. Az olasz követelések pusztán elméleti jellegűek voltak, mivel mindkét hatalom takarékossági okokból a
szerződéses korlátok alatt állt, és nem tett erőfeszítéseket a felzárkózásra. Franciaország csak akkor volt hajlandó elismerni
az olasz egyenjogúságot a Földközi-tengeren, ha valamilyen brit támogatást kap az északi-tengeri német haditengerészet
ellen, vagy ha általános megnemtámadási egyezményt kap a Földközi-tengeren. Ezeket Nagy-Britannia elutasította. NagyBritanniának azonban sikerült elérnie, hogy a londoni megállapodás kiegészítéseként francia-olasz haditengerészeti
egyezményt kössenek (1931 márciusában). Ezzel a megállapodással Olaszország 428 000 tonna, míg Franciaország 585 000
tonna összlétszámot fogadott el, a francia flotta kevésbé volt modern, mint az olasz. Ez a megállapodás az utolsó pillanatban
meghiúsult az osztrák-német vámunió és Németország második zsebcsatahajóra vonatkozó előirányzata miatt (1931.
március). A megszakításnak nem voltak rossz hatásai, mert mindkét fél továbbra is úgy járt el, mintha az egyezmény
hatályban lenne.
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Az 1936-os londoni haditengerészeti konferenciának nem volt jelentősége. 1931-ben a japánok mandzsúriai inváziója
megsértette az 1922-es kilenchatalmi csendes-óceáni szerződést. 1933-ban az Egyesült Államok, amely jelentősen elmaradt
az 1922-es washingtoni egyezményben előírt szinttől, 132 hajó építését engedélyezte, hogy haditengerészetét 1942-re a
szerződés szerinti szintre hozza. 1934-ben Mussolini úgy döntött, hogy felhagy az ortodox pénzügyi politikával, és építési
programot hirdetett meg, hogy az olasz flotta 1939-re elérje a szerződés szerinti szintet. Ezt a döntést egy nemrégiben hozott
francia döntés indokolta, miszerint két csatahajót építenek, hogy megbirkózzanak Németország három zsebcsatahajójával.
Mindezek az intézkedések a szerződéses korlátozásokon belül voltak. Japán azonban 1934 decemberében bejelentette, hogy
nem hajlandó megújítani a meglévő szerződéseket, amikor azok 1936-ban lejárnak. Az erre az időpontra összehívott
haditengerészeti konferencia igen kedvezőtlen hangulatban ülésezett. Nagy-Britannia 1935. június 18-án kétoldalú
megállapodást írt alá Hitlerrel, amely ötvözte. ed Németországot azzal, hogy minden hajóosztályban a brit haditengerészet
erejének 35 százalékáig, tengeralattjárókban pedig 100 százalékáig építsen haditengerészetet. Ez szörnyű csapás volt
Franciaországra, amely 33 százalékra korlátozta a
Brit Haditengerészet tőkehajókban és hordozókban, és ezt a kisebb flottát két partvidéken (hogy Olaszországgal és
Németországgal is megküzdjön), valamint a világ minden táján (hogy megvédje a francia gyarmatbirodalmat) kellett
elosztania. Ez a Franciaországra mért csapás valószínűleg a brit válasz volt a Szovjetunióval kötött francia szövetségre (1935.
május 2.), a francia északnyugati partvidék fokozott német fenyegetése arra irányult, hogy elrettentse Franciaországot a
Szovjetunióval kötött szövetség tiszteletben tartásától, ha Németország kelet felé csapna le. Így Franciaország ismét NagyBritanniától való függőségbe került. Németország ezt a helyzetet kihasználva 1935 októberéig huszonegy tengeralattjárót,
1936-ban pedig két csatahajót bocsátott vízre.
Ilyen körülmények között az 1936-os londoni haditengerészeti konferencia semmi fontosat nem ért el. Japán és Olaszország
megtagadta az aláírást. Ennek eredményeképpen a három aláíró hamarosan kénytelen volt a különböző mentőzáradékokat
alkalmazni, amelyek célja a nem aláíró hatalmak esetleges kiterjedt építkezéseivel szembeni fellépés volt. A tőkehajók
maximális méretét 1938-ban 45 000 tonnára emelték, 1939-ben pedig az egész szerződést felmondták.
A haditengerészeti leszerelések terén elért siker, bármennyire is korlátozott volt, sokkal nagyobb volt, mint a más típusú
fegyverkezések tekintetében elért siker, mivel ezek megkövetelték, hogy a tárgyalásokba bevonják azokat a nemzeteket,
amelyek politikailag bizonytalannak érezték magukat. Már utaltunk a "közvetlen módszer" és a "közvetett módszer" hívei
közötti ellentmondásra a leszerelésben. Ez a különbségtétel olyan fontos volt, hogy a szárazföldi és légi erők leszerelésének
története négy időszakra osztható: (a) a közvetlen akció időszaka, 1919-1922; (b) a közvetett akció időszaka, 1922-1926; (c)
a közvetlen akció új időszaka, 1926-1934; és (d) az újrafegyverkezés időszaka, 1934-1939.
A közvetlen fellépés első időszaka azon a meggyőződésen alapult, hogy az 1918-as győzelmek és az azt követő
békeszerződések biztonságot nyújtanak a győztes hatalmak számára. Ennek megfelelően a leszerelési megállapodás
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megkötésének feladatát egy tisztán technikai jellegű csoportra, a Népszövetség Állandó Tanácsadó Leszerelési Bizottságára
bízták. Ez a csoport, amely kizárólag a különböző fegyveres szolgálatok tisztjeiből állt, egyetlen fontos kérdésben sem tudott
megállapodásra jutni: nem talált semmilyen módszert a fegyverzet mérésére, sőt még a meghatározására sem; nem tudta
megkülönböztetni a tényleges és a potenciális fegyverzetet, illetve a védelmi és a támadó fegyverzetet. Néhány kérdésre
választ adott, de ezek nem nyertek általános egyetértést. Például úgy döntött, hogy a csapatok birtokában lévő puskák
hadianyagnak minősülnek, és ugyanígy a puskák készítésére alkalmas fa vagy acél is, de a már elkészített és raktáron lévő
puskák nem hadianyagok, hanem "a béke nem támadó tárgyai".
Az Állandó Tanácsadó Bizottság kudarca miatt a Liga Közgyűlése ideiglenes vegyes bizottságot állított fel, amelynek
huszonnyolc tagjából csak hatan voltak a fegyveres erők tisztjei. Ez a testület a leszerelés problémáját a közvetett módszerrel
támadta meg, a biztonság elérésére törekedve, mielőtt bárkitől is a leszerelést kérné. Ebből a bizottságból született meg a
kölcsönös garanciáról szóló szerződés tervezete (1922) és a genfi jegyzőkönyv (1924). Mindkettőt, mint már említettük,
Nagy-Britannia megvétózta, így a tárgyalások leszerelési részeihez soha nem jutottak el. A locarnói paktumok elérése
azonban sokak szerint megadta a szükséges biztonságot ahhoz, hogy visszatérhessenek a közvetlen módszerhez. Ennek
megfelelően egy előkészítő
Világleszerelési Konferencia előkészítő bizottságát 1926-ban hozták létre, hogy kidolgozzon egy megállapodástervezetet,
amelyet az 1932-ben Genfben megrendezésre kerülő Világleszerelési Konferencián kellett volna kiegészíteni.
Az előkészítő bizottságnak a világ összes fontos országából voltak küldöttei, beleértve a legyőzött hatalmakat és a Liga fő
nem tagjait is. Három év alatt hat ülést tartott, és három tervezetet dolgozott ki. Általában ugyanazokkal a nehézségekkel
szembesült, mint az Állandó Tanácsadó Bizottság. Ez utóbbi csoport, amely az előkészítő bizottság albizottságaként
működött, kevesebb mint hat hónap alatt 3 750 000 ív papírt használt fel, de még mindig nem tudott választ találni
ugyanazokra a kérdésekre, amelyek korábban zavarba hozták. A fő problémák a politikai vitákból adódtak, elsősorban NagyBritannia és Franciaország között. E két ország külön tervezeteket készített, amelyek szinte minden ponton eltértek
egymástól.
A franciák azt akarták, hogy a háborús potenciált számítsák, de a kiképzett tartalékosokat hagyják ki a korlátozásból; a britek
azt akarták, hogy a háborús potenciált hagyják ki, de a kiképzett tartalékosokat számítsák; a franciák állandó bizottság általi
felügyeletet akartak, hogy kikényszerítsék bármely megállapodás teljesítését, míg az angol-amerikaiak elutasítottak minden
felügyeletet.
Végül egy tervezetet készítettek, amelybe minden eltérést párhuzamos oszlopokban foglaltak bele.
Az előkészítő bizottság több mint egy teljes ülést veszített azzal, hogy elítélte Litvinoff, a szovjet képviselő leszerelési
javaslatait. Első tervezetét, amely minden ország azonnali és teljes leszerelését írta elő, mindenki elítélte. Egy helyettesítő
tervezetet, amely úgy rendelkezett, hogy a legjobban felfegyverzett államok 50 százalékban, a kevésbé felfegyverzettek 33
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százalékban, a gyengén felfegyverzettek 25 százalékban, a "lefegyverzettek" pedig o százalékban leszerelnének, és teljesen
betiltanának minden tankot, repülőgépet, gázt és nehéz tüzérséget, szintén vita nélkül elutasították, és Litvinoffot a bizottság
elnöke arra kérte, hogy a jövőben mutasson "konstruktívabb szellemet". Miután a többi ország lenyűgözően megmutatta ezt a
konstruktív szellemet, elkészült egy egyezménytervezet, amelyet egy olyan szavazással fogadtak el, amelyen csak
Németország és a Szovjetunió volt elutasító (1930 decemberében).
Az ezt a tervezetet tárgyaló leszerelési világkonferencia hat évig (1926-1932) készült, és három évig ülésezett (1932
februárjától 1935 áprilisáig), de semmi említésre méltót nem ért el a leszerelés terén. A közvélemény hatalmas hulláma
támogatta, de a különböző kormányok hozzáállása egyre kedvezőtlenebbé vált. A japánok már Kínát támadták; a franciák és
a németek heves vitába keveredtek, az előbbiek a biztonsághoz, az utóbbiak a fegyveregyenlőséghez ragaszkodtak; a
világválság pedig egyre súlyosbodott, és több kormány is úgy vélte, hogy csak a kormányzati kiadások (beleértve a
fegyverkezési kiadásokat is) politikája biztosíthatja a gazdasági fellendüléshez szükséges vásárlóerőt. Ismét visszautasították
a franciák nemzetközi rendőri erőre irányuló kívánságát, bár tizenhét állam támogatta; a britek azon kívánságát, hogy
betiltsanak bizonyos "agresszív" fegyverzeteket (mint a gáz, a tengeralattjárók és a bombázó repülőgépek), a franciák
elutasították, bár harminc állam (köztük a Szovjetunió és Olaszország) elfogadta.
Az e kérdések megvitatását egyre inkább megnehezítették a németek növekvő követelései. Amikor Hitler 1933 januárjában
hivatalba lépett, azonnali egyenlőséget követelt Franciaországgal, legalábbis a "védekező" fegyverzet terén. Ezt elutasították,
és Németország elhagyta a konferenciát.
Bár Nagy-Britannia egy ideig megpróbált közvetíteni Németország és a leszerelési konferencia között, ebből nem lett semmi,
és a konferencia végül feloszlott. Franciaország nem tett engedményeket a fegyverkezés tekintetében, hacsak nem kap
nagyobb biztonságot, és ez lehetetlennek bizonyult, amikor 1933. február 3-án (mindössze négy nappal Hitler hivatalba
lépése után) Nagy-Britannia nyilvánosan elutasította, hogy a Liga-tagságon és a locarnói paktumokon túl bármilyen
kötelezettséget vállaljon Franciaországgal szemben. Tekintettel a szóbeli kétértelműségekre vagy ezekre a dokumentumokra,
valamint arra, hogy Németország 1933 októberében kilépett mind a Ligából, mind a leszerelési konferenciáról, ezek kevés
biztonságot nyújtottak Franciaország számára. Az 1934 márciusában nyilvánosságra hozott német költségvetés 210 millió
márka előirányzatot mutatott a légierő számára (amit Versailles teljesen megtiltott), és 345 millióról 574 millió márkára
növelte a hadsereg előirányzatát. A küldöttek többsége a leszerelési konferencia figyelmét a leszerelésről a biztonsági
kérdésekre kívánta áthelyezni, de ezt a Nagy-Britannia által vezetett hét államból álló csoport megakadályozta. A leszerelés
1934 után megszűnt gyakorlati kérdésnek lenni, és a figyelmet a biztonsági kérdésekre kellett volna áthelyezni. Sajnos a
közvélemény, különösen a demokratikus országokban, továbbra is a leszerelésnek, sőt a pacifizmusnak kedvezett, NagyBritanniában legalább 1938-ig, az Egyesült Államokban pedig 1940-ig. Ez az agresszor országoknak, mint Japán,
Olaszország és Németország, a valós erejükhöz képest aránytalan előnyt biztosított. Olaszország és Németország
újrafegyverkezési erőfeszítései korántsem voltak nagyok, és ezen országok 1934 utáni sikeres agressziói inkább az akarat,
mint a demokratikus államok erejének hiányából fakadtak.
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Az 1919-1935 közötti leszerelési erőfeszítések teljes kudarca és az angol-amerikaiak azon érzése, hogy ezek az erőfeszítések
később a Hitlerrel és Japánnal való konfliktusaikban hátrányt jelentettek számukra, együttesen a legtöbb embert
türelmetlenné tették a leszerelés történetével kapcsolatban. Távoli és elhibázott témának tűnik. Ez talán így is van;
mindazonáltal ma is mély tanulságokkal szolgál, különösen életünk katonai, gazdasági, politikai és pszichológiai
vonatkozásai közötti kapcsolatokat illetően. Ma már teljesen világos, hogy a franciáknak és szövetségeseiknek (különösen
Csehszlovákiának) igazuk volt abban, hogy a biztonságnak meg kell előznie a leszerelést, és hogy a leszerelési
megállapodásokat inkább ellenőrzéssel, mint "jóhiszeműséggel" kell érvényesíteni. Azt, hogy Franciaországnak igaza volt
ezekben a kérdésekben, valamint abban, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy az agresszió erői még mindig élnek
Németországban, bár lapulnak, ma már mindenki elismeri, és minden bizonyíték alátámasztja. Ráadásul az angol-amerikaiak
a Szovjetunióval folytatott saját leszerelési tárgyalásaik során a hatvanas évek elején átvették a biztonság elsőbbségének és az
ellenőrzés szükségességének francia hangsúlyozását. Az a francia elképzelés, hogy a politikai kérdések (beleértve a
katonaiakat is) fontosabbak, mint a gazdasági megfontolások, ma már elfogadott, még az Egyesült Államokban is, amely az
1920-as években és az 1930-as évek elején a leghevesebben ellenezte. Az a tény, hogy a biztonságos államok ilyen hibákat
követhettek el abban a korábbi időszakban, sokat elárul az emberi gondolkodás természetéről, különösen arról a hajlamáról,
hogy a szükségszerűségekre úgy tekintsen, mint a
jelentéktelennek tekinti, amikor azok megvannak (mint az oxigén, az élelem vagy a biztonság), de semmi másra nem gondol,
amikor ezek hiányoznak.
Mindezzel szorosan összefügg, és egy másik példa a szakértők vakságára (még a saját területükön is), az a katasztrofális
hatás, amelyet a gazdasági és különösen a pénzügyi megfontolások játszottak a biztonságra, különösen az újrafegyverkezésre,
az 1919-1939 közötti hosszú fegyverszünetben. Ennek kettős vonatkozása volt. Egyrészt a kiegyensúlyozott
költségvetéseknek elsőbbséget adtak a fegyverkezéssel szemben; másrészt, amint felismerték, hogy a biztonság akut
veszélyben van, a pénzügyi megfontolásokat kíméletlenül alárendelték az újrafegyverkezésnek, ami olyan gazdasági
fellendüléshez vezetett, amely világosan megmutatta, mit lehetett volna elérni korábban, ha a pénzügyi megfontolásokat
korábban alárendelik a világ gazdasági és társadalmi szükségleteinek; egy ilyen intézkedés olyan jólétet és emelkedő
életszínvonalat biztosított volna, amely szükségtelenné tehette volna az újrafegyverkezést.

18. fejezet - Visszavonulások, 1919-1932
A háborút követő évtizedben egyetlen téma sem kötötte le jobban az államférfiak energiáit, mint a jóvátételek. Emiatt,
valamint a jóvátételeknek más kérdésekre (például a pénzügyi vagy gazdasági helyreállításra és a nemzetközi barátságra)
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gyakorolt hatása miatt a jóvátételek története a figyelmünk egy bizonyos részét követeli. Ez a történelem hat szakaszra
osztható, az alábbiak szerint:
Az előzetes kifizetések, 1919-1921
A londoni ütemterv, 1921. május-1924. szeptember
A Dawes-terv, 1924. szeptember-1930. január
A Young-terv, 1930. január-1931. június
A Hoover-moratórium, 193. június-1932. június-1932. július
A lausanne-i egyezmény, 1932. július
Az előzetes kifizetéseknek 1921 májusáig összesen 20 000 millió márkát kellett volna elérniük. Bár az antanthatalmak azt
állították, hogy ebből csak mintegy 8 000 millió márka került kifizetésre, és számos követelést és ultimátumot küldtek
Németországnak e kifizetésekkel kapcsolatban, sőt, a fizetés kikényszerítése érdekében 1921 márciusában még a Ruhr-vidék
megszállásával is fenyegették Németországot, az egész ügyet májusban ejtették, amikor a németek elé került a 132 000 millió
márka összegű jóvátételi számla. Egy újabb ultimátum nyomására Németország elfogadta ezt a számlát, és ennek az
összegnek megfelelő adósságleveleket adott a győzteseknek. Ebből 82 milliárdot félretettek és elfelejtettek. A többi 50
milliárd után Németországnak évi 2,5 milliárd kamatot és évi 0,5 milliárdot kellett fizetnie a teljes adósság csökkentésére.
Németország ezeket a kötelezettségeket csak akkor tudta kifizetni, ha két feltétel teljesült: (a) ha költségvetési többlete van,
és (b) ha többet ad el külföldön, mint amennyit vásárol külföldön (azaz kedvező kereskedelmi mérleggel rendelkezik). Az
első feltétel esetén a német kormány kezében a folyó kiadásokhoz szükséges mennyiséget meghaladó mennyiségű német
valuta halmozódna fel. A második feltétel szerint Németország külföldről többletdevizát (aranyat vagy külföldi pénzt) kapna
a behozatalát meghaladó exportjának kifizetéseként. Azáltal, hogy a német kormány a költségvetési többletét márkában a
polgárai által birtokolt devizatöbbletre cserélné, a német kormány képes lenne megszerezni ezt a devizát, és azt jóvátételként
hitelezőinek adhatná. Mivel az 1921-1931 közötti időszakban általában egyik feltétel sem állt fenn, Németország valójában
nem tudott jóvátételt fizetni.
A költségvetési többlet elmaradásáért kizárólag a német kormány volt felelős, amely nem volt hajlandó csökkenteni saját
kiadásait vagy saját népének életszínvonalát, illetve nem volt hajlandó eléggé megadóztatni őket ahhoz, hogy ilyen többletet
érjen el. A kedvező kereskedelmi mérleg elérésének elmaradásáért a németek és hitelezőik egyaránt felelősek voltak, mivel a
németek nem vagy alig tettek erőfeszítéseket külföldi vásárlásaik (és ezáltal saját életszínvonaluk) csökkentésére, míg a
külföldi hitelezők elutasították a német áruk szabad áramlását saját országaikba azzal az érvvel, hogy ez tönkretenné a
helyben előállított termékek hazai piacát. Így elmondható, hogy a németek nem voltak hajlandóak jóvátételt fizetni, a
hitelezők pedig nem voltak hajlandóak elfogadni a fizetést az egyetlen olyan módon, ahogyan a kifizetések becsületesen
teljesíthetők, azaz a német áruk és szolgáltatások elfogadásával.
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Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy a jóvátételi kifizetések londoni ütemtervét soha nem teljesítették. Ezt a
kudarcot Nagy-Britannia Németország fizetési képtelenségének bizonyítékaként értékelte, Franciaország viszont
Németország fizetési hajlandóságának bizonyítékaként tekintette. Mindkettő igaz volt, de az angol-amerikaiak, akik nem
engedték meg Franciaországnak, hogy a német fizetési hajlandóság leküzdéséhez szükséges kényszert alkalmazza, a német
áruk átvételét is megtagadták a német fizetési képtelenség leküzdéséhez szükséges mértékben. Nagy-Britannia például már
1921-ben 26 százalékos adót vetett ki minden Németországból származó importra. Hogy Németország valódi árukban és
szolgáltatásokban tudott volna fizetni, ha a hitelezők hajlandóak lettek volna ilyen árukat és szolgáltatásokat elfogadni, azt
mutatja az a tény, hogy a német nép egy főre jutó reáljövedelme az 1920-as évek közepén körülbelül egyhatodával volt
magasabb, mint a nagyon virágzó 1913-as évben.
Ahelyett, hogy adót vetett volna ki és megszorításokat hajtott volna végre, a német kormány évről évre hagyta, hogy a
kiegyensúlyozatlan költségvetés folytatódjon, és a hiányt a Reichsbankból felvett kölcsönökkel pótolta. Az eredmény akut
infláció lett. Ezt az inflációt nem a jóvátételek kifizetésének szükségessége kényszerítette a németekre (ahogy akkoriban
állították), hanem az a módszer, amelyet a jóvátételek kifizetésére (pontosabban a kifizetés elkerülésére) alkalmaztak. Az
infláció a német társadalom befolyásos csoportjait nem károsította, bár a középosztály számára általában romboló hatású volt,
és így bátorította a szélsőséges elemeket. Azoknak a csoportoknak, akiknek a vagyona reálvagyonban volt, akár földben, akár
ipari üzemekben, jót tett az infláció, amely növelte ingatlanjaik értékét, és eltörölte adósságaikat (főként jelzáloghiteleket és
ipari kötvényeket). A német márka, amely névértéken
körülbelül 20 fontot ért, 1921 augusztusában 305 fontról 1921 novemberére 1 020 fontra esett. Innen 1923 januárjára 80 000
fontra esett 1923 januárjában, 1923 augusztusára 20 millió fontra, majd 1923 decemberére 20 milliárd fontra.
1922 júliusában Németország moratóriumot követelt a jóvátétel minden készpénzfizetésére a következő harminc hónapra.
Bár a britek hajlandóak voltak legalább részben engedni, a franciák Poincaré vezetésével rámutattak, hogy a németek
egyelőre nem tettek valódi erőfeszítéseket a fizetésre, és hogy a moratórium csak akkor lenne elfogadható Franciaország
számára, ha azt "produktív garanciák" kísérnék. Ez azt jelentette, hogy a hitelezőknek birtokba kellene venniük NyugatNémetország különböző erdeit, bányáit és gyárait, valamint a német vámot, hogy olyan jövedelmekhez jussanak, amelyeket a
jóvátételekre lehetne fordítani. 1923. január 9-én a jóvátételi bizottság 3:1 arányban (Nagy-Britannia Franciaország, Belgium
és Olaszország ellenszavazatával) megszavazta, hogy Németország késedelembe esett a kifizetésekkel. A három nemzet
fegyveres erői két nappal később megkezdték a Ruhr-vidék megszállását. Nagy-Britannia ezt a lépést törvénytelennek ítélte,
noha 1921-ben ugyanezzel fenyegetőzött kevésbé érvényes indokok alapján. Németország általános sztrájkot hirdetett a
térségben, leállította a jóvátétel kifizetését, és a passzív ellenállás programját fogadta el, a kormány pedig további papírpénz
nyomtatásával támogatta a sztrájkolókat.
Az elfoglalt terület nem volt több mint 60 mérföld hosszú és 30 mérföld széles, de Németország lakosságának 10 százalékát
foglalta magában, és Németország szén-, vas- és acéltermelésének 80 százalékát, valamint teherforgalmának 70 százalékát
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állította elő. Vasúthálózata, amelyet 170 000 ember működtetett, a legösszetettebb volt a világon. A megszálló erők
mindössze 12 500 katonával és 1380 együttműködő németrel próbálták működtetni ezt a rendszert. A nem együttműködő
németek ezt igyekeztek megakadályozni, nem haboztak gyilkosságtól sem visszariadni. Ilyen körülmények között csoda,
hogy 1923 végére a terület termelését a kapacitás egyharmadára sikerült felhozni. A német megtorlások és a szövetségesek
ellenintézkedései mintegy 400 halottat és több mint 2100 sebesültet eredményeztek - a legtöbb áldozatot (300, illetve 2000)
németek okozták németeknek. Ezenkívül közel 150 000 németet deportáltak a területről.
A Ruhr-vidéki német ellenállás nagy terhet jelentett Németország számára, mind gazdasági, mind pénzügyi szempontból, és
nagy pszichológiai terhet a franciák és a belgák számára. A német márka tönkretételével egyidejűleg a megszálló országok
nem kapták meg a kívánt jóvátételt. Ennek megfelelően kompromisszum született, amelynek értelmében Németország
elfogadta a Dawes-terv jóvátételeit, és a Ruhr-vidéket kiürítették. Az epizód egyetlen győztesei a britek voltak, akik
bebizonyították, hogy a franciák nem tudnak sikeresen erőszakot alkalmazni brit jóváhagyás nélkül.
A Dawes-tervet, amely nagyrészt J. P. Morgan produkciója volt, egy pénzügyi szakértőkből álló nemzetközi bizottság
dolgozta ki, amelynek elnöke Charles G. Dawes amerikai bankár volt. Kizárólag Németország fizetési képességével
foglalkozott, és úgy döntött, hogy ez a négyéves újjáépítés után eléri az évi 2,5 milliárd márkát.
Az első négy év alatt Németország 800 millió dolláros kölcsönt kapna, és összesen csak 5,17 milliárd márka jóvátételt
fizetne. Ez a terv nem váltotta fel az 1921-ben megállapított német jóvátételi kötelezettséget, és a különbség a
Dawes-fizetések és a londoni ütemterv szerint esedékes kifizetések közötti különbséget hozzáadták a teljes jóvátételi
adóssághoz. Így Németország a Dawes-terv keretében öt éven át (1924-1929) fizetett jóvátételt, és a végén többel tartozott,
mint amennyivel az elején tartozott.
A Dawes-terv garanciákat is létrehozott a jóvátételi kifizetésekhez, különböző németországi bevételi forrásokat különített el a
pénzeszközök biztosítására, és a német kormányról egy, a jóvátételi kifizetésekért felelős főügynökre hárította a felelősséget,
aki Németországon belül márkát kapott. Ezeket a márkákat csak akkor váltották át devizára, amikor a német devizapiacon
bőséges kínálat állt rendelkezésre. Ez azt jelentette, hogy a német márka értékét a devizapiacon mesterségesen védték, mintha
Németországnak lenne devizaellenőrzése, mivel minden alkalommal, amikor a márka értéke csökkenni kezdett, a főrendőr
leállította a márkák értékesítését. Ez lehetővé tette Németország számára, hogy vad pénzügyi extravagáns karrierbe kezdjen
anélkül, hogy elszenvedte volna azokat a következményeket, amelyek a szabad nemzetközi csere rendszerében következtek
volna be. Konkrétan, Németország képes volt arra, hogy fizetési képességét meghaladó kölcsönöket vegyen fel külföldön,
anélkül, hogy a márka értékének szokásos esése miatt, amely normális körülmények között megállította volna az ilyen
kölcsönöket. Érdemes megjegyezni, hogy ezt a rendszert a nemzetközi bankárok hozták létre, és hogy a mások pénzének
Németországnak történő későbbi kölcsönadása nagyon jövedelmező volt e bankárok számára.
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Ezeknek az amerikai kölcsönöknek a felhasználásával Németország iparát nagyrészt a legfejlettebb technikai eszközökkel
szerelték fel, és szinte minden német települést elláttak postahivatallal, uszodával, sportlétesítményekkel vagy más nem
termelő berendezésekkel. Ezekkel az amerikai kölcsönökkel Németország képes volt úgy újjáépíteni ipari rendszerét, hogy az
messze a második legjobb legyen a világon, a vereség és a jóvátétel ellenére is fenn tudta tartani jólétét és életszínvonalát, és
a jóvátételeket kiegyensúlyozott költségvetés vagy kedvező kereskedelmi mérleg nélkül is ki tudta fizetni. E kölcsönök révén
Németország hitelezői képesek voltak arra, hogy áruk és szolgáltatások küldése nélkül fizessék ki háborús adósságukat
Angliának és az Egyesült Államoknak. A deviza kölcsönök formájában Németországba, jóvátételként vissza Olaszországba,
Belgiumba, Franciaországba és Nagy-Britanniába, végül pedig a háborús adósságok kifizetéseként az Egyesült Államokba
került. A rendszerrel csak az volt a baj, hogy (a) összeomlott volna, amint az Egyesült Államok megszűnt hitelezni, és (b)
eközben az adósságokat csupán átcsoportosították egyik számláról a másikra, és senki sem került közelebb a
fizetőképességhez. Az 1924-1931 közötti időszakban Németország 10,5 milliárd márka jóvátételt fizetett, de összesen 18,6
milliárd márka hitelt vett fel külföldön. Mindezzel semmi sem rendeződött, de a nemzetközi bankárok a mennyben ültek,
díjak és jutalékok zápora alatt.
A Dawes-tervet 1930 elején különböző okokból a Young-terv váltotta fel. Felismerték, hogy a Dawes-terv csak átmeneti
célszerűség volt, hogy Németország teljes jóvátételi kötelezettsége egyre nőtt, még akkor is, amikor márkamilliárdokat
fizetett, mert a Dawes-terv befizetései kevesebbek voltak, mint a londoni menetrendben előírt befizetések; hogy a német
devizapiacot fel kellett szabadítani, hogy Németország szembenézhessen a hitelezési orgiájának következményeivel, és hogy
Németország "nem tudta fizetni" a Dawes-terv ötödik és következő éveiben előírt évi 2,5 milliárd márka szabványos Dawesfizetést. Ezen kívül,
Franciaország, amely az 1919-1926 közötti időszakban kénytelen volt fizetni a feldúlt területeinek újjáépítését, nem
engedhette meg magának, hogy egy vagy több generációt várjon arra, hogy Németország jóvátételi kifizetések révén
visszafizesse az újjáépítés költségeit. Franciaország azt remélte, hogy Németország jóvátételi kötelezettségeinek egy
részének "kereskedelmi forgalomba hozatalával" nagyobb azonnali bevételhez juthat. Addig a pontig minden jóvátételi
kötelezettség a kormányoknak tartozott. Azzal, hogy Franciaország kötvényeket (amelyek mögött a német jóvátételfizetési
ígéret állt) adott el készpénzért magánbefektetőknek, csökkenthette az újjáépítésre felvett adósságát, és megakadályozhatta,
hogy Nagy-Britannia és Németország tovább csökkentse a jóvátételi kötelezettségeket (mivel a magánszemélyekkel
szembeni adósságokat kevésbé valószínű, hogy visszavonnák, mint a kormányok közötti kötelezettségeket).
Nagy-Britannia, amely 1923-ban 4,6 milliárd dollárral finanszírozta háborús adósságát az Egyesült Államok felé, teljesen
kész volt arra, hogy a német jóvátételi kötelezettségeket az e háborús adósság kifizetéséhez szükséges összegre csökkentse.
Franciaország, amelynek 4 milliárd dolláros háborús adósságai voltak, valamint az újjáépítési kiadások, remélte, hogy az
utóbbiak költségeit kereskedelmi forgalomba hozhatja, hogy brit támogatást kapjon ahhoz, hogy elutasítsa a jóvátételeknek a
két tétel összege alá történő csökkentését. A probléma az volt, hogyan lehet megszerezni a német és brit engedélyt a
jóvátételek egy részének "kereskedelmi forgalomba hozatalára". Az engedély megszerzése érdekében Franciaország durva
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taktikai hibát követett el: megígérte, hogy 1930-ban, öt évvel a versailles-i szerződésben rögzített időpont előtt kiüríti az
egész Rajna-vidéket, cserébe a jóvátételi kifizetések egy részének kereskedelmi forgalomba hozatalára vonatkozó
engedélyért.
Ez az alku a Young-tervben öltött testet, amelyet az amerikai Owen D. Youngról (Morgan-ügynök) neveztek el, aki az új
megállapodásokat kidolgozó bizottság elnöke volt (1929 februárja és júniusa között). Húsz kormány írta alá ezeket a
megállapodásokat 1930 januárjában. A Németországgal kötött megállapodás 59 éven át fizetendő jóvátételeket írt elő,
amelyek mértéke az 1931-es I,7 milliárd márkáról az 1966-os 2,4 milliárd márkás csúcsra emelkedett, majd 1988-ra kevesebb
mint egymilliárd márkára csökkent. Németországban megszüntették az elkülönített pénzforrásokat, kivéve az évi 660 millió
márkát, amelyet "kereskedelmi forgalomba lehetett hozni", és Németország devizapozíciójának védelmét megszüntették
azzal, hogy a jóvátételeknek a márkából külföldi valutába történő átutalásáért való felelősséget egyenesen Németországra
ruházták. Ennek a feladatnak a segítésére Svájcban, Bázelben létrehoztak egy új magánbankot, a Nemzetközi Fizetések
Bankját. A Nemzetközi Fizetések Bankja, amely a világ vezető központi bankjainak tulajdonában állt, és mindegyikük
számláját vezette, "a központi bankárok bankjaként" szolgált volna, és lehetővé tette volna a nemzetközi fizetések
lebonyolítását azáltal, hogy a bank könyveiben az egyik ország számlájáról egyszerűen átcsoportosították a másikra a
hiteleket.
A Young-terv, amelynek a jóvátételi kérdés végleges rendezését kellett volna jelentenie, kevesebb mint másfél évig tartott. A
New York-i tőzsde 1929. októberi összeomlása az újjáépítés évtizedének végét jelentette, és megnyitotta a két háború közötti
pusztulás évtizedét. Ez az összeomlás véget vetett a Németországnak nyújtott amerikai kölcsönöknek, és ezzel megszüntette
a devizaáramlást, amely lehetővé tette Németország számára, hogy úgy tűnjön, mintha jóvátételt fizetne. Hét év alatt, 19241931 között a német szövetségi kormány adóssága 6,6 milliárd márkára, míg a német önkormányzatok adóssága 11,6 milliárd
márkára nőtt. Németország nettó külföldi adóssága, mind az államadósság, mind az államháztartási és
magán, ugyanebben az időszakban 18,6 milliárd márkával nőtt, a jóvátételeket nem számítva. Németország csak addig tudta
fizetni a jóvátételeket, amíg adósságai tovább növekedtek, mert csak az adósságok növelésével lehetett volna a szükséges
devizát megszerezni. Az ilyen külföldi hitelek 1930-ban szinte megszűntek, és 1931-re a németek és mások "menekülni
kezdtek a márkából", eladva ezt a valutát más pénzekért, amelyekben jobban bíztak. Ez a német aranytartalékot
nagymértékben megcsappantotta. Ahogy az aranytartalék csökkent, az ezen a tartalékon felhalmozott pénz- és
hitelmennyiséget a kamatláb emelésével kellett csökkenteni. A pénzkínálat és a kereslet csökkenése miatt az árak csökkentek,
így a bankok számára szinte lehetetlenné vált a fedezetek és egyéb ingatlanok értékesítése, hogy a növekvő pénzkereslet
kielégítésére forrásokat szerezzenek.
Ekkor, 1931 áprilisában Németország vámuniót jelentett be Ausztriával. Franciaország tiltakozott, hogy egy ilyen unió a
Saint-Germain-i szerződés értelmében, amelyben Ausztria megígérte, hogy megőrzi függetlenségét Németországtól,
jogellenes. A vitát a Világbíróság elé utalták, de időközben a franciák, hogy elrettentsenek az ilyen jellegű egyesülési
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kísérletektől, visszahívták a francia pénzeszközöket mind Ausztriától, mind Németországtól. Mindkét ország sebezhetővé
vált. 1931. május 8-án a legnagyobb osztrák bank, a Credit-Anstalt (egy Rothschild-intézmény), amelynek kiterjedt
érdekeltségei, szinte ellenőrzése volt Ausztria iparának 70 százalékában, bejelentette, hogy 140 millió schilling (kb. 520
millió) veszteséget szenvedett el. A valódi veszteség több mint egymilliárd schilling volt, és a bank valójában már évek óta
fizetésképtelen volt. A Rothschildok és az osztrák kormány 160 milliót adott a Credit-Anstaltnak, hogy fedezze a veszteséget,
de a közbizalom megsemmisült. A bank ellen roham indult. Ennek a rohamnak a fedezésére az osztrák bankok a német
bankokban lévő összes pénzüket lehívták. A német bankok összeomlásnak indultak. Ez utóbbiak minden pénzüket
Londonban kezdték lehívni. A londoni bankok zuhanni kezdtek, és az arany kifelé áramlott. Szeptember 2-án Anglia
kénytelen volt elhagyni az aranystandardot. A válság során a Reichsbank június első hetében 200 millió márkát, június
második hetében pedig mintegy 1000 millió márkát veszített aranytartalékából és devizájából. A diszkontrátát lépésről
lépésre 15 százalékra emelték, anélkül, hogy a tartalékveszteséget megállították volna, de a német ipari rendszer
tevékenységét szinte teljesen tönkretették.
Németország könyörgött, hogy könnyítsék meg a jóvátételi kifizetéseit, de hitelezői vonakodtak cselekedni, hacsak nem
kapnak hasonló könnyítést az Egyesült Államoknak fizetendő háborús adósságaikra. Az Egyesült Államok érthető módon
vonakodott attól, hogy a megtagadás láncolatának végére kerüljön, és ragaszkodott ahhoz, hogy a háborús adósságok és a
jóvátételek között nincs összefüggés (ami igaz volt), és hogy az európai országoknak képesnek kell lenniük a háborús
adósságok kifizetésére, ha tudnak pénzt szerezni a fegyverkezésre (ami nem volt igaz). Amikor Mellon pénzügyminiszter, aki
Európában tartózkodott, jelentette Hoover elnöknek, hogy ha Németországnak nem adnak azonnali könnyítést az állami
kötelezettségei tekintetében, akkor az ország egész pénzügyi rendszere összeomlik, és a Németországgal szembeni
magánkövetelések tulajdonosai nagyon nagy veszteséget szenvednek, az elnök azt javasolta, hogy egy évre függesszék fel a
kormányok közötti adósságok kifizetését. Konkrétan Amerika felajánlotta, hogy az 1931. július 1-jét követő egy évre
elhalasztja a neki járó összes kifizetést, ha adósai ugyanezt a kiváltságot adósukra is kiterjesztik.
E tervnek a számos érintett nemzet általi elfogadását július közepéig késleltették a francia erőfeszítések, hogy megvédjék a
kereskedelmi jóvátételekre vonatkozó kifizetéseket, és hogy
politikai engedményeket szerezni a moratórium elfogadásáért cserébe. Az osztrák-német vámunióról való lemondást, a
második zsebcsatahajó építésének felfüggesztését, Németország keleti határainak elfogadását és a "magán" katonai
szervezetek németországi kiképzésének korlátozását kérte. Ezeket a követeléseket az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és
Németország elutasította, de a késlekedés során a német válság egyre súlyosabbá vált. A Reichsbank július 7-én élte át a
legsúlyosabb rohamát; másnap az Északnémet Gyapjúvállalat 200 millió márka veszteséggel csődbe ment; ez magával
rántotta a Schröder Bankot (24 millió márka veszteséggel Bréma városát, ahol a székhelye volt) és a Darmstädter Bankot
(Németország "négy nagy bankjának" egyike), amely 20 milliót veszített a Gyapjúvállalaton. A Nemzetközi Fizetések
Bankjától kapott 400 millió márka hitelen és egy "standstill-megállapodáson" kívül, amely szerint minden rövid lejáratú
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adósságot megújítanak, amint azok esedékessé válnak, Németország kevés segítséget kapott. A nemzetközi bankárok több
bizottsága is megvitatta a problémát, de a válság egyre súlyosbodott, és átterjedt Londonra is.
1931 novemberére Franciaország és támogatói kivételével minden európai hatalom elhatározta, hogy véget vet a
jóvátételeknek. Az 1932. júniusi lausanne-i konferencián a német jóvátételeket összesen csak 3 milliárd márkára
csökkentették, de a megállapodást soha nem ratifikálták, mert az Egyesült Államok Kongresszusa nem volt hajlandó
ugyanilyen drasztikusan csökkenteni a háborús adósságokat. Technikailag ez azt jelentette, hogy a Young-terv még mindig
érvényben volt, de nem tettek valódi erőfeszítéseket annak visszaállítására, és 1933-ban Hitler minden jóvátételt megtagadott.
Ekkorra a jóvátételeket, amelyek oly sok éven át mérgezték a nemzetközi kapcsolatokat, már más, sokkal szörnyűbb
problémák nyelték el.
Mielőtt rátérnénk ezen egyéb problémák hátterére, néhány szót kell szólnunk arról a kérdésről, hogy mennyi jóvátételt
fizettek ki, vagy hogy egyáltalán fizettek-e valaha is jóvátételt. A kérdés az 1924-es Dawes-terv előtt kifizetett jóvátételek
értékével kapcsolatos vita miatt merült fel. A németek 1924 és 1931 között mintegy 10,5 milliárd márkát fizettek. Az 1924
előtti időszakra vonatkozóan a németek 56,577 milliárd márka, míg a szövetségesek 10,426 milliárd márka értékűre becsülik
a kifizetett jóvátételeket. Mivel a német becslés mindenre kiterjed, amit csak be lehetett tenni, beleértve az 1918-ban általuk
elsüllyesztett hadihajók értékét is, nem fogadható el; egy tisztességes becslés az 1924 előtti időszakra körülbelül 30 milliárd
márka, vagy a jóvátétel egészére körülbelül 40 milliárd márka lenne.
Néha azzal érvelnek, hogy a németek valójában semmit sem fizettek a jóvátételekre, mivel ugyanannyi kölcsönt vettek fel
külföldön, mint amennyit valaha is fizettek a jóvátételekre, és ezeket a kölcsönöket soha nem fizették vissza. Ez nem teljesen
igaz, mivel a külföldi kölcsönök összege kevesebb mint 19 milliárd márka volt, míg a szövetségesek saját becslése szerint a
kifizetett jóvátételek összege meghaladta a 21 milliárd márkát. Az azonban teljesen igaz, hogy 1924 után Németország több
kölcsönt vett fel, mint amennyit jóvátételként fizetett, és így a tényleges kifizetések ezekre a kötelezettségekre mind 1924
előtt történtek. Ráadásul a Németország által felvett külföldi kölcsönökre a jóvátételi rendszer létezése nélkül soha nem
kerülhetett volna sor. Mivel ezek a kölcsönök nagymértékben megerősítették Németországot ipari üzemének újjáépítésében,
a jóvátételeknek a német gazdasági rendszerre nehezedő terhei összességükben nagyon csekélyek voltak.
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Hetedik rész - Pénzügyek, kereskedelmi és üzleti tevékenység: 1897-1947
19. fejezet Refláció és infláció, 1897-1925

Már láttuk, hogy az 1919-1929 közötti időszakban hősies erőfeszítéseket tettek egy olyan nemzetközi politikai rend
kiépítésére, amely egészen más volt, mint a XIX. században. A szuverenitás és a nemzetközi jog régi rendjére alapozva az
emberek megkíséreltek - a cél teljes meggyőződése nélkül - egy új, a kollektív biztonságra épülő nemzetközi rendet
felépíteni.....
Ezen okok miatt a huszadik századi Európa gazdaságtörténetének valódi megértése elengedhetetlen a korszak eseményeinek
megértéséhez. Ehhez a megértéshez a pénzügyek, a kereskedelem és az üzleti tevékenység, az ipari szervezet és a
mezőgazdaság történetének tanulmányozására van szükség. E fejezetben ezek közül az első hármat vizsgáljuk meg a
huszadik század elejétől a pluralista gazdaság 1947 körüli kialakulásáig.
E fél évszázad egésze hat alfejezetre osztható, az alábbiak szerint: 1. Refláció, 1897-1914
2. Infláció, 1914-1925
3. Stabilizáció, 1922-1930 4. Defláció, 1927-1936
5. Refláció, 1933-1939
6. Infláció, 1939-1947
Ezek a periódusok különböző országokban különböző időpontokkal rendelkeznek, és így átfedik egymást, ha a legszélesebb
időszakokat vesszük, hogy minden fontos országot magába foglaljanak. De a különböző dátumok ellenére ezek az időszakok
szinte minden országban és ugyanabban a sorrendben következtek be. Arra is rá kell mutatni, hogy ezeket az időszakokat
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véletlenszerű másodlagos mozgások szakították meg. E másodlagos mozgások közül a legfontosabbak az 1921-1922-es
depresszió és az 1937-1938-as recesszió voltak, mindkettő a defláció és a csökkenő gazdasági aktivitás időszaka.
A pénzügyi kapitalisták a legrosszabbkor
Az árak körülbelül 1897 óta lassan emelkedtek, mivel Dél-Afrikában és Alaszkában megnövekedett az aranytermelés, ami
enyhítette a nyomott állapotokat és a mezőgazdasági nyomort, amely 1873 óta a pénzügyi kapitalisták javára uralkodott. A
háború 1914-es kitörése megmutatta ezeket a pénzügyi kapitalistákat a legrosszabb formájukban, szűk látókörrel,
tudatlansággal és önzéssel, miközben szokás szerint a társadalmi javak iránti teljes odaadásukat hirdették. Általában
egyetértettek abban, hogy a háború nem tarthat tovább hat-tíz évnél.
hónapokig tarthat, a hadviselő felek "korlátozott pénzügyi forrásai" miatt (ami alatt az aranytartalékokat értették). Ez az
elképzelés a pénz természetének és szerepének alapvető félreértéséről árulkodik éppen azok részéről, akiket a téma
szakértőinek tartottak. A háborúkat, amint azt azóta az események bebizonyították, nem arannyal, de még csak nem is
pénzzel, hanem a valós erőforrások megfelelő szervezésével vívják.
A nemzetközi bankárok titkos tervet dolgoznak ki a saját meggazdagodásukra.
A bankárok hozzáállása Angliában mutatkozott meg a legtisztábban, ahol minden lépést a saját pozíciójuk védelmére és az
ebből származó haszonszerzésre irányuló törekvések diktáltak, nem pedig a háborús gazdasági mozgósítás vagy a brit nép
jóléte szempontjai. A háború 1914. augusztus 4-i kitörése a brit bankrendszert fizetésképtelennek találta abban az értelemben,
hogy a bankrendszer által nyereségvágyból létrehozott és a gazdasági rendszernek a működés lehetővé tételére bérbe adott
pénzeszközeit nem tudta fedezni a meglévő aranytartalékok mennyisége vagy a gyorsan likvidálható fedezet. Ennek
megfelelően a bankárok titokban kidolgoztak egy olyan rendszert, amellyel kötelezettségeiket fiat pénzzel (úgynevezett
kincstárjegyekkel) lehetett teljesíteni, de amint ez a válság elmúlt, ragaszkodtak ahhoz, hogy a kormánynak a háborút fiat
pénzzel (amelyet a bankárok mindig is erkölcstelennek ítéltek), hanem adókkal és a bankároktól magas kamatozású
kölcsönökkel kell fizetnie. A döntést, hogy a bankárok kötelezettségeinek teljesítésére kincstárjegyeket használjanak, már
1914. július 25-én, szombaton meghozta Sir John Bradbury (a későbbi Lord Bradbury) és Sir Frederick Atterbury az utóbbi
otthonában. Az első kincstárjegyek a következő kedden, július 28-án futottak ki a Waterlow and Sons nyomdájából, amikor a
legtöbb politikus úgy vélte, hogy Nagy-Britannia kimarad a háborúból. Az augusztus eleji szokásos bankszünnapot három
napra hosszabbították meg, amely alatt bejelentették, hogy a banki fizetésekhez arany helyett a kincstárjegyeket fogják
használni. A Bank of Englandnél az infláció megakadályozása érdekében 3 százalékról 10 százalékra emelték a diszkontrátát,
amit csak azért vettek fel, mert a bank hagyományos szabálya szerint a lo százalékos banki kamatláb magából a földből vonja
ki az aranyat, és az aranykifizetéseket csak akkor kell felfüggeszteni, ha a 10 százalékos kamatláb nem sikerül.
A kormányok elfogadják a bankárok titkos tervét
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A háború kitörésekor a legtöbb hadviselő ország felfüggesztette az aranyfizetéseket, és különböző mértékben elfogadta
bankáraik tanácsát, miszerint a háború kifizetésének megfelelő módja a bankkölcsönök és a fogyasztás megadóztatásának
kombinációja. Az az időszak, amelyen belül a szakértők szerint a háborúnak a korlátozott pénzügyi források miatt abba
kellett volna hagynia a háborút, végül eltelt, és a harcok minden eddiginél hevesebben folytatódtak. A kormányok
többféleképpen fizettek: adózással, fiat-pénzzel, bankoktól felvett kölcsönökkel (amelyek e célból hitelt teremtettek), és a
népektől felvett kölcsönökkel, azáltal, hogy háborús kötvényeket adtak el nekik. A pénzszerzés ezen módszereinek
mindegyike más-más hatással volt a háború két fő pénzügyi következményére. Ezek az infláció és az államadósság voltak. A
pénzszerzés négy módjának e kettőre gyakorolt hatása az alábbi táblázatból látható:
Az adózás nem okoz inflációt és nem okoz adósságot.
A fiatpénz inflációt és adósságot nem okoz.
A bankhitel inflációt és adósságot okoz.
A kötvények eladása nem okoz inflációt, de adósságot okoz.
Fizetés a háborúért
Ebből a táblázatból úgy tűnik, hogy a háborút a legjobb módon az adózással, a legrosszabb módon pedig a bankhitellel
lehetne fizetni. Egy nagyobb háború kifizetéséhez elegendő adóztatás azonban olyan súlyos deflációs hatást gyakorolna az
árakra, hogy a gazdasági termelés nem növekedne eléggé vagy nem növekedne elég gyorsan. A termelés minden gyors
növekedését egy kis infláció serkenti, amely a szokatlan nyereség lendületét adja a gazdasági rendszernek. Az államadósság
növekedése ezzel szemben kevés értékkel járul hozzá a gazdasági mozgósításra irányuló erőfeszítésekhez.
Ebből a szempontból nem könnyű megmondani, hogy a háború finanszírozásának melyik módszere a legjobb. Valószínűleg a
legjobb a négy módszer kombinációja, oly módon keverve, hogy a végén minimális adósság és nem több infláció maradjon,
mint amennyi a teljes és gyors gazdasági mobilizáció eléréséhez szükséges. Ez valószínűleg a papírpénz és az adózás
kombinációját jelentené, jelentős mennyiségű kötvények magánszemélyeknek történő értékesítésével, a kombináció pedig a
mozgósítási erőfeszítések különböző szakaszaiban változna.
A háború végén a kormányok adósok a bankároknak
Az 1914-1918-as időszakban a különböző hadviselő felek e négy módszer keverékét alkalmazták, de ezt a keveréket a
célszerűség és a hamis elméletek diktálták, így a háború végén minden ország államadóssággal és inflációval találta magát
szemben, olyan összegekkel, amelyeket a gazdasági mozgósítás elért mértéke semmiképpen sem indokolt.
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A helyzetet súlyosbította, hogy minden országban az árak tovább emelkedtek, és a legtöbb országban az államadósságok még
jóval az 1918-as fegyverszünet után is tovább nőttek.
A háborús infláció okai a pénzügyi és a gazdasági szférában egyaránt megtalálhatók. A pénzügyi szférában a kormányzati
kiadások óriási összegeket adtak a pénzügyi közösségnek, nagyrészt olyan áruk előállítására, amelyeket soha nem
bocsátottak volna áruba. A gazdasági szférában más volt a helyzet azokban az országokban, amelyek teljesebb
mozgósításban részesültek, mint azokban, amelyek csak részben voltak mozgósítva. Az előbbiekben a reálvagyon csökkent
azáltal, hogy a gazdasági erőforrásokat az ilyen vagyon előállításáról a megsemmisítésre szánt áruk előállítására irányították
át. A többi országban a reálvagyon teljes mennyisége nem csökkent komolyan (mivel a megsemmisítésre szánt javak
előállításához felhasznált erőforrások nagy része korábban nem használt erőforrásokból, például kihasználatlan bányákból
származott),
üres gyárak, üres emberek stb.), de a korlátozott mennyiségű reálvagyonért versengő pénzmennyiség növekedése drasztikus
áremelkedést eredményezett.
A pénzügyi vezetők megtévesztő módszereket alkalmaznak
Miközben a legtöbb országban az árak 200-300 százalékkal, az államadósságok pedig 1000 százalékkal emelkedtek, a
pénzügyi vezetők igyekeztek fenntartani azt a látszatot, hogy az egyes országok pénze olyan értékes, mint valaha volt, és
hogy amint a háború véget ér, visszaáll az 1914-ben fennálló helyzet. Ezért nem hagyták el nyíltan az aranystandardot.
Ehelyett felfüggesztették az aranystandard bizonyos tulajdonságait, és hangsúlyozták a többi tulajdonságot, amelyeket
igyekeztek fenntartani. A legtöbb országban felfüggesztették az aranyban történő fizetéseket és az aranyexportot, de minden
erőfeszítést megtettek annak érdekében, hogy az aranytartalékok a bankjegyek tekintélyes százalékában maradjanak, és a
tőzsdéket úgy ellenőrizték, hogy azok a lehető legközelebb legyenek a paritáshoz. Ezeket a tulajdonságokat egyes esetekben
megtévesztő módszerekkel érték el. Nagy-Britanniában például a bankjegyekkel szembeni aranytartalék 1914 júliusaugusztusában 52 százalékról 18 százalékra csökkent; ezután a helyzetet eltitkolták, részben úgy, hogy a helyi bankok
eszközeit a Bank of Englandbe vitték, és mindkettőhöz tartalékként használták, részben pedig úgy, hogy újfajta bankjegyeket
(úgynevezett Currency Notes) bocsátottak ki, amelyeknek nem volt valódi tartalékuk és kevés aranyfedezetük. Az Egyesült
Államokban 1914-ben csökkentették a kereskedelmi bankokban a törvény által előírt tartalékok százalékos arányát, és 1917
júniusában csökkentették a bankjegyekre és a betétekre vonatkozó tartalékolási követelményeket is; a "letéti bankok" új
rendszerét hozták létre, amely nem követelt tartalékot a náluk létrehozott, államkötvények ellenében létrehozott kormányzati
betétekkel szemben. Minden országban történtek ilyen erőfeszítések, de a háború alatt mindenütt drasztikusan csökkent az
aranytartalékok és a bankjegyek aránya: Franciaországban 60 százalékról 11 százalékra, Németországban 59 százalékról 10
százalékra, Oroszországban 98 százalékról 2 százalékra, Olaszországban 60 százalékról 13 százalékra, Nagy-Britanniában 53
százalékról 32 százalékra.
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Az infláció és az államadósság a háború után is folytatódik
Az infláció és az államadósság növekedése a háború befejezése után is folytatódott. Ennek okai bonyolultak voltak, és
országonként eltérőek. Általában (1) az árrögzítés és a fejadagolási szabályok túl korán szűntek meg, mielőtt a békeidőben
előállított áruk termelése elég magas szintre emelkedett volna ahhoz, hogy a háborús termelésben tett erőfeszítésekből a
fogyasztók kezében felhalmozódott vásárlóerőt felszívja; így a háborús termelésről a békés termelésre való átállás lassúsága a
nagy kereslet idején szűkös kínálatot okozott; (2) a szövetséges tőzsdék, amelyeket a háború alatt ellenőriztek, 1919
márciusában felszabadultak, és azonnal olyan szintre zuhantak, amely az országok közötti nagy árkülönbségről árulkodott;
(3) a háború alatt visszatartott vásárlóerő hirtelen a piacra került;
(4) a háború utáni optimizmus miatt a bankhitelek bővültek; (5) a költségvetések egyensúlyban maradtak az újjáépítési
igények (mint Franciaországban vagy Belgiumban), a jóvátételek (mint Németországban), a leszerelési kiadások (mint az
Egyesült Államokban, Olaszországban stb.) miatt; és (6) a békeidőben előállított áruk termelését forradalmak (mint
Magyarországon, Oroszországban stb.) vagy sztrájkok (mint az Egyesült Államokban, Olaszországban, Franciaországban
stb.) megzavarták.
A háború utáni inflációnak gonosz következményei voltak
Sajnos, ez a háború utáni infláció, amely sok jót eredményezhetett volna (a reáljavak kibocsátásának növelésével),
elpazarolták (a meglévő javak árának emelésével), és rossz eredményekkel járt (a tőkefelhalmozás és a megtakarítások
megsemmisítésével, valamint a gazdasági osztályvonalak felborításával). Ezt a kudarcot az okozta, hogy az infláció, bár
mindenütt nem kívánták, ellenőrizetlen volt, mert kevés hatalmi pozícióban lévő személynek volt bátorsága megtenni a
megfékezéséhez szükséges lépéseket. A legyőzött és forradalmi országokban (Oroszországban, Lengyelországban,
Magyarországon, Ausztriában és Németországban) az infláció olyan messzire ment, hogy a korábbi pénzegységek
értéktelenné váltak, és megszűntek létezni. Az országok egy másik csoportjában (például Franciaországban, Belgiumban és
Olaszországban) a pénzegység értéke annyira lecsökkent, hogy az mássá vált, bár továbbra is ugyanazt a nevet használták.
Az országok egy harmadik csoportjában (Nagy-Britannia, az Egyesült Államok és Japán) a helyzetet ellenőrzés alatt
tartották.
Államadósság és gazdasági válság Amerikában
Ami Európát illeti, az infláció intenzitása nőtt, ahogyan földrajzilag nyugatról kelet felé haladtunk. A fenti három
országcsoport közül a második (mérsékelt inflációjú) csoport volt a legszerencsésebb. Az első (szélsőséges infláció)
csoportban az infláció eltörölt minden államadósságot, minden megtakarítást és minden vagyoni követelést, mivel a
pénzegység értéktelenné vált. A mérsékelt inflációs csoportban az államadósság terhei csökkentek, és ugyanilyen arányban
csökkentek a magánadósságok és a megtakarítások. Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában az infláció elleni
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küzdelem a defláció felé való tudatos elmozdulás formájában valósult meg. Ez megőrizte a megtakarításokat, de növelte az
államadósság terheit és gazdasági depressziót okozott.

20. fejezet - A stabilizáció időszaka, 1922-1930

Amint a háború véget ért, a kormányok a háború előtti pénzügyi rendszer helyreállításának problémája felé kezdtek fordulni.
Mivel úgy vélték, hogy e rendszer lényeges eleme az aranyszabvány és annak stabil árfolyamai, ezt a mozgalmat
"stabilizációnak" nevezték. A háború előtti pénzügyi helyzet helyreállítására irányuló buzgalmuk miatt a "szakértők" szemet
hunytak a háborúból eredő óriási változások felett. Ezek a változások olyan nagyok voltak a termelésben, a kereskedelemben
és a pénzügyi szokásokban, hogy minden olyan erőfeszítés, amely a háború előtti állapotok visszaállítására vagy akár az
aranystandardon való stabilizálásra irányult, lehetetlen és nem volt célszerű. Ahelyett, hogy egy olyan pénzügyi rendszer
kialakítására törekedtek volna, amely a háborúból eredő új gazdasági és kereskedelmi világhoz alkalmazkodik, a szakértők
megpróbálták figyelmen kívül hagyni ezt a világot, és egy olyan pénzügyi rendszert hoztak létre, amely felületesen a lehető
legjobban hasonlított a háború előtti rendszerre. Ez a rendszer azonban nem a háború előtti rendszer volt. Nem is igazodott az
új gazdasági körülményekhez. Amikor a szakértők kezdték homályosan felsejteni ezt az utóbbi tényt, nem kezdték
módosítani céljaikat, hanem ragaszkodtak ugyanazokhoz a célokhoz, és szitkozódtak és buzdítottak a fennálló körülmények
ellen, amelyek lehetetlenné tették céljaik elérését.
Ezeket a megváltozott gazdasági viszonyokat nem lehetett irányítani vagy varázsigékkel kiűzni. Ezek alapvetően egyáltalán
nem a háború eredményei voltak, hanem a világ XIX. századi gazdasági fejlődésének normális következményei. Mindaz,
amit a háború tett
hogy felgyorsította ezt a fejlődést. Azok a gazdasági változások, amelyek 1925-ben olyannyira megnehezítették az 1914-es
pénzügyi rendszer helyreállítását, már 1890-ben is érzékelhetőek voltak, és 1910-ben már világosan látszottak.
Nagy-Britannia mint a világ pénzügyi központjának elsőbbsége veszélybe került
E változások legfőbb tétele Nagy-Britannia hanyatlása volt. Az történt, hogy az ipari forradalom Nagy-Britannián túlterjedt
Európára és az Egyesült Államokra, 1910-re pedig Dél-Amerikára és Ázsiára. Ennek következtében ezek a területek kevésbé
függtek Nagy-Britanniától a feldolgozott termékek tekintetében, kevésbé voltak hajlandóak eladni neki nyersanyagaikat és
élelmiszereiket, és versenytársaivá váltak mind az eladásban, mind a vásárlásban azoktól a gyarmati területektől, amelyekre
az iparosodás még nem terjedt el. 1914-re Nagy-Britannia pénzügyi központként, kereskedelmi piacként, hitelezőként és
kereskedelmi szállítmányozóként betöltött elsőbbsége veszélybe került. Kevésbé nyilvánvaló fenyegetést jelentett a kereslet
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hosszú távú eltolódása - a nehézipar termékei helyett a magasabban specializált termelési ágak (például a vegyipar) termékei,
a gabonafélék helyett a gyümölcsök és tejtermékek, a pamut és a gyapjú helyett a selyem és a műselyem, a bőr helyett a gumi
stb. termékei.
Ezek a változások alapvető választás elé állították Nagy-Britanniát: vagy feladja világelső szerepét, vagy megreformálja ipari
és kereskedelmi rendszerét, hogy megbirkózzon az új körülményekkel. Ez utóbbi azért volt nehéz, mert Nagy-Britannia
hagyta, hogy ipari rendszere a szabadkereskedelem és a nemzetközi munkamegosztás hatására egyoldalúvá váljon.
Nagy-Britanniában a foglalkoztatottak több mint fele textil és vasfém gyártásával foglalkozott. A textiltermékek exportjának
több mint egyharmadát tették ki, és a vas és acél mellett a textiltermékek több mint felét. Ugyanakkor az újabb ipari
nemzetek (Németország, az Egyesült Államok és Japán) gyorsan növekedtek, és ipari rendszereik jobban alkalmazkodtak a
kor trendjéhez; és ezek mélyen beleszóltak Nagy-Britannia elsőségébe a kereskedelmi hajózás terén.
Amerika a világ legnagyobb hitelezőjévé válik
Nagy-Britannia fejlődésének ebben a kritikus szakaszában következett be a világháború. Ennek kettős következménye volt,
ami ezt a témát illeti. Arra kényszerítette Nagy-Britanniát, hogy határozatlan időre elhalassza ipari rendszerének minden
olyan reformját, amely azt a modernebb trendekhez igazította volna; és felgyorsította e trendek fejlődését, így ami húsz év
alatt megtörténhetett volna, az öt év alatt megtörtént. Az 1910-1920 közötti időszakban Nagy-Britannia kereskedelmi flottája
a hajók számát tekintve 6 százalékkal csökkent, míg az Egyesült Államoké 57 százalékkal, Japáné 130 százalékkal,
Hollandiáé pedig 58 százalékkal nőtt. A világ legnagyobb hitelezőjeként betöltött pozícióját elvesztette az Egyesült
Államokkal szemben, és a jó külföldi hitelek nagy mennyiségét felváltotta a rosszabb kockázatok kisebb mennyisége.
Emellett több mint 4 milliárd dollárral lett adós az Egyesült Államokkal szemben. A két ország pozícióinak változása röviden
összefoglalható. A háború megváltoztatta az Egyesült Államok helyzetét a világ többi részével szemben a mintegy 3 milliárd
dollárral tartozó adósról a 4 milliárd dollárral tartozó hitelezőre. Ez nem tartalmazza az Egyesült Államoknak a háború
következtében fennálló, mintegy 10 milliárd dolláros államközi adósságot. Ugyanakkor Nagy-Britannia
pozíciója 18 milliárd dollárnyi hitelezőből 13,5 milliárd dollárnyi hitelezővé vált. Ezenkívül Nagy-Britanniának mintegy 8
milliárd dollár háborús adóssággal tartozott szövetségesei felé, és ismeretlen összegű jóvátételekkel Németországtól, az
Egyesült Államoknak pedig jóval több mint 54 milliárd dollár háborús adóssággal tartozott. E háborús adósságok és
jóvátételek többsége 1920 után jelentősen csökkent, de a nettó eredmény Nagy-Britannia számára az Egyesült Államokkal
szembeni helyzetének drasztikus megváltozása volt.
A világ alapvető gazdasági szervezetének módosítása
A világ alapvető gazdasági szervezete más módon is módosult. A háború következtében a különböző típusú termelésre
szakosodott országok közötti viszonylag szabad kereskedelem régi szervezetét felváltotta egy olyan helyzet, amelyben egyre
több ország a kereskedelem korlátozásával gazdasági önellátásra törekedett. Ráadásul mind a mezőgazdaságban, mind az
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iparban a termelési kapacitást a háborús időszak mesterséges kereslete olyan mértékben növelte meg, amely messze
meghaladta a normál hazai kereslet képességét, hogy az ebből a kapacitásból származó termékeket megvásárolja. Végül
pedig Európa és a világ elmaradottabb területei nagymértékben iparosodtak, és nem voltak hajlandóak olyan helyzetbe
kerülni, hogy nyersanyagaikért és élelmiszereikért cserébe ipari termékeket kapjanak Nagy-Britanniából, Németországból
vagy az Egyesült Államokból. Ezt az elutasítást mindkét fél számára fájdalmasabbá tette az a tény, hogy ezek az elmaradott
területek olyan nagymértékben növelték nyersanyag- és élelmiszer-kibocsátásukat, hogy a teljes mennyiséget még akkor is
alig tudták volna értékesíteni, ha hajlandóak lettek volna minden ipari terméküket a háború előtti forrásaikból megvásárolni.
Ezek a háború előtti források viszont olyan nagymértékben növelték ipari kapacitásukat, hogy a terméket aligha tudták volna
értékesíteni, ha képesek lettek volna teljesen visszaszerezni a háború előtti piacaikat. Az eredmény az lett, hogy minden
ország eladni akart, vásárolni pedig vonakodott, és ezeket az egymással összeegyeztethetetlen célokat exporttámogatások és kedvezmények, vámok és importkorlátozások bevezetésével igyekezett elérni, ami katasztrofális következményekkel járt a
világkereskedelemre nézve. A túlzott termelőkapacitás problémájának egyetlen ésszerű megoldása a hazai életszínvonal
jelentős emelkedése lett volna, de ehhez a nemzeti jövedelem alapvető újraelosztására lett volna szükség, hogy a
többletkapacitás terméke a fogyasztani vágyó tömegeket illesse meg, és ne továbbra is a megtakarítani vágyó kisebbséget.
Egy ilyen reformot mind a "fejlett", mind az "elmaradott" országok uralkodó csoportjai elutasítottak, így ez a megoldás csak
viszonylag kevés országban (főként az Egyesült Államokban és Németországban az 1925-1929 közötti időszakban) jutott el
viszonylag kis mértékben.
A nemzetközi bankárok elkezdték félretenni az aranyat
A világ alapvető termelési és kereskedelmi szervezetében az 1914-1919 közötti időszakban bekövetkezett változásokat a
pénzügyi gyakorlatban és az üzleti pszichológiában bekövetkezett egyéb, kevésbé kézzelfogható változások nehezítették. A
háború utáni látványos kelet-európai inflációk felerősítették a bankárok körében az inflációtól való hagyományos félelmet. A
bankárok, hogy megállítsák az esetlegesen inflációvá váló áremelkedéseket, 1919 után egyre inkább arra törekedtek, hogy
"sterilizálják" az aranyat, amikor az az országukba áramlott. Vagyis igyekeztek félretenni, hogy ne váljon a monetáris
rendszer részévé. Ennek eredményeként a kereskedelem egyensúlytalanságát, amely az arany beáramlását elindította, nem
ellensúlyozták az árváltozások. A kereskedelem és
az árak egyensúlya továbbra is megbomlott, és az arany továbbra is áramlott. Valamelyest hasonló volt az aranytartalékok
csökkenésétől való félelem elterjedése, így amikor a nemzetközi fizetési mérleg kedvezőtlen alakulása miatt az arany
elkezdett kiáramlani egy országból, a bankárok egyre inkább az aranyexport korlátozásával igyekeztek megakadályozni az
áramlást. Az ilyen intézkedésekkel a kedvezőtlen kereskedelmi mérleg tovább folytatódott, és más országokat is megtorló
intézkedésekre ösztönöztek. A helyzetet a politikai félelmek és egyes országok katonai ambíciói is megzavarták, mivel ezek
gyakran olyan önellátás (autarchia) iránti vágyat eredményeztek, amelyet csak vámok, szubvenciók, kvóták és kereskedelmi
korlátozások alkalmazásával lehetett elérni. Ehhez némileg kapcsolódott a gazdasági, politikai és társadalmi bizonytalanság
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érzésének széles körű növekedése. Ez a "tőkemenekülésekhez" vezetett - vagyis a gazdaságok pánikszerű átruházásához,
amelyek a gazdasági megtérüléstől függetlenül biztonságos helyet kerestek.
Ráadásul a helyzetet megzavarta, hogy a devizapiacra igen nagyszámú, viszonylag tudatlan spekuláns érkezett. Az 1914
előtti időszakban a devizaspekulánsok egy kis csoportot alkottak, akiknek tevékenysége a piaccal kapcsolatos hosszú
tapasztalatokon alapult, és stabilizáló hatással volt a piacra. 1919 után nagyszámú, sem ismeretekkel, sem tapasztalattal nem
rendelkező személy kezdett devizaspekulációval foglalkozni. A pletykák, a szóbeszédek és a tömegpánik hatásának kitéve
tevékenységük nagyon zavaróan hatott a piacokra. Végül pedig az egyes országokon belül a szakszervezetek, kartellek,
monopóliumok stb. növekedése miatt a verseny csökkenése miatt az árak kevésbé reagáltak a nemzetközi piacokon az aranyés pénzáramlásra, és ennek következtében ezek az áramlások nem hozták mozgásba azokat az erőket, amelyek kiegyenlítenék
az országok közötti árakat, visszafognák az aranyáramlást és kiegyensúlyoznák az áruforgalmat.
A legtöbb ország elhagyja az aranyszabályt
Mindezen tényezők eredményeként a nemzetközi fizetési rendszer, amely korábban működött.
... 1914 előtt csak lassan működött, 1930 után pedig gyakorlatilag egyáltalán nem működött. E tényezők legfőbb oka az volt,
hogy sem az áruk, sem a pénz nem engedelmeskedett a tisztán gazdasági erőknek, és nem mozogtak a korábbiakhoz
hasonlóan azokra a területekre, ahol a legnagyobb értéket képviselik. A legfőbb eredmény az arany teljes rossz elosztása volt,
ami 1928 után vált akuttá, és 1933-ra a legtöbb országot kivezette az aranystandardból.
A termelési és kereskedelmi szervezet, valamint a pénzügyi gyakorlatok változásai 1919 után szinte lehetetlenné tették az
1914-es pénzügyi rendszer visszaállítását. Mégis erre tettek kísérletet. Ahelyett, hogy a megváltozott gazdasági szervezethez
igazodó új pénzügyi szervezet létrehozására törekedtek volna, a bankárok és a politikusok ragaszkodtak a háború előtti régi
rendszer visszaállításához. Ezek az erőfeszítések abban az elhatározásban összpontosultak, hogy visszaállítsák az 1914-ben
fennálló aranyszabályt.
A pénzhatalom egy olyan magánkézben lévő pénzügyi ellenőrzési világrendszer létrehozására törekszik, amely képes a Föld
minden nemzetét uralni.
E pragmatikus célok mellett a pénzügyi kapitalizmus hatalmának volt egy másik messzemenő célja is, nem kevesebb, mint
egy magánkezekben lévő pénzügyi irányítás világrendszerének megteremtése.
amely képes uralni minden egyes ország politikai rendszerét és a világ gazdaságának egészét. Ezt a rendszert feudalista
módon, a világ központi bankjai összehangoltan, titkos megállapodások alapján, gyakori zártkörű találkozókon és
konferenciákon kötött titkos megállapodásokkal akarták irányítani. A rendszer csúcspontja a svájci Bázelben működő
Nemzetközi Fizetések Bankja lett volna, egy magánbank, amely a világ központi bankjainak tulajdonában és ellenőrzése alatt
állt, amelyek maguk is magántársaságok voltak. Az egyes központi bankok - olyan férfiak kezében, mint Montagu Norman a
Bank of England, Benjamin Strong a New York-i Federal Reserve Bank, Charles Rist a Bank of France és Hjalmar Schacht a
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Reichsbank élén - arra törekedtek, hogy uralkodjanak a kormányuk felett azáltal, hogy képesek voltak ellenőrizni a kincstári
hiteleket, manipulálni a külföldi tőzsdéket, befolyásolni az ország gazdasági tevékenységének szintjét, és az üzleti világ
későbbi gazdasági jutalmai révén befolyásolni az együttműködő politikusokat.
A nemzetközi bankárok a világ összes jelentős pénzügyi problémájáról keresnek és kötnek megállapodásokat
Minden országban a központi bank hatalma nagyrészt a hitel és a pénzkínálat ellenőrzésén nyugodott. A világ egészében a
központi bankárok hatalma nagyrészt a hitelek és az aranyáramlás ellenőrzésén nyugodott. A ... rendszerben ezek a központi
bankárok képesek voltak erőforrásokat mozgósítani egymás megsegítésére a B.I.S.-en keresztül, ahol a központi bankok
közötti kifizetéseket a világ központi bankjai által ott vezetett számlák közötti könyvelési kiigazításokkal lehetett teljesíteni.
A B.I.S. mint magánintézmény a hét vezető központi bank tulajdonában volt, és ezek vezetői működtették, akik együttesen
alkották az igazgatótanácsot. Ezek mindegyike jelentős összegű betétet tartott a B.I.S.-nél, és az aranyszállítások elkerülése
érdekében időszakonként könyveléssel rendezte az egymás közötti (és így a világ nagy országai közötti) fizetéseket.
Megállapodásokat kötöttek a világ minden fontosabb pénzügyi problémájáról, valamint számos gazdasági és politikai
problémáról, különösen a kölcsönökkel, a fizetésekkel és a földgolyó fő területeinek gazdasági jövőjével kapcsolatban.
A Nemzetközi Fizetések Bankja lesz az a mechanizmus, amely lehetővé teszi, hogy a világ három pénzügyi központja
egyként cselekedjen.
A B.I.S.-t általában a pénzügyi kapitalizmus struktúrájának csúcsának tekintik, amelynek távoli gyökerei az 1694-es angol
bank és az 1803-as francia bank létrehozásáig nyúlnak vissza. Valójában az 1929-es megalapítása inkább annak a jele volt,
hogy az 1914-es centralizált világ pénzügyi rendszere hanyatlásnak indult. A Bankot inkább azért hozták létre, hogy London
mint a világ pénzügyi központjának hanyatlását orvosolja azáltal, hogy olyan mechanizmust biztosított, amellyel a három fő
pénzügyi központtal - London, New York és Párizs - rendelkező világ továbbra is egyként működhetett. A B.I.S. egy ...
erőfeszítés volt, hogy megbirkózzon a több központ növekedése miatt felmerülő problémákkal. E nemzeti pénzügyi
központok névleges vezetőinek összefogásával az egyre növekvő nemzeti pénzügyi hatalmak világkartelljének szánták.
Montagu Norman volt a bankok világrendszerének főparancsnoka, a banki ellenőrzés főparancsnoka
A banki irányítás világrendszerének főparancsnoka Montagu Norman, a Bank of England kormányzója volt, akit a
magánbankárok olyan pozícióba emeltek, hogy minden kormányzati és üzleti kérdésben orákulumnak tekintették. A
kormányzatban a Bank of England hatalma már 1819-ben jelentős korlátot jelentett a politikai cselekvésre, de az a törekvés,
hogy ezt a hatalmat a bank alapító okiratának 1844-es módosításával megtörjék, kudarcot vallott. 1852-ben Gladstone, az
akkori pénzügyminiszter és későbbi miniszterelnök kijelentette: "Az egész helyzet zsanérja ez volt: a kormány maga nem
lehetett érdemi hatalom a pénzügyek terén, hanem a pénzhatalmat kellett hagynia legfőbb és megkérdőjelezhetetlenül".
Európa valutadiktátora
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A Bank of Englandnek és kormányzójának ezt a hatalmát a legtöbb szakavatott megfigyelő elismerte. 1924 januárjában
Reginald McKenna, aki 1915-1916-ban az államkincstár kancellárja volt, a Midland Bank igazgatótanácsának elnökeként
közölte a bank részvényeseivel: "Attól tartok, hogy az átlagpolgárnak nem fog tetszeni, ha azt mondják neki, hogy a bankok
képesek pénzt teremteni, és ezt meg is teszik, és ők, akik a nemzet hitelét irányítják, irányítják a nemzet politikáját.
kormányok politikáját, és kezükben tartják az emberek sorsát." Ugyanebben az évben Sir Drummond Fraser, a Bankárképző
Intézet alelnöke kijelentette: "A Bank of England kormányzójának kell lennie annak az autokratának, aki diktálja azokat a
feltételeket, amelyek alapján egyedül a kormány juthat kölcsönzött pénzhez". 1921. szeptember 26-án a The Financial Times
azt írta: "Fél tucat ember az öt nagy bank élén felboríthatja az államháztartás egész szerkezetét azzal, hogy tartózkodik a
kincstárjegyek megújításától". Vincent Vickers, aki kilenc évig volt a bank igazgatója, azt mondta: "1919 óta a kormány
monetáris politikája a Bank of England politikája, a Bank of England politikája pedig Montagu Norman úr politikája". 1927.
november 2-án a Wall Street Journal "Európa valutadiktátorának" nevezte Norman urat. Ezt a tényt 1930. március 21-én
maga Norman úr is elismerte a bank bírósága előtt, öt nappal később pedig a Macmillan-bizottság előtt.
Montagu Norman álláspontja abból a tényből is kiderülhet, hogy elődei a kormányzói székben, csaknem százan, kétéves
ciklusokat töltöttek be, amelyeket ritkán, válság idején három, sőt négy évre növeltek. Norman azonban huszonnégy évig
(1920-1944) töltötte be a tisztséget, amely idő alatt Nagy-Britannia globális elsőségének felszámolásának fő tervezőjévé vált.
Norman a kormányokat és a demokráciát a pénzhatalom fenyegetésének tekintette.
Norman furcsa ember volt, akinek szellemi beállítottsága a sikeresen elfojtott hisztéria, sőt a paranoia jegyében telt. Nem
tudott mit kezdeni a kormányokkal, és félt a demokráciától. Mindkettő
Mindkettő fenyegetésnek tűnt számára a magánbankokra, és így mindarra, ami az emberi életben helyénvaló és értékes. Erős
akaratú, fáradhatatlan és kíméletlen, életét egyfajta álcázott harcnak tekintette a ... [Amikor újjáépítette a bankot és a bankot...
Bank of Englandet, úgy építette fel, mint egy erődöt, amely készen áll arra, hogy megvédje magát bármilyen népi lázadás
ellen, a szent aranytartalékokat mély páncélszekrényekbe rejtette a földalatti vizek szintje alá, amelyeket a kormányzó
asztalán lévő gomb megnyomásával lehetett felszabadítani, hogy fedezzék azokat. Norman élete nagy részében gyors
gőzhajókon sietett a világ körül, évente több tízezer mérföldet tett meg, gyakran inkognitóban utazott, fekete kalapot és
hosszú fekete köpenyt viselve, "Skinner professzor" álnéven. Az akkori leggyorsabb óceánjárókra való fel- és leszállása néha a teherhordó ajtón keresztül - körülbelül olyan észrevétlen volt, mint Greta Garbo némileg hasonló utazásai
ugyanezekben az években, és hasonlóan "őszinte" erőfeszítéseket tett az önmegtisztulás érdekében.
Montagu Norman odaadó kollégája New Yorkban
Normannek volt egy odaadó kollégája Benjamin Strong, a New York-i Szövetségi Tartalékbank első kormányzója
személyében. Strong a Morgan Bank, különösen Henry P. Davison kegyeinek köszönhette karrierjét, aki 1904-ben a Bankers
Trust Company of New York titkárává tette (Thomas W. Lamont utódjaként), az 1907-es összeomlást követő banki
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átrendezések során a Morgan ügynökeként használta, majd 1909-ben a Bankers Trust alelnökévé tette (még mindig Lamont
utódjaként). Morgan és a Kuhn, Loeb and Company közös jelöltjeként 1914-ben a New York-i Federal Reserve Bank
kormányzója lett. Két évvel később Strong először találkozott Normannal, és rögtön megállapodtak, hogy együttműködnek a
mindketten általuk tisztelt pénzügyi gyakorlatért.
Ezek a pénzügyi gyakorlatok sokszor kifejezetten szerepelnek a két férfi közötti terjedelmes levelezésben és számos
beszélgetésükben, amelyeket mind munkájuk során, mind szabadidejükben folytattak (gyakran töltötték együtt hetekig tartó
szabadságukat, általában Dél-Franciaországban).
Norman és Strong arra törekedett, hogy a központi bankok minden politikai ellenőrzéstől mentesen működjenek
Az 1920-as években elhatározták, hogy Nagy-Britannia és az Egyesült Államok pénzügyi hatalmát arra használják fel, hogy
a világ összes nagy országát rákényszerítsék az aranystandardra, és azt minden politikai ellenőrzéstől mentes központi
bankokon keresztül működtessék, és a nemzetközi pénzügyek minden kérdését az ilyen központi bankok megállapodásai
alapján, a kormányok beavatkozása nélkül rendezzék.
Norman és Strong a hatalmas bankárok egyszerű ügynökei voltak, akik a színfalak mögött maradtak és titokban működtek.
Nem szabad úgy érezni, hogy a világ vezető központi bankjainak vezetői maguk is jelentős hatalmak voltak a világ
pénzügyeiben. Nem voltak azok. Inkább saját országuk meghatározó befektetési bankárainak technikusai és ügynökei voltak,
akik felemelték őket, és akik tökéletesen képesek voltak arra, hogy ledöntsék őket. A világ érdemi pénzügyi hatalma ezeknek
a befektetési bankároknak (más néven "nemzetközi" vagy "kereskedelmi" bankároknak) a kezében volt, akik nagyrészt a
színfalak mögött, saját, nem jogi személyiséggel rendelkező magánbankjaikban maradtak. Ezek a nemzetközi együttműködés
és a nemzeti dominancia olyan rendszerét alkották, amely magánjellegűbb, erősebb és titkosabb volt, mint a központi
bankokban lévő ügynökeiké. A befektetési bankárok e dominanciája azon alapult, hogy saját országukban és az egész világon
ők irányították a hitel- és befektetési pénzeszközök áramlását. Saját országaik pénzügyi és ipari rendszerét a bankhitelek, a
diszkontkamatlábak és a kereskedelmi adósságok újraszámlázása révén a folyó pénzeszközök áramlása feletti befolyásukkal
tudták uralni; a kormányokat pedig a folyó állami hitelek és a nemzetközi tőzsdék játékának ellenőrzésével tudták uralni. E
hatalom csaknem egészét olyan emberek személyes befolyása és tekintélye révén gyakorolták, akik a múltban
bebizonyították, hogy képesek voltak sikeres pénzügyi puccsot összehozni, szavukat megtartani, válságban higgadtak
maradni, és győzelmi lehetőségeiket megosztani társaikkal. Ebben a rendszerben a Rothschildok a tizenkilencedik század
nagy részében kiemelkedő szerepet játszottak, de a század végén felváltotta őket J. P. Morgan, akinek központi irodája New
Yorkban volt, bár mindig úgy működött, mintha Londonban lenne (ahonnan valóban George Peabody and Company néven
indult 1838-ban). Az öreg J. P. Morgan 1913-ban meghalt, de utóda az azonos nevű fia lett (aki 1901-ig a londoni
kirendeltségen tanult), míg a cégben a fő döntéseket 1924 után egyre inkább Thomas W. Lamont hozta meg. Ezeket a
kapcsolatokat azonban később országos szinten jobban le lehet írni. A jelen szakaszban a központi bankárok azon törekvéseit
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kell követnünk, hogy az 1918 utáni háborút követő körülmények között a világot az 1914-es aranystandardhoz való
visszatérésre kényszerítsék.
A nemzetközi bankárok kormányjelentésekben és konferenciákon kifejtett nézetei
A bankárok álláspontját 1918 és 1933 között egy sor kormányzati jelentésben és nemzetközi konferencián világosan
kifejtették. Ezek közé tartoztak a nagy-britanniai Cunliffe-bizottság (1918 augusztusában), a brüsszeli szakértői konferencia
(1920 szeptemberében), a genovai Legfelsőbb Tanács konferenciájának (1922 januárjában), az első világgazdasági
konferenciának (Genfben, 1927 májusában), a Macmillan Pénzügyi és Ipari Bizottság jelentésének (1931-ben), valamint a
Világgazdasági Konferencia (Londonban, 1933-ban) által kiadott különböző nyilatkozatok. Ezek és sok más nyilatkozat és
jelentés hiába követelték a szabad nemzetközi aranystandardot, a kiegyensúlyozott költségvetést, az 1914 előtt megszokott
árfolyamok és tartalékráták visszaállítását, az adók és a kormányzati kiadások csökkentését, valamint a gazdasági
tevékenységbe való minden kormányzati beavatkozás megszüntetését, legyen az belföldi vagy nemzetközi. E tanulmányok
egyike sem tett azonban erőfeszítést arra, hogy felmérje a gazdasági, kereskedelmi és politikai életben 1914 óta
bekövetkezett alapvető változásokat. És egyik sem utalt arra a felismerésre, hogy a pénzügyi rendszernek alkalmazkodnia
kell az ilyen változásokhoz. Ehelyett mind azt sugallták, hogy ha
az emberek csak feladnák rossz szokásaikat, és az 1914-es pénzügyi rendszert erőltetnék a világra, a változások kénytelenek
lennének megfordítani irányukat, és visszatérni az 1914-es állapotokhoz.
Az 1914-es aranykamatláb visszaállítása
Ennek megfelelően az 1918 utáni időszak pénzügyi erőfeszítései egy nagyon egyszerű (és felszínes) célra összpontosultak visszatérni az aranyszabványhoz - nem "egy" aranyszabványhoz, hanem "az" aranyszabványhoz, ami alatt az 1914-es
pénzegységekkel azonos cserearányokat és aranytartalmat értették.
Az aranystandard visszaállítása nem volt olyasmi, amit egy egyszerű kormányzati aktussal meg lehetett volna tenni. Még az
aranystandard legbuzgóbb hívei is elismerték, hogy bizonyos pénzügyi viszonyok kiigazításra szorulnak, mielőtt az
aranystandardot vissza lehetne állítani. Három fő kapcsolatról volt szó. Ezek a következők voltak: (1) az infláció problémája,
vagyis a pénz és az áruk közötti kapcsolat; (2) az államadósság problémája, vagyis a kormányzati bevételek és kiadások
közötti kapcsolat; és (3) az árparitások problémája, vagyis a különböző országok árszintjei közötti kapcsolat. Az, hogy ez a
három probléma létezett, a reálvagyon és a vagyonnal szembeni követelések közötti alapvető egyensúlyhiányt bizonyította,
amelyet az előbbi relatív csökkenése és az utóbbi növekedése okozott.
Az államadósság kifizetése
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Az államadósság problémája abból a tényből adódott, hogy a háborús időszakban a pénz (hitel) teremtése általában úgy
történt, hogy az nem az állam vagy a közösség ellenőrzése alatt állt, hanem olyan magán pénzintézetek ellenőrzése alatt,
amelyek egy jövőbeli időpontban reálvagyont követeltek a jelenben fennálló vagyonkövetelések létrehozásáért. Az
államadósság problémáját többféle módon lehetett volna megoldani: (a) a közösségben lévő reálvagyon mennyiségének
növelésével, hogy annak ára csökkenjen és a pénz értéke emelkedjen. Ez helyreállítaná a reálvagyon és a vagyonnal
szembeni követelések közötti régi egyensúlyt (és árszintet), és egyúttal lehetővé tenné az államadósság kifizetését az
adókulcsok növelése nélkül; (b) leértékeléssel - vagyis a pénzegység aranytartalmának csökkentésével, hogy a kormányzat
aranykészletei jelentősen megnövelt számú pénzegységet érjenek. Ez utóbbit az államadósságra is lehetne alkalmazni; c)
visszautasítással - azaz az államadósság egyszerű törlésével, a fizetés megtagadásával; d) adózással - azaz az adókulcsok
olyan magas szintre emelésével, amely elegendő jövedelmet eredményez az államadósság törlesztéséhez; e) fiat-pénz
kibocsátásával és az adósság ilyen pénzzel történő kifizetésével.
Ezek a módszerek nem zárták ki egymást, és egyes esetekben átfedték egymást. Lehet például azzal érvelni, hogy a
leértékelés vagy a fiatpénz használata a részleges visszautasítás formája volt. Ezek a módszerek nem voltak egyformán
praktikusak. Például az első (a reálvagyon növelése) messze a legmegalapozottabb módszer volt a re-stabilizáció elérésére A
negyedik
(adóztatás) olyan nagy terhet rótt volna a gazdasági rendszerre, hogy az önpusztító lett volna. Nagy-Britanniában az
államadósságot csak 25 százalékos adóval lehetett volna kifizetni a
körülbelül háromszáz évig. Az ilyen súlyos adók olyannyira nyomasztóan hathattak volna a reálvagyon termelésére, hogy a
nemzeti jövedelem gyorsabban csökkent volna, mint ahogy az adókulcsok emelkedtek volna, ami lehetetlenné tette volna az
adózással történő fizetést. Az államadósság megfizetésének mindezen alternatív módszerei nem voltak egyformán
praktikusak a szakértők és államférfiak elméjét foglalkoztató két másik pénzügyi problémára gyakorolt hatásukat tekintve
sem. Ez a másik két probléma az infláció és az árparitás volt. Ezek a problémák ugyanolyan sürgetőek voltak, mint az
államadósság, és az államadósság megfizetésének különböző módszerei teljesen eltérő hatással lehettek volna rájuk. Az
államadósság fiat-pénzzel történő kifizetésére tett erőfeszítések súlyosbították volna az inflációs problémát és talán az
árparitás-problémát is. Az adózás és a reálvagyon növelése viszont az államadósság csökkentésével egyidejűleg csökkentette
volna az inflációs problémát, mivel mindkettő növelte volna a pénz értékét (vagyis deflációs hatásúak lettek volna). Az
árparitás problémájára gyakorolt hatásuk esetről esetre eltérő lenne.
Az adóztatás alkalmazása az államadósság megfizetésére
Végül az államadósság megfizetésének e módszerei elméletileg nem voltak azonos értékűek. Az ortodox elmélet elutasította
a visszautasítást, a leértékelést és a fiat money-t mint a probléma megoldását, és mivel nem mutatott módot a reálvagyon
termelésének növelésére, csak az adózás maradt az államadósságok kifizetésének lehetséges módjaként. De az
elméletalkotók, mint már kimutattuk, az adózást csak akkor nevezhették lehetséges módnak, ha elhanyagolták a gazdasági
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következményeket. Ezek a következmények a legtöbb országban olyan katasztrofálisak voltak, hogy az adózást, ha
megpróbálták is, hamarosan más, unortodox módszerekkel kellett kiegészíteni. Nagy-Britannia és az Egyesült Államok
voltak az egyetlen nagyhatalmak, amelyek továbbra is az adózást használták az államadósság megfizetésének fő
módszereként.
Az infláció problémája
A második probléma, amellyel szembe kellett nézni, mielőtt a stabilizáció lehetséges lett volna, az infláció problémája volt.
Ezt a vagyonnal (pénzzel) szembeni követelések nagymértékű növekedése okozta, és az árak drasztikus emelkedésében
mutatkozott meg. Három lehetséges megoldás volt: (a) a reálvagyon termelésének növelése; (b) a pénzmennyiség
csökkentése; vagy (c) a pénz leértékelése, vagyis minden egyes pénzegységet kisebb mennyiségű vagyonnal (konkrétan
arannyal) egyenlővé tenni. Az első kettő visszaszorította volna az árakat a háború előtti alacsonyabb szintre, de ezt teljesen
eltérő módon tette volna: az egyik jólétet és az életszínvonal nagymértékű emelkedését, a másik depressziót és az
életszínvonal nagymértékű csökkenését eredményezte volna. A harmadik módszer (leértékelés) lényegében a fennálló helyzet
elismerését és elfogadását jelentette, és az árakat tartósan a háború utáni magasabb szinten hagyta volna. Ez a pénz értékének
állandó csökkenésével járt volna, és a külföldi árfolyamokban is eltérő paritásokat eredményezett volna (kivéve, ha
nemzetközi megállapodás született volna arról, hogy az országok azonos arányban értékelnek le). Ez azonban lehetővé tette
volna a jólétet és az életszínvonal emelkedését, és tartósnak fogadta volna el a háborús infláció által a hitelezőkről az adósok
felé történő újraelosztást.
A nemzetközi bankárok a deflációt jó dolognak tartották.
Mivel a harmadik módszert (leértékelés) az ortodox teoretikusok elvetették, és senki sem látta, hogyan lehetne elérni az elsőt
(a reálvagyon növekedését), csak a második (defláció) maradt lehetséges módszerként az infláció problémájának kezelésére.
Sokak számára axiómának tűnt, hogy az infláció ellenszere a defláció, különösen mivel a bankárok a deflációt önmagában jó
dolognak tekintették. Ráadásul a defláció mint az infláció problémájának kezelésére szolgáló módszer kéz a kézben járt az
adóztatással mint az államadósság problémájának kezelésére szolgáló módszerrel. Az elméletalkotók nem álltak meg
gondolkodni azon, hogy mindkettőnek milyen hatása lesz a reáljövedelem termelésére és a világ jólétére.
Az árparitások problémája
A harmadik pénzügyi probléma, amelyet meg kellett oldani, mielőtt a stabilizáció gyakorlatilag megvalósíthatóvá válna, az
árparitások problémája volt. Ez azért különbözött, mert elsősorban nemzetközi kérdés volt, míg a másik két probléma
elsősorban belföldi. Azzal, hogy a háború kitörésekor felfüggesztették az aranystandardot, és mesterséges ellenőrzést
vezettek be a külföldi valuták felett, a hadviselő országok lehetővé tették, hogy az árak különböző mértékben emelkedjenek a
különböző országokban. Ezt mutatja az a tény, hogy Nagy-Britanniában hét év alatt (1913-1920) az árak 200 százalékkal
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emelkedtek, míg az Egyesült Államokban csak 100 százalékkal. Az így kialakult egyensúlyhiányt ki kellett egyenlíteni,
mielőtt a két ország visszatért volna a régi aranystandardra, különben a valuták jogi értékét az áruértéktől teljesen eltérő
arányban értékelték volna. Az aranyra való visszatéréssel a régi arányok szerint egy uncia finomarany a törvény szerint 20,67
dollárnak felelne meg az Egyesült Államokban, és körülbelül 84 ezreléknek. 11 ½
d. Nagy-Britanniában. A 20,67 dollárért az Egyesült Államokban 1920-ban körülbelül a felét kaphatnánk annak, amit 1913ban vehettünk volna vele; a 84 s. 11 ½ d. -ért Nagy-Britanniában 1920-ban csak körülbelül harmadát kaphatta annak, amit
1913-ban vehetett volna érte. Az uncia arany az Egyesült Államokban sokkal értékesebb lenne, mint Nagy-Britanniában, így
a külföldiek (és a britek) inkább az Egyesült Államokban vásárolnának, mint Nagy-Britanniában, és az arany inkább az
Egyesült Államokba áramlana Nagy-Britanniából, az áruforgalommal ellentétes irányban. Ilyen körülmények között azt
mondanák, hogy a font túlértékelt, a dollár pedig alulértékelt. A túlértékeltség depressziót hozna Nagy-Britanniában, míg az
Egyesült Államok inkább prosperálna. Az árparitások ilyen egyenlőtlenségét vagy az árak csökkenésével lehetne kiigazítani
abban az országban, amelynek pénzneme túlértékelt, vagy az árak emelkedésével abban az országban, amelynek pénzneme
alulértékelt (vagy mindkettővel). Egy ilyen kiigazítás nagyrészt automatikusan történne, de annak árán, hogy jelentős
aranyáramlás indulna el abból az országból, amelynek a pénzneme túlértékelt.
Mivel az árparitások problémája vagy magától megoldódna, vagy nemzetközi megállapodást igényelne a kiigazításhoz, nem
fordítottak rá valódi figyelmet, amikor a kormányok a stabilizációs feladat felé fordították figyelmüket. Ehelyett a másik két
problémára koncentráltak, és mindenekelőtt annak a feladatnak szentelték a figyelmüket, hogy elegendő aranytartalékot
halmozzanak fel ahhoz, hogy az e két probléma tekintetében választott módszereket végrehajthassák.
Amerika visszatér az aranystandardhoz
A legtöbb ország sietett stabilizálni valutáját, amikor 1919-ben aláírták a békét. Az általunk említett három probléma
nehézségei miatt ezt a lépést évekre el kellett halasztani. A stabilizációs folyamat több mint egy évtizedig, 1919 és 1931
között húzódott. Egyedül az Egyesült Államok volt képes azonnal visszatérni az aranystandardhoz, és ez a körülmények
sajátos kombinációjának eredménye volt, amely csak ebben az országban létezett. Az Egyesült Államok bőséges
aranykészlettel rendelkezett. Ezen kívül olyan technológiai struktúrával rendelkezett, amely teljesen különbözött bármely
más országétól, kivéve talán Japánt. Az amerikai technológia olyan gyorsan fejlődött az 1922-1928 közötti időszakban, hogy
még a csökkenő árak mellett is jólét volt, mivel a termelési költségek még gyorsabban csökkentek. Ezt a helyzetet segítette,
hogy a nyersanyagok és az élelmiszerek ára gyorsabban csökkent, mint az ipari termékeké, így ez utóbbiak előállítása nagyon
nyereséges volt. Ennek eredményeként Amerika minden más országnál nagyobb mértékben érte el az infláció és az
államadósság olyan megoldását, amelyet minden teoretikus lehetségesnek ismert el, de amelyet egyikük sem tudta, hogyan
lehet elérni - a megoldást a reálvagyon nagymértékű növekedésében kell keresni. Ez a növekedés egyszerre tette lehetővé az
államadósság törlesztését és az adók csökkentését; deflációt is lehetővé tett depresszió nélkül. Aligha lehetett volna
szerencsésebb megoldást találni a háború utáni problémákra - legalábbis egy ideig. Hosszú távon a helyzetnek megvoltak a
maga hátrányai, hiszen az a tény, hogy a költségek gyorsabban csökkentek, mint az árak, és hogy a mezőgazdasági termékek
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és a nyersanyagok árai gyorsabban csökkentek, mint az ipari termékek árai, azt jelentette, hogy hosszú távon a közösségnek
nem lesz elegendő vásárlóereje az ipari szervezet termékeinek megvásárlásához. Ezt a problémát jelentős ideig elhalasztotta a
könnyű hitel és a részletfizetés alkalmazása a belföldi piacon, valamint a külföldi országoknak nyújtott hatalmas hitelek,
amelyek lehetővé tették, hogy ezek az országok megvásárolják az amerikai ipar termékeit anélkül, hogy cserébe saját áruikat
az amerikai piacra küldték volna. Így az Egyesült Államok a körülmények rendkívül szokatlan csoportjából szokatlan
virágzáshoz jutott. Ezek a körülmények azonban sok tekintetben inkább a nehézségek elhalasztását jelentették, mintsem azok
megoldását, mivel a történtek elméleti megértése még hiányzott.
Az adózás mint az államadósság gyógymódja
Más országokban a stabilizációs időszak nem volt ilyen szerencsés. Nagy-Britanniában a stabilizációt ortodox utakon érték el
- vagyis az adózás mint az államadósság gyógymódja és a defláció mint az infláció gyógymódja -. Ezeket a gyógymódokat
szükségesnek tartották ahhoz, hogy visszatérhessenek a régi aranyparitáshoz. Mivel Nagy-Britannia nem rendelkezett
megfelelő aranykészlettel, a deflációs politikát kíméletlenül kellett erőltetni, hogy a forgalomban lévő pénzmennyiséget
olyan kis mennyiségre csökkentsék, amely a régi arányok mellett a rendelkezésre álló arany kis bázisán felülreprezentálható.
Ugyanakkor a politika célja az volt, hogy a brit árakat a világpiaci árak szintjére szorítsa le. A bankjegyek kiegészítésére
használt valutalapokat nyugdíjazták, a hitelezést pedig a diszkontráta pánikszintre emelésével korlátozták. Az eredmények
szörnyűek voltak. Az üzleti tevékenység drasztikusan visszaesett, és a munkanélküliség jóval másfél millió fölé emelkedett.
Az árak drasztikus csökkenése (az 1920-as 307-ről 1921-re 197-re) veszteségessé tette a termelést, hacsak nem csökkentették
még gyorsabban a költségeket. Ezt nem lehetett elérni, mert a szakszervezetek eltökélték, hogy a deflációs politika terheit
nem szabad a bérek leszorításával rájuk hárítani. Az eredmény a sztrájkok és ipari zavargások nagy hulláma lett.
Nagy-Britannia visszatér az aranystandardhoz
A brit kormány csak úgy tudta mérni a defláció sikerét, hogy saját árszínvonalát a világpiaci árszínvonalhoz hasonlította. Ezt
a font és a dollár közötti árfolyamarány segítségével tették. Abban az időben a dollár volt az egyetlen fontos valuta az
aranyon. Arra számítottak, hogy a britországi árak lenyomása a font dollárban kifejezett értékének emelkedésében fog
tükröződni a devizapiacon. Így ahogy a font fokozatosan emelkedett felfelé a háború előtti 4,86 dolláros árfolyam felé, ez az
emelkedés a brit árak csökkenését lefelé, az amerikai (vagy a világpiaci) árszintre mérte volna. Általánosságban ez igaz volt,
de nem vette figyelembe a spekulánsokat, akik - tudván, hogy a font értéke emelkedik - dollárt adtak el, hogy fontot
vásároljanak, így a dollárt gyorsabban nyomták lefelé és a fontot felfelé, mint ahogy azt a két ország árszínvonalának
változása indokolta volna. Így a font 4,86 dollárra emelkedett, miközben a brit árszínvonal még nem süllyedt az amerikai
árszínvonalra, de Winston Churchill pénzügyminiszter, az árszínvonalat az árfolyam alapján megítélve úgy vélte, hogy az
árszínvonal már csökkent, és ekkor visszatért az aranystandardhoz. Ennek eredményeként a font sterling túlértékelődött, és
Nagy-Britannia gazdaságilag elszigetelődött egy olyan árszínvonalon, amely a világpiac felett van, és amelytől gazdaságilag
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függött. Ezek a magasabb brit árak az import növekedését, az export csökkenését és az arany kiáramlásának ösztönzését
szolgálták, ami az aranytartalékokat veszélyesen alacsonyra csökkentette. Ahhoz, hogy egyáltalán fenn lehessen tartani az
aranytartalékot, a diszkontrátát olyan magas szinten kellett tartani (4 ½ százalék vagy annál magasabb), hogy az üzleti
tevékenységet elrettentette. Az egyetlen megoldás, amelyet a brit kormány erre a helyzetre látott, a folyamatos defláció volt.
Az árak leszorítására tett erőfeszítések kudarcot vallottak, mert a szakszervezetek meg tudták akadályozni a költségek
(elsősorban a bérek) drasztikus csökkentését, ami egy ilyen deflációs piacon a nyereséges termeléshez szükséges volt. A
defláció alternatív módszerét - a súlyos adóztatást - sem lehetett a szükséges mértékben rákényszeríteni a kormányt irányító
felsőbb osztályokra. A deflációs politikával kapcsolatos leszámolás az 1926-os általános sztrájkban következett be. A
szakszervezetek elvesztették a sztrájkot - vagyis nem tudták megakadályozni a deflációs politikát -, de lehetetlenné tették,
hogy a kormány folytassa a költségcsökkentést olyan mértékben, amely szükséges volt az üzleti profit és az
exportkereskedelem helyreállításához.
Nagy-Britannia pénzügyi rabszolgaságba kerül Franciaországgal szemben
E pénzügyi politika eredményeként Nagy-Britannia az 1920-1933 közötti időszak egészében deflációval és depresszióval
találta magát szemben. Ezek a hatások 1920-1922-ben drasztikusak, 1922-1929-ben mérsékeltek, majd 1933-ban ismét
drasztikusak voltak. A nagykereskedelmi árindex (1913=100) az 1920-as 307-ről 1921-ben 197-re esett, majd lassan, 1928ban 137-re csökkent. Ezután 1929-ben gyorsan 120-ra esett, majd 1933-ban 120-ra csökkent. A munkanélküliek száma az
1921-1932 közötti tizenhárom év mindegyikében átlagosan 13/4 millió volt, és 1931-ben elérte a 3 milliót. Ugyanakkor a brit
aranytartalék elégtelensége az időszak nagy részében Nagy-Britanniát pénzügyi szempontból Franciaországnak (amely eltérő
pénzügyi politikája miatt bőséges aranykészlettel rendelkezett) alárendelte. Ez az alávetettség Franciaországnak a francia
bizonytalanságból eredő politikai alávetettségét ellensúlyozta, és csak azzal ért véget, hogy Nagy-Britannia 1931-ben
elhagyta az aranystandardot.
Nagy-Britannia volt az egyetlen fontos európai ország, amely deflációval érte el a stabilizációt. Tőle keletre az országok egy
másik csoportja, köztük Belgium, Franciaország és Olaszország, leértékeléssel érte el a stabilizációt. Ez sokkal jobb módszer
volt. Ezt azonban nem a felsőbbrendű intelligencia, hanem a pénzügyi gyengeség miatt választották. Ezekben az országokban
a háborús károk helyreállításának terhei lehetetlenné tették a költségvetés egyensúlyban tartását, és ez megnehezítette a
deflációt. Ezek az országok elfogadták az ortodox pénzügyi elképzeléseket, és 1920-1921-ben megpróbálkoztak a
deflációval, de a kialakult depresszió után feladták a feladatot. Belgium egyszer stabilizálódott 107 frank/fontos fonton, de
nem tudta tartani ezt a szintet, és tovább kellett leértékelnie 175 frank/fontos árfolyamra (1926 októberében).
Franciaország 1926 végén 124,21 frankon stabilizálódott a fontért, bár a stabilizációt de jure csak 1928 júniusában hajtották
végre. Olaszország 1927 decemberében 92,46 tűznél stabilizálódott a font sterlingért.
A stabilizáció elérése leértékeléssel
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A leértékeléssel stabilizációt elérő országok csoportja prosperált, szemben azokkal, amelyek deflációval érték el a
stabilizációt. A jólét nagyjából megegyezett a leértékelés mértékével. A három latin ország - Belgium, Franciaország és
Olaszország - közül Belgium értékelte le a legnagyobb mértékben a leértékelést és volt a legvirágzóbb. Stabilizálódása a
világszint alatti árszinten történt, így a belga körülbelül egyötödével volt alulértékelve. Ez az export ösztönzését szolgálta.
Egy olyan ipari ország számára, mint Belgium, ez lehetővé tette, hogy profitáljon Nagy-Britannia szerencsétlenségéből.
Franciaország némileg hasonló helyzetben volt. Olaszország ezzel szemben olyan értéken stabilizálódott, amely a lírát
jelentősen túlértékelté tette. Ezt presztízsérdekből tették - Muszolini elhatározta, hogy a lírát a francia frankénál magasabb
értéken stabilizálja. A líra túlértékelésének az olasz gazdaságra gyakorolt hatása rendkívül kedvezőtlen volt.
Olaszország a stabilizáció után soha nem volt olyan virágzó, mint közvetlenül előtte.
Azok az országok, amelyek alulértékelték a pénzüket, nem csupán prosperáltak; csökkentették a vagyon és a pénz közötti
egyensúlytalanságot; az inflációt a termelés növelésére tudták felhasználni; megmenekültek a magas adók elől; mérsékelték a
stabilizációs válságot és a deflációs depressziót, illetve megmenekültek azoktól; javították világpiaci pozícióikat a magas
költségű országokkal, például Nagy-Britanniával szemben; és feltöltötték aranykészleteiket.
Amerika a Dawes-terv révén újjáépíti Németország ipari szerkezetét
Az országok egy harmadik csoportja az újjáépítés révén érte el a stabilizációt. Ezek azok az országok voltak, amelyekben a
régi pénzegységet megsemmisítették, és azt egy új pénzegységgel kellett helyettesíteni. Ezek közé tartozott Ausztria,
Magyarország, Németország és Oroszország. Ezek közül az első kettőt a Népszövetségen keresztül kidolgozott nemzetközi
segélyprogrammal stabilizálták. Az utolsót arra kényszerítették, hogy pénzügyi rendszert dolgozzon ki.
saját maga. Németország a Dawes-terv következményeként szervezte át a rendszerét. A Dawes-terv, amint azt a
jóvátételekkel kapcsolatos vitánk során láttuk, biztosította az új valutához szükséges aranytartalékokat, és olyan devizahitelellenőrzést biztosított, amely Németországot megvédte az ortodox pénzügyek elfogadott elveitől. Ezeket az ellenőrzéseket
1930-ig folytatták, és lehetővé tették Németország számára, hogy külföldi forrásokból, különösen az Egyesült Államokból
kölcsönözze a szükséges forrásokat ahhoz, hogy gazdasági rendszerét kiegyensúlyozatlan költségvetéssel és kedvezőtlen
kereskedelmi mérleggel működőképesnek tartsa. Az 1924-1929 közötti időszakban e pénzeszközök segítségével
Németország ipari szerkezetét nagyrészt újjáépítették, így a válság beköszöntével Németország rendelkezett Európa
leghatékonyabb ipari gépezetével, és valószínűleg a világ második leghatékonyabb ipari gépezetével (az Egyesült Államok
után). A német pénzügyi rendszer az inflációt nem tudta megfelelően ellenőrizni, a deflációt pedig szinte egyáltalán nem,
mivel a Dawes-terv korlátozta a Reichsbank nyíltpiaci műveleteit, és a német gazdaság általában lassan reagált a diszkontráta
változásaira. Szerencsére ilyen ellenőrzésekre alig volt szükség. Az árszínvonal 1924-ben 137, 1929-ben pedig ugyanezen a
szinten volt (1913=100). Ebben a hatéves időszakban elérte a 142-es szintet (1925-ben), és 134-ig (1926-ban) csökkent. Az
árak stabilitását a gazdasági feltételek stabilitása kísérte. Bár ezek a feltételek semmiképpen sem voltak virágzóak, 1930 előtt
csak egy rossz év volt. Ez az 1926-os év volt, amikor az árak az 1925-ös 142-es szintről 134-re csökkentek. Ebben az évben a
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munkanélküliség átlagosan 2 millió volt. A legjobb év 1925 volt, amikor a munkanélküliség átlagosan 636 000 volt. A jólét
1925 és 1926 közötti visszaesését a hitelhiány okozta, amely a belföldi hitelellátás elégtelenségéből és a külföldi hitelellátás
átmeneti csökkenéséből adódott. Ez a rövid gazdasági visszaesés volt az, ami Németországot arra késztette, hogy a
technológiai átszervezés útjára lépjen. Ez lehetővé tette Németország számára, hogy csökkenő foglalkoztatás mellett növelje
a kibocsátást. A munkatermelékenység átlagos éves növekedése az 1924-1932 közötti időszakban Németországban
körülbelül 5 százalék volt. Az iparban az egy munkaórára jutó kibocsátás az 1925-ös 87,8-ról 1930-ban 115,6-ra, 1932-ben
pedig 125-re emelkedett (1928=100). Ez a termelésnövekedés a depresszió hatásának felerősödését szolgálta
Németországban, így a munkanélküliség, amely 1930-ban átlagosan hárommillió volt, 1932 végén meghaladta a hatmilliót.
Ennek következményeit Hitler hatalomra jutásáról szóló tanulmányunkban részletesen meg fogjuk vizsgálni.
Az aranyrúd-szabvány használata a régi aranyszabvány helyett
A stabilizációs időszak csak 1931 körül ért véget, bár csak kisebb hatalmak stabilizálódtak még az utolsó egy év körül. Az
utolsó nagyhatalom, amely de jure stabilizálódott, Franciaország volt 1928 júniusában, de facto már jóval korábban
stabilizálódott. A teljes időszakban mintegy ötven ország stabilizálta valutáját az aranystandardon. De mivel a stabilizáció
időszakában általában uralkodó magasabb árak mellett a szokásos (azaz az 1914 előtti) tartalékráták fenntartásához szükséges
aranymennyiség miatt egyetlen jelentős ország sem volt képes visszatérni az 1914-ben értelmezett aranystandardhoz. A fő
változás az volt, hogy a régi aranystandard helyett az "aranytőzsdei szabványt" vagy az "aranyrúd-szabványt" alkalmazták.
Az aranytőzsdei szabvány szerint az aranystandard szerinti országok devizáját az aranytartalékok helyett bankjegyekkel vagy
betétekkel szembeni tartalékként lehetett felhasználni. Ily módon a világ korlátozott aranykészletét fel lehetett használni.
a világ egészének sokkal nagyobb mennyiségű fiktív vagyonának fenntartására, mivel ugyanaz az aranymennyiség az egyik
ország számára aranyrúd tartalékként, a másik ország számára pedig aranytőzsdei tartalékként működhetett. Még azok az
országok is, amelyek a közvetlen aranystandardon stabilizálódtak, ezt az 1914-es helyzettől egészen eltérő módon tették.
Kevés országban volt szabad és ingyenes konvertibilitás a bankjegyek, érmék és rúd között. Nagy-Britanniában például az
1925. májusi Gold Standard Act értelmében a bankjegyeket csak rúd formájában lehetett aranyra váltani, és csak legalább
400 finom uncia mennyiségben (azaz nem kevesebb, mint 400 finom uncia).
8 268 dollár értékben). Az aranyrudakat csak a Bank of England nyújthatta be a pénzverdének érmeváltás céljából, bár a bank
köteles volt megvásárolni az összes felajánlott aranyat 77 s-ban. 10 ½ d. unciánként. A bankjegyeket csak a bank választása
szerint lehetett érmére váltani. Így az 1925-ös aranystandard merőben különbözött az 1914-esétől.
A pénzhatalom kartonpapírból és flitterből készült homlokzatot hoz létre
Mindez azt jelezné, hogy még a legfelületesebb vonatkozásaiban sem állították vissza 1930-ra az 1914-es nemzetközi
aranystandardot. A jogi rendelkezések mások voltak; a pénzügyi szükségletek és gyakorlatok egészen mások voltak; a
mélyen gyökerező gazdasági és kereskedelmi feltételek teljesen mások voltak, és egyre inkább mások. A pénzemberek,
üzletemberek és politikusok mégis megpróbáltak úgy tenni maguk és a közvélemény előtt, mintha visszaállították volna az
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1914-es pénzügyi rendszert. Egy kartonpapírból és flitterekből álló homlokzatot hoztak létre, amely homályosan hasonlított a
régi rendszerre, és azt remélték, hogy ha elég erőteljesen színlelnek, akkor ezt a homlokzatot át tudják változtatni az elveszett
valósággá, amelyre vágytak. Ugyanakkor, miközben olyan politikát folytattak (például vámok, árszabályozás,
termelésszabályozás stb.), amely ezt a mögöttes valóságot egyre távolabb sodorta attól, ami 1914-ben létezett, más
kormányoktól azt kérték, hogy tegyenek másként. Egy ilyen helyzet, amelyben a látszatot úgy kezelik, mintha az a valóság
lenne, a valóságot pedig úgy kezelik, mintha az egy rossz álom lenne, csak katasztrófához vezethet. Ez történt. A
stabilizációs időszak gyorsan átment a defláció és a depresszió időszakába.
A pénzügyi kapitalisták kizárólag a gazdagságra összpontosítanak
Mint mondtuk, a pénzügyi kapitalizmus szakasza nem az árucserére vagy az árutermelésre helyezte a hangsúlyt, mint a
kereskedelmi kapitalizmus és az ipari kapitalizmus korábbi szakaszai. Valójában a pénzügyi kapitalizmus egyáltalán nem
foglalkozott az árukkal, hanem teljes mértékben a vagyonra vonatkozó követelésekkel - részvényekkel, kötvényekkel,
jelzálogokkal, biztosításokkal, betétekkel, proxykamatokkal, kamatlábakkal és hasonlókkal - foglalkozott.
A pénzügyi kapitalisták új módszereket fedeznek fel arra, hogy a semmiből pénzt csináljanak.
A tőkét nem azért fektette be, mert növelni kívánta az áruk vagy szolgáltatások kibocsátását, hanem azért, mert ezen a
termelési alapon értékpapírok kibocsátását (gyakran többletkibocsátást) kívánta forgalomba hozni. Azért épített vasutakat,
hogy értékpapírokat adjon el, nem pedig azért, hogy árukat szállítson; azért épített nagy acélvállalatokat, hogy értékpapírokat
adjon el, nem pedig azért, hogy acélt gyártson, és így tovább. De mellesleg nagymértékben növelte az áruszállítást, az
acélgyártást és más áruk termelését. A pénzügyi kapitalizmus szakaszának közepére azonban a pénzügyi kapitalizmus
szervezete egy rendkívül kifinomult
szintjére fejlődött, amely nem igényelt semmilyen termelő beruházást alapjául. A társaságok holding társaságok formájában
társaságokra épültek, így az értékpapírokat hatalmas mennyiségben bocsátották ki, ami jövedelmező díjakat és jutalékokat
hozott a pénzügyi kapitalistáknak anélkül, hogy a gazdasági termelés bármilyen mértékben növekedett volna. Sőt, ezek a
pénzügyi kapitalisták felfedezték, hogy nem csak az ilyen értékpapírok kibocsátásával, hanem az ilyen vállalatok csődjével is
gyilkolhatnak, az újjászervezés díjain és jutalékain keresztül. A tőzsdei bevezetés, csőd, bevezetés, csőd nagyon kellemes
körforgását kezdték el gyakorolni ezek a pénzügyi kapitalisták. Minél túlzottabb volt a bevezetés, annál nagyobb volt a
nyereség, és annál közelebb volt a csőd. Minél gyakoribb a csőd, annál nagyobb az újjászervezésből származó haszon, és
annál hamarabb nyílik lehetőség egy újabb túlzott mértékű beáramlásra, a vele járó haszonnal együtt. Ez a túlzott szakasz
csak az Egyesült Államokban érte el a legmagasabb csúcspontját. Európában csak elszigetelt esetekben érte el.
A pénzügyi kapitalizmus megnyitotta az utat a világgazdasági irányítás központosítása előtt a nemzetközi bankszövetség
kezében.
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A pénzügyi kapitalizmus növekedése lehetővé tette a világgazdasági ellenőrzés központosítását és e hatalom felhasználását a
pénzemberek közvetlen hasznára és minden más gazdasági csoport közvetett megkárosítására. A hatalomnak ezt a
koncentrációját azonban csak olyan módszerek alkalmazásával lehetett elérni, amelyek elültették azokat a magokat,
amelyekből a monopolkapitalizmus fejlődött ki. A pénzügyi ellenőrzést csak tökéletlenül lehetett gyakorolni a hitelellenőrzés
és az igazgatóságok közötti összefonódások révén. Az ilyen ellenőrzés megerősítése érdekében szükség volt a
részvénytulajdon bizonyos mértékére. A részvénytulajdon azonban veszélyes volt a bankok számára, mivel tőkéjük inkább
betétekből (azaz rövid távú kötelezettségekből), mint tőkéből (vagy hosszú távú kötelezettségekből) állt. Ez azt jelentette,
hogy azok a bankok, amelyek a részvénytulajdon révén gazdasági ellenőrzésre törekedtek, rövid távú kötelezettségeket
helyeztek hosszú távú állományba. Ez csak addig volt biztonságos, amíg ez utóbbiakat gyorsan, elég magas áron lehetett
likvidálni ahhoz, hogy kifizethessék
a rövid távú kötelezettségeket, amikor azok felmerültek. Ezek az értékpapír-állományok azonban kénytelenek voltak
befagyni, mert mind a gazdasági, mind a pénzügyi rendszer deflációs volt. A gazdasági rendszer deflációs volt, mert az
energiatermelés és a modern technológia nagymértékben növelte a reálvagyon kínálatát. Ez azt jelentette, hogy hosszú távon
a bankok általi ellenőrzésre a technológia fejlődése miatt halálra volt ítélve. A pénzügyi rendszer szintén deflációs volt, mert
a bankárok ragaszkodtak az aranyszabványhoz, annak minden következményével együtt.
A pénzhatalom zseniális tervet alkot az óriásmonopóliumok létrehozására és ellenőrzésére
Hogy kikerüljenek ebből a dilemmából, a pénzügyi kapitalisták két fronton léptek fel. Az üzleti oldalon arra törekedtek, hogy
elválasszák az irányítást az értékpapírok tulajdonjogától, mivel úgy gondolták, hogy az előbbit megtarthatják, az utóbbiról
pedig lemondhatnak. Az ipari oldalon a monopóliumot igyekeztek előmozdítani és a termelést korlátozni, így tartva az árakat
magasan és az értékpapír-állományukat likviditásban.
A pénzembereknek a tulajdonjog és az ellenőrzés szétválasztására irányuló törekvéseit a modern ipar nagy tőkeigénye
segítette. Ez a tőkeigény tette szükségessé a vállalati szervezeti formát. Ez elkerülhetetlenül nagyszámú személy
tulajdonában lévő tőkét egyesíti egy kisszámú személy által ellenőrzött vállalkozás létrehozására. A finanszírozók mindent
megtettek azért, hogy az előbbi szám a lehető legnagyobb, az utóbbi szám pedig a lehető legkisebb legyen. Az előbbit
részvényfelosztással, alacsony névértékű értékpapírok kibocsátásával és nagy nyomást gyakorló értékpapír-értékesítéssel
érték el. Az utóbbit több szavazati jogot biztosító részvényekkel, szavazati jogot nem biztosító részvényekkel, a
holdingtársaságok piramisozásával, az igazgatók kooptációval történő megválasztásával és hasonló technikákkal érték el.
Ennek az lett az eredménye, hogy egyre nagyobb és nagyobb vagyonösszegek kerültek egyre kisebb és kisebb
embercsoportok ellenőrzése alá.
A pénzhatalom a monopolkapitalizmust használta a vagyon és a hatalom növelésére
Miközben a pénzügyi kapitalizmus így szövögette a modern társasági jog és gyakorlat bonyolult mintázatát az egyik oldalon,
a másik oldalon monopóliumokat és kartelleket hozott létre. Mindkettő segített megásni a pénzügyi kapitalizmus sírját, és
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átadni a gazdasági irányítás gyeplőjét az újabb monopolkapitalizmusnak. Az egyik oldalon a pénzemberek felszabadították az
üzleti élet irányítóit az üzleti élet tulajdonosaitól, de a másik oldalon ez a koncentráció olyan monopolhelyzeteket teremtett,
amelyek felszabadították az irányítókat a bankoktól.
Az, hogy egy ország mikor tért át a pénzügyi kapitalizmusra, majd később a monopolkapitalizmusra, attól függött, hogy
milyen tőkekínálat állt a vállalkozások rendelkezésére. Ezeket az időpontokat kormányzati intézkedésekkel lehetett siettetni
vagy késleltetni. Az Egyesült Államokban a monopolkapitalizmus kialakulását a kormány monopóliumellenes törvényhozása
késleltette, míg Németországban a kartelltörvények siettették. A váltás igazi kulcsa a pénzáramlás, különösen a befektetési
alapok ellenőrzésén nyugodott. Ezeket az ellenőrzéseket, amelyek 1900-ban a befektetési bankárok kezében voltak, háttérbe
szorították más pénz- és tőkeforrások, például a biztosítási, nyugdíjalapok és befektetési alapok, és mindenekelőtt a
kormányok adópolitikájából eredő pénzáramlások. A régebbi magánbefektetési bankárok azon erőfeszítései, hogy ezeket az
új pénzcsatornákat ellenőrzésük alá vonják, különböző sikerrel jártak, de általában véve a pénzügyi kapitalizmust két
esemény tette tönkre: (1) az ipar azon képessége, hogy finanszírozza saját tőkeszükségletét a pénzügyi kapitalizmus által
létrehozott csökkent versenyből eredő megnövekedett profit miatt, és (2) a gazdasági válság, amelyet a pénzügyi
kapitalizmus aranyszabvány iránti megszállottságából eredő deflációs politika idézett elő.

21. fejezet - A deflációs időszak, 1927-1936
A stabilizációs időszakot nem lehet egyértelműen megkülönböztetni a deflációs periódustól. A legtöbb országban a deflációs
időszak 1921-ben kezdődött, és körülbelül négy-öt év elteltével egyre gyorsabban fejlődött, 1929 után pedig olyan mértéket
ért el, amely
amit akutnak lehetett nevezni. Ennek az időszaknak az első részében (1921-1925) a defláció veszélyes gazdasági
következményeit egy olyan önbecsapási struktúra rejtette el, amely úgy tett, mintha a gazdasági fejlődés nagyszerű időszaka
kezdődne, amint a stabilizációs feladatot elvégezték. Ezt a pszichológiai optimizmust a gazdasági tények egyáltalán nem
indokolták, még az Egyesült Államokban sem, ahol ezek a gazdasági tények (legalábbis rövid távon) ígéretesebbek voltak,
mint bárhol máshol. 1925 után, amikor a defláció egyre mélyebbre hatolt és a gazdasági feltételek romlottak, az ezekből a
feltételekből eredő veszélyt az indokolatlan optimizmus folytatása leplezte. Az alapul szolgáló gazdasági valóság
megalapozatlanságának legfőbb tünetét - az árak folyamatos csökkenését - a későbbi időszakban (1925-1929) az
értékpapírárak folyamatos emelkedése (amit tévesen jó jelnek tekintettek) és az Egyesült Államok túlzott külföldi hitelezése
(amely 1920-1931 között közel tízmilliárd dollárt tett ki, és 1930 végére a külföldi befektetéseink összértéke megközelítette a
27 milliárd dollárt) elfedte.
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Az Egyesült Államoknak ez a külföldi hitelnyújtása volt a fő oka annak, hogy a rossz gazdasági viszonyokat oly sok éven át
sikerült eltitkolni. A világháború előtt az Egyesült Államok adós nemzet volt, és ezen adósságok kifizetése érdekében
exportgazdaságot fejlesztett ki. Az adós és az exportőr kombinációja megvalósítható. A háború az Egyesült Államokat
hitelező nemzetté tette, és egyben minden korábbinál nagyobb exportőrré is tette azáltal, hogy növelte a gyapot- és
búzaültetvényeit, valamint a hajó-, acél- és textilgyártási kapacitását. A hitelező és exportőr kombinációja nem volt
megvalósítható. Az Egyesült Államok nem volt hajlandó elfogadni egyik szükséges alternatívát sem - sem az adósságok
csökkentését, sem az import növelését. Ehelyett vámokat emelt az importtal szemben, és átmenetileg hatalmas külföldi
hitelekkel töltötte ki a hiányt. Ez azonban tartós megoldásként reménytelen volt. Ideiglenes megoldásként lehetővé tette,
hogy az Egyesült Államok egyszerre legyen hitelező és exportőr; lehetővé tette, hogy Németország sem költségvetési
többlettel, sem kedvező kereskedelmi mérleggel ne fizessen jóvátételt; lehetővé tette, hogy több tucat kisebb ország olyan
aranyszabályt vezessen be, amelyet nem tudott tartani; lehetővé tette, hogy Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország és
mások áruk küldése nélkül fizessenek háborús adósságot az Egyesült Államoknak. Egyszóval lehetővé tette, hogy a világ a
gazdasági realitásoktól távoli önámítások tündérországában éljen.
Gazdasági realitások
Ezeket a realitásokat (a) alapvető gazdasági és pénzügyi rendellenességek jellemezték, amelyek lehetetlenné tették, hogy a
pénzügyi rendszer úgy működjön, mint 1914-ben, és (b) a folyamatos defláció.
Az alapvető rendellenességek mind gazdasági, mind pénzügyi jellegűek voltak. A gazdasági rendellenességek azok voltak,
amelyeket már jeleztünk: a gyarmati területek iparosítása; a nyersanyagok és élelmiszerek túltermelése a háborús magas árak
miatt, a nehézipar túltermelése a háborús szükségletek miatt, a nehézipar nagy részének elavulása Európában és NagyBritanniában, ami lehetetlenné tette, hogy az újabb berendezésekkel versenyezzen, vagy hogy megbirkózzon a fogyasztói
kereslet változásával, és a nyersanyag- és élelmiszertermelők folyamatosan növekvő hátránya az ipari termékek termelőivel
szemben. Ezekhez a régi tényezőkhöz újak is társultak, mint például a termelési hatékonyság nagymértékű növekedése
Németországban és az Egyesült Államokban, Oroszország és Németország visszatérése az európai gazdaságba 1924 körül, és
a
Európa visszatérése a világgazdaságba az 1925-1927 közötti időszakban. Sok ország úgy próbált ellenállni ezeknek a régi és
új tényezőknek, hogy vámok, importkvóták, exporttámogatások stb. formájában politikai beavatkozást fogadott el a
gazdasági életbe.
A pénzügyi rendellenességek az aranyhiány és az arany rossz elosztását szolgálták. Az aranyellátás elégtelensége több okból
is fakadt. Becslések szerint a világ aranypénzkészletének az 1920-as években évente 3,1 százalékkal kellett volna növekednie
ahhoz, hogy a világ gazdasági fejlődését stabil árakkal támogassa az aranystandard. Az új aranytermelés 1920 után elmaradt
ettől az aránytól.
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Ráadásul a Népszövetség és az olyan pénzügyi tanácsadók, mint E. W. Kemmerer, a Princeton Egyetem professzora
tevékenysége nyomán minden országot arra ösztönöztek, hogy csatlakozzon az aranystandardhoz. Ez "aranylázhoz" vezetett,
mivel minden ország megpróbált elég nagy aranykészletet szerezni ahhoz, hogy megfelelő tartalékot biztosítson. Mivel 1928ban több ország volt az aranystandardon, mint 1914-ben, és mivel az árak általában magasabbak voltak, több aranyra volt
szükség a tartalékokban.
Azok a törekvések, amelyek ezt az aranystandard helyett az aranystandard alkalmazásával próbálták megkerülni, segítettek a
nem megfelelő aranykészletek problémájának kezelésében, de növelték az arany rossz elosztásának problémáját, mivel az
aranystandard nem reagált olyan könnyen az aranyáramlásra, és így nem szolgált olyan jól az ilyen aranyáramlások
megfékezésére. Az arany iránti igényt fokozta a politikai vagy pánikpénzek nagy összegű, lebegő egyenlegei, amelyek a
gazdasági feltételektől függetlenül egyik piacról a másikra mozoghattak. A szükségletet növelte az a tény, hogy 1920-ban
három nagy pénzügyi központ létezett, amelyeknek aranyszállítmányokkal kellett fizetniük, szemben az 1914-es egyetlen
pénzügyi központtal, ahol a fizetéseket könyvelési tranzakciókkal lehetett teljesíteni. E probléma bizonyos fokú orvoslására
1929-ben létrehozták a Nemzetközi Fizetések Bankját.
a külföldi eladósodottság óriási növekedése, amelynek nagy része politikai jellegű volt, mint például a háborús adósságok és
a jóvátételek.
Az 1914-es pénzügyi rendszer összeomlott
Az aranyhiányt az arany drasztikus rossz elosztása tetézte. Ez meggyőzően bizonyította, hogy az 1914-es pénzügyi rendszer
összeomlott, mivel a régi rendszer automatikusan működött volna az arany egyenletes elosztása érdekében. Ez a rossz
eloszlás abból adódott, hogy amikor az arany bizonyos országokba áramlott, az ilyen áramlás automatikus eredményei (mint
például az árak emelkedése vagy a kamatlábak csökkenése), amelyek 1914-ben helyreállították volna az egyensúlyt, 1928ban nem tudtak érvényesülni. Ebben az időszakban a világ aranykészletének mintegy négyötöde öt országban volt, több mint
fele pedig két országban, az Egyesült Államokban és Franciaországban. Az aranyat egészen különböző okokból vitték e két
országba - az Egyesült Államokba azért, mert a világ legnagyobb hitelezője volt, Franciaországba pedig a frank leértékelése
miatt. Nagy-Britannia ezzel szemben körülbelül 800 millió fontnyi ingó egyenleggel rendelkezett, és évente 20 000 millió
fontnyi tranzakciót bonyolított le mindössze 150 millió fontnyi aranytartalékkal. Ez a helyzet lehetővé tette Franciaország
számára, hogy az aranyat politikai fegyverként használja Nagy-Britanniával szemben.
Nagykereskedelmi árak
E körülmények és a 11. fejezetben ismertetett deflációs gazdasági körülmények következtében az árak csökkenni kezdtek,
először lassan, majd egyre gyorsabban. A fordulópont a legtöbb országban 1925-1926-ban következett be, Nagy310

Britanniában az egyik legkorábban (1925 januárjában). Az 1929 első felében ez a lassú lefelé sodródás gyors eséssé kezdett
változni. A következő táblázat öt fő ország nagykereskedelmi árainak változását mutatja be:
Nagykereskedelmi árindexek (1913 = 100)
A jólét homlokzata
Az 1925 utáni lanyha árak gazdasági hatásai kedvezőtlenek voltak, de ezek a hatások jelentős ideig rejtve maradtak
különböző hatások miatt, különösen a
az Egyesült Államok liberális hitelpolitikája (mind külföldön, mind belföldön) és a tőzsdei fellendülés által keltett
optimizmus. A prosperitás álarca a nem egészséges gazdasági körülmények felett gyakorlatilag az egész világra kiterjedt.
Csak Franciaországban és az Egyesült Államokban jelentkezett a reálvagyon fellendülése, de ez utóbbiban ez korántsem volt
olyan nagy, mint ahogyan azt a részvényárfolyamokra pillantva gondolnánk. Nagy-Britanniában a fellendülés az
egészségtelen és csalárd vállalatok új részvényeinek bevezetése és egy kisebb tőzsdei fellendülés formájában jelentkezett (az
értékpapírárak körülbelül harmadakkora emelkedése, mint az Egyesült Államokban). Németországban és Latin-Amerika
nagy részén a fellendülés külföldi hitelfelvételen alapult (főként az Egyesült Államokból), amelynek bevételeit nagyrészt
nem termelő építkezésekbe fektették. Olaszországban, amelyet a líra 1927-es túlértékelése tartott vissza, a fellendülés rövid
ideig tartott.
Az 1929-es összeomlás
A visszaesés története 1927 körül kezdődik, amikor Franciaország de facto stabilizálta a frankot egy olyan szinten, amelyen
leértékelődött és alulértékelődött. Ez nagy keresletet eredményezett a frankok iránt. A Francia Nemzeti Bank devizáért
cserébe frankokat adott el. A frankok hitelként keletkeztek Franciaországban, így inflációs hatást váltottak ki, ami a francia
árak 1926-1928-as viselkedésében is megmutatkozik. A Franciaország által a frankokért kapott devizát nagyrészt ebben a
formában hagyták, anélkül, hogy aranyra váltották volna át. 1928-ban a Francia Nemzeti Bank 32 milliárd frank (kb. 1,2
milliárd dollár) értékű devizát tartott a birtokában. Ekkor a Francia Nemzeti Bank elkezdte devizatartalmát aranyra váltani, és
a fémet főként Londonban és New Yorkban vásárolta. A londoni aranytartalékok elégtelensége miatt a központi bankárok
New York-i találkozóján úgy döntöttek, hogy Franciaország és Németország aranyvásárlásait a jövőben Londonból New
Yorkba kell átirányítani (1927 júliusában). Annak érdekében, hogy az ebből eredő aranykiáramlásnak ne legyen deflációs
hatása, amely károsíthatja az üzleti életet, a New York-i Szövetségi Tartalékbank 4 százalékról 3 ½ százalékra csökkentette a
diszkontrátát. Amikor 1928-ban a francia aranyvásárlások észrevehetővé váltak, a Federal Reserve Bank nyíltpiaci
műveleteket fogadott el azok ellensúlyozására, értékpapírokat vásárolt a francia aranyvásárlások értékéig.
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Ennek eredményeként az Egyesült Államokban nem csökkent a pénzmennyiség. Ez a pénz azonban egyre inkább a tőzsdei
spekulációba ment, ahelyett, hogy valódi javakat termelt volna. Ez látható a következő táblázatból, amely az átlagos
részvényárfolyamok indexeit tartalmazza mind Angliában, mind az Egyesült Államokban a jelzett években:
Ipari részvények árai (1924 = 100)
Az Egyesült Államokban a tőzsdei fellendülés valójában sokkal drasztikusabb volt, mint amennyire ezek az indexszámok
utalnak, mivel ezek éves átlagok, és a piacvezető részvények mellett a lanyha részvényeket is tartalmazzák. A fellendülés,
mint látható, már 1924-ben elkezdődött, és 1929 őszén érte el a csúcspontját. 1929 tavaszára őrületté vált, és mélyreható
hatással volt az üzleti tevékenységre, a hazai és nemzetközi pénzügyekre, a külföldi országok belügyeire, valamint az
amerikaiak pszichológiájára és életmódjára.
A hitelt a termelésből a spekulációba irányították át
A tőzsdei fellendülés pénzügyi eredményei között a következők voltak: Az Egyesült Államokban a hitelt a termelésből a
spekulációba irányították át, és egyre nagyobb mennyiségű pénzeszköz áramlott ki a gazdasági rendszerből a tőzsdére, ahol
körbe-körbe keringett, felhajtva az értékpapírok árát. Németországban egyre nehezebbé vált az Egyesült Államoktól kölcsönt
felvenni, és a külföldi hitelek, amelyek a német pénzügyi rendszert és a jóvátételek és a háborús adósságok egész rendszerét
működőképesen tartották, a hosszú lejáratú hitelekről a bizonytalan rövid lejáratú hitelekre terelődtek át. Ennek eredményeit
a jóvátételekről szóló fejezetben vizsgáltuk. Más országokban a pénzeszközök inkább az Egyesült Államokba áramlottak,
ahol viszonylag rövid időn belül rendkívüli tőkenyereségek felgöngyölítésére számíthattak. Ez különösen igaz volt a NagyBritanniából érkező pénzeszközökre, ahol a tőzsdei fellendülés 1928 vége után megszűnt. Ekkorra már kezdtek áttörni a
homlokzaton az alapvetően egészségtelen gazdasági körülmények. A külföldi kölcsönök csökkenése mind London, mind
New York részéről 1928 utolsó felére kezdett érzékelhetővé válni, és nyilvánvalóvá tette, hogy a homlokzat legfőbb támasza
eltűnőben van.
A New York-i értékpapírárak folyamatos emelkedése azonban továbbra is pénzt vonzott a világ többi részéből és magából az
Egyesült Államok termelő és fogyasztó rendszeréből.
Páratlan méretű pénzügyi katasztrófa
1929 elején a Federal Reserve System kormányzótanácsát riasztotta a tőzsdei spekuláció, különösen az, hogy az ipari
termelésből származó hiteleket von el. Ennek megfékezésére 1929 áprilisában a Federal Reserve hatóságai felszólították a
tagbankokat, hogy csökkentsék a tőzsdei fedezetű hiteleiket. Ezzel egyidejűleg nyíltpiaci műveleteket hajtott végre,
amelyekkel a banki elfogadványok állományát mintegy 300 millió dollárról körülbelül 150 millió dollárra csökkentette. Az
arany sterilizálását még drasztikusabbá tették. Azt remélték, hogy ily módon csökkentik a spekulációra rendelkezésre álló
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hitelek mennyiségét. Ehelyett a rendelkezésre álló hitel egyre inkább a spekulációra ment, és egyre kevésbé a termelő
tevékenységre. A New York-i rendelkezésre állási kamatlábak, amelyek 1928 végén 7 százalékot értek el, 1929 júniusára 13
százalékra emelkedtek. Ebben a hónapban a munkáspárti kormány megválasztása Angliában annyira megijesztette a brit
tőkét, hogy nagy összegek áramlottak az Egyesült Államokba, ami tovább fokozta a spekulációs őrületet. Augusztusban a
Federal Reserve diszkontrátáját 6 százalékra emelték. Ekkorra már nyilvánvalóvá vált, hogy a részvények árai messze a
jövedelemtermelő képességen alapuló érték felett voltak, és hogy ez a jövedelemtermelő képesség az ipari tevékenység
gyengülése miatt csökkenni kezdett. Ebben a kritikus pillanatban, 1929. szeptember 26-án egy kisebb pénzügyi pánik
Londonban (a Hatry-ügy) arra késztette a Bank of Englandet, hogy 4 ½ százalékról 6 ½ százalékra emelje a banki
kamatlábat. Ez elég volt. A brit alapok elkezdték elhagyni a Wall Streetet, és a túlfújt piac elkezdett megereszkedni. Október
közepére az esés pánikba fordult. Az október 21-i héten a New York-i tőzsdén és a Curb Exchange-en naponta átlagosan több
mint 9 millió részvényt adtak el, és október 24-én, csütörtökön csaknem 19 1/4 millió részvény cserélt gazdát. Az értékek
zsugorodását naponta több milliárd dollárral mérték. Egyes részvények egy nap alatt 100 vagy akár 140 pontot is estek. Az
Auburn 210 pontot, a General Electric 76 pontot, a U.S. Steel pedig 26 pontot esett 4 ½ nap alatt. November 6-ig ez a három
részvény 55, 78, illetve 28 ponttal esett többet. Páratlan méretű pénzügyi katasztrófa volt ez.
A tőzsdei összeomlás csökkenti a reálvagyont
A tőzsdei összeomlás csökkentette az Egyesült Államokból Európába irányuló külföldi hitelezés volumenét, és ez a két
esemény együttesen lerántotta a leplet, amely addig elfedte a termelés és a fogyasztás, az adósságok és a fizetési képesség, a
hitelezők és az áruk átvételére való hajlandóság, az 1914-es elméletek és az 1928-as gyakorlat közötti alapvető
egyensúlyhiányt. Nemcsak hogy feltárultak ezek az egyensúlyhiányok, hanem elkezdődött a kiigazításuk is, mégpedig olyan
súlyossággal és gyorsasággal, amelyet még súlyosabbá tett az a tény, hogy a kiigazítás oly sokáig késett.
A termelés kezdett a fogyasztás szintjére esni, üres embereket, üres gyárakat, üres pénzt és üres erőforrásokat teremtve. Az
adósokat számon kérték és hiányosnak találták. A hitelezők, akik korábban megtagadták a visszafizetést, most hiába keresték
azt. A reálvagyon minden értéke drasztikusan csökkent.
Az 1931-es válság
Ez az értékcsökkenés volt az, ami a gazdasági válságot a pénzügyi és banki válság szakaszába, majd ezeken túl a politikai
válság szakaszába vitte. Ahogy az értékek
a termelés gyorsan csökkent; a bankok egyre nehezebben tudták kielégíteni a tartalékaikkal szemben támasztott igényeket;
ezek az igények a bizalom csökkenésével együtt nőttek; a kormányok azt tapasztalták, hogy adóbevételeik olyan gyorsan
csökkentek, hogy a költségvetések kiegyensúlyozatlanná váltak, minden erőfeszítés ellenére, hogy ezt megakadályozzák.
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A pénzügyi és bankválság 1931 elején kezdődött Közép-Európában, az év végére elérte Londont, 1932-ben átterjedt az
Egyesült Államokra és Franciaországra, és 1933-ban az Egyesült Államokban, 1934-ben pedig Franciaországban elérte az
akut stádiumot.
Ausztria legnagyobb bankja összeomlik
Az akut szakasz 1931 elején kezdődött Közép-Európában, ahol a deflációs válság drasztikus eredményeket hozott. Mivel
Németország nem tudta egyensúlyban tartani költségvetését, és nem tudott megfelelő külföldi hitelekhez jutni, nem tudta
teljesíteni jóvátételi kötelezettségeit. Ebben a kritikus pillanatban, mint láttuk, Ausztria legnagyobb bankja összeomlott, mert
nem tudta elég magas áron és elég gyorsan likvidálni eszközeit, hogy kielégítse a hozzá benyújtott követeléseket. Az osztrák
csőd hamarosan átterjedt a bankpánik Németországra. A jóvátételekre vonatkozó hooveri moratórium 1931 közepén
enyhítette a Németországra nehezedő nyomást, de nem eléggé ahhoz, hogy valódi pénzügyi fellendülést tegyen lehetővé. A
Londonból kölcsönzött rövid lejáratú hitelek milliói befagyasztott németországi számlákon voltak lekötve. Ennek
eredményeként 1931 nyarán a nyugtalanság átterjedt Londonra.
A gazdagok okozták a pánikot
A font sterling nagyon sebezhető volt. Ennek öt fő oka volt: (1) a font túlértékelt volt; (2) a termelési költségek NagyBritanniában sokkal merevebbek voltak, mint az árak; (3) az aranytartalékok bizonytalanul kicsik voltak; (4) az államadósság
terhe túl nagy volt a deflációs légkörben; (5) a londoni rövid lejáratú nemzetközi állományokban nagyobbak voltak a
kötelezettségek, mint az eszközök (mintegy 407 millió font a 153 millió fonthoz képest). Ez utóbbi tény a Macmillan-jelentés
1931. júniusi közzétételével derült ki, éppen a közép-európai válság kellős közepén, ahol a rövid lejáratú eszközök nagy
részét befagyasztották. A banki kamatlábat 2 ½ százalékról 4 ½ százalékra emelték, hogy a tőkét arra ösztönözzék, hogy
Nagy-Britanniában maradjon.
Júliusban és augusztusban 130 millió fontnyi hitelt szereztek Franciaországtól és az Egyesült Államoktól, hogy a font
leértékelődése ellen úgy küzdjenek, hogy több dollárt és frankot dobtak a piacra. A vagyonosok (akik a pánikot okozták)
bizalmának helyreállítása érdekében erőfeszítéseket tettek a költségvetés egyensúlyba hozására az állami kiadások drasztikus
csökkentésével. Ez a vásárlóerő csökkentése révén károsan hatott az üzleti tevékenységre, és növelte a nyugtalanságot a
néptömegek körében. A brit flottában zendülés tört ki a fizetéscsökkentések elleni tiltakozásul. Különböző fizikai és
törvényen kívüli korlátozásokat vezettek be az aranyexportra (például a Francia Nemzeti Bank számára elfogadhatatlan
alacsony tisztaságú aranyrudak kibocsátása). Az arany kiáramlását nem lehetett megállítani. Két hónap alatt 200 millió fontot
tett ki. Szeptember 18-án New York és Párizs megtagadta a további hiteleket a brit kincstárnak, és három nappal később
felfüggesztették az aranystandardot. A banki kamatláb továbbra is 4 ½ százalék volt. Sok szakértő számára az esemény
legjelentősebb aspektusa nem az volt, hogy Nagy-Britannia elhagyta az aranyat, hanem az, hogy ezt a 4 ½ százalékos banki
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kamatláb mellett tette. Nagy-Britanniában mindig is azt mondták, hogy egy 10 százalékos banki árfolyam kihúzza az aranyat
a földből. 1931-re a
a brit hatóságok világosan látták, hogy hiábavaló a banki kamatláb emelésével az aranyon maradni. Ez jelzi, hogy mennyire
megváltoztak a körülmények. Rájöttek, hogy az arany mozgása inkább olyan tényezőknek van kitéve, amelyeket a hatóságok
nem tudnak ellenőrizni, mint amennyire az általuk ellenőrizhető tényezők befolyása alatt áll. Ez azt is mutatja - ami
reménykeltő jel -, hogy a hatóságok tizenkét év után kezdték felismerni, hogy a körülmények megváltoztak. Az emberek
először kezdték felismerni, hogy a két probléma - a hazai jólét és a stabil tőzsde - teljesen különálló problémák, és hogy véget
kell vetni annak a régi ortodox gyakorlatnak, hogy az előbbit feláldozzák az utóbbinak. Ettől kezdve egyik ország a másik
után kezdte el a hazai jólétet irányított árakkal, a stabil árfolyamokat pedig árfolyam-ellenőrzéssel elérni. Vagyis a kettő
közötti kapcsolat (az aranystandard) megszakadt, és az egyik problémából kettő lett.
Az arany brit felfüggesztése
Az arany brit felfüggesztése kényszerűségből történt, nem pedig önszántából. Rossznak tekintették, de valójában áldás volt. E
hiba következtében sok előny, amelyet ki lehetett volna belőle hozni, elveszett azáltal, hogy a felfüggesztés inflációs
eredményeit más deflációs intézkedésekkel próbálták ellensúlyozni. A diszkontrátát 6 százalékra emelték; folytatódtak a
költségvetés egyensúlyának megteremtésére irányuló hősies erőfeszítések; védővámot vezettek be, és meglehetősen szigorú
adóprogramot vezettek be. Ennek eredményeként az árak nem emelkedtek eléggé ahhoz, hogy a termelésnek azt a lendületet
adják, ami a jólét növeléséhez és a munkanélküliség csökkentéséhez szükséges lett volna. Nem hoztak létre árfolyamellenőrzési rendszert. Ennek eredményeképpen nem lehetett megakadályozni a font sterling leértékelődését az aranyszabvány
szerinti valutákhoz képest, amely 1931 decemberére elérte a 30 százalékot. Az ilyen leértékelődést a hatóságok rossznak
tekintették - elsősorban az ortodox gazdasági elméletek miatt, amelyek az árfolyam-paritást öncélúnak tekintették, részben
pedig azért, mert ki kellett fizetni a 130 millió fontnyi francia-amerikai hitelt - ez a teher pedig a font dollárhoz és frankhoz
viszonyított leértékelődésével egyre nőtt.
A világ pénzügyi rendszerének központi magja vitatott volt
Az aranystandard brit feladása következtében a világ pénzügyi rendszerének központi magja megbomlott. Ez a mag, amely
1914-ben kizárólag Londonban volt, 1931-ben megoszlott London, New York és Párizs között. London részesedése a
pénzügyi szakértelemtől és a régi szokásoktól függött; New York részesedése a világ nagy hitelezőjeként betöltött
pozíciójától függött; Párizs részesedése a hitelezői pozíció és az aranyat vonzó, alulértékelt valuta kombinációjától függött.
1927 és 1931 között ez a három irányította a világ pénzügyi rendszerét, a háromba beáramló fizetések, a kiáramló hitelek és a
köztük lévő stabil cserék révén. Az 1931. szeptemberi események felbomlasztották ezt a háromszöget. A dollár-frank
viszonylatban továbbra is stabil volt az árfolyam, míg a dollár és a font, valamint a font-frank viszonylatban ingadozásra
kényszerült. Ez nem tette lehetővé az 1928-1931-es rosszul beállított árfolyamok kiigazítását. Konkrétan a frank 1928-as
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alulértékeltségét és a font 1925-ös túlértékeltségét az 1931-es események nem tudták orvosolni. Egy olyan font-frank
árfolyam, amely megszüntette volna a frank alulértékeltségét, olyan font-dollár árfolyamot eredményezett volna, amely
túlkorrigálta volna a font túlértékeltségét. Másrészről a font leértékelődése nagy nyomást gyakorolt mind a
a dollárra és a frankra. Ugyanakkor Nagy-Britannia igyekezett minél jobban kihasználni gazdasági kapcsolatait a hazai
piacával, a birodalommal és a többi országnak azzal a csoportjával, amelyet "sterlingblokknak" neveztek. A hazai piacot az
Egyesült Királyságba irányuló behozatalra kivetett vámok bevezetésével (1931 novemberében különleges vámok, 1932
februárjában pedig általános vámtarifa) tették félre. A birodalmat az 1932 augusztusában Ottawában kötött tizenegy
"birodalmi preferencia" szerződésből álló csoporttal szorosabb gazdasági kapcsolatokba hozták. A sterlingblokkot
megerősítette és kibővítette a különböző országokkal kötött kétoldalú kereskedelmi megállapodások sorozata, kezdve
Norvégiával, Svédországgal, Dániával és Argentínával.
A világ két pénzügyi csoportra oszlott
A világ így két pénzügyi csoportra oszlott - a Nagy-Britannia köré szerveződő font sterlingblokkra és az Egyesült Államok,
Franciaország, Belgium, Hollandia és Svájc köré szerveződő aranyblokkra.
A font sterling aranyhoz viszonyított leértékelődése az aranyblokk valutáit túlértékelté tette, és 1925 óta először mentesítette
Nagy-Britanniát e terhes státusz alól. Ennek eredményeként Nagy-Britannia könnyebben exportált és nehezebben importált,
és közel hét év óta először jutott kedvező kereskedelmi mérleghez. Az aranyországok viszont azt tapasztalták, hogy
depressziójuk felerősödött.
Nagy-Britannia kiszabadul Franciaország rabságából
Az aranystandardról való brit lemondás harmadik eredményeként Nagy-Britannia megszabadult a Franciaországnak való
pénzügyi alávetettségétől. Ez az alávetettség a brit aranytartalékok sebezhető helyzetéből fakadt, szemben a francia
tartalékok dúsan megjelenő megjelenésével. 1931 után a két ország pénzügyi helyzete megfordult. Amikor Nagy-Britannia
1931 után pénzügyi fölényt tudott hozzátenni az 1924 óta birtokolt politikai fölényéhez, lehetővé vált, hogy Nagy-Britannia
rákényszerítse Franciaországot az enyhülés politikájának elfogadására. Ráadásul az 1931-es pénzügyi válságnak kellett
hatalomra juttatnia Nagy-Britanniában azt a nemzeti kormányt, amely az enyhülés politikáját végrehajtotta.
Kereskedelmi korlátok keletkeznek
Negyedik következményeként a még mindig aranyon lévő országok új kereskedelmi akadályokat kezdtek bevezetni, például
vámokat és kvótákat, hogy megakadályozzák Nagy-Britanniát abban, hogy a leértékelődött valuta előnyét kihasználva
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növelje a hozzájuk irányuló exportját. Az aranyról már leszokott országok kezdték meglátni a valuta leértékelődésében rejlő
értéket, és egyesek fejében kezdett kialakulni a leértékelődéssel járó versenyek lehetősége.
Az aranyról való lemondás ötödik következményeként lehetővé vált az újrafegyverkezés anélkül, hogy a költségvetés ebből
eredő kiegyensúlyozatlansága pénzügyi veszélyhez vezetett volna, mint az aranystandard alatt. Ezt kevéssé használták ki,
mert a baloldaliak a pacifizmust, a jobboldaliak pedig az enyhítést tekintették a fegyverkezés helyettesítőjének.
A deflációs politika miatt, amely Nagy-Britanniában az aranyról való lemondást kísérte, a depresszióból való kilábalás csak
nagyon kis mértékben következett be. Sem az árak, sem a foglalkoztatás nem emelkedett 1933-ig, és ettől az évtől kezdve a
javulás lassú volt. A font sterling leértékelődése javulást eredményezett a külkereskedelmi mérlegben, az export nagyon kis
mértékben emelkedett, az import pedig 12 százalékkal csökkent 1932-ben 1931-hez képest. Ez a font sterlingbe vetett
bizalom felélesztéséhez és ezzel egyidejűleg az aranyszabványos valutákba vetett bizalom csökkenéséhez vezetett. A külföldi
pénzeszközök Londonba kezdtek áramlani.
A hitelek ellenőrzése Nagy-Britanniában a Bank of Englandre hárult.
A tőke beáramlása Nagy-Britanniába 1932 elején a font sterling felértékelődését eredményezte az aranyvalutákhoz képest. Ez
a brit kormány számára nem volt kívánatos, mivel tönkretette volna az újonnan megszerzett kereskedelmi előnyét. A font
sterling a dollárhoz képest az 1931. december 1-jei 3,27-ről 1932. március 31-én 3,80-ra értékelődött fel. Ennek
megfékezésére a kormány 1932 májusában létrehozta az árfolyamkiegyenlítő számlát 175 millió font tőkével. Ezt az alapot
az árfolyamok stabilizálására kellett volna felhasználni a piaci trenddel ellentétes devizavásárlással és -eladással. Ezzel
megtört a belső hitelstruktúra régi automatikus piaci szabályozása a nemzetközi pénzforgalom révén. A hitelstruktúra
ellenőrzése a Bank of Englandre maradt, míg a tőzsdék ellenőrzése a Tőzsdei Kiegyenlítő Alaphoz került. Ez lehetővé tette
Nagy-Britannia számára, hogy az országon belül könnyű és bőséges hitelpolitikát folytasson anélkül, hogy a tőke
elmenekülése az országból visszatartotta volna. Mivel az Exchange Equalization Fund nem a valutaellenőrzés rendszere volt,
hanem csupán a rendszeres devizapiac kormányzati irányítása, nem volt abban a helyzetben, hogy a tőke nagyon jelentős
kivándorlását kezelje. Nagy-Britannia könnyű hitelpolitikáját (amelynek célja az üzleti tevékenység ösztönzése volt) így
deflációs árakkal kellett kombinálni (amelyek célja a tőke erőteljes elvándorlásának megakadályozása volt). A banki
kamatlábat 1932 júliusára 2 százalékra csökkentették, és embargót rendeltek el az új külföldi tőkekibocsátásokra, hogy ezt a
könnyű pénzt itthon tartsák. Az embargó alóli legfőbb kivételek a font sterlingblokk Nagy-Britanniához való kötésének
általános politikájához felhasználandó hitelekből adódtak, és ezek bevételét Nagy-Britanniában kellett felhasználni.
Ezen az alapon, bár a font sterling 1932 novemberének végére 3,14-re esett, enyhe gazdasági fellendülés épült ki. Az olcsó
hitel lehetővé tette, hogy a gazdasági tevékenység a régi ágazatokról (mint a szén, acél, textil) új ágazatokra (mint a vegyi
anyagok, motorok, elektromos termékek) helyeződjön át. A vámtarifa lehetővé tette a kartellek és monopóliumok gyors
növekedését, amelyek létrehozásának folyamata legalábbis átmenetileg fellendítette a gazdasági tevékenységet. A továbbra is
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alacsony élelmiszerárak lehetővé tették, hogy az ebből a tevékenységnövekedésből származó jövedelmet más jellegű
szükségletekre, különösen lakásépítésre fordítsák. A költségvetés egyensúlyban volt, és 1934 elején 30 millió font többletet
mutatott.
A brit javulásban nem osztoztak a még mindig aranyon élő országok. A leértékelődött font sterling versenyének
eredményeként kereskedelmi mérlegük a kedvezőtlen oldalra tolódott, és árdeflációjuk fokozódott. Vámokat kellett emelni,
kvótákat és árfolyam-ellenőrzést kellett bevezetni. Az Egyesült Államok aligha tudta az elsőt megtenni
(1930-as vámtarifája már akkor is a legmagasabb volt a történelemben), a többit pedig elvben elutasította.
Az Egyesült Államok válsága, 1933
A brit válság hatására Európa aranyországai arra törekedtek, hogy pénzügyi alapjaikat az arany cserearany-szabványról az
aranyrúd-szabványra módosítsák. Amikor Nagy-Britannia 1931 szeptemberében lemondott az aranyról, Franciaország több
mint 60 millió font sterlingváltással került bajba. Ez devizatartozásának mintegy 30 százalékának felelt meg (7 775 millió
frank a 25 194 millióból). A veszteség meghaladta a Francia Nemzeti Bank teljes tőkéjét és többletét. Hogy a jövőben
elkerülje a hasonló tapasztalatokat, Franciaország elkezdte devizatartalékait aranyra váltani, amelynek nagy részét az
Egyesült Államokból hívta le. Ahogy a fontba vetett bizalom nőtt, a dollárba vetett bizalom csökkent. Szükségessé vált a
New York-i diszkontrátát 1 ½ százalékról 3 ½ százalékra emelni (1932 októbere), és kiterjedt nyíltpiaci értékpapírvásárlásokba bocsátkozni, hogy ellensúlyozzák a deflációs hatásokat. Az aranyexport és az aranyfelhalmozás azonban
folytatódott, amit tovább súlyosbított az a tény, hogy az Egyesült Államok volt az egyetlen olyan aranyszabvány szerinti
ország, ahol még mindig aranyérmék voltak forgalomban.
Az amerikai bankrendszer kezdett összeomlani
A bizalom csökkenése és a likviditás iránti igény következtében az amerikai bankrendszer kezdett összeomlani. Az
Újjáépítési Pénzügyi Társaságot 1932 elején hozták létre 3,5 milliárd dollárnyi kormányzati pénzzel, amelyet bankoknak és
más nagyvállalatoknak kellett megelőlegezni. Az év végére több mint 1,5 milliárd dollárt adott kölcsön. Amikor e hitelek
részleteit közzétették (1933 januárjában), a bankok elleni roham felerősödött. 1932 októberében Nevadában, 1933
januárjában Iowában, februárban hat államban, március első három napján pedig tizenhat államban hirdettek bankszünetet.
Február 1. és március 4. között a New York-i Federal Reserve Bank 756 millió dollárnyi aranyat veszített; 709 millió dollárt
hívott be a többi Federal Reserve Banktól, amelyek szintén ki voltak téve a rohanásoknak.
Az Egyesült Államokban a bankok bezártak.
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Március 4-én végrehajtási rendelettel bezárták az egész Egyesült Államok bankjait, hogy március 12-e után újra megnyissák
őket, ha állapotuk kielégítő volt. Az arany exportját engedélyhez kötötték, a bankjegyek aranyra való átválthatóságát
megszüntették, és az aranytartást magánemberek számára illegálissá tették. Ezek az 1933. április 20-án befejezett rendeletek
kivezették az Egyesült Államokat az aranystandardból. Erre azért került sor, hogy a kormány belföldi programjában
árinflációs politikát folytathasson. Erre nem az amerikai nemzetközi pénzügyi helyzet tette szükségessé, mivel az továbbra is
nagyon kedvező volt. Ez egészen más volt, mint az 1931-es brit helyzet. London akaratlanul hagyta el az aranyat, és utána
ortodox pénzügyi programot követett; Washington 1933-ban önként hagyta el az aranyat, hogy egy unortodox pénzügyi
inflációs programot kövessen.
A központi tőzsdei háromszög felbomlott
Az Egyesült Államoknak az aranystandard elhagyása következtében a London, Párizs és New York közötti központi tőzsdei
háromszög tovább romlott. Mindhárom árfolyam ingadozhatott, bár az árfolyamkiegyenlítő számla kettőt viszonylag stabilan
tartott. A gazdasági bajok világméretű problémájához most hozzáadódott a valutaárfolyam-stabilizáció problémája. NagyBritannia, Franciaország és az Egyesült Államok között vita alakult ki arról, hogy e két probléma közül melyiknek kell
elsőbbséget adni. Franciaország ragaszkodott ahhoz, hogy a gazdasági fellendülés addig nem lehetséges, amíg a valuták nem
stabilizálódnak. Bizonyára igaz volt, hogy mindaddig, amíg a frankot az aranyhoz kötve ugyanolyan értéken tartják,
Franciaország szenvedni fog a font és a dollár leértékelődésétől. Az Egyesült Államok ragaszkodott ahhoz, hogy a gazdasági
fellendülésnek elsőbbséget kell élveznie a stabilizációval szemben, mivel az utóbbi akadályozná az árfelhajtó folyamatot,
amelyet a kormányzat a fellendüléshez nélkülözhetetlennek tartott.
Nagy-Britannia, amely addig támogatta a fellendülés elsőbbségét a stabilizációval szemben, amíg a font volt az egyetlen a
három valuta közül, amely leértékelődött, ragaszkodott a stabilizáció fontosságához, amint a leértékelődés előnyeit a dollár
kezdte megosztani. A dollár és a font leértékelődése egyaránt nagy terhet rótt a frankra. Annak érdekében, hogy
Franciaország ne kényszerüljön le az aranystandardról, Nagy-Britannia 1933. április 28-án 30 millió fontot kölcsönzött neki,
amelyet abból a font sterlingből kellett visszafizetni, amellyel Franciaország 1931 szeptemberében került bajba. 1933
közepéig Nagy-Britannia az árfolyamkiegyenlítő számlát használta arra, hogy megakadályozza a font felértékelődését. Ezt az
Egyesült Államokban a mezőgazdasági kiigazítási törvény inflációellenes Thomas-kiegészítésével (1933. május 12.)
ellensúlyozták. Ez a módosítás felhatalmazta az elnököt arra, hogy a dollárt akár 50 százalékkal leértékelje, legfeljebb 3
milliárd dollár értékű papírpénzt bocsásson ki, és kiterjedt állami kiadási programba kezdjen.
A világgazdasági konferencia, 1933
A stabilizáció vagy a fellendülés prioritása körüli vita az 1933. június 12. és július 27. között Londonban tartott monetáris és
gazdasági világkonferencián érte el tetőpontját. Egy előkészítő szakértői bizottság egy sor előzetes megállapodást dolgozott
ki az országok számára aranyra vagy arany nélkül, árfolyam-ellenőrzéssel vagy anélkül, de magán a konferencián nem
sikerült megállapodásra jutni. Nagy-Britannia és Franciaország megpróbálta rávenni a dollárt, hogy csatlakozzon hozzájuk
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egy ideiglenes de facto stabilizációhoz, amely előkészíti a valódi megállapodást. A frankot és a fontot már 84 frank/font
árfolyamon kötötték egymáshoz, ami 122 shilling londoni aranyárat adott. Az Egyesült Államok nem volt hajlandó
csatlakozni semmilyen ideiglenes stabilizációhoz, mivel a kormányzat hazai gazdaságélénkítő programja sikeres volt.
Az általános árindex az Egyesült Államokban 1933 februárjától júniusig 8,7 százalékkal emelkedett, a mezőgazdasági
termékeké pedig 30,1 százalékkal. A stabilizációs megállapodás puszta utalása is elegendő volt ahhoz, hogy a biztonsági és
nyersanyagárak emelkedése hirtelen megtörjön (1933. június 14.), ezért Roosevelt megszakított minden, a stabilizációra
irányuló tárgyalást (1933. július 3.).
Négy nagy negatívum
A Világgazdasági Konferencia, ahogy William Adams Brown professzor írta, négy nagy negatívumon bomlott fel: a
kereskedelmi korlátozásokat elfogadó országok nem voltak hajlandók azokat valutastabilizáció nélkül feladni; az
aranystandardon lévő országok az inflációtól való félelem miatt nem voltak hajlandók elfogadni az áremelkedést mint a
fellendüléshez vezető utat; Nagy-Britannia
áremelkedést akart, de nem volt hajlandó engedélyezni a kiegyensúlyozatlan költségvetést vagy a közmunkaprogramot; és az
Egyesült Államok, amely az infláció és a közmunkák révén akart fellendülni, nem volt hajlandó a programot a valuta
stabilizálásával akadályozni.
A világ országai három csoportra oszlanak
A gazdasági konferencia kudarca következtében a világ országai hajlamosak voltak három csoportra oszlani: egy
sterlingblokkra, egy aranyblokkra és egy dollárblokkra. Az arany- és a sterlingblokk hivatalosan is megszerveződött, az
előbbi július 3-án, az utóbbi július 8-án. E három csoport között harc alakult ki, hogy a múlt hibáinak gazdasági terheit
egyikről a másikra hárítsák.
A világgazdasági konferencia kudarca
1933 óta sokat írtak arról, hogy megpróbálják megosztani a felelősséget a Világgazdasági Konferencia kudarcáért. Ez
hiábavaló feladat. A rövid távú szűkös önérdek szempontjából minden ország helyesen cselekedett. A világ egésze vagy a
hosszú távú eredmények szempontjából minden ország hibáztatható volt. 1933-ra elmúlt az a nap, amikor bármely ország
követhette a rövid távú önérdekű politikát, és megmaradhatott a liberális kapitalizmusban. Technológiai és intézményi
okokból a különböző országok gazdaságai annyira összefonódtak egymással, hogy az egyik ország önérdekű politikája rövid
távon biztosan kárt okozott volna a többieknek, hosszú távon pedig magának az országnak. Röviden: a nemzetközi és a hazai
gazdasági rendszerek [a pénzhatalom] olyan szintre fejlődtek, hogy a velük kapcsolatos megszokott gondolkodási és eljárási
módszereket [a pénzhatalom] elavultnak [tartotta].
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Az egész amerikai bankrendszer fizetésképtelen.
Az ok, amiért az egyik ország rövid távú önérdekű politikája ilyen éles ellentétben állt egy másik ország hasonló
politikájával, nem azon a tényen alapult, hogy az egyik ország érdekei ellentétesek voltak egy másik ország érdekeivel. Ez
olyan probléma lett volna, amelyet egyszerű kompromisszummal lehetett volna kezelni. A gazdasági nacionalizmusok
közötti konfliktusok azon a tényen alapultak, hogy felületesen nézve a válság a világ fő országaiban teljesen különböző
formákat öltött. Az Egyesült Államokban a válság legnyilvánvalóbb megnyilvánulása az alacsony árak voltak, amelyek
1933-ra az egész bankrendszert fizetésképtelenné tették. A magas árak így az Egyesült Államok számára az adósok és a
hitelezők legfőbb céljává váltak. Nagy-Britanniában a válság legnyilvánvalóbb megnyilvánulása az arany kiáramlása volt,
amely veszélyeztette az aranystandardot. A nemzetközi fizetési mérleg helyreállítása, nem pedig az árak emelkedése lett így
a brit politika legfőbb közvetlen célja. Franciaországban a válság elsősorban a belső költségvetés kiegyensúlyozatlanságában
jelentkezett. A francia aranykészlet több mint megfelelő volt, és az árakat az 1928-as jelentős leértékelés következtében
rendkívül magasnak ítélték. A kiegyensúlyozatlan költségvetés azonban nagy problémát okozott. Ha a hiányt hitelfelvétellel
pótolják, az inflációhoz vezet, és kárt okoz a hitelezői rétegeknek, amelyek oly sokat szenvedtek az 1920-as években. Ha a
hiányt adóztatással pótolnák, az deflációhoz vezetne.
(az üzleti tevékenység visszaesésével) és a tőke elvándorlásához vezetne az országból. A francia kormány számára az
egyetlen kiutat ebből a dilemmából az üzleti tevékenység növekedése jelentette, amely az adókulcsok emelése nélkül növelné
az adóbevételt. Nem látott értéket a magasabb árakkal kapcsolatos amerikai aggodalomban vagy a kereskedelmi mérleggel
kapcsolatos brit aggodalomban, mint rövid távú célokban.
A gazdasági és pénzügyi válság által az egyes országokra gyakorolt különböző típusú hatások közötti ellentétet ki lehetett
terjeszteni a kisebb országokra is. Svájcban (ahol az aranytartalékok jóval 100 százalék fölött voltak) a fő problémát a "forró
pénz" jelentette. Németországban a fő probléma a külföldi adósság volt, de ez hamarosan a többi országot sújtó összes
betegség kombinációjává alakult (alacsony árak, kedvezőtlen kereskedelmi mérleg, kiegyensúlyozatlan költségvetés,
pánikszerű rövid lejáratú hitelek stb.). Hollandiában és a kelet-európai országokban a fő probléma az "árak szegmentálódása"
volt (vagyis hogy az általuk eladott élelmiszerek és nyersanyagok ára gyorsabban csökkent, mint az általuk vásárolt
feldolgozott termékek ára).
A nemzetek a gazdasági nacionalizmus politikáját kezdik követni
A válság hatására - függetlenül attól, hogy milyen jellegű volt az elsődleges hatása - minden ország a gazdasági
nacionalizmus politikáját kezdte követni. Ez a vámemelések, az import engedélyezése, az importkvóták, a behozatalt
korlátozó szumptuárius törvények, a nemzeti eredetre, a védjegyekre, az egészségügyre vagy a karanténra vonatkozó
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törvények, a devizaellenőrzés, a valuták versenyképes leértékelése, az exporttámogatások, az exportdömping stb. formájában
jelent meg. Ezeket először a , és az utánzás és a megtorlás eredményeként gyorsan elterjedtek.
A világkereskedelmi rendszer szegregált piacokra szakad szét
Az ilyen gazdasági nacionalizmus eredményeként hamarosan úgy tűnt, hogy a Londonban összpontosuló régi multilaterális
világfinanszírozási rendszer eltűnését a (szintén Nagy-Britanniában összpontosuló) multilaterális világkereskedelmi rendszer
kétoldalú alapon működő, részben elkülönült piacokra való szétesése követi. A nemzetközi kereskedelem nagymértékben
visszaesett, amint azt a következő számadatok mutatják:
A kereskedelem értéke millió dollárban
1928 1932 1935 1933
Európa kereskedelme 58,082 24,426 20,762 24,065
Világkereskedelem 114,429 45,469 40,302 46,865
Az aranyblokk válsága, 1934-1936
A Világgazdasági Konferencia felbomlása után az Egyesült Államok folytatta a belföldi inflációs politikáját. Ahogy a dollár
leértékelődött, a frankra nehezedő nyomás
nőtt, míg a font az árfolyamkiegyenlítő számla alkalmazásával megpróbált egy középutat követni a frankhoz való leértékelt,
de stabil viszonyban. Ily módon, tisztán mesterséges eszközökkel, a fontot 85 frank körüli szinten tartották. 1933 késő nyarán
(szeptember 8-án) az Egyesült Államok kincstára elkezdte leértékelni a dollárt azáltal, hogy folyamatosan emelkedő áron
(unciánként kb. 30 dollárért, szemben a régi stabilizációs árfolyammal, 20,67 dollárral) aranyat vásárolt. Ez nyomást
gyakorolt a frankra és a fontra is. A defláció egyre súlyosabbá vált Franciaországban, és 1933 októberében a 40 milliárd
frankot meghaladó költségvetési hiány kabinetválsághoz vezetett. 1933 végére az arany ára New Yorkban elérte a 34 dollárt,
és a dollár, amely augusztusban még 4,40 volt a fonthoz képest, 5,50-re esett. 1934. február 1-jén az Egyesült Államok a régi
árfolyam alatti jelentős leértékeléssel visszatért az aranystandardra. Az aranytartalmat az 1932-es érték 59,06 százalékára
csökkentették. Ezzel egyidejűleg a kincstár állandó ajánlatot tett az arany unciánkénti 35 dolláros vételárára. Ez arra szolgált,
hogy a dollárral kapcsolatos bizonytalanság nagy részét megszüntesse, de a frankkal szemben olyan szinten stabilizálta,
amely nagy nyomást gyakorolt a frankra. Ezen az aranyáron a fém az Egyesült Államokba áramlott, Franciaország 1934
februárjában mintegy 3 milliárd frank értékben veszített.
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Franciaország
Így a világválság és a pénzügyi válság, amelytől Franciaország több mint három éven át menekült, kiterjedt rá is.
Franciaország azért tudott megmenekülni, mert az 1920-as években drasztikusan leértékelte az árfolyamát, kiegyensúlyozott
gazdasága volt, és mert képes volt a munkanélküliséget alacsonyan tartani azáltal, hogy korlátozta a Spanyolországból,
Olaszországból és Lengyelországból érkező idénymunkások beáramlását. A font 1931 szeptemberében bekövetkezett válsága
kezdte átterjeszteni a válságot Franciaországra, és a dollár 1933-as válsága tovább súlyosbította a helyzetet. Az 1934-es
amerikai intézkedések, amelyek 59 centes dollárt és 35 dolláros aranyat adtak a világnak, tarthatatlanná tették az aranyblokk
helyzetét. Súlyos deflációt kellett elszenvedniük, vagy le kellett mondaniuk az aranyról, vagy le kellett devalválódniuk.
Legtöbbjük (mert féltek az inflációtól, vagy mert külföldi adósságaik voltak, amelyek súlya megnövekedett volna, ha
valutájuk leértékelődik) megengedte a deflációt, annak minden szenvedésével együtt. Olaszország 1934 áprilisában még
rendeletileg is elrendelte a deflációt, hogy az üzleti tevékenységet a költségek és az árak csökkentésével fenntartsa. Végül az
aranyblokk minden tagjának valamilyen mértékben el kellett hagynia az aranyat a dollár nyomása miatt.
Belgium
Belgium volt az aranyblokk első tagja, amely engedett: 1935. március 18-án devizaellenőrzést vezetett be, és március 30-án
leértékelte a belgát korábbi aranytartalmának mintegy 72 százalékára. A végső csapást, amely kikényszerítette a változást, az
1935. március 26-án bevezetett brit vas- és acélvám jelentette. A gyors és határozott leértékelés eredményeként Belgiumban
jelentős gazdasági fellendülés következett be. Szinte azonnal emelkedett a termelés és az árak, miközben a munkanélküliség
csökkent.
Franciaország megvédi a frankot
Az aranyblokk többi tagja nem vette hasznát Belgium példájának, hanem elhatározták, hogy a végsőkig védik valutájuk
aranytartalmát. Franciaország élen járt ebben a mozgalomban, és politikájával képes volt arra hatni, hogy a blokk többi tagját
is ugyanilyen erőteljes ellenállásra késztesse. Franciaországnak ez az elszántsága a frank védelmére azzal a ténnyel
magyarázható, hogy a franciák nagy tömegei valamilyen módon hitelezők voltak, és miután az 1914-1926-os inflációban
megtakarításaik négyötödét elvesztették, nem néztek örömmel ugyanannak a gyógyszernek egy újabb adagjára. A frank
védelmére tett erőfeszítésekben Franciaországot nagyban segítette a brit valutakiegyenlítő számla tevékenysége, amely óriási
mennyiségben vásárolt frankot, amikor a valuta nagyon gyengévé vált. 1935-re a Számla e célra fordítható forrásai nagyrészt
kimerültek, és a frank hosszú időre az aranyexportpont alá süllyedt.
A Francia Nemzeti Bank 2 ½ százalékról 6 százalékra emelte a diszkontrátát (1935. május 23-28.), ami nyomasztó gazdasági
következményekkel járt. Laval júliusban rendkívüli felhatalmazást kapott a Képviselőházban, és rendeletileg deflációs
politikát fogadott el, az évi rendes állami kiadásokat 40 milliárdról 11 milliárd frankra csökkentette, az összes állami fizetést
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lo százalékkal csökkentette, továbbá csökkentette az összes bérleti díjat, a közüzemi szolgáltatások költségeit és a kenyér
árát.
Az arany elkezdi elhagyni Franciaországot
Ily módon az aranytartalékok (amelyek 1935 folyamán 16 milliárd frankra csökkentek) terhelése enyhült a fokozódó
depresszió árán. Szeptemberben a frank még mindig túlértékelt volt (ami a megélhetési költségeket illeti), a fonthoz képest
mintegy 34 százalékkal, a dollárhoz képest pedig mintegy 54 százalékkal. A francia áraknak a leértékelődött valutájú
országok áraival való paritásba hozásához szükséges deflációt nem lehetett elérni. A kormány 1935 végére feladta az
erőfeszítéseket, és a költségvetési hiányok fedezésére felvett hitelekkel Franciaországot az infláció felé fordította. Az arany
ismét elkezdte elhagyni az országot, és ez a kivonulás áradássá vált, miután 1936 júniusában a Blum vezette baloldali
kormány került hatalomra.
A Blum-féle "népfront" kormány egy lehetetlen programot próbált követni: "infláció az aranyon". A depresszió és a
munkanélküliség enyhítése érdekében inflációra törekedett, és igyekezett az aranyon maradni, mert ehhez a kormány
kommunista és polgári támogatói egyaránt ragaszkodtak. A bizalom helyreállítása és a "frank menekülésének" lassítása
érdekében Blumnak hivatalosan is le kellett tagadnia a szocialista program bevezetésének minden szándékát. A jobboldal így
felfedezte, hogy a baloldali kormány bármely intézkedését megvétózhatja pusztán azzal, hogy tőkét visz ki Franciaországból.
Az ilyen tőkekiáramlás 1936 nyarán is folytatódott, miközben Blum Nagy-Britanniával és az Egyesült Államokkal tárgyalt a
frank leértékeléséről. 1936. szeptember 24-én a banki kamatlábat 3 százalékról 5 százalékra emelték, majd másnap egy
háromhatalmi valuta-nyilatkozatban bejelentették, hogy a frankot "kiigazítják", azután (a stabilizációs alapokon keresztül)
fenntartják az árfolyam-stabilitást, és enyhítik a kereskedelmi korlátozásokat.
Az 1936-os francia leértékelés
A francia leértékelés (1936. október 2-i törvény) úgy rendelkezett, hogy a frank aranytartalmát a régi 65 ½ milligrammos
érték 25,2 százalékáról 34,4 százalékára csökkentik. A francia aranytartalékok ily módon történő felértékeléséből származó
nyereségből 10 milliárd frankos árfolyam-stabilizációs alapot hoztak létre.
Franciaországot megzsarolják a gazdagok
Bár a 136. szeptemberi francia leértékelés szétzúzta az aranyblokkot, és a blokk többi tagját is követésre kényszerítette, nem
vetett véget a deflációs időszaknak. Ennek oka elsősorban a francia leértékelés teljes félrekezelésében keresendő. Ezt a döntő
eseményt túl sokáig halogatták - legalább egy évvel azután, hogy meg kellett volna történnie -, egy olyan évig, amely alatt az
arany folyamatosan áramlott Franciaországból. Ráadásul, amikor a leértékelés megtörtént, az nem volt elégséges, és a frankot
még mindig túlértékeltnek hagyta a többi nagyhatalom árszintjéhez képest. Ráadásul a leértékelést bizonytalanság övezte,
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mivel a törvény lehetővé tette a kormány számára, hogy 43 és 49 milligramm közötti aranytartalomra értékeljen le. Azzal,
hogy a kormány 46 milligramm körüli értéken stabilizálta az aranyat, megakadályozta a bizalom feléledését, mert fennállt a
veszélye egy további, 43 milligrammra történő leértékelésnek. Mire a kormány felismerte, hogy további leértékelésre van
szükség, a helyzet már annyira romlott, hogy a 43 milligrammra történő leértékelés már nem ért semmit.
Végül a leértékelési törvényben a kormány büntetőintézkedéseket hozott az aranyat felhalmozók és spekulánsok ellen, hogy
megakadályozza őket abban, hogy learassák azt a nyereséget, amelyet az aranyuk új értéken történő visszaváltásával
szerezhetnének. Ennek következtében az exportált és felhalmozott arany nem tért vissza, hanem rejtve maradt. Így
Franciaországban tovább folytatódtak a pénzügyi, költségvetési és gazdasági nehézségek. Ezek 1937 közepére olyannyira
elmérgesedtek, hogy az egyetlen lehetséges megoldás az árfolyam-ellenőrzés vagy a drasztikus leértékelés volt. Az előbbit
Nagy-Britannia és az Egyesült Államok által az 1936-os háromoldalú megállapodáson alapuló nyomás és az általuk a
franknak nyújtott stabilizációs alapok által nyújtott támogatás miatt elvetették; az utóbbit pedig minden olyan politikus
elutasította, aki valószínűleg hatalomra kerülhetett volna Franciaországban. Ennek eredményeképpen a frank leértékelések és
részleges leértékelések sorozatán ment keresztül, amelyek a spekulánsokon kívül senkinek sem használtak, és
Franciaországot évekig ipari zavargások és osztályharcok sújtották. A kormány képtelen volt fegyverkezni vagy a
külügyeknek a szükséges figyelmet szentelni, a kormányt az ország jómódú polgárai szisztematikus zsarolásnak vetették alá,
mivel ezek a személyek képesek voltak a frankok eladásával megakadályozni a szociális reformokat, az állami kiadásokat, a
fegyverkezést vagy bármilyen döntési politikát. Csak 1938 májusában történt egy döntő lépés. Ekkor a frankot drasztikusan
leértékelték 179 fontra, és ezen az értéken rögzítették. Aranytartalmát (egy 1938. november 12-i törvénnyel) körülbelül 27,5
milligramm kilenctized finomságban határozták meg. Franciaország ekkorra már évek óta gazdasági káoszban és
kormányzati gyengeségben szenvedett. Ezek a körülmények ösztönözték a német agressziót, és amikor 1938-ban határozott
pénzügyi lépésre került sor, az a növekvő nemzetközi válság miatt már túl késő volt ahhoz, hogy jelentős gazdasági
előnyökkel járjon.
Az aranyblokk megsemmisült
Azt mondtuk, hogy az aranyblokkot az 1936. szeptemberi francia leértékelés tette tönkre. Ez szinte azonnal megtörtént.
Svájc, Hollandia és Csehszlovákia mintegy 30 százalékkal leértékelte valutáját, Olaszország pedig
október vége előtt mintegy 40 százalékkal. A leértékelés mindegyik esetben, mint Belgiumban, nem pedig Franciaországban,
elég nagy összegű és időben elég hirtelen volt ahhoz, hogy hozzájáruljon az üzleti aktivitás érezhető fellendüléséhez és
javulásához. Az egykori aranyblokk minden országa stabilizációs alapot hozott létre az árfolyamok ellenőrzésére, és
csatlakozott az 1936 szeptemberében kötött háromoldalú valutamegállapodáshoz.
A bankok által gerjesztett deflációs válság a II. világháború egyik fő okává vált
Az 1927-1940 közötti, a bankárok által előidézett deflációs válság történelmi jelentőségét aligha lehet túlbecsülni. Olyan
csapást mért a demokráciára és a parlamentáris rendszerre, amelyet ezek későbbi győzelmei a második világháborúban és a
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háború utáni világban nem tudtak teljesen helyrehozni. Lökést adott azoknak a nemzeteknek az agressziójához, ahol a
parlamentáris kormányzat összeomlott, és így a II. világháború egyik fő okává vált. Ortodox gazdasági elméleteivel annyira
megnehezítette a demokratikusnak maradt hatalmakat, hogy ezek képtelenek voltak a védelem érdekében történő
felfegyverkezésre, aminek következtében a II. világháborút a demokratikus államok korai vereségei indokolatlanul
meghosszabbították. Konfliktus alakult ki az ortodox és az unortodox pénzügyi módszerek elméletírói között.
a Nyugat egész gazdasági fejlődését a pénzügyi kapitalizmustól a monopolkapitalizmusig, majd röviddel ezután a pluralista
gazdaság felé vezető útra terelte.
A bankár képlete a válság kezelésére
A bankárok és az unortodox pénzügyek teoretikusai közötti vita a gazdasági válság kezelésének megfelelő módjáról alakult
ki. Ezt a problémát később elemezni fogjuk, de itt csak annyit kell mondanunk, hogy a bankárok a depresszió kezelésére a
bankárok receptje az volt, hogy ragaszkodtak az aranyszabványhoz, a kamatlábak emeléséhez és a deflációra való
törekvéshez, valamint az állami kiadások csökkentéséhez, a költségvetési többlethez vagy legalábbis a kiegyensúlyozott
költségvetéshez ragaszkodtak. Ezeket az elképzeléseket az unortodox (némileg tévesen "keynesiánusnak" nevezett)
közgazdászok pontról pontra teljesen elutasították. A bankárok képlete a gazdasági fellendülést a "pénz értékébe vetett
bizalom helyreállításával" kívánta ösztönözni, vagyis a saját bizalmukkal, ami a bankárok elsődleges gondja volt. Ez a
formula a múltban csak akkor működött, amikor többé-kevésbé véletlenül gyorsabban csökkentette a költségeket (különösen
a béreket), mint a nagykereskedelmi árakat, így az üzletemberek visszanyerték a bizalmat, de nem a pénz értékébe, hanem a
nyereség lehetőségébe. Az unortodox teoretikusok ez utóbbit gyorsabban és közvetlenebbül úgy akarták elérni, hogy a
vásárlóerőt és így az árakat úgy állították helyre, hogy a pénzkínálatot csökkentés helyett növelték, és azt a potenciális
fogyasztók kezébe helyezték, nem pedig a bankokba vagy a befektetők kezébe.....
Ivar Kreuger értéktelen és csalárd értékpapírokat ad el
A pénzügyi kapitalizmus végét talán az aranystandard 1931 szeptemberében bekövetkezett összeomlásával datálhatjuk NagyBritanniában, de a személyes oldalon talán a leglátványosabb egyéniség, a "gyufa király", Ivar Kreuger 1932 áprilisában,
Párizsban elkövetett öngyilkosságával.
Ivar Kreuger (1880-1932) többéves amerikai és dél-afrikai mérnöki tapasztalat után 1911-ben Stockholmban megalapította a
Kreuger & Toll vállalkozói céget. Ez a cég 1918-ra 12 millió koronás tőkével rendelkező pénzügyi társasággá vált, és
elsősorban a Kreuger által szervezett Swedish Match Company holdingban érdekelt.
Egy évtizeden belül Kreuger 43 országban több mint 150 gyufagyárat irányított. E cégek értékpapírjait egy delaware-i
vállalaton (International Match Company néven) keresztül irányította. Ez a holdingtársaság több millió dollár értékpapírt
értékesített szavazati jog nélkül, míg az irányítást a Kreuger & Toll birtokában lévő kis mennyiségű szavazati jogot biztosító
részvényen keresztül gyakorolta. A különböző országok kormányainak nyújtott kölcsönök révén a Kreuger
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gyufamonopóliumokat szerzett, amelyek jelentős összegeket hoztak. Összességében, összesen 330 millió fontot kölcsönöztek
a kormányoknak, ebből 75 millió dollárt Franciaországnak és 125 millió dollár Németországnak. Cserébe Kreuger
megszerezte a világ gyufaiparának 80 százalékát, Európa papír- és fapapírtermelésének nagy részét, hat ország tizennégy
telefon- és távírótársaságát, Svédország, Franciaország és Németország mezőgazdasági jelzálogrendszerének jelentős részét,
nyolc vasércbányát és számos más vállalkozást, köztük a bankok és újságok jelentős csoportját különböző országokban. Az
egész rendszert pazar módon úgy finanszírozták, hogy a világ legjelentősebb befektetési bankárain keresztül értéktelen és
csalárd értékpapírokat adtak el a befektetőknek. Összesen mintegy 750 millió dollár értékben adtak el ilyen értékpapírokat,
körülbelül egyharmadát az Egyesült Államokban. A tekintélyes bostoni Lee, Higginson és Társaság 150 millió dollárt adott
el ezekből az értékpapírokból 600 banknak és brókernek anélkül, hogy értéküket vagy becsületességüket bármilyen
vizsgálatnak alávetette volna, és ezért mintegy 6 millió dollárnyi díjat kapott. A Kreuger által így szerzett pénzt különböző
országoknak nyújtott kölcsönökre, a korábban kibocsátott értékpapírok kamatainak és osztalékának kifizetésére, valamint
Kreuger úr további vállalkozásainak finanszírozására fordították. E hőstettek példájaként említhetjük, hogy a Kreuger & Toll
1919-től 1928-ig 25 százalékos, 1929 után pedig 30 százalékos osztalékot fizetett, többnyire a tőkéből; a Swedish Match
Company általában 15 százalékos osztalékot fizetett. Mindezt azért tették, hogy a befektető közönséget rávegyék, hogy
vásároljon többet a Kreuger értékpapírjaiból, és így tartsa fenn a rendszert.
E közönség ösztönzése érdekében prospektusokat hamisítottak, leveleket hamisítottak, és súlyos költségekkel manipulálták a
tőzsdét. Ugyanazon értékpapír ellenében többször is kibocsátottak kötvényeket. A legpimaszabb módon az olasz és spanyol
gyufamonopóliumok bevételei ellenében bocsátottak ki kötvényeket. Bár Kreuger egyiket sem birtokolta, 80 millió dollár
értékben szerepeltette őket a könyveiben, és az állítás alátámasztására saját maga hamisíttatott kötvényeket. Az 1929-1933
közötti, hosszan elhúzódó válság lehetetlenné tette a rendszer talpon tartását, bár Kreuger nem kerülte el a korrupció és a
csalás egy fokát sem az erre irányuló erőfeszítései során. 1932 márciusában esedékessé vált az International Telephone and
Telegraph 11 millió dollárról szóló váltója, és Kreuger, mivel nem tudta kifizetni azt, öngyilkos lett. Hagyatékával szemben
700 millió dolláros követelést hagyott hátra, míg személyes adósságai 179 millió dollárt tettek ki, 18 millió dolláros vagyon
mellett.
Nagy kombinációk és kartellek alakultak
Kreuger halála csupán az európai pénzügyi kapitalizmus végének szimbóluma.
Ezt az eseményt megelőzően mintegy ötven éven keresztül a pénzügyi rendszer által lehetővé tett központosított irányítást
arra használták fel, hogy monopolisztikus tendenciákat alakítsanak ki az iparban. Ezeket a nagy kombinációk növekedése, a
kartellek és a kereskedelem megalakulása elősegítette.
a vállalati egységek közötti kartellek, valamint a verseny azon kevésbé kézzelfogható korlátozásainak növekedése, amelyeket
tökéletlen és monopolisztikus versenyként ismerünk. Ennek eredményeképpen a verseny csökkent, a piac ellenőrzése nőtt, és
az ipari egységek önfinanszírozása nőtt. Ez utóbbi fejlődés lehetővé tette, hogy az ipar ismét megszabaduljon a pénzügyi
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ellenőrzéstől, mint a pénzügyi kapitalizmust megelőző, tulajdonos-irányítású időszakban. De ellentétben ezzel a korábbi
szakasszal, az ellenőrzés nem tért vissza a pénzemberektől a vállalkozások tulajdonosaihoz, hanem inkább a bürokratikus
menedzserek új osztályának kezébe került, akiknek az ellenőrzési jogköre nem állt semmilyen kapcsolatban az érintett
vállalkozások tulajdonjogának mértékével. Franciaországban a bankárok, bár 1939-ben, a háború kitörésekor visszavonultak,
az 1920-as évek unortodox pénzügyi politikája révén annyira megerősödtek, hogy képesek voltak megakadályozni a
monopolkapitalizmus jelentős győzelmét az 1930-as években, aminek következtében a pénzügyi kapitalizmusról a
monopolkapitalizmusra való áttérés csak az 1940-es években jelentkezett Franciaországban. Az Egyesült Államokban sem
volt teljes az átmenet, amikor 1939-ben kitört a háború, aminek következtében az Egyesült Államok, Franciaországhoz
hasonlóan, de más fontos országokkal ellentétben, még 1940-ben sem tudta lerázni a világválságot.

22. fejezet Refláció és infláció, 1933-1947
A reflációs időszak egyes országokban (például Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban) jóval azelőtt kezdődött, hogy
máshol (például Franciaországban) véget ért volna a deflációs időszak. A fellendülés a legtöbb országban a
nagykereskedelmi árak emelkedésével, az aranystandard feladásával vagy legalábbis leértékelésével és könnyű hitelezéssel
járt együtt. Ez mindenütt a kereslet növekedését, a termelés növekedését és a munkanélküliség csökkenését eredményezte.
1932 közepére a fellendülés a font sterlingblokk tagjai körében volt érzékelhető; 1933 közepére az aranyblokk tagjainak
kivételével általános volt. Ez a fellendülés megállt és bizonytalan volt. Amennyiben a fellendülést kormányzati intézkedések
okozták, ezek az intézkedések inkább a depresszió tüneteinek kezelésére irányultak, mintsem az okok megszüntetésére, és
ezek az intézkedések, mivel ellentétesek voltak az ortodox gazdasági elképzelésekkel, a bizalom csökkentése révén a
fellendülés lassítására szolgáltak. Amennyiben a fellendülést az üzleti ciklus normális működése okozta, a fellendülést
lelassította a vészhelyzeti intézkedések - például a kereskedelem és a pénzügyek ellenőrzése - fenntartása, valamint az a tény,
hogy a gazdasági egyensúlyhiányt, amelyet a depresszió okozott, gyakran felerősítették az első gyenge fellendülés irányába
tett lépések. Végül a fellendülést lelassította a politikai bizonytalanság drasztikus növekedése Japán, Olaszország és
Németország agressziója következtében.
Németország és Oroszország kivételével (mindkettő elszigetelte gazdaságát a világgazdasági ingadozásoktól) a fellendülés
nem tartott tovább három-négy évnél. A legtöbb országban 1937 második felében és 1938 elején éles "recesszió" következett
be. Egyetlen fontos országban sem érték el az árak a recesszió kezdetén az 1929-es szintet (bár annak 10 százalékán belül), és
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a munkanélküliek aránya sem csökkent az 1929-es szintre. Sok országban (de nem az Egyesült Államokban vagy az
aranyblokkban) az ipari termelés elérte az 1929-es szintet.
Az 1937-es recesszió
A recessziót a nagykereskedelmi árak megtörése, az üzleti tevékenység visszaesése és a munkanélküliség növekedése
jellemezte. A legtöbb országban 1937 tavaszán kezdődött és körülbelül tíz hónapig vagy egy évig tartott. Több tényező
okozta: (1) az 1937 előtti áremelkedés nagy részét a spekulatív vásárlások és a "pánikpénz" árucikkekben való menedéket
kereső erőfeszítései okozták, nem pedig a fogyasztói vagy befektetői kereslet; (2) a depresszió és a korai fellendülés
időszakában létrejött számos nemzetközi árupiaci kartell felbomlott, ami az árak csökkenését eredményezte; (3) több
országban, különösen az Egyesült Államokban és Franciaországban, visszafogták az állami hiánykiadásokat; (4) az 19291934 közötti időszakban elhasználódott tőkejavak pótlása okozta az 1933-1937 közötti fellendülés nagy részét, és 1937-ben
kezdett lecsengeni; (5) a spanyolországi polgárháború és az Észak-Kína elleni japán támadás következtében megnövekedett
politikai feszültség a Földközi-tenger térségében és a Távol-Keleten kedvezőtlenül hatott; és (6) "aranypánik" következett be.
Ez utóbbi az arany iránti kereslet hirtelen visszaesését jelentette, amelyet az a tény okozott, hogy az aranytermelés
nagymértékű növekedése, amely az Egyesült Államok kincstári árfolyamának
35 dolláros unciánkénti ára miatt olyan pletykák terjedtek el, hogy a kincstár hamarosan csökkenteni fogja ezt az árat. Az
aranytulajdonlás megszűnt az Egyesült Államokban.
Az 1937-es recesszió következtében az 1933-1935-ös kormányzati politikák, amelyek az első fellendülést adták,
felerősödtek, és egy második fellendülést eredményeztek. A banki kamatlábakat csökkentették - egyes esetekben 1
százalékra; a hiánykiadásokat folytatták vagy növelték; az aranystandardra való visszatérésre irányuló minden erőfeszítést
határozatlan időre elhalasztottak; az Egyesült Államokban véget vetettek az arany sterilizálásának, és felhagytak az arany
felvásárlási árának csökkentésére irányuló minden gondolattal. A recesszió után a legfőbb új tényező egy kisebb, de gyorsan
növekvő jelentőségű tényező volt. A hiánykiadásokat, amelyeket 1937 előtt a közmunkaprojektek finanszírozására
használtak, azután egyre inkább az újrafegyverkezésre fordították. Nagy-Britannia például 186 millió fontot költött
fegyverkezésre az 1936- 1937-es pénzügyi évben, és 262 millió fontot az 1937-1938-as évben. Nem lehet megmondani, hogy
a fegyverkezés ilyen mértékű növekedését mennyiben okozta a hiánykiadások szükségessége, és mennyiben a növekvő
politikai feszültségek következménye. Hasonlóképpen nem lehet megmondani, hogy a politikai feszültségek és az
újrafegyverkezés között melyik az ok és melyik a hatás. Valójában mindhárom tényező közötti kapcsolat az ok és az okozat
kölcsönös reakciója.
Mindenesetre az 1937-es recesszió után a fegyverkezés, a politikai feszültségek és a jólét együtt nőttek. A legtöbb ország
esetében a politikai feszültségek már jóval a teljes jólét elérése előtt a fegyverek nyílt konfliktusban való használatához
vezettek. A legtöbb országban az ipari termelés 1937 végére meghaladta az 1929-es szintet, de a népesség, a hatékonyság és
a tőke növekedése miatt ez az erőforrások teljes kihasználása nélkül valósult meg. Az Egyesült Államokban (függelékként
Kanadával) és Franciaországban (függelékként Belgiummal) a termelés az 1930-as évek során végig alacsony maradt, az első
párban csak 1939 késő nyarán érte el az 1929-es szintet, a második párban pedig soha nem érte el az 1929-es szintet. Mivel a
329

legtöbb ország (Németország és a Szovjetunió kivételével) nem tudta elérni az erőforrások teljes kihasználását, lehetővé vált,
hogy az erőforrások egyre nagyobb százalékát fordítsák fegyverkezésre anélkül, hogy az életszínvonal csökkenését
elszenvedték volna. Valójában, sokak meglepetésére, éppen az ellenkezője következett be - ahogy a fegyverkezés növekedett,
az életszínvonal javult, mivel a javuló életszínvonal legfőbb akadálya - a fogyasztói eszközök hiánya - nem tudott javulni.
a vásárlóerő hiányát, azáltal orvosolták, hogy a fegyvergyártás ezt a vásárlóerőt a piacra juttatta anélkül, hogy a piacra olyan
árukban kifejezett ellenértéket hozott volna, amelyek a vásárlóerőt felemésztették volna.
A bebörtönzött tőke létezése
A depresszióból való kilábalás 1933 után nem eredményezte azoknak a korlátozásoknak és ellenőrzéseknek a jelentős
csökkenését, amelyeket a depresszió hozott a kereskedelmi és pénzügyi tevékenységre. Mivel ezeket az ellenőrzéseket a
depresszió miatt hozták létre, elvárható lett volna, hogy a depresszió megszűnésével ezek az ellenőrzések enyhüljenek.
Ehelyett ezeket fenntartották, és néhány esetben kiterjesztették. Ennek több oka is volt. Először is, ahogy a politikai válság
egyre intenzívebbé vált, felismerték ezeknek az ellenőrzéseknek a védelmi és háborús értékét. Másodszor, erős bürokratikus
érdekek fűződtek ezen ellenőrzések érvényesítéséhez. Harmadszor, ezek a korlátozások, amelyeket elsősorban a
külkereskedelem ellenőrzésére hoztak létre, nagyon hatékonynak bizonyultak a belföldi gazdasági tevékenység
ellenőrzésében. Negyedszer, ezen ellenőrzések védelme alatt az egyes országok közötti árszínvonalbeli különbségek olyan
nagyra nőttek, hogy az ellenőrzések megszüntetése darabokra szaggatta volna gazdasági struktúrájukat. Ötödször, a külföldi
verseny elleni védelem iránti igény olyan nagy maradt, hogy ezeket az ellenőrzéseket nem lehetett megszüntetni. Hatodszor,
az országok közötti adós-hitelező kapcsolatok továbbra is érvényesek és kiegyensúlyozatlanok maradtak, és új ellenőrzéseket
igényeltek volna, amint a régieket feloldják, hogy megakadályozzák a kiegyensúlyozatlan kifizetéseket és a deflációs
nyomást. Hetedszer, a nemzeti gazdasági rendszereken belül a "bebörtönzött tőke" létezése lehetetlenné tette az ellenőrzések
felemelését, mivel az ilyen tőke menekülése bomlasztó hatással lett volna a gazdasági rendszerre. Az ilyen bebörtönzött tőke
legfőbb példája a németországi zsidók vagyona volt, amely több mint lo milliárd márkát tett ki.
Ilyen és más okok miatt a vámok, kvóták, támogatások, árfolyam-ellenőrzés és a piac kormányzati manipulációja
folytatódott. Az a pillanat, amikor ezeket az ellenőrzéseket a legkönnyebben vissza lehetett volna vonni, 1937 eleje volt, mert
ekkorra a fellendülés már jól fejlett volt, és a nemzetközi egyensúlytalanságok kevésbé voltak élesek az aranyblokk 1936
végi felbomlása miatt. A pillanat úgy telt el, hogy nem sok minden történt, és 1937 végére a recesszió és az egyre súlyosbodó
politikai válság minden reményt utópiává tett az ellenőrzések enyhítésére.
A Hull kölcsönös kereskedelmi program
Ilyen reményeket azonban 1937 előtt és után is találtak. Ezek közé tartoztak az 1930-as és 1937-es oslói megállapodások, az
1932-es Ouchy-egyezmény, az 1934-es és az azt követő Hull kölcsönös kereskedelmi program, az 1937-es Van Zeeland330

misszió és a Népszövetség folyamatos munkája. Ezek közül csak a Hull-program valósított meg valami konkrétumot, és
ennek fontossága vitatható.
Az Egyesült Államok lett a szabadkereskedelem legfőbb védelmezője a világon.
A Hull-féle kölcsönös kereskedelmi program politikai szempontból nagyobb jelentőséggel bír, mint gazdasági szempontból.
Nyíltan a szabadabb és többoldalú kereskedelemre irányult. Az 1934-ben elfogadott és azóta rendszeres időközönként
megújított törvény felhatalmazta a végrehajtó hatalmat arra, hogy más országokkal olyan kereskedelmi megállapodásokról
tárgyaljon, amelyekben az Egyesült Államok bármilyen mértékben, legfeljebb 50 százalékkal csökkentheti a vámokat.
Vámjaink ilyen módon történő csökkentéséért cserébe kereskedelmi engedményeket reméltünk a megállapodás másik felétől.
Bár ezek a megállapodások formájukban kétoldalúak voltak, valójában többoldalúak voltak, mivel mindegyik megállapodás
tartalmazott egy feltétel nélküli legnagyobb kedvezményes ország záradékot, amellyel mindegyik fél kötelezte magát arra,
hogy a másik félnek legalább akkora engedményeket nyújt, mint amekkorákat annak a legnagyobb kedvezményes országnak,
amellyel kereskedett. Az ilyen záradékok eredményeként az egyik fél által tett engedmények általában más országokra is
vonatkoztak. Az Egyesült Államok érdeke a világkereskedelem korlátozásainak megszüntetésében abban a tényben rejlett,
hogy a gazdasági tevékenység majdnem minden területén olyan termelési kapacitással rendelkezett, amely meghaladta a
hazai kereslet kielégítéséhez szükségeset. Ennek következtében exportálnia kellett, vagy a felesleges árucikkekkel kellett
megküzdenie. Az Egyesült Államoknak a kétoldalú kereskedelem helyett a többoldalú kereskedelemben való érdeke abban a
tényben rejlett, hogy a többletei mindenféle árutípusban - élelmiszerek, nyersanyagok és ipari termékek - megvoltak, és ezek
piacát mindenféle külföldi gazdaságban kellett keresni, nem pedig egyetlen típusban.
Az Egyesült Államoknak többletkészletei voltak élelmiszerekből, például búzából, sertéshúsból és kukoricából;
nyersanyagokból, például kőolajból, gyapotból és vasból; speciális ipari termékekből, például rádiókból, autókból és
mozdonyokból. Nem lehetett mindezeket a típusokat eladni egy olyan élelmiszertermelő országnak, mint Dánia, vagy egy
olyan nyersanyagtermelő országnak, mint Kanada vagy a Maláj Államok, vagy egy olyan ipari országnak, mint Németország
vagy Nagy-Britannia. Ennek megfelelően az Egyesült Államok lett a szabadabb és többoldalú kereskedelem legfőbb
védelmezője a világon. Fő érve azon alapult, hogy az ilyen kereskedelem minden fél számára hozzájárulna a magasabb
életszínvonalhoz. Az Egyesült Államok számára, amelynek politikai biztonsága olyan szilárd volt, hogy ez ritkán igényelt
egy pillanatnyi gondolkodást, a magasabb életszínvonal volt a létezés legfőbb célja. Ennek megfelelően az Egyesült Államok
számára nehéz volt megérteni egy olyan állam álláspontját, amely politikai biztonság híján a magas életszínvonalat e
biztonság mögé sorolta.
A náci Németország függetlenségre törekszik
A nemzetközi kereskedelem problémájához való hozzáállásában éles ellentétben állt az Egyesült Államokkal a náci
Németország. Ez és más országok "függetlenségre" törekedtek (vagyis politikai célokat akartak elérni a gazdasági szférában),
és elutasították a "függőséget", még akkor is, ha az magasabb életszínvonalat jelentett. Gyakran elutasították azt az érvet,
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hogy az autarkia szükségszerűen káros az életszínvonalra vagy a nemzetközi kereskedelemre, mert "autarkia" alatt nem a
mindenben való önellátást értették, hanem a szükségletek terén való önellátást. Amint ez megvalósult, kijelentették, hogy
hajlandóak a világkereskedelmet a nem létfontosságú cikkek terén olyan mértékben kiterjeszteni, amilyen mértékben az
életszínvonal bármelyikét is.
megkívánja.
A harmadik világ országait megfosztják szuverenitásuktól, és vazallusállamokká degradálják.
Az autarkia új hangsúlyozásának alapvető kulcsa abban a tényben keresendő, hogy az ilyen gazdasági magatartás hívei új
felfogással rendelkeztek a szuverenitás jelentéséről. Számukra a szuverenitásnak nem csak minden olyan jogi és politikai
jelentéstartalommal bírt, mint amivel mindig is rendelkezett, hanem ezen felül magában kellett foglalnia a gazdasági
függetlenséget is. Mivel ezt a gazdasági függetlenséget az elmélet szerint csak a nagyhatalmak nyerhették el, a kisebb
államokat meg kellett fosztani a legteljesebb értelemben vett szuverenitástól, és a nagyhatalmakkal szemben egyfajta
vazallusi vagy kliensi állapotba kellett szorítani. Az elmélet szerint minden egyes nagyhatalomnak, hogy teljes szuverenitást
élvezhessen, az autarkia politikáját kell követnie. Mivel egyetlen nagyhatalom sem lehet önellátó a saját országhatárain belül,
ezért ki kell terjesztenie az autarkia szféráját a gyengébb szomszédjaira is, és ennek a szférának nemcsak politikai, hanem
gazdasági következményei is lesznek, mivel elképzelhetetlen volt, hogy bármelyik nagyhatalom megengedje, hogy kisebb
szomszédjai veszélybe sodorják őt azzal, hogy hirtelen elvágják az ellátását vagy a piacait.
A kontinentális tömbök felemelkedése lehetővé tette, hogy a világ nagy politikai egységekbe integrálódjon.
Az elmélet tehát a néhány Nagyhatalom körüli kisebb államok összevonásaiból álló "kontinentális blokkok" elképzeléséhez
vezetett. Ez az elmélet teljesen összhangban volt a XIX. század végének és a XX. század elejének politikai fejlődésével. Ez a
fejlődés az államok hatalmának növekvő egyenlőtlenségét hozta magával, a Nagyhatalmak számának csökkenésével. A
nagyhatalmak számának csökkenése a technológia fejlődése miatt következett be, amely olyan szintre fejlődött, hogy csak
néhány állam tudta követni. A kontinentális tömbök elmélete összhangban volt a kommunikáció, a közlekedés, a fegyverek
és az igazgatási technikák fejlődésével is. Ezek szinte elkerülhetetlenné tették, hogy a világ egyre nagyobb politikai
egységekbe integrálódjon. E fejlődés elkerülhetetlenségét mutatja, hogy az 1914-1945 közötti, a kis államok (mint
Lengyelország, Csehszlovákia, Hollandia és Belgium) megőrzéséért vívott háborúknak köszönhetően sikerült hétről kettőre
csökkenteni a nagyhatalmak számát.
Az államok törvénytelen módszerekkel elérni kívánt integrációja
Az államok kontinentális vagy más nagy blokkokba való integrációja, mint láttuk, teljesen legitim és elérhető törekvés volt,
de az agresszor államok (mint Németország, Japán és Olaszország) teljesen törvénytelen módszerekkel törekedtek rá. Az
ilyen integráció elérésének jobb módszere a megegyezésen és a kölcsönös behatoláson alapult volna. Ez a föderalista
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integrációs módszer azonban csak akkor lehetett volna sikeres, ha őszintén felajánlották volna az agresszor államok autoriter
megoldásának alternatívájaként. Ez nem történt meg.
Ehelyett a "liberális" államok elutasították az integráció elkerülhetetlenségének elismerését, és miközben ellenálltak a
tekintélyelvű megoldásnak, az integráció egész folyamatának is igyekeztek ellenállni. Arra törekedtek, hogy megőrizzék a
szuverén államok atomista világszerkezetét, amely annyira nem felelt meg a technológiai fejlődésnek sem a politika (új
fegyverek, gyors szállítás és gyorsabb kommunikáció), sem pedig a gazdaság (tömeges és gyorsabb kommunikáció) terén.
termelés és az olyan egzotikus anyagok iránti növekvő igény, mint a kis és elszórt mennyiségben előforduló ón, gumi vagy
urán). Ennek eredményeképpen a liberális hatalmak ellenálltak a német törekvéseknek, hogy megbirkózzanak a valós világ
fejleményeivel, anélkül, hogy bármilyen reális vagy progresszív helyettesítő programot állítottak volna a helyébe.
Az országok többsége integrációs kényszerhelyzetbe került
A liberális hatalmak negativista politikáját súlyosbította, hogy ezek a hatalmak Németországot és másokat olyan helyzetbe
hozták (mint adósokat), hogy önkéntes alapon a világ nagyobb integrációja irányába hajtották őket. Ez abban nyilvánult meg,
hogy ezeknek a hatalmaknak szabadabb és nagyobb mértékű kereskedelmet kellett elfogadniuk, hogy adósságukat ki tudják
fizetni. Miután a világ országainak többségét abba a helyzetbe hozták, hogy adósságaik kifizetése érdekében fokozott
integrációra van szükségük, a liberális országok a maguk számára az izolacionista, gazdasági nacionalizmus politikájának
elfogadásával (magas vámokkal, a hosszú távú kölcsönök megszüntetésével stb.) lehetetlenné tették az ilyen föderalista
alapon történő integrációt. Ez a gazdasági kérdésekben folytatott kutyaszorítós politika nagyon hasonló volt a politikai
kérdésekben folytatott politikájukhoz, ahol miután létrehoztak egy szervezetet a béke elérése érdekében, elutasították, hogy
Németországot a szervezet részévé tegyék, és később, amikor Németország részévé vált, nem voltak hajlandók a szervezetet
békés célokra használni, hanem inkább a versailles-i szerződés érvényesítésére vagy a Szovjetunióval szembeni erőegyensúly
kiépítésére próbálták felhasználni.
A nemzetközi szervezet eszközei nem voltak eléggé fejlettek ahhoz, hogy megakadályozzák a nacionalizmus felemelkedését
A liberális államoknak ez a kudarca az 1920-as években még nyilvánvalóbbá válik, ha megvizsgáljuk a korlátozó gazdasági
és pénzügyi politikák nagymértékű növekedését az 1930-as években. Általában azt szokták mondani, hogy ezek túlzásait a
nacionalizmusnak a depresszióból eredő nagymértékű növekedése okozta. Ez nem igaz, és az ilyen korlátozások növekedése
nem idézhető a nacionalizmus erősödésének bizonyítékaként. Egyetlen ország sem nacionalista okokból kezdett bele ezekbe
a politikákba - vagyis azért, hogy saját népét szorosabban integrálja, vagy hogy élesebben megkülönböztesse más népektől,
vagy azért, hogy saját népét egy másik nép fölé emelje. A gazdasági nacionalizmus erősödése ennél sokkal gyakorlatiasabb
okon alapult - azon a tényen, hogy a nemzet volt az egyetlen olyan társadalmi egység, amely képes volt cselekedni a
depresszióból eredő vészhelyzetben. Az emberek pedig cselekvést követeltek. Ehhez az egyetlen rendelkezésre álló szerv a
nemzeti állam volt. Ha egy szélesebb körű szerv állt volna rendelkezésre, akkor azt használták volna. Mivel nem volt, az
államot kellett használni - nem azzal a céllal, hogy a szomszédokat megkárosítsuk, hanem kizárólag azzal a céllal, hogy
magunknak hasznot hozzunk. Az, hogy a szomszédok megsérültek, többé-kevésbé véletlen következmény volt, sajnálatos, de
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elkerülhetetlen mindaddig, amíg a politikai szervezet legnagyobb egysége (vagyis a legnagyobb, teljes cselekvésre képes
egység) a nemzetállam volt. Amikor egy színház kigyullad, és a kialakult pánikban emberek taposnak el, ez nem azért
történik, mert bárki is ezt akarta volna, hanem pusztán azért, mert minden egyes ember igyekezett minél hamarabb
kimenekülni az épületből.
a lehető leghamarabb ki akart menekülni az épületből. Az eredmény katasztrófa, mert az egyén az egyetlen rendelkezésre
álló, cselekvésre képes egység. Az egyén pedig túl kicsi cselekvési egység ahhoz, hogy sok egyént megkíméljen a
tragédiától. Ha létezik egy nagyobb szervezeti egység (mint például, ha a színházban tartózkodó személyek egy gyalogos
századot alkotnak tisztjeivel együtt), vagy ha egy hidegvérű személy képes a csoportot az egyénnél nagyobb cselekvési
egységgé szervezni, akkor talán mindenki biztonságban megmenekülhet. De a pánik kitörése után a szervezet kialakításának
esélye szinte nulla. 1929-1934-ben a pánik azelőtt kezdődött, hogy a nemzetállamnál nagyobb cselekvési egység létezett
volna. Ennek eredményeként mindenki szenvedett, és a pánik kezdete után a szervezet kialakítására tett csekély erőfeszítések
hiábavalóak voltak. Ez az 1920-as évek igazi tragédiája. Azok konzervativizmusa, félénksége és képmutatása miatt, akik
1919-1929 között megpróbáltak egy nemzetközi szervezetet létrehozni, ez a szervezet 1929-re, a vészhelyzet kezdetére
annyira elégtelen volt, hogy a létrehozott szervezetet inkább tönkretették, mintsem megerősítették. Ha 1929-ben a
nemzetközi együttműködés eszközei tovább fejlődtek volna, a cselekvés iránti igény felhasználta volna ezeket az eszközöket,
és a politikai fejlődés új korszaka kezdődött volna el. Ehelyett ezen eszközök elégtelensége arra kényszerítette az embereket,
hogy a rendelkezésre álló legszélesebb körű eszközhöz - a nemzetállamhoz - folyamodjanak; és ezzel egy olyan visszalépő
mozgalom vette kezdetét, amely képes volt az egész nyugati civilizáció elpusztítására.
A gazdasági nacionalizmus felemelkedése
A gazdasági nacionalizmus, amely a válságban való cselekvés szükségességéből fakadt - és a multilaterális (azaz
nemzetközi) cselekvésre képes szerv hiánya miatt egyoldalúan kellett cselekedni -, az 1931-1933-as pénzügyi és gazdasági
összeomlást követően több fejlemény által is felerősödött. Először is fokozta azt, hogy Németország 1932-ben, Olaszország
1934-ben, Japán 1936-ban és az Egyesült Államok 1938-ban felfedezte, hogy a defláció megelőzhető az újrafegyverkezéssel.
Másodsorban az a felismerés növelte, hogy a politikai tevékenység erősebb és alapvetőbb, mint a gazdasági tevékenység - ez
a felismerés akkor vált világossá, amikor kiderült, hogy minden egyoldalú gazdasági megoldás felé tett lépés más nemzetek
megtorlásait eredményezte, amelyek semmissé tették azt a lépést, és szükségessé tettek egy újabb lépést, amely viszont újabb
megtorlásokat váltott ki; ez hamarosan megmutatta, hogy az önellátásra képes nemzetek kivételével a gazdasági szférában
tett ilyen lépésekkel nem lehet sokat elérni, és hogy az egyoldalú lépéseket, ha egyáltalán megteszik, politikai lépéseknek kell
kísérniük (amelyek nem engedik meg a megtorlásokat). Harmadszor, a gazdasági nacionalizmust növelte, az
internacionalizmust pedig csökkentette a politikai bizonytalanság nagymértékű növekedése, mivel a nemzetközi gazdasági
szervezet fenntartása azzal járt, hogy az egyén gazdasági sorsát bizonyos mértékig egy másik ország kezére bízta. Ehelyett
inkább a gazdasági nacionalizmus erősödött az autarkia, a biztonság, a gazdasági mozgósítás stb. nevében. Az önellátást, még
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ha ez alacsonyabb életszínvonallal is járt, jobbnak tartották a nemzetközi munkamegosztással szemben, azzal az indokkal,
hogy a politikai biztonság fontosabb, mint a magas és bizonytalan életszínvonal.
A nemzetközi kereskedelem újabb sérülést szenvedett el
E három ok következményeként a nemzetközi kereskedelem új sérülést szenvedett. A régi, tizenkilencedik századi
árutranszfer az ipari és a gyarmati területek (élelmiszer- és nyersanyagtermelők) között pusztán természetes fejlődéssel
hanyatlani kezdett.
a gyarmati területek iparosodásának eredményeként. Most azonban a gazdasági nacionalizmus erősödése következtében egy
másfajta transzfer megszakadt. Ez az ipari nemzetek közötti transzfer volt, amely a nemzetközi munkamegosztásból és a
nyersanyagok egyenlőtlen elosztásából eredt. Ennek példáját a nyugat-európai vas- és acéliparban láthatjuk. Ott a brit és
német szenet, a francia és belga alacsony minőségű vasérceket, a svéd magas minőségű vasérceket összekeverték és
kombinálták, hogy Svédországban magas minőségű sebészeti acélokat, Belgiumban alacsony minőségű építőacélokat,
Németországban nehézgépipari termékeket, Franciaországban pedig könnyű acéltermékeket lehessen gyártani. Ez az
árutranszfer az 1929 utáni gazdasági nacionalizmus támadása során kezdett megszakadni. Ennek következtében a történelem
visszafelé fordult, és a gyarmati termékek régebbi cseréje az ipari termékekkel szemben relatív jelentőségében megnőtt.
A gazdasági nacionalizmus erősíti a bilateralizmust
A gazdasági nacionalizmus a bilateralizmus irányába mutató tendenciát is erősítette. Ez fő és legkorábbi lendületét
Németországtól kapta, de hamarosan más országok is követték, míg 1939-re az Egyesült Államok lett a multilaterális
kereskedelem egyetlen fontos támogatója. A legtöbb ország azzal indokolta a bilateralizmus elfogadását, hogy a
Németország által gyakorolt gazdasági nyomás miatt volt kénytelen elfogadni azt. Sok esetben ez nem volt igaz. Néhány
állam, mint például Ausztria vagy Románia, azért kényszerült a bilateralizmus elfogadására, mert csak így tudtak kereskedni
Németországgal. De más, sokkal
fontos államok, köztük Nagy-Britannia, nem tudták ezt a kifogást felhasználni, bár ők is ezt használták ürügyként. A
bilateralizmus és a protekcionizmus elfogadásának valódi okai Nagy-Britanniában a brit belföldi gazdaság szerkezetében
keresendők, különösen annak a gazdaságnak a monopóliumok és kartellek nagy és gyors növekedése révén növekvő
merevségében.
Nagy-Britannia új kereskedelempolitikája
Nagy-Britannia 1931 utáni új kereskedelempolitikája az Egyesült Államok által követett politika teljes ellentéte volt, bár
Németország szélsőségesebb és látványosabb módszerei ezt a tényt 1945-ig sokak elől elrejtették. Az Egyesült Államok a
multilateralizmusra és a világkereskedelem kiterjesztésére törekedett. Nagy-Britannia az adósságbehajtásra és az export
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növelésére törekedett a bilateralizmus révén. Egyenlő bánásmód nélkül, kereskedelmi egyezményei elsősorban az adósságok
csökkentésére, másodsorban pedig az export növelésére törekedtek, ha ez utóbbi összeegyeztethető volt az adósságok
csökkentésével. Egyes esetekben a fennálló adósságok csökkentése érdekében megállapodásokat kötött a Nagy-Britanniából
származó export korlátozásáról vagy az ilyen árukra vonatkozó kvóták csökkentéséről (1936. áprilisi, 1936. novemberi és
1938. márciusi angol-olasz megállapodások, az 1939. márciusi módosításokkal). Fizetési megállapodásokat és
elszámolásokat kötött az adós országokkal.
A folyó kereskedelmet alárendelték a múltbeli adósságok kiegyenlítésének. Ez szöges ellentéte volt az amerikai elméletnek,
amely hajlamos volt elhanyagolni a múltbeli adósságokat a jelenlegi kereskedelem kiépítése érdekében, abban a reményben,
hogy végül a múltbeli adósságokat a kereskedelem megnövekedett volumene miatt likvidálni lehet. A britek a gyors
kifizetésekkel járó kisebb kereskedelmi volument részesítették előnyben a késleltetett kifizetésekkel járó nagyobb
volumennel szemben.
Ez a taktika nem működött túl jól. Nagy-Britannia még az elszámolásokkal és a korlátozott exporttal is nagy nehezen tudott
kedvezőtlen kereskedelmi mérleget létrehozni az adós országokkal. Az egyenlegei általában kedvezőek maradtak, az export
magasabb volt, mint az import. Ennek következtében a kifizetések továbbra is elmaradtak (Törökország tekintetében két és
fél év), és újra kellett írni az új kétoldalúságot megtestesítő kereskedelmi megállapodásokat (Olaszország esetében három év
alatt négy megállapodást). Egyes esetekben (mint 1938 májusában Törökország esetében) speciális közös kereskedelmi
szervezeteket hoztak létre, amelyek az elszámoló ország termékeit a szabadpiacon értékesítették, hogy az elszámoló
országból Nagy-Britanniának járó tartozások kifizethetők legyenek. Ez azonban azt jelentette, hogy a szabad
csereországoknak Nagy-Britanniából kellett beszerezniük a török termékeket, és saját termékeik közül semmit sem tudtak
eladni Törökországban a csere hiánya miatt.
Mivel Nagy-Britannia a kétoldalú megállapodásokkal nem érte el azt, amit remélt, arra kényszerült, hogy ezeket a
megállapodásokat mással váltsa fel, mindig a nagyobb ellenőrzés irányába haladva. Az eredetileg önkéntes elszámolási
megállapodásokat később kötelezővé tették; a korábban egyoldalú megállapodások később kétoldalúvá váltak. NagyBritannia bartermegállapodásokat kötött különböző országokkal, köztük egy alkalommal közvetlenül gumit cserélt búzára az
Egyesült Államokkal. A Brit Ipari Szövetség 1939-ben odáig ment, hogy a legtöbb gazdasági tevékenységre vonatkozóan a
piacok felosztásáról és az árak rögzítéséről szóló megállapodásra törekedett Németországgal.
Mindezek következtében megzavarodtak a nemzetközi árupiacok, amelyeken bármit lehetett venni vagy eladni (ha az ár
megfelelő volt). Ezek központja (főként Nagy-Britanniában) kezdett eltűnni, pontosan úgy, ahogyan a nemzetközi tőkepiac
(szintén Nagy-Britanniában összpontosulva). Mindkét piac részleges és elkülönült piacokra bomlott. Valójában a korszak
egyik fő fejleménye A piac eltűnése volt. Érdekes tény, hogy a modern Európa története időben pontosan párhuzamos a piac
létezésével (a XII. századtól a XX. századig).
Az infláció időszaka, 1938-1945
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A refláció időszaka, amely a legtöbb országban 1933 első felében kezdődött, anélkül olvadt bele az ezt követő inflációs
időszakba, hogy a kettő között éles határvonal húzódott volna. Az árak, a jólét, a foglalkoztatás és az üzleti tevékenység 1933
utáni növekedését általában az állami kiadások növekedése okozta. Ahogy a politikai válság súlyosbodott az Etiópia,
Spanyolország, Kína, Ausztria és Csehszlovákia elleni támadásokkal, ezek az állami kiadások egyre inkább a fegyverkezési
kiadások formáját öltötték. Több éven keresztül a legtöbb országban lehetséges volt a fegyverkezési termelés növelése
anélkül, hogy a fogyasztási javak vagy a tőkejavak termelését csökkentették volna, pusztán azáltal, hogy a depresszióban
tétlenül álló erőforrásokat, embereket, gyárakat és tőkét munkába állították. Csak akkor kezdődött el az infláció időszaka,
amikor már nem voltak kihasználatlan erőforrások, és a fegyverkezés növelését úgy kellett elérni, hogy a fogyasztási vagy
tőkejavak termeléséből erre a célra forrásokat vontak el. Ekkor kezdődött meg a verseny a fegyvergyártók és a
vagyontermelők között a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrásokért. Ez a verseny árverseny formájában zajlott, mindkét
fél magasabb béreket kínált a munkaerőért, magasabb árakat a nyersanyagokért. Az eredmény
az infláció volt. Az a pénz, amelyet a közösség a vagyontermelésre és a fegyvergyártásra egyaránt kapott, csak az előbbi
megvásárlására állt rendelkezésre (mivel a fegyvereket általában nem kínálják eladásra a nyilvánosságnak). Ez
nagymértékben fokozta az inflációt. A legtöbb országban a reflációról az inflációra való áttérés csak a háborúba való belépés
után következett be. Németország volt a legfőbb kivétel, és talán Olaszország és Oroszország is, mivel ezek mindegyike
1938-ra már meglehetősen teljes mértékben kihasználta erőforrásait. Nagy-Britanniában ez a teljes kihasználás csak 1940ben vagy 1941-ben, az Egyesült Államokban pedig csak 1942-ben, sőt 1943-ban következett be. Franciaországban és a
kontinens többi országában, amelyeket Németország 1940-ben és 1941-ben lerohant, az erőforrások ilyen teljes kihasználása
nem valósult meg a vereségük előtt.
Az 1938-1947 közötti inflációs időszak nagyon hasonlított az 1914-1920 közötti inflációs időszakhoz. A vagyon és a javak
pusztulása sokkal nagyobb volt; az erőforrások mozgósítása az ilyen pusztításhoz szintén nagyobb volt. Ennek
eredményeképpen a reálvagyon kínálatát, mind a termelők, mind a fogyasztókét, sokkal teljesebben korlátozták. Másrészt a
megnövekedett tudás és tapasztalat miatt a pénzkibocsátás és annak kezelése sokkal ügyesebben volt kezelhető. A két
tényező együttesen olyan mértékű inflációt eredményezett, amely a második világháborúban valamivel kevésbé volt intenzív,
mint az elsőben. Az árszabályozást és a fejadagolást jobban alkalmazták és szigorúbban érvényesítették. A pénzfeleslegeket a
kötelező vagy önkéntes megtakarítások új technikáival használták fel. A háború finanszírozása ügyesebb volt, így hasonló
mértékű infláció mellett sokkal nagyobb termelésnövekedést lehetett elérni.
A kölcsönbérlet felhasználása
A II. világháború finanszírozásának az I. világháborúhoz viszonyított javulása nagyrészt abból eredt, hogy a figyelmet a pénz
helyett a reálforrásokra összpontosították. Ez tükröződött mind abban, ahogyan az egyes országok a saját belső gazdaságukat
irányították, mind pedig az országok közötti kapcsolatokban. Ez utóbbi abban nyilvánul meg, hogy Amerika szövetségeseit
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az I. világháborúban alkalmazott kereskedelmi csere helyett a Lend-Lease segítségével látták el harci készletekkel. A
kereskedelmi csere és az ortodox finanszírozás alkalmazása az első világháborúban a háború utáni időszakban a kormányközi
adósságok és a rosszindulat szörnyű terhét hagyta maga után. A második világháborúban az Egyesült Államok a Lend-Lease
keretében 27 000 millió dollár értékben szállított ellátmányt Nagy-Britanniának, cserébe 6 000 millió dollárt kapott, és a
háború utáni elszámolás során mintegy 800 millió dolláros kifizetéssel leírta a számlát.
A központosított tervezés felemelkedése
A hazai gazdaságokban még forradalmibb technikákat fejlesztettek ki a központosított tervezés általános kategóriája alatt. Ez
Nagy-Britanniában sokkal messzebbre ment, mint az Egyesült Államokban vagy Németországban, és főként azért volt
figyelemre méltó, mert a reálforrásokra és nem a pénzmozgásokra vonatkozott. Ezek közül a legfőbb ellenőrzés a munkaerő
és az anyagok felett volt. Mindkettőt ott osztották el, ahol szükségesnek tűnt, és nem engedték meg, hogy - mint az első
világháborúban - a bérek vagy az árak emelkedésére reagálva ide-oda húzzák őket. Az áremelkedést a felesleges vásárlóerő
kötelező vagy félkényszeres megtakarítással és a konkrét szükségleti cikkek adagolásával szabályozták. A weboldal felett.
Az ilyen szükségleti cikkek áremelkedését mindenekelőtt a termelőknek nyújtott támogatásokkal akadályozták meg, amelyek
a végső eladási ár emelkedése nélkül több pénzt biztosítottak számukra a termelésért. Ennek eredményeként NagyBritanniában a megélhetési költségek az 1939-es 100-ról 1941-re 126-ra emelkedtek, de a háború végére, 1945-re legfeljebb
129-re emelkedtek. Az Egyesült Államokban az összes árucikk nagykereskedelmi ára 1940 és 1945 között csak 26
százalékkal emelkedett, de 1947-ben már kétszer olyan magas volt, mint 1940-ben. Az Egyesült Államokban a növekedés
nagy része a háború befejezése után következett be, és annak tulajdonítható, hogy a Taft szenátor vezette, republikánus
irányítású kongresszus nem volt hajlandó profitálni az 1918-1920-as évek hibáiból. Ennek eredményeként a korábbi időszak
legtöbb hibája, mint például az árellenőrzés és a fejadagok megszüntetése, valamint a békeidőszaki termelésre való átállás
késedelme, megismétlődött, de csak azután, hogy maga a háborút megnyerték.
Új gazdasági rendszer alakul ki
Az Egyesült Államokon kívül a háborús ellenőrzési mechanizmusok közül sok folytatódott a háború utáni időszakban is, és
jelentősen hozzájárult egy újfajta gazdasági rendszer kialakulásához, amelyet "pluralista gazdaságnak" nevezhetnénk, mivel
számos szervezett érdekcsoport - például a munkások, a farmerek, a nehézipar, a fogyasztók, a pénzügyi csoportok és
mindenekelőtt a kormányzat - változó igazodásából működik. Ezt később elemezni fogjuk. Ezen a ponton csak annyit kell
mondanunk, hogy a háború utáni gazdaság teljesen más jellegű volt, mint az első világháborút követő 1920-as évek
gazdasága. Ez leginkább abban volt szembetűnő, hogy nem volt háború utáni depresszió, amire széles körben számítottak, de
ami nem következett be, mert nem történt erőfeszítés az aranykamaton való stabilizálásra.
a pénzügyi számlálók helyett a reálgazdasági tényezőkkel való újbóli foglalkozás hozta, mint korábban. E folyamat részeként
az arany gazdasági szerepe nagymértékben csökkent. Ebből fakadt két olyan tartósan fennálló háború utáni probléma,
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amelyet az aranystandard segítségével el lehetett volna kerülni. Ezek a következők: (1) a lassú világméretű infláció, amely a
fogyasztók, a befektetők, a védelmi és kormányzati igények egymással versengő gazdasági erőforrás-igényeiből ered; és (2)
az állandóan visszatérő akut árfolyamgátak, mint például a "dollárhiány" a világkereskedelemben, amelyek abból erednek,
hogy az aranyszállítások vagy a külföldi kereslet nem képes kellőképpen befolyásolni a hazai árakat ahhoz, hogy ezeket a
külföldi mozgásokat visszafordítsa. Ezeket a kellemetlenségeket azonban, amelyek az aranystandard hiányával és az azt
helyettesítő pénzügyi megállapodások hiányosságaival voltak kapcsolatosak, általában csekély árnak tekintették a teljes
foglalkoztatásért és a növekvő életszínvonalért, amelyet a fejlett ipari országok a háború utáni korszakban a tervezés
keretében el tudtak érni.
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Nyolcadik rész - A nemzetközi szocializmus és a szovjet kihívás
23. fejezet. A nemzetközi szocialista mozgalom

A nemzetközi szocialista mozgalom egyszerre volt a tizenkilencedik század terméke és az azzal szembeni ellenszenv. A
század néhány jellemzőjében gyökerezett, mint például az iparosság, az optimizmus, a haladásba vetett hit, a humanizmus, a
tudományos materializmus és a demokrácia, de lázadt a laissez faire, a középosztály uralma, a nacionalizmus, a városi
nyomornegyedek és az ár-nyereség rendszerének mint minden emberi értéket meghatározó tényezőnek a hangsúlyozása
ellen. Ez nem jelenti azt, hogy minden szocialista
azonos meggyőződései voltak, vagy hogy ezek a meggyőződések nem változtak az évek múlásával. Éppen ellenkezőleg, a
szocializmusnak majdnem annyi különböző fajtája volt, ahány szocialista, és az e fogalom alá sorolt meggyőződések évről
évre és országról országra változtak.
Az iparosodás, különösen a kezdeti években, olyan társadalmi és gazdasági feltételeket hozott magával, amelyek bevallottan
borzalmasak voltak. Az embereket a gyárak köré tömörítették, hogy nagy új városokat alakítsanak ki, amelyek mocskosak és
egészségtelenek voltak. Sok esetben ezek az emberek olyan állatias körülmények közé süllyedtek, amelyek megdöbbentik a
képzeletet. Összezsúfolódva a nélkülözésben és betegségben, szabadidő és biztonság nélkül, teljesen függve a heti bértől,
amely kevesebb volt, mint egy fillér, napi tizenkét-tizenöt órát dolgoztak a hét hat napján, poros és veszélyes gépek között, az
elkerülhetetlen balesetek, betegségek vagy öregség ellen semmilyen védelem nélkül, és éjszaka visszatértek a zsúfolt
szobákba, megfelelő élelem nélkül, fény, friss levegő, meleg, tiszta víz és higiéniai körülmények nélkül.
Ezeket a körülményeket olyan regényírók, mint Dickens Angliában, Hugo vagy Zola Franciaországban, olyan parlamenti
bizottságok jelentései, mint az 1832-es Sadler-bizottság vagy Lord Ashley bizottsága 1842-ben, és számos magántanulmány,
mint például William Booth tábornok, az Üdvhadsereg tábornoka által írt In Darkest England (A legsötétebb Angliában) írta
le számunkra. A század végén kezdtek megjelenni Angliában e körülményekről szóló tudományos magántanulmányok,
amelyek élén Charles Booth Life and Labour of the People in London vagy B. Seebohm Rowntree Poverty, a Study of l own
Life című műve állt.
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A szocialista mozgalom reakció volt a dolgozó tömegek e siralmas körülményei ellen. Ezt a mozgalmat 1848-tól két részre
szokás osztani, a korábbi részt "az utópisztikus szocialisták időszakának", míg a későbbi részt "a tudományos szocializmus
időszakának" nevezik. A két rész közötti választóvonalat Karl Marx és Friedrich Engels A kommunista kiáltványának 1848as megjelenése jelzi. Ezt a művet, amely a következő baljós mondattal kezdődött: "Egy kísértet kísérti Európát - a
kommunizmus kísértete", és a "Világ munkásai, egyesüljetek!" trombitaszóval zárult, általában úgy tekintik, mint azt a
magot, amelyből a huszadik században kifejlődött az orosz bolsevizmus és a sztálinizmus. Ez a nézet kétségtelenül túlzott
leegyszerűsítés, mivel a szocialista ideológia fejlődése tele van fordulatokkal, és egészen más utakon is fejlődhetett volna, ha
maga a mozgalom története másképp alakul.
A szocialista mozgalom története három korszakra osztható, amelyek a három szocialista internacionáléhoz kapcsolódnak.
Az Első Internacionálé 1864-től 1876-ig tartott, és éppúgy anarchista volt, mint szocialista. Ezt végül a két csoport vitái
zavarták meg. A Második Internacionálé az 1889-ben alapított Szocialista Internacionálé volt. Ez egyre konzervatívabbá vált,
és az első világháború alatt a kommunisták megzavarták. 1919-ben a Második Internacionálé disszidens elemei szervezték
meg a Harmadik vagy Kommunista Internacionálét. E három mozgalom ellentmondásainak eredményeként az egész
antikapitalista ideológia, amely 1848-ban az iparosodás gazdasági és társadalmi feltételei elleni zavaros lázadásként
kezdődött, rendeződött.
négy fő iskolába rendeződött. Ezek az iskolák egyre inkább doktrinerré váltak, és egyre keserűbbé váltak egymáshoz való
viszonyukban.
A szocialista mozgalmon belül az 1848 utáni alapvető megosztottság azok között volt, akik az állam funkcióit meg akarták
szüntetni vagy csökkenteni akarták, és azok között, akik ezeket a funkciókat azáltal kívánták növelni, hogy a gazdasági
tevékenységeket az államnak adták. Az előbbi megosztottsághoz idővel az anarchisták és a szindikalisták, míg az utóbbi
megosztottsághoz a szocialisták és a kommunisták tartoztak. Általánosságban az előbbi felosztás úgy vélte, hogy az ember
eredendően jó, és hogy minden kényszerítő hatalom rossz, a közhatalom pedig a kényszerítő hatalom legrosszabb formája.
Az anarchisták szerint a világ minden rossza azért keletkezett, mert az ember veleszületett jóságát a kényszerítő hatalom
megrontotta és eltorzította. Az orvoslás, úgy vélték, az állam elpusztítása. Ez a kényszerítő hatalom minden más formájának
eltűnéséhez és az ember veleszületett jóságának felszabadulásához vezetne. Úgy vélték, hogy az állam elpusztításának
legegyszerűbb módja az államfő meggyilkolása lenne; ez szikraként működne, amely lángra lobbantaná az elnyomott
emberiség nagyszabású felkelését a kényszerítő hatalom minden formája ellen. Ezek a nézetek számos merénylethez vezettek
különböző politikai vezetők, köztük egy olasz király és egy amerikai elnök ellen az 1895-1905 közötti időszakban.
A szindikalizmus az anarchizmus valamivel reálisabb és későbbi változata volt. Ugyanúgy eltökélt volt minden közhatalom
eltörlése mellett, de nem bízott az egyének veleszületett jóságában a társadalmi élet fennmaradása érdekében. Inkább arra
törekedett, hogy a közhatalmat az egyének önkéntes társulásaival helyettesítse, hogy a társadalmi életben a társaságot és az
irányítást biztosítsa, amelyet e gondolkodók szerint az állam oly jelentős mértékben elmulasztott biztosítani. Az államot
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felváltó ilyen önkéntes társulások közül a szakszervezetek lennének a legfontosabbak. A szindikalisták szerint az államot
nem az egyes államfők meggyilkolásával, hanem a szakszervezetekbe tömörült munkások általános sztrájkjával kell
megsemmisíteni. Egy ilyen sztrájk a munkásoknak erőteljes, hatalmuk és szolidaritásuk érzésén alapuló testületi szellemet
adna. Az általános sztrájk a kényszer minden formájának ellehetetlenítésével megsemmisítené az államot, és helyébe a
munkások szabad szövetségeinek (szindikátusainak) rugalmas szövetsége lépne.
Az anarchizmus legelszántabb képviselője az orosz száműzött Mihail Bakunyin (1814- 1876) volt. Tételei jelentős
vonzerővel bírtak magában Oroszországban, de Nyugat-Európában csak Spanyolországban, különösen Barcelonában, és
Olaszország egyes részein fogadták el széles körben, ahol a gazdasági és pszichológiai viszonyok némileg hasonlítottak az
oroszországiakhoz.
A szindikalizmus később ugyanezeken a területeken virágzott, bár fő teoretikusai franciák voltak, Georges Sorel (1847-1922)
vezetésével.
A radikális társadalomelméletiek második csoportja alapvetően szemben állt az anarchoszindikalistákkal, bár ezt a tényt csak
fokozatosan ismerték fel. Ez a második csoport a kormányok hatalmát és hatáskörét kívánta kiszélesíteni azáltal, hogy
meghatározó szerepet szántak nekik a gazdasági életben. Idővel a második csoporton belüli zavarok kezdtek rendeződni, és a
csoport két fő iskolára oszlott: a szocialistákra és a kommunistákra. Ez a két iskola szervezetileg és tevékenységükben
távolabb állt egymástól, mint elméleteikben, mert a szocialisták egyre mérsékeltebbé váltak, sőt konzervatívak lettek
tevékenységükben, miközben elméleteikben viszonylag forradalmiak maradtak. Mivel azonban elméleteik fokozatosan
követték tevékenységüket a mérséklődés irányába, a Második Internacionálé időszakában (1889-1919) heves viták alakultak
ki azok között, akik úgy tettek, mintha hűek maradnának Karl Marx forradalmi eszméihez, és azok között, akik mérsékeltebb
irányba akarták revideálni ezeket az eszméket, hogy azokat a szerintük változó társadalmi és gazdasági viszonyokhoz
igazítsák. l l ő Karl Marx szigorú értelmezőit kommunistáknak, míg a mérsékeltebb revizionista csoportot szocialistáknak
nevezték el. A két csoport rivalizálása végül megzavarta a Második Internacionálét és a munkásmozgalom egészét, így 19181939 között Európa nagy részén munkásellenes rezsimek kerülhettek hatalomra. A munkásmozgalom e bomlása és kudarca a
huszadik századi európai történelem egyik fő tényezője, és ennek megfelelően legalább egy rövid áttekintést igényel a
természetéről és hátteréről.
Karl Marx (1818-1883) és társa, Friedrich Engels (1820- 1895) eszméit az 1848-as Kommunista kiáltványban és
háromkötetes művükben, a Das Kapitalban (1867-1894) tették közzé. Bár az európai munkásosztályok iparosodás alatti
siralmas körülményei keltették fel őket, maguknak az eszméknek a fő forrásait Hegel idealizmusában, az ókori görög
atomisták (különösen Démokritosz) materializmusában és az angol klasszikus közgazdászok (különösen Ricardo)
elméleteiben találták meg. Marx Hegeltől származtatta azt, amit "történelmi dialektikaként" ismerünk. Ez az elmélet azt
állította, hogy minden történelmi esemény az ellentétes erők közötti harc eredménye, amelyek végül összeolvadnak, és egy
olyan helyzetet hoznak létre, amely különbözik bármelyiktől. A társadalom vagy az eszmék bármely létező szerveződése
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(tézis) idővel ellentétet (antitézist) hív elő. Ez a kettő küzd egymással, és létrehozza a történelem eseményeit, míg végül a
kettő egy új szervezetbe (szintézis) olvad össze. Ez a szintézis viszont új tézisként egy új oppozícióval vagy antitézissel
szemben jön létre, és a harc folytatódik, ahogy a történelem is folytatódik.
A marxista elmélet egyik fő eleme a történelem gazdasági értelmezése volt.
E nézet szerint bármely társadalom gazdasági szerveződése volt a társadalom alapvető aspektusa, mivel minden más
aspektus, mint például a politikai, társadalmi, szellemi vagy vallási, a gazdasági szint szerveződését és hatalmát tükrözte.
Marx Ricardótól vezette le azt az elméletet, hogy a gazdasági javak értéke a beléjük fektetett munka mennyiségén alapul. Ezt
az elképzelést az ipari társadalomra alkalmazva, ahol a munkaerő olyan bért kap, amely az általa előállított termék értékének
csak egy részét tükrözi, Marx úgy döntött, hogy a munka kizsákmányolásáról van szó. Úgy vélte, hogy ez a kizsákmányolás
azért lehetséges, mert a munkásosztályok nem birtokolták a "termelési eszközöket" (azaz a gyárakat, a földet és a
szerszámokat), hanem jogi csellel lehetővé tették, hogy ezek a birtokos osztályok kezébe kerüljenek. Ily módon a kapitalista
termelési rendszer két ellentétes osztályra osztotta a társadalmat: a burzsoáziára, amely birtokolta a termelési eszközöket, és a
proletariátusra, amely a munkája eladásából élt. A proletariátust azonban megfosztották a termék egy részétől azáltal, hogy a
munkabérük a munkájuk értékének csak egy részét képviselte, a "többletérték", amitől megfosztották őket, nyereségként a
burzsoáziához került. A burzsoázia képes volt fenntartani ezt a kizsákmányoló rendszert, mert a társadalom gazdasági,
társadalmi, intellektuális és vallási részei tükrözték a gazdasági rendszer kizsákmányoló jellegét. A pénz, amelyet a
burzsoázia a gazdasági rendszerben a proletariátustól elvett, lehetővé tette számukra, hogy uralják a politikai rendszert
(beleértve a rendőrséget és a hadsereget), a társadalmi rendszert (beleértve a családi életet és az oktatást), valamint a vallási
rendszert és a társadalom szellemi aspektusait (beleértve a művészeteket, az irodalmat, a filozófiát és ezek nyilvánosságának
minden útját).
Ebből a három fogalomból, a történelmi dialektikából, a gazdasági determinizmusból és a munkaérték-elméletből Marx
felépítette a múlt és a jövő történelmének bonyolult elméletét. Úgy vélte, hogy "minden történelem az osztályharcok
története". Ahogyan az ókorban a történelem a szabadok és rabszolgák vagy a plebejusok és patríciusok küzdelmeivel
foglalkozott, úgy a középkorban a jobbágyok és urak, az újkorban pedig a proletariátus és a burzsoázia küzdelmeivel.
Minden egyes kiváltságos csoport egy korábbi kiváltságos csoporttal való szembenállásból keletkezik, eljátssza a történelmi
fejlődésben szükséges szerepét, és idővel sikeresen megkérdőjelezik azok, akiket kizsákmányolt. Így a burzsoázia a
kizsákmányolt jobbágyokból emelkedett ki, hogy sikeresen kihívja a feudális urak régebbi kiváltságos csoportját, és a
burzsoá felsőbbrendűség időszakába lépett, amelyben hozzájárult a történelemhez egy teljesen kapitalizált ipari társadalom
kialakulásához, de a maga részéről a dolgozó tömegek növekvő ereje kihívást fog támadni.
Marx számára a proletariátus forradalma nemcsak elkerülhetetlen volt, hanem elkerülhetetlenül sikeres is lesz, és egy teljesen
új társadalmat fog létrehozni a proletariátus kormányzati rendszerével, társadalmi életével, szellemi mintáival és vallási
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szervezetével. Az "elkerülhetetlen forradalomnak" a "proletariátus elkerülhetetlen győzelméhez" kell vezetnie, mert a
burzsoázia kiváltságos helyzete lehetővé tette számukra, hogy a proletariátus kíméletlen kizsákmányolását gyakorolják, a
puszta megélhetés szintjére nyomva lefelé ezeket a dolgozó tömegeket, mert a munka, miután nem lett más, mint a
versenypiacon bérért eladható árucikk, természetesen olyan szintre süllyed, amely éppen elég a túléléshez szükséges
munkaerő-kínálathoz. Az ilyen kizsákmányolás következtében a burzsoázia egyre gazdagabbá és gazdagabbá válna, és egyre
kevesebben lennének, és megszereznék a társadalomban az összes tulajdon tulajdonjogot, míg a proletariátus egyre
szegényebbé és szegényebbé válna, és egyre nagyobb számban lenne jelen, és egyre közelebb kerülne a kétségbeeséshez.
Végül a burzsoázia olyan kevéssé, a proletariátus pedig olyan sokan lesznek, hogy az utóbbiak haragjukban felkelhetnek, és
átvehetik a termelési eszközöket, és így az egész társadalom feletti uralmat.
Ezen elmélet szerint az "elkerülhetetlen forradalom" a legfejlettebb ipari ország cserepében következne be, mert csak az
iparosodás hosszú időszaka után élesedne ki a forradalmi helyzet, és maga a társadalom is olyan gyárakkal lenne felszerelve,
amelyek képesek lennének egy szocialista rendszer fenntartására. Ha a forradalom bekövetkezik, létrejön a "proletariátus
diktatúrája", amelynek során a társadalom politikai, társadalmi, katonai, szellemi és vallási aspektusai szocialista módon
alakulnak át. Ennek az időszaknak a végén létrejön a teljes szocializmus, az állam megszűnik, és létrejön az "osztály nélküli
társadalom". Ezen a ponton a történelem véget ér. A történelmi folyamatnak ez a meglehetősen meglepő lezárása azért
következik be, mert Marx a történelmet az osztályharc folyamataként határozta meg, az államot pedig az osztályok
kizsákmányolásának eszközeként. Mivel a szocialista államban nem lesz kizsákmányolás és így nem lesznek osztályok, nem
lesz osztályharc és nem lesz szükség államra.
Miután az Első Internacionálé az anarchisták és a szocialisták közötti viták miatt megszakadt, 1889-ben a szocialisták
megalakították a Második Internacionálét. Ez a csoport jelentős ideig megőrizte a marxista elmélethez való hűségét, de a
szocialista akciók már a kezdetektől fogva nem követték a marxista elméletet. Ez az eltérés abból adódott, hogy a marxista
elmélet nem adott reális és működőképes képet a társadalmi és gazdasági fejleményekről. Nem rendelkezett igazán a
szakszervezetekről, a munkáspártokról, a polgári reformerekről, az életszínvonal emelkedéséről vagy a nacionalizmusról,
mégis ezek váltak Marx halála után a munkásosztály uralkodó gondjaivá.
Ennek megfelelően a szakszervezetek és az általuk uralt szociáldemokrata politikai pártok inkább reformista, mint forradalmi
csoportok lettek. Támogatták őket a felsőbb osztályok humanitárius vagy vallási indíttatású csoportjai, aminek
eredményeként a munkásosztályok élet- és munkakörülményei magasabb szintre emelkedtek, eleinte lassan és vonakodva, de
idővel egyre gyorsabban. Amíg maga az ipar versenyképes maradt, addig az iparosok és a munkások közötti harc intenzív
maradt, mert minden siker, amelyet az egyik gyár munkásai a bérszintjük vagy a munkakörülményeik javításában elértek,
megnövelte a munkaadójuk költségeit, és rontotta versenyhelyzetét más munkaadókkal szemben. De ahogy 1890 után az
iparosok összefogtak, hogy áraik és termelésük szabályozásával csökkentsék az egymás közötti versenyt, és ahogy a
szakszervezetek számos gyárra, sőt egész iparágakra kiterjedő szövetségekbe tömörültek, a tőke és a munkások közötti harc
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kevésbé vált intenzívvé, mert a munkásoknak tett bármilyen engedmény egyformán érinti az ugyanazon tevékenységet végző
összes tőkést, és azt egyszerűen az összes gyár termékének a végső fogyasztók felé történő áremelésével lehetett fedezni.
Valójában a Marx által rajzolt kép, miszerint egyre több és több munkás egyre alacsonyabb életszínvonalra kényszerül egyre
kevesebb és kevesebb kizsákmányoló tőkés által, a huszadik század fejlettebb ipari országaiban teljesen tévesnek bizonyult.
Ami ehelyett történt, az a szakszervezeti munkások és a monopolizált ipar közös erőfeszítéseként képzelhető el, hogy a nem
szervezett fogyasztókat az árak egyre magasabbra emelésével kizsákmányolják, hogy magasabb béreket és magasabb profitot
biztosítsanak. Ezt az egész folyamatot a kormányok intézkedései segítették elő, amelyek egyszerre egész iparágakra
kényszerítettek olyan reformokat, mint a nyolcórás munkanap, a minimálbér-törvények vagy a kötelező baleset-, öregségi és
nyugdíjbiztosítás. Ennek következtében a munkások nem rosszabbul, hanem sokkal jobban jártak a huszadik századi
iparosodással.
Ez a növekvő életszínvonalra irányuló tendencia egy másik marxista tévedést is feltárt. Marx nem vette észre az ipari
forradalom valódi lényegét. Ezt hajlamos volt a munka és az eszközök tulajdonjogának teljes szétválasztásában és a
munkaerőnek a piacon csak árucikké való lealacsonyításában találni. Az iparosodás igazi lényegét a nem emberi energia például a szén, az olaj vagy a vízerő - termelésben való alkalmazásában találta meg. Ez a folyamat megnövelte az ember
árutermelő képességét, méghozzá elképesztő mértékben. A tömegtermelés azonban csak akkor létezhetett, ha tömeges
fogyasztás és emelkedő életszínvonal követte. Ráadásul hosszú távon a kézi munkaerő iránti igény csökkenéséhez és a
magasan képzett technikusok iránti igény növekedéséhez kell vezetnie, akik inkább menedzserek, mint munkások. És
hosszabb távon ez a folyamat olyan magas szintű technikai összetettségű termelési rendszert eredményezne, amelyet már
nem a tulajdonosok irányíthatnának, hanem technikailag képzett menedzsereknek kellene vezetniük. Ezen túlmenően az ipari
szervezet vállalati formájának használata, mint olyan eszköz, amellyel a sokak megtakarításait az értékpapírok egyre
szélesebb befektetői csoportoknak (beleértve mind a vezetői, mind a munkáscsoportokat) történő eladásával kevesek
ellenőrzése alá lehet vonni, a menedzsment és a tulajdonlás szétválasztásához és a tulajdonosok számának nagymértékű
növekedéséhez vezetne.
Mindezek a fejlemények teljesen ellentétesek voltak Karl Marx várakozásaival. Ahol ő a tömegek elszegényedését és a
tulajdon koncentrációját várta, a munkások számának nagymértékű növekedésével és a tulajdonosok számának nagymértékű
csökkenésével, a középosztály fokozatos megszűnésével, ott ehelyett (a magasan iparosodott országokban) az életszínvonal
emelkedése, a tulajdon szétszóródása, a munkások számának relatív csökkenése és a középosztály nagymértékű növekedése
következett be. Hosszú távon, a progresszív jövedelemadók és az örökösödési adók hatására, ... a fejlett ipari társadalmak
nagy problémája ... a szervezetlen fogyasztók (a szakmai és alsó-középosztálybeli rétegek) kizsákmányolása lett a
szakszervezeti munkások és a monopolizált menedzserek által, akik összehangoltan működnek. E két utóbbi csoportnak az
államra gyakorolt befolyása egy fejlett ipari országban azt is szolgálta, hogy növelje a képességüket arra, hogy a társadalom
egészétől megszerezzék, amit akarnak.
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Mindezen hatások következményeként a forradalmi szellem nem haladt tovább az iparosodással, ahogy Marx várta, hanem
csökkenni kezdett, aminek következtében a fejlettebb ipari országok egyre kevésbé lettek forradalmárok. Ráadásul az a
forradalmi szellem, ami a fejlett ipari országokban mégis létezett, nem a munkásság körében volt megtalálható, ahogy Marx
várta, hanem az alsó középosztály (az úgynevezett "kispolgárság") körében. Az átlagos banki hivatalnok, építészrajzoló vagy
tanító nem volt szervezett, a szervezett munkásság, a monopolizált ipar és az állam növekvő hatalma által elnyomva találta
magát, és az emelkedő költségek spiráljában találta magát, amely abból eredt, hogy három elnyomója arra törekedett, hogy a
szociális jólét és az állandó profit költségeit a szervezetlen fogyasztóra hárítsa. A kispolgár úgy találta, hogy fehér gallért
visel, jobb az iskolázottsága, drágább személyes megjelenési és életkörülményeket kell fenntartania, de alacsonyabb
jövedelmet kap, mint a szakszervezeti munkások. Mindezek következményeként a fejlett ipari országokban létező forradalmi
érzés inkább a kispolgárság, mint a proletariátus körében jelent meg, és pszichopatikus felhangok kísérték, amelyek e csoport
elfojtott sérelméből és társadalmi bizonytalanságából fakadtak. De ezek a veszélyes, sőt robbanásveszélyes érzelmek a
kispolgárság körében inkább antiforradalmi, mint forradalmi formát öltöttek, és inkább nacionalista, antiszemita,
antidemokratikus és szakszervezet-ellenes mozgalmak formájában jelentek meg, mint burzsoáziaellenes vagy antikapitalista
mozgalmakként, ahogyan azt Marx várta.
Sajnos, ahogy a fejlett ipari országokban a gazdasági és társadalmi fejlődés az általunk említett nem marxi irányba haladt, a
szakszervezeti munkások és szociáldemokrata politikai pártjaik továbbra is elfogadták a marxista ideológiát, vagy legalábbis
továbbra is a régi marxista harci kiáltásokat hangoztatták: "Le a kapitalistákkal!" vagy "Éljen a forradalom!" vagy "A világ
munkásai, egyesüljetek!". Mivel a marxista ideológia és a marxista háborús kiáltások könnyebben megfigyelhetőek voltak,
mint a társadalmi valóság, amelynek elrejtésére szolgáltak, különösen akkor, amikor a munkásvezetők igyekeztek minden
nyilvánosságot biztosítani annak, amit mondtak, és mélységes titoktartást annak, amit tettek, sok kapitalista, néhány munkás
és szinte minden kívülálló teljesen átsiklott az új fejlemények felett, és továbbra is azt hitték, hogy a munkások forradalma
már csak a sarkon van. Mindez a huszadik század nagy részében az emberek gondolkodásának és cselekedeteinek
eltorzítására és összezavarására szolgált. Az osztályharc és a nacionalizmus tekintetében ezek a zavarok nagy jelentőségűvé
váltak.
Rámutattunk arra, hogy a kapitalisták és a dolgozó tömegek közötti osztályharcok nagy jelentőséggel bírtak az iparosodás
korai szakaszában. Ezekben a korai szakaszokban a termelési folyamat jobban függött a kézi munkától és kevésbé függött a
bonyolult berendezésektől, mint később. Ráadásul ezekben a korai szakaszokban a munkaerő szervezetlen volt (és így
versenyképes), míg a kapitalisták nem voltak monopolizáltak (és így versenyképesek). Az iparosodás előrehaladtával
azonban a bérek egyre kisebb részét képezték a termelési költségeknek, és egyre fontosabbá váltak az egyéb költségek,
különösen a tömegtermeléshez szükséges berendezések költségei, az ilyen berendezések által megkövetelt technikai
irányítás, valamint a tömeges fogyasztáshoz szükséges reklám- és kereskedelmi költségek. Mindezek miatt a tervezésnek
egyre nagyobb jelentősége lett a termelési folyamatban. Az ilyen tervezés szükségessé tette, hogy a termelési folyamatban az
ellenőrizetlen tényezők számát a minimálisra csökkentsék, miközben igyekeztek e tényezők közül minél többet ellenőrizni.
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Egy olyan iparágnak, amely több százmillió dollár (vagy akár milliárd dollár) értékű berendezéssel és üzemmel rendelkezett,
mint az acélipar, az autóipar, a vegyipar vagy az elektromos közművek, előre meg kellett tudnia tervezni, hogy milyen
ütemben és milyen mértékben használják majd a berendezéseket. Ez az igény vezetett a monopóliumhoz, amely lényegében
arra irányuló törekvés volt, hogy a piacról a verseny kizárásával mind az árakat, mind az eladásokat ellenőrzés alatt tartsák.
Amint az ilyen versenyt eltávolították a piacról, vagy jelentősen csökkentették, a szakszervezeti szervezkedés lehetővé és
hasznosnak bizonyult.
A szakszervezeti munkaerő segítette a tervezést azáltal, hogy a jövőre nézve fix béreket biztosított, valamint azáltal, hogy
jobban képzett és fegyelmezettebb munkaerőt biztosított. A szakszervezeti munkaerő továbbá azáltal segítette a tervezést,
hogy az egész iparágban azonos béreket, feltételeket és munkaórákat (és így költségeket) állapított meg. Ily módon a
szakszervezeti munkások és a monopolizált ipar megszűntek ellenségek lenni, és partnerekké váltak egy tervezési projektben,
amelynek középpontjában egy nagyon drága és összetett technológiai üzem állt. A marxi értelemben vett osztályharc
nagyrészt eltűnt. Az egyetlen kivétel az volt, hogy egy tervezett iparban a vezető személyzet összehasonlíthatta a
bérköltségeket az állandó tőkeköltségekkel, és a munkások neheztelésére dönthetett úgy, hogy bizonyos mennyiségű
munkaerőt bizonyos mennyiségű új géppel helyettesít. A munkások hajlamosak voltak ezt nehezményezni és ellenezni,
hacsak nem konzultáltak a problémáról. A végeredmény az volt, hogy a termelés racionalizálása folytatódott, és a fejlett ipari
országok tovább haladtak előre, annak ellenére, hogy a
az ipar monopolizálódása ellenére, amely a csökkent piaci verseny miatt bizonyos mértékig lehetővé tette az elavult gyárak
túlélését.
Még nagyobb jelentőségű volt a nacionalizmus hatása a szocialista mozgalomra. Sőt, olyannyira fontos volt, hogy 19141919-ben megzavarta a Második Internacionálét. Marx ragaszkodott ahhoz, hogy az egész proletariátusnak közös érdekei
vannak, és közös frontot kell alkotnia, és nem szabad áldozatul esnie a nacionalizmusnak, amelyet hajlamos volt kapitalista
propagandának tekinteni, amely a valláshoz hasonlóan arra törekszik, hogy eltérítse a munkásokat a kapitalizmussal
szembeni ellenállás legitim céljaitól. A szocialista mozgalom sokáig általában elfogadta Marx elemzését erről a helyzetről, és
azt állította, hogy minden ország munkásai testvérek, és össze kell fogniuk a tőkés osztály és a tőkés állam ellenében. A
marxi jelszavakat, amelyek a világ munkásait közös front kialakítására szólították fel, még akkor is kiabálták, amikor a
modern nacionalizmus mélyen behatolt minden munkás szemléletébe. Az általános oktatás elterjedése a fejlett ipari
országokban inkább a nacionalista nézőpontot terjesztette a munkásosztályok körében. A nemzetközi szocialista mozgalmak
nem sokat tudtak tenni ennek a fejlődésnek a visszafordítása vagy akadályozása érdekében. Ezek a mozgalmak továbbra is
terjesztették a nemzetközi szocializmus internacionalista ideológiáját, de az egyre távolabb került az átlagmunkás életétől.
A szociáldemokrata pártok a legtöbb országban továbbra is a nemzetközi nézőpontot vallották, és ragaszkodtak ahhoz, hogy
a munkások ellenezzenek minden, a kapitalista államok közötti háborút azzal, hogy nem hajlandók adót fizetni az ilyen
háborúk támogatására, vagy maguk is fegyvert fogni a külföldi országokban élő "munkástestvéreik" ellen.
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Hogy mindez mennyire irreális volt, 1914-ben vált világossá, amikor néhány kivételtől eltekintve minden ország munkásai
támogatták saját kormányukat az első világháborúban. A legtöbb országban a szocialistáknak csak egy kis kisebbsége állt
továbbra is ellen a háborúnak, megtagadta az adófizetést vagy a fegyveres erőkben való szolgálatot, vagy továbbra is a
társadalmi forradalom mellett agitált a győzelem helyett. Ez a kisebbség, főként a németek és az oroszok körében, lett a
Harmadik, vagy Kommunista Internacionálé magja, amely 1919-ben alakult meg orosz vezetéssel. A baloldali kisebbség,
amelyből a kommunisták lettek, nem azért nem volt hajlandó támogatni a különböző országok háborús erőfeszítéseit, mert
pacifisták voltak, mint a szocialisták, hanem mert nacionalizmusellenesek voltak. Nem akarták leállítani a háborút, mint a
szocialisták, hanem annak folytatását kívánták, abban a reményben, hogy az tönkreteszi a fennálló gazdasági, társadalmi és
politikai életet, és lehetőséget ad a forradalmi rezsimek felemelkedésére. Ráadásul a szocialistákhoz hasonlóan őket nem
érdekelte, hogy ki nyeri a háborút, hanem hajlandóak voltak saját országuk vereségét látni, ha ez a vereség egy kommunista
rezsim hatalomra jutását szolgálná. Az erőszakos disszidens szocialisták e radikális csoportjának vezetője egy orosz
összeesküvő, Vlagyimir Iljics Uljanov, ismertebb nevén Lenin (1870 1924) volt. Bár a háború alatt gyakran és hangosan
hangoztatta álláspontját, be kell vallani, hogy támogatottsága még a rendkívül erőszakos szocialisták körében is
mikroszkopikus volt. A háború szerencséje mégis arra szolgált, hogy 1917 novemberében ez az ember Oroszországban a
kommunista rendszer vezetőjeként hatalomra kerüljön.

24. fejezet - A bolsevik forradalom 1924-ig

A cári rezsim korrupcióját, alkalmatlanságát és elnyomását az 1914-es háború kitörésekor elfelejtették, mivel a legtöbb orosz,
még azok is, akiket nem megfelelő kiképzéssel és nem megfelelő fegyverzettel küldtek harcba, a hazafiság kitörésében a
Szent Anya Oroszország ügye mellé álltak. Ez a hűség túlélte az 1914-es és 1915-ös korai katasztrófákat, és képes volt
eléggé összefogni ahhoz, hogy 1916-ban támogassa az Ausztria elleni nagy Bruszilov-offenzívát. De a végtelen háborúban
elszenvedett óriási ember- és utánpótlásveszteségek, a kormány teljes alkalmatlanságának és korrupciójának egyre növekvő
felismerése, valamint a cárnő és Raszputyin ártalmas befolyásáról szóló egyre terjedő pletykák elpusztították az orosz
tömegek minden kedvét a háborúhoz. A morál gyengülését felgyorsította az 1916-1917-es kemény tél és a féléhínség. A
közvélemény elégedetlensége 1917 márciusában mutatkozott meg, amikor Petrográdban sztrájkok és zavargások kezdődtek.
A fővárosi csapatok nem voltak hajlandók elfojtani ezeket az agitációkat, és a kormány hamarosan tehetetlennek bizonyult.
Amikor megpróbálta feloszlatni a Dumát, a testület nem hagyta magát megfélemlíteni, és Lvov herceg vezetésével ideiglenes
kormányt alakított. Ebben az új rendszerben egyetlen szocialista volt, Alekszandr Kerenszkij igazságügy-miniszter.
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Bár az új kormány kikényszerítette a cár lemondását, elismerte Finnország és Lengyelország függetlenségét, és létrehozta a
polgári szabadságjogok teljes rendszerét, minden alapvető társadalmi és gazdasági változást elhalasztott egy későbbi
alkotmányozó gyűlés megalakulásáig, és mindent elkövetett a háború folytatására. Ily módon nem sikerült kielégítenie az
oroszok nagy számának föld, kenyér és béke iránti vágyát.
A háború folytatására irányuló erőfeszítésekkel szembeni erőteljes közhangulat a kormány több mérsékeltebb tagjának
lemondására kényszerítette, köztük Lvov hercegnek, akit Kerenski váltott fel. A radikálisabb szocialisták kiszabadultak a
börtönből vagy visszatértek a száműzetésből (egyes esetekben, mint például Lenin, német segítséggel); a békéért és a földért
folytatott agitációjuk a saját támogatóiknál sokkal szélesebb körben talált követőkre, különösen a parasztság körében, akik
nagyon távol álltak a szocialista szimpátiától vagy eszméktől, de ragaszkodtak a háború befejezéséhez és egy igazságosabb
földtulajdonlási rendszerhez....
Szentpéterváron és Moszkvában, valamint néhány más városban a radikálisabb szocialisták az Ideiglenes Kormánnyal
szemben munkások, katonák és parasztok gyűléseit, úgynevezett szovjetek alakultak. A bolsevik csoport Lenin vezetésével
erőteljes propagandakampányt indított, hogy az Ideiglenes Kormányt a szovjetek országos rendszerével váltsák fel, és
fogadjanak el azonnali béke- és földosztási programot. Nem mondható, hogy a bolsevik csoport sok hívet szerzett volna,
vagy nagyon gyorsan nőtt volna a létszáma, de folyamatos agitációjukkal semlegesítették vagy elidegenítették az Ideiglenes
Kormány támogatását, különösen a két fő város katonái körében. 1917. november 7-én a bolsevik csoport elfoglalta a
szentpétervári kormányzati központokat, és azért tudta megtartani azokat, mert a helyi katonai kontingensek nem voltak
hajlandók támogatni az Ideiglenes Kormányt. Huszonnégy órán belül ez a forradalmi csoport egy sor rendeletet adott ki,
amelyek eltörölték az Ideiglenes Kormányt, elrendelték, hogy Oroszországban minden közhatalmat a munkások, katonák és
parasztok szovjetjeihez kell átadni, létrehozták a bolsevik vezetők központi végrehajtó testületét, a "Népbiztosok Tanácsát",
és elrendelték a Németországgal folytatott háború befejezését és a nagybirtokok felosztását a parasztok között.
A bolsevikoknak 1917 végén nem voltak illúzióik az oroszországi helyzetükkel kapcsolatban.
Tudták, hogy ebben a hatalmas országban csak egy elenyészően kis csoportot alkotnak, és hogy azért tudták átvenni a
hatalmat, mert döntő és kíméletlen kisebbséget alkottak egy nagy tömegben, amelyet a propaganda semlegesített. Jelentős
kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy ez a semlegesített állapot meddig fog fennmaradni. Ráadásul a bolsevikok a
marxista elméletnek engedelmeskedve meg voltak győződve arról, hogy egy olyan iparilag elmaradott országban, mint
Oroszország, nem lehet valódi szocialista rendszert létrehozni. Végül pedig komoly kétségek merültek fel afelől, hogy a
nyugati hatalmak tétlenül nézik-e majd, hogy a bolsevikok kivonják Oroszországot a háborúból, vagy megpróbálnak-e
szocialista gazdasági rendszert létrehozni. A bolsevikok számára teljesen világosnak tűnt, hogy egyszerűen meg kell
próbálniuk a mindennapi túlélést, remélve, hogy az oroszok nagy tömegét semlegesítve tudják tartani a béke, a kenyér és a
föld megszerzésével, és bízva abban, hogy az iparilag fejlett Németországban gyorsan bekövetkező szocialista forradalom
Oroszország számára olyan gazdasági és politikai szövetségest biztosít, amely orvosolni tudja Oroszország saját gyengeségeit
és elmaradottságát. [Ebben a szakaszban Németország már titkos szövetséges volt.]
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1917 és 1921 között Oroszország szinte hihetetlen politikai és gazdasági káosz időszakán ment keresztül. Mivel minden
oldalról ellenforradalmi mozgalmak és külföldi intervenciós erők jelentek meg, a bolsevik ellenőrzés alatt álló terület egy
időben alig többre csökkent, mint az európai Oroszország központi részei. Az országon belül rendkívüli gazdasági és
társadalmi összeomlás következett be. Az ipari termelést a szállítás zavara, a nyersanyag- és hitelellátás elégtelensége,
valamint a háborúból eredő zavarok szétzilálták, így szinte teljes hiány volt olyan termékekből, mint a ruházat, a cipő vagy a
mezőgazdasági szerszámok. Az ipari termelés 1920-ra általában az 1913-as értéknek körülbelül 13 százalékát érte el.
Ugyanakkor a háború, a polgárháború és a kormányzat működésének költségeire olyan szabadon nyomtattak papírpénzt,
hogy az árak gyorsan emelkedtek, és a rubel szinte értéktelenné vált. Az általános árindex 1917-ben még csak háromszorosa
volt az 1913-as szintnek, de 1920 végére több mint 16 000-szeresére emelkedett. Mivel a parasztok nem tudtak sem ipari
termékeket, sem egészséges pénzt kapni a terményeikért, csak a saját szükségleteikre vetettek, vagy felhalmozták a
feleslegüket. A vetésterület 1916-1920 között legalább egyharmadával csökkent, miközben a terméshozam még gyorsabban
esett: az 1916-os 74 millió tonna gabonáról 1919-re 30 millió tonnára, 1920-ra pedig kevesebb mint 20 millió tonnára. Az
1920-as csökkenés az aszály miatt következett be; ez 1921-ben annyira súlyosbodott, hogy a termés teljesen elmaradt. Az
éhínség e két éve alatt az emberveszteség elérte az ötmilliót, bár az amerikai segélyszervezet az országba érkezett, és naponta
akár tízmillió embert is táplált (1922 augusztusában).
Ebben a káoszban és tragédiában a bolsevik rezsim képes volt túlélni, az ellenforradalmi mozgalmakat szétzúzni, és a
külföldi intervenciósokat kiiktatni. Mindezt azért tudták megtenni, mert ellenfeleik megosztottak, határozatlanok vagy
semlegesítettek voltak, míg ők erőteljesek, határozottak és teljesen kíméletlenek. A bolsevik erő fő forrásai a Vörös
Hadseregben és a titkosrendőrségben, a parasztok semlegességében, valamint az iparban és a közlekedésben dolgozó
proletármunkások támogatásában rejlettek. A titkosrendőrség (Ckeka) fanatikus és kegyetlen kommunistákból állt, akik
szisztematikusan meggyilkoltak minden valós vagy potenciális ellenfelet. A Vörös Hadsereget toborozták
a régi cári hadseregből toborozták, de magas fizetéssel és kedvező élelmiszeradagokkal jutalmazták. Bár a gazdasági rendszer
szinte teljesen összeomlott, és a parasztok nem voltak hajlandóak élelmiszert szállítani, sőt, nem is voltak hajlandóak
megtermelni a városi lakosság számára, a bolsevikok létrehozták a parasztoktól való élelmiszerrekvirálás rendszerét, és ezt az
élelmiszert egy olyan fejadagrendszerrel osztották szét, amely a támogatóikat jutalmazta. A császári család bolsevikok általi
meggyilkolása 1918 júliusában megszüntette az ellenforradalmi erők lehetséges magját, míg ezen erők általános elutasítása a
mezőgazdasági földek forradalmi felosztásának elfogadására a bolsevik gabonakövetelések ellenére semlegesen tartotta a
parasztokat. Ráadásul a parasztokat megosztotta egymás között a bolsevikok sikere a megosztásukban, így a szegényebb
parasztok összefogtak, hogy a gabonakövetelések terheinek nagy részét a tehetősebb szomszédaikra hárítsák.
A forradalmi rendszer előtt 1917 végén a legégetőbb probléma a Németországgal vívott háború volt. A bolsevikok először
megpróbálták formális béke nélkül befejezni a harcokat, de a németek tovább nyomultak előre, és a bolsevikok kénytelenek
voltak aláírni a breszt-litovszki békét (1918 márciusában). Ezzel a szerződéssel Oroszország elvesztette az összes nyugati
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határvidéket, beleértve Lengyelországot, Ukrajnát és a balti területeket. A német erők kevés sikerrel próbáltak gazdasági
erőforrásokat szerezni Ukrajnából, és hamarosan messze a Breszt-Litovszkban megállapított határokon túlra nyomultak előre,
hogy elfoglalják a Don-völgyet, a Krímet és a Kaukázust.
Oroszország különböző részein, nevezetesen délen és keleten, "fehéreknek" nevezett ellenforradalmi seregek léptek hadba,
hogy megdöntsék a bolsevikokat. A doni kozákok L. G. Kornilov, Anton Denikin és Pëtr Wrangel vezetésével elfoglalták a
Kaukázust, a Krímet és Ukrajnát, miután a németek kivonultak ezekről a területekről. Szibériában Alekszandr Kolcsak
admirális vezetésével konzervatív kormányt állítottak fel Omszkban, amely bejelentette szándékát, hogy átveszi egész
Oroszországot (1918 végén). A Habsburg-hadseregekből dezertált, Oroszországért harcoló 40 000 fegyveres csehszlovák
csoport a bolsevikok ellen fordult, és miközben a transzszibériai vasútvonal mentén keletre evakuálták őket, átvették az
irányítást a Volgától Vlagyivosztokig tartó útvonal felett (1918 nyara).
Az orosz káoszba különböző külső hatalmak is beavatkoztak. Egy szövetséges expedíciós haderő Murmanszk és Arkangyal
felől hatolt be Észak-Oroszországba, míg egy japán és egy másik amerikai haderő Vlagyivosztoknál szállt partra, és több száz
mérföldön át nyomult nyugat felé. A britek elfoglalták a Kaszpi-tenger térségének olajmezőit (1918 végén), míg a franciák
Ukrajna Odessza körüli részeit szállták meg (1919 márciusában).
E különböző erők ellen a bolsevikok egyre nagyobb sikerrel harcoltak az új Vörös Hadsereg és a Cseka segítségével, amelyet
az államosított ipari és agrárrendszer támogatott. Miközben ezek Oroszországon belül a forradalmi rendszer megőrzéséért
harcoltak, az országon kívül különböző szimpatizánsok szerveződtek. Grigorij Zinovjev vezetésével megszervezték a
Harmadik Internacionálét, hogy bátorítsák a forradalmi mozgalmakat más országokban. Egyetlen említésre méltó sikere
Magyarországon volt, ahol a Kun Béla vezette bolsevik rezsim néhány hónapig (1919. március-augusztus) fenn tudta tartani
magát.
1920-ra Oroszországban teljes volt a zűrzavar. Ekkor az új lengyel kormány megszállta Oroszországot, elfoglalva Ukrajna
nagy részét. A bolsevik ellentámadás a lengyeleket Varsóba szorította vissza, ahol az antant hatalmak segítségét kérték.
Weygand tábornokot katonai misszióval és utánpótlással küldték. Az így támogatott Lengyelország képes volt újra
megszállni Oroszországot és kikényszeríteni a rigai békeszerződést (1921 márciusában). Ez a szerződés 150 mérföldre
keletre húzta meg a lengyel-orosz határt a Curzon-vonaltól, amelyet a nyugati hatalmak 1919-ben húztak meg a néprajzi
határ mentén. Ezzel az aktussal Lengyelország
több millió ukránt és fehéroroszot vont határain belülre, és a következő húsz évre biztosította a szovjet-lengyel
ellenségeskedés magas szintjét.
Ennek a zűrzavarnak és konfliktusnak a terhét nagyrészt az orosz parasztságra rótták a mezőgazdasági rekvirálások és az
úgynevezett "háborús kommunizmus" egész rendszere. E rendszer részeként nemcsak minden mezőgazdasági terményt
tekintettek állami tulajdonnak, hanem minden magánkereskedelmet és -kereskedelmet is megtiltottak; a bankokat
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államosították, míg az öt munkásnál többet foglalkoztató ipari üzemeket és a tíz munkásnál többet foglalkoztató kézműves
vállalkozásokat államosították (1920). A szélsőséges kommunizmusnak ez a rendszere korántsem volt sikeres, és a paraszti
ellenállás folyamatosan nőtt, annak ellenére, hogy a rendeletek megszegéséért súlyos büntetéseket szabtak ki. Ahogy az
ellenforradalmi mozgalmakat elfojtották, és a külföldi intervenciósok fokozatosan kivonultak, úgy nőtt az ellenállás a
politikai elnyomás és a "háborús kommunizmus" rendszerével szemben. Ez parasztlázadásokban, városi zavargásokban és a
kronstadti tengerészek lázadásában csúcsosodott ki (1921 márciusában). Egy héten belül fordulat következett be; a "háborús
kommunizmus" és a parasztok rekvirálásának egész rendszerét feladták az "Új gazdaságpolitika" javára, amely a
mezőgazdasági és egyéb árucikkek szabad kereskedelmi tevékenységét, a profitmotívum és a magántulajdon visszaállítását
célozta a kisiparban és a kisbirtokokban.
A rekvirálást mérsékelt adórendszer váltotta fel, és a titkosrendőrség, a cenzúra és általában a kormány nyomása enyhült. E
taktikák eredményeként drámai mértékben nőtt a gazdasági jólét és a politikai stabilitás. Ez a javulás két évig tartott, amíg
1923 végén a politikai nyugtalanság és a gazdasági problémák ismét akutakká nem váltak. Ugyanakkor Lenin közelgő halála
bonyolította ezeket a problémákat azzal, hogy Lenin utódai között hatalmi harc folyt a hatalomért.
Mivel a bolsevik rendszer politikai szervezete az első években próba-szerencse alapon működött, fő körvonalai csak 1923
körül alakultak ki. Ezeknek a körvonalaknak két teljesen különböző aspektusa volt, az alkotmányos és a politikai.
Alkotmányos szempontból az országot (1922-ben) a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetségévé (Szovjetunió)
szervezték. E köztársaságok száma nagymértékben változott, az 1924-es négyről és az 1936-1940-es időszak tizenegyéről az
1960-as évekre tizenötre emelkedett. Ezek közül a legnagyobb és legfontosabb az Orosz Szovjet Szocialista Szövetségi
Köztársaság (RSFSR) volt, amely az egész Unió területének mintegy háromnegyedét foglalta el, az összlakosság mintegy
ötnyolcadával. Ennek az RSFSR-nek az 1918-ban kidolgozott alkotmánya lett a mintája a többi köztársaság kormányzati
rendszerének, amikor azok létrejöttek, és az RSFSR-rel egyesülve létrehozták a Szovjetuniót. Ebben a szervezetben a
városokban és falvakban működő, foglalkozási alapon szerveződő helyi szovjetek választották képviselőiket a kerületi,
megyei, regionális és tartományi szovjetkongresszusokra. Amint azt mindjárt látni fogjuk, a közvetett képviselet e számos
szintje arra szolgált, hogy gyengítsen minden népi befolyást a csúcson, és lehetővé tegye a szovjetek számára, hogy
hogy a lánc különböző láncszemeit a kommunista politikai párt irányítsa. A városi szovjetek és a tartományi
szovjetkongresszusok képviselőket küldtek a Szovjetek Összoroszországi Kongresszusába, amely elméletileg teljes
alkotmányos hatáskörrel rendelkezett. Mivel ez az ezer tagot számláló szovjetkongresszus évente legfeljebb egyszer
ülésezett, hatáskörét egy háromszáz tagú Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottságra ruházta át. Ez a végrehajtó
bizottság, amely évente csak háromszor ülésezett, a napi ügyintézést a tizenhét főből álló Népbiztosok Tanácsára vagy
kabinetjére bízta. Amikor 1923-ban a Szocialista Szovjetköztársaságok Szövetsége az RSFSR-hez csatolt további
köztársaságokkal megalakult, az új köztársaságok némileg hasonló alkotmányos szervezetet kaptak, és hasonló rendszer jött
létre az egész Unió számára. Ez utóbbi rendelkezett egy nagy és nehézkes, ritkán ülésező, a városi és a tartományi szovjetek
által választott Szovjetek Uniós Kongresszusával. Ez az uniós kongresszus egy ugyancsak nehézkes, két kamarából álló
összuniós központi végrehajtó bizottságot választott. Az egyik kamara, az Unió Tanácsa a lakosságot képviselte, a másik
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kamara, a Nemzetiségek Tanácsa pedig a Szovjetunió alkotó köztársaságait és autonóm régióit. Az RSFSR Népbiztosok
Tanácsa kisebb változtatásokkal az egész Uniót képviselő Uniós Népbiztosok Tanácsává alakult át. Ennek a minisztériumnak
öt olyan területre (külügyek, védelem, külkereskedelem, hírközlés, posta és távíró) voltak komisszárjai, amelyekből az alkotó
köztársaságok ki voltak zárva, valamint számos olyan tevékenységre komisszárja, amelyek a köztársaságokkal közösek
voltak.
Ennek a rendszernek voltak bizonyos figyelemre méltó jellemzői. Nem volt hatalommegosztás, így a különböző kormányzati
szervek törvényhozási, végrehajtó, közigazgatási és szükség esetén igazságszolgáltatási tevékenységet is folytathattak.
Másodszor, nem létezett alkotmány vagy alkotmányos jog a kormányzat feletti vagy azon kívüli szabályrendszer értelmében,
mivel az alkotmányos törvények ugyanolyan eljárással születtek, és ugyanolyan súlyuk volt, mint a többi törvénynek.
Harmadszor, nem voltak garantált jogok vagy szabadságjogok az egyének számára, mivel az elfogadott elmélet szerint a
jogok és kötelezettségek az államból és az államban keletkeznek, nem pedig az államon kívül vagy attól elkülönülve. Végül,
nem voltak demokratikus vagy parlamentáris elemek, mivel a politikai hatalom monopóliuma a kommunista párt kezében
volt.
A Kommunista Párt az államhoz hasonló és azzal párhuzamos rendszerben szerveződött, azzal a különbséggel, hogy a
lakosságnak csak egy kis részét foglalta magában. A legalján, minden üzletben vagy környéken a párttagok egyesületei,
úgynevezett "sejtek" működtek. Ezek fölött, szintről szintre emelkedve, magasabb szintű szervezetek voltak, amelyek minden
szinten egy pártkongresszusból és az ugyanazon szint kongresszusa által választott végrehajtó bizottságból álltak. Ezek a
körzetekben, a megyékben, a tartományokban, a régiókban és az alkotó köztársaságokban voltak megtalálhatóak. A csúcson a
Központi Pártkongresszus és az általa választott Központi Végrehajtó Bizottság állt. Ahogy teltek az évek, a Központi
Pártkongresszus egyre ritkábban ülésezett, és akkor csupán jóváhagyta a Központi Végrehajtó Bizottság tevékenységét és
határozatait. Ezt a bizottságot és a vele párhuzamos állami intézményt (Népbiztosok Tanácsa) 1922-ig Lenin személyisége
uralta. Ékesszólása, intellektuális mozgékonysága, kíméletlen döntési és gyakorlati improvizációs képessége mind a pártban,
mind az államban elsőszámú pozíciót biztosított neki. 1922 májusában Lenin agyvérzést kapott, és miután egy
sorozatos agyvérzés után 1924 januárjában meghalt. Ez a hosszan elhúzódó betegség a párton belül is harcra adott okot, a
párt és az államapparátus irányításáért. Ez a harc eleinte a kisebb vezetők összefogása formájában zajlott Trockij (Lenin után
a második legfontosabb vezető) ellen. De végül ez Sztálin és Trockij, majd végül Sztálin és a többiek harcává alakult. 1927re Sztálin döntő győzelmet aratott Trockij és minden ellenzéki felett.
Sztálin győzelme nagyrészt annak volt köszönhető, hogy a színfalak mögött képes volt irányítani a párt adminisztratív
gépezetét, és hogy ellenfelei, különösen Trockij, nem voltak hajlandóak leszámolásos harcba bocsátkozni Sztálinnal, nehogy
ez polgárháborúhoz, külföldi beavatkozáshoz és a forradalmi vívmányok megsemmisítéséhez vezessen. Így, bár Trockij

353

rendelkezett a Vörös Hadsereg és a párttagok tömegének támogatásával, mindkettőt semlegesítette az, hogy nem volt
hajlandó felhasználni őket Sztálin pártgépezet feletti ellenőrzése ellen.
A párt, mint mondtuk, kisebbségben maradt a lakosság körében, azon elmélet alapján, hogy a minőség fontosabb, mint a
mennyiség. A pártnak 1917 márciusában 23 000 tagja volt, 1921 októberében pedig 650 000; ez utóbbi időpontban kezdődött
a tisztogatás, amely 24 százalékkal csökkentette a párt névsorát. Ezt követően a névjegyzéket újra megnyitották, és a
taglétszám a következő szintre emelkedett
millióra emelkedett 1940-re. A Központi Végrehajtó Bizottság kezében lévő felvételi vagy tisztogatási jogkör teljesen
központosította magának a pártnak az ellenőrzését; az a tény, hogy csak egyetlen legális párt létezett, és hogy az állami
tisztségekre történő választások olyan szavazólapokon történtek, amelyeken csak egy párt, sőt minden egyes tisztségre egy
név szerepelt, a pártnak teljes ellenőrzést biztosított az állam felett. Ezt az ellenőrzést nem gyengítette és nem is fenyegette az
1936-ban életbe lépett új, demokratikusnak tűnő és formájú alkotmány.
1919-ben a tizenkilenc fős Központi Végrehajtó Bizottság két, egyenként ötfős albizottságot és egy háromfős titkárságot
nevezett ki. Az egyik albizottság, a Politbüró, politikai kérdésekkel, míg a másik, az Orgbüró, a pártszervezés kérdéseivel
foglalkozott. Mindkettőnek csak egy ember, Sztálin volt a tagja. 1922 áprilisában új, háromtagú titkárságot neveztek ki
(Sztálin, Vjacseszlav Molotov, Valerian Kujbisev), amelynek főtitkára Sztálin lett. Ebből a központi pozícióból ki tudta
építeni a hozzá lojális pártbürokráciát, ki tudta tisztítani azokat, akik a leginkább ellenezték a terveit, vagy távoli pozíciókba
tudta áthelyezni azokat a párttagokat, akiknek a hozzá való lojalitása nem volt vitathatatlan. Lenin 1924 januárjában
bekövetkezett halálakor Sztálin volt a legbefolyásosabb párttag, de még mindig a háttérben lapult. Eleinte a Trockijjal
szemben egységesen ellenzékben álló Sztálin, Grigorij Zinovjev és Lev Kamenyev alkotta triumvirátus egyik tagjaként
uralkodott. Utóbbit 1925 januárjában eltávolították a hadbiztosi posztjáról, 1926 októberében pedig a Politbüroból. Sztálin
utasítására 1927-ben Trockijt és Zinovjevet kizárták a pártból. Zinovjevet később visszahelyezték a tagságba, de Trockijt
1929-ben törökországi száműzetésbe deportálták. Sztálin ekkor már szilárdan a saját kezében tartotta a kormányrudat.

25. fejezet - Sztálinizmus, 1924-1939

Ahogy Sztálin Lenin 1924-ben bekövetkezett halála után fokozatosan megerősítette a Szovjetunió belső ellenőrzését, egyre
nagyobb energiával lehetett más ügyek felé fordulni. Az Új Gazdaságpolitika, amelyet Lenin 1921-ben fogadott el, olyan
sikeresen működött, hogy a Szovjetunió fenomenális fellendülést tapasztalt abból a mélységből, ahová a "háborús
kommunizmus" 1918-1921-ben sodorta.
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A Szovjetunió gazdasági teoretikusai számára sajnálatos módon az NEP valójában egyáltalán nem volt "politika", és
semmiképpen sem volt kommunizmus. Az aranyon alapuló új pénzrendszer visszaállításával, amelyben egy új aranyrubel 50
000 régi, felfújt papírrubellel volt egyenlő, szilárd pénzügyi alapot biztosítottak a fellendüléshez. A nemzetközi kereskedelem
és a nagyipari nehézipar kormányzati szabályozásának fenntartását leszámítva a szabadság rendszere lehetővé vált. A
mezőgazdasági termelés növekedett, a kereskedelmi tevékenységek virágoztak, és a fogyasztási cikkekre irányuló könnyebb
ipari tevékenységek kezdtek fellendülni. A parasztok között újra megjelentek a vagyoni különbségek, a gazdagabbakat
(akiket "kulákoknak" neveztek) a rendszer gyanakvással, kevésbé szerencsés szomszédaik pedig irigységgel tekintettek rájuk.
Ugyanakkor azokat, akik a kereskedelemben szereztek vagyont (a "nepmeneket"), a rezsim szórványosan üldözte, mint a
szocializmus ellenségeit. Ennek ellenére a gazdasági rendszer virágzott. A megművelt földterület az 1921-es 148 millió
holdról 1927-re 222 millió holdra nőtt; a gabonagyűjtés az 1922-es éhínség elmúltával 1923-1927 között körülbelül
megduplázódott; a széntermelés három év alatt megduplázódott, a pamutszövetek termelése pedig megnégyszereződött. Az
ilyen fellendülés következtében az orosz gazdasági rendszer 1927-ben ismét elérte az 1913-as szintet, bár mivel a népesség
tízmillió fővel nőtt, az egy főre jutó jövedelem alacsonyabb volt.
A gazdasági fellendülés ellenére a NEP fontos problémákat vetett fel. Ahogyan a szabad agrárgazdaság kulákokat, a szabad
kereskedelmi rendszer pedig neppereket hozott létre, úgy a vegyes ipari rendszer is nemkívánatos következményekkel járt. A
vegyes rendszerben a nemzetvédelemmel kapcsolatos iparágak közvetlen állami ellenőrzés alatt álltak; a nehézipart az állam
tulajdonában lévő, de külön költségvetés alapján működő, monopolisztikus trösztök irányították, és elvárták, hogy
nyereségesek legyenek; a kisipar szabad volt. Ennek egyik rossz következménye az volt, hogy a kisipar kiszorult a munkaerő,
az anyagok vagy a hitel megszerzésében, és termékei szűkösek voltak, magas áron. A másik eredmény az volt, hogy a
mezőgazdasági árak, mivel szabadok és versenyképesek voltak, egyre lejjebb és lejjebb csökkentek, ahogy a mezőgazdasági
termelés helyreállt, de az ipari árak, mivel monopolisztikusak, vagy szűkösek voltak, magasak maradtak. Az eredmény egy
"ollóválság" volt, ahogy Európában nevezik (vagy "paritásos árak", ahogy Amerikában nevezik). Ez azt jelentette, hogy a
gazdák alacsony áron adták el az árukat, míg a vásárolt áruk magas áron voltak, és hiányoztak.
Így 1923-ban a mezőgazdasági árak az 1913-as szint 58 százalékán, míg az ipari árak az 1913-as szint 187 százalékán álltak,
így a parasztok terményeikért csak harmadannyi feldolgozott árut tudtak beszerezni, mint 1913-ban. Az ipar hitelének
visszatartásával a kormány arra tudta kényszeríteni a gyárakat, hogy az árak csökkentésével felszámolják árukészleteiket.
Ennek következtében 1924-re az ipari árak az 1913. évi 141 százalékára estek vissza, míg a mezőgazdasági árak az 1913. évi
77 százalékára emelkedtek.
A paraszt helyzete az 1913-as helyzetének egyharmadáról a felére javult, de az 1913-as paritási szintet sohasem nyerte
vissza. Ez nagyfokú agrár elégedetlenséget és számos parasztzavargást váltott ki a NEP második felében.
Lenin ragaszkodott ahhoz, hogy a proletariátus gyengesége Oroszországban szükségessé tette a parasztsággal való szövetség
fenntartását. Ez az államkapitalizmus időszakában (1917 novembere és 1918 júniusa között) sikerült is, de a "háborús
kommunizmus" időszakában (1918 júniusa és 1921 áprilisa között) a szövetség nagyrészt megsemmisült. A NEP alatt ez a
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szövetség újra létrejött, de az "ollóválság" ismét tönkretette. Ezután csak részben állt helyre. Sztálin Trockij felett aratott
győzelme és személyes hajlama a terrorista kormányzati módszerekhez olyan döntésekhez vezetett, amelyek a paraszti
elégedetlenség e ciklusainak végét jelentették. Az a döntés, hogy a szocializmust egyetlen országban kell felépíteni,
szükségessé tette - úgy érezték - a nehézipar túlsúlyának hangsúlyozását, hogy a lehető leggyorsabban megszerezzék a
fegyvergyártás alapját (főként vas, acél, szén és elektromos energia projektek). Az ilyen projektekhez nagy tömegű
munkaerőt kellett összevonni és táplálni. Mind a munkaerőt, mind az élelmet a parasztságtól kellett volna elvonni, de a
könnyűipar helyett a nehézipari termelés hangsúlyozása azt jelentette, hogy kevés fogyasztási cikket lehetett volna adni a
parasztságnak.
a tőlük elvett élelmiszerért cserébe. Ráadásul a parasztságból a városi munkaerő elszívása azt jelentené, hogy azoknak, akik
továbbra is parasztok maradnak, nagymértékben javítaniuk kell mezőgazdasági termelési módszereiken, hogy a parasztok
kisebb arányával élelmet tudjanak biztosítani maguknak, az új városi munkásoknak, a növekvő pártbürokráciának és a
növekvő Vörös Hadseregnek, amelyet a "szocializmus egy országban" védelméhez elengedhetetlennek tartottak.
Az a probléma, hogy egyre kevesebb paraszttól szerezzenek növekvő mennyiségű élelmiszert anélkül, hogy cserébe
fogyasztói ipari árut kínálnának nekik, Sztálin szerint nem volt megoldható egy olyan paraszti rendszerben, amely a
kereskedelem szabadságán alapul, mint az 1921-1927-es NEP, vagy egy olyanban, amely az egyéni gazdákra épül, mint az
1918-1921-es "háborús kommunizmus"; az előbbi megkövetelte, hogy a parasztoknak árut adjanak cserébe, míg az utóbbit
kudarcra lehetett ítélni azzal, hogy a parasztok megtagadták, hogy több élelmiszert termeljenek, mint amennyire saját
szükségleteiknek megfelelően szükségük volt. A NEP nem tudott megoldást találni erre a problémára. Az 1923-1927 közötti
ollózárás ellenére az ipari árak továbbra is magasabbak maradtak a mezőgazdasági áraknál, a parasztok vonakodtak
élelmiszert szállítani a városoknak, mivel nem kaphattak cserébe a városok által kívánt termékeket, és a parasztok által
eladott gabona mennyisége 1927-ben a megtermelt gabona mintegy 13 százaléka maradt, szemben az 1913-as 26 százalékkal.
1913-ban még 26 százalék volt.
Egy ilyen rendszer magas életszínvonalat biztosíthatna a parasztok számára, de soha nem tudná biztosítani a "szocializmus
egy országban" fenntartásához szükséges magasan iparosodott alapot.
Az az új irány, amelyet Oroszország fejlődése 1927 után vett, és amelyet "sztálinizmusnak" nevezünk, számos tényező
következménye. E tényezők közül három volt: (1) Sztálin és társai vérszomjas és paranoiás ambíciói, (2) Oroszország
visszatérése régebbi hagyományaihoz, de új szinten és új intenzitással, és (3) a társadalmi, politikai és gazdasági fejlődés
olyan elmélete, amelyet a "szocializmus egy országban" kifejezés alá sorolnak. Ezt az elméletet az új Oroszország uralkodói
olyan őrült fanatizmussal fogadták el, és olyan erőteljes motivációkat szolgáltatott a szovjet kül- és belpolitikának, hogy azt
hosszasan elemezni kell.
A Sztálin és Trockij közötti rivalizálás az 1920-as évek közepén nemcsak jelszavakkal, hanem erőszakosabb fegyverekkel is
zajlott. Trockij "világforradalmat" követelt, míg Sztálin "kommunizmust akart egyetlen országban". Trockij szerint
Oroszország gazdaságilag túl gyenge és elmaradott volt ahhoz, hogy egyedül képes legyen létrehozni egy kommunista
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rendszert. Egy ilyen rendszer, ebben mindannyian egyetértettek, csak egy teljesen iparosodott országban létezhet.
Oroszország, amely olyan messze volt az iparosodástól, csak úgy tudta volna megszerezni a szükséges tőkét, hogy külföldről
kölcsönözte vagy saját népétől halmozta fel. Mindkét esetben hosszú távon politikai kényszerrel vennék el Oroszország
parasztjaitól, az egyik esetben exportálnák, hogy kifizessék a külföldi kölcsönöket, a másik esetben pedig élelmiszerként és
nyersanyagként a városi ipari munkásoknak adnák. Mindkét eset tele lenne veszélyekkel; a külföldi országok, mivel saját
gazdasági rendszerük kapitalista, nem néznék tétlenül, hogy egy rivális szocialista rendszer Oroszországban sikeres
eredményeket érjen el; ráadásul mindkét esetben veszélyesen nagy lenne a paraszti elégedetlenség, mivel a szükséges
élelmiszert és nyersanyagot politikai kényszerrel, gazdasági ellenszolgáltatás nélkül kellene elvenni az orosz parasztságtól.
Ez abból a szovjet elméletből következett, hogy a külföldi kapitalista országok ellenségeskedése miatt Oroszország új
iparának inkább a nehézipari termékekre kell helyeznie a hangsúlyt, amelyek alkalmasak a fegyvergyártás támogatására, mint
a könnyűipari termékekre, amelyek képesek olyan fogyasztási cikkeket biztosítani, amelyeket a parasztoknak lehet adni a
terményeikért cserébe.
A bolsevikok axiómaként feltételezték, hogy a kapitalista országok nem fogják megengedni a Szovjetuniónak, hogy sikeres
szocialista rendszert építsen ki, amely minden kapitalizmust elavulttá tesz. Ezt az elképzelést erősítette az az elmélet,
amelyhez Lenin legfőképpen hozzájárult, miszerint "az imperializmus a kapitalizmus utolsó szakasza". Ezen elmélet szerint
egy teljesen iparosodott kapitalista ország a gazdasági depresszió időszakába lép, amely arra készteti, hogy háborús agresszió
programját fogadja el. Az elmélet kitartott amellett, hogy a kapitalista társadalomban a jövedelem elosztása olyannyira
egyenlőtlenné válik, hogy az emberek tömegei nem jutnak elegendő jövedelemhez ahhoz, hogy megvásárolják az ipari
üzemek által előállított árukat. Mivel az eladatlan áruk csökkenő profit és mélyülő depresszió mellett felhalmozódnak, a
profit biztosítása és az eladható áruk előállítása érdekében a fegyvergyártás felé fordulnának, és egyre agresszívebb
külpolitikát folytatnának annak érdekében, hogy az elmaradott vagy fejletlen országokban piacot szerezzenek az eladatlan
áruknak. A szovjet gondolkodók úgy vélték, hogy ez az agresszív imperializmus elkerülhetetlenül agresszió célpontjává teszi
Oroszországot, hogy megakadályozza, hogy az ottani sikeres kommunista rendszer vonzó modellé váljon a kapitalista
országok elégedetlen proletariátusai számára. Trockij szerint mindezek az igazságok nyilvánvalóvá tették, hogy a
"szocializmus egyetlen országban" lehetetlen elképzelés, különösen, ha ez az egyetlen ország olyan szegény és elmaradott,
mint Oroszország. Trockij és barátai számára teljesen világosnak tűnt, hogy a szovjet rendszer megmentését egy olyan
világforradalomban kell keresni, amely más országokat, különösen egy olyan fejlett ipari országot, mint Németország,
szövetségesként Oroszország mellé állít.
Miközben a Trockij és Sztálin közötti belső harc 1923-1927 között fárasztóan vívódott, nemcsak az vált világossá, hogy a
világforradalom lehetetlen, és hogy Németország nem megy sem kommunista forradalomra, sem a szovjettel való
szövetségre, hanem az is ugyanilyen világossá vált, hogy az "elnyomott gyarmati" területek, mint Kína, nem mennek el.
nem fognak szövetségre lépni a Szovjetunióval. A "kommunizmus egy országban" politikáját kellett elfogadni
Oroszországnak, egyszerűen azért, mert nem volt más alternatíva.
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A kommunizmus egyedül Oroszországban a bolsevik gondolkodók szerint megkövetelte, hogy az országot nyaktörő
sebességgel iparosítsák, bármilyen pazarlással és nehézségekkel járjon is, és az életszínvonal emelkedése helyett a
nehéziparra és a fegyverkezésre helyezzék a hangsúlyt. Ez azt jelentette, hogy a parasztok által megtermelt javakat politikai
kényszerrel, minden gazdasági ellenszolgáltatás nélkül kell elvenni tőlük, és a legvégső tekintélyelvűbb terrorral kell
megakadályozni, hogy a parasztok a termelés szintjét a saját fogyasztási szükségleteikre csökkentsék, ahogyan azt a "háborús
kommunizmus" időszakában, 1918-1921-ben tették. Ez azt jelentette, hogy Oroszország iparosítása felé vezető első lépésként
a parasztságot terrorral kellett megtörni, és a magángazdaságok kapitalista alapjáról a kollektív gazdaságok szocialista
rendszerére kellett átszervezni. Továbbá, hogy megakadályozzák, hogy az imperialista kapitalista országok kihasználják az
elkerülhetetlen nyugtalanságot, amelyet ez a program Oroszországban előidézett volna, szükség volt a külföldi kémkedés, a
bolsevik állammal szembeni ellenállás, a független gondolkodás vagy a közvélemény elégedetlenségének minden formájának
eltiprására. Ezeket terrorral kell szétzúzni, hogy egész Oroszországot a fegyelmezett proletariátus monolitikus struktúrájává
lehessen formálni, amely olyan feltétlen engedelmességgel engedelmeskedik vezetőinek, hogy az minden potenciális
agresszor szívébe félelmet ültet.
Ennek az elméletnek a lépései úgy követték egymást, mint egy geometriai tétel lépései: a forradalom kudarca az iparilag
fejlett Németországban megkövetelte, hogy az elmaradott Oroszországban is megteremtsék a kommunizmust; ez gyors
iparosítást követelt, a nehéziparra helyezve a hangsúlyt; ez azt jelentette, hogy a parasztok nem juthatnak fogyasztói áruhoz
az élelem és a nyersanyagok tekintetében; ez azt jelentette, hogy a parasztokat terrorista kényszerrel kollektív gazdaságokba
kell terelni, ahol nem tudnak sem ellenállni, sem csökkenteni a termelés szintjét: Ez azt követelte meg, hogy minden
elégedetlenséget és függetlenséget egy despotikus rendőrállamban kell eltiporni, hogy a külföldi kapitalista imperialisták ne
tudják kihasználni az oroszországi elégedetlenséget vagy társadalmi nyugtalanságot. A Kreml uralkodói számára a végső
bizonyíték e tétel igazságára akkor jelent meg, amikor a nem kommunista, hanem kapitalista Németország 1941-ben
megtámadta Oroszországot.
Egy történész, aki megkérdőjelezné ennek az elméletnek a feltételezéseit vagy állomásait, azt is látná, hogy ez az elmélet
lehetővé tette a bolsevik Oroszország számára, hogy a marxizmusban a nyugati ideológia legtöbb hatását (mint például a
humanizmus, az egyenlőség vagy az antimilitarista, államellenes elfogultság) feladja, és lehetővé tette, hogy visszazuhanjon
a kémkedésre és terrorra támaszkodó despotikus rendőrállam orosz hagyományába, amelyben az ideológia és az életmód
tekintetében mély szakadék tátongott az uralkodók és az uraltak között. Az is nyilvánvalónak kell lennie, hogy egy új rezsim,
amilyen a bolsevizmus volt Oroszországban, nem rendelkezne a társadalmi toborzás vagy az elit körforgásának hagyományos
módszereivel; ezek az intrikán és az erőszakon alapulnának, és elkerülhetetlenül a leghatározottabb, legkegyetlenebb,
legelvtelenebb és legerőszakosabb tagjait juttatnák a csúcsra. Egy ilyen csoport, amely Sztálin körül alakult ki, 1927-1929ben kezdte meg a "kommunizmus megteremtésének folyamatát egy országban", és folytatta azt, amíg a háború közeledte
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1941-ben meg nem szakította. A nehéziparosítás e programját "ötéves tervek" sorozatába szervezték, amelyek közül az első
az 1928-1932-es évekre vonatkozott.
Az első ötéves terv fő elemei a mezőgazdaság kollektivizálása és a nehézipar alaprendszerének megteremtése voltak. Annak
érdekében, hogy növelje a városok élelmiszer- és ipari munkaerő-kínálatát, Sztálin a parasztokat saját földjeikről (amelyeket
saját állataik és szerszámaik dolgoztak meg) nagy közösségi gazdaságokba kényszerítette, amelyeket szövetkezetben, közös
tulajdonban lévő földekkel, szerszámokkal és állatokkal dolgoztattak, vagy hatalmas állami gazdaságokba, amelyeket állami
tulajdonú vállalatokként, bérmunkások által működtetett, a kormány tulajdonában lévő földek, szerszámok és állatok
felhasználásával működtettek. A közösségi gazdaságokban a termény a tagok közös tulajdonában volt, és a terményt
felosztották, miután bizonyos összegeket félretettek az adókra, a vásárlásokra és egyéb kifizetésekre, amelyek az élelmiszert
a városokba irányították. Az állami gazdaságokban a termények az állam tulajdonában voltak, miután a szükséges
költségeket kifizették. Idővel a tapasztalatok azt mutatták, hogy az állami gazdaságok költségei olyan magasak, működésük
pedig olyan kevéssé hatékony, hogy aligha érte meg, bár továbbra is létrehozták őket.
Az új rendszerre való áttérés 1927-1929-ben lassan történt, majd 1930-ban erőszakosan teljes körűen életbe lépett. Hat hét
alatt (1930. február-március) a kollektív gazdaságok száma 59 400-ról, 4 400 000 családdal, 110 200 gazdaságra, 14 300 000
családdal nőtt. Minden ellenálló paraszttal erőszakkal bántak; vagyonukat elkobozták, megverték vagy távoli vidékekre
száműzték őket; sokakat megöltek. Ez a "kulákok likvidálása" néven ismert folyamat (mivel a gazdagabb parasztság állt a
leghevesebben ellen) ötmillió kulák családot érintett. Ahelyett, hogy átadták volna állataikat a kolhozoknak, sok paraszt
inkább megölte őket. Ennek eredményeként a szarvasmarhák száma az 1928-as 30,7 millióról 1933-ra 19,6 millióra csökkent,
míg ugyanezen öt év alatt a juhok és kecskék száma 146,7 millióról 50,2 millióra, a sertéseké 26-ról 12,1 millióra, a lovaké
pedig 33,5-ről 16,6 millióra csökkent. Ráadásul az 1930-as vetési szezon teljesen megszakadt, és a későbbi évek
mezőgazdasági tevékenységét is tovább zavarták, így az élelmiszertermelés drasztikusan csökkent. Mivel a kormány
ragaszkodott ahhoz, hogy a városi lakosság ellátásához szükséges élelmiszert elvegyék, a vidéki területek nem kaptak
elegendő élelmiszert, és 1931-1933-ban legalább hárommillió paraszt éhezett. Tizenkét évvel később, 1945-ben Sztálin azt
mondta Winston Churchillnek, hogy tizenkét millió paraszt halt meg a mezőgazdaság átszervezése során.
E visszaesések ellensúlyozására nagy kiterjedésű, korábban megműveletlen földterületeket, sok közülük félsivatagos
területeket vontak művelés alá, főként Szibériában, állami gazdaságokként.
Jelentős kutatásokat folytattak új növényfajták kifejlesztése érdekében, hogy növeljék a terméshozamokat, és kihasználják a
déli szárazabb földeket és az északi rövidebb tenyészidőt. Ennek következtében a termőterület 1927-1938 között 21
százalékkal nőtt. Az a tény azonban, hogy a szovjet népesség ugyanezen tizenegy év alatt 150 millióról 170 millió főre nőtt,
azt jelentette, hogy az egy főre jutó megművelt terület csak 1,9 hektárról 2,0 hektárra emelkedett. A félszáraz területek
használata az öntözés jelentős kiterjesztését tette szükségessé; így az 1928-1938 közötti évtizedben az öntözött terület
mintegy 50 százalékkal nőtt (ro,6 millió hektárról 15,2 millió hektárra). Az öntözési projektek némelyike az öntözést
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vízenergia-termeléssel kombinálta, és jobb vízszállítási lehetőségeket biztosított, mint a Tennessee Valley Authority; ez volt
igaz a Dnyeper alsó folyásánál lévő híres dnyepropetrovszki projektre, amely félmillió kilowatt kapacitással rendelkezett (
1935).
A haszonállatok számának csökkenése, amelyet 1941-ig nem sikerült pótolni, a nehézipar fejlesztésére irányuló
erőfeszítésekkel együtt a traktorok és más gépesített berendezések fokozott használatát eredményezte a mezőgazdaságban. A
traktorok száma az 1928-as 26,7 ezerről 1938-ra 483,5 ezerre emelkedett, míg ugyanebben az évtizedben a traktorok által
végzett szántás aránya I százalékról 7, százalékra nőtt. A betakarítást egyre inkább kombájnok végezték, ezek száma az
1928-as szinte egyről a 182 ezerre nőtt 1940-ben. Az ilyen bonyolult gépek nem a kollektív gazdaságok tulajdonában voltak,
hanem az országban szétszórtan elhelyezkedő független gép-traktor állomásokon; szükség szerint tőlük kellett bérelni őket.
Az ilyen típusú gépesített gazdálkodás bevezetése nem volt osztatlan siker, mivel sok gépet tönkretettek a tapasztalatlan
segédek, és a fenntartási és üzemanyagköltségek igen magasak voltak. Ennek ellenére a gépesítés iránya tovább folytatódott,
részben az Egyesült Államok utánzásának vágyából, részben pedig a modern technológia iránti meglehetősen gyermeki
lelkesedésből. Ez a két impulzus időnként együttesen "gigantomániát", vagyis a nagy méret iránti lelkesedést eredményezett
a hatékonyság vagy a kielégítő életmód helyett. A mezőgazdaságban ez számos hatalmas, több százezer hektáros állami
gazdaságot eredményezett, amelyek köztudottan nem voltak hatékonyak. Ráadásul az ilyen nagyméretű gépesített
mezőgazdaságra való áttérés, szemben a régi cári mezőgazdasággal, amelyet a hároméves, paraszti parcellákból álló,
hároméves, parlagon hagyott művelési rendszerben szerveztek, nagymértékben növelte az olyan problémákat, mint a terjedő
szárazság, a rovarkártevők okozta veszteségek és a talaj csökkenő termékenysége, ami mesterséges műtrágyák használatát
tette szükségessé. Mindezen problémák ellenére a szovjet mezőgazdaság, anélkül, hogy valaha is sikeres vagy akár csak
megfelelő lett volna, folyamatosan bővülő alapot biztosított a szovjet ipar növekedéséhez, amíg mindkettő meg nem szakadt
a hitleri hordák 1941 nyarán történt inváziója miatt.
Az első ötéves terv ipari részét ugyanolyan kíméletlen lendülettel hajtották végre, mint a mezőgazdaság kollektivizálását, és
hasonlóan látványos eredményeket ért el: Lenyűgöző fizikai teljesítmény, nagyarányú pazarlás, az integráció hiánya, a
személyes kényelem és az életszínvonal kíméletlen semmibevétele, az ellenzéki elemek, a bűnbakok és a nem hatékonyak
folyamatos tisztogatása, mindez olyan propaganda kíséretében, amely a terv valós eredményeit hihetetlen méreteket öltött,
támadta a Szovjetunióban működő (néha valós, gyakran képzeletbeli) ellenzéki csoportokat, vagy a gúnyt félelemmel
vegyítette a külföldi "kapitalista imperialista" országok és az Oroszországon belüli titkos "szabotőrök" elleni verbális
támadásokban.
Az 1928-1932-es első ötéves tervet egy 1933-1937-es második és egy 1938-1942-es harmadik terv követte. Az utóbbit az
1941. júniusi német invázió teljesen megzavarta, és kezdettől fogva időszakos módosításokon ment keresztül, amelyek a
növekvő nemzetközi feszültségek miatt a fegyverkezésre való nagyobb hangsúlyt helyező irányba változtatták céljait. A
rendelkezésre álló szovjet statisztikák hiányosságai miatt nem könnyű határozott kijelentéseket tenni e tervek sikeréről.
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Kétségtelen, hogy az ipari javak fizikai kibocsátása nagymértékben növekedett, és hogy ez a kibocsátás nagyrészt a
beruházási javak, nem pedig a fogyasztási javak terén történt. Az is világos, hogy ez az előrelépés nagyrészt koordinálatlan
volt és pontszerű, és hogy miközben a szovjet nemzeti jövedelem növekedett, az orosz nép életszínvonala az 1928-as szinthez
képest csökkent.
A következő, Alekszandr Bajkov által készített becslések némi képet adnak a .Szovjet gazdasági rendszer az 1928-1940
közötti időszakban:
1928 1940
Szén (millió tonna) 35,0 166,0
Olaj (millió tonna) 11,5 31,1
Nyersvas (millió tonna) 3,3 15,0
Acél (millió tonna) 4,3 18,3
Cement (millió tonna) 1,8 5,8
Villamosenergia (milliárd kw) 5,0 48,3
Pamuttextília (millió méter) 2742,0 3700,0
Városi lakosság (becsült százalék) 18,0% 33,0%
Foglalkoztatottak (millió) 11,2 31,2
Összes bérkifizetés (millió rubel) 8,2 162,0
Gabonatermés (millió hektoliter) 92,2 111,2
Nem lehet kétséges, hogy ez az iparosítás lehetővé tette a szovjet
rendszer ellenállt a német támadásnak 1941-ben. Ugyanakkor a teljesítmény nagysága nagy torzulásokat és feszültségeket
eredményezett a szovjet életben. Emberek milliói költöztek falvakból városokba (némelyikük teljesen új), ahol nem
megfelelő lakhatást, elégtelen élelmet és heves pszichológiai feszültségeket találtak. Másrészt ugyanez a költözés széleskörű
lehetőségeket nyitott meg számukra az oktatásban, saját maguk és gyermekeik számára,
valamint lehetőséget a társadalmi, gazdasági és pártstruktúrákban való felemelkedésre. Az ilyen lehetőségek következtében a
Szovjetunióban újra megjelentek az osztálykülönbségek, a titkosrendőrség és a Vörös Hadsereg kiváltságos vezetői, valamint
a párt vezetői és bizonyos kivételezett írók, zenészek, balett-táncosok és színészek, akik olyan magas jövedelemhez jutottak,
amely messze meghaladta az egyszerű oroszokét, és egészen más világban éltek. Az átlagorosz nem rendelkezett megfelelő
élelemmel és lakhatással, kiterjedt fejadagolásnak volt kitéve, sorban kellett állnia a szűkös fogyasztási cikkekért, vagy akár
hosszú időre nélkülöznie kellett azokat, és családjával együtt egyetlen szobában, sőt sok esetben egy szoba más családokkal
megosztott sarkában kellett élnie. A kiváltságos uralkodók és kedvenceik mindenből a legjobbat kapták, beleértve az ételeket
és borokat, a vidéki vagy krími nyaraló villák használatát, a hivatalos autók használatát a városban, a jogot, hogy régi cári
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palotákban és kúriákban lakjanak, és a jogot, hogy a legjobb helyekre szóló jegyeket szerezzenek a zenei vagy drámai
előadásokon. Az uralkodó csoport ezen kiváltságait azonban szörnyű áron szerezte meg: a teljes bizonytalanság árán, mivel
még a legmagasabb párttisztviselőket is állandó titkosrendőrségi felügyelet alatt tartották, és elkerülhetetlenül előbb-utóbb
száműzetésbe vagy halálba kényszerültek.
Az egyenlőtlenség növekedése az ötéves tervek alatt egyre gyorsabban haladt, és törvénybe foglalták. A maximális
fizetésekre vonatkozó minden korlátozást eltöröltek; a fizetések közötti eltérések folyamatosan nőttek, és a felsőbb
rangúaknak nyújtott nem pénzbeli kiváltságok még nagyobbá tették őket. Különleges üzleteket hoztak létre, ahol a
kiváltságosok alacsony áron jutottak hozzá a ritka árukhoz; az ipari üzemekben két vagy akár három éttermet is létrehoztak,
teljesen különböző étlapokkal, a különböző szintű alkalmazottak számára; a lakhatási diszkrimináció egyre szélesebb körűvé
vált; minden bért akkordbér alapra helyeztek, még akkor is, amikor ez teljesen kivitelezhetetlen volt; a munkakvótákat és a
munka minimumát folyamatosan emelték. A bérek differenciálásának nagy részét a sztahanovizmus néven ismert csaló
propagandarendszerrel indokolták.
1935 szeptemberében egy Sztahanov nevű bányász 102 tonna szenet bányászott egy nap alatt, ami a szokásos teljesítmény
tizennégyszerese volt. Más tevékenységekben is hasonló teljesítményeket szerveztek propagandacélokra, és a gyorsítás, a
termelési kvóták emelése és a bérkülönbségek igazolására használták fel. Ugyanakkor az egyszerű munkás életszínvonalát
nemcsak a kvóták emelésével, hanem a szegmentált infláció szisztematikus politikájával is folyamatosan csökkentették. Az
élelmiszert a kolhozokból vásárolták fel lo{v áron, majd magas áron adták el a lakosságnak. A kettő közötti különbség évről
évre folyamatosan nőtt. Ezzel egyidejűleg a parasztoktól elvett termény mennyiségét fokozatosan növelték egyik vagy másik
módszerrel. Amikor a kollektív gazdaságoknak át kellett állniuk a traktorokra és kombájnokra, ezeket magukból a
gazdaságokból vették el, és a kormány által ellenőrzött gép-traktor állomásokra központosították. Ezeket a gépeket olyan
áron kellett bérelni, amely megközelítette a kollektív gazdaság teljes termelésének egyötödét. A kormányzati bevételek egyik
fő forrása a fogyasztói árukra kivetett forgalmi adó (forgalmi adó) volt; ez tételenként változott, de általában 60 százalék
körüli vagy annál magasabb volt. A termelői javakra nem vetették ki, ezeket éppen ellenkezőleg, a kormányzati kiadások
felének megfelelő mértékben támogatták. Az árszegmentáció olyan nagy volt, hogy az 1927-1948 közötti időszakban a
fogyasztói árak harmincszorosára, a bérek tizenegyszeresére emelkedtek, míg a termelői javak és a fegyverzet árai kevesebb
mint háromszorosára nőttek. Ez a fogyasztás csökkentését és a nemzeti jövedelemről, az életszínvonalról, valamint a
fogyasztási javak, a tőkejavak és a fegyverkezés közötti megoszlásról alkotott statisztikai kép meghamisítását szolgálta.
Ahogy az ötéves tervek és a mezőgazdaság kollektivizálása idején nőtt a közvélemény elégedetlensége és a társadalmi
feszültségek, a kémkedés, a tisztogatások, a kínzások és a gyilkosságok alkalmazása aránytalanul megnőtt. Az elégedetlenség
minden hulláma, a hatékonyság hiányának minden felfedezése, a hatóságok valamilyen múltbeli hibájának minden
felismerése a rendőri tevékenység újabb hullámait eredményezte. Amikor a mezőgazdaság kollektivizálása után, az 1930-as
évek elején a városok húskészletei majdnem eltűntek, több mint egy tucatnyi, a moszkvai húsellátásért felelős magas rangú
tisztviselőt letartóztattak és agyonlőttek, noha semmiképpen sem voltak felelősek a hiányért. Az 1930-as évek közepére a
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"szabotőrök" és az "állam ellenségeinek" felkutatása mindent elborító mániává vált, amely alig hagyott érintetlenül egy
családot. Százezreket öltek meg, gyakran teljesen hamis vádak alapján, míg milliókat tartóztattak le és száműztek Szibériába
vagy hatalmas rabszolgamunkatáborokba. Ezekben a táborokban, félig éhínséges és hihetetlenül kegyetlen körülmények
között milliók dolgoztak bányákban, sarkvidéki fakitermelő táborokban, vagy új vasutakat, csatornákat és városokat
építettek. A Hitler 1941-es támadása előtti időszakban az ilyen rabszolgamunkatáborokban lévő személyek számát illetően a
becslések a kétmilliótól a húszmillióig terjednek. E foglyok többsége semmit sem tett a szovjet állam vagy a kommunista
rendszer ellen, hanem olyan személyek rokonai, társai és barátai voltak, akiket súlyosabb vádakkal tartóztattak le. E vádak
közül sok teljesen hamis volt, amelyeket azért találtak ki, hogy munkaerőt biztosítsanak a távoli területeken, hogy bűnbakot
csináljanak a közigazgatási összeomlásokból, hogy kiiktassák a szovjet rendszer irányításában esetlegesen felmerülő
riválisokat, vagy egyszerűen csak azért, mert a folyamatosan növekvő paranoid gyanakvás tömegesen övezte a szovjet
rendszert.
a rendszer felsőbb szintjeit. Sok esetben a véletlenszerű események nagyszabású megtorlásokhoz vezettek személyes
sérelmek miatt, amelyek messze meghaladták az esemény által indokolt mértéket. A legtöbb esetben ezekre a
"likvidálásokra" a titkosrendőrség celláiban került sor, az éjszaka közepén, és a legtömörebb szűkszavúbb bejelentéseken
kívül semmilyen nyilvános bejelentés nem történt. Néhány esetben azonban látványos nyilvános tárgyalásokat rendeztek,
amelyeken a vádlottakat - általában híres szovjet vezetőket - szidták és gyalázták, hangosan bevallották saját aljas
tevékenységüket, majd az elítélés után kivezették és agyonlőtték őket.
Ezek a tisztogatások és perek a Szovjetuniót felháborodásban tartották, a világ többi részét pedig folyamatos csodálkozásban
tartották az ötéves tervek időszakában. 1929-ben a párt vezetőinek egy nagy csoportját, akik ellenezték a parasztság
kíméletlen kizsákmányolását (az úgynevezett "jobboldali ellenzéket"), a párt marxista ideológiájának legszakavatottabb
teoretikusa, Nyikolaj Buharin vezetésével megtisztították. 1933-ban a párt tagjainak mintegy harmadát (legalább egymillió
nevet) kizárták a pártból. 1935-ben, miután a titkosrendőrség meggyilkolta Szergej Kirovot, a sztálinisták egyik támogatóját,
a "régi bolsevikok" közül sokakat, köztük Zinovjevet és Kamenyevet, hazaárulásért bíróság elé állították. A következő évben,
éppen a spanyol polgárháború kitörésekor, ugyanezt a csoportot ismét "trockistaként" állították bíróság elé, és lelőtték.
Néhány hónappal később a "régi bolsevikok" egy másik nagy csoportját, köztük Karl Radeket és Grigorij Pjatakovot,
árulásért bíróság elé állították és kivégezték. Még ugyanebben az évben (1937) bizonyítékot küldtek a német
titkosrendőrségtől Benešen, Csehszlovákia elnökén keresztül Sztálinnak, hogy a szovjet hadsereg vezetői kapcsolatban álltak
a német főparancsnoksággal. Ezek a kapcsolatok már 1920 előtt is folytak, az európai ügyek gondos tanulmányozói számára
nyílt titok voltak, és mindkét kormány jóváhagyta őket a nyugati demokratikus hatalmak elleni közös front részeként; ennek
ellenére ez az információ mégis
ürügyként használták fel arra, hogy megtisztítsák a Vörös Hadsereget a legtöbb régi vezetőjétől, miközben a legmagasabb
rangú tábornokok közül nyolcat, Mihail Tuhacsevszkij marsall vezetésével kivégeztek. Kevesebb mint egy évvel később,
1938 márciusában a megmaradt néhány régi bolsevikot bíróság elé állították, elítélték és kivégezték. Köztük volt Buharin,
Alekszej Rykov (aki Lenint követte a Szovjetunió elnöki székében) és G. Jagoda (aki a titkosrendőrség vezetője volt).
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Minden egyes vezető, akit nyilvánosan likvidáltak a "moszkvai árulási perek" során, több ezer embert likvidáltak titokban.
1939-re a bolsevizmus összes idősebb vezetőjét elűzték a közéletből, és a legtöbbjük erőszakos halált halt, így csak Sztálin és
fiatalabb kollaboránsai, mint Molotov és Vorosilov maradtak. E csoporttal szembeni minden ellenzékiséget, legyen az tett,
szó vagy gondolat, egyenértékűnek tekintettek az ellenforradalmi szabotázzsal és az agresszív kapitalista kémkedéssel.
A sztálinizmus alatt egész Oroszországot három hatalmas bürokrácia uralta: a kormány, a párt és a titkosrendőrség. Ezek
közül a titkosrendőrség erősebb volt, mint a párt, a párt pedig erősebb, mint a kormány. Minden hivatalban, gyárban,
egyetemen, kolhozban, kutatólaboratóriumban vagy múzeumban mindhárom struktúra működött. Amikor egy gyár
vezetősége árut akart előállítani, állandóan beavatkozott a pártbizottság (sejt) vagy a gyáron belüli különleges osztály (a
titkosrendőrség egysége). A titkosrendőrségi kémek két, egymás számára ismeretlen hálózata volt, az egyik a gyár speciális
osztályát szolgálta, míg a másik a titkosrendőrség egy magas szintű külső titkosrendőrségnek jelentett. E kémek többsége
fizetetlen volt, és zsarolással vagy likvidálással fenyegetve teljesített szolgálatot. Az ilyen "likvidálás" a bércsökkentéstől
(amely a titkosrendőrségnek járt), a verésen vagy kínzáson át a száműzetésig, börtönbüntetésig, a pártból való kizárásig (ha
tag volt), illetve gyilkosságig terjedhetett. A titkosrendőrség hatalmas pénzeszközökkel rendelkezett, mivel nagy tömegektől
szedte be a bérlevonásokat, és rabszolgamunkások millióit tartotta táboraiban, akiket - mint a vontatott állatokat - bérbe adtak
szerződéses alapon az állami építkezésekhez. Amikor a titkosrendőrségnek több pénzre volt szüksége, nagyszámú személyt
tudott bírósági tárgyalás és értesítés nélkül besöpörni a bérlevonási rendszerébe vagy a munkatáborokba, hogy bérbe adják
őket. Úgy tűnik, hogy az így működő titkosrendőrség volt Oroszország igazi ura. Ez igaz volt, kivéve a csúcson, ahol Sztálin
bármikor likvidálhatta a titkosrendőrség vezetőjét úgy, hogy a helyettesével letartóztatta, cserébe Sztálin ígéretet tett arra,
hogy a letartóztatót előlépteti a csúcspozícióba. Ily módon a titkosrendőrség vezetőit egymás után likvidálták; V.
Menzsinszkijt 1934-ben Jagoda váltotta fel, Jagodát 1936-ban Nyikolaj Jezsov, Jezsovot pedig 1938-ban Lavrentij Berija.
Ezek a gyors váltások a bizonyítékhamisításokat igyekeztek elfedni, amelyeket ezek az emberek a korszak nagy
tisztogatásokhoz készítettek elő, és mindegyikük száját halálukkal zárták be, amikor befejeződött a Sztálin riválisainak
likvidálásában betöltött szerepe. Hogy a szervezetet a pártnak alárendelve tartsák, a titkosrendőrség vezetői közül Berija előtt
senki sem volt a Politbüro tagja, és Berija teljesen Sztálin teremtménye volt, amíg 1953-ban együtt el nem pusztultak.
Súlyos tévedés lenne azt hinni, hogy a szovjet kormányzati rendszer a cenzúra, a tömegpropaganda és a kíméletlen terror
sajátos ötvözetével Sztálin és barátai találmánya; ugyanilyen téves lenne azt hinni, hogy ez a rendszer a bolsevizmus
szüleménye; az igazság az, hogy az orosz életmód része, és a
hagyománya a cárizmuson keresztül a bizánciakig és a cézarizmusig nyúlik vissza. Magában Oroszországban tipikus
előzményei vannak: Rettegett Iván, Nagy Péter, I. Pál vagy III Sándor. A legfőbb változások abban álltak, hogy a rendszer a
technológia, a fegyverek, a kommunikáció és a közlekedés fejlődése révén áthatóbbá, állandóbbá, erőszakosabbá és
irracionálisabbá vált. Irracionalitásának példájaként említhetjük, hogy a politika hirtelen fordulatoknak volt kitéve, amelyeket
nemcsak hogy kíméletlen szigorral követtek, de amelyek értelmében, miután a politika megváltozott, azokat, akik a korábbi
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hivatalos politikában a legaktívabbak voltak, szabotőrként vagy államellenségként likvidálták korábbi tevékenységükért,
amint a politika megváltozott. Az 1920-as évek végén az ukrajnai tisztviselőknek ukránul kellett beszélniük; néhány év
múlva azokat, akik ezt megtették, üldözték, mert a Szovjetunió megzavarására törekedtek. Ahogy váltották egymást a
vezetők, mindegyikük 100 százalékos lojalitást követelt, ami ürügy lett arra, hogy az utódok likvidálják őket, amint a vezető
változott.
A parasztpolitikában bekövetkezett fordulat sok áldozatot szült, akárcsak a külpolitikában bekövetkezett erőszakos fordulat.
A szovjet-német kapcsolatok az 1922-1927 közötti baráti alapról 1933-1939-ben a leghevesebb ellenségeskedésbe váltottak,
1939-1941-ben szabadalmas barátságra és együttműködésre váltottak, hogy aztán 1941-ben ismét erőszakos ellenségeskedés
kövesse őket. Ezeket a politikai fordulatokat az erősen cenzúrázott orosz nép nehezen tudta követni; a külföldi szovjet
szimpatizánsok vagy a kommunista pártok tagjai számára szinte lehetetlen volt követni; és nagyon veszélyes volt a szovjet
rendszer vezetői számára, akik ma letartóztatásban találhatják magukat, mert egy évvel korábban más (de hivatalos) politikát
követtek.
Mindezen nehézségek ellenére a Szovjetunió ipari és katonai ereje az 1941 előtti évtizedben tovább nőtt. Az alacsony
életszínvonal, a gyötrő belső feszültségek, a pusztító tisztogatások, a gazdasági zavarok, valamint a nagyarányú pazarlás és
eredménytelenség ellenére a szovjet hatalom ipari bázisa tovább bővült. A náci németek és általában a külvilág inkább a
feszültségeket, a tisztogatások, a kizökkentések és a gazdaságtalanságot vette észre, mint a növekvő hatalmat, aminek
következtében mindenki csodálkozott azon, hogy a Szovjetunió képes volt ellenállni az 1941. június 22-én kezdődött német
támadásnak.
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Kilencedik rész - Németország a császártól Hitlerig: 1913-1945
26. fejezet - Bevezetés

Németország sorsa az egész emberi történelem egyik legtragikusabb sorsa, mert ritkán fordult elő, hogy egy ilyen tehetséges
és teljesítőképes nép ilyen katasztrófát hozott magára és másokra. Annak magyarázatát, hogy Németország hogyan jutott
ilyen szorult helyzetbe, nem lehet csak a huszadik század történelmét vizsgálva megtalálni. Németország olyan úton jutott el
az 1945-ös katasztrófához, amelynek kezdetei a távoli múltban, a német történelem egész sorában, a germán törzsek korától
napjainkig húzódnak. Az, hogy Németország törzsi és nem civilizált eredetű volt, és kívül esett a Római Birodalom és a latin
nyelv határain, két olyan tényező volt, amely Németországot végül 1945-be vezette. A germán törzs olyan mértékben adott
biztonságot és értelmet az egyes emberek életének, hogy az szinte magába olvasztotta az egyént a csoportban, ahogy a
törzsek általában teszik. Biztonságot adott, mert az egyént egy ismert és viszonylag stabil társadalmi státuszban védte.
társaihoz fűződő kapcsolatokban; értelmet adott, mert mindent magába olvasztott - ha úgy tetszik, totalitárius volt, mivel az
egyén szinte minden szükségletét egyetlen rendszerben elégítette ki.
A germán törzs széttöredezése a népvándorlások idején, tizenöt évszázaddal ezelőtt, és tagjainak kiszolgáltatottsága egy
magasabb, de ugyancsak totális ... társadalmi struktúrának - a római birodalmi rendszernek -, valamint ennek a római
rendszernek az ezt követő, szinte azonnal bekövetkező széttörése olyan kettős traumát okozott, amelyből a germánok még ma
sem heverték ki magukat. A törzs szétzúzása az egyes németeket, ahogyan a hasonló tapasztalat ma sok afrikait, ismeretlen
tapasztalatok káoszában hagyta, amelyben sem biztonságot, sem értelmet nem találtak. Amikor minden más kapcsolat
megsemmisült, a németnek egyetlen emberi kapcsolata maradt, amelyre minden energiáját fordította - a közvetlen társaihoz
való hűség. De ez nem tudta hordozni élete minden energiáját, és nem tudta kielégíteni az élet minden szükségletét - egyetlen
emberi kapcsolat sem képes erre -, és az erre irányuló törekvés csak szörnyűséggé változtathatja. A hatodik századi német
törzslakó azonban, amikor minden más szétesett, tett egy ilyen erőfeszítést, és megpróbált minden biztonságot és minden
értelmet a személyes hűségre építeni. Minden erőszak, minden bűncselekmény, minden bestiális cselekedet igazolható volt a
személyes hűség hűségének kedvéért. Az eredményt a germán irodalom legkorábbi művében, a Niebelungenliedben
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láthatjuk, egy őrültekházában, amelyet ez az egy hangulat ural, egy olyan helyzetben, amely nem teljesen különbözik az
1945-ös Németországtól.
A monománia őrületébe, amelyet a germán törzsek szétzúzása teremtett, hirtelen beleveszett egy jobb rendszer felismerése,
amely, úgy gondolták, ugyanolyan biztonságos, ugyanolyan értelmes, mert ugyanolyan totális lehet. Ezt szimbolizálta a
Róma szó. Nekünk, nyugatiaknak és maiaknak, akiket történelmi távlatok és individualizmus hat át, szinte lehetetlen átlátni,
milyen volt a klasszikus kultúra, és miért vonzotta a germánokat. Mindkettő a "totális" szóval foglalható össze. A görög
polisz, akárcsak a római imperium, totális volt. Mi Nyugaton megmenekültünk a totalitarizmus varázsától, mert a mi
hagyományunkban más elemek is vannak - a héberek elutasították, hogy összekeverjék Istent a világgal, vagy a vallást az
állammal, és azt a felismerést, hogy Isten transzcendentális, és ennek megfelelően minden más dolognak bizonyos fokig
hiányosnak és így tökéletlennek kell lennie. A mi hagyományunkban ott van Krisztus is, aki az államtól elkülönülve állt, és
azt mondta követőinek, hogy "adjátok meg a császárnak, ami a császáré". És van a mi hagyományunkban a katakombák
egyháza, ahol az emberi értékek egyértelműen nem voltak sem egységesek, sem teljesek, és szemben álltak az állammal. A
németek, ahogy később az oroszok is, a nyugati hagyományban ezeknek az elemeknek a teljes hatása alól kikerültek. A
németek és az oroszok Rómát csak a Konstantinápoly utáni korszakában ismerték, amikor a keresztény császárok igyekeztek
megőrizni a dioklészi totalitárius rendszert, de inkább keresztény, mint pogány totalitarizmusban. Ez volt az a rendszer,
amelyet a detribalizált németek megpillantottak, közvetlenül azelőtt, hogy azt is szétzúzták volna. Úgy látták, mint egy
nagyobb, hatalmasabb, hatalmasabb entitást, mint a törzs, de ugyanazokkal az elemekkel, amelyeket a törzsi múltjukból meg
akartak őrizni. Vágytak arra, hogy ennek a birodalmi totalitarizmusnak a részévé váljanak. Még mindig vágynak rá.
Theodorik, az ostrogót (római császár, 489-526) germán Konstantinnak tekintette magát. A germánok továbbra sem voltak
hajlandók elfogadni ezt a második veszteséget, ahogyan a latinok és a kelták is hajlandóak voltak, és a következő ezer évben
a
V. Károly (Szent Római Császár, 1519-1555) alatt is mindent megtettek a keresztény imperium újjáépítése érdekében,
akárcsak Theodorik alatt. A német továbbra is álmodozott arról a pillantásról, amelyet a birodalmi rendszerről kapott, mielőtt
az elsüllyedt - egy, egyetemes, totális, szent, örök, császári, római. Nem volt hajlandó elfogadni, hogy ennek vége, gyűlölte
azt a kis csoportot, amelyik ellenezte a felélesztését, és megvetette a nagy tömeget, amelyik nem törődött vele, miközben
magát az értékek és az igazságosság egyetlen védelmezőjének tekintette, aki kész volt bármit feláldozni azért, hogy ezt az
álmot a földön visszaállítsa. Egyedül Nagy Károly (meghalt 814-ben) jutott közel ahhoz, hogy megvalósítsa ezt az álmot,
Barbarossa, V. Károly, II. Vilmos vagy akár Hitler csak halvány utánzatok voltak. Nagy Károly után az állam és a
közhatalom eltűnt a sötét középkorban, míg a társadalom és az egyház fennmaradt. Amikor az állam a X. század végén
kezdett újjáéledni, nyilvánvalóan az egyháztól és a társadalomtól elkülönült entitás volt. A totalitárius imperium végleg két,
majd később több hűségre szakadt Nyugaton. A sötét középkorban bekövetkezett kettéválás során az egyetlen entitás, amely
egyszerre volt szent római, katolikus, egyetemes és birodalmi, a melléknevek kiszorultak a főnevekből, így maradt egy
egyetemes katolikus egyház és egy Szent Római Birodalom. Az előbbi még ma is fennáll, az utóbbinak azonban Napóleon
vetett véget 1806-ban, ezer évvel Nagy Károly után.
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Ez alatt az ezer év alatt a Nyugat egy pluralista rendszert alakított ki, amelyben az egyén volt a legfőbb jó (és a végső
filozófiai valóság), szembesülve azzal, hogy számos ellentétes hűség között kell választania. Németországot ugyanebbe a
folyamatba rántották bele, de akarva-akaratlanul, és továbbra is vágyott egyetlen, teljesen magába szívó hűségre. Ez a vágy
számos germán vonásban jelent meg, amelyek közül az egyik a Görögországhoz és Rómához fűződő folyamatos szerelmi
viszony volt. Még ma is egy klasszika-szakértő többet olvas németül, mint bármely más nyelven, bár ritkán ismeri fel, hogy
ezt teszi, mert a klasszikus kultúra vonzereje a németek számára annak totalitárius jellegén nyugodott, amelyet a németek
felismertek, de a nyugatiak általában figyelmen kívül hagytak.
A német nép minden későbbi tapasztalata, Nagy Ottó tizedik századi kudarcától Hitler huszadik századi kudarcáig, arra
szolgált, hogy a totalitárius életforma otthonossága iránti német szomjúságot állandósítsa, sőt talán még fokozza is. Ez a
német nemzeti karakter kulcsa: a hősies viselkedésről szóló minden beszédük ellenére, amit valójában akartak, az a kényelem
volt, a szabadság attól, hogy olyan döntéseket kelljen hozniuk, amelyek egy független, önálló egyéniséget igényelnek, aki
állandóan ki van téve a számos alternatíva dermesztő szellőjének. Franz Grillparzer, az osztrák drámaíró igazi németként
beszélt, amikor egy évszázaddal ezelőtt azt mondta: "A legnehezebb dolog a világon, hogy az ember eldöntse, mit akar". A
döntés, amely az alternatívák értékelését követeli meg, az embert individualizmusra, önállóságra és racionalizmusra készteti,
amelyek mind gyűlöletes tulajdonságok a németség számára.
A németek e vágyai ellenére, amelyek a totalitárius egység meghittségére irányulnak, a Nyugat részeként, még ha viszonylag
perifériális részeként is, másképp kénytelenek élni. Ha hackelve nézzük, Wagner számára úgy tűnt, hogy Németország a késő
középkori Augsburg céhek uralta életében került legközelebb vágyaihoz; ezért egyetlen boldogító operája is ebbe a
környezetbe helyeződött. De ha Wagnernek igaza van, ez a helyzet csak rövid időre valósult meg.
A világkereskedelem eltolódása a Földközi-tengerről és a Balti-tengerről az Atlanti-óceánra megsemmisítette a német városi
céhes élet transzgermán kereskedelmi alapjait - egy olyan tény, amelyet Thomas Mann még napjainkban is gyászol. A
németek szellemi egységét szinte azonnal megbontotta a protestáns reformáció. Amikor világossá vált, hogy a régi vallási
egységet semmiféle erőszakkal nem lehet helyreállítani, a németek az augsburgi kiegyezésben (1555) tipikusan német
megoldással álltak elő: az egyének megmenekülnek attól a fájdalmas kényszertől, hogy vallási hitükben dönteniük kelljen,
azáltal, hogy a választást minden fejedelemségben a fejedelemre bízzák. Ez a megoldás és a római jog szinte egyidejű
recepciója jelentős jelei voltak annak a folyamatnak, amelynek során a késő középkori német municipalizmust felváltotta az
újkori fejedelemségek (Länder) Németországa.
A vallási egység elvesztése következtében a Németországok egy protestáns északkeleti részre, amelyet egyre inkább a
brandenburgi-poroszországi Hohenzollernek uraltak, és egy katolikus délnyugati részre, amelyet egyre inkább az osztrák
Habsburgok uraltak. Jelzésértékű, hogy mindkettő dinasztikus felemelkedését "márkaként" kezdte, vagyis a keresztény
germánság katonai előőrseként a keleti pogány szlávsággal szemben. Még akkor is, amikor a szláv Kelet kereszténnyé vált,
368

és Bizáncot lemásolva olyan társadalomra tett szert, amely közelebb állt a germánok szívének vágyához, mint a Nyugat, a
németek nem tudták lemásolni a szlávokat, és nem is csatlakozhattak hozzájuk, mert a szlávok, mint a törzsből jött
jövevények, alsóbbrendűek voltak, és aligha voltak egyáltalán emberek. Még a lengyelek is, akik teljesebben tartoztak a
Nyugathoz, mint a németek, a németek a szlávság külső sötétségéhez tartozónak, és így a még mindig nem létező germán
törzsi birodalomra nézve fenyegetésnek számítottak.
Németország szerencsétlensége a tizenhetedik század katasztrófáiban csúcsosodott ki, amikor Richelieu Franciaország
nevében a harmincéves háborúban (1618-1648) kihasználta Németország belső problémáit, hogy kijátssza egyik csoportot a
másik ellen, biztosítva, hogy a Habsburgok soha nem egyesíthetik Németországot, és a németeket újabb kétszáz évnyi
széthúzásra ítélve. Hitler, Bismarck, sőt II. Vilmos császár is tekinthető Németország bosszújának Franciaországon
Richelieu, XIV. Lajos és Napóleon miatt. Németország Közép-Európa kiszolgáltatott helyzetében Franciaország,
Oroszország és a Habsburg-uradalmak közé szorult, és nem volt képes alapvető problémáit a maga módján és érdemei szerint
kezelni. Ennek megfelelően Németország csak későn és "vérrel és vassal" jutott nemzeti egységre, és egyáltalán nem jutott
demokráciához. Hozzátehetjük, hogy ugyanezen okok miatt nem sikerült elérnie a laissez faire-t vagy a liberalizmust sem. A
legtöbb országban a demokráciát a középosztály érte el, a parasztok és a munkások támogatásával, a bürokrácia és a
földbirtokos arisztokrácia által támogatott monarchia elleni támadásban. Németországban ez a kombináció soha nem jött
össze igazán, mert ezek a különböző csoportok nem voltak hajlandóak összeütközésbe kerülni egymással a fenyegető
szomszédokkal szemben. Ehelyett Németország kitett határai miatt a különböző csoportoknak alá kellett rendelniük
kölcsönös ellentétüket, és a demokrácia, a laissez faire, a liberalizmus és a nem anyagi értékek feláldozása árán kellett
elérniük az egyesülést. Az egyesülést Németország számára a XIX. században nem a XIX. századra jellemző értékek
felvállalásával, hanem elutasításával sikerült elérni. A Napóleon 1806-os támadásával szembeni reakcióként induló, a
felvilágosodás racionalizmusát, kozmopolitizmusát és humanizmusát elutasító Németország csak a következő folyamatok
révén érte el az egységet:
a monarchia és a bürokrácia megerősítésével;
az állandó, hivatásos hadsereg megerősítésével;
a földbirtokos osztály (a junkerek) mint a bürokrácia és a hadsereg személyzeti forrása megőrzésével;
az ipari osztály megerősítése közvetlen és közvetett állami támogatással, de soha nem adva neki létfontosságú beleszólást az
állami politikába;
a parasztok és a munkások megnyugtatása paternalista gazdasági és szociális támogatásokkal, ahelyett, hogy olyan politikai
jogokat biztosítanának, amelyek lehetővé tennék e csoportok számára, hogy önmagukon segítsenek.
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A németek kudarcainak hosszú sorozata a vágyott társadalom elérésében csak fokozta a vágyukat. Egy egyszerre biztonságot
és értelmet nyújtó, kényelmes társadalmat akartak, egy olyan totalitárius struktúrát, amely egyszerre lenne egyetemes és
végső, és amely az egyént annyira elnyelné a struktúrájában, hogy soha nem kellene jelentős döntéseket hoznia saját maga
számára. Az ismert, kielégítő, személyes kapcsolatok keretén belül az ilyen egyén biztonságban lenne, mert olyan társak
vennék körül, akik ugyanúgy elégedettek a saját helyzetükkel, és mindannyian fontosnak éreznék a nagyobb egészhez való
tartozásukat.
Bár ez a társadalmi struktúra Németországban soha nem valósult meg, és soha nem is valósulhatott meg, tekintettel a nyugati
civilizáció dinamikus természetére, amelynek a németek is részesei voltak, az évszázadok során minden német megpróbált
egy ilyen helyzetet teremteni magának a közvetlen környezetében (minimum a családjában vagy a sörkertjében), vagy ha ez
nem sikerült, akkor megteremtette a német irodalmat, zenét, drámát és művészetet, mint az e hiány elleni tiltakozásának
hordozóit. Ez a vágy a németek státusszomjában (amely megalapozza az egészhez való viszonyát) és az abszolútum (amely
változatlan értelmet ad az egésznek) iránti szomjúságában nyilvánult meg.
A német státuszszomj teljesen különbözik az amerikai státuszszomjtól. Az amerikait az előrejutás vágya hajtja, vagyis az,
hogy megváltoztassa a státuszát; azt akarja, hogy a státusz és a státusszimbólumok egyértelmű bizonyítékként vagy akár
mérceként létezzenek annak, hogy milyen gyorsan változtatja meg a státuszát. A német a státuszt a körülötte lévő nyilvánvaló
kapcsolatok nexusaként akarja, hogy soha senkinek ne legyen kétsége afelől, hol áll, helyhez kötötten, a rendszerben. Azért
akar státuszt, mert nem szereti a változásokat, mert irtózik a döntések meghozatalának szükségességétől. Az amerikai a
változásból, az újdonságból és a döntésekből él. Furcsa módon mindketten némileg hasonló okokból reagálnak így
ellentétesen, ami az egyén személyiségének nem megfelelő érettségén és integráltságán alapul. Az amerikai a változást
keresi, ahogy a német a külső, rögzített kapcsolatokat, hogy elterelje a figyelmet az egyén integrációjának, önállóságának és
belső erőforrásainak hiányáról.
A német azt akarja, hogy a státusz nyilvánvaló külső szimbólumokban tükröződjön, hogy személyes kapcsolatainak nexusa
egyértelmű legyen mindenki számára, akivel találkozik, és hogy ennek megfelelően, szinte automatikusan (fájdalmas
döntések nélkül) bánjanak vele. Címeket, egyenruhákat, névtáblákat, zászlókat, gombokat akar, bármit, ami mindenki
számára egyértelművé teszi a helyzetét. Minden német szervezetben, legyen az üzlet, iskola, hadsereg, egyház, társadalmi
klub vagy család, vannak rangok, fokozatok és címek. Egyetlen német sem elégedhet meg azzal, hogy csak a neve
szerepeljen a névjegykártyáján vagy az ajtófélfán lévő névtáblán. A névjegykártyáján a címének, a címeknek és a tanulmányi
eredményeinek is szerepelniük kell. A nagy antropológus, Robert H. Lowie mesél olyan férfiakról, akiknek két doktori
fokozatuk van, és akiknek a névtábláján az áll: "Dr. Dr. Professzor Dr. Így és így", hogy az egész világ láthassa kettős
tudományos státuszukat. A rang és az osztály kisebb fokozatokra való hangsúlyozása, a címekkel együtt, a germán
partikularizmus tükörképe, ahogyan az abszolútumhoz való verbális ragaszkodás is a német univerzalizmusé, amelynek a
rendszer egészének értelmet kell adnia.
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Ebben a rendszerben a német szükségesnek érzi, hogy pozícióját verbális harsánysággal hirdesse, ami a kívülállók számára
hivalkodónak tűnhet, mint ahogyan a személyes kapcsolatokban a feljebbvalóival és alárendeltjeivel szembeni viselkedése
egy angol számára vagy hízelgőnek, vagy zsarnokoskodónak tűnik. Mindhárom elfogadható német honfitársai számára, akik
éppoly szívesen látják státusának e jeleit, mint ő maga. Mindezek a reakciók, amelyeket olyan német gondolkodók, mint
Kant, elsőségvágyként bíráltak, és amelyeket a német irodalom az elmúlt két évszázadban szatirikusan ábrázolt, a német
életet alkotó személyes kapcsolatok alapvető szövedékei. A helyes felirat egy borítékon, úgy tudjuk, a következő lenne:
"Herrn Hofrat Professor Dr. Siegfried Harnischfeger". Ezeket a fellengzőket beszédben és írásban egyaránt használják, és az
egyén feleségére éppúgy alkalmazzák, mint saját magára.
A pozíció, az elsőbbség, a címek, a rangfokozatok és a rögzített viszonyok, különösen a felfelé és lefelé való viszonyok ilyen
hangsúlyozása annyira tipikusan német, hogy a német leginkább olyan hierarchikus helyzetekben érzi otthon magát, mint
például egy katonai, egyházi vagy oktatási szervezet, és gyakran nem érzi jól magát az üzleti életben vagy a politikában, ahol
a státuszt kevésbé könnyű megállapítani és nyilvánvalóvá tenni.
Ilyen természetű és ilyen idegrendszerű emberekkel a németek nem érzik jól magukat az egyenlőség, a demokrácia, az
individualizmus, a szabadság és a modern élet egyéb jellemzői között. Neurológiai rendszerük a német gyermekkor
meghittségének következménye, amely a közkeletű benyomással ellentétben nem a nyomor és a személyes kegyetlenség
állapota (mint Angliában gyakran), hanem a biztonságos kapcsolatok meleg, szeretetteljes és külsőleg fegyelmezett helyzete.
Végül is a Mikulás és a gyermekközpontú karácsony németes. Ez az a helyzet, amelyet a felnőtt német, szembesülve az
idegenszerűnek tűnő világgal, folyamatosan igyekszik visszaszerezni. A németek számára ez a Gemütlichkeit; a kívülállók
számára azonban fullasztó lehet. Mindenesetre a felnőtt németeknél a német jellem két további vonását hozza létre: a külső
fegyelem iránti igényt és az egocentrizmus tulajdonságát.
Az angol belülről fegyelmezett, így az idegrendszerébe beágyazott önfegyelmét mindenhová magával viszi, még olyan
helyzetekbe is, ahol a fegyelem minden külső formája hiányzik. Ennek következtében az angol
a legteljesebben szocializált európai, ahogyan a francia a legteljesebben civilizált, az olasz a legteljesebb társasági életet élő,
vagy a spanyol a legteljesebb individualista. A német azonban azzal, hogy külső fegyelemre törekszik, azt a tudattalan vágyát
mutatja, hogy visszaszerezze gyermekkorának külsőleg fegyelmezett világát. Ilyen fegyelemmel a legjobban viselkedő
polgár lehet, de nélküle vadállat lehet.
A második figyelemre méltó átvitel a gyermekkorból a felnőtt német életbe az egocentrizmus volt.
Minden gyermek számára úgy tűnik, hogy az egész világ körülötte forog, és a legtöbb társadalom rendelkezik olyan
módszerekkel, amelyekkel a serdülőt el lehet téríteni ettől a tévedéstől. A német olyan hirtelen hagyja el a gyermekkort, hogy
ritkán tanulja meg a világegyetemnek ezt a tényét, és élete hátralévő részét azzal tölti, hogy kialakult kapcsolatok hálózatát
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hozza létre, amelynek középpontjában ő maga áll. Mivel ez az életcélja, nem látja szükségét annak, hogy erőfeszítéseket
tegyen arra, hogy bármit is más nézőpontból lásson, mint a sajátja. Ennek következménye az erre való igen káros
képtelenség. Minden osztály vagy csoport teljesen érzéketlen minden más nézőpont iránt, kivéve a saját egocentrikus
nézőpontját. Az ő szakszervezete, az ő cége, az ő zeneszerzője, az ő költője, az ő pártja, az ő szomszédsága az osztály
legjobb, szinte az egyetlen elfogadható példája, és minden mást le kell becsmérelni. E folyamat részeként a német általában
kiválasztja magának kedvenc virágát, zeneművét, sörét, klubját, festményét vagy operáját, és kevés értéket vagy érdemet lát
másban. Ugyanakkor azonban ragaszkodik ahhoz, hogy az ő rövidlátó vagy szűklátókörű látásmódját univerzalizálni kell,
mert nincs nép, amelyik jobban ragaszkodna az abszolút vagy az egyetemes szerepéhez, mint saját egocentrizmusának
keretéhez. Ennek egyik sajnálatos következménye a merev szolidaritását hangosan hirdető Németországban burjánzó
társadalmi ellenségeskedés.
Ilyen egyéni személyiségszerkezettel a német fájdalmasan kényelmetlenül érezte magát a XIX. századi individualizmus,
liberalizmus, versengő atomizmus, demokratikus egyenlőség és önállósult dinamizmus teljesen más és számára teljesen
barátságtalan világában. És a német 1860-ra kétszeresen is kényelmetlenül érezte magát és megkeseredett, amikor látta azt a
hatalmat, gazdagságot és nemzeti egységet, amelyet ezek a tizenkilencedik századi vonások hoztak Nagy-Britanniának és
Franciaországnak. E vívmányok, különösen a nemzeti egység és az iparosság késői megérkezése Németországba az átlagos
németben a kisebbrendűség érzését hagyta Angliával szemben. Kevés német volt hajlandó egyénként versenyezni a brit
üzletemberekkel. Ennek megfelelően az újonnan egyesített német kormánytól azt várták, hogy segítse a német iparosokat
vámokkal, hitelekkel, ár- és termelésszabályozással, olcsóbb munkaerőköltségekkel és hasonlókkal. Ennek következtében
Németországnak soha nem volt olyan egyértelműen versenyképes, liberális gazdasága, mint a nyugati hatalmaknak.
A demokrácia elmaradása a közjogban is megmutatkozott. A német parlament inkább tanácsadó, mint törvényhozó testület
volt; az igazságszolgáltatás nem állt népi ellenőrzés alatt; a végrehajtó hatalom (a kancellár és a kabinet) pedig inkább a
császárnak, mint a parlamentnek volt felelős. Ráadásul az alkotmány a sajátos választójogi rendszer miatt úgy volt súlyozva,
hogy Poroszországnak (amely a hadsereg, a földesurak, a bürokrácia és az iparosok fellegvára volt) túlzott jelentőséget
tulajdonított. Poroszországon belül a választásokat úgy súlyozták, hogy ugyanezeknek a csoportoknak indokolatlan befolyást
biztosítottak. Mindenekelőtt a hadsereg nem volt demokratikus vagy akár kormányzati ellenőrzés alatt, hanem a porosz
tisztikar uralta, amelynek tagjait ezredenként toborozták.
választások alapján választották ki. Ez a Tiszti Testület így inkább hasonlított egy testvériséghez, mint egy közigazgatási
vagy szakmai szervezethez.
1890-re, amikor visszavonult hivatalából, Bismarck olyan instabil erőegyensúlyt épített ki Németországon belül, amely
hasonló volt ahhoz az instabil erőegyensúlyhoz, amelyet egész Európában kialakított. Az emberi motivációk cinikus és
materialista felfogása minden idealista és humanitárius erőt kiszorított a német politikai színtérről, és a politikai pártokat
szinte teljesen átalakította gazdasági és társadalmi nyomásgyakorló csoportokká, amelyeket egymás ellen játszott ki. Ezen
372

erők közül a földbirtokosok (Konzervatív Párt), az iparosok (Nemzeti Liberális Párt), a katolikusok (Centrumpárt) és a
munkások (Szociáldemokrata Párt) voltak a legfontosabbak. Emellett a hadseregtől és a bürokráciától elvárták, hogy
politikailag semlegesek legyenek, de nem haboztak nyomásgyakorlást gyakorolni a kormányra bármely politikai párt
közvetítése nélkül. Így az erők bizonytalan és veszélyes egyensúlya állt fenn, amelyet csak egy zseni tudott manipulálni.
Bismarckot nem követte zseni. A császár, II. Vilmos (1888-1918) alkalmatlan neurotikus volt, és a kormányzati szolgálatba
való felvételi rendszer olyan volt, hogy csak a középszerűségeket zárta ki. Ennek eredményeként a Bismarck által
hátrahagyott bizonytalan struktúrát nem kezelték, hanem csupán elrejtették a nyilvánosság elől a nacionalista, idegenellenes,
antiszemita, imperialista és soviniszta propaganda homlokzatával, amelynek a császár volt a központja.
A látszat és a valóság, a propaganda és a struktúra, a gazdasági jólét és a politikai és társadalmi gyengeség közötti kettősség
Németországban az első világháborúban került próbára, és teljes kudarcot vallott. Az 1914-1919-es események rávilágítottak
arra, hogy Németország nem olyan demokrácia, amelyben minden ember jogilag egyenlő. Ehelyett az uralkodó csoportok
valami furcsa állatot alkottak, amely átgázolt egy sereg kisebb állat felett. Ebben a furcsa lényben a monarchia képviselte a
testet, amelyet négy láb támogatott: a hadsereg, a földesurak, a bürokrácia és az iparosok.
A valóságnak ez a felvillantása Németországban egyetlen fontos csoport számára sem volt szívesen látott, aminek
következtében szinte azonnal egy másik félrevezető homlokzattal fedték el: az 1918-as "forradalom" valójában nem is volt
forradalom, mert nem változtatta meg radikálisan ezt a helyzetet; eltávolította a monarchiát, de a lábak kvartettjét meghagyta.
Ez a kvartett nem egy pillanat műve volt, hanem egy hosszú fejlődési folyamat eredménye, amelynek utolsó szakaszai csak a
huszadik században értek el. Ezekben az utolsó szakaszokban az iparosokat tudatos megegyezéssel fogadták be az uralkodó
klikkbe. Ezek az aktusok az 1898-1905-ös években egy olyan alkuban csúcsosodtak ki, amelyben a junkerek elfogadták az
iparosok haditengerészet-építési programját (amelyet ők gyűlöltek), cserébe azért, hogy az iparosok elfogadják a junkerek
magas gabonadíját. A junkerek azért voltak haditengerészet-ellenesek, mert kis létszámuk és a hadsereggel való szoros
szövetségük miatt elleneztek minden olyan vállalkozást, amely a gyarmatosítás vagy a tengerentúli imperializmus területére
irányult, és eltökéltek abban, hogy Anglia elidegenítésével ne veszélyeztessék Németország kontinentális pozícióját.
Valójában a junkerek politikája nemcsak kontinentális volt; a kontinensen klein- deutsch volt. Ez a kifejezés azt jelentette,
hogy nem akarták az ausztriai németeket Németországon belülre vonni, mert a németek ilyen mértékű gyarapodása
felhígítaná a hatalmat
a Junkerek kis csoportjának Németországon belüli hatalmát. Ehelyett a junkerek inkább a keletre fekvő nem német
területeket csatolták volna magukhoz, hogy további földterületeket és olcsó szláv mezőgazdasági munkaerőt szerezzenek. A
junkerek mezőgazdasági vámokat akartak, hogy növeljék terményeik, különösen a rozs és később a cukorrépa árát. Az
iparosok ellenezték az élelmiszerekre kivetett vámokat, mert a magas élelmiszerárak magas béreket tettek szükségessé, amit
elleneztek. Az iparosok viszont magas ipari árakat és piacot akartak a nehézipar termékeinek. Az előbbit 1888 után a
kartellek létrehozásával érték el, az utóbbit pedig az 1898 utáni haditengerészet-építési programmal és a fegyverkezés
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bővítésével. A junkerek ezekbe csak az élelmiszerekre kivetett vámért cserébe egyeztek bele, amely végül az
"importbizonyítványok" révén a rozs termesztésének támogatásává vált. Erről a szövetségről, amelynek Bülow volt az
ötletgazdája, 1900 májusában állapodtak meg, és 1902 decemberében teljesedett be. Az 1902-es vámtarifa, amely
Németországnak a világ egyik legvédettebb mezőgazdaságát adta, az ipar által az 1900-as haditengerészeti törvényjavaslatért
fizetett ár volt, és - elég szimbolikusan - csak azután kerülhetett át a Reichstagon, hogy az ellenzék elhallgattatása érdekében
megsértették az eljárási szabályokat.
A kvartett nem konzervatív, hanem - legalábbis potenciálisan - forradalmi reakciós volt.
Ez legalábbis a földbirtokosokra és az iparosokra igaz, valamivel kevésbé igaz a bürokráciára, és legkevésbé a hadseregre. A
földbirtokosok azért voltak forradalmárok, mert a tartós mezőgazdasági válság kétségbeesésbe kergette őket, ami
megnehezítette, hogy egy olyan magas költségű terület, mint Kelet-Németország, versenyezzen egy olyan alacsony költségű
területtel, mint Ukrajna, vagy olyan magas termelékenységű területekkel, mint Kanada, Argentína vagy az Egyesült Államok.
Még az elszigetelt Németországban is nehézségekbe ütköztek a német mezőgazdasági munkaerő bérének alacsonyan tartása
vagy a mezőgazdasági hitelek megszerzése terén. Az előbbi probléma abból adódott, hogy versenyezni kellett a nyugatnémet ipari bérekkel. A hitelproblémát a Németországban végig jelenlévő tőkehiány, az iparral való versengés szükségessége
a rendelkezésre álló tőkekínálatért, valamint az a lehetetlenség okozta, hogy a tőkét jelzáloghitelek révén nem lehetett
előteremteni, ha a földbirtokok a birtokok tulajdonában voltak. E hatások következtében az adósságokkal túlterhelt, minden
árcsökkenés miatt nagy veszélyben lévő földbirtokosok és a szervetlen szláv munkások importőrei kelet-európai föld- és
munkaerőhódításokról álmodoztak. Az iparosok hasonló helyzetben voltak, a szakszervezeti német munkaerő magas bérek és
az ipari termékek korlátozott piaca között vergődtek. Mind a munkaerő-, mind a piackínálat növelése érdekében olyan aktív
külpolitikában reménykedtek, amely egy pángermán tömböt, ha nem is Mittel-Európát, de egy egységbe tömöríti. A
bürokrácia ideológiai, különösen nacionalista okokból osztotta ezeket a hódítási álmokat. Egyedül a hadsereg tartotta magát
vissza a junkerek befolyása alatt, akik látták, hogy korlátozott politikai és társadalmi hatalomként milyen könnyen
elnyomhatják őket egy Mittel-Európában vagy akár egy Pán-Németországban. Ennek megfelelően a porosz tisztikar kevéssé
érdeklődött e germán álmok iránt, és csak akkor tekintett jó szemmel a szláv területek meghódítására, ha ez magának a
hadseregnek az indokolatlan terjeszkedése nélkül megvalósítható.

27.fejezet - A weimari köztársaság, 1918-1933
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Az 1918 és 1933 közötti német történelem lényege abban a megállapításban rejlik, hogy 1918-ban nem volt forradalom.
Ahhoz, hogy forradalom legyen, szükség lett volna a kvartett felszámolására, vagy legalábbis demokratikus ellenőrzés alá
vonására. A Kvartett képviselte a valódi hatalmat a német társadalomban, mert ők képviselték a
a közrend (hadsereg és bürokrácia) és a gazdasági termelés (földbirtokosok és gyárosok) erőit. E Kvartett felszámolása nélkül
is lehetséges lett volna, hogy a demokrácia a közöttük lévő közegekben működjön, ha egymás között összevesznek. Nem
veszekedtek, mert a közös rendszer (a monarchia) szolgálatában eltöltött évek által kialakított testületi szellem jellemezte
őket, és mert sok esetben ugyanazok az egyének a négy csoport közül kettőben vagy akár többben is megtalálhatóak voltak.
Franz von Papen például nyugat-falusi nemes volt, a hadsereg ezredese, nagykövet és a feleségétől származó, a Saar-vidéken
kiterjedt ipari birtokokkal rendelkező férfi.
Bár 1919-ben nem volt forradalom - vagyis nem történt valódi változás a hatalom irányításában Németországban -, jogi
változás történt. A jogban demokratikus rendszer jött létre. Ennek eredményeképpen az 1920-as évek végére nyilvánvaló
ellentmondás jelent meg a jog és a valóság között - a jog szerint a rendszert a nép irányította, míg valójában a kvartett
irányította. Ennek a helyzetnek az okai fontosak.
A kvartett a monarchiával együtt csinálta az 1914-1918-as háborút, és képtelen volt megnyerni azt. Ennek következtében a
katonák és a munkások teljesen lejáratták és elhagyták őket. Így a néptömegek 1918 novemberében teljesen lemondtak a régi
rendszerről. A kvartett azonban több okból sem került felszámolásra:
Képesek voltak a katasztrófáért a monarchiát okolni. és ezt elvetették, hogy megmentsék magukat;
a németek többsége ezt megfelelő forradalomként fogadta el;
a németek haboztak egy valódi forradalomtól, mert attól tartottak, hogy az a franciák, a lengyelek vagy mások inváziójához
vezetne Németországban;
sok német megelégedett egy formálisan demokratikus kormány létrehozásával, és kevés erőfeszítést tett a mögöttes valóság
vizsgálatára;
az egyetlen politikai párt, amely képes volt egy valódi forradalom irányítására, a szociáldemokraták voltak, akik ellenezték a
kvartett rendszerét és magát a háborút, legalábbis elméletben; de ez a párt képtelen volt bármit is tenni az 1918-as válságban,
mert reménytelenül doktriner klikkekre oszlott, elborzadt a szovjet bolsevizmus veszélyétől, és megelégelte, hogy a rend, a
szakszervezetek és a "demokratikus" rendszer fontosabb, mint a szocializmus, a humanitárius jólét vagy az elmélet és a tettek
közötti összhang.
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1914 előtt két párt állt kívül a kvartett rendszerén: a szociáldemokraták és a Centrum (Katolikus) Párt. Az előbbi doktriner
volt a hozzáállásában, antikapitalista, a munkások nemzetközi testvériségének elkötelezettje, pacifista, demokratikus és
evolucionista, de nem forradalmi értelemben marxista. A Centrumpárt, akárcsak az azt alkotó katolikusok' a társadalom
minden rétegéből és az azt alkotó katolikusok' a társadalom minden rétegéből és az ideológia minden árnyalatából érkezett,
de a gyakorlatban gyakran szembefordult a kvartettel konkrét kérdésekben.
Ez a két ellenzéki párt jelentős változáson ment keresztül a háború alatt. A szociáldemokraták elméletben mindig ellenezték a
háborút, de hazafias alapon támogatták azt, amikor megszavazták a háború finanszírozására szolgáló hiteleket. A párt
aprócska baloldali szárnya már 1914-ben is elutasította a háború támogatását. Ez a szélsőséges csoport Karl Liebknecht és
Rosa Luxemburg vezetésével a Szpartakista Unió, majd (1919 után) a Kommunisták néven vált ismertté. Ezek a
szélsőségesek azonnali és teljes szocialista forradalmat akartak, szovjet államformával. A spartakistáknál mérsékeltebb volt
egy másik csoport, amely Független Szocialistáknak nevezte magát. Ezek 1917-ig megszavazták a háborús hiteleket, amikor
is megtagadták ezt a folytatást, és elszakadtak a Szociáldemokrata Párttól. A szociáldemokraták többi része 1918
novemberéig ténylegesen támogatta a háborút és a régi monarchikus rendszert, de elméletben az evolúciós szocializmus egy
szélsőséges típusát vallották.
A Centrumpárt agresszív és nacionalista volt 1917-ig, amikor is pacifista lett.
Matthias Erzberger vezetésével szövetkezett a szociáldemokratákkal, hogy keresztülvigye az 1917. júliusi birodalmi
békehatározatot. Ezeknek a különböző csoportoknak az agresszív nacionalizmus kérdésében elfoglalt álláspontja élesen
megmutatkozott a militaristák, junkerek és iparosok által a levert Oroszországra kényszerített breszt-litovszki szerződés
ratifikálásának megszavazásában. A Centrumpárt a ratifikálás mellett szavazott; a szociáldemokraták tartózkodtak a
szavazástól; a függetlenek nemmel szavaztak.
Az 1918. novemberi "forradalom" valódi forradalom lett volna, ha a szociáldemokraták és a Centrumpárt nem ellenkezik,
mert a kvartett 1918 novemberének és decemberének döntő napjaiban elkedvetlenedett, hiteltelenné vált és tehetetlen volt.
Magán a kvartetten kívül abban az időben és még később is csak két olyan kis csoport létezett, amelyet a kvartett esetleg
felhasználhatott volna olyan gyülekezési pontként, amely körül a kvartettnek némi tömeges támogatást lehetett volna
kialakítani. Ez a két kis csoport a "válogatás nélküli nacionalisták" és a "zsoldosok" voltak. A válogatás nélküli nacionalisták
azok az emberek voltak, mint Hitler, akik nem tudtak különbséget tenni a német nemzet és a régi monarchikus rendszer
között. Ezek a személyek a nemzet iránti lojalitásuk miatt buzgón álltak a kvartett mellé, amelyet a nemzettel azonosnak
tekintettek. A zsoldosok egy nagyobb csoportot alkottak, akik nem voltak különösebben hűségesek senkihez és semmilyen
eszméhez, de hajlandóak voltak bármilyen csoportot szolgálni, amelyik fizetni tudott az ilyen szolgálatért. A Kvartettből csak
két csoport volt képes fizetni - a Tisztviselők Testülete és az iparosok -, akik 1918 és 1923 között sok zsoldost szerveztek
reakciós fegyveres bandákba vagy "szabadcsapatokba".
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Ahelyett, hogy 1918-1919-ben a forradalomért dolgoztak volna, a helyzetet uraló két párt - a szociáldemokraták és a
centristák - mindent megtettek, hogy megakadályozzák a forradalmat. Nemcsak a Kvartettet hagyták meg felelős és hatalmi
pozícióikban - a földesurakat a birtokaikon, a tiszteket a parancsnokságukon, az iparosokat a gyáraik felett, a bürokráciát a
rendőrség, a bíróságok és a közigazgatás felett -, hanem növelték e csoportok befolyását, mert a Kvartett tetteit a köztársaság
alatt nem korlátozta az a becsületérzet vagy a rendszer iránti lojalitás, amely a monarchia alatt korlátozta hatalmuk
használatát.
Már 1918. november 10-én Friedrich Ebert, a Szociáldemokrata Párt vezéralakja megállapodást kötött a tisztikarral,
amelyben megígérte, hogy nem használja fel az új kormány hatalmát a hadsereg demokratizálására, ha a tisztek támogatják
az új kormányt a függetlenségiek és a szpartakisták fenyegetésével szemben, hogy létrehozzák a szovjet rendszert. E
megállapodás következtében Ebert a kancellárián lévő irodájából magán telefonvonalat tartott fenn Wilhelm Groener
tábornok irodájába a hadsereg főhadiszállásán, és számos kritikus politikai kérdésben konzultált a hadsereggel. Ennek másik
következményeként Ebert és hadügyminisztere, Gustav Noske, aki szintén szociáldemokrata volt, a hadsereget a régi
monarchista tisztek alatt arra használta fel, hogy megsemmisítse a munkásokat és a radikálisokat, akik megpróbálták
megkérdőjelezni a fennálló helyzetet. Ezt tették 1918 decemberében Berlinben, 1919 januárjában és 1919 márciusában, és
más városokban máskor is. Ezekben a támadásokban a hadseregnek volt szerencséje több ezer gyűlölt radikális megölésével.
Némileg hasonló forradalomellenes megállapodás született a nehézipar és a szocialista szakszervezetek között 1918.
november 11-én. Ezen a napon Hugo Stinnes, Albert Vögler és Alfred Hugenberg az ipar képviseletében, valamint Carl
Legien, Otto Hue és Hermann Müller a szakszervezetek képviseletében megállapodást írtak alá arról, hogy támogatják
egymást a gyárak működésének fenntartása érdekében. Bár ezt a megállapodást opportunista indokokkal indokolták,
világosan megmutatta, hogy az úgynevezett szocialisták nem érdekeltek a gazdasági vagy társadalmi reformokban, hanem
csupán a szűk szakszervezeti célkitűzésekben, a bérek, munkaidő és munkakörülmények terén. Ez a szűk érdekkör volt az,
ami végül is lerombolta az átlagos németek szocialistákba vagy szakszervezeteikbe vetett hitét.
Az 1918 és 1933 közötti időszak története nem érthető meg a legfontosabb politikai pártok ismerete nélkül. Közel negyven
párt volt, de csak hét vagy nyolc volt jelentős. Ezek a szélsőbaloldaltól a szélsőjobboldalig a következők voltak:
Szpartakista Szövetség (vagy Kommunista-KPD)
Független szocialista (USPD)
Szociáldemokraták (SPD)
Demokraták
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Centrum (beleértve a Bajor Néppártot is)
Néppárt
Nacionalisták
"Rasszisták" (beleértve a nácikat)
E pártok közül csak a demokratáknak volt őszinte és következetes hitük a demokratikus köztársaságban. Másrészt a
kommunisták, a függetlenek és a baloldali szociáldemokraták közül sokan, valamint a "rasszisták", a nacionalisták és sokan a
"rasszisták" közül.
néppártiak a jobboldalon, ellenezték a köztársaságot, vagy a legjobb esetben is ambivalensek voltak. A Katolikus
Centrumpártnak, amely inkább vallási, mint társadalmi alapon alakult, a politikai és társadalmi spektrum minden területéről
voltak tagjai.
Németország politikai története az 1918-as fegyverszünettől Hitler 1933. januári kancellári székbe kerüléséig három
időszakra osztható:
A zűrzavar időszaka 1918-1924 A kiteljesedés időszaka 1924-1930 A szétesés időszaka 1930-1933.
Ez alatt a több mint tizennégy év alatt nyolc választást tartottak, amelyek közül egyikben sem sikerült egyetlen pártnak sem
megszereznie a Reichstagban a mandátumok többségét. Ennek megfelelően a korszak minden német kabinetje koalíció volt.
A következő táblázat e nyolc választás eredményeit tartalmazza:
Június Június Május Dec. Május Július Szept. Nov. március
Néppárt 19 65 45 45 51 45 30 7 11 2
Nacionalisták 44 71 95 103 73 73 41 37 52 52 52
Nácik 0 0 32 14 12 107 230 196288
E választások alapján Németországban 1919 és 1933 között húsz jelentős kabinetváltás történt. Ezek a kabinetek általában a
centrum és a demokrata pártok köré épültek, kiegészülve a szociáldemokraták vagy a Néppárt képviselőivel. Csak két
alkalommal (Gustav Stresemann 1923-ban és Hermann Müller 1928-1930-ban) sikerült olyan széles kabinetet kapni, amely
mind a négy pártot magában foglalta. Ráadásul a második ilyen szélesfrontú kabinet volt az egyetlen olyan kabinet 1923
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után, amelyben a szocialisták is helyet kaptak, és az egyetlen olyan kabinet 1925 után, amelyben a nacionalisták nem voltak
jelen. Ez egyértelműen jelzi a német kormány jobbra tolódását Joseph Wirth 1922 novemberében történt lemondását
követően. Ezt a sodródást, mint látni fogjuk, csak két tényező késleltette: a nyugati hatalmak külföldi kölcsönökre és politikai
engedményekre való igénye, valamint annak felismerése, hogy mindkettőt jobban el lehet érni egy olyan kormány által,
amely republikánus és demokratikus hajlamúnak tűnt, mint egy olyan kormány által, amely nyilvánvalóan a kvartettel állt
kéz a kézben.
A háború végén, 1918-ban a szocialisták kerültek hatalomra, de nem azért, mert a németek szocialisták voltak (mert a párt
nem volt igazán szocialista), hanem mert ez volt az egyetlen párt, amely hagyományosan ellenzékben állt a birodalmi
rendszerrel szemben. Egy hatfős bizottságot állítottak fel: hárman a szociáldemokraták közül (Ebert, Philip Scheidemann és
Otto Landsberg), hárman pedig a független szocialisták közül (Hugo Haase, Wilhelm Dittman és Emil Barth). Ez a csoport
egyfajta kombinált császárként és kancellárként kormányzott, és a rendes államtitkárok voltak az alárendeltjei. Ezek az
emberek semmit sem tettek a köztársaság vagy a demokrácia megszilárdítása érdekében, és elleneztek minden olyan
törekvést, amely a szocializmus felé tett bármilyen lépést. Még a szénipar államosítását is megtagadták, amit általában
elvártak volna tőlük. Ehelyett elpazarolták a lehetőséget azzal, hogy olyan tipikus szakszervezeti problémákkal foglalkoztak,
mint a nyolcórás munkanap (1918. november 12.) és a kollektív tárgyalások módszerei (1918. december 23.).
A kritikus problémát a kormányforma jelentette, ahol a választás a már széles körben létrehozott munkás- és paraszttanácsok
(szovjetek) és a rendes parlamenti rendszert létrehozó nemzetgyűlés között volt. A szocialista csoport az utóbbit részesítette
előnyben, és hajlandó volt a reguláris hadsereget is bevetni e választás kikényszerítésére. Ennek alapján ellenforradalmi
megállapodás született Ebert és a vezérkar között. E megállapodás következményeként a hadsereg 1918. december 6-án
megtámadott egy berlini szpartakista felvonulást, és 1918. december 24-én felszámolta a lázadó Népi Haditengerészeti
Hadosztályt. Az erőszakos cselekmények elleni tiltakozásul a kormány három független tagja lemondott. Példájukat a többi
független követte Németország-szerte, a müncheni Kurt Eisner kivételével. Másnap a spartakisták megalakították a Német
Kommunista Pártot, nem forradalmi programmal. Nyilatkozatuk részben így szólt: "A
Szpartakista Szövetség soha nem fogja átvenni a kormányhatalmat, csakis a németországi proletár tömegek nagy
többségének egyértelmű és félreérthetetlen kívánságára; és csakis e tömegeknek a Szpartakista Szövetség céljaival és
módszereivel való határozott egyetértése eredményeként."
Ez a jámbor kifejezés azonban a vezetők programja volt; az új párt tömegei, és talán a Független Szocialisták csoportjának
tagjai is, felbőszültek a szociáldemokraták konzervativizmusán, és kezdtek elszabadulni. A kérdés a tanácsok kontra
nemzetgyűlés kérdésében egyesült. A kormány Noske irányításával reguláris csapatokat vetett be a baloldal véres elfojtására
(január 5-15.), ami a kommunista vezetők, Rosa Luxemburg és Karl Liebknecht meggyilkolásával végződött. Az eredmény
pontosan az lett, amit a kvartett akart: a kommunisták és sok nem kommunista munkás végleg elidegenedett a szocialistáktól
és a parlamentáris köztársaságtól. A saját vezetőitől megfosztott Kommunista Párt az orosz kommunizmus eszközévé vált.
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Az elnyomás eredményeként a hadsereg éppen akkor tudta lefegyverezni a munkásokat, amikor a jobboldal reakciós
magánbandáit (szabadcsapatok) kezdte felfegyverezni. Mindkét fejleményt Ebert és Noske bátorította.
Csak Bajorországban nem hajtották végre a kommunisták és szocialisták elidegenítését és az előbbiek lefegyverzését; Kurt
Eisner, a független szocialista müncheni miniszterelnök megakadályozta ezt. Ennek megfelelően Eisnert 1919. február Zl-én
Anton von Arco- Valley gróf meggyilkolta. Amikor a müncheni munkások fellázadtak, a reguláris hadsereg és a
szabadcsapatok kombinációja mindkét oldalról szörnyű erőszakos jelenetek közepette leverte őket. Eisner helyére egy
szociáldemokrata, Adolph Hoffman került miniszterelnökként.
Hoffmant 1920. március 13-án éjjel katonai puccsal eltávolították, és helyére a Gustav von Kahr vezette jobboldali kormány
lépett.
Közben az 1919. június 19-én megválasztott nemzetgyűlés Hugo Preuss professzor vezetésével parlamenti alkotmányt
dolgozott ki. Ez az alkotmány egy hét évre választott elnökről rendelkezett, aki az államfő, egy kétkamarás törvényhozásról
és egy kabinetről, amely a törvényhozás alsóházának felelős. A felsőház, vagy Reichsrat, tizennyolc német tartomány
képviselőiből állt, és törvényhozási ügyekben felfüggesztő vétójoggal rendelkezett, amelyet az alsóház kétharmados
szavazatával lehetett leküzdeni. Az alsóháznak, a Reichstagnak 608 tagja volt, akiket arányos képviseleti rendszerben,
pártalapon választottak meg. A kormányfőt, akinek az elnök megbízást adott a kabinet megalakítására, kancellárnak
nevezték. Az alkotmány legfőbb gyenge pontjai az arányos képviseletre vonatkozó rendelkezések voltak, valamint a 25. és
48. cikkelyek egyéb rendelkezései, amelyek lehetővé tették az elnök számára, hogy "nemzeti szükségállapot" idején
felfüggessze az alkotmányos garanciákat és rendeletekkel kormányozzon. A jobboldali pártok már 1925-ben azt tervezték,
hogy e hatáskörök felhasználásával tönkreteszik a köztársaságot.
A köztársaság közvetlen kihívása a jobboldal részéről 1920 márciusában következett be, amikor Ehrhardt százados
szabadcsapatának brigádja bevonult Berlinbe, a kormányt Drezdába menekülésre kényszerítette, és kormányt állított fel
Wolfgang Kapp ultranacionalista vezetésével. Kapp
a berlini hadsereg parancsnoka, Walther von Lüttwitz báró támogatta, aki Kapp kormányában Reichswehr-miniszter lett.
Mivel Hans von Seeckt tábornok, vezérkari főnök nem volt hajlandó támogatni a törvényes kormányt, az tehetetlen volt, és
csak a berlini munkások általános sztrájkja és a nyugat-németországi ipari régiókban kitört nagy proletárfelkelés mentette
meg. A Kapp-kormány képtelen volt működni, és összeomlott, miközben a hadsereg a versailles-i szerződés területi
leszerelési záradékát megszegve megszállta a Ruhr-vidéket, hogy leverje a munkások felkelését azon a területen. Seecktet az
együttműködés megtagadásáért azzal jutalmazták, hogy 1920 májusában főparancsnokká nevezték ki.
E zavargások következtében az 1920. júliusi általános választások a "weimari koalíció" ellenében zajlottak. Egy új kormány
került hatalomra, amely teljesen középosztályi beállítottságú volt, a weimari koalíció szocialistáit a nagyvállalatok pártja, a
Német Néppárt váltotta fel. Noskét a Reichswehr-miniszteri poszton Otto Gessler váltotta fel, aki a tiszti kar készséges
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eszköze volt. Gessler, aki 1920 márciusától 1928 januárjáig töltötte be ezt a kritikus pozíciót, semmilyen erőfeszítést nem tett
annak érdekében, hogy a hadsereget demokratikus vagy akár polgári ellenőrzés alá vonja, hanem mindenben együttműködött
Seeckt titkos erőfeszítéseivel, hogy kijátssza a békeszerződések leszerelési rendelkezéseit. A német fegyvergyárakat
Törökországba, Oroszországba, Svédországba, Hollandiába és Svájcba telepítették át. A német tiszteket Oroszországban és
Kínában tiltott fegyverekre képezték ki. Németországon belül jelentős mértékben készítettek titkos fegyverzetet, és a
szerződéses korlátokat túllépő csapatokat szerveztek egy "Fekete Reichswehr"-be, amelyet a rendes Reichswehr titkos
pénzeszközeiből támogattak. A Reichstag egyik szervezet felett sem rendelkezett ellenőrzéssel. Amikor a nyugati hatalmak
1920-ban a Szabad Hadtestek feloszlatását követelték, ezek a csoportok a föld alá vonultak, és a Fekete Reichswehrrel
párhuzamos szervezetet alkottak, amelyet a Reichswehr és a konzervatívok védelmével, pénzeszközökkel, információkkal és
fegyverekkel láttak el. Cserébe a Szabad Hadtest nagyszabású összeesküvéseket és gyilkosságokat követett el a
Konzervatívok nevében. A londoni The Times szerint a Szabad Testület egy év alatt négyszáz baloldali és centrista áldozatot
gyilkolt meg.
A Konstantin Fehrenbach vezette polgári kabinet 1921. május 4-én lemondott, és lehetővé tette, hogy a szocialisták,
demokraták és a Centrum weimari koalíciója lépjen hivatalba, hogy május 5-én átvegye a szövetséges kormányok jóvátételi
ultimátumát. Így a demokratikus rendszer a németek szemében tovább diszkreditálódott, mint a gyengeség, a nehézségek és a
szégyen eszköze. Amint a munka elvégeztetett, a szocialisták helyébe a Néppárt lépett, és a Wirth-kabinetet egy tisztán
polgári kormány váltotta fel Wilhelm Cuno, a Hamburg-Amerikai Gőzhajózási Vállalat vezérigazgatója vezetésével. Ez a
kormány "irányította" az 1923-as hiperinflációt és a francia erőkkel szembeni passzív ellenállást a Ruhr-vidéken. Az infláció,
amely a kvartettnek nagy hasznot hozott, tönkretette a középosztály és az oƦver középosztály gazdasági helyzetét, és végleg
elidegenítette őket a köztársaságtól.
A Cuno-kormánynak Stresemann és a szocialisták közötti alku vetett véget.
Az előbbi az addig határozottan köztársaságellenes Néppárt nevében elfogadta a köztársaságot; a szocialisták beleegyeztek,
hogy támogatják a Stresemann-kabinetet;
és széles körű koalíció alakult a versailles-i szerződés teljesítését célzó politika érdekében. Ezzel véget ért a zűrzavaros
időszak (1923 augusztusa).
A beteljesülés időszaka (1923-1930) Gustav Stresemann nevéhez fűződik, aki 1929 októberében bekövetkezett haláláig
minden kabinetnek tagja volt. Az 1919 előtti időszakban reakciós pángermán és gazdasági imperialista Stresemann mindig is
a kvartett támogatója volt, és a Német Néppárt, a nehézipar pártjának fő megteremtője. 1923-ban, bár korábbi
meggyőződését továbbra is megtartotta, úgy döntött, hogy jó politika lenne, ha nyilvánosan megfordítaná azokat, és a
köztársaság támogatásának és a szerződéses kötelezettségek teljesítésének programját fogadná el. Tette ezt azért, mert
felismerte, hogy Németország túl gyenge ahhoz, hogy bármi mást tegyen, és hogy csak úgy erősödhet, ha felmentést kap a
szigorúbb szerződéses korlátozások alól, külföldi kölcsönökkel a szimpatizáns brit és amerikai pénzemberektől, valamint a
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kvartett titkos konszolidációjával. Mindezeket könnyebben el lehetett érni a teljesítés politikájával, mint a Cuno-féle
ellenállási politikával.
A bajor jobboldali kormány, amelyet Gustav von Kahr vezetésével 1921-ben állítottak fel, nem volt hajlandó elfogadni
Stresemann döntését, hogy a szocialistákat visszavegyék a berlini birodalmi kormányba. Ehelyett Kahr Bajorország államfői
biztosi címével diktatórikus hatalmat vállalt. Válaszul a Stresemann-kabinet a birodalom végrehajtó hatalmát a Reichswehr
miniszterére ruházta, ami azzal a következménnyel járt, hogy von Seeckt Németország uralkodójává tette. A jobboldali
államcsínytől (puccs) való félelmében a Kommunista Internacionálé úgy döntött, hogy a Német Kommunista Pártnak
engedélyezi, hogy a szocialistákkal együttműködve a parlamentáris rendszeren belül jobboldal-ellenes frontot hozzon létre.
Ez Szászországban és Türingiában azonnal meg is történt. Erre a bajorországi Reichswehr parancsnoka, Otto von Lossow
tábornok átállt Seecktől a Kahrhoz. Stresemann-Seeckt Berlinben állt szemben Kahr-Lossowval Münchenben, a kettő között
pedig Szászország és Türingia "vörös" kormányai. A Reichswehr főként Berlinnek engedelmeskedett, míg a Fekete
Reichswehr és a földalatti szabadcsapatok (különösen Ehrhardt és Rossbach) Münchenben. Kahr-Lossow Hitler és
Ludendorff támogatásával azt tervezte, hogy megszállja Szászországot és Türingiát, a bolsevizmus elnyomása ürügyén
megdönti a vörös kormányokat, majd észak felé haladva megdönti a központi kormányt Berlinben. A birodalmi kormány ezt
a tervet egy törvénytelen aktussal fejelte meg: Seeckt Reichswohr erői megdöntötték az alkotmányos vörös kormányokat
Szászországban és Türingiában, hogy megelőzzék Bajorországot. Ennek következtében Lossow és Kahr feladta a felkelés
tervét, Hitler és Ludendorff viszont nem volt hajlandó erre. Az 1923. november 8-i "Sörcsarnok-puccsal" Hitler és
Ludendorff megpróbálta elrabolni Kahrt és Lossowt, és kényszeríteni őket a felkelés folytatására. Lövöldözésben győzték le
őket. Kahr, Lossow és Ludendorff soha nem kapott büntetést; Hermann Goring elmenekült az országból; Hitler és Rudolf
Hess egy évig egy erődben lakhatott, és az alkalmat kihasználva megírta a híres Mein Kampf című kötetét.
A gazdasági válság és az infláció kezelése érdekében Stresemann kormánya diktatórikus hatalmat kapott, amely minden
alkotmányos garanciát felülírt, kivéve, hogy a szocialisták ígéretet kaptak arra, hogy nem nyúlnak a nyolcórás munkanaphoz
és a társadalombiztosítási rendszerhez. Így sikerült megfékezni az inflációt, és új monetáris rendszert hoztak létre;
mellesleg a nyolcórás munkanapot rendeletileg eltörölték (1923). A szövetséges kormányokkal jóvátételi megállapodást
(Dawes-terv) kötöttek, és a Ruhr-vidéket sikeresen kiürítették. Az események során a szociáldemokraták a szászországi vörös
kormány törvénytelen elnyomása elleni tiltakozásul elhagyták a Stresemann-kormányt, de a Stresemann-program a centrum
és a jobboldal pártjainak támogatásával folytatódott, beleértve először a köztársaságellenes nacionalisták támogatását is.
Valóban, a nacionalisták három-négy hellyel a kabinetben 1926-1928-ban a kormány domináns erejét képezték, bár továbbra
is nyilvánosan tiltakoztak a teljesítési politika ellen, és Stresemann továbbra is úgy tett, mintha e politika irányítása miatt a
jobboldali szélsőségesek általi merénylet közvetlen veszélyének lenne kitéve.
Az 1923 és 1930 közötti német kabinetek, Wilhelm Marx, Hans Luther, ismét Marx és végül Hermann Müller alatt,
elsősorban külpolitikai kérdésekkel foglalkoztak, a jóvátételekkel, a megszállt területek kiürítésével, a leszerelési agitációval,
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Locarnóval és a Népszövetséggel. A belpolitikai fronton ugyanilyen jelentős események zajlottak, de sokkal kisebb
felhajtással. Az ipari rendszer nagy részét, valamint számos középületet külföldi hitelekből újjáépítettek. A kvartett titokban
megerősödött és megszilárdult az adószerkezet átszervezésével, az állami támogatások felhasználásával, a személyzet
képzésével és átcsoportosításával. Alfred Hugenberg, a Nacionalista Párt leghevesebb és legkibékíthetetlenebb tagja,
propagandarendszert épített ki több tucat újság tulajdonlása és az Ufa, a nagy mozgóképgyártó vállalatban való ellenőrző
részesedése révén. Az ilyen utakon keresztül a meglévő német előítéletekre és intoleranciára épülő, mindent átható
propagandakampányt indítottak, hogy előkészítsék az utat a kvartett által végrehajtott ellenforradalom számára. Ez a
kampány azt akarta bemutatni, hogy Németország minden problémáját és szerencsétlenségét a demokratikus és
munkáscsoportok, az internacionalisták és a zsidók okozták.
A Centrum és a Baloldal eléggé osztozott ebben a nacionalista méregben ahhoz, hogy tartózkodjon minden olyan
erőfeszítéstől, amely arra irányult, hogy a német népnek megismertesse a háborúért és saját nehézségeiért Németország
felelősségének valódi történetét. Így a jobboldal képes volt a saját történetét terjeszteni a háborúról, miszerint Németországot
a "három internacionálé" "hátba szúrása" győzte le: a zsidók "arany" internacionáléja, a szocialisták "vörös" internacionáléja
és a katolikusok "fekete" internacionáléja, egy szentségtelen hármas szövetség, amelyet a weimari köztársaság arany, vörös
és fekete zászlaja szimbolizált. Ily módon minden erőfeszítést megtettek, méghozzá jelentős sikerrel, hogy az 1918-as
vereség és a versailles-i kiegyezés miatti népi ellenszenvet a valódi felelősökről a demokratikus és republikánus csoportokra
tereljék. Ugyanakkor a gazdasági kizsákmányolással szembeni német ellenségeskedést a földbirtokosokról és az iparosokról
terelték el olyan rasszista tanokkal, amelyek minden ilyen problémáért a rossz zsidó nemzetközi bankárokat és áruháztulajdonosokat okolták.
A német nép általános nacionalizmusának és a jobboldali propaganda elfogadására való hajlandóságának köszönhetően 1925ben sikerült Paul von Hindenburg tábornagyot köztársasági elnökké tenni. Az első szavazáson a hét jelölt közül egyik sem
kapta meg az összes szavazat többségét, így a kérdés újra az urnákhoz került. A második szavazáson Hindenburg 14 655 766
szavazatot kapott, Marx (a Centrumpártból) 13 751 615, míg a kommunista Ernst Thälmann 1 931 151 szavazatot kapott.
Hindenburg győzelme végzetes csapást mért a köztársaságra. A középszerű katonai vezető, és már a szenilitás határán lévő új
elnök meggyőződéses antidemokrata és köztársaságellenes volt. Hogy még szorosabban a kvartetthez kössék hűségét, a
földbirtokosok és az iparosok 1927-ben nyolcvanadik születésnapját kihasználva megajándékozták őt egy kelet-poroszországi
Junker-birtokkal, Neudeckkel. Az örökösödési adó elkerülése érdekében a birtokról szóló okiratot az elnök fiára, Oskar von
Hindenburg ezredesre írták ki. Idővel ez a birtok Németország "legkisebb koncentrációs táboraként" vált ismertté, mivel az
elnök itt töltötte utolsó éveit, a külvilágtól elzárva, szenilitása és intrikusai köre miatt. Ezek az intrikusok, akik képesek
voltak az idős elnöki elmét bármilyen irányba befolyásolni, a következőkből álltak: Oskar ezredes, Kurt von Schleicher
tábornok, Dr. Otto Meissner, aki Ebert, Hindenburg és Hitler alatt is az elnöki hivatal vezetője maradt; és Elard von
Oldenburg-Januschau, aki a Neudeck melletti birtok tulajdonosa volt. Ez a kör 1930 és 1934 között képes volt kabineteket
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kinevezni és leváltani, és ellenőrizte az elnöki hatalom használatát, hogy ebben a kritikus időszakban rendeletekkel
kormányozhasson.
Alighogy 1927 októberében Hindenburg földbirtokos lett, máris elkezdte mozgósítani a kormányzati segítséget a
földbirtokosok számára. Ezt az Osthilfe (keleti segítség) néven ismert segítséget a birodalmi és a porosz kormány közös ülése
szervezte meg 1927. december 21-én Hindenburg elnökletével. A segítség kimondott célja az volt, hogy növeljék az Elba
folyótól keletre fekvő területek gazdasági prosperitását, hogy megállítsák a németek elvándorlását erről a területről NyugatNémetországba, és hogy lengyel mezőgazdasági munkásokkal helyettesítsék őket. Ez a támogatás hamarosan a korrupció
martalékává vált, mivel a pénzt így vagy úgy, legálisan vagy illegálisan a csődbe ment nagybirtokok és a junker földesurak
extravaganciájának támogatására fordították. E botrány nyilvános leleplezésének veszélye volt az a közvetlen ok, amely
Hindenburg keze által 1932-ben a weimari köztársaság halálát okozta.
Mindezen események (a Kvartett valódi hatalma, a szociáldemokraták és a Centrumpárt rövidlátó és elvtelen
opportunizmusa, a Hindenburg köré szerveződő koven, valamint az Osthilfe-botrány) együttese tette lehetővé a weimari
köztársaság felbomlását 1930-1933-ban. A kvartett 1929-ben döntött úgy, hogy megkísérel egy számukra kielégítő kormányt
létrehozni. A döntés fő okai a következők voltak: (1) az a felismerés, hogy az ipari üzemeket nagyrészt külföldi hitelekből
építették újjá; (2) az a tudat, hogy ezek a külföldi hitelek most elapadnak, és hogy nélkülük sem a jóvátételeket, sem a belső
adósságokat nem lehetett volna teljesíteni, csak olyan áron, amelyet a Kvartett nem volt hajlandó megfizetni; (3) annak
tudata, hogy a teljesítés politikája körülbelül annyit ért el, amennyit tőle várni lehetett, a szövetséges ellenőrző missziók
véget értek, az újrafegyverkezés a versailles-i szerződés szerint lehetséges mértékben előrehaladt, a nyugati határt
biztonságossá tették, a keleti határt pedig megnyitották a német behatolás előtt.
A kvartett döntése nem az 1929-es gazdasági válság következménye volt, hanem már korábban megszületett. Ez látható
Hugenberg és Hitler szövetségében, hogy kikényszerítsék a
a Young-tervről szóló népszavazást. A kvartett 1924-ben elfogadta a sokkal szigorúbb Dawes-tervet, mert akkor még nem
álltak készen a weimari rendszer megsemmisítésére. A Young-terv kihívása nemcsak azt jelezte, hogy készen állnak, hanem
erősségük jelévé is vált. Ez a megmérettetés csalódást okozott, mivel a 40 milliós szavazótáborból mindössze ötmillió, a
tervet elutasító szavazatot kaptak. Ennek eredményeképpen a nácik először kezdtek el tömeges követés kialakítására
törekedni. Elérkezett a pillanat, amelyre a Kvartett pénzügyi hozzájárulásaival életben tartották őket. Az erőfeszítés azonban
soha nem járt volna sikerrel, ha nincs a gazdasági válság. A válság intenzitását a nácik által birtokolt Reichstag-ülések
számával lehet mérni:
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A nácikat 1919-től 1923-ig a Fekete Birodalmi Hadsereg finanszírozta; ezután ez a támogatás megszűnt, mert a hadsereg
undorodott a müncheni puccs fiaskójától. A hadsereg lelkesedésének hiánya a nácik iránt még évekig folytatódott. Ezt a
társadalmi sznobizmus és a náci rohamcsapatoktól (SA) mint a saját maga lehetséges riválisától való félelem inspirálta. A
hadsereg részéről ezt a visszafogottságot ellensúlyozta az iparosok támogatása, akik Hitler 1924-es börtönből való kijutásától
1932 végéig finanszírozták a nácikat.
A weimari köztársaság pusztulásának öt szakasza van:
Brüning:

március 27. 1930. május 30. 1932. május 30.

von Papen:

Papen: 1932. május 31. - 1932. november 17.

Schleicher:

december 2. - 1933. január 28.

Hitler: január 30. - 1933. március 5.
Gleichschaltung:

március 6. - 1934. augusztus 2.

Amikor 1929-ben megkezdődött a gazdasági válság, Németországban a centrum és a szociáldemokrata pártok demokratikus
kormánya volt. A válság az adóbevételek csökkenését és ezzel párhuzamosan a kormányzati jóléti szolgáltatások iránti
igények növekedését eredményezte. Ez kiélezte a depresszió ortodox és unortodox finanszírozása körüli lappangó vitát. A
nagyvállalatok és a nagy pénzvilág eltökélt szándéka volt, hogy a depresszió terhét a munkásosztályokra hárítsák, és a
kormányt deflációs politikára kényszerítsék - azaz bércsökkentésekkel és az állami kiadások megnyirbálásával. A
szociáldemokraták ingadozó álláspontot képviseltek, de általában véve ellenezték ezt a politikát. Schacht a Reichsbank
elnökeként úgy tudta a szocialista Rudolf Hilferdinget a pénzügyminiszteri posztról kiszorítani, hogy addig nem adott
bankhitelt a kormánynak, amíg ez nem történt meg. 1930 márciusában a Központ a munkanélküliség csökkentésének
kérdésében felbontotta a koalíciót.
segélyek csökkentését, a szocialisták kiestek a kormányból, és Heinrich Brüning, a Centrumpárt vezetője lett a kancellár.
Mivel a Reichstagban nem volt többsége, a deflációs politikát a 48. cikkely szerinti elnöki rendelettel kellett életbe léptetnie.
Ez a weimari köztársaság végét jelentette, mivel soha nem volt szándékában, hogy ezt a "vészhelyzeti záradékot" a rendes
kormányzati folyamat során alkalmazzák, bár Ebert 1923-ban már használta a nyolcórás munkanap eltörlésére.
Amikor a Reichstag 1930. július 18-án 236-221 ellenében elítélte Brüning módszerét, a kancellár feloszlatta a parlamentet, és
új választásokat írt ki. Ezek eredménye a reményeivel ellentétes volt, mivel mind a jobboldal, mind a baloldal javára
mandátumokat veszített. A jobboldalon 148 mandátumot szerzett (107 náci és 41 nacionalista), a baloldalon 220 mandátumot
(77 kommunista és 143 szocialista). A szocialisták lehetővé tették Brüning számára, hogy hivatalában maradjon, mivel nem
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voltak hajlandók bizalmatlansági indítványt szavazni. A hivatalban maradt Brüning folytatta a deflációs politikát, és
Hindenburg által aláírt rendeletekkel folytatta. Így gyakorlatilag Hindenburg volt Németország uralkodója, mivel bármelyik
kancellárt elbocsáthatta vagy kinevezhette, illetve saját rendeletalkotási jogkörével engedélyezhette a kormányzást.
Brüning deflációs politikája katasztrófa volt. Az emberek szenvedése szörnyű volt, a huszonötmillió foglalkoztathatóból
csaknem nyolcmillió munkanélküli volt. E népszerűtlen belpolitika ellensúlyozására Brüning agresszívabb külpolitikát
folytatott, olyan kérdésekben, mint a jóvátétel, az Ausztriával való egyesülés vagy a leszerelési világkonferencia.
Az 1929-1933-as válságban a polgári pártok a szélsőbaloldal és a szélsőjobboldal javára inkább felbomlottak. Ebből a náci
párt több okból is jobban profitált, mint a kommunisták: (1) rendelkezett az iparosok és a földbirtokosok anyagi
támogatásával; (2) nem internacionalista, hanem nacionalista volt, ahogyan minden német pártnak annak kellett lennie;
(3) soha nem kompromittálta magát azzal, hogy még ideiglenesen sem fogadta el a köztársaságot, ami előny volt, amikor a
németek többsége hajlamos volt a köztársaságot okolni a bajokért; (4) kész volt erőszakot alkalmazni, míg a baloldali pártok,
még a kommunisták is, legalista és viszonylag békés pártok voltak, mert a rendőrség és a bírák a jobboldalhoz tartoztak. Az,
hogy a nácik és nem a nacionalisták profitáltak a mérsékletből való fordulatból, azzal magyarázható, hogy (1) a nacionalisták
1924 és 1929 között minden kérdésben kompromittálták magukat és ingadoztak, és (2) a náciknak előnye volt, hogy nem
voltak egyértelműen a jobboldal pártja, hanem kétértelműek voltak; a németek nagy csoportja ugyanis a nácikat forradalmi
baloldali pártnak tekintette, amely csak abban különbözött a kommunistáktól, hogy hazafias volt.
A politikai spektrumnak ebben a polarizálódásában a középosztály volt az, amelyik a kétségbeeséstől és a pániktól hajtva
elbizonytalanodott. A szociáldemokratákat a szakszervezetek, a Centrumpárt tagjait pedig a vallás erősítette meg kellőképpen
ahhoz, hogy ellenálljanak a szélsőségek felé való sodródásnak. Sajnos mindkét viszonylag stabil csoportnak hiányzott az
intelligens vezetés, és túlságosan ragaszkodtak a régi eszmékhez és szűk érdekekhez ahhoz, hogy a német választók széles
köre számára elég széles körű vonzerőt találjanak.
Az egész 1932-es évet intrikák és bizalmatlan, változó szövetségek sorozata töltötte ki a különböző csoportok között,
amelyek arra törekedtek, hogy olyan helyzetbe kerüljenek, hogy felhasználhassák a
elnöki rendeletalkotó hatalmat. 1931. október 11-én nagy reakciós szövetség jött létre a nácik, a nacionalisták, a Stahlhelm
(egy militarista veteránszervezet) és a Junker Landbund között. Ez az úgynevezett "Harzburgi Front" a kommunizmussal
szembeni egységes ellenzékiséget színlelte, de valójában e különböző csoportok hatalomra jutási intrikájának egy részét
jelentette. Németország valódi uralkodói közül csak a westfáliai iparosok és a hadsereg hiányzott. Az iparosokat Hitler egy
háromórás beszéd során, amelyet Fritz Thyssen meghívására a düsseldorfi Iparos Klubban tartott (1932. január 27-én),
táborba vitte. A hadsereget nem lehetett összhangba hozni, mivel azt az elnöki klikk, különösen Schleicher és maga
Hindenburg irányította.
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Schleichernek saját politikai ambíciói voltak, és a hadsereg hagyományosan nem volt hajlandó nyíltan vagy hivatalosan
elkötelezni magát.
E válság közepén jött az 1932. március-áprilisi elnökválasztás. Fantasztikus látványt nyújtott egy névlegesen demokratikus
köztársaság, amely arra kényszerült, hogy négy antidemokratikus, köztársaságellenes figura közül válassza meg elnökét, akik
közül az egyik (Hitler) mindössze egy hónappal korábban egy jogi trükk révén német állampolgárrá vált. Mivel Hindenburg
tűnt a négy közül a legkevésbé lehetetlennek, a második fordulóban újraválasztották:
Első szavazólap Második szavazólap Hindenburg 18,661,736 19,359,533
Hitler 11,338,571 13,418,051
Thälmann, kommunista 4,982,079 3,706,655
Düsterberg, Stahlhelm 2,557,876
Hindenburg továbbra is támogatta Brüninget egészen 1932 május végéig, amikor is elbocsátotta őt és beiktatta Von Papent.
Ez Von Schleicher ösztönzésére történt, aki azt remélte, hogy a Reichswehr álcájaként valamiféle szélesfrontú koalíciót
hozhat létre a nacionalisták és a munkások között. Ebben a tervben Schleicher úgy tudta rávenni Hindenburgot Brüning
elhagyására, hogy meggyőzte őt arról, hogy a kancellár az Elbától keletre fekvő, csődbe ment nagybirtokok egy részének
felszámolását tervezi, és esetleg még az Osthilfe-botrányok ügyében is nyomozást folytat. Schleicher Papent állította be
kancellárnak, abban a meggyőződésben, hogy Papennek olyan kevés támogatottsága van az országban, hogy teljesen
Schleicher képességétől függ, hogy Hindenburgot irányítani tudja. Ehelyett az elnök annyira megkedvelte Papent, hogy az új
kancellár képes volt közvetlenül használni Hindenburg hatalmát, és még Schleicher befolyását is elkezdte aláásni az elnök
környezetében.
Papen "bárói kabinetje" nyíltan a kvartett kormánya volt, és szinte semmilyen támogatást nem kapott a Reichstagban, és az
országban is csekély volt a támogatottsága. Papen és Schleicher felismerték, hogy ez nem tarthat sokáig. Mindketten
összeesküvést kezdtek kialakítani, hogy megszilárdítsák magukat és megállítsák a politikai vélemények polarizálódását
Németországban. Papen összeesküvése az volt, hogy elvágja az ipar pénzügyi hozzájárulását Hitlernek, és drága választások
sorozatával megtörje a náci párt függetlenségét. A kancellár biztos volt benne, hogy Hitler
hajlandó lenne belépni egy olyan kabinetbe, amelynek Papen volt a vezetője, hogy visszaszerezze az ipar pénzügyi
hozzájárulásait, és megakadályozza pártja megzavarását. Schleicher ezzel szemben azt remélte, hogy a náci párt balszárnyát
Otto Strasser vezetésével egyesíteni tudja a keresztény és szocialista szakszervezetekkel, hogy a nacionalizmus és az
unortodox pénzügyek programjában támogassák a Reichwehrt. Mindkét összeesküvés attól függött, hogy megtartják-e
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Hindenburg kegyeit, hogy megőrizhessék a hadsereg és az elnöki rendeletalkotási jogkör ellenőrzését. Ebben Papen
sikeresebb volt, mint Schleicher, mivel az idős elnök nem kedvelte az unortodox gazdasági terveket.
Papen összeesküvése gyorsabban fejlődött, mint Schleicheré, és reményteljesebbnek tűnt, mivel jobban tudta ellenőrizni az
elnököt. Miután meggyőzte közeli barátait, az iparosokat, hogy hagyjanak fel a náciknak nyújtott hozzájárulásukkal, Papen
1932 novemberére új választásokat írt ki. A szavazáson a nácik mandátuma 230-ról 196-ra csökkent, míg a kommunistáké
89-ről 100-ra nőtt. Megfordult a kocka. Ennek három eredménye volt:
(1) Hitler úgy döntött, hogy csatlakozik egy koalíciós kormányhoz, amit korábban elutasított; (2) a kvartett úgy döntött, hogy
megdönti a köztársaságot, hogy megállítsa a kommunisták felé történő kilengést; és (3) a kvartett, különösen az iparosok úgy
döntöttek, hogy Hitler megtanulta a leckét, és nyugodtan be lehet ültetni egy jobboldali kormány élére, mert egyre gyengül.
Az egész üzletet Papen, aki maga is ezredes és iparos, valamint nyugat-alföldi arisztokrata volt, intézte el, és a kölni bankár,
Kurt von Schroder báró otthonában 933. január 4-én kötött megállapodással pecsételték meg.
Ez a megállapodás Papen Hindenburgot irányító képessége miatt lépett életbe. 1933. január 28-án az elnök Schleicher
lemondását kényszerítette ki azzal, hogy megtagadta tőle a rendeletalkotási jogkörök átadását. Két nappal később Hitler
kancellárként lépett hivatalba egy olyan kabinetben, amelyben csak két másik náci volt. Ezek voltak Goring légügyi
miniszter és Frick a létfontosságú belügyminisztériumban. A többi nyolc poszt közül kettő, a gazdasági és a mezőgazdasági
minisztérium Hugenburghoz került, a munkaügyi minisztériumot a Stahlhelm Franz Seldte kapta, a külügyminisztériumot és
a Reichswehr-minisztériumot párton kívüli szakértők kapták, a többi poszt nagy részét pedig Papen barátai kapták. Nem tűnt
lehetségesnek, hogy az így körülzárt Hitler valaha is megszerezze az irányítást Németország felett, mégis másfél éven belül
az ország diktátora lett.

28. fejezet - A náci rezsim hatalomra kerülése, 1933-1934

Amikor Adolf Hitler 1933. január 30-án a Német Birodalom kancellárja lett, még nem volt negyvennégy éves. Az 1889-es
ausztriai születésétől az 1914-es háború kitöréséig élete kudarcok sorozata volt, az 1907-1914 közötti hét évet Bécsben és
Münchenben társadalmi csődtömegként töltötte. Ott fanatikus pángermán antiszemitává vált, saját kudarcait a "nemzetközi
zsidóság intrikáinak" tulajdonította.
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Az 1914 augusztusában kitört háború adta Hitlernek élete első igazi motivációját. Szuperhazafi lett, belépett a tizenhatodik
bajor önkéntes gyalogezredbe, és a következő állomáshelyen szolgált
a fronton négy évig. A maga módján kiváló katona volt. Az ezred állományához csatolva, mint az első század hírvivője,
teljesen boldog volt, mindig önként jelentkezett a legveszélyesebb feladatokra is. Bár elöljáróival kiváló volt a kapcsolata, és
1914-ben a másodosztályú Vaskereszttel, 1918-ban pedig az első osztályú Vaskereszttel tüntették ki, soha nem léptették elő
az első osztályú közlegénynél magasabbra, mert képtelen volt valódi kapcsolatot kialakítani katonatársaival, és képtelen volt
bármelyik csoport parancsnokságát átvenni. Négy évig aktív szolgálatban maradt a fronton. Ez idő alatt 3500 fős ezredének
3260 halottja volt, Hitler maga pedig kétszer sebesült meg. Ez volt az egyetlen két alkalom, amikor elhagyta a frontot. 1918
októberében mustárgáztól megvakult, és a Berlin melletti Pasewalkban lévő kórházba került.
Amikor egy hónappal később felébredt, a háborút befejezve, Németországot legyőzve és a monarchiát megbuktatva találta.
Nem volt hajlandó megbékélni ezzel a helyzettel. Mivel nem tudta elfogadni sem a vereséget, sem a köztársaságot, és a
háborúra úgy emlékezett, mint élete második nagy szerelmére (az első az édesanyja volt), a hadseregben maradt, és végül a
Reichswehr politikai kémje lett, München közelében állomásozva. A számos müncheni politikai csoport után folytatott
kémkedés során Hitlert lenyűgözték Gottfried Feder szónoklatai a "zsidók érdekrabszolgasága" ellen. Egyes gyűléseken
maga Hitler is részt vett, és a "zsidók világuralmi összeesküvését" támadta, vagy a pángermán egység szükségességéről
szónokolt. Ennek eredményeként felkérték, hogy lépjen be a Német Munkáspártba, amit meg is tett, és a mintegy hatvan
rendes tag egyike lett, a végrehajtó bizottság hetedik tagja.
A Német Munkáspártot 1919. január 5-én egy müncheni lakatos, Anton Drexler alapította nacionalista, pángermán
munkáscsoportként. Néhány hónap múlva Ernst Rohm százados, Franz von Epp Fekete Reichswohr-testületének tagja
csatlakozott a mozgalomhoz, és ő lett az a csatorna, amelyen keresztül az Epp-en keresztül érkező titkos Reichswehr-pénzek
a párthoz kerültek. A csoporton belül elkezdte megszervezni az erős fegyveres milíciát is (a rohamcsapatokat, vagy SA).
Amikor Hitler 1919 szeptemberében belépett, a párt nyilvánosságáért felelt. Mivel ez volt a legfőbb kiadás, és mivel Hitler
egyben a párt vezető szónoka is lett, a közvélemény hamarosan az egész mozgalmat Hitler sajátjának tekintette, és Rohm a
Reichswehr pénzét közvetlenül Hitlernek fizette ki.
1920 folyamán a párt 54 tagról 3000-re nőtt; nevét Nemzetiszocialista Német Munkáspártra változtatta, megvásárolta a
Völkischer Beobachter című lapot von Epp tábornok 60 000 márkájával, és elkészítette "Huszonöt pontos programját".
Az 1920-as pártprogramot huszonöt évig nyomtatták a párt irodalmában, de rendelkezései az évek múlásával egyre távolabb
kerültek a megvalósulástól. Még 1920-ban is számos záradéka inkább az alsóbb osztályok támogatásának elnyerése
érdekében került bele, mintsem azért, mert a párt vezetői őszintén akarták volna. Ezek közé tartozott (1) a pángermánság; (2)
a németek nemzetközi egyenlősége, beleértve a versailles-i szerződés hatályon kívül helyezését; (3) a németek élettere,
beleértve a gyarmati területeket is; (4) a német állampolgárság kizárólag vérségi alapon, honosítás nélkül, nem németek
bevándorlása nélkül, és minden zsidó vagy "egyéb idegen" kiiktatásával; (5) minden meg nem szerzett jövedelem eltörlése,
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az állam ellenőrzése minden monopólium felett, a vállalatokra többletnyereségadó kivetése, a nagyvállalatok
"kommunalizálása".
áruházakat, a kisvállalkozásokat ösztönözni az állami megrendelések elosztásában, a mezőgazdasági földeket közcélokra
kártalanítás nélkül elvenni, és öregségi nyugdíjakat biztosítani;(6) minden háborús haszonlesőt és uzsorást halállal büntetni;
és (7) gondoskodni arról, hogy a sajtó, az oktatás, a kultúra és a vallás megfeleljen "a német faj erkölcsének és vallási
érzékének".
Ahogy a párt növekedett, új tagokkal bővült, és elterjedt, hogy Németország más részein is csatlakozzon hasonló
mozgalmakhoz, Hitler megerősítette a csoport feletti ellenőrzését. Ezt azért tehette meg, mert ő irányította a pártújságot és a
fő pénzforrást, és ő volt a párt legfőbb közéleti szereplője. 1921 júliusában megváltoztatta a párt alapszabályát, hogy az
elnöknek abszolút hatalmat adjon. Őt választották elnökké, Drexler tiszteletbeli elnök lett, míg Max Amann, Hitler háborús
őrmestere, gazdasági vezető lett. Ennek az eseménynek a következményeként Röhm alatt újjászervezték az SA-t, a párt
nevében szereplő "szocializmus" szót nacionalizmusra (vagy osztályellentétek nélküli társadalomra) értelmezték, a párt és az
állam egyenlőségét pedig a "vezetői elv" és az elit doktrínája váltotta fel. A következő két évben a párt válságok sorozatán
ment keresztül, amelyek közül a legfőbb az 1923. november 9-i puccskísérlet volt. Ebben az időszakban a bajor és müncheni
hatóságok mindenféle erőszakot és törvénytelenséget, még a gyilkosságot is elnézték. Ennek az időszaknak a kudarcai,
különösen a sikertelen puccs következtében Hitler meggyőződött arról, hogy nem erőszakkal, hanem törvényes módszerekkel
kell hatalomra jutnia; szakított Ludendorffal, és megszűnt a Reichswehr támogatása; fő anyagi támogatását az iparosoktól
kezdte kapni; hallgatólagos szövetséget kötött a Bajor Néppárttal, amelynek keretében Heinrich Held bajor miniszterelnök
feloldotta a náci párt betiltását, cserébe azért, hogy Hitler tagadja Ludendorff keresztényellenes tanításait; és Hitler új
fegyveres milíciát (SS) hozott létre, hogy megvédje magát Rohmnak a régi fegyveres milícia (SA) feletti ellenőrzésével
szemben.
Az 1924-1930 közötti időszakban a párt minden valódi növekedés nélkül, az iparosok által támogatott "holdkóros
peremként" működött tovább. Ebben az időszakban a párt fő támogatói között volt Carl Bechstein (berlini zongoragyáros),
August Borsig (berlini mozdonygyáros), Emil Kirdorf (a Rajna-Vesztfáliai Szénszindikátus vezérigazgatója), Fritz Thyssen
(az Egyesült Acélművek tulajdonosa és a Német Ipari Tanács elnöke) és Albert Vögler (a Gelsenkircheni Vas- és Acélművek
vezérigazgatója, korábban az Egyesült Acélművek vezérigazgatója). Ebben az időszakban sem Hitler, sem támogatói nem
törekedtek tömegmozgalom létrehozására.
Erre csak 1930-ban került sor. De ebben a korábbi időszakban magát a pártot folyamatosan centralizálták, és a baloldali
elemeket (mint a Strasser testvérek) meggyengítették vagy kiiktatták. 1927 áprilisában Hitler 400 iparos előtt beszélt
Essenben; 1928 áprilisában az Elbától keletre fekvő földbirtokosok hasonló csoportjához szólt; 1932 januárjában jött Hitler
egyik legnagyobb diadala, amikor 3 órán át beszélt a düsseldorfi Iparos Klub előtt, és megnyerte e befolyásos csoport
támogatását és anyagi hozzájárulását. Ekkorra már arra törekedett, hogy mozgalmát egy olyan politikai tömegpárttá alakítsa,
amely képes lenne őt hivatalba juttatni. Ez a terv kudarcot vallott. Mint már jeleztük, 1932 végére Papen az ipar pénzügyi
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támogatásának nagy részét elzárta, a párttagság pedig egyre inkább elapadt, főként a kommunisták felé. Hogy megállítsa ezt
a hanyatlást, Hitler beleegyezett, hogy egy olyan kabinet kancellárja legyen, amelyben a tizenegy tag között csak három náci
lesz.
Papen azt remélte, hogy így irányítani tudja a nácikat, és megszerezheti tőlük azt a népi támogatást, amelyet Papen 1932-ben,
saját kancellársága idején oly fájdalmasan hiányolt. De Papen túlságosan is okos volt a saját érdekében. Ő, Hugenberg,
Hindenburg és a többi intrikus alábecsülte Hitlert. Utóbbi, cserébe azért, hogy Hugenberg elfogadta az 1933. március 5-i új
választásokat, megígérte, hogy a szavazás eredményétől függetlenül nem lesz kabinetváltás. Annak ellenére, hogy az új
választáson a nácik a szavazatoknak csak 44 százalékát szerezték meg, Hitler másfél év alatt Németország diktátora lett.
E siker egyik fő oka Poroszország Németországon belüli helyzetében rejlik. Poroszország volt a legnagyobb Németország
tizennégy állama közül. Az ország csaknem kétharmadát lefedve magában foglalta mind a keleti nagy vidéki területeket,
mind a nyugati nagy ipari területeket. Így magában foglalta Németország legkonzervatívabb és legprogresszívebb részeit is.
Bár befolyása a köztársaság alatt majdnem olyan nagy volt, mint a birodalom alatt, ez a befolyás egészen más jellegű volt,
mivel a korábbi időszakban a konzervativizmus fő bástyájából a későbbi időszakban a progresszivizmus fő területévé vált.
Ezt a változást a felvilágosult csoportok nagy száma tette lehetővé Poroszország rajnai területein, de elsősorban az a tény,
hogy a szociáldemokraták, a Centrumpárt és a liberális demokraták úgynevezett weimari koalíciója 1918-tól 1932-ig töretlen
maradt Poroszországban. E szövetség következtében egy szociáldemokrata, Otto Braun. töltötte be a porosz miniszterelnöki
tisztséget szinte az egész 1920-1932-es időszakban, és Poroszország volt a legfőbb akadály a nácik és a reakció útjában az
1930 utáni kritikus napokban. Ennek a mozgalomnak a részeként a porosz kabinet 1930-ban megtagadta, hogy akár
kommunisták, akár nácik töltsenek be önkormányzati tisztségeket Poroszországban, megtiltotta, hogy a porosz
köztisztviselők e két párt valamelyikének tagságát viseljék, és megtiltotta a náci egyenruha használatát.
A szélsőségességnek ez az akadálya 1932. július 20-án szűnt meg, amikor Hindenburg a 48. cikkely alapján elnöki
rendelettel Papent poroszországi biztossá nevezte ki. Papen azonnal felmentette a porosz parlamenti kabinet nyolc tagját, és
kormányzati funkcióikat az általa kijelölt férfiakra ruházta. Az elbocsátott minisztereket a hadsereg hatalmával eltávolították
hivatalukból, de azonnal megtámadták ennek az intézkedésnek a jogszerűségét a lipcsei német legfelsőbb bíróság előtt. A
bíróság 1932. október 25-i ítéletével az eltávolított tisztviselők javára döntött. E döntés ellenére Hitler alig egy hét
kancellárság után képes volt elérni, hogy Hindenburgtól egy új rendeletet kapjon, amely a porosz minisztereket ismét
eltávolította hivatalukból, és hatáskörüket a szövetségi alkancellárra, Papenre ruházta. A rendőrségi közigazgatás irányítását
Hermann Goringre ruházták. Wilhelm Frick révén a nácik már korábban is a birodalmi belügyminisztérium és így az
országos rendőrségi hatáskörök felett rendelkeztek. Így Hitler február 7-én már mind a birodalmi, mind a porosz rendőri
hatalom felett rendelkezett.
Ezt az előnyt kihasználva a nácik kettős támadásba kezdtek az ellenzék ellen. Goring és Frick a törvényesség álcája alatt
dolgozott felülről, míg Rohm százados a náci párt rohamcsapatainak parancsnokaként a törvényesség látszata nélkül, alulról.
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Minden nem együttműködő rendőrtisztet nyugdíjaztak, eltávolítottak vagy szabadságra küldtek, és helyükre náci
helyetteseket, általában rohamcsapat-vezetőket állítottak. 1933. február 4-én,
Hindenburg aláírt egy sürgősségi rendeletet, amely feljogosította a kormányt arra, hogy betiltson vagy ellenőrizzen bármilyen
gyűlést, egyenruhát vagy újságot. Ezzel megakadályozták, hogy a legtöbb ellenzéki gyűlés és újság eljusson a
nyilvánossághoz.
Ezt a felülről jövő támadást az ellenzék ellen alulról jövő erőszakos támadás kísérte, amelyet az SA hajtott végre. A
kétségbeesett támadásokban, amelyekben tizennyolc náci és ötvenegy ellenzéki halt meg, minden kommunista, a legtöbb
szocialista és számos középpárti gyűlést megzavartak. Mindezek ellenére egy héttel a választás előtt nyilvánvalóvá vált, hogy
a német népet nem győzték meg. Ennek megfelelően, máig rejtélyes körülmények között, összeesküvést dolgoztak ki a
Reichstag épületének felgyújtására és a kommunisták hibáztatására. Az összeesküvők többsége homoszexuális volt, és
sikerült rávenniük egy Van der Lubbe nevű degenerált hollandiai idiótát, hogy tartson velük. Miután az épületet felgyújtották,
Van der Lubbe ottmaradt benne kóborolni, és a rendőrség letartóztatta. A kormány azonnal letartóztatott négy kommunistát,
köztük a Reichstag pártvezetőjét (Ernst Torgler).
A tűzvész utáni napon (1933. február 28-án) Hindenburg aláírta a rendeletet, amely felfüggesztette az összes polgári
szabadságjogot, és felhatalmazta a kormányt arra, hogy bármilyen személyes magánéletbe behatoljon, beleértve a
magánlakások átkutatásának vagy a tulajdon elkobzásának jogát. Azonnal letartóztatták a Reichstag valamennyi kommunista
tagját, valamint több ezer másikat, és két hétre felfüggesztették az összes kommunista és szociáldemokrata lap megjelenését.
A Reichstag-tűz valódi történetét csak nehezen tudták titokban tartani. Márciusban és áprilisban több olyan személyt, aki
ismerte az igazságot, köztük egy nacionalista Reichstag-tagot, Dr. Oberfohrent, meggyilkoltak, hogy megakadályozzák az
igaz történet terjesztését. A legtöbb nácit, aki benne volt az összeesküvésben, Göring az 1934. június 30-i "vértisztítás" során
meggyilkolta. A négy kommunistát, akiket közvetlenül vádoltak a bűncselekménnyel, a rendes német bíróságok felmentették,
bár Van der Lubbe-ot elítélték.
E drasztikus intézkedések ellenére az 1933. március 5-i választás a nácik szempontjából kudarcot vallott. Hitler pártja a 647
mandátumból mindössze 288-at, vagyis az összes szavazat 43,9 százalékát szerezte meg. A nacionalisták mindössze 8
százalékot szereztek. A kommunisták 81 mandátumot szereztek, ami 19 mandátummal csökkent, de a szocialisták 125-öt,
ami 4 mandátummal nőtt. 89-ről 74-re csökkent a Centrumpárt, 11-ről 2-re a Néppárt, a nacionalisták maradtak 5: mandátum.
A porosz országgyűlés egyidejű választásán a 474 képviselői helyből a nácik 211-et, a nacionalisták 43-at szereztek.
Az 1933. március 5-i választásoktól Hindenburg augusztusban bekövetkezett haláláig tartó időszakot
Hindenburg 1934. augusztusi haláláig tartó időszakot általában a koordináció (Gleichschaltung) időszakának nevezik. A
folyamatot, akárcsak az imént befejezett választási kampányt, alulról jövő illegális és felülről jövő legalista akciók vitték
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végig. Alulról, március 7-én Németország-szerte az SA erőszakkal elsöpörte az ellenzék nagy részét, és bujkálásba
kényszerítette. A szakszervezetek, folyóiratok és helyi önkormányzatok legtöbb irodájához vonultak, szétverték azokat,
kiutasították a bennük dolgozókat, és kitűzték a horogkeresztes zászlót. Wilhelm Frick belügyminiszter elnézte ezeket az
akciókat azzal, hogy különböző német tartományokban (Baden, Szászország, Württemburg, Bajorország) nácikat nevezett ki
rendőrségi elnököknek, Bajorországban többek között von Epp tábornokot.
Ezek az emberek ezután rendőri hatalmukkal átvették az állami kormányzati apparátus feletti ellenőrzést.
Az új Reichstag március 23-án ült össze a Kroll Operaházban. A többség biztosítása érdekében a nácik kizárták az ülésről az
összes kommunista és 30 szocialista képviselőt, összesen mintegy 109-et. A többieket arra kérték, hogy fogadjanak el egy
"felhatalmazó törvényt", amely a kormánynak négy évig jogot adna arra, hogy rendeletekkel hozzon törvényeket, anélkül,
hogy az elnöki aláírásra lenne szükség, mint a 48. cikkelyben, és alkotmányos korlátozások nélkül, kivéve a Reichstag, a
Reichsrat és az elnökség hatáskörét.
Mivel ehhez a törvényhez kétharmados többségre volt szükség, a törvényt meg lehetett volna verni, ha csak a Centrumpárt
egy kis csoportja szavaz ellene. Az biztos, hogy Hitler világossá tette, hogy kész erőszakot alkalmazni mindazokkal szemben,
akik nem hajlandók együttműködni vele, de 1933 márciusában egy egyértelmű alkotmányos kérdésben sokkal kisebb volt a
hatalma, mint később, hiszen egy ilyen kérdésben a részéről elkövetett erőszak az elnököt és a Reichswehrt is maga ellen
hangolhatta volna.
Hitler megfélemlítő beszéde ellenére Otto Wels a szociáldemokratáktól felállt, hogy megmagyarázza, miért nem hajlandó
pártja támogatni a törvényjavaslatot. Őt követte Monsignore Kaas a Centrumpárttól, aki kifejtette, hogy katolikus frakciója
támogatni fogja. A törvényjavaslatot támogató szavazatok száma több mint elegendő volt, 441-94 volt, a szociáldemokraták
szilárd kisebbséget alkottak. Így ez a gyenge, félénk, doktriner és tudatlan csoport a tizenegyedik óra eltelte után bátorságával
megváltotta magát.
E "felhatalmazó törvény" alapján a kormány a következő hónapokban forradalmi rendeletek sorozatát adta ki. Poroszország
kivételével (amelynek március 5-én volt a saját választása) valamennyi német állam diétáját a március 5-i országos
választáson leadott szavazatok arányában alakították újra, azzal a különbséggel, hogy a kommunistákat kidobták. Minden
párt megkapta a maga kvótáját, és megengedték, hogy az egyes tagokat tisztán pártalapon nevezzék meg. Hasonló eljárást
alkalmaztak a helyi önkormányzatok esetében is. Így a nácik minden testületben többséget kaptak.
Egy április 7-i rendelet feljogosította a birodalmi kormányt arra, hogy minden német tartomány kormányzóját kinevezze. Ez
egy új tisztviselő volt, aki felhatalmazást kapott a birodalmi kormány politikájának érvényesítésére, akár az állami
kormányok, köztük a miniszterelnökök, a diéták és az addig eltávolíthatatlan bírák elbocsátásáig. Ezzel a joggal minden
államban náci kormányzót és náci miniszterelnököt neveztek ki. Bajorországban például Epp és Rohm, Poroszországban
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pedig Hitler és Goring volt a kettő. Sok államban a kormányzó a náci párt kerületi vezetője volt, ahol pedig nem az volt, ott a
vezető utasításainak volt alárendelve. Egy későbbi, 1934. január 30-i törvénnyel a tartományi diétákat megszüntették, a
tartományok szuverén jogköreit a Birodalomra ruházták át, a kormányzókat pedig a Birodalmi Belügyminisztérium
alárendeltségébe helyezték.
A náci pártok kivételével 1933 májusában, júniusában és júliusában minden politikai pártot felszámoltak.
A kommunistákat február 28-án betiltották. A szociáldemokratákat június 22-én minden tevékenységtől eltiltották, és
kizárták őket a különböző kormányzó
testületekből július 7-én. A Német Állampártot (Demokrata Párt) és a Német Néppártot június 28-án és július 4-én oszlatták
fel. A Bajor Néppártot június 22-én a rohamosztagosok szétverték, és július 4-én feloszlatta magát. A Centrumpárt másnap
ugyanezt tette. Az SA és a Stahlhelm között 1933 áprilisában és júniusában lezajlott harcok sorozata azzal végződött, hogy az
utóbbi beolvadt a náci pártba. A nacionalistákat június 21-én erőszakkal szétverték; Hugenberg nem tudott átjutni a
Hindenburgot körülvevő SA-őrségen, hogy tiltakozzon; június 28-án pedig pártját feloszlatták. Végül 1933. július 14-én a
náci pártot Németország egyetlen elismert pártjává nyilvánították.
A középosztály összehangolt és csalódott volt. A nagy- és kiskereskedelmi szövetségeket a Német Kereskedelmi Birodalmi
Vállalatba tömörítették a náci Dr. von Renteln vezetésével. Július 22-én ugyanez a férfi lett a Német Ipari és Kereskedelmi
Bizottság elnöke, amely az összes kereskedelmi kamara szövetsége volt. Németországban ez utóbbiak félig állami jogi
társaságok voltak.
A nagy áruházak szétverését, amely Gottfried Feder 1920-as huszonöt pontos programja óta a náci ígéretek egyike volt a
kispolgárságnak, Hess július 7-i bejelentése szerint elvetették. Továbbá a szövetkezetek felszámolását, amely szintén hosszú
időre szóló ígéret volt, egy július 19-i bejelentés szerint elvetették. Ez utóbbi fordulat abból a tényből fakadt, hogy a
szövetkezetek többsége náci irányítás alá került azáltal, hogy 1933. május 16-án a Munkafront átvette őket.
A munkaügyi koordináció ellenállás nélkül zajlott, kivéve a kommunisták részéről. A kormány május 1-jét nemzeti ünneppé
nyilvánította, és Hitler a munka méltóságáról szóló beszédével ünnepelte meg egymillió ember előtt Tempelhofban. Másnap
az SA lefoglalta az összes szakszervezeti épületet és irodát, letartóztatta az összes szakszervezeti vezetőt, és legtöbbjüket
koncentrációs táborokba küldte. Magukat a szakszervezeteket Robert Ley vezetésével a náci Német Munkaügyi Frontba
tömörítették. Az új vezető a Völkischer Beobachter című lapban megjelent cikkében azt ígérte a munkaadóknak, hogy
ezentúl a saját házukban lehetnek urak, amíg a nemzetet (vagyis a náci pártot) szolgálják. A munkaerőt a munkahét negyven
órára való csökkentésével (ennek megfelelő bércsökkentéssel), a külföldiek munkavállalásának hy tilalmával, a kormány
számára kikényszerített "munkaszolgálattal", a házasok számára nyújtott kölcsönökkel, a javításra költő személyek
adócsökkentésével, a katonai autóutak építésével és így tovább.
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A mezőgazdaságot csak azután koordinálták, hogy Hugenberg június 29-én távozott a kormányból, és helyére Richard Darré
birodalmi élelmezésügyi miniszter és porosz mezőgazdasági miniszter került. A különböző föld- és paraszti szövetségeket
egyetlen szövetségbe olvasztották össze, amelynek Darré volt az elnöke, míg a különböző földbirtokosok szövetségeit a
Német Mezőgazdasági Tanácsba egyesítették, amelynek szintén Darré volt az elnöke.
A vallást különböző módon koordinálták. Az evangélikus egyházat újjászervezték. Amikor 1933 májusában egy nem náci
személyt, Friedrich von Bodelschwinget választották meg birodalmi püspöknek, erőszakkal eltávolították hivatalából, és a
Nemzeti Zsinat kénytelen volt nácit választani,
Ludwig Müllert kellett helyette megválasztani (szeptember 27-én). Az 1933. júliusi egyházkerületi választásokon a
kormányzati nyomás olyan nagy volt, hogy mindegyikben náci többséget választottak. 1935-ben Hans Kerrl vezetésével
létrehozták az Egyházügyi Minisztériumot, amelynek hatáskörébe tartozott a törvény erejű egyházi rendeletek kiadása,
valamint az egyházi vagyon és pénzeszközök teljes ellenőrzése. A prominens protestáns vezetőket, mint Martin Niemöller,
akik tiltakoztak e lépések ellen, letartóztatták és koncentrációs táborokba küldték.
A katolikus egyház mindent megtett, hogy együttműködjön a nácikkal, de hamarosan rájött, hogy ez lehetetlen. A nácizmus
elítélését 1933. március 28-án visszavonta, és július 20-án konkordátumot írt alá von Papennel. Ezzel a megállapodással az
állam elismerte a vallás és a vallásgyakorlás szabadságát, a papság mentességét bizonyos állampolgári kötelezettségek alól,
valamint az egyház jogát arra, hogy saját ügyeit intézze és felekezeti iskolákat alapítson. A német államok kormányzóinak
jogot adtak arra, hogy kifogást emeljenek a legmagasabb egyházi tisztségekbe való kinevezések ellen; a püspököknek
hűségesküt kellett tenniük, és az oktatásügy továbbra is az eddigi módon működhetett.
Ez az egyházzal kötött megállapodás szinte azonnal kezdett felbomlani. A konkordátum aláírása után tíz nappal a nácik
támadni kezdték a Katolikus Ifjúsági Ligát és a katolikus sajtót. Az egyházi iskolákat korlátozták, a papság tagjait
letartóztatták és bíróság elé állították a pénzváltási szabályok kijátszásának és erkölcstelenségnek a vádjával. Az egyház
elítélte a Rosenberghez hasonló nácik azon törekvéseit, hogy a kereszténységet egy újjáéledő német pogánysággal
helyettesítsék, valamint az olyan törvényeket, mint a társadalmilag kifogásolható személyek sterilizálását engedélyező
törvények. Rosenberg könyve, A huszadik század mítosza indexre került; katolikus tudósok 1934-ben tanulmánysorozatban
leplezték le tévedéseit; és végül 1937. március 14-én XI. Pius pápa Mit brennender Sorge című enciklikájában elítélte a
nácizmus számos tantételét.
A közszolgálat összehangolására tett kísérletek az 1933. április 7-i törvénnyel kezdődtek, és a rendszer végéig folytatódtak,
anélkül, hogy valaha is teljes sikerrel jártak volna, mivel nem állt rendelkezésre olyan alkalmas személyzet, amely lojális
náci volt. A "nem árják" (zsidók) vagy a "nem árjákkal" házasodott személyek, a politikailag megbízhatatlan személyek és a
"marxisták" elbocsátásra kerültek, és a nácizmus iránti lojalitást követelték meg a közszolgálatba való kinevezéshez és
előléptetéshez.
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A német társadalom fő elemei közül 1934-ig csak az elnökség, a hadsereg, a katolikus egyház és az ipar nem volt
összehangolva. Emellett a bürokráciát is csak részben ellenőrizték. Az elsőt, az elnökséget 1934-ben a hadsereggel kötött
alku eredményeként teljesen átvették.
1934 tavaszára az SA problémája akuttá vált, mivel ez a szervezet közvetlenül kihívást jelentett a kvartett két tagjának, a
hadseregnek és az iparnak. Az ipart az SA "második forradalom" - vagyis a gazdasági reformok, amelyek igazolták volna a
"szocializmus" szó használatát a "nemzetiszocializmus" névben - követelése állította kihívás elé. A hadsereget Rohm
kapitány követelése támadta, hogy SA-ját építsék be a Reichswehrbe úgy, hogy minden tiszt ugyanazt a rangot kapja a
Reichswehrben, mint amit az előbbiben már betöltött. Mivel a Reichswehrnek csak 300.000 embere volt, míg az SA-nak
hárommillió, ez elárasztotta volna a tisztikart.
Hadtestet. Hitler 1933. július 1-jén elítélte ezt a tervet, és Frick tíz nappal később megismételte ezt. Ennek ellenére Röhm
1934. április 18-án megismételte követelését, amelyet Edmund Heines és Karl Ernst is visszhangzott. Teljes kabinetülésen
von Blomberg tábornok hadügyminiszter elutasította.
Feszült helyzet alakult ki. Ha Hindenburg meghal, a Reichswehr felszámolhatta volna a nácikat és visszaállíthatta volna a
monarchiát. Június 21-én Hindenburg utasította Blomberget, hogy szükség esetén a hadsereggel állítsa helyre a rendet az
országban. Ezt az SA fenyegetésnek tekintette. Ennek megfelelően Hitler alkut kötött az SA megsemmisítésére, cserébe
szabad kezet kapott az elnöki szék megüresedése esetén. Ez meg is történt. Hitler 1934. június 30-ra hívta össze az SA
vezetőinek találkozóját a bajorországi Bad Wiessee-be. Az SS Hitler személyes parancsnoksága alatt az éjszaka közepén
letartóztatta az SA vezetőit, és legtöbbjüket azonnal agyonlőtte. Berlinben Göring ugyanezt tette az ottani SA-vezetőkkel.
Hitler és Göring is megölte személyes ellenségeik többségét; a Reichstag-gyújtogatókat, Gregor Strassert, von Schleicher
tábornokot és asszonyát, von Papen összes közeli munkatársát, Gustav von Kahrt, mindazokat, akik Hitlert a kudarc első
napjaiban ismerték, és még sokakat. Papen csak hajszál híján úszta meg. Összesen több ezer embert likvidáltak ebben a
"vértisztításban".
Két ürügyet hoztak fel erre az erőszakos akcióra: hogy a meggyilkoltak homoszexuálisok voltak (amit már évek óta tudtak),
és hogy egy Hitler meggyilkolására irányuló összeesküvés tagjai voltak. Az, hogy összeesküvésben vettek részt, teljesen igaz
volt, de ez 1934 júniusában még korántsem volt kiforrott, és a hadsereg és a nehézipar ellen irányult, nem pedig Hitler ellen.
Valójában Hitler az utolsó pillanatig ingadozott, hogy a "második forradalom" vagy a Kvartett mellé álljon. Döntése, hogy az
utóbbihoz csatlakozik, és az előbbit kiirtja, nagy jelentőségű esemény volt. A náci mozgalmat visszavonhatatlanul a
jobboldal ellenforradalmává tette, a pártszervezetet a gazdasági status quo védelmének eszközeként használva.
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A "második forradalom" hívei a föld alá szorultak, és Otto Strasser vezetésével "Fekete Frontot" alakítottak. Ez a mozgalom
olyannyira eredménytelen volt, hogy az átlagnémet előtt az egyetlen választás a kvartett (hadsereg és ipar) túlélő tagjai köré
épített reakciós életmód és a náci párt belső klikkjének teljesen irracionális nihilizmusa között állt.
Csak a rezsim végéhez közeledve jelent meg egy harmadik lehetséges út: egy újjáéledt progresszív és együttműködő
keresztény humanizmus, amely abból a reakcióból fakadt, amelyet a Kvartettben az a felismerés váltott ki, hogy a náci
nihilizmus csupán a Kvartett megszokott céljai elérésének megszokott módszereinek logikus következménye. Az új harmadik
úthoz kapcsolódó személyek közül sokakat a nácik elpusztítottak a Hitler elleni 1944. június 20-i merényletkísérletet követő
szisztematikus pusztítás során.
Hitler döntő lépésének - az SA 1934. június 30-i megsemmisítésének - fejében a hadsereg megengedte, hogy Hindenburg
augusztusi halála után Hitler legyen az elnök. Az elnöki és a kancellári tisztség összekapcsolásával Hitler megkapta az elnöki
jogkört.
jogát, hogy rendeletekkel uralkodjon, és megszerezte a hadsereg legfőbb parancsnokságát is, amit azzal erősített meg, hogy
minden katonától személyesen követelte meg a feltétlen engedelmesség esküjét (1934. augusztus 20-i törvény). Ettől kezdve
a Reichswehr és a bürokrácia szemében mind jogilag, mind erkölcsileg lehetetlen volt ellenállni Hitler parancsainak.
Az uralkodók és az uraltak, 1934-1945
Így 1934 augusztusára a náci mozgalom elérte célját - egy tekintélyelvű állam létrehozását Németországban. Az itt használt
szó a "tekintélyelvű", mert az olaszországi fasiszta rendszerrel ellentétben a náci rezsim nem volt totalitárius. Nem volt
totalitárius, mert a kvartett két tagját nem koordinálták, egy harmadik tagot csak hiányosan koordináltak, és Olaszországtól
vagy Szovjet-Oroszországtól eltérően a gazdasági rendszert nem az állam irányította, hanem "önrendelkezés" alá tartozott.
Mindez nincs összhangban a náci rendszer természetéről alkotott közkeletű vélekedéssel sem annak virágzása idején, sem
azóta. Az újságírók és újságírók a "totalitárius" kifejezést alkalmazták a náci rendszerre, és ez az elnevezés megragadt,
anélkül, hogy a tények valódi elemzését elvégezték volna, ahogyan azok léteztek. Valójában a náci rendszer sem elméletben,
sem a gyakorlatban nem volt totalitárius.
A náci mozgalom a legegyszerűbb elemzés szerint gengszterek, neurotikusok, zsoldosok, pszichopaták és pusztán
elégedetlenkedők tömörülése volt, egy kis idealista keverékkel. Ezt a mozgalmat a Kvartett ellenforradalmi erőként építette
fel, egyrészt a weimari köztársaság, az internacionalizmus és a demokrácia ellen, másrészt a világgazdasági válság által
előidézett társadalmi forradalom, különösen a kommunizmus veszélyei ellen. Ez a mozgalom, miután a Kvartett
megbízásából hatalomra került, a Kvartett életétől és céljaitól teljesen eltérő, sőt, a Kvartett életével és céljaival
nagymértékben ellentétes életet és célokat követett. A mozgalom és a Kvartett között soha nem került sor leszámolásra vagy
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nyílt konfliktusra. Ehelyett egy olyan modus vivendi-t dolgoztak ki, amelynek révén a Kvartett két fő tagja, az ipar és a
hadsereg elérte vágyait, míg a nácik megkapták a hatalmat és a kiváltságokat, amelyekre vágytak.
A konfliktus magvai továbbra is léteztek, sőt tovább nőttek a mozgalom és alkotói között, különösen azért, mert a mozgalom
folyamatosan azon dolgozott, hogy a régi ipari rendszerrel és a régi Reichswehrrel párhuzamosan egy helyettesítő ipari
rendszert és egy helyettesítő hadsereget hozzon létre. A fenyegető konfliktus itt sem tört ki, mert a második világháború
kettős eredménnyel járt: megmutatta a szolidaritás szükségességét az ellenséggel szemben, és nagy zsákmányt és hasznot
hozott mindkét félnek - egyrészt az iparosoknak és a Reichswehrnek, másrészt a pártnak.
A párt felemelkedését, valamint a párt vezetőinek (de nem az egyszerű tagoknak) juttatott nyereséget, hatalmat és presztízst
leszámítva a német társadalom szerkezete 1933 után nem változott drasztikusan. Továbbra is élesen két részre oszlott - az
uralkodókra és az uraltakra. A három fő változás a következő volt: (1) módosultak és fokozódtak azok a módszerek és
technikák, amelyekkel az uralkodók irányították az uraltakat, így a jog és a jogi eljárások gyakorlatilag eltűntek, és a hatalom
(amelyet erőszakkal, gazdasági nyomással és propagandával gyakoroltak) sokkal csupaszabbá és közvetlenebbé vált a maga
alkalmazásával; (2) az 1919 és 1933 között a tényleges hatalmat birtokló kvartett átrendeződött és kvintetté nőtt, olyanná,
mint amilyen 1914 előtt volt; és (3) az uralkodók és az uraltak közötti határvonal élesebbé vált, kevesebb személy volt
kétértelmű helyzetben, mint korábban a német történelemben; ezt az uraltak számára elfogadhatóbbá tették azáltal, hogy
létrehozták a nem állampolgárok új, harmadik csoportját (zsidók és külföldiek), akiket az uraltak második csoportja is
kihasználhatott és elnyomhatott.
A következő táblázat a huszadik századi német történelem három korszakában az uralkodó csoportok hozzávetőleges
viszonyait mutatja be:
A birodalom A weimari köztársaság A Harmadik Birodalom Császár Náci párt (csak a vezetők)
Hadsereg hadsereg ipar földesurak bürokrácia hadsereg
Irodalom Ipar Irodalom Ipar Földesurak Földesurak Földesurak
Az ezen uralkodók alatti uralkodó csoportok nagyjából ugyanazok maradtak. A Harmadik Birodalomban ezek közé tartoztak:
(1) a parasztok; (2) a munkások; (3) a hivatalnokok, kiskereskedők, kézművesek, kisiparosok stb. kispolgárai; (4) a szakmai
csoportok, mint az orvosok, gyógyszerészek, tanárok, mérnökök, fogorvosok stb. Ezek alatt volt a "nem árják" és a megszállt
területek lakóinak elsüllyedt csoportja.
Árulkodó fényt vet a náci társadalomra, ha megvizsgáljuk az uralkodó csoportok pozícióit. Ezek mindegyikét fordított
sorrendben fogjuk megvizsgálni.
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A földesúri csoport befolyása a korábbi időszakban inkább a hagyományokon, mint a hatalmon nyugodott. Ezt számos
tényező támogatta: (1) a földesurak szoros személyes kapcsolatai a császárral, a hadsereggel és a bürokráciával; (2) a sajátos
németországi választójogi szabályok, amelyek a földesuraknak túlzott befolyást biztosítottak Poroszországban és a porosz
államnak túlzott befolyást Németországban; (3) a földesurak gazdasági és társadalmi hatalma, különösen az Elbától keletre,
amely hatalom azon alapult, hogy képesek voltak nyomást gyakorolni az ottani bérlőkre és mezőgazdasági munkásokra.
Mindezek a hatalmi források gyengültek, még a birodalom alatt is. A köztársaság és a Harmadik Birodalom csupán
kiterjesztette a már előrehaladott folyamatot. A földbirtokosok gazdasági hatalmát az 1880 utáni mezőgazdasági válság
fenyegette, és ez egyértelműen megmutatkozott az 1895 utáni vámvédelmi követelésükben. A junker birtokok csődje
szükségszerűen aláásta politikai befolyásukat, még akkor is, ha az állam hajlandó volt őket a végtelenségig támogatásokkal
és Osthilfe-val támogatni. A császár távozása, valamint a hadsereg és a bürokrácia helyzetének megváltozása a köztársaság
alatt meggyengítette a
a földesurak közvetett befolyásának ezeket az útjait. A választójogi szabályok 1918 utáni változása és a szavazás 1933 utáni
megszűnése, valamint Poroszország és a többi tartomány egyre nagyobb mértékű beolvadása az egységes német államba,
csökkentette a földesúri csoport politikai hatalmát. Végül társadalmi befolyásukat gyengítette a német mezőgazdasági
munkások Kelet- és Közép- és Nyugat-Németországból történő elvándorlása és szláv mezőgazdasági munkásokkal való
felváltása.
A földesúri csoport hatalmának csökkenése a Harmadik Birodalom alatt is folytatódott, és fokozta azt a tényt, hogy ez a
csoport volt a kvartett egyetlen olyan szegmense, amelyet vv mint sikeresen koordináltak. A földesurak gazdasági hatalmuk
nagy részét elvesztették, mert a gazdasági élet irányítását nem hagyták a földesurak kezében, ahogyan az iparban történt.
Mindkét esetben a gazdasági életet elsősorban kartellek és szövetségek irányították, de az iparban ezeket az iparosok, míg a
mezőgazdaságban az állam irányította, szorosan együttműködve a párttal.
Az árakat, a termelést, az értékesítési feltételeket és tulajdonképpen a mezőgazdaság minden részletét a Reichsnährstand
nevű állami vállalat irányította, amely csoportok, szövetségek és testületek komplexumából állt. Ennek a komplexumnak a
vezetője a Hitler által kinevezett élelmezésügyi és mezőgazdasági miniszter volt. Ez a vezető nevezte ki a Reichsnährstand
összes tagszervezetének alárendelt vezetőit, ezek pedig viszont kinevezték alárendeltjeiket. Ez a folyamat folytatódott a
legalacsonyabb egyénig, minden vezető a "vezetői elv" szerint nevezte meg közvetlen alárendeltjeit. A Reichsnährstand egy
vagy több egyesületéhez tartozott minden olyan személy, aki a mezőgazdasággal, élelmiszer- vagy nyersanyagtermeléssel
kapcsolatos tevékenységet folytatott, beleértve a fakitermelést, halászatot, tejgazdálkodást és legeltetést is. Az egyesületek
mind területi, mind funkcionális alapon szerveződtek. Funkcionális alapon vertikális és horizontális társulásokba
szerveződtek. Területi alapon húsz regionális "parasztközösség" (Landesbauernschaften) működött, amelyek 515 helyi
"parasztközösségre" (Kreisbauernschaften) oszlottak. Horizontális alapon az azonos tevékenységet végző személyek
társulásai működtek, mint például lisztőrlés, vajkészítés, gabonatermesztés stb. Vertikális alapon az egyes árucikkek, például
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a gabona vagy a tej termelésével és feldolgozásával foglalkozó személyek társulásai működtek. Ezek a szervezetek, amelyek
mind a "vezetői elv alapján" alakultak, elsősorban az árakkal és a termelési kvótákkal foglalkoztak. Ezeket az állam
ellenőrizte, de az árakat olyan szinten állapították meg, hogy a legtöbb résztvevőnek nyereséget biztosítottak, a kvóták pedig
a gazdák által becsült értékeléseken alapultak.
Miközben a földesurak így hatalmat vesztettek, gazdasági előnyökhöz jutottak. Ahogy az egy ellenforradalmi mozgalomhoz
illik, a nácik növelték a földesurak vagyonát és kiváltságait. Az Osthilfe-botrányról szóló jelentést, amely 1932-ben
Schleicher számára készült, végleg elhallgatták. Az autarkiaprogram stabil piacot biztosított számukra termékeik számára,
megvédve őket azoktól az ingadozásoktól, amelyeket a
a liberalizmus alatt, annak bizonytalan piacai és ingadozó árai miatt. A nácizmus alatt rögzített árak nem voltak magasak, de
megfelelőek voltak, különösen más előnyökkel együtt. 1937-re a gazdáknak fizetett árak 23 százalékkal voltak magasabbak,
mint 1933-ban, bár még mindig 28 százalékkal voltak alacsonyabbak az 1925-ös áraknál. A bérmunkát alkalmazó nagyobb
gazdaságokat segítette a szakszervezetek, a sztrájkok és a növekvő bérek megakadályozása. A munkaerőt a munkaerő
felhasználásával növelték
a náci ifjúsági mozgalomban és a munkaszolgálatban részt vevő fiúk és lányok munkaszolgálatával. A kamat- és
adófizetéseket egyaránt csökkentették, az előbbit az 1929-1930-as 950 millió márkáról 630 millió márkára 1935-1936-ban,
az utóbbit pedig ugyanezen hat év alatt 740 millióról 460 millió márkára. A gazdák teljesen mentesültek a munkanélküliségbiztosítási járulékok alól, amelyek 1932-1933-ban 19 millió márkát tettek ki. A csődbe ment nagybirtokok feldarabolásának
állandó fenyegetése megszűnt, akár az állam, akár a magánhitelezők részéről érkezett. A nagybirtokok esetében az
örökösödési jog kiterjesztésével, a kisebb egységek esetében pedig az örökös gazdaságokról szóló törvénnyel minden családi
méretnél nagyobb gazdaságot a tulajdonos családjának birtokában, elidegenítési lehetőség nélkül biztonságossá tettek.
Ezek az előnyök a nagyobb egységek esetében nagyobbak voltak, mint a kisebbeknél, és a legnagyobbak a nagybirtokok
esetében. Míg a kis gazdaságok (5-50 hektár) Max Sering szerint 1925-ben hektáronként 9 márka nettó hozamot értek el,
addig a nagy gazdaságok (100 hektár felett) hektáronként 18 márkát veszítettek. 1934-ben a megfelelő számok 28 és 53
voltak, ami hektáronként 19 márka nyereséget jelentett a kis egységeknél és 71 márkát a nagy egységeknél. A nagy egységek
jövedelmezőségének növekedése következtében Németországban a földtulajdon koncentrációja nőtt, és ezzel megfordult egy
tendencia. A nagy egységek száma és átlagos mérete is nőtt.
Így a földbirtokosok nagy kiváltságokat és jutalmakat nyertek a Harmadik Birodalomban, de hatalmuk drasztikus csökkenése
árán. Összehangolták őket, mint a társadalom többi részét az uralkodó csoportokon kívül, azzal az eredménnyel, hogy e
csoportok közül ők lettek a legkevésbé fontosak.
A bürokráciát nem koordinálták teljesen, de a hatalma jelentősen csökkent. A közszolgálatot nem tisztították meg a nem
náciktól, ahogyan azt már jeleztük, bár a zsidókat és a nyilvánvalóan nácielleneseket általában nyugdíjazták. Egyedül a
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Gazdasági Minisztériumban történt eleinte - talán a minisztérium teljes átszervezése miatt - átfogó változás. De ez a változás
nem párttagokat hozott be, hanem a magánvállalkozók embereit. A Gazdasági Minisztériumon kívül a legfőbb változásokat
maguk a miniszterek és államtitkáraik jelentették. Az újonnan létrehozott minisztériumok természetesen új embereket kaptak,
de ezeket - a legalacsonyabb szinteket kivéve - nem azért választották, mert párttagok voltak. A bürokrácia régi felosztása két
osztályra (akadémiai és nem akadémiai), ahol a felsőbb osztályba csak azok kerülhettek, akik akadémiai vizsgát tettek,
továbbra is fennmaradt. Csak a legalsó, nem szakképzett ranglétrán voltak túlsúlyban a párttagok.
1939-re a l,5 millió köztisztviselő 28,2 százaléka volt párttag, 7,2 százalékuk tartozott az SA-hoz, és 1,1 százalékuk az SShez. Az 1933-as törvény, amely kizárta a nem árjákat és a politikai megbízhatatlanokat, a felsőbb köztisztviselőknek csak 1,1
százalékát (vagyis 2339-ből 25-öt) érintette. Az újonnan felvettek azonban túlnyomó többségükben párttagok voltak, így
idővel a bürokrácia szinte teljesen náci lett volna. Az 1937-es közszolgálati törvény nem írta elő a párttagságot, de a jelöltnek
lojálisnak kellett lennie a náci eszméhez. A gyakorlatban 1933 és 1936 között az assessori fokozatba (a legalacsonyabb
akadémiai rang) kinevezettek 99 százaléka párttag volt. Egy 1939. december 28-i törvény azonban kimondta, amit mindig is
úgy értettek, hogy a közszolgálati munkájában a párttag
nem a pártutasításoknak, hanem csak a közszolgálati elöljáró utasításainak van alávetve. Itt is inkább az alsóbb beosztásúak
voltak kitéve a pártirányításnak a hivatali "pártsejt" révén, amely lehetővé tette a párttagok számára, hogy céljaikat terrorral
érjék el. Ez megnyitja a téma egy fontos, bár nem hivatalos aspektusát.
A legfőbb változás az volt, hogy míg korábban a bürokrácia racionális, ismert szabályok szerint kormányzott, addig a nácik
alatt egyre inkább irracionális, sőt ismeretlen szabályok szerint.
Ezeket a szabályokat sem korábban, sem később nem maga a bürokrácia alkotta, és bizonyos mértékig a későbbi szabályok, a
bürokrácia közismert antidemokratikus hajlamai miatt, talán elfogadhatóbbak voltak a bürokrácia számára. Ennél fontosabb
volt a pártterrorizmus befolyása, az SA, az SS és a titkosrendőrség (Gestapo) révén.
Még fontosabb volt a bürokrácián kívül egy olyan pártszervezet kialakulása, amely ellenezte és kijátszotta a rendes
bürokrácia döntéseit és intézkedéseit. A rendes rendőrséget megkerülte a pártrendőrség; a rendes igazságszolgáltatási utakat
megkerülték a pártbíróságok; a rendes börtönöket háttérbe szorították a párt koncentrációs táborai. Ennek eredményeként
Torglert, akit a rendes bíróságok felmentettek a Reichstag felgyújtására irányuló összeesküvés vádja alól, a titkosrendőrség
azonnal koncentrációs táborba vetette; Niemöllert pedig, aki a vallási előírások megsértése miatt rövid büntetését töltötte, a
rendes börtönből koncentrációs táborba vitték.
A Reichswehr tisztikarát nem koordinálták, de jobban alávetette magát a náciknak, mint valaha a weimari köztársaság alatt.
A köztársaság soha nem tudott volna olyan tábornokokat meggyilkolni, mint Hitler 1934-ben. A hadsereg hatalmának ez a
gyengülése azonban nem annyira a párthoz, mint inkább az államhoz való viszonyában történt. Korábban a hadsereg nagyon
nagymértékben ellenőrizte az államot; a Harmadik Birodalom alatt az állam ellenőrizte a hadsereget; a párt azonban nem
ellenőrizte a hadsereget, és ennek elmulasztása miatt saját hadsereget (SS) épített ki. Volt egy törvényi rendelkezés, amely
401

tiltotta, hogy a fegyveres erők tagjai egyidejűleg a párt tagjai is legyenek. Ezt az összeférhetetlenséget 1944 őszén
visszavonták. A hadsereg azonban meglehetősen teljes mértékben alá volt rendelve Hitlernek mint államfőnek, bár nem mint
a náci párt Führerének. A hadsereg mindig is az államfőnek volt alárendelve. Amikor Hitler 1934. augusztus 2-án,
Hindenburg halálakor (a hadsereg beleegyezésével) megszerezte ezt a pozíciót, megerősítette pozícióját azzal, hogy a
hadsereg tisztjeitől megkövetelte, hogy személyesen neki tegyenek hűségesküt, és ne csupán a német hazának, mint
korábban. Mindez azért volt lehetséges, mert a hadsereg, bár nem volt összehangolt, általában helyeselte, amit a nácik tettek,
és ahol időnként nem értettek egyet, azt csak taktikai okokból tették. A kettejük közötti kapcsolatokat Werner von Blomberg
tábornagy, birodalmi hadügyminiszter és a fegyveres erők főparancsnoka 1939 februárjáig jól jellemezte:.
"1938-1939 előtt a német tábornokok nem álltak szemben Hitlerrel. Nem volt okuk Hitlerrel szembeszállni, hiszen ő hozta
azokat az eredményeket, amelyeket ők akartak. Ezt követően néhány tábornok elkezdte elítélni módszereit, és elvesztette
bizalmát ítélőképességében. Csoportként azonban nem sikerült határozottan fellépniük ellene, bár néhányan megpróbálták, és
ennek következtében életükkel vagy pozíciójukkal kellett fizetniük érte". Ehhez a megállapításhoz csak annyit kell
hozzáfűzni, hogy a német tisztikar megőrizte autonóm állapotát és a hadsereg feletti ellenőrzését azáltal, hogy a
megsemmisítéssel
legfőbb riválisának, az SA-nak 1934. június 30-i megsemmisítésével. Ezért 1934. augusztus 2-án fizetett. Ezután már késő
volt, hogy szembeszálljon a mozgalommal, még ha akarta volna is.
Az iparosok helyzete a náci társadalomban összetett és nagyon fontos volt. Általánosságban az üzleti életnek rendkívüli
helyzete volt. Először is, a kvartettből egyedül ez volt az egyetlen, amelyik drasztikusan javította a helyzetét a Harmadik
Birodalomban. Másodszor, ez volt az egyetlen a kvartettből, amelyet nem koordináltak jelentősen, és amelyben nem
alkalmazták a "vezetői elvet". Ehelyett az ipar a legszélesebb értelemben és a háborús szükségszerűségektől eltekintve
mentes maradt a kormány és a pártok ellenőrzésétől, és ehelyett az önszabályozás mintájának volt alávetve, amely nem a
"vezetői elvre" épült, hanem egy olyan rendszerre, amelyben a hatalom a vállalat méretével arányos volt.
Ezekben a furcsa kivételekben találhatjuk meg a náci rendszer egyik központi elvét. Ez egy olyan elv, amelyet gyakran nem
vesznek észre. Azt mondták nekünk, hogy Németországban korporatív állam vagy totalitárius állam volt. Egyik sem volt
igaz. Nem volt valódi korporatív szervezet (még csalárd sem, mint Olaszországban és Ausztriában), és egy ilyen szervezetet,
amelyről 1933 előtt és után sokat beszéltek, 1935-re gyorsan elvetettek. A "totalitárius" kifejezés nem alkalmazható a német
önszabályozó rendszerre, bár a szovjet rendszerre igen.
A náci rendszer diktatórikus kapitalizmus volt - vagyis egy olyan társadalom, amely úgy szerveződött, hogy minden a
kapitalizmus hasznának volt alárendelve; vagyis minden, ami összeegyeztethető volt két korlátozó tényezővel: (a) hogy a
náci párt, amely nem volt kapitalista, irányította az államot, és (b) hogy a háború, amely nem kapitalista, kikényszeríthette a
kapitalista előnyök korlátozását (legalábbis rövid távon). Ebben az ítéletben pontosan meg kell határoznunk a fogalmainkat.
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A kapitalizmust úgy definiáljuk, mint "a gazdaság olyan rendszerét, amelyben a termelés a tőkét uralók számára a nyereségen
alapul". Ebben a definícióban egy dolgot meg kell jegyeznünk: a "azok számára, akik a tőkét uralják" kifejezés nem
feltétlenül a tulajdonosokat jelenti. A modern gazdasági viszonyok között a nagyvállalatok, a széles körben szétszórt
részvénytulajdonlással, fontosabbá tették az irányítást Ennek megfelelően a profit nem a
nem azonos az osztalékkal, sőt, az osztalék a menedzsment számára ellenszenvessé válik, mivel kivonja a nyereséget a
menedzsment ellenőrzése alól.
A hagyományos kapitalista rendszer egy profitrendszer volt. A profitra való törekvés során nem elsősorban a termeléssel, a
fogyasztással, a jóléttel, a magas foglalkoztatottsággal, a nemzeti jóléttel vagy bármi mással foglalkozott. Ennek
eredményeképpen a profitra való összpontosítása végül a profit sérelmét szolgálta.
Ez a fejlemény az egész társadalmat olyan zűrzavarba sodorta, hogy a profitrendszer ellenségei kezdtek minden oldalról
felemelkedni. A fasizmus a profitrendszer ellentámadása volt ezekkel az ellenségekkel szemben. Ez az ellentámadás olyan
erőszakos módon zajlott, hogy a társadalom egész megjelenése megváltozott, bár rövid távon a valódi struktúra nem változott
jelentősen. Hosszú távon a fasizmus még a profitrendszert is fenyegette, mert e rendszer védelmezői, akik inkább
üzletemberek voltak, mint politikusok, átadták a hatalmat a profitrendszernek.
az állam irányítását egy gengszterekből és elmebetegekből álló pártnak, akik hosszú távon maguk is az üzletemberek ellen
fordulhattak.
Rövid távon a náci mozgalom elérte alkotói célját. A profit biztosítása érdekében hat lehetséges, a profitrendszert fenyegető
veszélyt igyekezett elhárítani. Ezek a veszélyek a következők voltak: (1) maga az állam, (2) a szervezett munkásság, (3) a
verseny, (4) a depresszió;
(5) az üzleti veszteségektől; és (6) a nonprofit alapokon szerveződő alternatív gazdasági termelési formáktól. Ez a hat mind
egy nagy veszélyben olvadt össze, minden olyan társadalmi rendszerből eredő veszélyben, amelyben a termelés a profittól
eltérő alapon szerveződött. A profitrendszer tulajdonosainak és vezetőinek félelme minden más alapon szervezett rendszertől
szinte pszichopatává vált.
A profitrendszerre az államtól származó veszély mindig is fennállt, mert az állam alapvetően nem profitalapon szerveződik.
Németországban ezt az állam által jelentett veszélyt úgy hárították el, hogy az iparosok átvették az állam irányítását, de nem
közvetlenül, hanem egy ügynökön, a náci párton keresztül. Hitler többféleképpen jelezte, hogy hajlandó ilyen ügynökként
fellépni: megnyugtató nyilatkozatokkal, mint például 1932-es düsseldorfi beszédében; azzal, hogy pártelnökként és gazdasági
főtanácsadóként elfogadta a nehézipar egyik képviselőjét (Walter Funk), még azon a napon (1931. december 31-én), amikor
az iparosok kérésére belépett a pártba; azok megtisztításával, akik a "második forradalmat", a korporatív vagy totalitárius
államot akarták (1934. június 30-án).
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Hogy az iparosok Hitlerbe vetett bizalma e tekintetben nem volt megalapozatlan, hamarosan bebizonyosodott. Ahogy Gustav
Krupp, a fegyvergyáros 1933. április :5-én a Német Iparosok Birodalmi Szövetségének hivatalos képviselőjeként Hitlernek
írt levelében fogalmazott: "A politikai események fordulata megfelel azoknak a kívánságoknak, amelyeket én magam és az
igazgatótanács már régóta dédelgetünk". Ez igaz volt. A "második forradalmat" Hitler már 1933 júliusában nyilvánosan
elutasította, és számos támogatóját koncentrációs táborokba küldte, ami egy évvel később a "vértisztításban" érte el a
csúcspontját. A radikális Otto Wagenert a náci párt gazdasági főtanácsadójaként egy gyáros, Wilhelm Keppler váltotta fel.
Az ipar összehangolására irányuló törekvéseknek rövid úton véget vetettek. Számos, korábban állami ellenőrzés alá került
gazdasági tevékenységet "újraprivatizáltak". Az Egyesült Acélműveket, amelyeket a kormány 1932-ben vásárolt meg
Ferdinand Flicktől, valamint Németország három legnagyobb bankját, amelyeket az 1931-es válság idején vettek át, a
kormány számára veszteséges módon visszavették magántulajdonba. A Reinmetal-Borsigot, a nehézipar egyik legnagyobb
vállalatát eladták a Hermann Göring Műveknek. Számos más fontos céget is eladtak magánbefektetőknek. Ezzel egyidejűleg
a még mindig állami tulajdonban lévő ipari cégek tulajdonát az állami ellenőrzésből a vegyes igazgatótanács alá helyezéssel
közös állami-magán ellenőrzés alá vonták. Végül az önkormányzati vállalkozásokat korlátozták; nyereségüket 1935-ben
adóztatták meg először, és ugyanebben az évben visszavonták az önkormányzati villamos erőműveket engedélyező törvényt.
A munkaügyi veszély közel sem volt olyan nagy, mint amilyennek első pillantásra tűnhet. Nem maga a munka volt
veszélyes, mert maga a munka nem került közvetlenül és közvetlenül konfliktusba a profitrendszerrel; inkább az volt a
veszélyes, hogy a munka rossz irányt vett.
különösen a marxista eszmékkel, amelyek arra törekedtek, hogy a munkást közvetlenül konfliktusba hozzák a
profitrendszerrel és a magántulajdonnal. Ennek eredményeképpen a náci rendszer igyekezett ellenőrizni a munkás eszméit és
szervezetét, és éppúgy igyekezett ellenőrizni a szabadidejét és szabadidős tevékenységeit, mint a munkaszervezését. Emiatt
nem volt elegendő pusztán a meglévő munkásszervezetek szétzúzása. Ez szabadon és ellenőrizetlenül hagyta volna a
munkaerőt, aki bármilyen eszmét felvehetett volna. A nácizmus ezért nem megsemmisíteni próbálta ezeket a szervezeteket,
hanem átvenni a hatalmába. Az összes régi szakszervezetet feloszlatták a Német Munkafrontban. Ez egy 25 milliós amorf
testet adott, amelyben az egyén elveszett. Ez a Munkafront egy pártszervezet volt, és pénzügyei a párt pénztárnokának, Franz
X. Schwarznak az ellenőrzése alatt álltak.
A Munkafront hamarosan elveszítette minden gazdasági tevékenységét, főként a Gazdasági Minisztériumnak. A Munkásfront
köré olyan csalárd szervezetek bonyolult homlokzatát építették fel, amelyek vagy soha nem léteztek, vagy soha nem
működtek. Ezek közé tartoztak az országos és regionális munkáskamarák és a Szövetségi Munkaügyi és Gazdasági Tanács.
Valójában a Munkaügyi Frontnak nem voltak gazdasági vagy politikai funkciói, és semmi köze nem volt a bérekhez vagy a
munkafeltételekhez. Fő funkciói a következők voltak: (1) propaganda; (2) a munkások szabadidejének elszívása, különösen
az "Erő az örömön keresztül" szervezet által; ( 3 ) te megadóztatta a munkásokat a párt hasznára; (4) a megbízható párttagok
számára munkahelyek biztosítása magán a Munkafronton belül;
(5) hogy megbontsa a munkásosztály szolidaritását.
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Ezt a homlokzatot egy bonyolult ideológiával festették le, amely azon az elképzelésen alapult, hogy a gyár vagy a vállalat
olyan közösség, amelyben vezető és követői együttműködnek. Az 1934. január 20-i Munkaügyi Charta, amely ezt rögzítette,
kimondta: `"Az üzem vezetője dönt a követőkkel szemben minden, az üzemet érintő kérdésben, amennyiben azt a törvény
szabályozza". Azt a látszatot keltették, hogy ezek a rendelkezések csupán a "vezetői elvet" alkalmazták a vállalkozásra. Nem
tettek ilyesmit. A "vezetői elv" szerint a vezetőt felülről nevezték ki. Az üzleti életben a meglévő tulajdonos vagy menedzser
ipso facto vezető lett. Ebben a rendszerben nem léteztek kollektív szerződések, nem volt mód arra, hogy bármely csoport
megvédje a munkavállalót a munkaadó nagy hatalmával szemben. A kényszerítés egyik legfőbb eszköze a munkás által
magával vitt "munkakönyv" volt, amelyet a munkáltatónak alá kellett írnia, amikor belépett a munkába, vagy elhagyta azt.
Ha a munkáltató megtagadta az aláírást, a munkavállaló nem kaphatott más munkát.
A bértáblákat és a munkafeltételeket, amelyeket korábban kollektív szerződések állapítottak meg, egy 1933. május 19-én
létrehozott állami alkalmazott, a munkaügyi megbízott állapította meg. Ennek ellenőrzése alatt a munkafeltételek
folyamatosan csökkentek lefelé, a fő változás az időszaki bérről a darabbérre való átállás volt. Eltörölték a túlórákat, az
ünnepnapi, éjszakai és vasárnapi béreket. A munkaügyi megbízottat 1938 júniusában utasították a maximális bérek
megállapítására, és 1939 októberében merev felső határt állapítottak meg.
A munkaerőnek ezért a kizsákmányolásáért cserébe, amelyet az egyes üzemekben működő "pártsejtek" terrorista
tevékenysége kényszerített ki, a munkások bizonyos kompenzációkat kaptak, amelyek közül a legfontosabb az volt, hogy
többé nem fenyegette őket a tömeges munkanélküliség veszélye.
A németországi foglalkoztatottsági adatok 1929-ben 17,8 millió fő, 1932-ben már csak 12,7 millió, 1939-ben pedig 20 millió
fő volt. Ez a megnövekedett gazdasági aktivitás a nem fogyasztónak jutott
javakra, nem pedig a fogyasztói javakra, amint az a következő termelési mutatókból is kitűnik:
1928 1929 1932 1938
Termelés 100 100.9 58.7 124.7
a. Tőkejavak 100 103,2 45,7 135,9
b. Fogyasztási cikkek 100 98,5 78,1 107,8
Üzleti gyűlöletverseny. Ez a verseny különböző formákban jelenhet meg: (a) az árakért; b) a nyersanyagokért; c) a piacokért;
d) a potenciális verseny (új vállalkozások létrehozása ugyanazon tevékenységben); c) a munkaerőért. Mindezek megnehezítik
a tervezést, és veszélyeztetik a nyereséget. Az üzletemberek inkább összefognak a versenytársakkal, hogy együttműködve
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kihasználhassák a fogyasztókat a profit javára, ahelyett, hogy egymással versenyeznének a profit kárára. Németországban ez
háromféle megállapodással valósult meg:
(2) kereskedelmi szövetségek (Fackverbände) és (3) munkaadói szövetségek (Spitzen-verbände). A kartellek szabályozták az
árakat, a termelést és a piacokat. A kereskedelmi szövetségek kereskedelmi vagy mezőgazdasági kamarákként szervezett
politikai csoportok voltak. A munkaadói szövetségek a munkaerő ellenőrzésére törekedtek...
Mindezek már jóval Hitler hatalomra kerülése előtt léteztek, ami a kartellekre viszonylag kevés, a másik kettőre viszont
jelentős hatással volt. A kartellek gazdasági hatalma, amely a vállalkozók kezében maradt, nagymértékben kibővült; a
munkaadói szövetségeket összehangolták, a "vezetői elv" bevezetésével pártellenőrzés alá vonták, és beolvadtak a
Munkaügyi Frontba, de nem sok közük volt hozzá, mivel a munkásokkal való minden kapcsolatot (bérek, munkaidő,
munkafeltételek) az állam (a Gazdasági Minisztériumon és a munkaügyi megbízotton keresztül) ellenőrizte, és a párt
kényszerítette ki. A szakszervezeteket is koordinálták, és a "vezetői elv" alávetették őket, a gazdasági, kereskedelmi és
iparkamarák bonyolult hierarchiájába szerveződtek, amelyek vezetőit végső soron a Gazdasági Minisztérium nevezte ki.
Mindez az üzletemberek ízlésének kedvezett. Bár elméletileg elvesztették az ellenőrzést a háromféle szervezet felett,
valójában mindháromban megkapták, amit akartak. Megmutattuk, hogy a munkaadói szövetségeket összehangolták. A
munkaadók mégis megkapták a kívánt munkaügyi, bér- és munkakörülményeket, és megszüntették a szakszervezeteket és a
kollektív tárgyalásokat, amelyek a legfőbb törekvésük voltak ezen a területen. A második területen (kereskedelmi
szövetségek) a tevékenységek nagyrészt szociális és propaganda akciókra korlátozódtak, de a vezetők, még a "vezetői elv"
szerint is, továbbra is prominens üzletemberek voltak. A Németország-szerte 173 vezető közül 9 volt köztisztviselő, csak 21
volt párttag, 108 üzletember, a többiek státusza ismeretlen. A tartományi gazdasági kamarák 17 vezetője közül mindegyik
üzletember volt, közülük 14 párttag. A harmadik területen a kartellek tevékenysége annyira kiterjedt, hogy a piaci verseny
szinte minden formája megszűnt, és ezt a tevékenységet a legnagyobb vállalatok irányították. A nácik megengedték a
kartelleknek, hogy minden versenyt megsemmisítsenek azáltal, hogy minden vállalkozást kartellekbe kényszerítettek és
a legnagyobb üzletemberek irányítása alá helyezték őket. Ugyanakkor mindent megtett, hogy a nagyvállalatoknak kedvezzen,
fúziókat kényszerítsen ki, és tönkretegye a kisebb vállalkozásokat. Elég néhány példa erre a folyamatra.
Egy 1933. július 15-i törvény feljogosította a gazdasági minisztert, hogy bizonyos kartelleket kötelezővé tegyen, szabályozza
a vállalatok kapacitását, és megtiltotta új vállalatok létrehozását. E törvény alapján rendeletek százai születtek. Ugyanezen a
napon módosították az 1923-as kartelltörvényt, amely megakadályozta, hogy a kartellek bojkottot alkalmazzanak a nem
tagokkal szemben, és lehetővé tette ezt a gyakorlatot. Ennek eredményeképpen a kartellek meg tudták tiltani az új
kiskereskedelmi üzleteket, és gyakran megtagadták a nagy- vagy kiskereskedők ellátását, hacsak azok nem bonyolítottak le
egy bizonyos minimális üzleti volument meghaladó forgalmat, vagy nem rendelkeztek egy minimális tőkével.
Ilyen lépéseket tettek például a rádió- és a cigarettakartellek.
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A kartelleket a nagyvállalatok irányították, mivel a kartellen belüli szavazati jog a termelésen vagy az alkalmazottak számán
alapult. A vállalati koncentrációt különböző eszközökkel fokozták, például azzal, hogy a közbeszerzéseket csak
nagyvállalatoknak adták oda, vagy az "árjásítással" (ami arra kényszerítette a zsidókat, hogy eladják magukat a már
bejegyzett cégeknek). Ennek eredményeként 1938. május 7-én a Gazdasági Minisztérium arról számolt be, hogy a 600 000
egyszemélyes vállalkozásból 90 448-at zártak be két év alatt. Az 1937-es társasági törvény megkönnyítette az egyesüléseket,
megtagadta az 500.000 márka alatti tőkéjű új társaságok engedélyezését, elrendelte, hogy minden új részvényt legalább 1.000
márka névértéken kell kibocsátani, és elrendelte a 100.000 márka alatti tőkéjű társaságok feloszlatását. Ez utóbbi
rendelkezéssel az összes társaság 20 százalékát, az összes társasági tőke 0,3 százalékával elítélték. Ezzel egyidejűleg a
részvénytulajdonosok elvesztették az igazgatótanáccsal szembeni jogaik nagy részét, és az igazgatótanácsban az elnök
hatalmát nagymértékben kiterjesztették. A változásra példa, hogy az igazgatóság gyarló ürügyekkel megtagadhatta a
részvényesek tájékoztatását.
A nyersanyagok ellenőrzését, amely a weimari köztársaság idején hiányzott, a funkcionális kereskedelmi szövetségekre
bízták. 1939. augusztus 18. után a kereskedelmi szövetségek határozatai alapján a Reichstellen (a Gazdasági Minisztérium
alárendelt hivatalai) adták ki az elsőbbségi számokat. Néhány kritikus esetben a Reichstellen alárendelt hivatalokat hoztak
létre közhivatalokként a nyersanyagok kiosztására, de ezek minden esetben csak meglévő gazdasági szervezetek voltak, új
névvel. Egyes esetekben, mint például a szén és a papír esetében, ezek nem voltak mások, mint a meglévő kartellek.
Ily módon a régi típusú versenyt nagyrészt felszámolták, mégpedig nem az állam, hanem az ipari önszabályozás révén, és
nem a profit rovására, hanem a profit javára, különösen azoknak a vállalkozásoknak a javára, amelyek a nácikat támogatták a nehézipar nagy egységei.
Az iparra leselkedő depressziós veszélyt megszüntették. Ez a következő számadatokból látható:
1929 1932 1938
Nemzeti jövedelem, 1925-1934
árak milliárdok - RM 70,0 52,0 84,0
Egy főre jutó jövedelem, 1925-1934 árakon - RM 1.089,0 998,0 1.226,0 A nemzeti jövedelem százalékos aránya:

a többihez 10,2% 5,0% 10,3%
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Vállalati csődök száma 116 134 7 Vállalatok nyereséghányadosa
(nehézipar) 4,06% -6,94% 6,44%
Az 1933 utáni időszakban az iparra a nonprofit vállalati szerveződésen alapuló termelési formák által jelentett veszély
nagyrészt megszűnt. Ilyen fenyegetés származhatott az állami tulajdonból, a szövetkezetekből vagy a szindikalizmusból. Ez
utóbbit a szakszervezetek megsemmisítése semmisítette meg. A szövetkezeteket úgy koordinálták, hogy 1933. május 13-án
"visszavonhatatlanul és feltétel nélkül alávetették a Német Munkafront vezetőjének, Dr. Robert Ley-nek a parancsnoksága és
igazgatási fennhatósága alá". Az állami tulajdonból származó veszélyt Hitler alatt megszüntették, mint már jeleztük.
Ezekből a tényekből úgy tűnik, hogy az ipar a nácizmus alatt a hullám tetején lovagolt. Ez teljesen igaz. De az iparnak meg
kellett osztoznia ezen a hullámhegyen a párttal és a hadsereggel A párt részvétele az üzleti tevékenységekben nem jelentett
olyan veszélyt az iparra, mint amilyet jelentett.
aminek első pillantásra tűnhet. Ezek a részesedések a pártnak a független gazdasági alap biztosítására irányuló erőfeszítései
voltak, és nagyrészt veszteséges tevékenységekből, vagy nem árja, nem német, vagy szakszervezeti tevékenységekből
épültek fel, és nem a "törvényes" német ipar rovására épültek. A Hermann Göring Művek a braunschweigi alacsony
minőségű vasérc hasznosítására irányuló kormányzati törekvésekből keletkezett. Ehhez jöttek még különféle más vállalatok:
a már kormányzati irányítás alatt álló (amelyek így a szocializált alapról a profitorientált alapra helyeződtek át), az újonnan
elcsatolt területekről átvett, valamint a Thyssen árulóvá válásakor elkobzott vállalatok. A teljes pártirányítás alatt álló
Gustloff Művek nem árja tulajdonokból állt. A Munkaügyi Front 1938-ban hatvanöt vállalatával javulást jelentett a korábbi
helyzethez képest, mivel a Népi Autóvállalat (Volkswagen) kivételével mindet a szakszervezetektől vették át. A párt egyéb
tevékenységei a könyvkiadásban folytak, amely a nagyipar számára kevéssé fontos terület volt, és korábban nagyrészt nem
árja volt.
... Az ipar fel akart készülni a háborúra, mivel nyereséges volt [I]ndustria nem volt
Németországot közvetlenül irányította, hanem egy ügynökön keresztül uralkodott. Nem kormányzott, nem kormányozta,
hanem a párt kormánya, a párt által és az ipar számára. E kettő érdekei és vágyai nem voltak azonosak. A párt nagyrészt
paranoiás, rasszista, erőszakosan nacionalista volt, és valóban elhitte saját propagandáját Németország "vér és föld" általi
birodalmi küldetéséről. Az ipar az újrafegyverkezést és az ezt támogató agresszív külpolitikát akarta, de nem azért, hogy
paranoid politikát folytasson, hanem mert ez volt az egyetlen olyan program, amit láttak, amely a munkaerő és a felszerelés
teljes foglalkoztatását a nyereséggel kombinálta volna. Az 1936-1939-es időszakban a "háborús újrafegyverkezés" és a
"profitért való újrafegyverkezés" politikája párhuzamos pályát futott. 1939-től kezdve csak azért futottak párhuzamosan, mert
a két csoport megosztozott a meghódított területek zsákmányán, és a vereség veszélye miatt váltak el egymástól. Ezt a
veszélyt a párt a világhódítás érdekében szükséges kockázatnak tekintette, az ipar profitszerzésének érdekében felesleges
kockázatnak tekintette.
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Ezzel elérkeztünk az új uralkodó csoporthoz, a párthoz. A párt csak akkor volt uralkodó csoport, ha a "párt" kifejezés
jelentését a pártvezetők viszonylag kis (néhány ezer fős) csoportjára korlátozzuk. A négymillió párttag nem volt része az
uralkodó csoportnak, hanem csupán egy tömeg, amely azért gyűlt össze, hogy a vezetők irányítsák az államot, de idegesítő,
sőt veszélyes, ha ez megtörtént. Ennek megfelelően az 1933 utáni időszakban kettős hatás érvényesült: a Reichsleiter
hatalmának és befolyásának folyamatos növekedése az uralt csoportok, a kvartett és magának a pártnak az egyszerű tagjai
tekintetében, és ezzel együtt a párt egészének befolyásának folyamatos csökkenése az állam felé. Más szóval, a vezetők
irányították az államot, az állam pedig a pártot.
A párt élén a Führer állt; ezután következett körülbelül húsz Reichsleiter; ezek alatt volt a párthierarchia, amely úgy
szerveződött, hogy Németországot 4 körzetre (Gaue) osztották, amelyek mindegyike egy Gauleiter alá tartozott; minden
körzetet körökre (Kreise) osztottak, amelyekből 808 volt, és mindegyik egy Kreisleiter alá tartozott; minden egyes körzet
fejezetekre (Orts-gruppen) oszlott, amelyek mindegyike egy Ortsgruppenleiter alá tartozott; ezek a fejezetek sejtekre (Zellen)
oszlottak, és blokkokra osztották őket Zellenleiter és Blockleiter alá. A Blockleiter 40-60 családot felügyelt és kémkedett; a
Zellenleiter 4-8 blokkot (200-400 család) felügyelt; és az Ortsgruppenleiter egy akár 1500 családból álló várost vagy körzetet
felügyelt 4-6 Zellenleiterén keresztül.
Ez a pártszervezet idővel állandó fenyegetést jelentett az iparosok pozíciójára. A fenyegetés az 1939-es háború kitörése után
még közvetlenebbé vált, bár, mint már jeleztük, a zsákmány megosztása és az ellenséggel szembeni szolidaritás érdekében a
kérdést felfüggesztették. A három uralkodó csoport, a párt, a hadsereg és az iparosok bizonytalan egyensúlyban maradtak,
bár titokban az 1934-1945 közötti teljes időszakban küzdöttek az elsőségért. [Valójában az iparosok titokban irányították
Hitlert, a pártot és a hadsereget.] Általánosságban elmondható, hogy a párt fölénye lassan bővült, bár a párt soha nem tudott
szabadulni a hadseregtől és az üzletemberektől való függőségtől, mivel azok technikai kompetenciája miatt.
A hadsereg 1934-ben részben pártellenőrzés alá került, amikor Hitler elnök lett, és megszerezte a hűségesküt; ez az
ellenőrzés 1938-ban kibővült, amikor Hitler lett a főparancsnok. Ez az intrikák központjainak létrejöttét eredményezte.
a tisztikaron belül, de ez az intrika, bár a legmagasabb katonai szintig hatolt, a tucatnyi merényletkísérlet közül egyszer sem
tudott többet elérni, mint hogy Hitlert megsebesítse. A hadsereg hatalmát folyamatosan Hitler alávetették. A régi tiszteket az
1941 decemberi oroszországi kudarc után eltávolították a harcoló csapatok irányítása alól, és 1945-re a Tiszti Testületet
belülről annyira szétzilálták, hogy a hadsereget semmi kézzelfoghatóbb, mint Hitler "megérzése" vezette vereségről
vereségre, annak ellenére, hogy a legtöbb katonatiszt ellenezte, hogy magát és Németországot egy ilyen kiszámíthatatlan és
eredménytelen hatalom veszélyeinek tegye ki.
Az üzleti élet némileg hasonló, de kevésbé szélsőséges helyzetben volt. Eleinte a szemlélet egysége biztosítottnak tűnt,
főként azért, mert Hitler elméje képes volt felvenni az iparosok elméjének színeit, valahányszor üzletemberekhez intézett
beszédet. 1937-re az üzletemberek meg voltak győződve arról, hogy a fegyverkezés produktív, és 1939-re ... még azt is
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eldöntötték, hogy a háború nyereséges lesz. De amint a háború elkezdődött, a győzelem sürgető szükségessége olyan
ellenőrzésnek vetette alá az ipart [a kisebb iparágakat, nem a nagyvállalatokat], amely aligha volt összeegyeztethető az ipari
önkormányzat víziójával, amelyet Hitler az üzleti életből vett át. A négyéves terv, amelyet már 1936-ban megalkottak, a
külső ellenőrzés belépő éke lett. A háború kitörése után az új Lőszerügyi Minisztérium Fritz Todt és Albert Speer (akik nácik
voltak, de nem üzletemberek) irányítása alatt kezdte uralni a gazdasági életet.
A meglehetősen speciális területen kívül a Négyéves Terv szinte teljesen náci szervezetét 1939-ben Általános Gazdasági
Tanáccsá alakították át, és a gazdasági élet egészét 1943-ban négy náci alávetette, akik megalakították a Belső Védelmi
Tanácsot. Az ipar elfogadta ezt a helyzetet, mert a nyereség még mindig védve volt, az anyagi előnyök ígérete még évekig
fényes maradt, és nem halt meg a remény, hogy ezek az ellenőrzések nem többek, mint átmeneti háborús intézkedések.
Így a párt, a hadsereg és az ipar közötti bizonytalan hatalmi egyensúly, amelyet másodlagos szerepben a bürokrácia és a
földbirtokosok követtek, olyan gigantikus katasztrófába sodorta önmagukat és a német népet, amely egy időre azzal
fenyegetett, hogy teljesen megsemmisíti a német társadalom minden bevett intézményét és viszonyát.
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Tizedik rész - Nagy-Britannia: a megbékélés háttere
29. fejezet - A társadalmi és alkotmányos háttér

A huszadik század folyamán Nagy-Britannia olyan mélyreható és lényegesen konstruktívabb forradalmat élt át, mint
Oroszországban vagy Németországban. Ennek a forradalomnak a nagyságát az átlag amerikai nem tudja megítélni, mert
Nagy-Britannia a legtöbb amerikai számára Európa egyik kevésbé ismert országa volt. Ez az állapot nem annyira
tudatlanságon, mint inkább téves elképzeléseken alapul. Úgy tűnik, hogy ezek a tévhitek abból a meggyőződésből erednek,
hogy az angoloknak, akik hasonló nyelvet beszélnek, hasonló eszmékkel kell rendelkezniük. Ezek a tévhitek ugyanúgy
elterjedtek az amerikaiak jobban képzett rétegeiben, mint a kevésbé tájékozott körökben, és ennek következtében a tévedések
és a tudatlanság Nagy-Britanniával kapcsolatban széles körben elterjedtek, még a témáról szóló jobb könyvekben is. Ebben a
fejezetben a következőket emeljük ki
hogy miben különbözik Nagy-Britannia az Egyesült Államoktól, különösen az alkotmánya és a társadalmi struktúrája
tekintetében.
Ebből a politikai szempontból a legnagyobb különbség Nagy-Britannia és az Egyesült Államok között abban rejlik, hogy az
előbbinek nincs alkotmánya. Ezt nem ismerik el általánosan. Ehelyett általában azt szokták állítani, hogy Nagy-Britanniának
íratlan alkotmánya van, amely a szokásokon és konvenciókon alapul. Az ilyen állítás súlyosan félreértelmezi a tényeket. Az
``alkotmány`` kifejezés a kormányzat felépítésével és működésével kapcsolatos rítusok összességére utal, és egyértelműen
arra utal, hogy ez a szabályrendszer felsőbbrendű, és a közönséges törvényhozástól eltérő eljárással jön létre. NagyBritanniában ez nem így van. Anglia úgynevezett "alkotmányos joga" vagy olyan statútumokból áll, amelyek semmiben sem
különböznek (sem keletkezési módjukban, sem hatályukban) a rendes statútumoktól, vagy olyan szokásokból és
konvenciókból, amelyek hatályukban alárendeltek a statútumoknak, és amelyeknek minden statútumnak engedniük kell.
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Nagy-Britannia "alkotmányának" főbb gyakorlatai inkább a konvenciókon, mint a törvényeken alapulnak. A kettő közötti
különbségtétel egyből feltárja az előbbi alárendeltségét az utóbbival szemben. A "törvények" (amelyek statútumokon és
bírósági határozatokon alapulnak) bírósági úton végrehajthatók, míg a "konvenciók" (amelyek a helyesnek tekintett múltbeli
gyakorlaton alapulnak) semmilyen jogi úton nem hajthatók végre. A brit kormányzati rendszer precedensei általában
konvenciók jellegűek, amelyek a rendszer legfontosabb részeire terjednek ki: a kabinetre és a politikai pártokra, a
monarchiára, a parlament két házára, az ezek közötti kapcsolatokra, valamint mind az öt említett szerv belső fegyelmére és
magatartására.
A rendszer konvencióit nagyra értékelték, és az emberek cselekedeteire nézve kötelezőnek minősítették. Ezek nagyrészt
dicséretesek, de kötelező jellegüket jócskán túlértékelik. Minden bizonnyal nem eléggé kötelező erejűek ahhoz, hogy
megérdemeljék az alkotmány elnevezést. Ez nem jelenti azt, hogy egy alkotmány nem lehet íratlan. Tökéletesen lehetséges,
hogy legyen íratlan alkotmány, de nincs alkotmány, hacsak az íratlan gyakorlata nem elég világosan van előirányozva, és
nem kötelezőbb, mint a közönséges jog. Nagy-Britanniában egyik sem igaz. Még a meglehetősen egyértelmű kérdésekben
sincs egyetértés. Például minden tankönyv azt állítja, hogy a monarchiának már nincs vétójoga a törvényhozás ellen, mert ezt
a jogot Anna királynő uralkodása óta nem használták. Mégis a huszadik század négy nagy alkotmányjogi szaktekintélye
közül három (Sir William Anson, A. V. Dicey és Arthur Berriedale Keith) hajlott arra, hogy a királyi vétó még mindig
létezik.
Az alkotmányos szokások bevallottan kevésbé kötelező erejűek, mint a törvény; a bíróságok előtt nem érvényesíthetők; sehol
sincsenek világosan megfogalmazva, és ennek megfelelően jellegük - kötelező vagy nem kötelező - nagyrészt magának a
cselekvőnek az értelmezésére van bízva. Mivel a konvenciók által lefedett kapcsolatok közül nagyon sok olyan
precedenseken alapul, amelyek titkosak (például a monarchia és a kabinet közötti kapcsolatok, a kabinet és a politikai pártok
közötti kapcsolatok, a kabinet és a közszolgálat közötti kapcsolatok, valamint a kabineten belüli összes kapcsolat), és mivel
sok esetben e precedensek titkosságát a törvény a hivatali titkokról szóló törvény alapján védi, a konvenciók kötelező jellege
egyre gyengült. Ráadásul az úgynevezett egyezmények közül sok olyan egyezményt, amelyekre a
a témával foglalkozó írók soha nem voltak igazak, hanem maguk az írók találmányai voltak. Ezek közé tartozott az a
konvenció, hogy az uralkodó pártatlan - egy olyan konvenció, amely egyáltalán nem egyezett Viktória királynő
magatartásával, akinek uralkodása idején Walter Bagehot kifejezetten kimondta ezt a szabályt.
Egy másik konvenció, amely évekig szerepelt a tankönyvekben, az volt, hogy a kabineteket a parlamentben leadott
ellenszavazatok buktatják meg. Valójában az elmúlt két generációban több olyan eset is volt, amikor a kabinet kívánságai
ellenszavazatba ütköztek, de több mint hatvan éve egyetlen kabinet sem mondott le ilyen szavazás következtében. Már 1853ban a koalíciós kormányt egy hét alatt háromszor, míg 1924-ben a munkáspárti kormányt hét hónap alatt tízszer győzték le az
alsóházban. Számos könyvben komolyan kijelentik, hogy a kabinet az alsóháznak tartozik felelősséggel, és az ellenőrzi. Ezt
az ellenőrzést állítólag a parlamenti képviselők szavazatával gyakorolják, azzal az egyetértéssel, hogy a kormány egy
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ellenszavazat esetén lemond, és erre kényszeríthető az alsóház kínálat feletti ellenőrzése révén. A brit kormányzati
rendszernek ez az egész értelmezése a tizenkilencedik században kevéssé kapcsolódott a valósághoz, és a huszadik században
szinte egyáltalán nincs is. A valóságban a kabinetet nem az alsóház ellenőrzi, hanem éppen ellenkezőleg.
Ahogyan W. I. Jennings a Cabinet Government című könyvében több helyen is mondja: "A kormány az, amelyik az
alsóházat irányítja". Ezt az ellenőrzést a kabinet a politikai pártgépezet ellenőrzése révén gyakorolja. A pártgépezet feletti
hatalmat a pártalapok ellenőrzésén keresztül, és mindenekelőtt a választókerületi jelölések ellenőrzésén keresztül gyakorolja.
Az a tény, hogy Nagy-Britanniában nincsenek előválasztások, és hogy a párt jelöltjeit a párt belső klikkje nevezi ki, óriási
jelentőséggel bír, és ez a kulcsa annak az ellenőrzésnek, amelyet a belső klikk gyakorol az alsóház felett, mégis ritkán említik
az angol politikai rendszerről szóló könyvekben.
Az Egyesült Államokban a politikai pártok nagyon decentralizáltak, minden hatalom a helyi körzetekből a központi
bizottságba áramlik. Bárki, aki a helyi előválasztáson és a választáson megnyeri a párt jelölését, pártelnökké válhat, NagyBritanniában teljesen más a helyzet. A párt irányítása szinte teljesen központosított, egy nagyrészt önfenntartó belső klikk
kezében van, és ez a klikk az előválasztások hiánya miatt minden jelölt felett jóváhagyási jogkörrel rendelkezik, és képes a
pártfegyelmet irányítani azáltal, hogy a jobb választókerületeket a szelídebb párttagoknak adja. Az az állítás, hogy a
Commons a kabinetet ellenőrzi a kínálat feletti ellenőrzésén keresztül, nem érvényes, mert a kabinet, ha többsége van a
parlamentben, a pártfegyelem segítségével rákényszerítheti ezt a többséget, hogy elfogadjon egy kínálati törvényt, pontosan
úgy, ahogyan más törvények elfogadására is rákényszeríti a kabinetet. Ezt az állítást, miszerint az ellátás ellenőrzése
biztosítja a kormány feletti ellenőrzést, soha nem használták fel a Lordok Házának a kabinet feletti ellenőrzésének
igazolására, noha a Lordok 1911-ig ugyanúgy megtagadhatták az ellátást, mint a Commons.
Egy másik, általában a leghangsúlyosabban megfogalmazott egyezmény az alsóház elnökének pártatlanságára vonatkozik.
Ennek az egyezménynek az érvényességét meg lehet ítélni, ha elolvassuk az 1939-es Hansardot, és megfigyeljük, hogy a
házelnök hogyan védte meg a kormány tagjait a kedvezőtlen kérdésektől. Az ilyen kérdésfeltevések
kormánytagok ellenzék általi kikérdezése a parlamentben gyakran a szabad kormányzás egyik garanciájaként emelték ki
Nagy-Britanniában. A gyakorlatban ez a garancia kevéssé értékes garanciává vált. A kormány "közérdekre" hivatkozva
megtagadhatja a válaszadást bármilyen kérdésre. Ez ellen a döntés ellen nem lehet fellebbezni. Ráadásul, ha a kérdéseket
nem utasítják el, akkor gyakran kitérő válaszokat adnak rájuk, amelyek semmiféle felvilágosítást nem nyújtanak. Ez volt a
rendszeres eljárás a külpolitikai kérdésekre adott válaszoknál az 1935-1940 közötti időszakban. Abban az időszakban a
kérdésekre még egyenesen valótlanságokat is válaszoltak, anélkül, hogy a kérdezőknek bármilyen jogorvoslati lehetőségük
lett volna.
Az "alkotmányos konvenciók" megsértése és elferdítése a huszadik században folyamatosan nőtt. 1921-ben egy több mint
ötszáz éves és egy másik több mint száz éves konvenciót zúgolódás nélkül félretettek. Az előbbi arról rendelkezett, hogy az
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anglikán egyház konvenciói a parlament ülésszakával egyidejűleg tartandók. Az utóbbi úgy rendelkezett, hogy a királyi
beszédet a tanácsban kell jóváhagyni. Még súlyosabbak voltak a konvenciók torzításai. 1931-ben komolyan módosították azt
az egyezményt, hogy az ellenzék vezetőjét kérjék fel a kormányalakításra, ha a kabinet lemond. 1935-ben értelmetlenné
tették a kabinet szolidaritására vonatkozó szabályt. 1937-ben a konzervatív kormány még egy alkotmányos egyezményt is
büntetlenül megsértett azzal, hogy VI. György a koronázási esküt a törvényben előírttól eltérő formában tette le.
Az úgynevezett "alkotmány" meggyengítésének és feloldásának ez a folyamata a huszadik században olyan messzire ment,
hogy 1932-ben Sir Austen Chamberlain és Stanley (Lord) Baldwin egyetértettek abban, hogy ""alkotmányellenes" a
politikában arra a másik fickóra alkalmazott kifejezés, aki olyasmit tesz, ami nem tetszik". Ez a kijelentés messze túlságosan
elhamarkodott. A helyzet pontosabb megítélése talán így hangzana: "'alkotmányellenes' minden olyan intézkedés, amely a
közeljövőben valószínűleg közrendzavaráshoz vezet, vagy amely valószínűleg kedvezőtlenül befolyásolja a kormány esélyeit
a választásokon bármely jövőbeni választáson."
Az a fajta cselekmény, amely ilyen eredményhez vezethet, elsősorban bármilyen nyílt elnyomó cselekmény lenne. Ami még
fontosabb, másodsorban a "tisztességtelenség" bármely nyílt cselekedete. A "tisztességtelenség", vagy pozitív értelemben a
"fair play" fogalma nagyon is angolszász eredetű, és nagyrészt Anglia huszadik század elejéig fennálló osztályszerkezetén
alapul. Ezt az osztályszerkezetet az angolok világosan elképzelték, és annyira teljesen elfogadták, hogy feltételezték, anélkül,
hogy ezt kifejezetten ki kellett volna mondani. Ebben a struktúrában Angliát két csoportra, az "osztályokra" és a "tömegekre"
osztottnak tekintették. Az "osztályok" azok voltak, akiknek szabadidővel rendelkeztek. Ez azt jelentette, hogy volt vagyonuk
és jövedelmük. Ennek alapján nem kellett dolgozniuk a megélhetésért; különálló és drága rendszerben szereztek oktatást; a
saját osztályukon belül házasodtak; sajátos akcentusuk volt; és mindenekelőtt sajátos magatartásuk. Ez a hozzáállás az
"osztályok" sajátos oktatási rendszerében nyújtott képzésen alapult. Összefoglalható lenne abban a kijelentésben, hogy "a
módszerek fontosabbak, mint a célok", csakhogy ez a csoport a módszereket és a módokat, amelyekkel cselekedtek, céloknak
vagy a célokhoz szorosan kapcsolódónak tekintette.
Ez az oktatási rendszer három nagy negatívumon alapult, amit az amerikaiak nem könnyen értettek meg. Ezek a következők
voltak: (a) az oktatás nem lehet hivatásszerű - azaz nem lehet célja a megélhetés segítése; (b) az oktatás nem irányul
közvetlenül az intelligencia megteremtésére vagy képzésére; és (c) az oktatás nem irányul az "Igazság" megtalálására.
Pozitívum, hogy az "osztályok" oktatási rendszere inkább az iskola, mint az egyetem szintjén mutatta meg valódi természetét.
Célja az erkölcsi szemlélet, a hagyományok tisztelete, a vezetői és együttműködési képességek, és mindenekelőtt talán a
versenyben való együttműködés képességének kialakítása volt, amelyet az angol "sport" és "playing the game" fogalma
foglal össze. Mivel Nagy-Britanniában a felsőbb osztály létszáma korlátozott volt, ezek a szemléletmódok elsősorban
egymásra vonatkoztak, és nem feltétlenül érvényesültek a külföldiekre vagy akár a tömegekre. Azokra vonatkoztak, akik
"tartoztak", és nem minden emberre.
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A brit parlamenti rendszer működése igen nagymértékben függött attól, hogy a parlamenti képviselők birtokában voltak-e
ennek a hozzáállásnak. A tizenkilencedik század végéig a legtöbb, azonos osztályháttérből származó parlamenti képviselő
rendelkezett ezzel a hozzáállással. Azóta ez jelentős mértékben elveszett, a Konzervatív Pártban az üzletemberek
befolyásának növekedése és a régebbi arisztokrácia csökkenő befolyása miatt, a Munkáspártban pedig azért, mert tagjainak
többsége soha nem volt kitéve azoknak a formáló hatásoknak, különösen az oktatási hatásoknak, amelyeket
ami ezt a hozzáállást kialakította. Ennek az attitűdnek az elvesztése azonban nem ment olyan gyorsan, mint ahogyan azt
várnánk, mert először is Angliában a plutokrácia mindig is közelebb állt az arisztokráciához, mint más országokban, a kettő
között nem volt éles határvonal, aminek következtében a mai arisztokrácia csupán a tegnapi plutokrácia, az utóbbi csoportból
az előbbibe való átmenet általában egy generáció alatt valósul meg az első vagyonos generáció pénzügyi képessége révén,
hogy gyermekeit az arisztokraták válogatott iskoláiba küldje. Ez a folyamat olyan általános, hogy a valódi arisztokraták
száma Nagy-Britanniában nagyon kicsi, bár a névleges arisztokraták száma meglehetősen nagy. Ez megfigyelhető abból a
tényből, hogy 1938-ban a peerage több mint fele 1906 óta jött létre, a túlnyomó többség nem másért, mint vagyonszerzési
képességük elismerése miatt. Ezek az új peerek a régebbi arisztokratákat utánozták, és ez azt eredményezte, hogy az
alkotmány működését lehetővé tevő attitűdök életben maradtak, bár be kell vallani, hogy a Konzervatív Párt új üzletember
vezetői (mint Baldwin vagy Chamberlain) a régi arisztokrata attitűd formáinak teljesebb felfogását mutatták, mint a lényegét.
A Munkáspárton belül, amelynek tagjainak többségének nem volt lehetősége arra, hogy elsajátítsa az alkotmányos rendszer
megfelelő működéséhez szükséges hozzáállást, a problémát jelentős mértékben enyhítette az a tény, hogy e párt
munkásosztálybeli származású tagjai igen széles körű befolyást biztosítottak a párt felsőbb osztálybeli származású tagjainak
kis csoportja számára. A Munkáspárt munkásosztálybeli tagjai nagyon fogékonynak bizonyultak az úgynevezett "arisztokrata
ölelésre". Azaz, olyan tiszteletet mutattak a felsőbb osztályok nézetei és mindenekelőtt modora és pozíciója iránt, és ezt olyan
mértékben tették, amelyet lehetetlen lenne megtalálni bármely olyan országban, ahol az osztályhatárok nem olyan mereven
húzódnak, mint Angliában. A Munkáspárt munkásosztálybeli tagjai, amikor bejutottak a parlamentbe, nem utasították el a
régi, felsőbb osztálybeli cselekvési módszereket, hanem éppen ellenkezőleg.
igyekeztek elnyerni a felső osztály jóváhagyását, és megtartani az alsó osztály támogatását azzal, hogy megmutatták, hogy
ugyanolyan jól tudják vezetni a kormányt, mint ahogyan azt a felső osztály mindig is tette. Így a Konzervatív Párt üzleti
osztálybeli vezetői és a Munkáspárt munkásosztálybeli vezetői egyaránt tudatosan igyekeztek utánozni azt a régebbi
arisztokratikus hozzáállást, amely a parlamenti kormányzás konvencióit létrehozta. Mindkettő inkább lényegében, mint
látszatában vallott kudarcot, és mindkettő inkább az arisztokratikus gondolkodásmód iránti valódi érzés hiánya, mintsem a
konvenciók megváltoztatásának szándéka miatt.
A régi hozzáállás legfőbb eleme, amelyet mindkét csoport nem tudott megragadni, az volt, amit úgy próbáltunk leírni, hogy
inkább a módszerekre, mint a célokra helyeztük a hangsúlyt. A kormányzatban, akárcsak a teniszben vagy a krikettben, a régi
hozzáállás győzni akart, de a szabályokon belül akart győzni, és ez utóbbi érzés olyan erős volt, hogy az alkalmi megfigyelő
azt hihette, hogy hiányzik belőlük a győzelem iránti vágy. A parlamenti életben ez úgy jelent meg, mint a magas tisztségek
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birtoklásával vagy bármely konkrét törvényhozási tétel megvalósításával szembeni tartózkodás. Ha ezeket nem lehetett elérni
a fennálló szabályok keretein belül, akkor méltóságteljesen lemondtak róluk.
Ez a hozzáállás igen jelentős mértékben azon a tényen alapult, hogy a kormány és az ellenzék tagjai Viktória királynő idején
ugyanabból a kis rétegből kerültek ki, ugyanazon formáló hatásoknak voltak kitéve, és azonos vagy hasonló gazdasági
érdekekkel rendelkeztek. A kabinet 69 minisztere közül 1885-1905-ben negyvenen, 1906-1916-ban pedig 51-ből 25-en
voltak nemesek fiai. A tisztségről való lemondás vagy a tervezett törvényjavaslatok visszavonása akkoriban nem jelentett
semmiféle megadást egy ellenséges csoportnak. Ezt a hozzáállást sem a Konzervatív Párt új üzleti vezetői, sem a Munkáspárt
munkásosztálybeli vezetői nem tudták elfogadni. Céljaik számukra olyan közvetlen, konkrét értéket jelentettek saját érdekeik
szempontjából, hogy nem tudták nyugodt szívvel tekinteni hivataluk elvesztését vagy jogalkotási programjuk vereségét. Ez
az új hozzáállás tette lehetővé egyszerre a pártfegyelem nagymértékű növekedését és a hajlandóságot arra, hogy ahol csak
lehet, megszorításokat eszközöljenek az alkotmányos egyezmények értelmezésében.
Az alkotmány szokása tehát csak a közvéleményen mint szankción nyugszik, és bármelyik brit kormány azt tehet, amit akar,
amíg nem háborítja fel a közvéleményt.
Ez a szankció közel sem olyan hatékony, mint első pillantásra tűnhet, mivel Angliában a közvélemény nehezen jut
információhoz, és mivel Angliában a közvélemény csak a szavazólapon keresztül fejtheti ki véleményét, és a nép nem kaphat
választást, hacsak a kormány nem akar választást tartani. A kormánynak mindössze annyit kell tennie, hogy megakadályozza
a választást, amíg a közvélemény lecsillapodik. Ezt a konzervatívok sokkal könnyebben megtehetik, mint a Munkáspárt, mert
a konzervatívok szélesebb körű ellenőrzésük alatt tartják a nyilvánosság azon útjait, amelyeken keresztül a közvéleményt
felkelthetik, és mert a konzervatív kormány intézkedései könnyebben titokban tarthatók, mivel a konzervatívok mindig is a
kormány többi olyan főszereplőjét ellenőrizték, akik megkérdőjelezhetik a kormány intézkedéseit. Az első pontról később
lesz szó. A második pont itt felerősíthető.
Az alsóházat és a kabinetet általában ugyanaz a párt irányítja, és az utóbbi a pártgépezeten keresztül ellenőrzi az előbbit. Ez a
csoport azt tehet, amit akar.
csak akkor teheti meg, amit akar, minimális nyilvánosság vagy nyilvános tiltakozás nélkül, ha a kormány másik három része
együttműködik. Ez a három rész a monarchia, a Lordok Háza és a közszolgálat. Mivel mindhárom hagyományosan
konzervatív, egy konzervatív kormány általában számíthatott az együttműködésükre. Ez azt jelentette, hogy egy konzervatív
kormány hatalomra kerülésekor mind az öt kormányrész felett rendelkezett, míg egy munkáspárti kormány csak kettő felett.
Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a konzervatívok a monarchia, a Lordok vagy a közszolgálat feletti ellenőrzésüket arra
használnák, hogy akadályozzák a munkáspártiak által ellenőrzött Commons-t, mivel a konzervatívok általában meg voltak
győződve arról, hogy a közvélemény ellenkezésétől való tartózkodás hosszú távon értéket képvisel. A brit flotta zendülése
miatt 1931-ben felhagytak az aranyszabállyal, anélkül, hogy valódi erőfeszítéseket tettek volna annak megvédésére; 1935-
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ben viszonylag tisztességesen használták a British Broadcasting Corporation feletti ellenőrzésüket, miután a közvélemény
tiltakozott az ellen, hogy 1931-ben nagyon is tisztességtelenül használták azt.
Mindazonáltal a konzervatívok ellenőrzése a kormány ezen egyéb részei felett egy olyan időszakban, amikor nem ők
irányítják a kormányt, nagyon hasznos volt számukra. 1914-ben például a hadsereg megtagadta az ír önrendelkezési törvény
végrehajtását, amelyet két általános választást követően fogadtak el, és amelyet a Commons háromszor is jóváhagyott. A
szinte teljesen konzervatív hadsereg nemcsak hogy nem volt hajlandó végrehajtani ezt a törvényjavaslatot, hanem világossá
tette, hogy bármilyen leszámolás esetén a törvény ellenzőivel fog szimpatizálni. Az akkori liberális kormánynak való
engedelmesség megtagadását azzal indokolták, hogy a hadsereg hűségesküje a királynak és nem a kormánynak szólt. Ez
precedens lehet arra a szabályra, hogy a konzervatív kisebbség megtagadhatja a törvények betartását, és a hadsereg nem
kényszerítheti rá, ami nem volt kiváltsága a liberális vagy munkáspárti kisebbségnek.
1931-ben V. György, MacDonald lemondása után, nem szólította fel az ellenzék vezetőjét kormányalakításra, hanem
bátorította azt az intrikát, amely megpróbálta megosztani a Munkáspártot, és valóban sikerült a 289 munkáspárti képviselőből
15-öt elszakítani.
MacDonald, aki ekkor még nem képviselt pártot, a király által egy másik párttól kölcsönzött többséggel lett miniszterelnök.
Az, hogy a király együttműködött volna egy ilyen intrikában a Munkáspárt javára, nagyon kétesélyes. A Munkáspárt egyetlen
elégtétele az volt, hogy az 1935-ös választásokon legyőzte a szecesszionistákat, de ez nem sokat segített az 1931-ben okozott
sérelmeken.
Vagy még egyszer: 1929 1931-ben, a második munkáspárti kormány alatt a konzervatív Lordok Háza megakadályozta
minden fontos jogszabály, köztük a Trades Disputes Act, az oktatás régóta szükséges demokratizálása és a választási reform
meghozatalát. Ahhoz, hogy bármely törvényt a Lordok ellenállása ellenére át lehessen vinni, 1911 óta legalább két éven belül
háromszor azonos formában meg kell szavazni a Commonsban. Ez azt jelentette, hogy a
Konzervatívok felfüggesztő vétójoggal rendelkeznek az ellenzéki kormányok törvényhozása felett. E hatalom jelentőségét
mutatja, hogy a Lordok hozzájárulása nélkül nagyon kevés törvényjavaslat vált törvényerőre.
Az Egyesült Államok kormányzatával ellentétben az angliai kormányzat nem tartalmazza a föderalizmus vagy a
hatalommegosztás elemeit. A központi kormányzat bármelyik
bármennyire is helyi vagy részletes, bár a gyakorlatban jelentős autonómiát hagy a megyéknek, kerületeknek és más helyi
egységeknek. Ez az autonómia a közigazgatás vagy a törvények végrehajtása tekintetében sokkal nyilvánvalóbb, mint a
jogalkotás tekintetében, mivel a központi kormányzat általában általános jogszabályokban rögzíti kívánságait, és a helyi
hatóságokra hagyja, hogy a hézagokat közigazgatási rendelkezésekkel töltsék ki, és az egészet a központi hatóságok
felügyelete mellett hajtsák végre. A helyi önkormányzatok igényei, valamint az általános kormányzati szabályozás
kiszélesedő köre azonban olyan nagy törvényhozási torlódást eredményezett a parlamentben, hogy egyetlen képviselőtől sem
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várható el, hogy sokat tudjon a legtöbb törvényjavaslatról. Szerencsére ez nem várható. A Parlamentben a szavazás szigorú
pártvonalak szerint történik, és a képviselőktől elvárják, hogy úgy szavazzanak, ahogy a pártvezérük mondja, és nem várható
el, hogy megértsék a törvényjavaslatok tartalmát, amelyek mellett szavaznak.
Nincs hatalommegosztás sem. A kabinet a kormány, és "elvárható, hogy ne csak a törvényen belül, hanem szükség esetén a
törvény nélkül, sőt a törvény ellenében kormányozzon". A visszamenőleges hatályú jogalkotásnak nincs korlátja, és sem a
kabinet, sem a parlament nem kötheti utódait. A kabinet a Parlament engedélye vagy jóváhagyása nélkül is háborút indíthat.
A Parlament jóváhagyása vagy tudta nélkül költhet el pénzt, ahogyan azt 1847-ben az írországi segélyezésre vagy 17831883-ban a titkosszolgálati pénzek tekintetében tette. Engedélyezheti a törvények megsértését, ahogyan az 1847-ben, 1857ben vagy 1931-ben a Bank of England kifizetéseivel kapcsolatban történt. A Parlament beleegyezése vagy tudta nélkül köthet
szerződéseket vagy más kötelező erejű nemzetközi megállapodásokat, ahogyan ez 1900-ban, 1902-ben és 1912-ben történt.
Az Egyesült Államokban széles körben elterjedt elképzelés, miszerint a Commons a törvényhozó testület, a kabinet pedig a
végrehajtó testület, nem igaz. Ami a jogalkotást illeti, Nagy-Britanniában többkamarás rendszer működik, amelyben a
kabinet a második kamara, a Commons a harmadik, a Lords pedig a negyedik. E három kamara közül a Lordok felett mindig
a konzervatívok gyakorolnak ellenőrzést, a másik kettő felett pedig általában ugyanaz a párt gyakorol ellenőrzést. A
törvényhozás a párt belső klikkjének ülésein születik, amely első kamaraként működik. Ha a kabinet elfogadja, szinte
automatikusan átmegy a Commonson. A Commons inkább az a nyilvános fórum, ahol a párt a titkos párt- és kabinetüléseken
hozott döntéseit kihirdeti, és lehetővé teszi az ellenzék számára, hogy kritikát fogalmazzon meg, hogy tesztelje a
közvélemény reakcióit. Így minden törvényjavaslat a kabinetből érkezik, és a Commonsban való elutasítás szinte
elképzelhetetlen, hacsak a kabinet nem biztosít cselekvési szabadságot a Commonsban ülő párttagoknak. Ez a szabadság
általában csak a tartózkodás jogára terjed ki, és nem teszi lehetővé, hogy a képviselő a törvényjavaslat ellen szavazzon. Bár
az Egyesült Államokhoz hasonlóan létezik a magánjellegű törvényjavaslatok benyújtására szolgáló mechanizmus, az ilyen
törvényjavaslatok ritkán válnak törvénnyé. Az elmúlt évek egyetlen jelentős törvényjavaslata egy szokatlan
választókerületből származó szokatlan képviselő szokatlan dombja volt. Ez volt A. P. Herbert, a híres humorista, oxfordi
képviselő válási törvénye.
Ezt a helyzetet néha "kabinetdiktatúrának" nevezik. Pontosabban "pártdiktatúrának" lehetne nevezni. Mind a kabinetet, mind
az alsóházat a párt, pontosabban a párt belső klikkje irányítja. Ez a belső klikk a kabinet tagja lehet, de a kettő nem ugyanaz,
mivel az egyiknek a tagjai nem feltétlenül tagjai a másiknak, és a hatalom fokozatai semmiképpen sem azonosak az egyikben
és a másikban. A Konzervatív Párt belső klikkje néha a Carltonban találkozik.
Klubban, míg a Munkáspárt belső klikkje a szakszervezeti konklávéban, gyakran a Transport House-ban találkozik.
Az itt szereplő következtetés, hogy a kabinet irányítja a Commons-t, hogy a Commons soha nem fogja megdönteni a
kabinetet, és hogy nem fogja elutasítani a kabinet számára elfogadható törvényeket, azon a feltételezésen alapul, hogy a
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pártnak többsége van a Commons-ban. Egy kisebbségi kormány, általában egy koalíciós kormány, nem rendelkezik ilyen
irányítással a Commons felett, mivel a pártfegyelmi jogköre nagyon gyenge a saját pártján kívül bármely más párttal
szemben. A saját pártján kívül más pártokkal szemben a kormánynak a feloszlatással való fenyegetésen túl kevés hatásköre
van, ami, bár minden párt tagjait a választási költségekkel és a mandátumuk elvesztésének lehetőségével fenyegeti, kétélű
fegyver, amely mindkét irányba hathat. Saját tagjai felett a kabinetnek további hatásköre van, amely a választókerületi
jelölések, a pártalapok és a kormányhivatalokba való kinevezés ellenőrzéséből ered.
Általánosan nem ismerik el, hogy Nagy-Britanniában a demokráciát számos korlátozás érte, amelyek többnyire az élet nem
politikai szféráiban történtek, de mégis hatékonyan korlátozzák a demokrácia gyakorlását a politikai szférában. Ezek a
korlátozások lényegesen rosszabbak voltak, mint az Egyesült Államokban, mert az utóbbi országban a legkülönbözőbb (faji,
vallási, nemzeti stb.) indokok alapján történtek, és mert elismerten igazságtalanok, és bűntudatra adnak okot azok részéről,
akiknek kedveznek, és hangos tiltakozásra mások részéről. Nagy-Britanniában a korlátozások szinte mind egyetlen
kritériumon, a vagyon birtoklásán alapultak, és viszonylag enyhe tiltakozásokra adtak alkalmat, mert Nagy-Britanniában az a
gondolat, hogy a vagyon különleges kiváltságokra és különleges kötelezettségekre jogosítja fel birtokosát, általánosan
elfogadott volt, még a vagyont nem birtokló tömegek körében is. Az osztályok és a tömegek ellenvetéseinek hiánya volt az,
ami elrejtette azt a tényt, hogy Nagy-Britannia 1945-ig a világ legnagyobb plutokráciája volt.
A plutokrácia az 1945 előtti időszakban jelentős, de csökkenő mértékben korlátozta a demokráciát Nagy-Britanniában. Ez
inkább a társadalmi vagy gazdasági életben volt nyilvánvaló, mint a politikai életben, a politikában pedig inkább a helyi, mint
az országos ügyekben. A politikai életben a helyi önkormányzatok korlátozott választójoggal rendelkeztek (a háziak és
feleségeik; egyes településeken csak feleannyian, mint az országos választójogban). Ez a korlátozott választójog a helyi
testületek vagy tanácsok tagjait választotta, akiknek a tevékenysége nem volt fizetett, így ezeket a tisztségeket a szabadidővel
(azaz vagyonnal) rendelkezőkre korlátozták. A helyi önkormányzatiságban továbbra is fennmaradt az a régi angol
hagyomány, hogy a legjobb kormányzás az amatőrök kormányzása (ami egyenértékű azzal, hogy a legjobb kormányzás a
jómódúak kormányzása). Ezeket az amatőröket fizetett titkárok és asszisztensek segítették, akik rendelkeztek a felmerülő
problémák kezeléséhez szükséges technikai tudással. Ezek a technikusok szintén a közép- vagy felsőbb osztályokból kerültek
ki, mivel az oktatási rendszer költségei miatt a szegényeket az iskolai oktatás alacsonyabb szintjein kiszűrte. A fizetett
szakértő, aki tanácsot adott a városi tanácsok nem fizetett tagjainak, a városi jegyző volt. A fizetett szakértő, aki a nem
fizetett békebírákat a helyi igazságszolgáltatásban tanácsokkal látta el, a negyedévek jegyzője volt.
Az országos politikában a választójog széleskörű és gyakorlatilag korlátlan volt, de a felsőbb osztályok kétszeres szavazati
joggal rendelkeztek, mivel a lakóhelyükön szavazhattak.
vagy az egyetemükön, valamint a lakóhelyükön is szavazhattak. A parlamenti képviselőket a hivatali költségek és az a tény,
hogy a parlamenti képviselők nem kaptak fizetést, éveken át a jómódúakra korlátozta. A képviselők fizetését először 1911ben fogadták el, és a következő összegben állapították meg
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évi 400 fontban állapították meg. Ezt 1936-ban 500 fontra emelték, és további 100 fontot adtak a költségtérítésre. A
képviselők költségei azonban az alsóházban olyan nagyok voltak, hogy egy konzervatív képviselőnek legalább évi 1000 font
többletjövedelemre volt szüksége, egy munkáspárti képviselőnek pedig körülbelül 1000 fontra.
évi 350 fontra. Ezenkívül minden parlamenti képviselőjelöltnek letétbe kell helyeznie a következő összeget
150 fontot, amelyet elveszít, ha nem kapja meg az összes szavazat több mint egynyolcadát. Ez a letét 1938-ban több volt,
mint az angol családok mintegy háromnegyedének teljes éves jövedelme, és újabb akadályt jelentett a nagy többség számára,
ha a parlamentbe kívánnak jutni. E pénzügyi akadályok következtében az angolok túlnyomó tömege nem tudott aktívan részt
venni a politikában, hacsak nem talált külső pénzforrást. Az 1890 utáni időszakban ezt a forrást a szakszervezetekben találták
meg, és ezzel egy új, osztályalapon szerveződő politikai pártot hoztak létre, és kikényszerítették a két meglévő párt egyetlen,
szintén osztályalapon szerveződő csoporttá való egyesülését.
Ebből a szempontból az angol politikai pártok története három időszakra osztható az 1915 és 1924 közötti években. 1915
előtt a két nagy párt a liberálisok és az unionisták (konzervatívok) voltak; 1924 után a két nagy párt a konzervatívok és a
munkáspártiak voltak; az 1915-1924 közötti évtized a Liberális Párt széthullásának és meggyengülésének időszakát
jelentette.
1915-ig a két párt ugyanazt a társadalmi osztályt képviselte - a "társadalom" néven ismert kis csoportot. Valójában mindkét
pártot - a konzervatívokat és a liberálisokat - legalább 1866-tól a "társadalom" ugyanazon kis klikkje irányította. Ez a klikk
nem állt több mint féltucatnyi vezető családból, rokonaikból és szövetségeseikből, akiket alkalmanként egy-egy kívülről
érkező újonc erősített. Ezeket az újoncokat általában a "társadalom" válogatott oktatási rendszeréből szerezték, az oxfordi
Balliol vagy New College-ban, illetve a cambridge-i Trinity College-ban, ahol először vagy ösztöndíjjal, vagy az Oxfordi
vagy Cambridge-i Unió vitáiban hívták fel magukra a figyelmet. Miután ily módon felhívták magukra a figyelmet, az
újoncok lehetőséget kaptak arra, hogy bizonyítsák értéküket az egyes pártok belső klikkjei számára, és általában azzal
végződött, hogy beházasodtak az e klikkeket uraló családok valamelyikébe.
A huszadik század elején a Konzervatív Párt belső klikkjét szinte teljes egészében a Cecil család és rokonaik alkották. Ez
Lord Salisbury óriási befolyásának volt köszönhető. A Konzervatív Pártban 1900-ban az egyetlen jelentős autonóm hatalom
a Liberális Párt azon vezetői voltak, akik Gladstone írországi önrendelkezési tervével szembeni ellenállásuk következtében
álltak át a konzervatívokhoz. Ezek közül a legfontosabb példakép a Cavendish család (Devonshire hercegei és Hartington
márkijai) volt. A Liberális Párton belüli megosztottság eredményeként a párt kevésbé központosított irányítás alá került, és
számos olyan újabb iparost fogadott be belső klikkjébe, akiknek volt elég pénzük ahhoz, hogy támogassák.
1915 óta a Liberális Párt szinte teljesen eltűnt, helyét a Munkáspárt vette át, amelynek fegyelme és központosított ellenőrzése
a Konzervatív Pártéhoz hasonlítható. A két létező párt közötti legfőbb különbségek a következők
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a toborzás módszereiben találhatók: a Konzervatív Párt belső klikkje családi, társadalmi és oktatási kapcsolatokra épül, míg a
Munkáspárté a szakszervezeti politika kemény iskolájából származik, a felsőosztálybeli renegátokkal fűszerezve. Mindkét
esetben az egyszerű brit választópolgárnak 1960-ban, akárcsak 1900-ban, olyan pártok közül kellett választania, amelyek
programja és jelöltjei nagyrészt két kis önfenntartó csoport alkotásai voltak, amelyek felett neki (az egyszerű
választópolgárnak) nem volt valódi befolyása. A fő változás 1900 és 1960 között abban a tényben rejlett, hogy 1900-ban a
két párt egy kis és kizárólagos társadalmi osztályt képviselt, amely távol állt a választók tapasztalataitól, míg 1960-ban a két
párt két ellentétes társadalmi osztályt képviselt, amelyek mindketten távol álltak az átlagos választótól.
Így az előválasztások hiánya és a parlamenti képviselők elégtelen fizetése együttesen két, osztályalapon szervezett politikai
pártot eredményezett Nagy-Britanniában, amelyek közül egyik sem képviseli a középosztályt. Ez teljesen eltér az Egyesült
Államoktól, ahol mindkét nagy párt középosztálybeli párt, és ahol a földrajzi, vallási és hagyományőrző hatások fontosabbak,
mint az osztálybeli hatások a párttagság meghatározásában. Amerikában az emberek uralkodó középosztálybeli ideológiája
könnyen uralhatja a pártokat, mert mindkét párt decentralizált és fegyelmezetlen. Nagy-Britanniában, ahol mindkét párt
centralizált és fegyelmezett, és az egymással szemben álló társadalmi szélsőségek irányítják, a középosztálybeli választó nem
talál olyan pártot, amelyet úgy tekinthetne, hogy az őt képviselné, vagy hogy az ő nézeteire reagálna. Ennek eredményeként
az 1930-as évekre a középosztály tömegei megosztottak voltak: egyesek továbbra is a Liberális Pártot támogatták, bár ezt
viszonylag reménytelennek ismerték el; mások a konzervatívokra szavaztak, mint a szocializmus elkerülésének egyetlen
lehetőségére, bár ellenezték sok konzervatív proto-fasizmusát; mások a Munkáspárt felé fordultak abban a reményben, hogy
az valódi progresszív párttá szélesedik.
A két párt tanulmányozása árulkodó. A Konzervatív Párt a nagyon gazdagok egy kis klikkjét képviselte, azt a fél százalékot,
akiknek a jövedelme meghaladta az évi 2000 fontot. Ezek jól ismerték egymást, házassági rokonságban álltak, ugyanazokba a
drága iskolákba jártak, ugyanazokhoz az exkluzív klubokhoz tartoztak, ők irányították a közszolgálatot, a birodalmat, a
szakmákat, a hadsereget és a nagyvállalkozásokat. Bár az angolok mindössze egyharmada járt Etonba vagy Harrowba, 1909ben a konzervatív parlamenti képviselők 43 százaléka járt ezekbe az iskolákba, és 1938-ban ez az arány még mindig 32
százalék körül volt. Ebben az utolsó évben ( 1938) 415 konzervatív képviselő volt. Közülük 236-nak volt címe és 145-nek
rokona a Lordok Házában. A müncheni egyezményt megkötő kabinetben egy márki, három gróf, két viscount, egy báró és
egy báró volt. Az akkori 415 konzervatív képviselő közül csak egynek voltak szegény szülei, és csak négy másik származott
az alsóbb osztályokból. Ahogy Duff Cooper (Norwich vikomt) 1939 márciusában mondta: "Egy szegény embernek, ha
konzervatív, olyan nehéz bejutni az alsóházba, mint a tevének átmenni a tű fokán". Ezt a konzervatív képviselői poszt
betöltésével járó nagy kiadások okozták. A párt jelöltjeitől jelentős hozzájárulást vártak el a párt számára. Egy választási
kampány költsége 400-1 200 font volt. Azok a jelöltek, akik a teljes költséget kifizették, és emellett évente 500 font és 1000
font közötti összeggel járultak hozzá a pártalaphoz, a legbiztosabb pozíciót kapták.
helyeket. Azok, akik ezen összegek körülbelül felét fizették, a kevésbé kívánatos választókerületekben kaptak "indulási
jogot".
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Miután megválasztották, egy konzervatív képviselőtől elvárták, hogy tagja legyen az egyik exkluzív londoni klubnak, ahol
számos fontos pártdöntés született. E klubok közül a Carlton, amelynek 1938-ban a konzervatív képviselők több mint fele
volt tagja, 40 font belépési díjba és 17 guinea éves tagdíjba került. A City of London Club, amelynek tagjai között jelentős
számú konzervatív volt, 100 guinea belépési díjjal és 15 guinea éves tagdíjjal rendelkezett. Az 1938 előtti időszakban elhunyt
33 konzervatív képviselő közül, akik jegyzett végrendeletet hagytak hátra, mindegyikük legalább 1000 fontot hagyott hátra,
míg a csoport bruttó vagyona a következő volt
£7,199,151. Az átlagos hagyaték így 218 156 font volt. A 33 közül 14-en egyenként több mint 10 000 fontot hagytak hátra;
további 14-en 20 000 és 100 000 font között; és csak 5-en hagytak 10 000 és 100 000 font között.
£20,000.
A konzervatív oldalon 1938-ban 415 parlamenti képviselő 44 százaléka (vagyis 181) volt vállalati igazgató, és ezek 775
igazgatói tisztséget töltöttek be. Ennek eredményeként szinte minden jelentős vállalatnak volt egy olyan igazgatója, aki
konzervatív képviselő volt. Ezek a képviselők nem haboztak, hogy politikai szívességekkel jutalmazzák magukat,
vállalataikat és társaikat. Nyolc év alatt (1931-1939) a konzervatív kormány a "Nagy Öt Bank" tizenhárom igazgatóját és a
Bank of England két igazgatóját emelte a nemesi rangra. A hét év alatt (1931-1938) létrehozott kilencven peer közül
harmincöten biztosítótársaságok igazgatói voltak. 1935-ben Walter Runciman a Kereskedelmi Tanács elnökeként
törvényjavaslatot terjesztett elő, hogy 2 millió font támogatást nyújtson a csavargó kereskedelmi hajóknak. Ő kezelte ezt az
alapot, és két év alatt 92 567 fontot adott apja cégének (Moor Line, Ltd.), amelyben ő maga 21 000 részvényt birtokolt.
Amikor apja 1937-ben meghalt, egy vagyont hagyott hátra, amely a következőkből állt
£2,388,453. Angliában viszonylag kevés kifogás merült fel az ilyen jellegű tevékenységekkel szemben. Ha már egyszer
elfogadtuk azt a tényt, hogy a politikusok a gazdasági érdekek közvetlen képviselői, akkor nem sok értelme lenne
kifogásolni, ha a politikusok a gazdasági érdekeiknek megfelelően cselekszenek. 1926-ban Baldwin miniszterelnöknek
közvetlen személyes érdeke fűződött a szénsztrájk és az általános sztrájk kimeneteléhez, mivel 194 526 törzsrészvényt és 37
591 elsőbbségi részvényt birtokolt a Baldwin's, Ltd. vállalatban, amely nagy szénbányákat birtokolt.
Az 1938-as helyzet nem sokban különbözött a negyven évvel korábbi, 1898-as helyzettől, kivéve, hogy a korábbi időpontban
a Konzervatív Párt még inkább központosított irányítás alatt állt, és az ipari vagyon befolyása alárendelődött a földbirtokosok
befolyásának. 1898-ban a Konzervatív Párt alig volt több, mint a Cecil család eszköze. A miniszterelnök és a párt vezetője
Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil (Lord Salisbury) volt, aki 1902-es visszavonulásakor háromszor volt miniszterelnök,
összesen tizennégy éven át. Visszavonulásakor átadta a párt vezetését és a miniszterelnöki széket is unokaöccsének,
pártfogoltjának és kézzel kiválasztott utódjának, Arthur James Balfournak. A Salisbury-Balfour-kormány tíz éve alatt, 1895
és 1905 között a kabinet tele volt a Cecil család rokonaival és közeli munkatársaival. Salisbury maga volt a miniszterelnök és
külügyminiszter (1895-1902); unokaöccse, Arthur Balfour a kincstár első lordja és az alsóház vezetője (1895-1902) volt,
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mielőtt miniszterelnök lett (1902-1905); egy másik unokaöccse, Gerald Balfour (Arthur testvére) Írországért felelős főtitkár
(1895-1900) és a Board of Ireland elnöke volt.
(1900-1905); Lord Salisbury fia és örököse, Cranborne vikomt, külügyi államtitkár (1900-1903) és lord titkospecsétőr (19031905); Salisbury veje, Lord Selborne, a gyarmatokért felelős államtitkár (1895-1900) és az Admiralitás első lordja (19001905); Walter Long, Salisbury pártfogoltja, a Mezőgazdasági Tanács elnöke (18951900), a Helyi Önkormányzati Tanács
elnöke (1900-1905) és Írországért felelős főtitkár (1905-1906); George Curzon, Salisbury másik pártfogoltja, külügyi
államtitkár (1895-1898) és indiai alkirály (1899-1905); Alfred Lyttelton, Arthur Balfour legbelsőbb barátja, aki a sógora lett
volna, hacsak a nővére 1875-ben nem hal meg idő előtt (ez az esemény miatt Balfour élete végéig agglegény maradt), a
gyarmatokért felelős államtitkár volt; Neville Lyttelton, Alfred Lyttelton testvére, Dél-Afrika főparancsnoka és a vezérkari
főnök (1902-1908). Ezen kívül Salisbury egy tucat közeli rokona, köztük három fia és különböző unokaöccsei, vejei és
unokái, valamint legalább egy tucat védence és ügynöke volt akkor vagy később a parlamentben vagy különböző
közigazgatási pozíciókban.
A Liberális Pártot nem ellenőrizték olyan szorosan, mint a Konzervatív Pártot, de legfőbb vezetői bensőséges baráti és
együttműködési kapcsolatban álltak a Cecil-tömeggel. Ez különösen igaz volt Lord Roseberyre, aki 1894-1895 között volt
miniszterelnök, és H. H. Asquithre, aki 1905-1915 között volt miniszterelnök. Asquith 1894-ben vette feleségül Margot
Tennantot, Alfred Lyttelton sógornőjét, és Balfour volt a ceremónia fő tanúja. Lyttelton Gladstone unokaöccse volt, ahogy
Balfour Salisbury unokaöccse. A későbbi években Balfour volt Asquithék legközelebbi barátja, még akkor is, amikor két
ellentétes párt vezetői voltak. Balfour gyakran viccelődött azzal, hogy Asquith házában vacsorázott, pezsgővel, mielőtt az
alsóházba ment, hogy megtámadja vendéglátója politikáját. Csütörtök esténként, amikor Asquith a klubjában vacsorázott,
Balfour Asquith asszonnyal vacsorázott, és a miniszterelnök hazafelé menet megállt érte. Egy ilyen estén állapodott meg
Balfour és Asquithné, hogy ráveszik Asquithet, írja meg emlékiratait. Asquith majdnem ugyanilyen barátságban volt a
Konzervatív Párt egy másik befolyásos vezetőjével, Lord Milnerrel. Ők ketten az 1870-es években négy éven át együtt
étkeztek a Balliol ösztöndíjas asztalánál, és az 1880-as években vasárnap esténként együtt vacsoráztak. Asquithné 1892-ben,
amikor még Margot Tennant volt, Egyiptomban romantikus közjátékot folytatott Milnerrel, és később azt állította, hogy ő
szerezte meg Milner kinevezését az Inland Revenue Board elnökévé, amikor Egyiptomból írt Balfournak, hogy ezt a
szívességet kérje tőle. W. T. Stead szerint 1908-ban Asquithné három portrét tartott az ágya fölött: Rosebery, Balfour és
Milner portréját.
A Liberális Párt felbomlása és a Munkáspárt felemelkedésének kezdetei után a Liberális Párt számos tagja átállt a
Konzervatívokhoz. A két párt közötti kapcsolatok némileg kevésbé szorosak lettek, és a Liberális Párt irányítása lényegesen
kevésbé központosítottá vált...

423

A Munkáspárt azért jött létre, mert az emberek tömegei felfedezték, hogy szavazatuk nem sokat ér, amíg a jelöltek közül csak
azt választhatják, ahogy Bagehot fogalmazott: "Két gazdag ember közül melyiket választod?". A kérdés egy bírósági döntés
miatt csúcsosodott ki. A Taff Vale-ügyben (1901) a bíróságok úgy döntöttek, hogy a szakszervezetek
felelősek a gazdasági akcióikból eredő károkért. Hogy felülkerekedjenek ezen a döntésen, amely megnyomorította volna a
szakszervezeteket azáltal, hogy anyagilag felelőssé tette volna őket a sztrájkokból eredő károkért, a munkásosztály a politikai
cselekvés felé fordult, saját jelölteket állítva saját pártjukban. A szükséges pénzeszközöket a szakszervezetek biztosították,
aminek eredményeként a Munkáspárt gyakorlatilag a Szakszervezetek Pártjává vált.
A Munkáspárt elméletileg valamivel demokratikusabb, mint a Konzervatívok, mivel az éves pártkonferencia a végső
döntéshozó a politikáról és a jelöltekről. Mivel azonban a szakszervezetek adják a tagok többségét és a párt pénzeszközeit, a
szakszervezetek uralják a pártot. 1936-ban, amikor a párt taglétszáma 2 444 357 volt, ebből majdnem 2 millióan közvetett
tagok voltak a párthoz tartozó 73 szakszervezeten keresztül.
A pártkonferenciák között a párt munkájának irányítása az Országos Végrehajtó Bizottság kezében volt, amelynek 25
tagjából 17-et a szakszervezetek választhattak.
A Munkáspárt munkásbázisából adódóan általában pénzhiánnyal küzdött. Az 1930-as években átlagosan évi 300 000 fontot
költött, szemben a konzervatívok évi 600 000 fontjával és a liberálisok évi 400 000 fontjával. Az 1931-es választásokon a
Munkáspárt 81 629 fontot költött kampányra, szemben a nem munkáspárti jelöltek által elköltött 472 476 fonttal. Az 1935-ös
választásokon a két számadat 196 819 font és 526 274 font volt.
A Munkáspárt pénzhiányát tovább rontotta az a tény, hogy a Munkáspárt, különösen amikor már nem volt hivatalban,
nehezen tudta eljuttatni a brit néphez a saját oldalát. 1936-ban a Munkáspártot egy kétmilliós példányszámú reggeli lap
támogatta, míg a Konzervatívok hat reggeli lap támogatását élvezték több mint hatmilliós példányszámmal. Három esti lap
közül kettő a konzervatívokat, egy pedig a liberálisokat támogatta. Tíz vasárnapi lap közül, amelyek összfelvételben 13 130
000 példányban jelentek meg, hét 6 330 000 példányban a konzervatívokat támogatta, egy 400 000 példányban a
munkáspártiakat, a két legnagyobb, 6 300 000 példányban megjelenő lap pedig független volt.
A rádió, amely a második legfontosabb reklámeszköz, kormányzati monopólium, amelyet a konzervatívok hoztak létre 1926ban. Elméletileg egy pártatlan testület ellenőrzi, de ezt a testületet a konzervatívok hozták létre, általában konzervatív
szimpatizánsok alkotják, és lehetővé teszi a kormány számára, hogy bizonyos adminisztratív döntéseket hozzon. Néha
tisztességesen, néha nagyon tisztességtelenül működik. Az 1931-es választásokon a kormány tizenöt időszakot engedélyezett
a B.B.C.-n politikai kampányra; tizenegy időszakot a konzervatívoknak vett el, hármat a munkáspártiaknak, egyet pedig a
liberálisoknak adott. 1935-ben, valamivel igazságosabb módon, tizenkét időszakot engedélyezett, ötöt a konzervatívoknak,
négyet a munkáspártiaknak és hármat a liberálisoknak.
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Mivel Angliában a két fő párt nem az egyszerű angol embert képviseli, hanem közvetlenül a berögzült gazdasági érdekeket,
viszonylag kevés "lobbizás" folyik, vagyis politikai vagy gazdasági nyomásgyakorlással próbálják befolyásolni a
törvényhozókat. Ez egészen más, mint az Egyesült Államokban, ahol a lobbisták néha úgy tűnik, hogy az egyetlen tárgyak a
képviselő látókörében. Angliában, ahol a gazdasági érdekek
közvetlenül képviseltetik magukat a parlamentben, a lobbizás főként olyan csoportoktól származik, akiket nem gazdasági
kérdések befolyásolnak, mint a válás, a nők választójoga, az élősködés elleni küzdelem stb.
Összességében, ha a politikát nézzük, Nagy-Britannia legalább annyira demokratikusnak tűnik, mint Amerika. Csak ha a
politika szféráján kívülre, a társadalmi vagy gazdasági szférára tekintünk, akkor látjuk, hogy a régi két osztályra való
felosztás viszonylag mereven fennmaradt 1939-ig. A kiváltságos osztályok általában képesek voltak megtartani a szakmák,
az oktatási rendszer, a hadsereg, a közszolgálat és így tovább, még akkor is, amikor a politikai rendszerben elveszítették a
hatalmukat. Ez azért volt lehetséges, mert a felsőbb osztályok drága oktatási rendszerében való képzés továbbra is a legfőbb
feltétele volt az ilyen nem politikai tevékenységekbe való belépésnek. Az oktatási rendszer, mint mondtuk, nagyjából két
részre oszlott: (a) az egyik rész az uralkodó osztályok számára az előkészítő iskolákból, az úgynevezett "állami iskolákból" és
a régi egyetemekből állt; (b) a másik rész a néptömegek számára az állami elemi iskolákból, a középiskolákból és az újabb
egyetemekből. Ez a felosztás nem teljesen merev, különösen az egyetemi szinten, de az alsóbb szinteken eléggé merev.
Ahogy Sir Cyril Norwood, a Harrow School igazgatója mondta: "A szegény családból származó tehetséges fiú bekerülhet
Oxfordba - ez lehetséges, bár nem könnyű -, de az Etonba nincs esélye". Egy magániskola (az úgynevezett "public school")
1938-ban körülbelül évi 300 fontba került, ami az angol családok több mint 80 százalékának éves jövedelmét meghaladó
összeg volt. A néptömegek csak 1870 után jutottak ingyenes általános iskolákhoz, a középiskolákhoz pedig 1902-ben és
1918-ban. Ez utóbbiak azonban nem voltak ingyenesek, bár sok részfizetéses hely volt, és 1938-ban a gyerekek kevesebb
mint 10 százaléka járt középiskolába. Az oktatás legmagasabb szintjén, Anglia és Wales tizenkét egyetemén 1938-ban
mindössze 40 000 hallgató tanult. Az Egyesült Államokban ugyanebben az időszakban az egyetemi szintű hallgatók száma 1
350 000 volt, és ezt a különbséget csak részben ellensúlyozta az a tény, hogy az Egyesült Államok lakossága négyszerese
volt Nagy-Britanniának.
Nagy-Britannia oktatási rendszere volt az a fő szűk keresztmetszet, amely a nép tömegeit kizárta a hatalmi és felelősségteljes
pozíciókból. Korlátozó tényezőként működik, mert az ilyen pozíciókhoz vezető oktatás túl drága ahhoz, hogy az angolok egy
jelentéktelen töredékén kívül bárki is megengedhesse magának. Így, bár Nagy-Britanniában már meglehetősen korán megvolt
a politikai demokrácia, ez volt az utolsó civilizált ország, amely modern oktatási rendszerrel rendelkezett. Valójában még
mindig folyamatban van egy ilyen rendszer kialakítása. Ez éles ellentétben áll a franciaországi helyzettel, ahol a diákok által
megszerezhető oktatás mértékét csak a munkaképesség és a munkára való hajlandóság korlátozza; és a közszolgálatban, a
szakmákban, sőt az üzleti életben is fontos pozíciókat azok kaphatnak, akik a legjobban teljesítenek az oktatási rendszerben.
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Nagy-Britanniában a képesség jelentős mértékben parancsol pozíciókat azoknak, akik átmennek az oktatási rendszeren, de az
ehhez való jog nagyon nagymértékben a fizetőképességen alapul.
A közszolgálat Nagy-Britanniában 1939-ben egységes volt a kormány minden rendes minisztériumában, és három szintre
oszlott. Ezeket alulról felfelé haladva "irodai", "végrehajtó" és "adminisztratív" néven ismerték. Az egyik szintről a másikra
való előléptetés
nem volt lehetetlen, de olyan ritka volt, hogy a túlnyomó többség maradt azon a szinten, ahová először került. A legfontosabb
szintet - az adminisztratív szintet - a toborzás módja miatt a jómódú rétegek számára tartották fenn. Elméletileg mindenki
előtt nyitva állt egy versenyvizsga révén. Ezt a vizsgát azonban csak huszonkét-huszonnégy évesek tehették le; a szóbeli
részre 1300 pontból 300-at adtak; az írásbeli rész pedig az "állami iskolákban" és az egyetemeken tanított szabadelvű
tantárgyakra épült. Mindez azt szolgálta, hogy a közszolgálat közigazgatási szintjére csak olyan fiatalemberek kerülhessenek
be, akiknek a családja megengedhette magának, hogy megfelelő módon neveljék őket. 1930-ban a fejenként 2000 fontnál
nagyobb fizetéssel rendelkező 56 köztisztviselő közül mindössze 9 nem Oxfordban, Cambridge-ben vagy "állami iskolában"
tanult felsőbb osztálybeli háttérrel rendelkezett. Ez a korlátozó politika a Külügyminisztériumban volt a legszembetűnőbb,
ahol 1851 és 1919 között minden közigazgatási szintű személy Oxfordból vagy Cambridge-ből származott, egyharmaduk
Etonból, egyharmaduk pedig címzetes volt. Az oktatási korlátozások alkalmazása, mint a közszolgálat felsőbb rangjainak a
jómódúak számára való fenntartásának módszere, egyértelműen szándékos volt, és összességében sikeresen elérte a kitűzött
célt. Ennek eredményeként, ahogy H. R. G. Greaves írta, "a közszolgálat vezető pozícióiban 1850-ben, 1900-ban és 1930-ban
megtalálható személyek típusukban nem különböztek jelentősen egymástól".
Hasonló volt a helyzet másutt is. A hadseregben békeidőben a tisztek szinte teljes egészében a felsőbb osztályból kerültek ki.
A kinevezést nagyrészt szóbeli vizsgával szerezték meg, amely az egyetemeken vagy a két katonai iskolában (Sandhurst és
Woolwich) folytatott tanulmányokon alapult, amelyek látogatása évi 300 fontba került. A fizetés csekély volt, és a
megélhetési költségek miatt jelentős levonásokat kellett alkalmazni, így a tiszteknek magánjövedelemre volt szükségük. A
haditengerészet valamivel demokratikusabb volt, bár a sorállományból felemelkedett tisztek aránya az 1931-es 10,9
százalékról 1936-ra 3,3 százalékra csökkent. A tengerészeti iskola (Dartmouth) nagyon drága volt, évi 788 fontba került.
A bevett egyház papsága ugyanazt a társadalmi osztályt képviselte, mivel a huszadik század végéig a papság felsőbb sorait a
kormány nevezte ki, az alsóbbak pedig vásárlás útján szerezték meg kinevezésüket. Ennek következtében az 1920-as években
a 80 püspökből 71 a drága "állami" iskolákból származott.
A jogi szakma különböző tagjai is nagy valószínűséggel a felsőbb osztályból kerültek ki, mivel a jogi képzés hosszú és drága
volt. Ez a képzés általában valamelyik régebbi egyetemen kezdődött. Az ügyvédi kamarába való felvételhez a négy Inns of
Court (Inner Temple, Middle Temple, Lincoln's Inn, Gray's Inn) egyikének tagjának kellett lenni. Ezek olyan magánklubok,
amelyekbe a tagok jelölése és 58 font és 208 font közötti magas felvételi díj megfizetése alapján lehetett belépni. A tagtól
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elvárták, hogy három éven keresztül évente huszonnégy éjszakán át a fogadóban vacsorázzon, mielőtt az ügyvédi kamarába
hívták volna. Ezután elvárták tőle, hogy néhány évig egy ügyvéd "ördögként" (clerk) tevékenykedve kezdje meg a praxisát.
Ezekben az években az "ördög" még 1950-ben is 100 guineát fizetett a barrister-nek, évi 130 fontot a bérleti díjból való
részesedésére, évi 50 guineát a jegyzőnek, 30 guineát a parókára és a talárra, valamint számos egyéb "mellékes" költséget.
Ennek megfelelően nem meglepő, hogy a bérmunkások fiai 1886-1923 között a Lincoln's Innbe felvettek kevesebb mint 1
százalékát tették ki, az 1923-1927 közötti időszakban pedig csak 1,8 százalékát. Valójában tehát egy tag
az ügyvédi kamara tagja az alapdiploma megszerzése után akár öt év is eltelhetett, mire olyan pozícióba kerülhetett, ahol
elkezdhetett keresőtevékenységet folytatni.
Ennek eredményeként az ügyvédi kamara tagjai egészen a közelmúltig szinte kizárólag a jómódú rétegekből kerültek ki.
Mivel a bírákat kizárólag a hét és tizenöt év közötti tapasztalattal rendelkező ügyvédek közül nevezik ki, az
igazságszolgáltatási rendszert is a felsőbb osztályok monopolizálták. 1926-ban a 181 bíróból 139 drága "állami" iskolák
végzősei voltak. Ugyanezek a viszonyok uralkodtak az igazságszolgáltatás alsóbb szintjein is, ahol a békebíró, egy nem
fizetett hivatalnok, akinek nem kellett jogi képzettséget szereznie, volt a főszereplő. Ezek a békebírák mindig is a jómódú
személyekből álló "megyei családok" leszármazottai voltak.
Egy ilyen jogigazgatási és igazságszolgáltatási rendszerben az igazságszolgáltatás megszerzése bonyolult, lassú és
mindenekelőtt költséges volt. Ennek eredményeként csak a meglehetősen tehetősek tudják megvédeni jogaikat egy polgári
perben, és ha a kevésbé tehetősek egyáltalán bírósághoz fordulnak, akkor olyan légkörben találják magukat, amelyet teljes
mértékben a felsőbb osztályok tagjai uralnak. Ennek megfelelően az egyszerű angolok (az összlétszám több mint 90
százaléka) minden pereskedést elkerülnek, még akkor is, ha a jog az ő oldalán áll.
Az imént ismertetett körülmények következtében Nagy-Britannia huszadik századi politikai története az egyenlőségért
folytatott hosszú küzdelem volt. Ez a küzdelem különböző formákban jelent meg: az oktatási lehetőségek kiterjesztésére
irányuló törekvésként, az egészségügy és a gazdasági biztonság kiterjesztésére irányuló törekvésként a tehetősebb
osztályokra, a közszolgálat és a védelmi erők felsőbb rangjainak, valamint magának az alsóháznak a megnyitása érdekében
azon osztályok számára, amelyek nem rendelkeztek a vagyon által biztosított szabadidő- és képzési előnyökkel....
Ebben az egyenlőségért folytatott küzdelemben a célt a felsőbb osztályok lefelé és a felsőbb osztályok felfelé történő
kiegyenlítésével kívánták elérni. Az előbbiek kiváltságait megnyirbálták, különösen az adózás és a tisztségek betöltésének
személytelenebb módszerei révén, ugyanakkor az utóbbiak lehetőségeit bővítették az oktatási előnyök bővítésével és a
nyújtott szolgáltatásokért járó élő fizetség biztosításának gyakorlatával. Ebben a küzdelemben forradalmi változásokat
hajtottak végre a liberális és a konzervatív pártok, valamint a Munkáspárt, mindkettő azt remélve, hogy a nép tömegeinek
hálája jutalmazza őket a választásokon.
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1915-ig az egyenlőség irányába mutató mozgalmat általában a liberálisok támogatták, a konzervatívok pedig ellenálltak, bár
ez az igazodás nem volt változatlan. 1923 óta az egyenlőség felé irányuló mozgalmat általában a munkáspártiak támogatták,
a konzervatívok pedig ellenálltak. Itt sem volt változatlan a felállás. Az első világháború előtt és után is voltak nagyon
progresszív konzervatívok és nagyon reakciós liberálisok vagy munkáspártiak. Ráadásul 1924 óta a két nagy párt, mint már
említettük, két ellentétes gazdasági érdeket képvisel - a megrögzött gazdagság és a megrögzött szakszervezetek érdekeit. Ez
azt eredményezte, hogy a két párt álláspontja lényegesen ellentétesebbé vált, mint az 1915 előtti időszakban, amikor mindkét
nagy párt a társadalom ugyanazon szegmensét képviselte. Ráadásul 1923 óta, ahogy a két párt elidegenedése a politikai
színtéren egyre szélesebb körűvé vált, a két párt között
tendencia alakult ki, hogy a fogyasztók és a szervezetlen munkások nagy középosztályával szemben mindkettő a
kizsákmányoló csoport formáját ölti.
Az 1925-1945 közötti két évtizedben úgy tűnt, hogy az olyan emberek, mint Lord Melchett és mások erőfeszítései olyan
helyzetet teremtenek, amelyben a monopolizált ipar és a szakszervezeti munkásság együttműködik a korlátozott termelés, a
magas bérek, a magas árak, valamint a nyereség és a foglalkoztatás szociális védelme érdekében, ami veszélyeztet minden
gazdasági fejlődést, és károsítja a közép- és szakmai osztályokat, akik nem voltak tagjai a kartellbe tömörült ipar és a
szakszervezeti munkásság falanxszerű sorainak. Bár ez a program sikerrel járt, egészen addig a pontig, ahol Nagy-Britannia
ipari létesítményeinek nagy része elavult, nem hatékony és nem megfelelő volt, ennek a tendenciának részben a háború
hatása, de főként a Munkáspárt győzelme az 1945-ös választásokon véget vetett.
E győzelem eredményeként a Munkáspárt támadásba kezdett a nehézipar bizonyos szegmensei ellen, hogy államosítsa
azokat, és elindította a szocializált közszolgáltatások programját (mint például a közgyógyellátás, az alacsony élelmiszerárak
szubvencionálása stb.), amely megtörte a monopolizált iparral való hallgatólagos egyetértést, és elkezdte a szocializált
gazdaság előnyeit a szakszervezeti tagok sorain kívül az alsó és alsó középosztály más tagjai számára is szétosztani. Az
eredmény egy új kiváltságtársadalom létrehozása volt, amely bizonyos szempontból az 1900-as kiváltságtársadalom
inverziójának tűnt.
Az új kiváltságosok a munkásosztályok szakszervezeti elitje és a felsőbb osztályok régebbi kiváltságosai voltak, míg a
kizsákmányoltak a fehérgalléros és hivatásos munkások középosztálya, akik nem rendelkeztek az egyik szakszervezeti
erejével, illetve a másik befektetett vagyonával.

30. fejezet - Politikatörténet 1939-ig
Nagy-Britannia huszadik századi belpolitikai történelmét a két nagy háború és a koalíciós vagy "nemzeti" kormányzás
tapasztalatai alapján jól három részre lehetne osztani.
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Az első időszakban tíz év konzervatív kormányzás (amelyben Salisbury-t Balfour követte) tíz év liberális kormányzás
követte (amelyben Campbell-Bannermant Asquith követte). E négy kormány dátuma a következő:
Konzervatív
Lord Salisbury, 1895-1902
Arthur J. Balfour, 1902-1905.
Liberális
Henry Campbell-Bannerman, 1905-1908
Herbert Henry Asquith, 1908-1915
Balfour kormánya valójában nem volt más, mint a Salisbury-kormány folytatása, de halvány utánzat volt. Balfour messze
nem volt olyan erős személyiség, mint nagybátyja volt, és a Salisbury-kormány hibáinak következményeivel kellett
szembenéznie. Ezenkívül szembe kellett néznie a huszadik század mindazon problémáinak kezdeteivel, amelyekről Victoria
nagy napjaiban még csak nem is álmodtak: az imperialista agressziók, a munkásagitáció, az osztályellenségek, a gazdasági
elégedetlenség problémáival.
A búr háború alatti brit hadvezetés szomorú eredménye a Lord Esher vezette parlamenti vizsgálóbizottság felállításához
vezetett. E csoport jelentése reformok egész sorát eredményezte, amelyek révén Nagy-Britannia sokkal jobban felkészült az
1914-1918-as megrázkódtatások elviselésére, mint amilyen egyébként lett volna. A Vizsgálóbizottság nem utolsósorban a
Birodalmi Védelmi Bizottság létrehozásával járt 1904-ben. Ez utóbbi bizottságban Esher volt negyed évszázadon át a
főszereplő, és befolyásának eredményeképpen a titkársági személyzet homályából két kiváló közszolga emelkedett ki: (Sir)
Ernest Swinton, a tank későbbi feltalálója, és Maurice (Lord) Hankey, az 1919-es békekonferencia későbbi titkára és húsz
éven át a kabinet titkára.
A Balfour-kormányt több más intézkedés is gyengítette. Az a döntés, hogy 1903-ban kínai kulikat importáltak a transzvaali
bányákba, a rabszolgaság újjáélesztésének széles körben elterjedt vádjaihoz vezetett. Az 1902. évi oktatási törvényt, amely a
középfokú oktatás elérhetőségének kiterjesztésére törekedett azáltal, hogy az ellenőrzést az iskolaszékektől az
önkormányzatokra helyezte át, és helyi adókat (adómértékeket) írt elő az egyházi irányítású magániskolák támogatására, a
nonkonformisták elítélték, mint olyan tervet, amely arra kényszeríti őket, hogy hozzájáruljanak az anglikán oktatás
támogatásához. Joseph Chamberlain, Balfour gyarmatokért felelős államtitkárának erőfeszítései, hogy a hagyományos
"szabadkereskedelmi" politikát feladja a birodalmi preferenciákon alapuló vámreform programja javára, csak a kabinet
megosztását eredményezték: Chamberlain 1903-ban lemondott, hogy választott célja mellett agitáljon, míg Devonshire
hercege és három másik miniszter lemondott, tiltakozásul az ellen, hogy Balfour nem utasította el teljesen Chamberlain
javaslatait.
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Ezekhez a nehézségekhez jött még hozzá, hogy Balfournak a munkásság elégedetlenségének nagy földindulásával kellett
szembenéznie, ami abból adódott, hogy a lakosság bérből élő rétege az 1898-1906 közötti időszakban életszínvonalcsökkenést tapasztalt, mivel a bérek nem tudtak lépést tartani az árak emelkedésével. Ez a képtelenség nagyrészt abból
adódott, hogy a legfelsőbb bíróságként eljáró Lordok Háza 1902-ben a Taff Vale-ügyben úgy döntött, hogy a
szakszervezeteket be lehet perelni a tagjaik sztrájkokban való fellépéséből eredő károkért. Mivel így megfosztották őket fő
gazdasági fegyverüktől, a munkások legfőbb politikai fegyverükhöz, a szavazólaphoz folyamodtak, aminek eredményeként a
6. évi választásokon a munkáspárti alsóházi tagság háromról negyvenhárom helyre nőtt.
Az 1906-os választás a liberálisok diadala volt, a párt 220 fős többséget szerzett a konzervatívokkal szemben, és 84 fős
többséget az összes többi párttal szemben. A diadal azonban viszonylag rövid életű volt, mivel a párt felsőbb osztálybeli
vezetői, mint Asquith, Haldane és
Edward Grey. Ezek a vezetők, akik társadalmilag és ideológiailag közelebb álltak a konzervatív vezetőkhöz, mint saját
híveikhez, pártpolitikai okokból kénytelenek voltak szabad kezet adni saját pártjuk radikálisabb tagjainak, mint például Lloyd
George, és 1910 után egyáltalán nem tudtak kormányozni a Munkáspárt tagjainak és az ír nacionalistáknak a támogatása
nélkül.
Az új kormány teljes erőbedobással indult. Az 1906-os Trade Disputes Act hatályon kívül helyezte a Taff Vale-i döntést, és a
sztrájkot mint fegyvert visszahelyezte a munkások fegyvertárába. Ugyanebben az évben született meg a munkáskártérítési
törvény, 1909-ben pedig az öregségi nyugdíjrendszer. Eközben a Lordok Háza, a konzervativizmus fellegvára, megpróbálta
megállítani a liberális hullámot azáltal, hogy megvétózta az oktatási törvényt, az engedélyezési törvényt, amely csökkentette
volna a "nyilvános házak" számát, a többes szavazást korlátozó törvényt, és - a kegyelemdöfésként - Lloyd George 1909-es
költségvetését.
Ez a költségvetés közvetlenül a konzervatívok támogatóit célozta meg a meg nem szerzett jövedelmek, különösen a
földtulajdonból származó jövedelmek megadóztatásával. A Lordok általi elutasítását Asquith az alkotmány megsértéseként
ítélte el, amely szerinte az alsóháznak adta a pénzzel kapcsolatos törvényjavaslatok feletti ellenőrzést.
Ebből a vitából olyan alkotmányos válság alakult ki, amely alapjaiban rázta meg az angol társadalmat. Még azután is, hogy
két általános választás - 1910 januárjában és decemberében - a liberálisokat juttatta vissza a hatalomba, bár csökkentett
többséggel, a Lordok nem voltak hajlandóak engedni, amíg Asquith azzal nem fenyegetőzött, hogy elegendő új képviselőt
hoz létre a parlamenti törvényjavaslatához. Ez a törvényjavaslat, amely 1911 augusztusában vált törvényerőre, úgy
rendelkezett, hogy a Lordok nem vétózhatnak meg egy pénztörvényt, és nem akadályozhatják meg más törvényjavaslat
törvényerőre emelkedését sem, ha azt legalább két év alatt három alsóházi ülésszakon fogadják el.
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Az 1910-es választások annyira csökkentették Acquith többségét, hogy függővé vált az ír és a munkáspártiak támogatásától,
és a következő négy évben kénytelen volt mindkét engedményt megadni, amihez neki személy szerint nem volt sok kedve.
1909-ben a Lordok, ismét legfelsőbb bíróságként, törvénytelennek nyilvánították a szakszervezeti pénzek politikai
kampányokban való felhasználását, és ezzel megsemmisítették azt a politikai fegyvert, amelyhez a Munkáspártot az 1902-es
Taff Vale-döntés vezette. Asquith nem nagyon akarta megdönteni ezt az úgynevezett "Osborne-ítéletet", legalábbis egy ideig,
mert amíg a szakszervezeti politikai tevékenység illegális volt, addig a munkáspárti alsóházi képviselőknek támogatniuk
kellett Asquithet, hogy elkerüljék az általános választásokat, amelyeket már nem tudtak volna finanszírozni. Annak
érdekében, hogy a meglévő munkáspárti képviselők szakszervezeti pénzek nélkül is megélhessenek, az Asquith-kormány
1911-ben először állapított meg fizetést a parlamenti képviselők számára. A Labour az Asquith-kormány támogatását az
1911-es Egészségügyi és Munkanélküliségi Biztosítás, az 1912-es Minimálbér-törvény és az 1913-as Szakszervezeti Törvény
létrehozásával is jutalmazta. Ez utóbbi legálissá tette a munkásszervezetek számára a politikai tevékenységek finanszírozását,
miután tagjaik többsége jóváhagyta azokat, és egy külön alapból, amelyet azoktól a szakszervezeti tagoktól kellett gyűjteni,
akik nem kértek mentességet.
A nők választójogának támogatói által támadott, a munkáspártiak és az ír nacionalisták szavazataitól függő, valamint a
nonkonformista liberálisok folyamatos nyomása alatt álló Asquith-kormánynak kellemetlen időszakot kellett átélnie 1912 és
1915 között. A kellemetlenségek
az ír önrendelkezési jogról és a walesi függetlenség megszüntetéséről szóló heves vitákban csúcsosodott ki. Mindkét
törvényjavaslatot végül 1914 szeptemberében a Lordok jóváhagyása nélkül keresztülvitték, mindkét esetben olyan
rendelkezésekkel, amelyek a Németországgal vívott háború végéig felfüggesztették alkalmazásukat. Így az Asquith-kormány
gyengeségét és megosztottságát, valamint magának Nagy-Britanniának a riasztó megosztottságát elnyelték a korlátlan
erőforrásokkal folytatott modern háború nagyobb problémái.
E háború megvívásának problémája végül a koalíciós kormányok kezébe került, először (1915-1916) Asquith, majd (19161922) David Lloyd George erőteljesebb irányítása alatt. Az utóbbi koalíció az 1918. decemberi "khaki választásokon" került
ismét hatalomra, olyan programmal, amely a német "háborús bűnösök" megbüntetését, a háború költségeinek a legyőzött
hatalmak általi teljes kifizetését és "hősöknek megfelelő otthonokat" ígért. Bár a koalíciós kormányt konzervatívok,
liberálisok és munkáspártiak alkották, és egy volt liberális volt a miniszterelnök, a konzervatívok rendelkeztek a parlamenti
helyek többségével, és a legszorosabb kapcsolatban álltak Lloyd George-dzsal, így a koalíciós kormány - a név kivételével konzervatív kormány volt.
Nagy-Britannia 1918 és 1945 közötti politikai története lehangoló, elsősorban a konzervatívok bel- és külpolitikai hibái miatt.
Ebben az időszakban hét általános választásra került sor (1918, 1922, 1923, 1924, 1929, 1931, 1935). Csak egy (1931)
választáson szerezte meg valamelyik párt a népszavazatok többségét, de négy választáson a konzervatívok szerezték meg a
képviselői helyek többségét az alsóházban. E választások alapján Nagy-Britanniának tíz kormánya volt az 1918-1945 közötti
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időszakban. Ezek közül három konzervatívok által dominált koalíció volt (1918, 1931, 1940), kettő liberális szavazatokkal
támogatott munkáspárti (1924, 1929), öt pedig konzervatív (1922, 1923, 1924,
1935, 1937), tehát:
Lloyd George 1918 decembere - 1922 októbere Bonar Law 1922 októbere - 1923 májusa.
Stanley Baldwin 1923. május - 1924. január
Ramsey MacDonald 1924. január - 1924. november Második Baldwin 1924. november - 1929. június Második MacDonald
1929. június - 1931. augusztus
Nemzeti kormány (McDonald) 1931. augusztus - 1935. június Harmadik Baldwin 195. június - 1937. május
Neville Chamberlain 1937. május - 1940. május Második Nemzeti Kormány
(Churchill) 1940. május-1945. július
A Lloyd George-koalíció szinte személyi kormány volt, mivel Lloyd George-nak megvoltak a saját támogatói, saját politikai
alapjai és viszályai. Bár technikailag liberális volt, Lloyd George megosztotta saját pártját, így Asquith a Munkáspárttal és
körülbelül ugyanannyi konzervatív képviselővel együtt ellenzékben volt. Mivel a 80 ír nacionalista és ír republikánus nem
foglalta el a helyét, a koalícióban lévő 334 konzervatívnak többsége volt az alsóházban, de lehetővé tette, hogy Lloyd George
magára vállalja a háború utáni problémák kezelésének felelősségét. Négy évet vártak, mielőtt kidobták volna. Ez idő alatt a
belügyek zűrzavarban voltak, és a külügyek sem álltak sokkal jobban. Az előbbiben az árak deflálására irányuló törekvés,
hogy a háború előtti paritáson visszatérjenek az aranystandardhoz, végzetes volt a jólét és a belső rend szempontjából. A
munkanélküliség és a sztrájkok száma nőtt, különösen a szénbányákban.
A konzervatívok megakadályoztak minden reális támadást ezekkel a problémákkal szemben, és elfogadták az 1920-as
Emergency Powers Act-et, amely az angol történelemben először adott jogot egy békeidőben működő kormánynak arra, hogy
ostromállapotot hirdessen (ahogyan 1920-ban, 1921-ben és 1926-ban is tették). A munkanélküliséget a "dole" bevezetésével
kezelték, azaz heti 20 shilling kifizetésével azoknak, akik nem tudtak munkát találni. A sztrájkhullámot kisebb
engedményekkel, homályos ígéretekkel, halogató vizsgálatokkal és az egyik csoportnak a másik ellen kijátszásával kezelték.
Az írországi lázadásra a "Black and Tans" néven ismert új, militarizált rendőrség szigorú elnyomó programmal válaszolt. Az
Egyiptom feletti protektorátus 1922-ben megszűnt, és a birodalmi kapcsolatok felülvizsgálatát tette szükségessé, hogy a
Dominiumok nem voltak hajlandók támogatni az Egyesült Királyságot a közel-keleti válságban, amely Lloyd George Kemal
Atatürkkel szembeni ellenállásából adódott.
1923. október 23-án a konzervatívok megbuktatták Lloyd George-ot, és Bonar Law vezetésével saját kormányt állítottak fel.
A következő általános választásokon a 615 mandátumból 344-et szereztek meg, és továbbra is hivatalban maradhattak. Ez a
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konzervatív kormány Bonar Law és Stanley Baldwin alatt mindössze tizenöt hónapig tartott. Belügyekben a fő tevékenységei
a munkanélküliség elleni aprólékos fellépés és a védővámról szóló tárgyalások voltak. Ez utóbbi kérdésben Baldwin 1923
decemberében általános választásokat írt ki, és elvesztette a többségét, bár továbbra is a legnagyobb tömb volt az alsóházban,
258 mandátummal a munkáspártiak 191 és a liberálisok 159 mandátumával szemben. Asquith, aki a hatalmi egyensúlyt
tartotta kezében, bármelyik irányba eldobhatta volna a támogatását, de úgy döntött, hogy a Munkáspártnak adja, remélve,
hogy a Munkáspártnak "tisztességes esélyt" ad. Így került a történelem első munkáspárti kormánya a hivatalba, ha nem is a
hatalomba.
Egy barátságtalan Lordok Házával, egy szinte teljesen tapasztalatlan kabinettel, egy kisebbségi kormánnyal, a Commonsban
a tagok nagy többségében parlamenti tapasztalattal nem rendelkező szakszervezeti tagokkal, és a liberálisok vétójával minden
olyan törekvés ellen, amely egy szocialista vagy akár munkáspárti program megvalósítására irányult, MacDonald első
kormányától nem sokat lehetett várni. Keveset sikerült elérni, legalábbis semmi maradandó jelentőségű dolgot, és három
hónapon belül a miniszterelnök már ürügyet keresett a lemondásra. Kormánya folytatta a munkanélküliség részleges
megoldásának gyakorlatát, megkezdte a lakhatás állami támogatását, csökkentette a szükségleti cikkek (cukor, tea, kávé,
kakaó) adóját, eltörölte a
a társasági adót és a háborús 33 1/3 százalékos vámot a gépkocsikra, órákra, órákra, hangszerekre, kalapokra és lemezüvegre,
valamint a "kulcsfontosságú iparágakra" (optikai üveg, vegyi anyagok, elektromos készülékek) kivetett 1921-es vámokat.
A nap fő politikai kérdése azonban a kommunizmus volt. Ez akkor emelkedett lázba, amikor MacDonald elismerte SzovjetOroszországot, és megpróbált kereskedelmi szerződést kötni ugyanezzel az országgal. MacDonald rosszindulattal működött
együtt a liberálisokkal, és lemondott, amikor a parlament úgy döntött, hogy kivizsgálja egy kommunista hetilap szerkesztője
ellen a lázadásra való felbujtásról szóló törvény alapján indított büntetőeljárás megszüntetését. Az ezt követő általános
választásokon a konzervatívok minden erejükkel a "vörös rémületet" játszották ki. Nagy segítségükre volt, amikor a
Külügyminisztérium állandó tisztviselői négy nappal a választások előtt kiadták az úgynevezett "Zinovjev-levelet". Ez a
hamisított dokumentum arra szólította fel a brit alattvalókat, hogy támogassák az erőszakos forradalmat a Harmadik
Internacionálé nevében. Kétségtelenül szerepet játszott abban, hogy a konzervatívok hosszú évek óta a legnagyobb
többségüket szerezték meg, 412 mandátumot a 615-ből.
Így kezdődött a konzervatív kormány, amely Baldwin alatt öt évig volt hivatalban. Winston Churchill pénzügyminiszterként
végrehajtotta azt a stabilizációs politikát, amely Angliát az aranystandardra helyezte, a font sterlinget pedig a háború előtti
paritásos árfolyamra. Amint azt a 7. fejezetben jeleztük, ez a deflációs politika gazdasági depresszióba és a munkaügyi
konfliktusok időszakába sodorta Nagy-Britanniát, és a politika végrehajtása olyannyira elhibázott volt, hogy Nagy-Britannia
majdnem egy évtizedig féldepresszióra volt ítélve, 1931 szeptemberéig Franciaországnak volt pénzügyileg alávetve, és
közelebb került a belső lázadáshoz, mint az 1848-as chartista mozgalom óta bármikor. Oroszország elismerését és az
Oroszországgal kötött kereskedelmi megállapodást hatályon kívül helyezték; visszaállították a behozatali vámokat; és
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csökkentették a jövedelemadót (bár az örökösödési adót megemelték). Ahogy a hiányok nőttek, azokat a rendelkezésre álló
különalapok razziáinak sorozatával pótolták. Az időszak legfontosabb belpolitikai eseménye az 1926. május 3-12. közötti
általános sztrájk volt.
Az általános sztrájk a szénbányák sztrájkjából és mindkét fél azon elhatározásából alakult ki, hogy az osztályharcot
leszámolásig vigyék. A brit bányák rossz állapotban voltak a szénlelőhelyek jellege és a rossz gazdálkodás miatt, ami miatt
nem megfelelő és elavult technológiai berendezésekkel rendelkeztek. Legtöbbjük magas költségű termelő volt az északfranciaországi és nyugat-németországi bányákhoz képest. A font stabilizálására tett erőfeszítésekből eredő defláció a
bányákat különösen súlyosan érintette, mivel az árakat csak akkor lehetett csökkenteni, ha előbb a költségeket csökkentették,
ami a bányák számára mindenekelőtt a bérek csökkentését jelentette. Az exportkereskedelem elvesztése, amely abból fakadt,
hogy Németország a jóvátételeket szénben fizette ki, és különösen a Ruhr-vidéki bányák teljes termelésbe való visszatérése a
terület 1924-es francia kiürítése után a bányákat az angliai munkásproblémák természetes gyújtópontjává tette.
A bányák a háború alatt kormányzati ellenőrzés alatt álltak. A konfliktus befejezése után sok liberális, munkáspárti és maguk
a bányászok is államosítást akartak. Ez a hozzáállás tükröződött a Lord Sankey vezette királyi bizottság jelentésében, amely
az államosítást és a magasabb béreket javasolta. A kormány az utóbbit megadta, de az előbbit elutasította (1919). 1921-ben,
amikor a kormány ellenőrzése megszűnt, a tulajdonosok
hosszabb munkaidőt és alacsonyabb béreket követeltek. A bányászok ezt visszautasították, három hónapig sztrájkoltak (1921
március-június), és elérték, hogy a kormány támogatást ígért a bérek emelésére a rosszabbul fizetett körzetekben. 1925-ben, a
stabilizáció következtében a tulajdonosok újabb bércsökkentéseket jelentettek be. Mivel a bányászok tiltakoztak, a kormány
új királyi bizottságot nevezett ki Sir Herbert Samuel vezetésével. Ez a csoport elítélte a támogatást, és azt javasolta, hogy
zárják be a magas költségű bányákat, adják el kollektíven a termelést, és csökkentsék a béreket, miközben a munkaidőt
változatlanul hagyják. Mivel a tulajdonosok, a kormány és a munkásság egyaránt hajlandó volt a leszámolást kikényszeríteni,
az ügy válságba sodródott, amikor a kormány hivatkozott az 1920. évi szükségállapotról szóló törvényre, a Szakszervezeti
Kongresszus pedig általános sztrájk elrendelésével válaszolt.
Az általános sztrájkban az összes szakszervezeti munkás kilépett. A felső- és középosztálybeli önkéntesek igyekeztek
fenntartani a közművek és más alapvető gazdasági tevékenységek működését. A kormány kiadta saját hírközlő lapját (The
British Gazette Churchill alatt), a British Broadcasting Corporationt használta a szakszervezetek támadására, és az ő
oldalukat támogatta az egyetlen elérhető újság, a szakszervezet-ellenes Daily Mail, amelyet Párizsban nyomtattak és repültek
át.
A Szakszervezeti Kongresszusnak nem volt igazi szíve a sztrájkhoz, és hamarosan véget vetett neki, így a sztrájkoló
bányászok magukra hagyva a váltást. A bányászok hat hónapig maradtak ki, majd az éhhalál elől menekülve kezdtek
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visszasodródni a munkába. Alaposan megverték őket, aminek következtében sokan elhagyták Angliát. A legsúlyosabban
érintett terület, Dél-Wales lakossága három év alatt 250 000 fővel csökkent.
Az általános sztrájk kudarcának eredményei közül két eseményt kell megemlíteni.
Az 1927-es Trades Dispute Act megtiltotta a szimpátiasztrájkokat, korlátozta a sztrájkőrséget, megtiltotta az állami
alkalmazottaknak, hogy más munkásokkal társuljanak, visszaállította a Taff Vale-i döntést, és megváltoztatta a
szakszervezeti politikai alapok gyűjtésének alapját azokról, akik nem tagadták meg a hozzájárulást, azokra, akik kifejezetten
hozzájárultak a hozzájáruláshoz. A Szakszervezeti Kongresszus, kiábrándulva az osztálykonfliktus gazdasági fegyvereiből, a
sztrájkot kidobta arzenáljából, és figyelmét a politikai fegyverekre összpontosította. Gazdasági téren egyre konzervatívabbá
vált, és tárgyalni kezdett az ipar vezetőivel, például Lord Melchett-tel az Imperial Chemical Industries-tól, olyan
módszerekről, amelyekkel a tőke és a munkásság együttműködhetne a fogyasztók megsarcolása érdekében. Ennek az
együttműködésnek az eszközeként létrehozták a Nemzeti Ipari Tanácsot, amely a Szakszervezeti Kongresszusból, a Brit Ipari
Szövetségből és a Munkaadók Nemzeti Konferenciájából állt.
A konzervatív kormány utolsó három évét az elektromos áram országos elosztórendszerének és a rádió állami tulajdonú
monopóliumának létrehozása (1926), a választójog kiterjesztése a huszonegy és harminc év közötti nőkre (1928), a közúti
közlekedési törvény és a helyi önkormányzati törvény ( 1929) jellemezte. Ezekben a későbbi években a kormány egyre
népszerűtlenebbé vált a rendőrség számos önkényes intézkedése miatt. Ennek eredményeképpen az 1929-es általános
választások szinte megismételték az 1923-as választásokat: a konzervatívok 260 mandátumra estek vissza; a Munkáspárt 288
mandátummal a legnagyobb párt volt, de nem volt többsége; a liberálisok pedig 59 mandátummal tartották meg a
a hatalmi egyensúlyt. Akárcsak 1923-ban, a liberálisok is a Munkáspártnak nyújtották támogatásukat, és ezzel hivatalba
lépett a második MacDonald-kormány.
Az 1929-1931-es MacDonald-kormány még kevésbé volt radikális, mint az 1924-es.
A munkáspárti képviselők barátságtalanok voltak liberális támogatóikkal szemben, és egymás között is megosztottak voltak,
így még a kabineten belül is kicsinyes civakodások alakultak ki. A liberális tagok progresszívebbek voltak, mint a
munkáspártiak, és türelmetlenek lettek a munkáspártiak konzervatív politikájával szemben. Snowden pénzügyminiszterként
megtartotta a behozatali vámokat, és megemelte az egyéb adókat, köztük a jövedelemadót. Mivel ez nem volt elegendő a
költségvetés egyensúlyához, különböző különálló alapokból vett fel kölcsönt, és előrehozta a jövedelemadó esedékességének
időpontját.
A Lord Privy Seal, J. H. Thomas, a vasutas szakszervezet vezetője lett a munkanélküliség problémájának megoldását kereső
csoport vezetője. Néhány hónap múlva a feladatot feladták, és őt kinevezték a Dominiumok államtitkárává. Ez a kudarc azért
tűnt rosszabbnak, mert mind a liberálisok, mind Sir Oswald Mosley (akkor a Munkáspárt részéről) részletes,
közmunkaprojekteken alapuló terveket dolgozott ki. A munkanélküli segélyeket megemelték, aminek következtében a
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biztosítási alapot kölcsönökből kellett feltölteni. A szénbányákról szóló törvény (1930) közös értékesítési ügynökséget hozott
létre, támogatást nyújtott a szénkivitelhez és nemzeti bértanácsot hozott létre a bányák számára, de a munkaidőt a korábbi hét
helyett napi hét és fél órában hagyta.
A Lordok Háza elutasította a választási reformtörvényt, a mezőgazdasági földhasználati törvényt és Sir Charles Trevelyan
oktatási törvényjavaslatát. Ez utóbbi ingyenes középfokú oktatást biztosított, és tizenöt évre emelte az iskolaérettségi
korhatárt; de a munkáspárti kormány nem ragaszkodott ezekhez a törvényjavaslatokhoz, és Trevelyan lemondott, tiltakozásul
az elhúzódó hozzáállás miatt. Elfogadták a mezőgazdasági marketingről szóló törvényjavaslatot, amely a Lordok Házában a
földbirtokosok csoportjának kedvezett, és a fogyasztók számára megemelte az élelmiszerárakat. A törvényhozási
erőfeszítések során egyértelmű volt, hogy a Munkáspárt nehezen tudta ellenőrizni saját tagjait, és a legtöbb alsóházi
szavazáson a munkáspártiak tiltakozó szavazata meglehetősen nagy volt.
A növekvő költségvetési hiány problémáját 1931-ben az aranyexport bonyolította. A Munkaadók Nemzeti Szövetsége és a
Brit Iparszövetség egyetértett abban, hogy egyharmados bércsökkentést írjanak elő. Február 11-én egy Sir George May
vezette bizottság, amelyet a liberálisok indítványára hoztak létre, benyújtotta jelentését. A jelentés a kormányzati kiadások 96
millió fontos csökkentését javasolta, amelynek kétharmadát a munkanélküli segélyekből, egyharmadát pedig a
munkavállalók béreiből kellett volna fedezni. Ezt a szakszervezeti kongresszus és a kabinet többsége is elutasította.
Júniusban a Macmillan-bizottság kétéves tanulmányozás után arról számolt be, hogy Anglia egész pénzügyi struktúrája nem
volt stabil, és azt a Bank of England által ellenőrzött, irányított valutával kellene orvosolni. Ahelyett, hogy bármilyen
következetes irányú erőfeszítést tett volna, MacDonald, akiről Snowden és Thomas kivételével kabinetjének egyetlen tagja
sem tudott, lemondott, de titokban beleegyezett abba, hogy a konzervatívok, valamint a munkáspárti és liberális képviselők
támogatásával miniszterelnökként folytatja. A válság során MacDonald végig konzultált a másik két párt vezetőivel, de a
sajátjával nem, és
ugyanazon a kabinetülésen jelentette be a nemzeti kormány megalakulását, amelyen a minisztereknek is közölte
lemondásukat.
A nemzeti kormánynak tíz tagú kabinetje volt, amelyből négy munkáspárti, négy konzervatív és két liberális volt. A
kabineten kívüli miniszterek konzervatívok vagy liberálisok voltak. Ezt a kabinetet 243 konzervatív, 52 liberális és 12
munkáspárti támogatta, ellenzékben pedig 242 munkáspárti és 9 független volt. MacDonaldot mindössze tizenhárom
munkáspárti képviselő követte, akiket hamarosan kizártak a pártból.
Ez a válság azért volt nagy jelentőségű, mert megmutatta a Munkáspárt alkalmatlanságát és a bankárok hatalmát. A
Munkáspártot mindvégig kicsinyes személyes civakodások gyötörték. A párt vezető tagjai nem értettek a közgazdaságtanhoz.
Snowden, a kabinet "gazdasági szakértője" pénzügyi nézetei nagyjából megegyeztek Montagu Norman, a Bank of England
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vezetőjének nézeteivel. Nem volt elfogadott pártprogram, kivéve az "ipar államosításának" távoli és irreális programját, és
ezt a programot egy olyan párt, amelynek maga a struktúrája a szakszervezeteken alapult, vegyes lelkesedéssel fogadta.
Ami a bankárokat illeti, a válság alatt végig ők irányítottak. Míg nyilvánosan ragaszkodtak a kiegyensúlyozott
költségvetéshez, addig a magánéletben elutasították az adókkal való egyensúlyozást, és ragaszkodtak a segélyek
csökkentésével való egyensúlyozáshoz. Az amerikai bankárokkal és a konzervatív vezetőkkel szorosan együttműködve olyan
helyzetben voltak, hogy minden olyan kormányt meg tudtak dönteni, amely nem volt hajlandó őket teljesen eltiporni. Míg
augusztus 23-án megtagadták az együttműködést a munkáspárti kormánytól, addig augusztus 23-án képesek voltak hitelt
szerezni
80 millió fontot az Egyesült Államoktól és Franciaországtól a Nemzeti Kormány számára, amikor az még csak négy napja
állt fenn. Bár augusztusban nem engedték, hogy a munkáspárti kormány megbolygassa az aranystandardot, szeptemberben
megengedték, hogy a Nemzeti kormány 4 ½ százalékos banki kamatlábbal feladja azt.
A Nemzeti kormány azonnal a pénzügyi válságot a borbélyok tipikus fegyverével támadta: a deflációval. Olyan költségvetést
ajánlott fel, amely magasabb adókat, valamint a munkanélküli segélyek és az állami fizetések drasztikus csökkentését
tartalmazta. Lázadások, tüntetések és zendülés a haditengerészetnél voltak a következményei. Ezek kényszerítették ki NagyBritanniát szeptember 21-én az aranyból. Október 27-re általános választásokat írtak ki. Elkeseredett küzdelem zajlott,
MacDonald és Snowden a Munkáspártot támadta, míg a konzervatívok és a liberálisok a vámtarifa kérdésében harcoltak.
Snowden a Munkáspártot "őrült bolsevizmusnak" nevezte. I le-t később peerage címmel jutalmazták. A kormány az általa
ellenőrzött összes erőteljes nyilvánossági módszert, beleértve a B.B.C.-t is, a tisztességesnél lényegesen kevésbé tisztességes
módon használta fel, míg a Munkáspártnak kevés nyilvánossági útja volt, és anyagilag gyengének bizonyult a depresszió és
az 1927-es Trades Disputes Act miatt. Az eredmény elsöprő győzelem volt a kormány számára, 458 képviselő támogatta, és
csak 56 volt ellenzékben.
A nemzeti kormány négy évig tartott. Legfőbb belpolitikai vívmánya a szabadkereskedelem megszüntetése és az új
kereskedelmi korlátok mögötti kartellgazdaság kiépítése volt. A kartellek kiépítése, az exportkereskedelem fellendülése és az
alacsony élelmiszerárak fennmaradása enyhe gazdasági fellendülést eredményezett, különösen a lakásépítés terén. A
szabadkereskedelem megszűnése a Liberális Pártot egy kormánypárti (Sir John Simon vezette) és egy ellenzéki (Sir Herbert
Samuel és Sir Archibald Sinclair vezette) csoportra osztotta. Ez három liberális szórványt eredményezett, mivel Lloyd
George soha nem támogatta a kormányt.
A nemzeti kormány belpolitikai programja olyan volt, amely a kartellező gazdasági rendszert ösztönözte, és az egyének
személyes szabadságát korlátozta. Ez ellen nem volt igazi tiltakozás, mert a munkáspárti ellenzéknek olyan programja volt,
amely ha elméletben nem is, de ténylegesen ugyanabba az irányba mutatott.
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A munkanélküli biztosítás nemzeti rendszerét 1933-ban hozták létre. Ez megkövetelte, hogy a biztosítási alapot a
szükségletekhez igazodó járulékok változtatásával tartsák fizetőképesnek. Ehhez társult egy segélyprogram, beleértve egy
rászorultsági tesztet, amely a munkanélküli-biztosításra nem jogosultakra vonatkozott. A terhek nagy részét a helyi
önkormányzatokra hárította, de a teljes ellenőrzést egy központosított munkanélküli segélyezési tanácsra bízta. A
munkanélküli fiatalokat képzési központokba küldték. Minden oktatási reformot megkurtítottak, és elvetették azt a tervet,
hogy az iskolaköteles korhatárt tizenötről tizenhat évre emeljék.
Az 1933-as londoni személyszállítási törvény, akárcsak a hét évvel korábbi, a B.B.C. létrehozásáról szóló törvény,
megmutatta, hogy a konzervatívoknak nem volt valódi kifogásuk a közművek államosítása ellen. A londoni térség teljes
közlekedési rendszerét - a vasutak kivételével - egy állami vállalat irányítása alá vonták össze. A magántulajdonosokat
nagyvonalú értékpapírcserével kivásárolták, és egy különböző érdekeket képviselő kuratóriumot hoztak létre.
Az 1933-ban módosított 1931. évi mezőgazdasági marketingtörvény központosított ellenőrzést biztosított bizonyos
termények forgalmazása felett, minimális árakkal és állami támogatásokkal.
A londoni rendőrséget, amely Anglia lakosságának egyhatoda felett rendelkezett, 1933-ban átszervezték, hogy
megsemmisítsék a munkásosztályokkal való nyilvánvaló szimpátiájukat. Ezt úgy érték el, hogy a felügyelőnél magasabb
beosztásokba csak felsőbb osztálybeli végzettséggel rendelkező személyeket soroltak be, az újonnan létrehozott
rendőrfőiskolán képezték őket, és megtiltották nekik, hogy csatlakozzanak a Rendőrszövetséghez (egyfajta
szakszervezethez). Ennek eredményei azonnal megmutatkoztak a Sir Oswald Mosley vezette Brit Fasiszta Unióval szembeni
engedékeny rendőri magatartás (amely viszonylag büntetlenül verte a brit alattvalókat) és a békés antifasiszta
tevékenységekkel szembeni erőszakos rendőri fellépés között. A fasizmussal szembeni toleráns hozzáállás a rádióban és a
moziban is tükröződött.
Az 1934-ben hozott súlyos, az ellenszenvre való felbujtásról szóló törvény azzal fenyegetett, hogy az évszázadok során
kialakított személyes garanciák közül sokat megsemmisít, mivel a rendőrségi házkutatásokat kevésbé korlátozták, és
bűncselekménynek minősítették a fegyveres erők ellenszenvét keltő anyagok egyszerű birtoklását. A törvényt súlyos kritikák
és a Lordok hajnali 4 óráig tartó vitája után fogadták el. Három generáció óta először korlátozták a személyes szabadságot és
a polgári jogokat békeidőben. Ezt új törvényekkel, a régi törvények, például a hivatalos titoktartási törvények alkalmazásával
és olyan baljós újításokkal tették, mint a sajtó "önkéntes" cenzúrázása és a rágalmazási törvények hatályának bírósági
kiterjesztése. Ez a fejlődés
legveszélyesebb szakaszát az 1939. évi erőszak megelőzéséről szóló törvénnyel érte el, amely felhatalmazza az államtitkárt,
hogy parancs nélkül letartóztasson és tárgyalás nélkül kiutasítson minden olyan személyt, még brit állampolgárt is, aki nem
rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel Angliában, ha úgy véli, hogy az ilyen személy részt vesz erőszakos cselekmények
előkészítésében vagy felbujtásában, vagy ilyen személyeket rejteget. Szerencsére ezeket az új szigorításokat a régi angol
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jóindulatú tolerancia bizonyos maradványaival alkalmazták, és politikai okokból ritkán alkalmazták olyan személyekkel
szemben, akiknek erős szakszervezeti támogatottsága volt.
A nemzeti kormány reakciós tendenciái leginkább az adópolitikájában mutatkoztak meg. Ezekért Neville Chamberlain volt a
fő felelős. Majdnem egy évszázad óta először fordult elő, hogy a teljes adóból a munkásosztályok által fizetett adók aránya
nőtt. A kukoricatörvények 1846-os hatályon kívül helyezése óta először volt élelmiszeradó. Két nemzedék óta először fordult
meg az a tendencia, hogy az emberek több oktatást kapjanak. A költségvetést egyensúlyban tartották, de ennek jelentős ára
volt az emberi szenvedés és Nagy-Britannia pótolhatatlan emberi erőforrásainak elvesztegetése. 1939-re Skócia, Dél-Wales
és az északkeleti partvidék úgynevezett "depressziós területein" százezrek voltak évek óta munkanélküliek, és - amint arra a
Pilgrim Fund rámutatott - erkölcsi tartásukat teljesen tönkretette az évekig tartó, nem megfelelő segélyből való élet. E
területek kapitalistáit vagy kormányzati támogatással támogatták (mint ahogy a Runciman család a hajózási támogatásokból
tömte a zsebét), vagy kartellek és szakmai szövetségek vásárolták fel őket az ipar aktívabb tagjaira kivetett pénzeszközökből
(ahogy a szénbányászatban, acélgyártásban, cementgyártásban, hajóépítésben stb. történt).
Neville Chamberlain 1929-es Derating Actje bizonyos feltételek mellett mentesítette az ipart az adók háromnegyedének
megfizetése alól. Az 1930-1937 közötti időszakban ez 170 millió fontot takarított meg az iparnak, miközben sok
munkanélküli éhezhetett. Ez a törvény az Imperial Chemical Industries számára évente mintegy 200 000 fontot ért. Másrészt
Chamberlain mint pénzügyminiszter ragaszkodott azokhoz a légierőre szánt előirányzatokhoz, amelyek végül lehetővé tették,
hogy a RAF legyőzze Göring támadását az 1940-es angliai csatában.
Az 1935-ös általános választások, amelyek a konzervatívoknak további tíz évet biztosítottak a hivatalban, a modern idők
legszégyenletesebbje volt. Teljesen egyértelmű volt, hogy az angolok teljes szívvel a kollektív biztonság mellett voltak. Az
1934 novembere és 1935 júniusa közötti időszakban a Népszövetség Uniója más szervezetekkel együttműködve "béke
szavazást" tartott. Öt kérdést tettek fel, amelyek közül az első (Maradjon-e Nagy-Britannia a Liga tagja?) és az ötödik
(Alkalmazzon-e Nagy-Britannia gazdasági vagy katonai szankciókat az agresszorokkal szemben?) volt a legfontosabb. Az
első kérdésre a válaszok 11 090 387 igen és 355 883 nem szavazatot adtak. A gazdasági szankciók alkalmazására 10 027 608
igen és 635 074 nem szavazat érkezett. A katonai szankciók alkalmazásával kapcsolatban 6 784 368 igen szavazat és 2 31
981 nem szavazat volt.
Mindezt tetézte, hogy 1935 tavaszán egy East Fulham-i időközi választáson a kollektív biztonság munkáspárti támogatója
legyőzött egy konzervatívot. A konzervatívok elhatározták, hogy a kollektív biztonság támogatásával megvívják az általános
választásokat. Baldwin váltotta MacDonaldot miniszterelnökként, Samuel Hoare pedig a liberális Sir John Simont váltotta a
külügyminiszteri székben.
Hivatalban, hogy elhitessék az emberekkel, hogy a korábbi megbékélési programot visszafordítják. Szeptemberben Hoare
erőteljes beszédet mondott Genfben, amelyben ígéretet tett arra, hogy Nagy-Britannia támogatja a kollektív biztonságot az
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Etiópia elleni olasz agresszió megállítása érdekében. A nyilvánosság nem tudta, hogy útban Genf felé megállt Párizsban,
hogy egy titkos alkut kössön, amelynek értelmében Olaszország Etiópia kétharmadát kapja meg.
A királyi jubileumot 1935 tavaszán arra használták fel, hogy a konzervatívok ügye iránti lelkesedést növeljék. Október
végén, egy héttel a helyhatósági választások előtt, amelyekre a Munkáspárt már elköltötte a rendelkezésre álló pénzeszközök
nagy részét, a konzervatívok november 14-re általános választásokat hirdettek, és népi felhatalmazást kértek a kollektív
biztonság és az újrafegyverkezés támogatására. A Munkáspárt sem téma, sem a támogatásához szükséges pénzeszközök
nélkül maradt, ráadásul a pacifizmus kérdésében is megosztott volt, mivel a párt vezetői mind a Lordok, mind az alsóházban
nem voltak hajlandóak a párt többi részével egyetérteni a kollektív biztonságot támogató újrafegyverkezés kérdésében.
A választásokon a kormány 83 mandátumot vesztett, de a konzervatívok így is többségben voltak, 387 mandátummal a
munkáspártiak 154 mandátumával szemben. A Liberális Párt 34-ről 21-re csökkent. Ez az új kormány tíz évig volt
hivatalban, és figyelmét szinte kizárólag a külügyekre fordította. Ezekben, egészen 1940-ig, mint látni fogjuk, ugyanazt az
alkalmatlanságot és elfogultságot mutatta, mint belpolitikai programjában.
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Tizenegyedik rész - Változó gazdasági minták
31. fejezet - Bevezetés

Egy gazdasági rendszernek nem kell expanzívnak lennie - vagyis folyamatosan növelnie kell a jólét termelését -, és az
emberek számára lehetséges, hogy teljesen boldogok legyenek egy nem expanzív gazdasági rendszerben, ha hozzászoktak. A
huszadik században azonban kultúránk emberei generációk óta expanzív körülmények között élnek. Az elméjük
pszichológiailag az expanzióhoz van alkalmazkodva, és mélységesen frusztráltnak érzik magukat, hacsak nem járnak minden
évben jobban, mint az előző évben. Maga a gazdasági rendszer is a terjeszkedésre szerveződött, és ha nem terjeszkedik,
hajlamos az összeomlásra.
Ennek a rossz alkalmazkodásnak az az alapvető oka, hogy a beruházás a rendszer lényeges részévé vált, és ha a beruházás
visszaesik, a fogyasztóknak nincs elegendő jövedelmük ahhoz, hogy megvásárolják a rendszer egy másik részében előállított
fogyasztói javakat, mert az árutermelés által létrehozott vásárlóerő-áramlás egy része az előállított javak megvásárlásából
megtakarításokba vándorolt, és az összes előállított árut nem lehetett eladni, amíg ezek a megtakarítások nem kerültek vissza
a piacra a beruházás révén. A rendszer egészében mindenki arra törekedett, hogy rövid távon javítsa a saját helyzetét, de ez
hosszú távon veszélyeztette a rendszer működését. A kontraszt itt nem csupán az egyén és a rendszer között áll fenn, hanem a
hosszú és a rövid távú viszonyok között is.
Az érdekek harmóniája
A tizenkilencedik század egyik alaphitének fogadta el az "érdekek harmóniájának" elméletét. Ez azt vallotta, hogy ami jó az
egyénnek, az jó a társadalomnak mint egésznek is, és hogy a társadalom általános fejlődését úgy lehet a legjobban elérni, ha
az egyének szabadon kereshetik saját egyéni előnyeiket. Ezt a harmóniát feltételezték az egyén és a többi egyén, az egyén és
a csoport, valamint a rövid és a hosszú távú érdekek között. A tizenkilencedik században egy ilyen elmélet tökéletesen
tartható volt, de a huszadik században már csak jelentős módosításokkal lehetett elfogadni. Az egyéni előnyökre törekvő
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személyek következtében a társadalom gazdasági szerveződése annyira megváltozott, hogy egy-egy ilyen személy
cselekedetei nagy valószínűséggel károsították társait, a társadalom egészét és a saját hosszú távú előnyét. Ez a helyzet olyan
konfliktushoz vezetett az elmélet és a gyakorlat, a célok és a megvalósítások, az egyének és a csoportok között, hogy a
közgazdaságtanban szükségessé vált az alapokhoz való visszatérés. Sajnos ezt a visszatérést megnehezítette az érdekek és az
elvek közötti konfliktus, valamint az, hogy a huszadik századi gazdasági élet rendkívüli összetettségében nehéz volt elveket
találni.
A gazdasági fejlődés tényezői
A gazdasági haladás eléréséhez szükséges tényezők kiegészítik a termeléshez szükséges tényezőket. A termeléshez szükség
van a tudás, az idő, az energia, az anyagok, a föld, a munkaerő stb. megszervezésére. A gazdasági fejlődéshez három további
tényezőre van szükség. Ezek a következők: innováció, megtakarítás és beruházás. Ha egy társadalom nem úgy van
megszervezve, hogy ezt a hármat biztosítsa, akkor nem fog gazdaságilag bővülni. Az "innováció" a termelési feladatok
elvégzésének új és jobb módjainak kitalálását jelenti; a "megtakarítás" az erőforrások fogyasztásától való tartózkodást jelenti,
hogy azokat más célokra lehessen mozgósítani; a "befektetés" pedig az erőforrásoknak az új, jobb termelési módokba való
mozgósítását jelenti.
A harmadik tényező (beruházás) hiánya a gazdasági fejlődés kudarcának leggyakoribb oka. Ez akkor is hiányozhat, ha a
másik két tényező jól működik. Ilyen esetben a felhalmozott megtakarításokat nem találmányokra fordítják, hanem
fogyasztásra, hivalkodó társadalmi presztízsre, háborúra, vallásra, egyéb nem termelő célokra költik, vagy akár el sem költik.
Hatalmas csoportok a status quo fenntartására törekszenek
A gazdasági fejlődés mindig is a termelési erőforrásoknak a régi módszerekről az újakra való átcsoportosításával járt. Ezek
az eltolódások, bármennyire is előnyösek voltak bizonyos csoportok számára, és bármennyire is örvendetesek az emberek
egésze számára, szükségszerűen ellenállást és ellenérzést váltottak ki más csoportok részéről, amelyeknek a régi
módszerekhez és az erőforrások felhasználásának régi módozataihoz fűződő érdekeik voltak. Egy progresszív időszakban
ezek a szerzett érdekek nem képesek megvédeni szerzett érdekeiket a fejlődés megakadályozásáig; de nyilvánvaló, hogy ha
egy társadalomban azok a csoportok, amelyek a fejlődéshez szükséges megtakarításokat ellenőrzik, ugyanazok a szerzett
érdekek, amelyeknek a dolgok jelenlegi módja előnyös, akkor abban a helyzetben vannak, hogy megvédjék ezeket a szerzett
érdekeket és megakadályozzák a fejlődést pusztán azáltal, hogy megakadályozzák a többleteknek az új dolgok
finanszírozására való felhasználását.
találmányok finanszírozására. Egy ilyen helyzet szükségszerűen gazdasági válsághoz vezet. Egy szűk nézőpontból nézve a
huszadik század gazdasági válsága egy ilyen típusú helyzet volt. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan alakulhatott ki egy ilyen
helyzet, meg kell vizsgálnunk a vezető kapitalista országok fejlődését, és fel kell tárnunk a válság okait.
442

32. fejezet-Nagy-Britannia
Nagy-Britanniában a tizenkilencedik század folyamán a magánmegtakarításokból származó tőkeellátottság olyan bőséges
volt, hogy az ipar képes volt finanszírozni magát a bankrendszer kevés igénybevételével. A társasági formát viszonylag
lassan fogadták el, és inkább a korlátozott felelősségből származó előnyök miatt, mintsem azért, mert lehetővé tette, hogy a
széles közönséghez forduljanak saját tőkeért. A megtakarítások olyan bőségesek voltak, hogy a többletet exportálni kellett, és
a kamatlábak folyamatosan csökkentek. A promóterek és befektetési bankárok nem nagyon érdeklődtek a hazai ipari
értékpapírok iránt (kivéve a vasutakat), és a század nagy részében figyelmüket a (külföldi és hazai) államkötvényekre és a
külföldi gazdasági vállalkozásokra összpontosították. A pénzügyi kapitalizmus először a külföldi értékpapírokban jelent meg,
és termékeny működési területre talált. A (1862-ben kodifikált) társasági törvény nagyon engedékeny volt. Kevés korlátozás
vonatkozott a társaságok alapítására, és semmi sem a hamis prospektusokra vagy hamis pénzügyi jelentésekre. A
holdingtársaságokat 1928-ig nem ismerték el jogilag, és akkor még nem volt szükség konszolidált mérlegre. Még 1933-ban is
csak 52 brit befektetési társaság 111-ből csak 52 tett közzé nyilvántartást a részesedéseiről.
A titkolózás az angol üzleti és pénzügyi élet egyik eleme
A titkolózásnak ez az eleme az angol üzleti és pénzügyi élet egyik kiemelkedő jellemzője. A leggyengébb "jog", amellyel az
angol ember rendelkezik, a "tudáshoz való jog", amely körülbelül olyan szűk körű, mint az amerikai nukleáris műveleteknél.
Az üzleti életben a legtöbb feladatot, hatáskört és cselekvést a szokásos eljárások és konvenciók szabályozzák, nem pedig
kifejezett szabályok és előírások, és gyakran a régi barátok közötti alkalmi megjegyzések útján valósulnak meg. Az ilyen
megjegyzéseket semmilyen feljegyzés nem örökíti meg, és általában magánügyeknek tekintik, amelyekhez másoknak semmi
közük, még akkor sem, ha több millió fontnyi közpénzről van szó. Bár ez a helyzet lassan változik, az angol pénzügyi élet
belső köre továbbra is inkább a "kit ismer az ember", mint a "mit ismer" kérdése. Az állásokat még mindig családi, házassági
vagy iskolai kapcsolatok révén szerzik meg; a jellemet sokkal fontosabbnak tartják, mint a tudást vagy a képességeket; és
fontos pozíciókat ezen az alapon olyan emberek kapnak, akiknek nincs képzettségük, tapasztalatuk vagy tudásuk, amely
képessé tenné őket erre.
Az angol pénzügyi társadalom magját 17 nemzetközi magánbanki cég alkotja.
E rendszer részeként és az angol pénzügyi élet középpontjában tizenhét "kereskedelmi bankár" magáncég áll, amelyek pénzt
találnak a befutott és gazdag emberek számára.
vállalkozásoknak hosszú távú (befektetési) vagy rövid távú ("elfogadási") alapon. Ezek a kereskedelmi bankárok, összesen
kevesebb mint száz aktív partnerrel, a Baring Brothers, N. M. Rothschild, J. Henry Schroder, Morgan Grenfell, Hambros és
Lazard Brothers cégeket foglalják magukban. Ezek a kereskedelmi bankárok a pénzügyi kapitalizmus időszakában domináns
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pozíciót töltöttek be a Bank of Englandnél, és furcsa módon ennek egy része még mindig megmaradt, annak ellenére, hogy a
munkáspárti kormány 1946-ban államosította a bankot. Még 1961-ben egy Baringot (Lord Cromer) neveztek ki a bank
kormányzójává, és a bank "udvarának" nevezett igazgatótanácsában a Lazard, a Hambros és a Morgan Grenfell, valamint egy
általuk ellenőrzött ipari cég (English Electric) képviselői is helyet kaptak.
Az angol pénzügyi kapitalizmus fénykora
Az angol pénzügyi kapitalizmus fénykorát Montagu Norman 1920 és 1944 közötti kormányzóságához kötik, de az ipari
kapitalizmus megjelenése után körülbelül egy évszázaddal kezdődött, amikor a Barings 1886-ban támogatta a Guinness, Ltd.t, és 1887-ben a Westminster Bank által létrehozott Allsopps, Ltd.-vel folytatódott. Az utóbbi évben már csak 10 000 vállalat
létezett, noha az 1870-es években évente körülbelül 1000, az 1880-as években pedig körülbelül 1000 vállalatot hoztak létre.
A bejegyzett társaságok körülbelül egyharmada az első évben csődbe ment. Ez igen nagy hányad, ha figyelembe vesszük,
hogy a létrehozott társaságok mintegy fele magántársaság volt, amelyek nem kínáltak értékpapírokat a nyilvánosságnak, és
feltehetően már virágzó üzleti tevékenységet folytattak Két év alatt (1894-1896) E. T. Hooley támogatta a
huszonhat vállalatot, amelyeknek különböző nemes urak voltak az igazgatói. E csoport teljes tőkéje 18,6 millió font volt,
amelyből Hooley 5 millió fontot magának vett ki.
A pénzhatalom összefonódó igazgatóságokon és közvetlen pénzügyi ellenőrzésen keresztül gyakorolja befolyását
Ettől az időponttól kezdve a pénzügyi kapitalizmus gyorsan növekedett Nagy-Britanniában, anélkül, hogy valaha is elérte
volna azokat a magasságokat, amelyeket az Egyesült Államokban vagy Németországban. A hazai vállalatok továbbra is
kicsik, tulajdonosok által irányítottak és viszonylag kevéssé fejlődtek (különösen a régebbi ágazatokban, mint a textilipar,
vasipar, szénipar, hajógyártás). A brit pénzügyi kapitalizmus egyik fő kizsákmányolási területe az 1931-es összeomlásig
továbbra is a külföld volt. Csak 1920 után terjedt el tétován az olyan újabb területeken, mint a gépek, az elektromos cikkek és
a vegyipar, és ezeken a területeken szinte azonnal felváltotta a monopolkapitalizmus.
ráadásul viszonylag becsületes volt az uralma (ellentétben az Egyesült Államokkal, de hasonlóan Németországhoz). Kevéssé
használta a holdingtársaságokat, befolyását az igazgatótanácsok összekapcsolásával és közvetlen pénzügyi ellenőrzéssel
gyakorolta. Viszonylag könnyen elpusztult, átadva a gazdasági rendszer feletti ellenőrzést a monopolkapitalizmus új
szervezeteinek, amelyeket olyan férfiak építettek ki, mint William H. Lever, Leverhulme vikomt (1851-1925) vagy Alfred
M. Mond, Lord Melchett (1868-1930). Az előbbi az Unileverre összpontosítva nagy nemzetközi monopóliumot hozott létre a
növényi olajok terén, míg az utóbbi az Imperial Chemical Industries néven ismert brit vegyipari monopóliumot hozta létre.
A kormányok banki ellenőrzése az egész világon
A pénzügyi kapitalizmust Nagy-Britanniában, mint másutt is, nemcsak az ipar növekvő pénzügyi ellenőrzése, hanem ennek
az ellenőrzésnek a növekvő koncentrációja és a kormányzat egyre nagyobb banki ellenőrzése is jellemezte. Mint láttuk, a
Bank of England befolyása a kormány felett szinte teljes katasztrófát jelentett Nagy-Britannia számára. A bank hatalma üzleti
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körökben soha nem volt olyan teljes, mint a kormányzatban, mert a brit vállalatok nagyobb mértékben maradtak
önfinanszírozóak, mint más országokéi. Az üzleti élet önfinanszírozó ereje Nagy-Britanniában attól az előnytől függött,
amellyel az iparosodás korai angliai megjelenése miatt rendelkezett. Ahogy más országok iparosodtak, csökkentve ezzel
Nagy-Britannia előnyét és rendkívüli nyereségét, a brit vállalkozások kénytelenek voltak külső pénzügyi segítséget kérni,
vagy csökkenteni a tőkeerőművek létrehozását.
Mindkét módszert alkalmazták, azzal az eredménnyel, hogy a pénzügyi kapitalizmus növekedett, miközben a brit
tőkeerőművek jelentős része elavult.
A huszadik században a pénztröszt egyre koncentráltabbá és erőteljesebbé vált
A Bank of England ellenőrzése az üzleti élet felett közvetve, a részvénytársasági bankokon keresztül érvényesült. Ezek a
bankok a huszadik században egyre koncentráltabbá és egyre erősebbé váltak. Az ilyen bankok száma az 1866-os 109-ről
1919-re 35-re, majd 1933-ra 33-ra csökkent az összeolvadások révén. A "pénz tröszt" növekedése Nagy-Britanniában a
bankok összeolvadásával foglalkozó kincstári bizottság vizsgálatához vezetett. Jelentésében (Colwyn-jelentés, 1919) ez a
bizottság elismerte a veszélyt, és kormányzati fellépésre szólított fel. Törvényjavaslatot dolgoztak ki a további koncentráció
megakadályozására, de azt visszavonták, amikor a bankárok "úri megállapodást" kötöttek, hogy a jövőbeni egyesülésekhez a
kincstár engedélyét kérik. A végeredmény a Bank of England befolyásának védelme volt, mivel a részvénytársasági bankok
teljes monopolizálásával ez a befolyás csökkenhetett volna, és a bank mindig olyan helyzetben volt, hogy minden kérdésben
befolyásolni tudta a Kincstár hozzáállását. Az 1933-ban létező 33 részvénytársasági bankból 9 Írországban és 8 Skóciában
volt, így Angliára és Walesre csak 16 maradt. A 33-nak együttesen több mint
2500 millió font betétet tartott 1933 áprilisában, amelyből 1 773 millió font az úgynevezett "Nagy Ötösben" (Midland,
Lloyds, Barclays, Westminster és National Provincial) volt. A többi 28 bank közül legalább 7-et a Nagy Öt irányított (az
egyik esetben a részvények 98 százalékának birtoklása révén). Bár a Nagy Ötök között általában éles volt a verseny,
mindegyikük a Bank of England erőteljes befolyásának volt kitéve, amelyet a diszkontrátán, az igazgatósági tagságon és
mindenekelőtt a hagyomány, az ambíció és a presztízs nem kézzelfogható hatásain keresztül gyakorolt.
A pénzügyi kapitalizmus előkészíti az utat a monopolkapitalizmus virágzásához
Nagy-Britanniában, mint másutt, a pénzügyi kapitalizmus befolyása nemcsak a monopolkapitalizmus feltételeinek
megteremtését szolgálta (ami
lehetővé tette az ipar számára, hogy megszabaduljon a bankoktól való pénzügyi függőségtől), hanem azzal is, hogy
ragaszkodott azokhoz a deflációs, ortodox pénzügyi politikákhoz, amelyek végül elidegenítették az iparosokat a
pénzemberektől. Bár a monopolkapitalizmus már az 1888-as Brit Sószövetségben (amely a brit kínálat 91 százalékát
ellenőrizte) elkezdett erősödni Nagy-Britanniában, a monopolkapitalizmus győzelme a pénzügyi kapitalizmus felett csak
1931-ben következett be. Abban az évben a monopolkapitalizmus struktúrája már jól szervezett volt. A Board of Trade 1918ban arról számolt be, hogy Nagy-Britanniának 500 korlátozó kereskedelmi szövetsége van. Ugyanebben az évben a Brit
Iparszövetségnek (Federation of British Industries, FBI) 129 kereskedelmi szövetség és 704 cég volt a tagja. A szövetség
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bejelentette, hogy céljai közé tartozik az árak szabályozása, a verseny korlátozása és az együttműködés elősegítése technikai
kérdésekben, a politikában és a nyilvánosságban. 1935-re ezt a kört kiterjesztette a következőkre: (a) a felesleges
termelőkapacitás megszüntetése, (b) új cégek területre való belépésének korlátozása, és (c) a tagokra és a kívülállókra
gyakorolt növekvő nyomás, hogy engedelmeskedjenek a minimálár-előírásoknak és a termelési kvótáknak. Ez utóbbi
képesség az 1931-1940 közötti időszakban folyamatosan erősödött. Valószínűleg a legnagyobb eredmény ebben az irányban
a legfelsőbb bíróságként működő Lordok Házának döntése volt, amely megengedte a kényszer alkalmazását a kívülállókkal
szemben a korlátozó gazdasági megállapodások kikényszerítése érdekében (a Thorne kontra Motor Trade Association
ügyben 1937. június 4-én született döntés).
Óriásmonopóliumok ellenőrzik a bankrendszert
Az 1931-es év jelentette Nagy-Britannia számára a fordulópontot a pénzügyi kapitalizmusról a monopolkapitalizmusra való
áttérésben. Ebben az évben a pénzügyi kapitalizmus, amely egy évtizeden át féldepresszióban tartotta a brit gazdaságot,
utolsó nagy győzelmét aratta, amikor a Montagu Norman és J. P. Morgan vezette pénzemberek kikényszerítették a brit
munkáspárti kormány lemondását. De a kézírás már a falon volt. A monopólium már olyannyira megerősödött, hogy arra
törekedett, hogy a bankrendszert a ... [szövetségesévé] tegye a bankrendszert az ura helyett. A bankárok deflációs pénzügyi
politikája elidegenítette a politikusokat és az iparosokat, és arra késztette a monopolista szakszervezeteket, hogy
egységfrontot alkossanak a bankárok ellen.
A brit flotta lázadása
Ez világosan megmutatkozott az 1928. áprilisi, az ipari átszervezésről és kapcsolatokról szóló konferencián. Ezen a
találkozón a Szakszervezeti Kongresszus és a Munkaadói Szövetség képviselői vettek részt, és Memorandumot adtak ki az
államkincstár kancellárjának, amelyet Sir Alfred Mond, az Imperial Chemicals és Ben Turner, a szakszervezetek képviselője
írt alá. Hasonló nyilatkozatokat adtak ki más monopolista csoportok is, de a monopolkapitalisták és a pénzügyi kapitalisták
megosztottsága nem válhatott nyilvánvalóvá, amíg az utóbbiak nem tudtak megszabadulni a munkáspárti kormánytól. Amint
ez megtörtént, a munkásság és az ipar egyesült a bankárok alacsony árakat és magas munkanélküliséget hozó
gazdaságpolitikájának folytatása ellen. A döntő esemény, amely a pénzügyi kapitalizmus végét okozta Nagy-Britanniában, a
brit flotta 1931. szeptember 15-i invergordoni lázadása volt, és nem az aranyról való lemondás hat nappal később. [Valójában
a pénzügyi kapitalizmus és a monopolkapitalizmus erői együttműködtek a nemzetközi pénzügyi rendszer és a nemzetközi
gazdasági rendszer kiépítésében és fenntartásában.] A
lázadás világossá tette, hogy a deflációs politikának véget kell vetni. Ennek eredményeképpen nem tettek valódi
erőfeszítéseket az aranystandard védelmében.
A védővámok elfogadása
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Az aranyról való lemondással és a védővámok elfogadásával a monopolisztikus tőke és a munkásság egyesült abban az
erőfeszítésben, hogy a magasabb árak és a termelés korlátozásának programjával növeljék a béreket és a profitot. A régi
monopóliumok és kartellek megerősödtek, és újak alakultak, általában a kormány áldásával. Ezek a csoportok korlátozó
gyakorlatot kényszerítettek tagjaikra és a kívülállókra, még olyan mértékben is, hogy felvásárolták és tönkretették a
termelőkapacitást a saját üzletágaikban. Egyes esetekben, mint például a mezőgazdasági termékek és a szén esetében, ezek az
erőfeszítések a törvényi szabályozáson alapultak, de a legtöbb esetben tisztán magánvállalkozásokról volt szó. A kormány
egyetlen esetben sem tett valódi erőfeszítéseket a fogyasztók kizsákmányolás elleni védelmére. Egy hozzáértő megfigyelő,
Hermann Levy 1942-ben azt írta: "Ma Nagy-Britannia az egyetlen magasan iparosodott ország a világon, ahol még nem
tettek kísérletet arra, hogy korlátozzák a kvázi-monopolista szövetségek uralmát az iparban és a kereskedelemben". Igaz,
hogy a kormány nem fogadta el Lord Melchett és a Brit Ipari Szövetség (Federation of British Industries) javaslatait, hogy a
kartelleket és a kereskedelmi szövetségeket kötelezővé tegyék, de olyan szabad kezet adott ezeknek a csoportoknak
gazdasági hatalmuk kihasználásában, hogy a kötelező szempont nagyrészt szükségtelenné vált. Gazdasági és társadalmi
nyomás hatására azok az egyének, akik nem voltak hajlandók elfogadni az ipar egésze által kedvelt korlátozó gyakorlatokat,
kénytelenek voltak engedni, vagy tönkrementek. Így járt például egy acélgyártó, aki 1940-ben ragaszkodott egy folyamatos
szalaggal működő acélmű építéséhez.
Korlátozó gyakorlatok
A termelő csoportok körében a gazdasági kényszer mellett társadalmi nyomás is fellépett a korlátozó gyakorlatok
kikényszerítése érdekében. A gazdaságtalanság, a magas árak és az alacsony termelés hagyománya olyannyira
meghonosodott, hogy bárki, aki ezt megkérdőjelezte, társadalmilag elfogadhatatlannak és szinte Nagy-Britannia árulójának
számított. Ahogy a The Economist, az egyetlen fontos hang az országban, amely ellenállt ennek a tendenciának, azt írta
(1944. január 8-án): " ... túl kevés brit üzletember próbál versenyezni. Manapság azt mondani, hogy egy cég annyira növelte
a hatékonyságát, hogy alacsony áron tud eladni, nem a kezdeményezőkészség és a vállalkozó kedv dicsérete, hanem a
"tisztességes" kereskedelem szabályainak megszegése és a "gyilkos verseny" végső bűnének engedése miatt történő bírálat."
A "gyilkos" verseny.
E korlátozó csoportok módszereiről és szervezetéről itt nem lehet részletes elemzést készíteni, de néhány példát azért meg
lehet említeni. Az 1930. évi szénbányászati törvény olyan szervezetet hozott létre, amely termelési kvótákat osztott ki az
egyes szénbányáknak, és minimumárakat rögzített. A National Shipbuilders Security, Ltd. 1930-ban jött létre, és elkezdte
felvásárolni és tönkretenni a hajógyárakat egy millió fontos kötvénykibocsátásból származó pénzeszközökkel, amelynek
szolgáltatási költségeit az építési szerződésekre kivetett 1 százalékos illetékből fedezték. 1934-re Nagy-Britannia hajóépítési
kapacitásának egynegyedét felszámolták. A Millers' Mutual Association (1920) teljesen elnyomta a tagok közötti versenyt, és
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létrehozta a Purchase Finance Company-t, hogy felvásárolja és tönkretegye a lisztgyárakat, titkos adóból biztosított
pénzeszközökkel.
az iparra kivetett adóból. 1933-ra az angliai lisztüzemek több mint egyhatoda megszűnt. A textiliparban a Lancashire Cotton
Corporation három év alatt (1934-1937) ro millió pamutorsót vásárolt fel, és ezek mintegy felét selejtezte, míg az Spindles
Board egy év alatt (1936-1937) mintegy 2 millió orsót selejtezett. A növekvő nemzetközi válság ellenére ezek a korlátozó
intézkedések 1940 májusáig töretlenül folytatódtak, de a Churchill-kormány totális mozgósításra való törekvése az
erőforrások teljesebb kihasználását hozta Nagy-Britanniában, mint bármely más országban.
A konzervatív párt Nagy-Britanniában a bankárokat képviseli
A teljes foglalkoztatás háborús tapasztalata lehetetlenné tette a visszatérést ahhoz a félstagnáláshoz és részleges erőforrásfelhasználáshoz, amely a pénzügyi kapitalizmusban az 1930-as években uralkodott.5 Nagy-Britannia gazdasági jövőjét a
háború utáni időszakban azonban nagyban nehezítette, hogy a két szembenálló politikai párt a berögzült gazdasági érdekeket
képviselte, és nem a különböző érdekek meglehetősen amorf csoportosulása volt, mint az Egyesült Államokban. A
Munkáspárt, amely 1945-től 1951-ig volt hivatalban Clement Attlee alatt, a szakszervezetek és - távolabb - a fogyasztók
érdekeit képviseli A Konzervatív Párt, amely Churchill, Eden, Macmillan és Douglas-Home alatt volt hivatalban 1951 után, a
birtokos osztályokat képviseli, és még mindig erős banki befolyást mutat. Ez egyfajta egyensúlyt teremtett, amelyben
kialakult a jóléti állam, de a lassú infláció és az erőforrások laza felhasználása árán.
A fogyasztás és a szabadidő eltöltése, nem pedig a termelés jellemezte a brit gazdaságot még a Konzervatív Párt alatt is,
amely nagyobb gondot fordított a font értékére a külföldi tőzsdéken, mint a termelő beruházásokra. A középosztályt és
mindenekelőtt a szakmai és képzett csoportokat egyik párt sem képviseli közvetlenül. Azzal, hogy az egyik idegen párttól a
másikhoz fordulnak, meghatározhatják a választások kimenetelét, de egyikben sem érzik magukat igazán otthonosan, és
végül talán visszatérnek a Liberális Párthoz, bár nem szívesen vágnak bele a koalíciós időszakba, és az ezzel járó viszonylag
felelőtlen kormányzásba.
Osztályszerkezet Nagy-Britanniában
A brit osztályszerkezet, amely a háborút a folyamatos lemorzsolódás ellenére is túlélte, továbbra is erodálódik, de nem a felső
osztályba emelkedő munkásosztálybeliek drasztikus növekedése miatt, hanem a harmadik osztály kialakulása miatt, amely
egyik régi osztályhoz sem tartozik. Ebbe az új csoportba tartoztak a "know-how-val" rendelkező emberek, menedzserek,
tudósok, szakemberek, fantáziadús parvenü vállalkozók olyan vonalakban, amelyeket a régebbi birtokos osztály figyelmen
kívül hagyott. Ezek az újonnan létrehozott gazdagok most megpróbálják figyelmen kívül hagyni a régebbi felsőbb osztályt,
és gyakran meglepő ellenérzéseket tanúsítanak vele szemben. Ahogy ez az új, amorf, erőteljes csoport ... elmosódnak a két
régebbi osztály körvonalai. Ennek az elmosódásnak nagy része annak az eredménye, hogy a nem felsőbb osztálybeli
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személyek átvették a felsőbb osztály jellemzőit. Egyre több fiatal veszi át a British Broadcasting Corporation akcentusát, ami
egyre nehezebbé teszi a beszélő osztályának, iskolai végzettségének és földrajzi származásának megállapítását. Ehhez
szorosan kapcsolódik a jobb megjelenés és az egészségi állapot javulása.
az átlag angol ember megjelenése és egészségi állapota, ami általában az életszínvonal emelkedésének, és különösen a
nemzeti egészségügyi szolgálat megjelenésének a következménye. E két azonosító jegy elvesztése miatt a ruházat marad a
legfőbb osztálymegkülönböztető jegy, de ez csak a férfiakra vonatkozik. A stílusmagazinok széles körű elterjedésének és a
mozi hatásának eredményeként sok nő hasonló ruhákat visel, ugyanazokat a kozmetikumokat használja, és ugyanazokat a
hajviseleteket alkalmazza. Ma már még a viszonylag szegény bolti lányok is gyakran jól öltözöttek, és kivétel nélkül vonzóan
tiszták és gondosan fodrászoltak.
Nagy tömbösített érdekcsoportok
A háború utáni világ legtöbb más országához hasonlóan Nagy-Britannia gazdasága is egyre inkább nagy érdekcsoportok
blokkjaiból áll, amelyek változó igazodása határozza meg a gazdaságpolitikát a fogyasztók életszínvonalának, a beruházási
igényeknek és a kormányzati kiadásoknak (elsősorban a védelmi kiadásoknak) a háromszögű területén belül. Mindezek a
különböző érdekcsoportok egyre inkább monopolisztikusan szerveződnek, és egyre inkább meg vannak győződve arról, hogy
saját érdekeiknek megfelelően kell tervezniük, de a fő tényező a képben már nem a bankszövetség, mint a háború előtt,
hanem a kormány a kincstáron keresztül. [A bankárok most megosztják a hatalmat az új vagyoncsoportokkal és a
transznacionális vállalatokkal.]
Az óriásmonopóliumok hatalmának növekedése
A bankárok hatalmának ez a csökkenése [a hatalmat most az új pénzügyi csoportokkal osztják meg] más csoportok, köztük a
kormányzat hatalmának megfelelő növekedése mellett nem új törvények, például a Bank of England államosításának
eredménye, hanem a befektetési alapok áramlásában bekövetkezett eltolódásoké, amelyek egyre inkább megkerülik a
bankokat. A legnagyobb ipari vállalatok közül sokan, mint például a British Imperial Chemicals vagy a Shell Oil, a
kartelleken, szabadalmi ellenőrzésen vagy a szűkös erőforrások feletti ellenőrzésen alapuló monopolisztikus feltételek
eredményeként nagyrészt önfinanszírozóak. Ugyanakkor a befektetési alapok nagy tömege nem banki forrásokból származik.
Az ilyen pénzeszközök mintegy fele ma már a kormánytól és állami hatóságoktól származik, mint például a National Coal
Board, amely évente 17 millió fontnyi új pénzt termel a befektetést keresők számára. A biztosítótársaságok (amelyek nem
életbiztosításokkal foglalkoznak) meglehetősen szorosan kapcsolódnak a régebbi banki struktúrához, mint a legtöbb
országban, de a bankok figyelmen kívül hagyták az életbiztosításokat, amelyek Angliában alsóbb osztályú vállalkozásként
alakultak ki, és heti vagy havi díjakat fizettek házhoz menő gyűjtéseken keresztül. Ezek a biztosítótársaságok NagyBritanniában naponta 1,5 millió fontot biztosítanak befektetést kereső pénzekből (1961), és a legnagyobb társaság' a
Prudential, hetente 2 millió fontot önt ki. Ennek nagy része ipari részvényekbe megy. 1953-ban, amikor a Konzervatív Párt
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államosította az acélipart, amelyet a Munkáspárt 1948-ban államosított, a részvények nagy részét a biztosítótársaságok
pénzéből vásárolták fel. Ezek a hatalmas alapok nagy veszélyt jelentenek arra, hogy az a maroknyi ismeretlen ember, aki az
ilyen alapok befektetéseit kezeli, központi hatalommá válhat a brit gazdasági életben. Eddig nem tettek erre irányuló
erőfeszítéseket, mivel anélkül szolgáltatnak pénzeszközöket, hogy beavatkoznának azon vállalatok meglévő vezetésébe,
amelyekbe befektetnek. Megelégszenek a pénzük megfelelő hozamával, de az ilyen irányítás lehetősége fennáll.
Az alsó osztály ellenszenve a bankokkal szemben
Az alsó osztályból származó pénzeszközök másik forrása a Postatakarékpénztári rendszer. Ez azért terjedt el, mert Angliában
az alsóbb osztályok a bankokat idegen, felsőbb osztálybeli intézményeknek tekintik, és megtakarításaikat inkább máshol
helyezik el. Ennek eredményeképpen a Postal Savings több mint 6 000 millió fontot tesz ki, ami körülbelül akkora, mint a
tizenegy részvénytársasági bank betétei.
Valamelyest hasonló jellegűek a nyugdíjalapok befektetései, amelyek 1960 végén összesen mintegy 2000 millió fontot értek
el, és évente mintegy 150 millió fonttal növekednek.
A nemzetközi intézmények által Nagy-Britanniára gyakorolt nyomás
Két másik, nem banki, alsó osztálybeli újítás, amely forradalmi hatást gyakorol a brit életre, az építési társaságok (az
Egyesült Államokban "building and loan"-nak nevezik) és a "részletvásárlási" egyesületek (részletvásárlási szervezetek),
amelyek az alsó osztályokat segítik a lakásszerzésben és a lakásfelszerelésben. Ezek együttesen az angol alsóbb osztályok
életének hagyományos mocskosságának nagy részét eltüntették, és olyan kényelmi szolgáltatásokkal tették fényesebbé,
amelyek hozzájárultak a családi élet szolidaritásának növeléséhez. A nyomornegyedek felszámolása és az önkormányzati
szervek által végzett újjáépítés (az ún. tanácsi házak) mindehhez hozzájárultak. A befektetési alapok banki ellenőrzésen
kívüli áramlásának egyik következménye az volt, hogy a fogyasztás és a beruházások hagyományos, a banki kamatlábak
változásával történő ellenőrzése egyre kevésbé vált hatékonnyá. Ennek kettős hatása volt: egyrészt visszafogta az üzleti
ciklus mozgásait, másrészt az ilyen irányítást a kormányzatra hárította, amely a fogyasztást olyan eszközökkel
szabályozhatja, mint a részletvásárlási feltételek megváltoztatása (nagyobb előleg és átvételi díjak). Ugyanakkor NagyBritannia korábban független szerepe mindezekben a kérdésekben egyre inkább külső, ellenőrizhetetlen hatások alá került,
mint például az Egyesült Államok üzleti feltételei, az Európai Közös Piac versenye és a különböző nemzetközi ügynökségek,
például a Nemzetközi Valutaalap nyomása. A végeredmény egy bonyolult és egyre inkább feudalizálódó szociális-jóléti
gazdaság, amelyben a menedzserek ... [és] a tulajdonosok megosztják a hatalmat egy bonyolult dinamikus rendszerben,
amelynek főbb jellemzői még a komolyan vett hallgatók számára is nagyrészt ismeretlenek.
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33. fejezet - Németország

Míg Nagy-Britannia ilyen módon haladt át a kapitalizmus szakaszain, addig Németország ugyanezeken a szakaszokon más
módon haladt át.
Németországban a tőke szűkös volt, amikor az iparosodás megérkezett. Mivel a kereskedelem, a tengerentúli kereskedelem
vagy a kis kézműves üzletek megtakarításai sokkal kisebbek voltak, mint Nagy-Britanniában, a tulajdonos-irányítás szakasza
viszonylag rövid volt. Az ipar szinte azonnal a bankoktól függővé vált. Ezek a bankok egészen mások voltak, mint az
angliaiak, mivel "vegyes" bankok voltak, és nem voltak a különböző banki funkciókat ellátó különálló intézményekre osztva.
Az 1848-1881 közötti időszakban alapított fő német hitelbankok a következők voltak
egyszerre voltak takarékpénztárak, kereskedelmi bankok, promóciós és befektetési bankok, tőzsdeügynökök, biztonsági
letétek stb. Az iparral való kapcsolatuk a Darmstädter Bank 1853-as megalapításától kezdve szoros és bensőséges volt. Ezek
a bankok értékpapírokat bocsátottak forgalomba az ipar számára úgy, hogy hitelt nyújtottak a cégnek, és cserébe
értékpapírokat vettek fel. Ezeket az értékpapírokat aztán lassan eladták a befektetőközönségnek, amint a lehetőség
kínálkozott, a bank pedig megtartott annyi részvényt, hogy ellenőrzése alatt tartsa a vállalkozást, és embereit nevezte ki a
vállalkozás igazgatójává, hogy ez az ellenőrzés végleges formát öltsön.
Az igazgatósági tagok közötti összefonódás jelentősége
A bankok értékpapír-tulajdonlásának fontosságát mutatja az a tény, hogy 1908-ban a Dresdner Bank 2 milliárd márka
értékben rendelkezett értékpapírokkal. Az igazgatósági tagság fontosságát mutatja az a tény, hogy 1913-ban ugyanennek a
banknak több mint kétszáz ipari vállalat igazgatóságában ültek igazgatósági tagok. 1929-ben, a Deutsche Bank és a Disconto
Gesellschaft összeolvadásakor a két bank együttesen 660 ipari vállalat igazgatósági tagságával rendelkezett, és ezek közül
192-ben az igazgatótanács elnöki tisztségét töltötte be. 1914 előtt nem volt ritka a harminc, sőt negyven igazgatói tisztséggel
rendelkező személyek példája.
Az ipar banki ellenőrzése
Az ipar banki ellenőrzése még szorosabbá vált azáltal, hogy a bankok az értékpapírok bróker és letétkezelői pozíciójukat
használták ki. A német hitelbankok részvénybrókerként működtek, és a legtöbb befektető a bankoknál hagyta letétben
értékpapírjait, hogy azok szükség esetén gyorsan eladhatók legyenek. A bankok az összes ilyen részvényt megszavazták
igazgatói és egyéb ellenőrző intézkedésekre, kivéve, ha a részvények tulajdonosai ezt kifejezetten megtiltották (ami nagyon
ritkán fordult elő). 1929-ben törvényt hoztak, amely megakadályozta, hogy a bankok a náluk letétbe helyezett részvényekről
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szavazzanak, hacsak a tulajdonosok ezt kifejezetten nem engedélyezték. A változtatásnak nem volt nagy jelentősége, mivel
1929-re a pénzügyi kapitalizmus Németországban hanyatlásnak indult. Ráadásul a letétbe helyezett részvények
megszavazására vonatkozó engedélyt ritkán tagadták meg. A bankok joggal szavaztak a hitelek fedezetéül hagyott és a
fedezetként vásárolt részvényekre is. Az amerikai helyzettől eltérően a fedezetként vásárolt részvényeket a teljes ár
kifizetéséig a (tőzsdeügynökként eljáró) bank tulajdonának tekintették. A tőzsdei brókertevékenység fontosságát a német
bankok számára jól mutatja, hogy az 1885-1908 közötti huszonnégy évben a nagy hitelbankok bruttó nyereségének
egynegyede jutalékokból származott. Ez annál is inkább figyelemre méltó, ha figyelembe vesszük, hogy a német bankok által
felszámított brókeri jutalékok nagyon alacsonyak voltak (néha csak fél ezrelék).
A Németországban kiépített, erősen centralizált pénzügyi kapitalizmus
Ilyen módszerekkel egy erősen centralizált pénzügyi kapitalizmus épült ki Németországban. Az időszak a Darmstädter Bank
1853-as megalapításával kezdődik. Ez volt az első olyan bank, amely állandó, szisztematikus ellenőrzést alakított ki az általa
lebegtetett vállalatok felett. Ez volt az első, amely promóciós szindikátusokat is alkalmazott (1859-ben). Más bankok is
követték ezt a példát, és a promóció kirobbanása a tevékenység és a korrupció csúcspontját az alábbi években érte el
az 1870-1874 közötti négy évben érte el. Ebben a négy évben 857 részvénytársaságot hoztak forgalomba 3 306 810 000
márka vagyonnal, szemben a megelőző tizenkilenc év (1851-1870) 295 társaságával, 2 405 000 000 márka vagyonnal. Ebből
az 1870-1874 között alapított 857 társaságból 123 volt felszámolás alatt, 37 pedig már 1874 szeptemberében csődbe ment.
Német bankárok konszolidálják az ipari vállalatok feletti ellenőrzést
A pénzügyi kapitalista promóció ezen túlkapásai kormányzati vizsgálathoz vezettek, amelynek eredményeként 1883-ban
szigorú törvény szabályozta a promóciót. Ez a törvény lehetetlenné tette a német bankárok számára, hogy a promócióból
vagyonokat csináljanak, és szükségessé tette számukra, hogy ugyanezekre a célokra az ipari vállalatok feletti ellenőrzésük
hosszú távú megszilárdításával törekedjenek. Ez teljesen különbözött az Egyesült Államoktól, ahol a promóció jogi
szabályozásának hiánya az 1933-as SEC Act előtt valószínűbbé tette, hogy a befektetési bankárok inkább rövid távú
"gyilkosságokra" törekedtek a promóciókból, mint az ipari vállalatok ellenőrzéséből származó hosszú távú nyereségre. Egy
másik eredmény a német vállalatok viszonylag szilárdabb finanszírozásában érhető tetten, amely a saját tőkén keresztül
valósult meg, nem pedig a kötvények kötöttebb (de a promóterek által kedvelt) módszerrel.
Németországot egy erősen centralizált oligarchia irányította
Németország pénzügyi kapitalizmusa az 1914 előtti években volt a csúcson. Egy erősen centralizált oligarchia irányította. A
központban a Reichsbank állt, amelynek a többi bank feletti ellenőrzése mindenkor viszonylag gyenge volt. Ezt a pénzügyi
oligarchia üdvözölte, mivel a Reichsbank, bár magántulajdonban volt, jelentős mértékben a kormány ellenőrzése alatt állt. A
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Reichsbank bankrendszer feletti befolyásának gyengesége a központi banki ellenőrzés két szokásos eszköze - a rediszkontráta és a nyíltpiaci műveletek - feletti befolyásának gyengeségéből adódott. Az előbbi gyengesége azon a tényen
alapult, hogy a többi bank ritkán fordult a Reichsbankhoz re-diszkontért, és általában a Reichsbank diszkontrátája alatt volt.
Egy 1899-es törvény megpróbálta leküzdeni ezt a gyengeséget azzal, hogy a többi bankot arra kényszerítette, hogy
diszkontrátájukat a Reichsbankéhoz igazítsák, de ez soha nem volt túl hatékony ellenőrzési eszköz. A nyíltpiaci ellenőrzés
azért is gyenge volt, mert a hivatalos németek vonakodtak "spekulálni" az állampapírokkal, és mert a többi bank jobban
reagált a kereskedelmi papír- és értékpapír-állományuk állapotára, mint az aranytartalékaik nagyságára. Ebben inkább
hasonlítottak a francia, mint a brit bankokra. A Reichsbank csak 1909-ben kezdte meg a nyíltpiaci műveleteken keresztül
történő tudatos ellenőrzési politikát, amely azonban soha nem volt hatékony. Ennek 1914 és 1929 között a háború, az infláció
és a Dawes-terv korlátozásai vetettek véget.
A német pénzügyi kapitalizmus ellenőrzése magánkézben maradt
A Reichsbank e gyengeségei miatt a német pénzügyi kapitalizmus irányítása a hitelbankok kezében volt. Ez egyenértékű
azzal, mintha azt mondanánk, hogy az nagyrészt kívül esett a kormány ellenőrzésén, és magánkézben volt.
A több száz német hitelbank közül a hatalom túlnyomó része a nyolc úgynevezett "nagybank" kezében volt. Ezek voltak a
német gazdaság urai 1865 és 1915 között. Túlsúlyos helyzetüket mutatja az a tény, hogy 1907-ben 421 német hitelbankból,
amelyek 13 204 220 000 márka tőkével rendelkeztek, a nyolc Nagybank a csoport teljes tőkéjének 44 százalékát birtokolta.
Sőt, a Nagybankok pozíciója még ennél is jobb volt, mert a Nagybankok számos más bankot is ellenőriztek. Ennek
következtében Robert Franz, a Der Deutsche Oekonomist szerkesztője 1907-ben úgy becsülte, hogy a nyolc Nagybank a 421
bank tőkéjének 74 százalékát ellenőrizte.
A Stinnes-kombinát hatalma és ellenőrzése
... A fordulópont a pénzügyi kapitalizmusból a monopolkapitalizmusba való átmenet az infláció végét (1924) követő mintegy
egy évben következett be. Abban az évben véget ért az infláció, a kartellek különleges jogállást kaptak, saját
kartellbírósággal a viták rendezésére, és a német pénzügyi kapitalizmus által valaha is felépített legnagyobb pénzügyi
kontrollteremtés összeomlott. Az infláció 1923 novemberében ért véget. A kartellrendelet 1923. november '. A nagy
ellenőrző struktúra a Stinnes-kombinát volt, amely Hugo Stinnes 19.4. áprilisában bekövetkezett halálával kezdett szétesni.
Ekkor Stinnes 107 nagyvállalat (főként a nehézipar és a hajózás) felett rendelkezett teljes ellenőrzéssel, és mintegy 4500 más
vállalatban is fontos érdekeltségei voltak. Stinnes azon kísérlete (és kudarca), hogy a pénzügyi ellenőrzésnek ezt a
struktúráját integrált monopóliummá alakítsa, a németországi pénzügyi kapitalizmus végét jelzi.
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Az biztos, hogy a német ipar nagy tőkeszükséglete az 1924 utáni időszakban (mivel a német megtakarítások nagy részét az
infláció eltörölte) hamis utófényt adott a német pénzügyi kapitalizmus lenyugvó napjának. Öt év alatt a német iparnak
pénzügyi csatornákon keresztül több milliárd márkát juttattak a Németországon kívül felvett hitelekből. Az 1929 és 1934
közötti depresszió azonban rávilágított e látszat hamisságára. A depresszió következtében egy kivételével az összes
nagybankot meg kellett mentenie a német kormánynak, amely cserébe átvette az alaptőkéjüket. 1937-ben ezeket az állami
tulajdonba került bankokat "újraprivatizálták", de addigra az ipar nagyrészt kikerült a pénzügyi ellenőrzés alól.
A német oligarchia közvetlen pénzügyi nyomást és összefonódó igazgatóságokat használ a vállalatok integrálására és a
verseny csökkentésére.
A monopolkapitalizmus kezdetei Németországban legalább egy generációval az első világháború előttre nyúlnak vissza. A
pénzügyi kapitalisták már 1870-ben közvetlen pénzügyi nyomást gyakorolva, valamint az igazgatósági rendszerük
segítségével azon dolgoztak, hogy integrálják a vállalatokat és csökkentsék a versenyt. A régebbi tevékenységi területeken,
mint például a szén-, vas- és acélipar, inkább kartelleket alkalmaztak. Az újabb ágazatokban, mint például az elektromos és
vegyi anyagok, inkább nagy monopolvállalatokkal dolgoztak e célból. Az 1905 előtti kartellekről nincsenek hivatalos adatok,
de úgy vélik, hogy 250 kartell létezett a következő években
1896-ban, amelyből 80 a vas- és acélgyártásban működött. A Reichstag által 1905-ben végzett hivatalos kartellvizsgálat 385
kartellt tárt fel, amelyek közül 92 a szén- és fémiparban működött. Röviddel ezután a kormány elkezdte segíteni ezeket a
kartelleket, ennek leghíresebb példája egy 1910-es törvény volt, amely a káliumgyártókat arra kényszerítette, hogy a
káliumkartell tagjai legyenek.
A pénzügyi oligarchia átveszi a német gazdasági rendszer teljes irányítását
1923-ban a Német Gyáriparosok Szövetsége szerint 1500 kartell létezett. Ezek, mint láttuk, a következő évben különleges
jogi státuszt és külön bíróságot kaptak. Az 1931-es pénzügyi összeomlás idején már 2500 kartell létezett, és a
monopolkapitalizmus olyannyira megerősödött, hogy kész volt átvenni a német gazdasági rendszer teljes irányítását. Mivel a
bankok állami ellenőrzés alá kerültek, a gazdasági rendszer magánellenőrzése biztosított volt azáltal, hogy felszabadult a
bankoknak való alárendeltség alól. Ezt olyan törvényekkel érték el, mint az igazgatósági tagság korlátozására vonatkozó
törvény és az 1937-es új társasági törvény, de mindenekelőtt azzal a gazdasági ténnyel, hogy a nagyvállalatok és a kartellek
növekedése olyan helyzetbe hozta az ipart, hogy az képes volt finanszírozni magát anélkül, hogy a bankok segítségét kérte
volna.
A német oligarchia rendkívül összetett és bonyolult hierarchiába szerveződött
Ez az új, magánkézben lévő monopolkapitalizmus olyan bonyolult hierarchiába szerveződött, amelynek részleteit csak egy
életen át tartó tanulmányozással lehetett volna megfejteni. A vállalatok mérete olyan nagyra nőtt, hogy a legtöbb területen
viszonylag kisszámú vállalat volt képes uralni a területet. Emellett igen jelentős volt az igazgatóságok közötti összefonódás
és az egyik vállalatnak egy másik vállalat alaptőkéjében való részesedése. Végül a vállalatok között működő kartellek
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minden fontos ipari termék esetében rögzítették az árakat, a piacokat és a termelési kvótákat. Erre egy - korántsem a
legrosszabb - példa a német széniparban volt 1937-ben. Volt 260 bányavállalat. A teljes termelés 90 százalékát 21 vállalat
birtokolta, 5 vállalat 50 százalékot, 1 pedig 14 százalékot. Ezek a bányák öt kartellbe szerveződtek, amelyek közül én a
termelés 81 százalékát, 2 pedig 94 százalékát irányította. És végül, a legtöbb szénbánya (a teljes termelés 69 százaléka) más,
szenet felhasználó vállalatok leányvállalatai voltak, amelyek vagy fémeket (a teljes széntermelés 54 százaléka) vagy vegyi
anyagokat (a teljes termelés 10 százaléka) gyártottak.
Hasonló koncentráció volt tapasztalható a gazdasági tevékenység legtöbb más területén is. A vasfémek területén 1929-ben 26
cégből 3 cég állította elő a teljes német nyersvas termelés 68,8 százalékát; 49-ből 4 cég állította elő az összes nyersacél 68,3
százalékát; 59-ből 3 cég állította elő az összes nyersacél 68,3 százalékát; 59-ből 3 cég állította elő az összes nyersacél 68,3
százalékát.
55,8 százalékát az összes hengeripari terméknek. 1943-ban egy cég (Egyesült Acélművek) az összes német acéltermelés 40
százalékát állította elő, míg 12 cég több mint 90 százalékát. Ilyen teljes koncentráció mellett soha nem létezhetett volna
verseny, ráadásul az acélipar egy sor acélkartellbe szerveződött (termékenként egy-egy). Ezek a kartellek, amelyek 1890
körül kezdődtek, 1930-ra az acélgyártás 100 százalékát ellenőrizték.
a német vasfémtermékek termelésének 100%-át. A tagvállalatok ezt a számot úgy érték el, hogy az 1930 előtti években
felvásárolták a nem tagvállalatokat. Ezek a kartellek irányították az árakat, a termelést és a piacokat Németországon belül, és
döntéseiket bírságok vagy bojkottok révén érvényesítették. Tagjai voltak a Nemzetközi Acélkartellnek is, amelynek mintájául
a németországi acélkartell szolgált, és amely a németországi acélkartell uralta. A nemzetközi kartell a világ acéltermelésének
kétötödét és a teljes acélkülkereskedelem öt-hatodát ellenőrizte. A németországi vas- és acélvállalkozások tulajdonviszonyai
homályosak, de nyilvánvalóan erősen koncentráltak. 1932-ben Friedrich Flick többségi tulajdonosa volt a Gelsen-Kirchner
Bergwerke-nek, amely az Egyesült Acélművek felett is többségi ellenőrzést gyakorolt. Ellenőrzését a német kormánynak
adta el az érték 167 százalékáért, azzal fenyegetőzve, hogy eladja egy francia cégnek. Hitler hatalomra kerülése után ezt a
kormányzati tulajdonrészt "újraprivatizálták", így a kormányzati tulajdon 25 százalékra csökkent. Négy másik csoport 41
százalékkal rendelkezett közöttük, és ezek szorosan összefonódtak. Flick az Egyesült Acélművek igazgatója maradt, és négy
másik nagy acélkonszern igazgatótanácsának elnöke volt. Ezenkívül hat vas- és szénbányában, valamint számos más fontos
vállalkozásban volt igazgató vagy igazgatótanácsi elnök. Nagyon valószínű, hogy 1937-ben Németország acéliparát
legfeljebb öt ember irányította, akik közül Flick volt a legfontosabb.
Az I. G. Farben monopólium óriási hatalma
A németországi monopolkapitalizmus növekedésének e példái csupán véletlenszerűen vannak kiválasztva, és semmiképpen
sem kivételesek. Egy másik híres példa az I. G. Farbenindustrie, a német vegyipari szervezet növekedése. Ez 1904-ben
alakult három fő cégből, és folyamatosan növekedett, míg az utolsó, 1926-os átszervezés után a németországi vegyipari
termelés mintegy kétharmadát ellenőrizte. Az ipar minden ágában terjeszkedett, elsősorban a színezékekre (amelyekben 100
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százalékos monopóliummal rendelkezett), a gyógyszerekre, a műanyagokra, a robbanóanyagokra és a könnyűfémekre
koncentrált. Azt mondták, hogy Németország egyik világháborút sem tudta volna megvívni az I. G. Farben nélkül. Az első
háborúban a levegőből nitrogént kinyerő Haber-eljárás révén biztosította a robbanóanyag- és műtrágyaellátást, amikor a
chilei természetes forrásokat elvágták. A második háborúban számos abszolút szükségleti cikket biztosított, amelyek közül a
műgumi és a szintetikus motorüzemanyagok voltak a legfontosabbak. Ez a vállalat a második világháborúra Németország
legnagyobb vállalata lett. Több mint 2332,8 millió birodalmi márka vagyona és 1165 millió birodalmi márka tőkéje volt
1942-ben. Németországban mintegy 100 fontos leányvállalata volt, és 350 000 embert foglalkoztatott azokban, amelyekben
közvetlenül érintett volt. Németországon kívül mintegy 700 vállalatban volt érdekeltsége, és több mint 500 korlátozó
megállapodást kötött külföldi vállalatokkal.
Az európai festékkartell
E megállapodások közül a legjelentősebb az európai festékkartell volt. Ez egy 1918-ban alakult svájci kartellből nőtt ki.
Amikor 1925-ben az I. G. Farben újjászerveződött, és 1927-ben egy hasonló francia szervezet (Kuhlmann-csoport) jött létre,
e kettő egy francia-német kartellt alkotott. Mindhárom ország 1929-ben létrehozta az európai kartellt. Az Imperial
Chemicals, amely 1926-ban szinte monopóliumot nyert brit területen, csatlakozott a
1931-ben csatlakozott az európai kartellhez. Ez a brit csoport már rendelkezett egy átfogó megállapodással az Egyesült
Államokban a du Pont-tal (amelyet 1929-ben kötöttek és 1939-ben felülvizsgáltak). Az I. G. Farben azon törekvése, hogy a
du Pont-nal közös monopóliumot hozzon létre az Egyesült Államokban, többéves tárgyalás után meghiúsult egy vitában,
amely arról szólt, hogy az ellenőrzés felosztása 50-50 vagy 51-50 százalékos legyen.
49. Mindazonáltal az I. G. Farben számos egyedi kartellmegállapodást kötött a du Pont-nal és más amerikai vállalatokkal,
némelyik hivatalos, mások "gentlemen's agreement"-eket. A saját színezékgyártási területén egy sor leányvállalatot hozott
létre az Egyesült Államokban, amelyek az amerikai termelés 40 százalékát tudták ellenőrizni. Hogy biztosítsák az I. G.
Farben ellenőrzését e leányvállalatok felett, minden egyes igazgatótanácsban németek kerültek többségbe, és Dietrich
Schmitzet az Egyesült Államokba küldték, hogy honosított amerikai állampolgárrá váljon, és az I. G. Farben itteni fő
leányvállalatának ügyvezetője legyen. Dietrich Schmitz testvére volt Hermann Schmitznek, az I. G. Farben
igazgatótanácsának elnökének, az Egyesült Acélművek, a Metallgesellschaft (a német könnyűfémtröszt), a Nemzetközi
Fizetések Bankjának és egy sor más fontos cég igazgatójának. Az Egyesült Államokba való behatolásnak ezt a politikáját
más országokban is alkalmazták.
Az egész német ipari rendszert az elit irányította személyes barátságok és titkos megállapodások révén.
Míg I. G. Farben volt a német monopolkapitalizmusban a koncentrált irányítás legnagyobb példája, korántsem volt tipikus. A
koncentráció folyamata 1939-re olyan fokúvá vált, amit aligha lehet eléggé hangsúlyozni. Az Egyesült Államok
Szenátusának Kilgore-bizottsága 1945-ben, a lefoglalt német feljegyzések tanulmányozása után úgy döntött, hogy az I. G.
Farben és az Egyesült Acélművek együttesen uralni tudták az egész német ipari rendszert. Mivel ennek az uralomnak oly
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nagy része személyes barátságokon és kapcsolatokon, titkos megállapodásokon és szerződéseken, gazdasági nyomáson és
kényszerítésen, valamint tulajdonjogon és más nyilvánvaló ellenőrzési jogokon alapult, ez nem olyasmi, amit statisztikákkal
lehet bizonyítani. De még a statisztikák is a gazdasági hatalom koncentrációjáról tanúskodnak. Németországban 1936-ban
körülbelül 40 000 részvénytársaság létezett, amelyek összes névleges tőkéje körülbelül 20 000 millió birodalmi márka volt.
Az I. G. Farben és az Egyesült Acélművek ebből a tőkéből 1.344 millió birodalmi márkával rendelkezett. A 40.000
vállalatból mindössze 18 vállalat rendelkezett az összes vállalat teljes működőtőkéjének egyhatodával.
A világ különböző országaiban elrejtett hatalmas monopóliumok
Miközben a gazdasági élet monopolisztikus szerveződése Németországban érte el csúcspontját, a Németország és más
országok közötti különbségeket e tekintetben túlhangsúlyozták. Ez csak fokozati különbség volt, és még a fokozatokban is,
Nagy-Britannia, Japán és számos kisebb ország nem maradt el annyira a német fejlődés mögött, mint azt első pillantásra
gondolnánk. A tévedés két okból adódott. Egyrészt a német kartellek és monopóliumok nagy nyilvánosságot kaptak, míg más
országokban a hasonló szervezetek rejtve maradtak. Ahogy a brit trösztökkel foglalkozó bizottság 1929-ben jelentette: "Ami
a brit konszolidációk és társulások között figyelemre méltó, az nem annyira ritkaságuk vagy gyengeségük, mint inkább
feltűnésmentességük". Lehetséges, hogy a brit növényi olaj
monopólium az Unilever körül olyan erős volt, mint a német vegyipari monopólium az I.
G. Farben, de míg az utóbbiról sokat hallottunk, az előbbiről nagyon keveset. Az előbbi tanulmányozására tett erőfeszítések
után a Fortune magazin azt írta: "Talán nincs még egy olyan iparág, amelyik olyan bosszantóan titokzatos lenne, mint a
szappan- és a rövidítőszeripar".
I. G. Farben kémkedéssel és gazdasági szabotázzsal növelte a pénztröszt hatalmát Németországban
Másrészt a németországi monopolszervezetek rosszindulatot szereztek, mert készek voltak nacionalista célokra felhasználni
őket. A német kartellek vezetői ... először ... nyereségre törekvő üzletemberek voltak, és [hazafias németek] ... másodszor. A
legtöbb más országban (különösen az Egyesült Államokban) a monopolkapitalisták először üzletemberek, és csak utána
hazafiak. Ennek eredményeképpen a német kartellek céljai ugyanolyan gyakran voltak politikaiak, mint gazdaságiak. Az I.
G. Farben és mások folyamatosan azon dolgoztak, hogy segítsék Németországot a hatalomért folytatott küzdelemben,
kémkedéssel, gazdasági előnyök szerzésével Németország számára, és azzal, hogy igyekeztek megbénítani más országok
képességét, hogy mozgósítsák erőforrásaikat vagy háborút folytassanak.
A pénzhatalom a nácizmust használta fel a bolsevizmus megfékezésére
Ez a német és más tőkések közötti hozzáállásbeli különbség egyre nyilvánvalóbbá vált az 1930-as években. Ebben az
évtizedben a németet gazdasági és hazafias indítékai ugyanabba az irányba (Németország hatalmának és gazdagságának
kiépítése Oroszországgal és a Nyugattal szemben) sodorták. Franciaország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok
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kapitalistái ezzel szemben gyakran tapasztaltak egymásnak ellentmondó motívumokat. A bolsevizmus gazdasági
fenyegetésként jelentkezett ... ugyanakkor a nácizmus politikai fenyegetésként jelentkezett országaikra nézve. Sokan
hajlandóak voltak az utóbbi fenyegetést elhanyagolni vagy akár fokozni is, hogy az előbbi veszély ellen használhassák.
Hatalmas személyiségek fenntartják a nácizmushoz való kedvező hozzáállást.
Ez a német és más tőkések közötti hozzáállásbeli különbség több okból fakadt. Ezek között volt (a) a nemzetgazdaság német
hagyománya és a laissez-faire nyugati hagyománya közötti ellentét, (b) az a tény, hogy a világválság miatt a társadalmi
forradalom veszélye előbb jelentkezett, minthogy a nácizmus politikai veszélyként felemelkedett volna a Nyugat számára, (c)
az a tény, hogy a kozmopolita pénzügyi kapitalizmust gyorsabban váltotta fel a nacionalista monopolkapitalizmus
Németországban, mint Nyugaton, és (d) az a tény, hogy számos gazdag és befolyásos személy, mint Montagu Norman, Ivar
Kreuger, Basil Zaharoff és Henri Deterding a bolsevizmus veszélyére irányította a közvélemény figyelmét, miközben
semleges vagy kedvező hozzáállást tanúsított a nácizmushoz.
Német gazdasági fellendülés a második világháború után
A háború hatása Németországra egészen más volt, mint a legtöbb más országra gyakorolt hatása. Franciaországban, NagyBritanniában és az Egyesült Államokban a háború jelentős szerepet játszott a
meggyőzően bizonyította, hogy a gazdasági stagnálás és az erőforrások alulfoglalkoztatása nem szükséges és elkerülhető, ha
a pénzügyi rendszert a gazdasági rendszernek rendelik alá. Németországban erre nem volt szükség, hiszen a nácik már az
1930-as években rájöttek erre a felfedezésre. Másrészt a háború pusztítása nagy feladatot hagyott Németországra, a német
ipari üzem újjáépítését. De mivel Németország addig nem tudott nekilátni ennek a feladatnak, amíg nem volt saját kormánya,
a németek tömegei nagy megpróbáltatásokat szenvedtek el az 1945-1950 közötti öt évben, így mire eljöttek a megfelelő
politikai feltételek az újjáépítés feladatának elvégzéséhez, a német munkások e tömegei szinte minden munkára vágytak, és
jobban érdekelték őket a megélhetési bér, mint az életszínvonaluk emelésére való törekvés. Ezt az alacsony bérek
elfogadására való hajlandóságot, amely a német gazdasági fellendülés egyik lényeges jellemzője, fokozta a szovjetek által
megszállt Keletről érkező, milliós nagyságrendű, szegénységtől sújtott menekültek beáramlása. Így a munkaerő-felesleg, az
alacsony bérek, az unortodox pénzügyi műveletekben szerzett tapasztalatok és a megoldandó óriási feladatok mind
hozzájárultak a német újjáéledéshez.
Az Európai Gazdasági Közösség fejlődése
A jelet ennek megkezdéséhez az 1950-es nyugatnémet valutareform adta meg, amely ösztönözte a beruházásokat, és az állam
adópolitikájából adódóan nagy nyereség lehetőségét kínálta a vállalkozóknak. Az egész akkor fejlődött nagy fellendüléssé,
amikor a hét nyugat-európai államot tömörítő Európai Közös Piac létrehozása éppen akkor kínálta Németország számára a
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tömegtermelés tömeges piacát, amikor a német ipar újjáépítése jól megszerveződött. Az alacsony bérek, a szelíd munkaerő,
az új berendezések és a termelőkre kivetett alacsony adók rendszere, valamint az, hogy néhány évig nem kellett a védelmi
kiadások költségeit vállalni, együttesen hozzájárultak ahhoz, hogy a német termelési költségek a világpiacokon alacsonyak
legyenek, és Németország virágzó és jövedelmező exportkereskedelmet építhetett ki. A német példát másolták Japánban és
Olaszországban, valamint - más alapon - Franciaországban, aminek eredményeképpen a közös piaci térség olyan gazdasági
expanzió és jólét fellendülését élte meg, amely kezdte átalakítani a nyugat-európai életet, és a legtöbb országot a mobilitás és
a jólét olyan új szintjére emelte, amelyet korábban soha nem ismertek. Ennek egyik eredménye az volt, hogy ezeken az
országokon belül az addig elmaradott területek is fejlődtek, különösen Dél-Olaszországban, ahol a fellendülés 1960-ra
beindult. A közös piacon belül ez csak Belgiumban nem következett be, ahol az elavult berendezések és a belső társadalmi
ellenségeskedés hátráltatta a fejlődést, míg Franciaországban a fellendülést a Negyedik Köztársaság halálával (1958)
kapcsolatos akut politikai problémák késleltették néhány évre.

34. fejezet-Franciaország
A pénzügyi kapitalizmus Franciaországban tovább tartott, mint bármely más nagy országban. A pénzügyi kapitalizmus
gyökerei ott, Hollandiához hasonlóan, de Németországtól eltérően, az ipari forradalmat megelőző kereskedelmi kapitalizmus
időszakába nyúlnak vissza. Ezek a gyökerek a tizennyolcadik század utolsó felében gyorsan növekedtek, és a Francia Bank
1800-as megalapításával jól megalapozottá váltak. Ekkor a pénzügyi hatalom körülbelül tíz-tizenöt magánbankház kezében
volt, amelyek alapítói a legtöbb esetben Svájcból érkeztek a XVIII. század második felében. Ezek a bankárok, mindannyian
protestánsok, mélyen részt vettek a francia forradalomhoz vezető agitációkban. Amikor a forradalmi erőszak elszabadult, ők
voltak a fő erők Napóleon felemelkedése mögött, akit a rend helyreállítójának tekintettek. E támogatásuk jutalmául Napóleon
1800-ban ezeknek a bankároknak a francia pénzügyi élet feletti monopóliumot adta a következőkkel
... [megengedte] nekik, hogy irányítsák az új Francia Bankot. A pénzügyi hatalom a magánbankházak kezében van, akik a
Francia Bankot irányítják.
1811-re e bankárok többsége átállt Napóleon ellenzékébe, mert ellenezték, hogy folytassa háborús politikáját. Franciaország
ekkor még a kereskedelmi kapitalizmus szakaszában volt, és az állandó háború káros volt a kereskedelmi tevékenységre.
Ennek következtében ez a csoport Bonaparte-ról Bourbonra váltott, és túlélte az 1815-ös rendszerváltást. Ez a politikai
mozgékonyság mintáját hozta létre, amely a későbbi rendszerváltások során változó sikerrel megismétlődött. Ennek
eredményeképpen a protestáns bankárok, akik az első birodalom alatt a pénzügyi életet irányították, az 1936-os reformig a
Francia Nemzeti Bank igazgatótanácsának főszereplői maradtak.
E személyek közül a főnök Mirabaud, Mallet, Neuflize és Hottinguer nevét viselte.
Az idősebb protestáns és zsidó bankárok közötti rivalizálás
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A tizenkilencedik század folyamán egy második csoporttal is bővült a francia bankárkör. Ez a második, nagyrészt zsidó
csoport szintén nem francia származású volt, a többségük germán (mint Rothschild, Heine, Fould, Stern és Worms), a
kisebbségük pedig ibériai eredetű (mint Pereire és Mires). A régebbi protestáns bankárok és az újabb zsidó bankárok között
hamarosan rivalizálás alakult ki. Ez a rivalizálás nagyrészt politikai, nem pedig vallási alapokon nyugodott, és a határokat
összezavarta, hogy a zsidó csoportból néhányan feladták vallásukat, és átálltak a protestáns csoportba (mint például Pereire
és Heine).
Mirabaud és Rothschild uralja az egész német pénzügyi rendszert
A két csoport közötti rivalizálás folyamatosan fokozódott a Júliusi Monarchiával (1830-1848), a Második Birodalommal
(1852- 1870) és a Harmadik Köztársasággal (1871-1940) kapcsolatos eltérő politikai hozzáállásuk miatt. Ebben a
rivalizálásban a protestáns csoport konzervatívabb volt, mint a zsidó csoport, előbbi langyos volt a Júliusi Monarchiával
szemben, lelkes a Második Birodalommal szemben, és ellenezte a Harmadik Köztársaságot. A zsidó csoport ezzel szemben
melegen támogatta a júliusi Monarchiát és a Harmadik Köztársaságot, de ellenezte a Második Birodalmat. Ebben a
rivalizálásban mindkét csoport vezetése a leggazdagabb és mérsékeltebb bankárcsaládban összpontosult. A protestáns csoport
vezetését a Mirabaud gyakorolta, amely a csoport balszárnyán állt.
A zsidó csoport vezetését a jobbszárnyon álló Rothschild látta el.
a csoport jobbszárnyán helyezkedett el. Ez a két szárny annyira közel állt egymáshoz, hogy Mirabaud és Rothschild (akik
együttesen uralták az egész pénzügyi rendszert, mivel gazdagabbak és hatalmasabbak voltak, mint az összes többi
magánbank együttvéve) gyakran együttműködtek egymással, még akkor is, amikor csoportjaik egésze versengett egymással.
Katolikus bankárok
Ezt az egyszerű képet 1838 után bonyolította a bankárok egy harmadik csoportjának lassú felemelkedése, akik katolikusok
voltak. Ez a csoport (amely olyan neveket tartalmazott, mint Demachy, Seillière, Davillier, de Germiny, Pillet-Will, Gouïn és
de Lubersac) lassan és későn emelkedett. Hamarosan két részre szakadt. Az egyik fele szövetséget kötött a Rothschildcsoporttal, és elfogadta a Harmadik Köztársaságot. A másik fele szövetségre lépett a nehézipar (nagyrészt katolikus) növekvő
hatalmával, és vele együtt emelkedett, a második birodalom és a korai harmadik köztársaság alatt egy erős iparibankcsoportot alkotva, amelynek legfőbb nyílt megnyilvánulása a Comité des Forges (a francia acél "tröszt") volt.
Rothschild francia befektetési bankja
Így az 1871-1900 közötti időszakban három nagy csoport létezett Franciaországban: (a) a zsidók és katolikusok szövetsége,
amelyet Rothschild uralt; (b) a katolikus iparosok és katolikus bankárok szövetsége, amelyet Schneider, az acélgyáros uralt;
és
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(c) a protestáns bankárok csoportja, amelyet Mirabaud uralt. Ezek közül az első elfogadta a Harmadik Köztársaságot, a másik
kettő elutasította a Harmadik Köztársaságot. Az első csoport az 1871-1900 közötti időszakban gazdagodott meg, főként a
legnagyobb francia befektetési bank, a Banque de Paris et des Pays Bas (Paribas) feletti ellenőrzés révén. Ez a Paribas-blokk
1906-ra meghatározó helyzetbe került a francia gazdasági és politikai életben.
A bankcsoportok megbénítják a francia politikai és gazdasági rendszert
A Paribas-szal szemben a protestáns bankárok 1904-ben saját befektetési bankot, az Union Parisienne-t hoztak létre. Az
1904-1919 közötti időszakban az Union Parisienne csoport és a Comité des Forges csoport szövetséget kötött a Harmadik
Köztársasággal és a Paribas-blokkal szembeni közös ellenállásuk alapján. Ezt az új kombinációt nevezhetjük Union-Comité
blokknak. E két nagyhatalom, a Paribas-blokk és az Union-Comité-blokk rivalizálása tölti ki a francia történelem lapjait az
1884-1940 közötti időszakban. Megbénította a francia politikai rendszert, és a Dreyfus-ügyben, majd 1934-1938-ban ismét
elérte a válságos szintet. Részben megbénította a francia gazdasági rendszert is, késleltetve a pénzügyi kapitalizmusból a
monopolkapitalizmusba való átmenetet, és megakadályozva a gazdasági fellendülést a depresszióból az 1935-1940 közötti
időszakban. Nagyban hozzájárult az 1940-es francia vereséghez. Jelenleg csak ennek a harcnak a gazdasági vonatkozásaival
foglalkozunk.
Franciaországban a kereskedelmi kapitalizmus szakasza sokkal tovább tartott, mint Nagy-Britanniában, és csak 1830 után
kezdte követni az ipari kapitalizmus. A pénzügyi kapitalizmus szakasza viszont csak 1880 körül kezdődött el igazán, és a
monopolkapitalizmus szakasza csak 1925 körül vált nyilvánvalóvá.
A legnagyobb bankárok szoros kapcsolatban álltak a kormányokkal
Mindezen időszak alatt a magánbankárok továbbra is léteztek és hatalmuk egyre nőtt.
A kereskedelmi kapitalizmusban alapítottak, eleinte elsősorban a belföldi és külföldi kormányzati kötelezettségek iránt
érdeklődtek. Ennek eredményeként a legnagyobb magánbankárok, mint a Rothschildok vagy Malleték, bensőséges
kapcsolatban álltak a kormányokkal, és viszonylag gyenge kapcsolatban álltak az ország gazdasági életével. Ezt a helyzetet
az 1830-1870 közötti időszakban a vasút megjelenése változtatta meg. A vasutakhoz olyan tőkére volt szükség, amelyet
egyetlen magánbankár sem tudott volna saját forrásaiból biztosítani. A nehézségek megoldására befektetési bankokat,
betétbankokat, takarékbankokat és biztosítótársaságokat hoztak létre, amelyek összegyűjtötték a sok ember kis
megtakarításait, és ezeket a magánbankárok rendelkezésére bocsátották, hogy oda irányítsák, ahová jónak látják. Így a
magánbankár inkább más személyek pénzeszközeinek kezelőjévé vált, mintsem a saját pénzének hitelezőjévé. Másodszor, a
magánbankár sokkal befolyásosabbá és kevésbé észrevehetővé vált. Most már milliárdokat irányított, ahol korábban milliókat
irányított, és mindezt feltűnésmentesen tette, nem a saját nevében, hanem a háttérből, a nyilvánosság elől elrejtve a
magánmegtakarítások megcsapolására létrehozott pénzügyi és hitelintézetek sokasága által. A nyilvánosság nem vette észre,
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hogy az új pénzügyi vállalkozások igazgatóinak listáját még mindig magánbankárok és ügynökeik neve díszíti. Harmadszor,
a vasút megjelenése új gazdasági hatalmakat hozott létre, különösen a
a vasgyártásban és a szénbányászatban. Ezek az új hatalmak, az első erős gazdasági befolyások az államban, amelyek
mentesültek a magánbankok ellenőrzésétől, Franciaországban egy olyan tevékenységből eredtek, amely nagyon érzékeny a
kormányzat kegyeire és ellenszenvére: a fegyverkezési iparból.
Magántulajdonosi és társas vállalkozások
Az ipari kapitalizmus Franciaországban, mint másutt, a textilipar és a vasgyártás területén kezdődött. A kezdetek már 1830
előtt felismerhetők, de a növekedés mindenkor lassú volt. Tőkehiány nem volt, mivel a franciák többsége gondos megtakarító
volt, de inkább a fix kamatozású kötelezettségeket (általában államkötvényeket) részesítették előnyben a saját tőkével
szemben, és inkább családi vállalkozásokba fektettek, mint más eredetű értékpapírokba. A vállalati szervezeti forma
használata nagyon lassan terjedt el (bár a francia törvények 1807-ben engedélyezték, korábban, mint máshol). A
magántulajdonosi és a társas vállalkozások még a huszadik században is népszerűek maradtak. Ezek többségét nyereségből
és családi megtakarításokból finanszírozták (mint Angliában). Amikor ezek sikeresek voltak és megnőttek, a tulajdonosok
gyakran leállították a meglévő vállalkozás növekedését, és a régi mellett egy vagy több új vállalkozást indítottak. Ezek néha
azonos gazdasági tevékenységet folytattak, de gyakrabban egy szorosan kapcsolódó tevékenységet folytattak. Az erős családi
érzelmek akadályozták a nagy egységek vagy köztulajdonban lévő vállalatok növekedését, mivel nem akartak kívülállóknak
befolyást adni a családi vállalkozásokban. A fix kamatozású kötelezettségek befektetésekkel szembeni előnyben részesítése
megnehezítette, hogy a vállalatok könnyen és stabilan növekedjenek. Végül a közhatalom, különösen az adószedő ellen
irányuló erős érzés növelte a vonakodást a magánvállalati szervezeti formák helyett az állami szervezeti formák
bevezetésétől.
A Schneider-féle fegyvermonopólium
Ennek ellenére az ipar növekedett, és a legnagyobb lendületet a vasút megjelenése adta, amely megnövelte az acél és a szén
iránti keresletet, valamint III. Napóleon kormánya (1852-1870), amely az ipari piacot a fegyverek iránti új kereslettel
egészítette ki. Napóleon különös kegyben részesített egy vas- és fegyvergyártó céget, a Le Creusot-i Schneider céget. Eugene
Schneider monopóliumot szerzett a francia kormány fegyverellátásában, anyagokat értékesített a kormány által támogatott
vasútépítésekhez, a képviselőház elnöke, mezőgazdasági és kereskedelmi miniszter lett. Aligha meglepő, hogy az iparosok
egyfajta aranykorszakként tekintettek vissza a második birodalom időszakára.
Két gazdasági tömb összecsapása
A nehéziparosok politikai befolyásának elvesztése 1871 után csökkentette profitjukat, és arra késztette őket, hogy a katolikus
bankárokkal szövetkezzenek. Így a pénzügyi kapitalizmus és a monopolkapitalizmus közötti harcot, amely a legtöbb
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országban megjelent, Franciaországban két olyan gazdasági blokk összecsapása váltotta fel, amelyek mindketten érdekeltek
voltak az iparban és a bankszektorban egyaránt, és egyikük sem volt hajlandó elfogadni azokat az unortodox banki
eljárásokat, amelyek a monopolkapitalizmus egyik fő céljává váltak. Ennek eredményeképpen a monopolkapitalizmus későn
jelent meg Franciaországban, és amikor megjelent, a két nagy blokk között alakult ki, mindkettőre kiterjedt, de nagyrészt
független volt bármelyik központi irányítástól. Ezt az új, autonóm és meglehetősen amorf csoportot, amely a
monopolkapitalizmus felemelkedését tükrözte, Lille-Lyons tengelynek nevezhetjük. Lassan emelkedett fel 1924 után, és az
1940-es vereség után vette át az irányítást Franciaországban.
A pénzügyi kapitalizmus felemelkedése Franciaországban
A pénzügyi kapitalizmus felemelkedését Franciaországban, mint máshol is, a vasútépítéshez szükséges tőke iránti igény tette
lehetővé. A Crédit Mobilier 1852-es megalapítása (60 millió frankos vagyonnal) tekinthető a francia pénzügyi kapitalizmus
nyitódátumának. Ez a bank volt a mintája a később Németországban létrehozott hitelbankoknak, és hozzájuk hasonlóan
vegyes tevékenységet folytatott: takarékszámlákat, kereskedelmi hiteleket és befektetési banki tevékenységet. A Credit
Mobilier 1867-ben csődbe ment, de ezután további bankokat alapítottak, egyeseket vegyesen, másokat inkább a brit vagy
amerikai mintára specializálódva.
Több mint 300 milliárd frankot vettek el a francia néptől értéktelen értékpapírokkal
Miután elkezdődött, a franciaországi pénzügyi kapitalizmus ugyanazokat a túlkapásokat mutatta, mint máshol.
Franciaországban ezek rosszabbak voltak, mint Nagy-Britanniában vagy Németországban (az 1884-es reformok után), bár
nem hasonlíthatóak össze az Egyesült Államokban tapasztalható őrület és csalás mértéktelenségével. Franciaországban,
akárcsak Nagy-Britanniában, a pénzügyi kapitalizmus legfőbb hőstettei a XIX. században a külföldön, és inkább az állami,
mint az üzleti értékpapírokban voltak tapasztalhatók. A legrosszabb delíriumos időszakok az 1850-es évek elején voltak,
majd a
az 1880-as évek elején, majd a huszadik század nagy részében. Az első időszak egyetlen évében (1854. július 1. és 1855.
július 1. között) nem kevesebb, mint 457 új vállalatot alapítottak Franciaországban, amelyek együttes tőkéje elérte az 1
milliárd frankot. Az értékpapír-vásárlók veszteségei olyan nagyok voltak, hogy 1856. március 9-én a kormánynak
ideiglenesen meg kellett tiltania minden további értékpapír-kibocsátást Párizsban. Az 1876 és 1882 közötti időszakban ismét
több mint I milliárd franknyi új értékpapírt bocsátottak ki, ami 1882-ben összeomláshoz vezetett. Végül pedig az 1900-1936
közötti teljes időszakban a pénzügyi kapitalizmus egyértelműen uralta Franciaországot. 1929-ben egy párizsi újság becslése
szerint harminc év alatt (az 1899-es Humbert-sikkasztástól kezdve) több mint 300 milliárd frankot (ami Franciaország 1929es teljes állami és magánadósságának felel meg) vettek el értéktelen értékpapírokkal a francia néptől.
A francia gazdasági rendszer központja a huszadik században nem a Francia Nemzeti Bankban volt, ahogyan egyesek hitték,
hanem egy szinte ismeretlen intézménycsoportban, a magánbankokban. Több mint száz ilyen magánbank volt, de csak
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körülbelül egy tucatnyi volt jelentős, és még ebben a szűk csoportban is kettő (Rothschild és Mirabaud) volt erősebb, mint a
többi együttvéve. Ezeket a magánbankokat Haute Banque néven ismerték, és a francia gazdasági rendszer
főparancsnokságaként működtek. Részvényeiket szorosan, mintegy negyven család kezében tartották, és pénzügyi
tevékenységükről nem adtak ki jelentést. Néhány kivételtől eltekintve ugyanazok a magánbankok voltak, amelyek a Bank of
France-ot is létrehozták. Hét zsidó bankból álló csoportra (Rothschild, Stern, Cahen d'Anvers, Propper, Lazard, Spitzer és
Worms), hét protestáns bankból álló csoportra (Mallet, Mirabaud, Heine, Neuflize, Hottinguer, Odier és Vernes) és öt
katolikus bankból álló csoportra (Davillier, Lubersac, Lehideux, Goudchaux és Demachy) oszlottak. A huszadik századra a
zsidók és a protestánsok között megjelent az alapvető szakadás, amelyre már utaltunk, és a katolikus csoport kettészakadt,
hogy vagy a zsidókkal, vagy a monopolisztikus nehézipar erőivel szövetkezzen. Mindazonáltal a különböző csoportok
továbbra is együttműködtek a Francia Bank irányításában.
A Francia Bankot negyven család irányította.
A Francia Bank csak névlegesen volt a francia pénzügyi kapitalizmus központja, és nem rendelkezett önálló hatalommal.
1936-ig, akárcsak 1813-ban, a bankot létrehozó maroknyi magánbank irányította, azzal a különbséggel, hogy a huszadik
században ezek közül néhányan szorosan szövetkeztek az iparosok egy ugyancsak kis létszámú, de még inkább amorf
csoportjával. A szakadék ellenére a két blokk együttműködött egymással hatalmuk e fontos eszközének irányításában.
A Francia Bankot a negyven család irányította (és nem kétszáz, ahogyan gyakran állították), mivel a bank alapszabálya
rendelkezett arról, hogy csak a 200 legnagyobb részvényes jogosult szavazni a régensek tanácsának (a bank irányító
testületének) tagjaira. 182 500 részvény volt forgalomban, amelyek egyenként 1000 frank névértékűek voltak, de általában
ennek öt-tízszeresét érték. A huszadik században 30 000-40 000 részvényes volt. A tizenkét megválasztott régens közül 200an szavazhattak, 78-an társaságok vagy alapítványok, 122-en pedig magánszemélyek voltak. Mindkét osztályt a
magánbankok uralták, és olyan sokáig uralták, hogy a régensek helyei
gyakorlatilag örökletesek lettek. A régensek névsorában bekövetkezett legfőbb változásokat a nehézipar növekedése és a női
vonalakon keresztül történő mandátumátadás okozta. Három helyet jóval több mint egy évszázadon keresztül ugyanazok a
családok birtokoltak. A huszadik században a Rothschild, Mallet, Mirabaud, Neuflize, Davillier, Vernes, Hottinguer és
rokonaik neve folyamatosan szerepelt a régensek testületében.
Negyven család irányítja a tizenkilenc fő bankot.
A Francia Nemzeti Bank egyfajta vezérkaraként működött annak a negyven családnak, amelyek a tizenkilenc fő
magánbankot irányították. Kevés erőfeszítést tettek az ügyek befolyásolására a re-diszkontrátával, és 1938-ig nem
alkalmaztak nyíltpiaci műveleteket. Az államot befolyásolta, hogy a kincstárnak szüksége volt a Francia Nemzeti Bank
pénzeszközeire. A többi bankot kizárólag francia módszerekkel befolyásolták: házassági szövetségekkel, közvetett
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megvesztegetéssel (azaz a jól fizető banki és ipari állások ellenőrzésével), valamint azzal, hogy a francia bankok bármilyen
válságban teljesen a Francia Nemzeti Banktól függtek. Ez utóbbi abból adódott, hogy a francia bankok nem az
aranytartalékokra helyezték a hangsúlyt, hanem a kereskedelmi papírokat tekintették legfőbb tartalékuknak. Minden olyan
válsághelyzetben, amikor ezt a papírt nem tudták elég gyorsan likvidálni, a bankok a Francia Nemzeti Bank korlátlan
bankjegykibocsátó hatalmához folyamodtak.
A befektetési bank hosszú távú tőkével látta el az ipart
A francia gazdaság irányításának harmadik vonalában a "barques d'affaires"-nek nevezett befektetési bankok álltak. Ezeket
két bank uralta: a Rothschild-csoport által 1872-ben létrehozott Banque de Paris et des Pays Bas és a rivális blokk által 1904ben alapított Banque de l'Union Parisienne. Ezek a befektetési bankok hosszú távú tőkével látták el az ipart, cserébe pedig
részvényeket és igazgatósági tagságokat vettek át. A részvények nagy részét újra eladták a nyilvánosságnak, de az igazgatói
tisztségeket határozatlan ideig megtartották ellenőrzési céllal. 1931-ben a Paribas 357 vállalat értékpapírjait birtokolta, és
saját igazgatói és felsővezetői 180 igazgatói tisztséget töltöttek be 120 jelentősebb vállalatban. Az ellenőrzést gyakran
megkönnyítette a szavazati jogot nem biztosító részvények, többszörös szavazati jogot biztosító részvények, kooptatív
igazgatói tisztségek és a pénzügyi kapitalizmus egyéb finomításai. A Paribas által létrehozott General Wireless Company
például 200 000 darab 500 frank értékű részvényt osztott szét részvényenként. Ebből 181.818 részvény, amelyet a
nyilvánosságnak adtak el, egyenként egy tized szavazattal rendelkezett, míg 18.182 részvény, amely a bennfentes csoport
birtokában volt, egy-egy szavazattal. Hasonló volt a helyzet a Havas részvények esetében is, amelyeket szintén a Paribas
bocsátott ki.
Összekapcsolt igazgatósági tagság
A nem zsidó magánbankok és ipari szövetségeseik befektetési bankja az Union Parisienne volt. Tizenhat igazgatója között
olyan neveket találunk, mint Mirabaud, Hottinguer, Neuflize, Vernes, Wendel, Lubersac és Schneider az 1934 előtti
időszakban. A két legnagyobb részvényes 1935-1937-ben Lubersac és Mallet volt. E bank igazgatói 1933-ban további 124
igazgatói tisztséget töltöttek be 90 fontos vállalatnál. Ugyanakkor 338 vállalatban rendelkezett részvényekkel. A bank által
birtokolt részvények értéke
Union Parisienne 1932-ben 482,1 millió frankot, a Paribas által birtokolt részvények értéke pedig 548,8 millió frankot tett ki,
ami mindkettőre összesen 1030,9 millió frankot jelent.
A zsidó magánbankárok csoportjának hanyatlása
A negyedik sorban öt fő kereskedelmi bank állt, amelyek 1932-ben 4 416 fiókkal rendelkeztek. A század elején ezek mind a
"Paribas konzorciumhoz" tartoztak, de az Union Parisienne 1904-es megalapítása után lassan átálltak az új tömbhöz, a
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Comptoir National d'Escompte szinte azonnal, a többiek lassabban követték őket. Ennek eredményeképpen a két nagy blokk
ellenőrzése a nagy betétbankok felett meglehetősen vegyes volt a huszadik század folyamán, a magánbankárok régi zsidó
csoportja meglehetősen folyamatosan veszített teret. E csoport hanyatlása szorosan összefüggött a nemzetközi pénzügyi
kapitalizmus hanyatlásával, és a legsúlyosabb csapást az első világháborúból eredő külföldi kötvények veszteségei
jelentették. A regionális betétbankok különböző mértékben tartoztak a két tömb egyikének vagy másikának ellenőrzése alá, a
Paribas ellenőrzése északon, nyugaton és délen volt erősebb, míg az Union-Comité tömb északkeleten, keleten és délkeleten
volt erősebb. A takarékpénztárak és biztosítótársaságok ellenőrzése is megosztott volt, különösen ott, ahol ezeket még azelőtt
alapították, hogy a két blokk elérte volna mai formáját. Franciaország legnagyobb biztosítótársaságának például, amelynek
tőkéje és tartalékai 1931-ben 2463 millió frankot tettek ki, olyan nevek voltak az igazgatói, mint Mallet, Rothschild,
Neuflize, Hottinguer stb.
A bankárcsaládok felosztják érdekeltségi körüket a különböző iparágakban és közműszolgáltatókban.
A két tömb közötti együttműködés a bankrendszer alsóbb szintjein (és magában a Bank of France-ban) általában nem terjedt
ki az ipari vagy kereskedelmi tevékenységre. Ott a piacon kívüli verseny kemény volt, és 1932-1940-ben élethalálharccá vált.
Bizonyos tevékenységekben érdekszférák húzódtak a két csoport között, és így a verseny csökkent. Franciaországon belül
alapvetően kelet és nyugat között volt a felosztás, a zsidó csoport a hajóépítésre, a transzatlanti kommunikációra és
szállításra, valamint a közművekre helyezte a hangsúlyt nyugaton, míg a protestáns-katolikus csoport a vasra, acélra és a
fegyverkezésre keletre. Franciaországon kívül az előbbi csoport a gyarmatokat, Észak-Afrikát és a Földközi-tenger keleti
részét uralta, míg az utóbbi csoport Közép- és Kelet-Európára helyezte a hangsúlyt (főként az 1920-ban létrehozott Union
européene industrielle et financière révén, amely a Kisantant gazdasági megfelelője volt).
A bankcsoportok közötti rivalizálás világméretű következményei
Néhány területen a két csoport rivalizálásának világméretű kihatásai voltak. A kőolajtermékek területén például a zsidó
bankárok a Banque de Paris et des Pays Bas-on keresztül a Compagnie française des pétroles-t irányították, amely a Standard
Oil és Rockefeller szövetségese volt, míg a katolikus-protestáns bankárok az Union Parisienne-n keresztül a Petrofina-t,
amely a Royal Dutch Shell és a Deterding szövetségese volt. Jules
Exbrayat, a Demachy et Cie. (amelyben François de Wendel többségi tulajdonos volt) az Union Parisienne és a Petrofina
igazgatója volt, Alexandre Bungener, a Lubersac et Cie. társa pedig szintén az Union Parisienne és a Petrofina igazgatója
volt. Charles Sergeant, aki egykor a pénzügyminisztérium államtitkára és a Francia Nemzeti Bank alelnöke volt, évekig az
Union Parisienne elnöke volt, és az egyik blokkban hasonló szerepet játszott, mint Horace Finaly a másik blokkban. A
Petrofina és az Union européene industrielle et financière igazgatója volt. Amikor 1938-ban egészségi okokból visszavonult,
több pozícióban (többek között a Petrofina és az Union Parisienne élén) Jean Tannery, a Francia Nemzeti Bank tiszteletbeli
kormányzója lépett a helyébe. Ugyanakkor Joseph Courcelle, a korábbi pénzügyi felügyelő tizenhét vállalat, köztük a
Petrofina és az Union Parisienne igazgatója volt. A másik oldalon Horace Finaly a Paribas vezérigazgatója és a Standard
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Franco-Américaine igazgatója volt, míg fia, Boris a Cie. française des pétroles igazgatója. Jules Cambon volt nagykövet és
Emile Oudot, mindketten a Parisbas igazgatói, a Standard Franco- Américaine és a Standard française des pétroles igazgatói
voltak (mielőtt ezek 1938-ban egyesültek).
A francia gazdaság kereskedelmi szövetségekbe, ipari monopóliumokba és kartellekbe szerveződött.
Az általunk vázolt bankrendszeren kívül a francia gazdaság kereskedelmi szövetségek, ipari monopóliumok és kartellek
sorába szerveződött. Ezeket általában a magánbankárok katolikus-protestáns blokkja irányította, mivel a zsidó csoport
továbbra is a pénzügyi kapitalizmus régebbi módszereit alkalmazta, míg riválisaik a monopolkapitalizmus nyilvánvalóbb
módszerei felé haladtak. Ilyen esetekben a zsidó csoport által ellenőrzött egyes vállalatok gyakran csatlakoztak a rivális blokk
által létrehozott kartellekhez és társulásokhoz.
A monopolisztikus ipari ellenőrzés központja
A monopolisztikus ipari ellenőrzések rendszerének középpontjában a Confédération générale du patronat français állt, amely
1936 után (Matignon-megállapodások) a francia ipar nagy részét érintő kollektív tárgyalásokat folytatta. A Confédération az
ipar különböző ágaihoz tartozó szekciókra oszlott. A Confédération körül egy sor általános szakmai szövetség és kartell
működött, mint például a Comité des Forges, Comité centrale des Houillères, Union des industries métallurgiques et
minières, Société de l'industrie minérale, stb. Ezek alatt számos regionális szövetség és helyi kartell működött. Ezeket
pénzügyi ellenőrzések, családi szövetségek és egymásra épülő pozíciók révén egyetlen egésszé integrálták.
Monopóliumok a fémiparban
Ebben a rendszerben a Comité des Forges, a kohászati ipar szakmai szövetsége kulcspozíciót töltött be. Franciaországban a
vasipar eredetileg szétszórtan, kisvállalkozásokban működött. Ezek közül a Schneider család által 1838-ban megvásárolt Le
Creusot-i gyárakat III. Napóleon olyannyira előnyben részesítette, hogy azok kezdtek a fémipar főszereplőivé válni.
Franciaország fémipari vállalatává. A második birodalomból a harmadik köztársaságba való átmenet következtében a
kormányzati kiváltságok elvesztése és a Schneider presztízsére mért csapás következtében, amelyet a Krupp acélágyúinak
1870-es győzelme jelentett a Le Creusot bronzágyúival szemben, Franciaország egész fémipara a monopólium felé kezdett
fordulni, és magánbankároknál kezdett tőkét keresni. A monopólium felé fordulás szinte azonnal megjelent, különösen a
comptoir (közös értékesítési ügynökség) tipikus francia formájában.
Mint már említettük, 1884-ben megalakult a Comité des Forges, mint Franciaország összes kohászati iparának szövetsége,
egyetlen comptoir segítségével, hogy megakadályozza az árversenyt. A huszadik századra a Comité des Forges több mint
200 vállalat képviselőiből állt, amelyek névleges tőkéje körülbelül 8 milliárd frank volt, de amelyek értékpapírjai 1939-ben
közel 100 milliárd frankot értek. A 200 vállalat közül a legfontosabbak talán az Établissements Schneider; Les Forges et
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Aciéries de la Marine et Homécourt; La Société des Petits-Fils de François de Wendel; Les Aciéries de Longwy, és így
tovább. 1939-re a francia acéltermelés 75 százaléka hat vállalathoz tartozott. A monopolisztikus hatások azonban sokkal
erősebbek voltak, mint azt ezek a számok mutatják. A Comité des Forges 200 cégéből csak 70 volt jelentős a vas- és
acélgyártásban. Ennek a 70-nek az összesített kapitalizációja körülbelül 4 milliárd frank volt. E cégek közül 51, amelyek
1939-ben 2 727 054 000 frank tőkével rendelkeztek, az Union-Comité blokkban voltak, és a Schneider-Mirabaud szövetség
irányítása alatt álltak. Tizenegy vállalat 506 millió frank tőkével a Paribas blokkban volt. Nyolc cég 749 millió frank tőkével
nem volt sem a blokkban, sem a kétes blokkban.
Monopóliumok a széniparban
Némileg hasonló fejleményt találunk a francia széniparban. Ez talán nem meglepő, mivel a szénipart nagyrészt ugyanazok a
csoportok uralták, mint az acélipart. 1938-ra a francia széntermelés 77 százaléka 14 vállalathoz tartozott. Ezek közül három
vállalat a Wendel tulajdonában volt, aki így közvetlenül a francia széntermelés 15,3 százalékát, közvetve pedig jóval többet
irányított. Az acélágazatban a Comité des Forges-szal párhuzamosan, és ugyanannak a csoportnak az irányítása alatt állt a
szénágazatban a Comité-centrale des Houillères. Ezt a szénbányákat a termelés alapján kivetett adókkal támogatták. A
szervezeten belüli szavazati jog a pénzügyi hozzájáruláson alapult, így 13 vállalat a szavazatok több mint háromnegyedét,
Wendel pedig egyhatodát ellenőrizte. A francia szénipart majdnem olyan teljes mértékben az Union-Comité blokk
irányította, mint az acélipart. Franciaországban a szenet főként két területen találták meg: északnyugaton Lille környékén és
délkeleten Lyon környékén. Ez utóbbit szinte teljesen az Union-Comité blokk ellenőrizte, de a Paribas befolyása nagyon
nagy volt a sokkal gazdagabb északi területen. Ezek az északi Paribas-szénbányák voltak azok, amelyek fokozatosan
elsodródtak, és a monopolisztikus Lille-Lyons tengely egyik fő elemévé váltak.
A Paribas-blokk átvette az irányítást a kommunikáció és a nyilvánosság stratégiai területein.
Az Union-Comité blokk túlsúlyát az olyan fontos területeken, mint a vas, az acél és a szén, bizonyos mértékig ellensúlyozta
az az ügyes módszer, ahogyan a Paribas blokk átvette az irányítást a kommunikáció és a nyilvánosság stratégiai pontjai felett.
A párizsi tőzsdén 1936-ban mindössze 1 506 vállalatot jegyeztek be.
Ebből a számból csak körülbelül 600 volt jelentős. Ha ehhez hozzáadunk körülbelül 150-200 fontos, nem Párizsban
bejegyzett vállalatot, akkor összesen körülbelül 800 céget kapunk. Ebből a 800-ból a Paribas blokk 1936-ban majdnem 400at, az Union-Comité blokk pedig körülbelül 300-at ellenőrzött. A többit egyik blokk sem ellenőrizte. A Paribas által
ellenőrzött cégek nagyobb számát ellensúlyozta az Union-Comité cégek sokkal nagyobb tőkésítettsége. Ezt viszont
ellensúlyozta az a tény, hogy a Parisbas cégek stratégiai pozícióban voltak.
A Paribas rendszer élén Edouard de Rothschild báró állt.
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Az egész Paribas-rendszert a huszadik században Edouard de Rothschild báró vezette, de az aktív vezetője René Mayer volt,
a Rothschild bank igazgatója és James Rothschild házassága révén unokaöccse. A rendszer fő központja a Banque de Paris et
des Pays Bas volt, amelyet 1937-ig a Rothschild által 1880-ban Franciaországba hozott magyar-zsidó családból származó
Horace Finaly vezetett. Ebből a bankból irányították a francia gazdaság e blokk által ellenőrzött részének nagy részét.
Ebbe a részbe tartozott számos külföldi és gyarmati vállalat, közművek, óceánjárók, légitársaságok, hajóépítés és
mindenekelőtt a kommunikáció. Ez utóbbi csoportba tartozott a Cie. générale transatlantique, a Cie. générale de télégraphie
sans fils, a Radio-France, a Cie. française de câbles télégraphiques, a Cie. internationale des wagon-lits, a Havas és a
Hachette.
Havas - egy nagy monopolisztikus hírügynökség
A Havas egy nagy monopolisztikus hírügynökség volt, valamint Franciaország legjelentősebb reklámügynöksége. Mind a
híreket, mind a reklámokat el tudta nyomni vagy terjeszteni, és ezt meg is tette. Általában ingyenesen szállított híreket
azoknak a lapoknak, amelyek kinyomtatták az általa biztosított reklámszövegeket. Csaknem egy évszázadon keresztül titkos
támogatásokat kapott a kormánytól (ezt a tényt először Balzac fedte fel), és az 1930-as évek végére ezek a támogatások a
Népfront titkos alapjából fantasztikus méreteket öltöttek. A Hachette monopóliummal rendelkezett a folyóiratok
terjesztésében és a könyvterjesztés jelentős részével. Ezt a monopóliumot fel lehetett használni a kifogásolhatónak tartott
lapok megsemmisítésére. Ezt tették az 1930-as években Francois Coty reakciós L'Ami du peuple című lapjával.
A Rothschildok szövetséget kívánnak kötni Oroszországgal
1934 után az Union-Comité blokkot súlyosan megviselte a világválság, amely a nehézipart súlyosabban sújtotta, mint a
gazdaság más szegmenseit. 1937 után a Paribas-blokkot súlyosan megosztotta az antiszemitizmus erősödése, a depresszió
kezelésének ortodox és unortodox pénzügyi módszereiről folytatott vita, és mindenekelőtt,
a növekvő külföldi válság. A Rothschildok azon törekvése, hogy szövetséget kössenek Oroszországgal, és a Hitlerrel
szembeni ellenállási politikát folytassák, miközben támogatták a lojalista Spanyolországot, folytatták az ortodox pénzügyi
politikát, és a Comité des Forges ellen építették a szakszervezeteket, összeomlott a saját belső ellentmondásai, a saját
bizalmatlanságuk és Nagy-Britannia nyomása miatt.
Ahogy a két régebbi blokk így meggyengült, egy új blokk emelkedett gyorsan hatalomra közöttük. Ez volt a Lille-Lyons
tengely. Két regionális csoport köré épült - az egyik északon Lille körül, a másik délkeleten és keleten Lyon és Elzász körül.
Az előbbinek volt egy ága a belgiumi Brüsszelbe, míg az utóbbinak volt egy ága a svájci Bázelbe. A lille-i vég eredetileg
Rothschild-befolyás alatt állt, míg a lyoni vég eredetileg Mirabaud befolyása alatt állt. A két végpontot több magánbank és
két párizsi betétbank tevékenysége révén egyetlen egységgé integrálták. A magánbankok közé tartoztak az Odier, Sautter et
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Cie., S. Propper et Cie. és a Worms et Cie. A hitelbankok közé tartozott a Crédit Commercial de France és a Banque
française pour le commerce et l'industrie.
Monopóliumok az elektromos közművek, a vegyi anyagok, a textíliák és a könnyűfémek felett
Ez a Lille-Lyons tengely négy gazdasági tevékenység köré épült: elektromos közművek, vegyi anyagok, mesterséges
textíliák és könnyűfémek. Ez a négy monopolista és egymással összefüggő volt, főként technológiai okokból. Vagy
természetüknél fogva voltak monopolisztikusak (közművek), vagy azért, mert szűken ellenőrzött természeti erőforrásokon
alapultak (közművek és vegyi anyagok), vagy azért, mert a jövedelmező működéshez nagyszabású, melléktermékeket és
kapcsolódó tevékenységeket felhasználó működésre volt szükség (közművek, vegyi anyagok, mesterséges textíliák és
könnyűfémek), vagy azért, mert szoros szabadalmak használatát igényelték (vegyi anyagok, mesterséges textíliák és
könnyűfémek).
A Lille-Lyons tengely
Ezek a tevékenységek különböző okokból kapcsolódtak egymáshoz. Az északi közművek a szénre, míg a délkeleti közművek
a vízenergiára épültek. A könnyűfémek gyártása a rendelkezésre álló vízenergia miatt délkeletre koncentrálódott. Ezeket a
fémeket, főként alumíniumot, elektrolízissel állították elő, ami kémiai melléktermékeket eredményezett. Így a két
franciaországi könnyűfémipari vállalat a vegyipar területére lépett át. A textilipar már északon (Lille környékén) és
délkeleten (Lyon környékén) összpontosult. Amikor ez a textilipar a műszálak felé fordult, szövetségre kellett lépnie a
vegyipari cégekkel. Ez könnyű volt, mert a délkeleti vegyipari cégek már szoros kapcsolatban álltak a lyoni textilipari
cégekkel (főként a Gillet családdal), míg az északi vegyipari cégek már szoros kapcsolatban álltak a környék textilipari
cégeivel (főként a Motte családdal és rokonaival). Ezek az északi textilipari cégek a Paribas-szal együttműködve már a
terület leggazdagabb szénbányáit ellenőrizték. Ezek a szénbányák elkezdtek elektromos áramot termelni a bányában, és az
összes mellékterméket vegyi anyagok és mesterséges textíliák előállítására használták fel. Mivel az északi textilcsaládok
(mint például a Motte) házasság és kereskedelmi szövetségek révén már rokonságban álltak a délkeleti textilcsaládokkal
(mint például a Gillet), a Lille-Lyons tengely könnyen kialakulhatott ezen a vonalon.
A Lille-Lyons tengely átveszi az egész francia gazdaság irányítását
A két nagy blokk, a pénzügyi kapitalisták és a monopolkapitalisták, az orosz szövetség hívei és az enyhülés hívei, az ortodox
és az unortodox pénzügyi intézkedések, a zsidók és az antiszemiták közötti patthelyzet következtében Franciaország teljesen
megbénult és 1940-ben vereséget szenvedett. Ez a Lille-Lyons tengely számára teljesen elfogadható volt. Elégedetten fogadta
a vereséget, és német segítséggel elkezdte átvenni Franciaország egész gazdaságát. A Paribas-blokkot az antiszemita
törvények megsemmisítették, és számos fő erősségét átvették.
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Az Union-Comité blokkot súlyos csapások sorozata nyomorította meg, többek között Schneider összes külföldi birtokának és
Wendel legtöbb belföldi birtokának kényszerű eladása a németeknek (főként a Hermann Göring Werke-nek), a többi
lotaringiai vasbirtok lefoglalása és magának a Comité des Forges-nak a megszüntetése.
Óriásmonopóliumok irányítják Franciaország gazdaságát
Ezzel egyidejűleg a Lille-Lyons tengely megerősödött. A francia vegyipart, amelyet már nagyrészt az Etablissements
Kuhlmann monopolizált, egyetlen vállalatba (Société Francolor) kényszerítették, amelyet a Lille-Lyons tengely és az I. G.
Farben irányított. A könnyűfémipart, amelyet már nagyrészt az Alais, Froges és Camargue monopolizált, majdnem teljesen
központosították ebben a cégben. A mesterséges textilipart, amelyet már nagyrészt a Gillet-klikk monopolizált, egyetlen
vállalat, a France-Rayonne alá központosították, amely közös gillet-német irányítás alatt állt. Az autóipart egyetlen irányítás
alá vonták - a Comité d'organization d'automobiles - és létrehoztak egy közös gyártóvállalatot - Société générale française de
construction d'automobiles. Az egész rendszert egy kis lyoni csoport irányította, amelynek középpontjában a Gillet család
állt, és amelyet a politikai életben elsősorban Pierre Laval képviselt.
A három nagy gazdasági hatalmi tömb közötti harcok
A három nagy gazdasági hatalmi blokk közötti küzdelmeket Franciaországban az amerikaiak számára meglehetősen nehéz
megérteni, mivel azok nem tükröződtek az árversenyben a piacon, ahol az amerikaiak általában a gazdasági verseny
megjelenését várnák. Az árpolitika terén a három blokk általában együttműködött. A munkaerővel kapcsolatos
hozzáállásukban is együttműködtek, bár kisebb mértékben. Rivalizálásuk a gazdasági és politikai hatalom területén a
nyersanyagforrások, a hitel- és tőkeellátás, valamint a kormányzati eszközök ellenőrzéséért folytatott küzdelemben jelent
meg. Az árverseny, amely egy amerikai számára mindig is a gazdasági rivalizálás első, sőt egyetlen módszerének tűnt,
Európában általában a gazdasági rivalizálás utolsó lehetséges módszerének tekintették, olyan kölcsönösen romboló
módszernek, amelyet mindkét fél hallgatólagosan elkerült. Valójában Franciaországban, mint a legtöbb európai országban, a
versengő gazdasági csoportok semmi ellentmondást nem láttak abban, hogy összefogjanak, hogy az állam hatalmát
felhasználva kikényszerítsék e csoportok közös politikáját az árakkal és a munkaerővel szemben.
Az 1940-es francia vereség szétzúzta a gazdasági hatalmi tömbök közötti patthelyzetet, amely az 1930-as években
megbénította Franciaországot, és amely oly sokat tett a vereségért. A két régebbi blokk a német megszállás és a Vichy-rezsim
alatt megbomlott, a Paribas blokk az antiszemita törvények miatt, az Union-Comité blokk pedig azért, mert a németek és
francia kollaboránsaik számára kívánatosak voltak a birtokai. A Lille-Lyons tengely, élén a Banque Worms és a Banque de
l'Indochine társaival, a németek és régi társuk, Pierre Laval készséges kollaboránsaiként a francia gazdaság nagy részét
igyekeztek átvenni, és ebben meglehetősen sikeresek voltak, de a megszállás gazdasági zűrzavarai és a német megszállási
költségek terhei miatt nem tudtak jelentős hasznot húzni a helyzetükből. Ráadásul a nácikkal kollaborálóként a Lille-Lyons
tengely nem számíthatott arra, hogy túléli a német vereséget, és nem is tette.
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René Mayer
... [S]ome a Paribas személyzete [1945 óta jelentős szerepet játszott Franciaországban] ... nevezetesen René Mayer, a
Rothschild család érdekeltségeinek aktív vezetője, aki a háború utáni korai kormányban pénzügyminiszter volt. Később,
1962-ben De Gaulle a Rothschild bank igazgatóját, George Pompidou-t tette meg miniszterelnöknek. Az ilyen bankárok
meglehetősen kiemelkedő szerepe nem akadályozta meg Franciaországot abban, hogy az új gazdasági eljárásoknak azt a
mintáját kövesse, amelyet más országokban is megfigyelhettünk. A folyamatot késleltette a francia parlamenti rendszerből
eredő politikai bénultság, különösen a kabineteknek a pártok sokaságából eredő instabilitása. Az indokínai katonai válság,
majd az algériai polgárháború elhúzódása és meghiúsulása 1958-ig megakadályozta Franciaországot abban, hogy kielégítő
gazdasági rendszert alakítson ki.
Az Európai Gazdasági Közösség
A korábbi időszak egyetlen nagy eredménye azonban igen nagy volt - a francia szerep az Európai Közös Piac létrehozásában,
amely döntő jelentőségű volt. Ezt az 1957-es Római Szerződés hozta létre hat taggal (Franciaország, Nyugat-Németország,
Belgium, Hollandia, Olaszország és Luxemburg). A tervek szerint a tagok közötti belső vámkorlátokat fokozatosan, legalább
egy tucat év alatt szüntették volna meg, miközben közös külső vámot vezettek volna be a kívülállókkal szemben. Ily módon
egy olyan tömegpiacot biztosítanának, amely lehetővé tenné az alacsonyabb költségekkel járó tömegtermelést. Franciaország
nem tudott sokat hozzájárulni ehhez az új piachoz, amíg politikai instabilitásának véget nem vetett a tekintélyelvűbb mintára
1958-ban létrehozott V. Köztársaság (október 4-i alkotmány). Ugyanezen év decemberében leértékelték a frankot, és
költségvetési megszorító programot indítottak. A gazdasági tevékenység azonnal növekedésnek indult. Az ipari termelés
növekedési üteme 1961-ben elérte a 6,3 százalékot, 1962-ben pedig majdnem a 8,5 százalékot. Az aranytartalékok a
leértékelést követő két éven belül megduplázódtak.
Az ebből eredő jólét, amelyet a húsz országot tömörítő Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a Marshall-terv
utódszervezete) 1962-es jelentésében "gazdasági csodának" neveztek, egyenlőtlenül oszlott el, mivel a gazdák és az állami
alkalmazottak a méltányosnál kisebb részhez jutottak, és nemkívánatos
a megélhetési költségek inflációja (1953-ban 100 volt) 1956-ban 103-ra, 1961-ben 138-ra, 1962-ben pedig 144-re emelkedett.
Franciaországot és a többi közös piaci országot azonban a jólét soha nem látott szintjére emelte, ami szembetűnő ellentétben
állt a vasfüggönyön belüli szerencsétlen országok szürke körülményeivel. A britek, akik a "Külső Hét" (Ausztria, Dánia,
Norvégia, Portugália, Svédország, Svájc) európai szabadkereskedelmi társulást hoztak létre, hogy a tagok között szabad
kereskedelemre törekedjenek, de másokkal szemben ne legyen közös külső vámjuk, 1962-ben a Közös Piachoz való
csatlakozással igyekeztek felpörgetni meglehetősen letargikus gazdaságukat, de De Gaulle visszautasította őket, és ennek
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fejében azt követelte, hogy Nagy-Britannia mondjon le az Egyesült Államokkal való különleges kapcsolat kialakítására
irányuló, évtizedekre visszanyúló erőfeszítéseiről.

35. fejezet - Az Amerikai Egyesült Államok

... Az Egyesült Államokban kezdettől fogva munkaerőhiány állt szemben a példátlanul gazdag erőforrásokkal. Ennek
következtében még a mezőgazdaságban is a munkaerő-takarékos eszközökre és az egy munkanapra jutó nagy teljesítményre
törekedett. Ez azt jelenti, hogy az egy emberre jutó tőkeeszközök mennyisége szokatlanul magas volt az amerikai történelem
során, még a legkorábbi időszakban is, és ez kétségtelenül problémát jelentett egy fejletlen országban, ahol a
magánmegtakarítások sok generáción keresztül szűkösek voltak. Az ilyen megtakarítások felhalmozása a munkaerőmegtakarító mechanizmusokba való befektetés céljából már korán lehetőséget teremtett a pénzügyi kapitalizmus számára.
Ennek megfelelően az Egyesült Államokban a pénzügyi kapitalizmus hosszabb ideig és szélsőségesebb formában volt jelen,
mint bármely más országban. Ráadásul az ország mérete miatt a közlekedés problémája olyan akut volt, hogy a korai
csatornákhoz, vasutakhoz és vasiparhoz szükséges tőke nagy volt, és a helyi magánszemélyektől eltérő forrásokból kellett
előteremteni. Ennek nagy része állami támogatásból vagy külföldi befektetőktől származott. Ez már 1850-ben megfigyelhető
volt, és olyan tengerentúli kapcsolatai voltak, amelyek még az 1930-as években is fennálltak.
A pénzügyi kapitalizmus technikái a korrupció olyan szintjét érik el Amerikában, amely magasabb, mint a világ bármely
országában.
Az 1880-as évekre a pénzügyi kapitalizmus technikái New Yorkban és New Jersey északi részén jól kiépültek, és a korrupció
olyan szintjét érték el, amelyet egyetlen európai országban sem közelítettek meg. Ez a korrupció arra törekedett, hogy a
"bennfentesek" javára történő értékpapír-forgalmazások és -manipulációk révén becsapja az egyszerű befektetőket. Az ebben
elért siker önmagát igazolta, és e becstelenségek gyakorlói társadalmilag annyira voltak elfogadottak, amennyire a vagyonuk
feljogosította őket erre, anélkül, hogy a vagyon megszerzésének módját bármiféle ellenérzéssel illették volna. A korrupt
technikákat, amelyek a vasúti pénzügyi zsonglőrködés legvadabb napjaiban Daniel Drew vagy Jay Gould nevéhez fűződtek,
Morgan és mások is gyakorolták, akik a hosszabb ideig tartó sikerek révén váltak tiszteletreméltóvá, ami lehetővé tette
számukra, hogy befutott cégeket építsenek fel.
A Wall Street szoros szövetsége a két nagy párttal
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A Wall Street gyakorlatának bármilyen reformja a hátországból, különösen a nyugati mezőgazdasági területekről érkező
nyomás hatására jött létre, és sokáig késleltette a Wall Street szoros szövetsége a két nagy politikai párttal, amely 1880-1900ban alakult ki. Ebben a szövetségben 1900-ra Morgan befolyása a Republikánus Pártban dominált, fő riválisa egy
monopolkapitalista, az ohiói Rockefeller befolyása volt. 1900-ra a Wall Street nagyrészt elhagyta a Demokrata Pártot, amit a
Whitney családnak a demokratákból a republikánus belső körökbe való átlépése jelzett, nem sokkal azután, hogy családi
szövetséget kötöttek Morgannel. Ugyanebben az időszakban a Rockefeller család megfordította a fejlődés szokásos irányát
azzal, hogy a kőolaj monopóliumos területeiről a Chase National Bankon keresztül a New York-i banki körökbe került.
Hamarosan családi és pénzügyi szövetségek alakultak ki a Morganek, Whitney-k és Rockefellerek között, főként a Payne és
Aldrich családi kapcsolatok révén.
A New York-i pénzügyi kapitalizmus feudális struktúrára hasonlít
Csaknem ötven éven át, 1880-tól 1930-ig a pénzügyi kapitalizmus egy feudális struktúrához hasonlított, amelyben két
nagyhatalom, amelynek központja New Yorkban volt, számos kisebb hatalmat uralt New Yorkban és a tartományi
városokban egyaránt. Ezt a struktúrát, ahogyan az 1920-as években létezett, nem lehet röviden és iránytűszerűen leírni, mivel
az amerikai élet minden területére és különösen a gazdasági élet minden ágába beszivárgott.
A középpontban egy kevesebb mint egy tucatnyi befektetési bankból álló csoport állt, amelyek erejük csúcsán még jogi
személyiséggel nem rendelkező magántársaságok voltak. Ezek közé tartozott a J. P. Morgan; a Rockefeller család; a Kuhn,
Loeb and Company; a Dillon, Read and Company; a Brown Brothers and Harriman; és mások. Mindegyikük szervezeti vagy
személyes kapcsolatban állt különböző bankokkal, biztosítótársaságokkal, vasutakkal, közművekkel és ipari cégekkel. Az
eredmény egy sor gazdasági hatalmi hálót alkotott, amelyek közül a legfontosabbak New Yorkban összpontosultak, míg más,
ezekkel szövetséges tartományi csoportok Pittsburghben, Clevelandben, Chicagóban és Bostonban voltak megtalálhatók.
J. P. Morgan uralja a vállalati Amerikát
J. P. Morgan szoros kapcsolatban állt bankok és biztosítótársaságok egy csoportjával, köztük a First National Bank of New
Yorkkal, a Guaranty Trust Companyval, a Bankers Trusttal, a New York Trust Companyval és a Metropolitan Life Insurance
Companyval. Az egész összefonódás olyan üzleti cégek hálózatát uralta, amely az amerikai üzleti élet kétszáz legnagyobb
nem pénzügyi vállalatának legalább egyhatodát magában foglalta. Ezek között volt tizenkét közüzemi vállalat, öt vagy több
vasúti rendszer, tizenhárom ipari cég és az ország ötven legnagyobb bankja közül legalább öt. E cégek összesített vagyona
több mint 30 milliárd dollár volt. Ezek közé tartozott az American Telephone and Telegraph Company, az International
Telephone and Telegraph, a Consolidated Gas of New York, az Electric Bond and Share és a United Corporation Group
néven ismert elektromos közművek csoportjai (amelyek közé tartozott a Commonwealth and Southern, a Public Service of
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New Jersey és a Columbia Gas and Electric), a New York Central vasúti rendszer, a kilenc vonalból álló Van Sweringen
vasúti rendszer (Allegheny) (köztük a Chesapeake and Ohio; Erie; Missouri Pacific; Nickel Plate; és Pere
Marquette); a Santa Fe; az öt nagy vonalból álló Northern rendszer (Great Northern; Northern Pacific; Burlington; és mások);
a Southern Railway; a General Electric Company; United States Steel; Phelps Dodge; Montgomery Ward; National Biscuit;
Kennecott Copper; American Radiator és Standard Sanitary; Continental Oil; Reading Coal and Iron; Baldwin Locomotive;
és mások.
A Rockefeller-csoport monopolkapitalista szervezet volt
A Rockefeller-csoport, amely valójában egy monopolkapitalista szervezet volt, amely csak a saját nyereségét fektette be,
pénzügyi kapitalista egységként működött, szorosan együttműködve Morgannel. Az ország legnagyobb bankjával, a Chase
Nationalnel szövetkezve ipari hatalomként részt vett a különböző Standard Oil cégekben és az Atlantic Refining
Companyban, de az olajipar vagyonának több mint felét, valamint a Chase National Bank 2 1/3 milliárd dolláros vagyonát
ellenőrizte.
Kuhn Loeb uralja a vasutakat
A Kuhn, Loeb elsősorban a vasútban volt érdekelt, ahol uralta a Pennsylvaniát, a Union Pacificet, a Southern Pacificet, a
Milwaukee-t, a Chicago Northwesternt, a Katyt (Missouri-Kansas-Texas Railroad Company) és a Delaware and Hudsont. A
Bank of Manhattan és a Western Union Telegraph Company felett is uralma alatt állt, összesen közel 11 milliárd dollárnyi
eszközzel.
A Mellon-csoport vagyona eléri a 3,3 milliárdot
A pittsburghi központú Mellon-csoport uralta a Gulf Oil, a Koppers, az Alcoa, a Westinghouse Electric, a Union Trust
Company, a Mellon National Bank, a Jones and Laughlin Steel, az American Rolling Mill, a Crucible Steel és más cégek
vagyonát, összesen mintegy 3,3 milliárd dollár értékben.
Négy gazdasági blokk uralja a vállalati Amerikát
Számítások szerint az Egyesült Államok 200 legnagyobb nem pénzügyi vállalata, valamint az ötven legnagyobb bank az
1930-as évek közepén az összes ipari vállalat vagyonának 34 százalékát, az összes kereskedelmi bank vagyonának 48
százalékát, az összes közműszolgáltató vagyonának 75 százalékát és az összes vasút vagyonának 95 százalékát birtokolta.
Mind a négy osztály teljes vagyona közel 100 milliárd dollár volt, amely majdnem egyenlően oszlott meg a négy osztály
között. Az általunk említett négy gazdasági hatalmi tömb (Morgan; Rockefeller; Kuhn, Loeb and Company; és Mellon),
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valamint a du Pont, és a velük szövetséges három helyi csoport Bostonban, Clevelandben és Chicagóban együttesen a
következő százalékos arányokat uralták az itt vizsgált 250 vállalaton belül: az ipari cégeknél a teljes vagyon 58 százalékát, a
vasutaknál 82 százalékot, a közműveknél 58 százalékot. A nyolc hatalmi csoport által ellenőrzött vagyon összesített értéke
mintegy 61 205 millió dollár volt a teljes vagyonból.
198 351 millió dollárt tett ki 1935 végén e 250 legnagyobb vállalat 198 351 millió dolláros vagyonából. A Money Trust
gazdasági ereje Amerikában
szinte minden képzeletet felülmúl
Az e számok által képviselt gazdasági hatalom szinte minden képzeletet felülmúl, hogy felfogható legyen, és ezt még fokozta
az az aktív szerep, amelyet ezek a pénzügyi titánok a politikában vállaltak. Morgan és Rockefeller együtt gyakran uralták az
országos Republikánus Pártot, míg Morgan időnként kiterjedt befolyással rendelkezett az országos Demokrata Pártban (a
Morgan üzlettársai közül hárman általában demokraták voltak). Ők ketten állami szinten is erősek voltak, különösen Morgan
New Yorkban és Rockefeller Ohióban. Mellon hatalom volt Pennsylvaniában, du Pont pedig nyilvánvalóan politikai hatalom
volt Delaware-ben.
A Morgan-hierarchia
Az 1920-as években ez a gazdasági és politikai hatalmi rendszer hierarchiát alkotott, amelynek élén a Morgan-érdekeltségek
álltak, és mind a politikai, mind az üzleti életben főszerepet játszottak. Morgan nemzetközi szinten, külföldi, különösen
angliai szövetségeseivel együttműködve olyan mértékben befolyásolta a történelem eseményeit, amelyet nem lehet
részletesen meghatározni, de minden bizonnyal óriási.... volt.
A pénzügy és a monopolkapitalizmus uralja Amerikát
Az Egyesült Államokban azonban a pénzügyi kapitalizmus [rendszere] sokkal inkább
elhúzódóbb volt, mint a legtöbb külföldi országban, és nem követte a monopolkapitalizmus egyértelműen kialakult rendszere.
A szakaszok elmosódását számos esemény okozta, amelyek közül hármat kell megemlíteni: (1) számos pénzember és bankár
folyamatos személyes befolyása ; (2) a decentralizált állapot a
maga az Egyesült Államok, különösen a szövetségi politikai rendszer; és (3) a monopóliumellenes politika és jogi
hagyomány, amely legalább az 1890-es Sherman Antitrust Actig nyúlik vissza. Ennek következtében az Egyesült Államok
nem jutott el egy egyértelműen monopolisztikus gazdasághoz, és nem volt képes teljesen unortodox, az erőforrások teljes
körű felhasználását biztosítani képes pénzügyi politikát alkalmazni. A munkanélküliség, amely 1933-ban elérte a 13 millió
főt, 1940-ben még mindig 10 millió volt. Másrészt az Egyesült Államok hosszú lépéseket tett az érdekblokkok
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kiegyensúlyozása irányába azáltal, hogy nagymértékben megerősítette a munkás- és mezőgazdasági csoportokat, és élesen
korlátozta a pénzvilág és a nehézipar befolyását és kiváltságait.
A bankárok és az iparosok közötti összefonódás
Az amerikai gazdaság különböző csoportjai közül a pénzemberek álltak a legszorosabb kapcsolatban a nehéziparral, mivel ez
utóbbinak nagy szüksége volt tőkére a nehézberendezéseihez. A bankárok deflációs politikája főként azért volt elfogadható a
nehézipar számára, mert az Egyesült Államokban a nehéziparban - különösen az acél- és autógyártásban - a tömeges
munkaerő nem volt szakszervezetben, és a nehézipari termékek lassan csökkenő árai miatt továbbra is nyereségesen lehetett
volna termelni, ha a költségeket csökkenteni lehetett volna.
a munkaerő nagyarányú megszüntetésével, több nehézgép telepítésével csökkenteni lehetett. Ezen új berendezések nagy
részét, amelyek olyan futószalagos technikákhoz vezettek, mint a folyamatos szalaggal működő acélmű, a bankárok
finanszírozták. A nem szervezett munkaerővel a tömegmunkát alkalmazó munkáltatók naponta átrendezhették,
megkurtíthatták vagy felmondhatták a munkát előzetes értesítés nélkül, és így csökkenthették a munkaerőköltségeket, hogy
megfeleljenek a bankárok deflációjából eredő árcsökkenésnek. Azt a tényt, hogy a bérek csökkentése vagy a tömegmunkát
végző iparágakban történő nagyarányú elbocsátások a gazdaság egészének vásárlóerejét is csökkentették, a fogyasztói
javakat értékesítő más csoportok kárára, a nehézipari termékek gyártói figyelmen kívül hagyták. Így a bankárok deflációs
politikája és a bankárokkal szoros szövetségben álló nehézipar foglalkoztatási politikája a gazdákat, a könnyűipart, az
ingatlanokat, a kereskedelmi csoportokat és a társadalom más rétegeit is megkárosította. Amikor ezek a politikák az 19291933-as válságban elviselhetetlenné váltak, ezek a más érdekcsoportok, amelyek hagyományosan republikánusok voltak
(vagy legalábbis a nyugati farmerekhez hasonlóan nem voltak hajlandók a demokratákra szavazni, és nagyrészt hiábavaló
harmadik párti mozgalmakban vettek részt), elhagyták a Republikánus Pártot, amely továbbra is a nagy pénzvilág és a
nehézipar alárendeltje maradt.
A Demokrata Párt
A mezőgazdasági blokk, a könnyűipar, a kereskedelmi érdekeltségek (különösen az áruházak), az ingatlanpiac, a
szakemberek és a tömeges, képzetlen munkások átállása a Demokrata Párthoz 1932-ben Franklin D. Roosevelt és a New
Deal megválasztását eredményezte. Az új kormányzat arra törekedett, hogy ... jutalmazza és segítse azokat a csoportokat,
amelyek megválasztották. A farmereket a támogatásokkal segítették; a munkásokat a munkahelyteremtést és a vásárlóerő
biztosítását célzó kormányzati kiadásokkal, valamint a szakszervezeti szerveződés ösztönzésével; míg az ingatlanosokat, a
hivatásos embereket és a kereskedelmi csoportokat a farmerek és a munkások megnövekedett vásárlóerejéből eredő növekvő
kereslet segítette.
A New Deal
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A New Deal pénzügyek és a nehézipar elleni intézkedései elsősorban azt célozták, hogy e kettő ne ismételje meg az 19201933 közötti időszak cselekedeteit. A SEC-törvény a befektetők védelme érdekében az értékpapír-kibocsátások és a tőzsdei
gyakorlatok felügyeletére törekedett. A vasúttörvények arra törekedtek, hogy csökkentsék a vasúttársaságok pénzügyi
érdekeltségek általi pénzügyi kizsákmányolását, sőt szándékos csődbe juttatását (ahogyan William Rockefeller tette a
Chicago, Milwaukee és St. Paul vasúttársasággal, vagy ahogyan Morgan tette a New York, New Haven és Hartford
vasúttársasággal). Az 1933-as banki törvény elválasztotta a befektetési banki tevékenységet a betéti banki tevékenységtől. A
nehézipar által a munkaerő nagymértékű manipulálását az 1933-as Nemzeti Munkaügyi Kapcsolatokról szóló törvény
(National Labor Relations Act of 1933) korlátozta, amely a munkavállalók kollektív tárgyalási jogait igyekezett megvédeni.
Ugyanakkor az új kormányzat áldásával a vele szövetséges szakszervezeti csoportok arra törekedtek, hogy a nehézipar által
foglalkoztatott szakképzetlen munkaerő tömegeit szakszervezetbe tömörítsék, hogy megakadályozzák, hogy a nehézipar a
jövőben a csökkenő kereslet bármely időszakában tömeges elbocsátásokat vagy hirtelen és éles bércsökkentéseket
alkalmazzon. Ebből a célból létrehoztak egy Ipari Szervezési Bizottságot az ország egyetlen tömeges szakszervezetének
vezetője, John L. Lewis, az Egyesült Bányászok Szakszervezetének vezetője vezetésével, és megindították a
szakszervezetekkel nem rendelkező acél-, autó-, elektromos és egyéb iparágak munkásainak megszervezését.
A New Deal nagymértékben a bankárok javát szolgálta.
Mindez azt szolgálta, hogy az amerikai életben még szervezettebb és öntudatosabb érdekblokkok jöjjenek létre, különösen a
farmerek és a munkások körében, de nem jelentett győzelmet az unortodox finanszírozás számára, amely a valódi kulcsa akár
a monopolkapitalizmusnak, akár az irányított pluralista gazdaságnak. Ennek oka az volt, hogy a New Deal Roosevelt elnök
miatt alapvetően ortodox elképzelésekkel rendelkezett a pénz természetéről. Roosevelt nagyon is hajlandó volt kibillenteni a
költségvetés egyensúlyát és unortodox módon költeni egy depresszióban, mert felfogta azt az elképzelést, hogy a vásárlóerő
hiánya az oka a kereslet hiányának, ami eladatlan árukat és munkanélküliséget eredményez, ... és meglehetősen ortodox
elképzelései voltak a pénz természetéről. Ennek eredményeképpen kormánya inkább a depresszió tüneteit, mint okait kezelte,
és miközben a tünetek kezelésére unortodox módon költött, ezt a bankoktól kölcsönvett pénzzel tette, az elfogadott módon. A
New Deal lehetővé tette a bankárok számára, hogy pénzt teremtsenek, kölcsönvegyék a bankoktól, és elköltsék azt. Ez azt
jelentette, hogy a New Deal a bankok hitelére felhalmozta az államadósságot, és olyan korlátozott módon költötte el a pénzt,
hogy a kihasználatlan források drasztikus újrafelhasználása nem volt lehetséges.
A pénz természetének meg nem értése
A New Deal egyik legjelentősebb ténye a pénzzel kapcsolatos ortodoxia volt. A Fehér Házban töltött tizenkét év alatt
Rooseveltnek törvényes felhatalmazása volt arra, hogy a kormány által nyomtatott zöldhasúak formájában, a bankok
igénybevétele nélkül fiat-pénzt bocsásson ki. Ezt a jogkört soha nem használta ki. Az ilyen ortodoxia eredményeképpen a
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depressziónak a tétlen forrásokból eredő tüneteit csak akkor sikerült leküzdeni, amikor az 1942-es háborús vészhelyzet
lehetővé tette az államadósság korlátlan növelésének igazolását a magánszemélyektől és a bankoktól való korlátlan
hitelfelvétellel. Az egész epizód azonban a pénz természetének és a monetáris rendszer működésének meg nem értéséről
tanúskodott, aminek jelentős nyomai a háború utáni időszakban is megmaradtak.
Roosevelt elmélete a szivattyúzásról
Az egyik oka annak, hogy a New Deal hajlandó volt a pénz természetéről szóló ortodox elméletet és a pénzhasználat
unortodox gyakorlatát folytatni, abból adódott, hogy a Roosevelt-kormányzat nem ismerte fel magának a gazdasági
válságnak a természetét. Ez a kudarc Roosevelt "pumpafeltöltés" elméletében érhető tetten. Ő ... a pénzügyminiszteréhez
hasonlóan úgy vélte, hogy a gazdasággal szerkezetileg nincs semmi baj, egyszerűen csak ideiglenesen megrekedt, és magától
tovább fog működni, ha újraindítják. A New Deal elmélete szerint a gazdaság újraindításához csak viszonylag mérsékelt
mértékű, átmeneti kormányzati kiadásokra volt szükség. Ez vásárlóerőt (keresletet) teremtene a fogyasztói javak iránt, ami
viszont növelné a befektetők bizalmát, akik elkezdenének nagy összegű fel nem használt megtakarításokat befektetésekbe
fektetni. Ez ismét további vásárlóerőt és keresletet teremtene, és a gazdasági rendszer saját erejéből indulna el. A pénzügyek
és a nehézipar hatalmának megnyirbálása ezután megakadályozná az 1929-es összeomlás megismétlődését.
Az államadósság emelkedik Roosevelt téves elméletei alatt
A depresszió ezen elméletének elégtelensége 1937-ben mutatkozott meg, amikor a New Deal négy évnyi pumpálás és egy
1936-os győztes választás után leállította a kiadásokat. Ahelyett, hogy beindult volna, a gazdaság a történelem
legmeredekebb recessziójába zuhant. A New Dealnek újra kellett kezelnie a tüneteket, de most ... a kiadási programot [soha]
... nem lehetett ... befejezni, ... mivel a kormányzat ... nem rendelkezett ... a ... [elszántság] a rendszer megreformálására vagy
... arra, hogy a növekvő államadóssággal együtt megmeneküljön a bankhitelek felvételétől, és a kormányzat ... [úgy döntött,
hogy] nem fogadja el ... [a] valóban nagyarányú kiadásokat, amelyek szükségesek az erőforrások teljes foglalkoztatásához. A
kormányzatot ebből a zsákutcából a háborút követő újrafegyverkezési program szükségessége mentette ki. 1947 óta a
hidegháború és az űrprogram lehetővé tette, hogy ugyanez a helyzet folytatódjon, így a jólét még ma sem a megfelelően
szervezett gazdasági rendszer, hanem a kormányzati kiadások eredménye, és e kiadások bármilyen drasztikus csökkentése
akut depresszióhoz vezetne.
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36. fejezet - A gazdasági tényezők
Elemzői szempontból a huszadik század gazdasági helyzetének számos fontos eleme van. Ezek az elemek nem mind
egyszerre jöttek létre, és nem is mindenhol egyszerre jöttek létre. Az a sorrend, amelyben ezek az elemek létrejöttek,
nagyjából az a sorrend, amelyben itt felsoroljuk őket:
az életszínvonal emelkedése
iparosodás
a vállalkozások méretének növekedése
a vállalkozások tulajdonosi körének szétszóródása
az irányítás és a tulajdon szétválasztása
az ellenőrzés koncentrációja
a verseny csökkenése
növekvő egyenlőtlenségek a jövedelmek elosztásában
válsághoz vezető csökkenő bővülési ütem Az életszínvonal emelkedése
Az általános vagy átlagos életszínvonal emelkedése a modern korban nyilvánvaló, és - időszakos megszakításokkal - ezer
évre nyúlik vissza. Az ilyen fejlődés üdvözlendő, de nyilvánvalóan magával hoz bizonyos kísérő tényezőket, amelyeket meg
kell érteni és el kell fogadni. Az életszínvonal emelkedése - a legkorábbi szakaszait kivéve - nem jár együtt a szükségleti
cikkek fogyasztásának növekedésével, hanem a luxuscikkek fogyasztásának növekedésével, egészen addig a pontig, hogy az
alapvető szükségleti cikkeket luxuscikkek váltják fel. Az átlagjövedelmek emelkedésével az emberek egy bizonyos szint után
nem esznek egyre több fekete kenyeret, krumplit és káposztát, vagy nem viselnek egyre több ruhát. Ehelyett a fekete kenyeret
búzakenyérrel helyettesítik, és húst adnak az étrendjükhöz, a durva ruházatot pedig finomabb ruhadarabokkal helyettesítik; az
energiahordozó élelmiszerekről a védelmi élelmiszerek felé helyezik át a hangsúlyt.
Ez a folyamat a végtelenségig folytatható. Számos tanuló három szintre osztotta az árukat ebből a szempontból: (a)
szükségleti cikkek, b) ipari termékek és
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(c) luxuscikkek és szolgáltatások. Az elsőbe tartoznának az élelmiszerek és a ruházat; a másodikba a vasutak, az autók és a
rádiók; a harmadikba a filmek, a könyvek, a szórakozás, a jachtok, a szabadidő, a zene, a filozófia stb. tartoznak.
Természetesen a három csoport közötti határvonalak nagyon homályosak, és az egyes tárgyak helyzete társadalmanként, sőt
személyenként is változik.
Az életszínvonal emelkedésével a figyelem és az erőforrások csökkenő arányban jutnak az elsődleges vagy másodlagos
terméktípusokra, és egyre nagyobb arányban a másodlagos és harmadlagos terméktípusokra. Ennek nagyon fontos gazdasági
következményei vannak. Ez azt jelenti, hogy a luxuscikkek viszonylag fontosabbá válnak, mint a szükségletek. Ez azt is
jelenti, hogy a figyelem folyamatosan eltolódik az olyan termékekről, amelyek iránt a kereslet viszonylag rugalmatlan, az
olyan termékek felé, amelyek iránt a kereslet viszonylag rugalmas (azaz bővíthető). Ez alól vannak kivételek. Például a lakás,
amely nyilvánvalóan szükséglet, olyan termék, amely iránt a kereslet viszonylag rugalmas, és ez így is maradhat, amíg a
legtöbb ember palotákban él, de összességében a szükségletek iránti kereslet kevésbé rugalmas, mint a luxuscikkek iránti
kereslet.
Az életszínvonal emelkedése a megtakarítások (vagy a többlet felhalmozásának) a jövedelmek emelkedésével aránytalan
növekedését is jelenti. Mind a társadalmak, mind az egyének esetében meglehetősen általános szabály, hogy a
megtakarítások gyorsabban nőnek, mint a jövedelmek, ha ez utóbbiak emelkednek, már csak azért is, mert a megfelelő
szükségletekkel rendelkező személynek időbe telik, amíg eldönti, hogy milyen luxuscikkekre költi a jövedelemnövekedést.
Végül, az elsődleges termelésről a másodlagos termelésre való áttérés általában a tőkebefektetések igen nagymértékű
növekedésével jár, míg a másodlagos termelésről a harmadlagos termelésre való áttérés nem feltétlenül eredményezi a
tőkebefektetések arányosan nagymértékű növekedését. A szabadidő, a szórakozás, a zene, a filozófia, az oktatás és a
személyes szolgáltatások valószínűleg nem igényelnek olyan tőkebefektetéseket, mint amilyeneket a vasútépítés, az
acélgyárak, az autógyárak és a villamosművek építése igényel.
E tényezők eredményeként könnyen előfordulhat, hogy egy olyan társadalom, amelynek emelkedő életszínvonala olyan
pontra juttatta, ahol a másodlagos termelés hangsúlyozásáról a harmadlagos termelésre helyezi át a hangsúlyt, azzal a
szükségszerűséggel szembesül, hogy alkalmazkodnia kell egy olyan
olyan helyzethez, amelyben a luxuscikkek nagyobb hangsúlyt kapnak, mint a szükségleti cikkek, nagyobb figyelmet
fordítanak a rugalmas keresletű termékekre, mint a rugalmatlanokra, és a növekvő megtakarítások csökkenő beruházási
igényekkel járnak együtt.
Iparosság
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Az iparosítás a modern gazdasági fejlődés nyilvánvaló eleme. Ahogyan itt használjuk, nagyon konkrét jelentése van,
nevezetesen az élettelen erőnek a termelésben való alkalmazása. Hosszú korszakokon keresztül a termelés olyan élettelen
forrásokból származó erő felhasználásával történt, mint az emberi test, a rabszolgák vagy a vonóállatok, és viszonylag
keveset valósítottak meg olyan élettelen forrásokból származó erővel, mint a szél vagy a lezúduló víz. Az úgynevezett ipari
forradalom akkor kezdődött, amikor a szénből származó energia, amelyet egy élettelen gép - a gőzgép - szabadított fel, a
termelési folyamat fontos elemévé vált. A szél- és vízerő felhasználásának fejlődésén keresztül folytatódott a belső égésű
motorokban történő olajfelhasználásig, végül pedig az atomenergiából származó energiáig.
Az iparosodás lényegi eleme az egy főre jutó energiafelhasználás nagymértékű növekedése volt. A legtöbb európai országra
vonatkozóan nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok, de az Egyesült Államokban az egy főre jutó energiafelhasználás:

Az egy főre jutó energiafelhasználás e növekedése következtében az egy emberórára jutó ipari termelés jelentősen emelkedett
(az Egyesült Államokban 1899 és 1929 között 96 százalékkal). Az egy munkaórára jutó termelés növekedése tette lehetővé
az életszínvonal emelkedését és az iparosodás folyamatával járó beruházások növekedését.
Az ipari forradalom nem egy időben érte el Európa minden részét, sőt egyetlen ország minden részét sem. Általánosságban
elmondható, hogy a 18. század végén (1776 körül) Angliában kezdődött, és lassan terjedt kelet és dél felé egész Európában,
1830 után elérte Franciaországot, 1850 után Németországot, 1890 után pedig Olaszországot és Oroszországot. Az
iparosodásnak ez a kelet felé irányuló mozgása számos jelentős következménnyel járt, többek között azzal a meggyőződéssel,
hogy az újabb országok Angliával szemben hátrányban vannak, mivel Anglia előnyt szerzett. Ez nem volt igaz, mert
szigorúan időbeli szempontból ezek az újabb országok előnyben voltak Angliával szemben, mivel az újabb ipari
létesítményeik kevésbé voltak elavultak és kevésbé akadályozták őket az érdekek. Bármilyen előnye is volt Angliának, az a
jobb természeti erőforrásokból, a bőségesebb tőkekínálatból és a képzett munkaerőből adódott.
A vállalkozások méretének növekedése
A vállalkozások méretének növekedése az iparosodás folyamatának természetes következménye volt. Ez a folyamat igen
jelentős befektetett tőkekiadásokat igényelt, különösen az iparosodás korai szakaszához leginkább kapcsolódó
tevékenységekben, mint például a vasút, a vasöntödék és a textilgyárak. Az ilyen nagy kiadások új jogi struktúrát igényeltek
a vállalkozások számára. Ezt a részvénytársaságban vagy korlátolt felelősségű részvénytársaságban találták meg. Ebben a
társaságban nagy tőkével rendelkező létesítményeket lehetett építeni és működtetni, a tulajdonjogot pedig kis hányadokra
osztva nagyszámú személy között lehetett megosztani.
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Az egységek méretének növekedése minden országban, de elsősorban az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és
Németországban volt tapasztalható. Az erre vonatkozó statisztikák hiányosak és nehezen használhatóak, de általánosságban
azt mutatják, hogy miközben a vállalatok száma nőtt, és az összes vállalat átlagos mérete csökkent, a legnagyobb vállalatok
abszolút mérete a huszadik században gyorsan nőtt, és a legnagyobb vállalatok részesedése az összes eszközből vagy az
összes termelésből h! a legnagyobb vállalatok birtokában nőtt. Ennek eredményeként bizonyos termékek, nevezetesen a
vegyi anyagok, fémek, műszálak, elektromos berendezések stb. termelését a legtöbb országban néhány nagy cég uralja.
Az Egyesült Államokban, ahol ezt a folyamatot a leggondosabban tanulmányozták, azt találták, hogy 1909 és 1930 között a
milliárd dolláros vállalatok száma 1-ről 15-re nőtt, és a 200 legnagyobb vállalat kezében lévő összes vállalati vagyon aránya
32 százalékról 49 százalék fölé emelkedett. Ez az arány 1939-re elérte az 57 százalékot. Ez azt jelentette, hogy a 200
legnagyobb vállalat gyorsabban növekedett, mint a többi vállalat (évi 5,4 százalékkal szemben
2,0 százalékkal szemben), és gyorsabban, mint a teljes nemzeti vagyon. Ennek eredményeként 1930-ra ez a 200 legnagyobb
vállalat rendelkezett az összes vállalati vagyon 49,2 százalékával (vagy 81 milliárd dollárral az 165 milliárd dollárból); az
összes üzleti vagyon 38 százalékával (vagy 81 milliárd dollárral a 212 milliárd dollárból); az ország teljes vagyonának 22
százalékát birtokolták (vagy 81 milliárd dollárral a 367 milliárd dollárból). Valójában 1930-ban egyetlen vállalat (American
Telephone and Telegraph) rendelkezett nagyobb vagyonnal, mint 21 állam teljes vagyona. Az európai országokról nem
állnak rendelkezésre ilyen adatok, de kétségtelen, hogy a legtöbbjükben hasonló növekedés zajlott ebben az időszakban.
A vállalkozások tulajdonjogának szétszóródása
A vállalkozások tulajdonjogának szétszóródása természetes következménye volt a vállalkozások méretének növekedésének,
és ezt a vállalati szervezeti módszer tette lehetővé. A vállalatok méretének növekedésével egyre kevésbé volt lehetséges,
hogy egyének vagy kis csoportok a részvények jelentős részét birtokolják. [Egy egyén vagy egy család a részvények
mindössze 5-10 százalékának birtoklásával is fenntarthatja az irányítást egy vállalat felett.] A legtöbb országban az
értékpapírtulajdonosok száma gyorsabban nőtt, mint a forgalomban lévő értékpapírok száma. Az Egyesült Államokban az
előbbiek száma 1900 és 1928 között hétszer olyan gyorsan nőtt, mint az utóbbiaké. Ez nagyobb elterjedést jelentett, mint más
országokban, de máshol is jelentős volt a vállalati tulajdon elterjedése. Ez pontosan ellentétes volt Karl Marx jóslatával,
miszerint az ipar tulajdonosai egyre kevesebben lesznek, ugyanakkor egyre gazdagabbak és gazdagabbak.
Az irányítás és a tulajdon szétválasztása
A tulajdon és az ellenőrzés szétválasztásáról már volt szó. Ez elkerülhetetlen velejárója volt a vállalati szervezeti forma
megjelenésének; sőt, a vállalati formát éppen erre a célra találták ki - vagyis arra, hogy a sok ember tulajdonában lévő tőkét
egyetlen, kevesek által ellenőrzött vállalkozásban mozgósítsák. Amint láttuk, ezt az elkerülhetetlen ellenpólust a pénzügyi
kapitalizmus által kitalált eszközök egészen váratlan mértékben vitték tovább.
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Az irányítás koncentrációja
Az irányítás koncentrációja hosszú távon szintén elkerülhetetlen volt, de itt is különleges eszközökkel rendkívüli mértékben
megvalósult. Ennek eredményeként a magasan iparosodott országokban a gazdasági rendszereket egy maroknyi ipari
komplexum uralta. A francia gazdaságot három hatalom uralta (Rothschild, Mirabaud és Schneider), a német gazdaságot
kettő (I. G. Farben és Vereinigte Stahl Werke), az Egyesült Államokat kettő (Morgan és Rockefeller). Más országokban, mint
Olaszország vagy Nagy-Britannia, valamivel nagyobb számok domináltak.....
Az Egyesült Államokban Morgan [irányította] a gazdasági fordulatot a pénzügyektől a
monopolkapitalizmus irányába, és meglehetősen méltóságteljesen engedett a du Pont növekvő hatalmának. NagyBritanniában hasonlóképpen a pénzügyi kapitalizmus urai engedtek a vegyipari termékek és a növényi olajok urainak, miután
meggyőzően kirajzolódott az elkerülhetetlen írás a falon. De mindezek a hatalomváltások az egyes gazdasági rendszereken
belül csupán azt jelzik, hogy egyének vagy csoportok képtelenek megtartani pozíciójukat a modern élet bonyolult
áramlásában, és nem utalnak az irányítás decentralizálódására.
Éppen ellenkezőleg, sőt, ahogyan csoport követi csoportot, az irányítás koncentrációja egyre nagyobb lesz.
A verseny hanyatlása
A verseny csökkenése az irányítás koncentrációjának természetes következménye. A verseny hanyatlása természetesen csak
a piaci árversenyre vonatkozik, hiszen ez volt az a mechanizmus, amely a XIX. században működőképessé tette a gazdasági
rendszert. Ez a hanyatlás a modern közgazdaságtan minden hallgatója számára nyilvánvaló, és a modern gazdasági rendszer
egyik legszélesebb körben megvitatott aspektusa. Nemcsak az üzletemberek tevékenysége okozza, hanem a szakszervezetek,
a kormányok, a magánjóléti szervezetek, sőt maguknak a fogyasztóknak a csordaszerű viselkedése is.
Növekvő egyenlőtlenségek a jövedelmek elosztásában
A jövedelemeloszlás növekvő egyenlőtlensége a rendszer legvitatottabb és legkevésbé megalapozott jellemzője. A
rendelkezésre álló statisztikai bizonyítékok minden európai országban annyira hiányosak, hogy maga a jellemző nem
bizonyítható.
meggyőzően. A téma átfogó tanulmányozása a rendelkezésre álló európai és egyesült államokbeli anyagok felhasználásával,
valamint a sokkal jobb amerikai anyagok gondos elemzésével a következő előzetes következtetéseket teszi lehetővé. Minden
kormányzati intézkedéstől eltekintve úgy tűnik, hogy a nemzeti jövedelem eloszlásában az egyenlőtlenségek egyre
nagyobbak.
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Az Egyesült Államokban például a National Industrial Conference Board adatai szerint a lakosság leggazdagabb egyötöde
1910-ben a nemzeti jövedelem 46,2 százalékát, 1929-ben 51,3 százalékát, 1937-ben pedig 48,5 százalékát kapta.
Ugyanebben a három évben a lakosság legszegényebb egyötödének részesedése 8,3 százalékról 5,4 százalékra, 3,6 százalékra
csökkent. Így a leggazdagabb egyötöd és a legszegényebb egyötöd által elért részesedés aránya ebben a három évben 5,6-ról
9,3-ról 13,5-re nőtt. Ha az egyötödök helyett a leggazdagabb egytized és a legszegényebb egytized által elért arányokat
vizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy 1910-ben ez az arány 10, 1929-ben 21,7, 1937-ben pedig 34,4 volt. Ez azt jelenti, hogy az
Egyesült Államokban a gazdagok relatíve és valószínűleg abszolút értelemben is gazdagabbak lettek, míg a szegények
relatíve és abszolút értelemben is szegényebbek lettek. Ez utóbbit az a tény okozza, hogy a reál nemzeti jövedelem
növekedése az 1910-1937 közötti időszakban nem volt elég nagy ahhoz, hogy ellensúlyozza a szegényekhez jutó százalékos
arány csökkenését vagy az ebbe az osztályba tartozó személyek számának növekedését.
A nemzeti jövedelem eloszlásában mutatkozó egyenlőtlenségek ilyen mértékű növekedése következtében a megtakarítások
növekedésére és a fogyasztók egymáshoz viszonyított vásárlóerejének csökkenésére lehet számítani. Ennek az az oka, hogy
egy közösség megtakarításait nagyrészt a közösség gazdagabb tagjai teszik, és a megtakarítások a jövedelmek növekedésével
aránytalanul nőnek. Másrészt a szegény osztály jövedelmét elsősorban fogyasztási kiadásokra fordítják. Így, ha igaz, hogy
egy ország nemzeti jövedelmének eloszlásában növekvő egyenlőtlenségek mutatkoznak, akkor a megtakarítások növekedése
és a fogyasztói vásárlóerő egymáshoz viszonyított csökkenése tendenciát mutat. Ha ez így van, akkor a megtakarítások
ellenőrei egyre kevésbé lesznek hajlandóak megtakarításaikat új tőkeeszközökbe fektetni, mivel a vásárlóerő meglévő
csökkenése miatt egyre nehezebb lesz a meglévő tőkeeszközök termékeit értékesíteni, és nagyon valószínűtlen, hogy
bármilyen új tőkeeszköz termékeit könnyebben el lehetne adni.
Ez a helyzet, ahogyan leírtuk, feltételezi, hogy a kormányzat nem avatkozott be oly módon, hogy a nemzeti jövedelem
gazdasági tényezők által meghatározott eloszlását megváltoztatta volna. Ha azonban a kormányzat mégis beavatkozik, hogy
megzavarja ezt az elosztást, akkor intézkedései vagy növelik, vagy csökkentik az elosztás egyenlőtlenségeit. Ha ezek az
intézkedések növelik azt, akkor az egyrészről a megtakarítások, másrészről a vásárlóerő és a beruházások szintje közötti
eltérés problémája, amelyre már utaltunk, súlyosbodni fog. Ha másrészt a kormány olyan programot fogad el, amely a
nemzeti jövedelem elosztásának egyenlőtlenségét igyekszik csökkenteni, például olyan adózási program elfogadásával,
amely csökkenti a gazdagok megtakarításait, miközben növeli a szegények vásárlóerejét, akkor ugyanez a beruházási
elégtelenség problémája fog felmerülni. Egy ilyen, általunk leírt adóprogramnak a jövedelemadó fokozatos megemelésén
kellene alapulnia, és mivel a megtakarítások a felső tízezerben koncentrálódnak, a felső tízezerben a megtakarításoknak nem
kellene a jövedelemadóra épülniük.
jövedelmi osztályokba való koncentráció miatt olyan éles fokozatokban kellene megvalósítani, hogy a nagyon gazdagok
adója gyorsan megközelítené az elkobzás szintjét. Ez, ahogy a konzervatívok mondják, "megölné az ösztönzést". Ehhez nem
férhet kétség, mert bármely olyan személy, akinek már elég nagy a jövedelme ahhoz, hogy kielégítse fogyasztói igényeit,
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nagyon valószínűtlen, hogy bármilyen beruházási ösztönzővel rendelkezne, ha az ilyen beruházásból származó nyereség
minden egyes dollárját, néhány cent kivételével, a kormányzat adó formájában elveszi.
Ily módon a nemzeti jövedelmek elosztásának növekvő egyenlőtlenségének problémája egyetlen eredményhez vezet (a
beruházások csökkenése a megtakarításokhoz képest), függetlenül attól, hogy a helyzetet tisztán gazdasági tényezőknek
hagyjuk-e alárendelve, vagy a kormány tesz lépéseket az egyenlőtlenségek csökkentésére. Az egyetlen különbség az, hogy az
egyik esetben a beruházások csökkenése a fogyasztói vásárlóerő leépülésének tulajdonítható, míg a másik esetben a
kormányzati intézkedések által okozott "ösztönzőgyilkosságnak". Láthatjuk tehát, hogy az a vita, amely 1932 óta Európában
és Amerikában egyaránt tombol a progresszívek és a konzervatívok között a beruházások hiányának okait illetően,
mesterséges. A progresszíveknek, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy a beruházások hiányát a fogyasztói vásárlóerő hiánya
okozta, igazuk volt. De a konzervatívoknak is igazuk volt, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy a beruházások hiányát a bizalom
hiánya okozta. Mindegyikük egy egységes, folyamatos ciklus ellentétes oldalát nézte.
Ez a ciklus nagyjából a következőképpen zajlik: (a) a vásárlóerő keresletet teremt az áruk iránt; (b) az áruk iránti kereslet
bizalmat teremt a befektetőkben; (c) a bizalom új beruházásokat hoz létre; és (d) az új beruházások vásárlóerőt teremtenek,
ami aztán keresletet teremt, és így tovább. Ha ezt a ciklust bármelyik ponton elvágjuk, és azt állítjuk, hogy a ciklus azon a
ponton kezdődik, az a helyzet meghamisítása. Az 1930-as években a progresszívek az a) szakaszra, míg a konzervatívok a c)
szakaszra összpontosították figyelmüket. A progresszívek, akik a nemzeti jövedelem bizonyos mértékű újraelosztásával
igyekeztek növelni a vásárlóerőt, kétségtelenül növelték a vásárlóerőt az a) szakaszban, de a potenciális befektetők
bizalmának csökkenésével a c) szakaszban veszítettek a vásárlóerőből. Ez a bizalomcsökkenés különösen azokban az
országokban (mint Franciaország és az Egyesült Államok) volt érzékelhető, amelyek még mindig mélyen benne voltak a
pénzügyi kapitalizmus szakaszában.
Úgy tűnik, hogy a gazdasági tényezők önmagukban a jövedelemeloszlást a növekvő egyenlőtlenségek irányába
befolyásolták. Egyetlen nagy országban sem engedték azonban, hogy a gazdasági tényezők önmagukban meghatározzák a
kérdést. Minden országban a kormányzati intézkedések érezhetően befolyásolták az elosztást.....
Olaszországban a gazdasági tényezők viszonylag szabad kezet kaptak egészen a korporatív állam 1934-es megalakulásáig. A
kormányzati intézkedések hatására a nemzeti jövedelem eloszlásának növekvő egyenlőtlensége felé mutató normális
gazdasági tendencia erősödött. Ezt a tendenciát már a korai időszaktól kezdve egészen a háború 1918-as végéig hagyták
érvényesülni. Az 1918-1922 közötti időszakban a baloldali befolyás drasztikus erőfeszítései olyan kormányzati
intézkedéseket eredményeztek, amelyek megfordították ezt a tendenciát. Ennek eredményeként 1922 októberében egy
ellenforradalom Mussolinit juttatta hatalomra. Az új kormány elnyomta azokat a kormányzati intézkedéseket, amelyek
akadályozták a normális gazdasági tendenciát, és ennek eredményeként a nemzeti jövedelem elosztásában a nagyobb
egyenlőtlenségek felé mutató tendencia újraindult. Ez a tendencia
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a diktatúra 1925-ös megalakulása, a líra 1927-es stabilizálása és a korporatív állam 1934-es létrehozása után még
drasztikusabbá vált.
Németországban a nemzeti jövedelem elosztásában bekövetkezett változások hasonlóak voltak az olaszországiakhoz. bár a
szociális szolgáltató állam létrehozására irányuló erőfeszítések (ez az erőfeszítés még Bismarckig nyúlik vissza) és a
hiperinfláció megnehezítette a helyzetet. Általánosságban elmondható, hogy a nemzeti jövedelem eloszlásában a növekvő
egyenlőtlenségek tendenciája 1918 utánig folytatódott, kevésbé gyorsan, mint Olaszországban. Az infláció azáltal, hogy
eltörölte az alsóbb osztályok munkanélküliségét és a középosztály megtakarításait, olyan összetett helyzetet teremtett,
amelyben a leggazdagabb osztály vagyona nőtt, míg a legszegényebb osztály szegénysége csökkent, és valószínűleg csökkent
a jövedelmi egyenlőtlenségek növekedésének általános tendenciája. Ez a csökkenés az 1924-1930-as szociális állam alatt vált
nagymértékűvé, de az alsó osztályok szegénységének 1929 utáni nagymértékű növekedése miatt drasztikusan visszafordult.
1934 után az unortodox pénzügyi politika és a monopolkapitalizmusnak nyújtott előnyök politikájának elfogadása
megerősítette a jövedelemeloszlás növekvő egyenlőtlenségeinek normális tendenciáját. Ez összhangban volt a Hitlerkormány kívánságaival, de ennek a politikának a teljes hatása csak az 1937 utáni teljes foglalkoztatottság időszakában
mutatkozott meg a jövedelmek elosztásában.
1938-ig Hitler politikája, bár a magas jövedelmű rétegek előnyben részesítésére irányult, még drasztikusabban emelte az
alacsonyabb jövedelmű rétegek életszínvonalát azáltal, hogy a nullához közeli jövedelmű munkanélküliekből az iparban
kereső munkakörökbe helyezte őket), így a jövedelemeloszlás egyenlőtlensége valószínűleg még csökkent is egy rövid ideig,
1934-1937-ben. Ez nem volt elfogadhatatlan a magas jövedelmű osztályok számára, mert megszüntette az elégedetlen
tömegek forradalmi fenyegetését, és mert nyilvánvalóan hosszú távon előnyös volt számukra. Ez a hosszú távú haszon akkor
kezdett megjelenni, amikor 1937-ben megvalósult a tőke és a munkaerő kapacitásának foglalkoztatása. Az újrafegyverkezési
politika folytatása 1936 után növelte a magas jövedelmű csoportok jövedelmét, miközben csökkentette az alacsonyabb
jövedelmű csoportok jövedelmét, és így 1937-től kezdve a jövedelemeloszlás növekvő egyenlőtlensége felé mutató normális
gazdasági tendenciát erősítette. Ez természetesen a fasiszta kormányok egyik alapvető jellemzője, és nemcsak
Németországban 1937 óta, Olaszországban 1927 óta, hanem Spanyolországban 1938 óta is nyilvánvaló.
Franciaországban és Nagy-Britanniában a jövedelemeloszlás növekvő egyenlőtlensége felé mutató tendencia az elmúlt
évtizedekben megfordult, bár 1945 előtt Nagy-Britanniában és 1936 előtt Franciaországban nem volt tudatos erőfeszítés
ennek az eredménynek az elérésére.
Franciaországban az egyenlőtlenség 1913-ig nőtt, majd csökkent, főként a szakszervezetek növekvő hatalma és a kormány
intézkedései miatt. Az infláció és az ebből következő leértékelődés súlyosan megsértette a birtokos osztály jövedelmét, így az
egyenlőtlenségek kevésbé szóródtak szét; de az életszínvonal egészének szintje csökkent, a megtakarítások csökkentek, és a
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beruházások mindkettőnél gyorsabban csökkentek. Ez a folyamat súlyosbodott, miután 1931 körül Franciaországot elérte a
depresszió, és még súlyosabbá vált, miután a Népfront 1936-ban elfogadta jóléti programját. Ez a hanyatlás az általános
gazdasági szint csökkenése 1938 után egy rövid fellendüléstől eltekintve meglehetősen folyamatosan folytatódott, de a
jövedelmek eloszlásában mutatkozó egyenlőtlenségek nagy valószínűséggel 1940-1942-ben még nagyobbá váltak.
Nagy-Britanniában az egyenlőtlenség nagyobb lett, de lassabb ütemben (a szakszervezetek miatt), egészen az első
világháborúig, majd szinte stabilizálódott, és csak kis mértékben nőtt, mivel Nagy-Britanniában komoly erőfeszítéseket tettek
arra, hogy a háború költségeinek nagy részét adókból fizessék meg. A felső szintű jövedelmek adózásból eredő csökkenését
azonban bőven ellensúlyozta az alsó szintű jövedelmek munkanélküliségből eredő csökkenése. A nemzeti jövedelem
eloszlásának ez a statikus állapota kétségtelenül 1931 után is fennmaradt. Ez utóbbi időpont óta a helyzet zavaros. A jólét
fellendülése és az új tevékenységi körök gyors fejlődése, valamint a brit adózás sajátosságai valószínűleg csökkentették az
egyenlőtlenséget, de 1943-ig nem olyan mértékben, mint amilyet a probléma első pillantása alapján várnánk. 1943 és
különösen 1946 óta az adótábla és a kormány szociális jóléti programja drasztikusan csökkentette a jövedelemeloszlásban
mutatkozó egyenlőtlenségeket, és jelentős mértékben csökkentette a magánforrásokból származó beruházásokat, sőt a
megtakarításokat is.
Úgy tűnik, hogy a huszadik században a nemzeti jövedelmek elosztásában generációkon át növekvő egyenlőtlenségek a
kormányzati tevékenység eredményeként lelassultak és megfordultak. Ez a fordulópont különböző országokban különböző
időpontokban jelentkezett, valószínűleg legkorábban Dániában és Franciaországban, később Németországban és
Olaszországban, legkésőbb Nagy-Britanniában és Spanyolországban. Franciaországban és Nagy-Britanniában a tendenciát a
kormány intézkedése fordította meg, de tétován, amely nem volt képes döntő módon leküzdeni a magánvállalkozások
megingását a kormányzati vállalkozások fellendülésével. Németországban, Olaszországban és Spanyolországban a
kormányok a birtokos osztályok kezébe kerültek, és ezen országok népeinek a jövedelmek igazságosabb elosztására irányuló
vágyai meghiúsultak. Mindhárom típusú viszonyok között 1950 utánig a reálgazdasági fejlődés visszaesése következett be.
A válsághoz vezető csökkenő növekedési ütem
A gazdasági bővülés csökkenő üteme az utolsó fontos jellemzője Európa gazdasági rendszerének ebben a században 1950-ig.
Ez a hanyatlás szinte elkerülhetetlenül következett a többi, már tárgyalt jellemzőből. Országonként eltérő volt, Kelet-Európa
országai összességében kevésbé szenvedtek ettől, mint Nyugat-Európa országai, de elsősorban azért, mert korábbi fejlődési
ütemük sokkal alacsonyabb volt.
A hanyatlás okai alapvetően abban keresendők, hogy a közösségen belül viszonylag megnövekedett az érdekek ereje, hogy
megvédjék a status quo-t a közösség haladó és vállalkozó szellemű tagjainak a megváltoztatására irányuló erőfeszítéseivel
szemben. Ez a piacon (a gazdasági rendszer központi mechanizmusában) a megtakarítások relatív növekedésének
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eredményeként mutatkozott meg a beruházásokhoz képest. A megtakarítások több okból is folytatódtak vagy növekedtek.
Először is, Nyugat-Európában a protestáns reformációtól kezdve egészen a
1930'S. Másodszor, kialakultak intézményesített megtakarítási szervezetek, mint például a biztosítótársaságok. Harmadszor,
az emelkedő életszínvonal még gyorsabban növelte a megtakarításokat. Negyedszer a jövedelmek elosztásának növekvő
egyenlőtlenségei növelték a megtakarításokat. Ötödször, a vállalatok méretének növekedése és a tulajdon és az ellenőrzés
szétválasztása a vállalati megtakarítások (fel nem osztott nyereség) összegének növekedését eredményezte.
Másrészt a beruházási hajlandóság nem nőtt olyan gyorsan, mint a megtakarítások, sőt csökkent. Ennek ismét számos oka
van. Először is, a fejlett ipari országokban a másodlagos termelésről a harmadlagos termelésre való áttérés csökkenti a nagy
tőkebefektetések iránti igényt. Másodsorban a népességnövekedés csökkenő üteme és a földrajzi terjeszkedés kedvezőtlenül
befolyásolhatja a beruházási keresletet. Harmadszor, a jövedelemeloszlás növekvő egyenlőtlenségei - függetlenül attól, hogy
ezt kormányzati intézkedésekkel ellensúlyozzák-e vagy sem - tendenciaszerűen csökkentik a beruházási tőke iránti keresletet.
Negyedszer, a verseny csökkenése a beruházások mennyiségének csökkentését szolgálta azáltal, hogy lehetővé tette a
meglévő tőke irányítói számára, hogy megőrizzék értékét azáltal, hogy visszafogták az új tőke befektetését, amely a meglévő
tőkét kevésbé értékessé tenné. Ez utóbbi pont további magyarázatra szorulhat.
A múltban a beruházások nemcsak tőkét teremtettek, hanem tőkét is pusztítottak, azaz a meglévő tőke egy részét értéktelenné
tették azáltal, hogy elavulttá tették. A vasszerkezetű gőzhajók gyártására szolgáló hajógyárak beruházással történő
létrehozása például nemcsak új tőkét hozott létre, hanem egyúttal megsemmisítette a meglévő, fahajók gyártására felszerelt,
vitorlás hajók értékét is. A múltban az új beruházások csak a két eset egyikében történtek: (a) ha egy régi befektető úgy vélte,
hogy az új tőke elegendő nyereséget fog hozni ahhoz, hogy megtérüljön önmagának és a most elavulttá vált régi
befektetésnek, vagy (b) ha az új befektető teljesen független volt a régitől, így az nem tehetett semmit annak érdekében, hogy
megakadályozza meglévő tőkerészesedésének az új befektető általi megsemmisítését. E két alternatíva közül mindkettő a
huszadik században (1950-ig) tendenciaszerűen egyre valószínűtlenebbé vált, az előbbi a fogyasztói vásárlóerő csökkenése,
az utóbbi a verseny csökkenése miatt.
Nem nehéz belátni, hogy a beruházások megtakarításokhoz viszonyított relatív csökkenése milyen módon vezet gazdasági
válsághoz. A modern gazdasági közösségben a piacon megjelenő áruk és szolgáltatások összessége egyszerre jelenti a
közösség jövedelmét és a szóban forgó áruk és szolgáltatások előállításának összesített költségét. A vállalkozó által a
bérekre, bérleti díjakra, fizetésekre, nyersanyagokra, kamatokra, ügyvédi díjakra stb. fordított összegek költséget jelentenek
számára és jövedelmet azok számára, akik ezeket kapják.
A saját nyeresége is belép a képbe, mivel ezek az ő jövedelmét és a szóban forgó javak előállítására való rábírásának
költségeit jelentik. A javakat olyan áron kínálja eladásra, amely megegyezik az összes költség (beleértve a nyereséget is)
összegével. A közösség egészében az összesített költségek, az összesített jövedelmek és az összesített árak megegyeznek,
mivel ezek csupán az azonos kiadások ellentétes oldalai.
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A közösségben rendelkezésre álló vásárlóerő egyenlő a jövedelem mínusz a megtakarítások. Ha vannak megtakarítások,
akkor a rendelkezésre álló vásárlóerő kisebb lesz, mint a
mint az eladásra szánt termékekért kért aggregált árak és a megtakarítások összege. Így az összes megtermelt árut és
szolgáltatást nem lehet eladni, amíg a megtakarítások visszatartva vannak. Ahhoz, hogy az összes árut el lehessen adni,
szükséges, hogy a megtakarítások vásárlóerőként újra megjelenjenek a piacon. Ennek szokásos módja a beruházás. Amikor a
megtakarításokat befektetik, azok a közösségbe kerülnek, és vásárlóerőként jelennek meg. Mivel a befektetéssel létrehozott
tőkejavakat nem kínálják eladásra a közösségnek, a létrehozásukkal járó kiadások teljes egészében vásárlóerőként jelennek
meg. Így a vásárlóerő és az árak közötti egyensúlyhiány, amelyben a megtakarítással létrejött egyensúlyhiányt a beruházás
teljesen helyreállítja, és minden áru eladható a kért áron. Amikor azonban a beruházás kisebb, mint a megtakarítás, a
rendelkezésre álló vásárlóerő-kínálat ugyanilyen mértékben nem elegendő a kínált áruk megvásárlására. Ezt a különbözetet,
amellyel a vásárlóerő nem elegendő a megtakarítások és a beruházások közötti többlet miatt, "deflációs résnek" nevezhetjük.
Ez a "deflációs rés" a huszadik századi gazdasági válság kulcsa és az egész évszázad tragédiájának három központi magja
közül az egyik.

37. fejezet - A gazdasági depresszió eredményei
A deflációs rés, amely abból ered, hogy a beruházások nem érik el a megtakarítások szintjét, vagy úgy zárható le, hogy az
árukínálatot a rendelkezésre álló vásárlóerő szintjére csökkentik, vagy úgy, hogy a vásárlóerő-kínálatot olyan szintre emelik,
amely képes felszívni a meglévő árukínálatot, vagy a kettő kombinációjával. Az első megoldás alacsony gazdasági aktivitás
mellett stabilizált gazdaságot eredményez; a második megoldás magas gazdasági aktivitás mellett stabilizált gazdaságot
eredményez. A modern körülmények között a magára hagyott gazdasági rendszer az előbbi eljárást választaná. Ez nagyjából
a következőképpen működne: A deflációs rés megléte (azaz a rendelkezésre álló vásárlóerő kevesebb, mint a rendelkezésre
álló áruk és szolgáltatások aggregált árai) csökkenő árakat, csökkenő gazdasági aktivitást és növekvő munkanélküliséget
eredményez. Mindez a nemzeti jövedelem csökkenését fogja eredményezni, ez pedig a megtakarítások mennyiségének még
gyorsabb csökkenését fogja eredményezni. Ez a csökkenés addig folytatódik, amíg a megtakarítások volumene el nem éri a
beruházások szintjét, ekkor a csökkenés megáll, és a gazdaság alacsony szinten stabilizálódik.
Ami azt illeti, ez a folyamat egyetlen ipari országban sem működött le az 1929-1934-es nagy gazdasági válság idején, mert a
nemzeti jövedelem eloszlásában olyan nagy volt az egyenlőtlenség, hogy a lakosság jelentős része nulla jövedelemre és
abszolút nélkülözésre kényszerült volna, mielőtt a lakosság gazdagabb részének megtakarításai a beruházások szintjére
csökkennének. Ráadásul a depresszió mélyülésével a beruházások szintje még gyorsabban csökkent, mint a megtakarításoké.
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Nem lehet kétséges, hogy ilyen körülmények között a lakosság tömegei forradalomba sodródtak volna, mielőtt az
"automatikus gazdasági tényezők" képesek lettek volna stabilizálni a gazdaságot, és a stabilizáció, ha el is érte volna, olyan
alacsony szinten történt volna, hogy a lakosság jelentős része abszolút nélkülözésbe került volna. Emiatt minden ipari
országban a kormányok lépéseket tettek a depresszió lefolyásának megállítására, mielőtt polgáraik a kétségbeesésbe
sodródtak volna.
A depresszió kezelésére és a deflációs szakadék megszüntetésére alkalmazott módszerek sokfélék voltak, de mindegyik két
alapvető típusra redukálható: (a) azok, amelyek az árukat megsemmisítik, és (b) azok, amelyek olyan árukat állítanak elő,
amelyek nem kerülnek a piacra.
Az áruk megsemmisítése a deflációs szakadékot úgy zárja le, hogy az eladatlan áruk kínálatát csökkenti azáltal, hogy az
árukínálatot a vásárlóerő kínálatának szintjére csökkenti. Általában nem ismerik fel, hogy ez a módszer az egyik fő módja
annak, ahogyan a rés egy normális konjunktúraciklusban bezárul. Egy ilyen ciklusban az áruk pusztulnak el azáltal, hogy
egyszerűen nem termelnek olyan árukat, amelyeket a rendszer képes lenne előállítani. A gazdasági rendszer 1929-es
termelési szinten való használatának elmulasztása az 1930-1934-es években csak az Egyesült Államokban, NagyBritanniában és Németországban 100 000 000 000 000 dollár értékű áruveszteséget jelentett. Ez a veszteség az ilyen áruk
megsemmisülésével volt egyenértékű. A termés begyűjtésének elmaradása miatti árupusztulás a modern körülmények között
gyakori jelenség, különösen a gyümölcsök, bogyós gyümölcsök és zöldségek esetében. Amikor egy gazda azért hagyja
betakarítatlanul a narancs-, őszibarack- vagy epertermését, mert az eladási ár túl alacsony ahhoz, hogy fedezze a betakarítás
költségeit, akkor az árukat elpusztítja.
A már megtermelt áruk nyílt megsemmisítése nem gyakori, és először 1930-1934-ben fordult elő a depresszió elleni
küzdelem módszereként. Ebben az időszakban kávé-, cukor- és banánkészleteket semmisítettek meg, a kukoricát
felszántották, a fiatal állatokat levágták, hogy csökkentsék a piaci kínálatot. Az áruk háborúban történő elpusztítása egy
másik példa a gazdasági rendszerben a deflációs viszonyok leküzdésére alkalmazott módszerre.
A deflációs rés betöltésének második módszere, nevezetesen a piacra nem kerülő áruk előállítása, a célját azáltal éri el, hogy
vásárlóerőt biztosít a piacon, mivel az ilyen áruk előállítási költségei vásárlóerőként kerülnek a piacra, míg maguk az áruk
nem vonnak el forrásokat a rendszerből, ha nem kínálják őket eladásra. A normál konjunktúraciklusban az új beruházások
voltak a szokásos módja ennek, de a modern depressziós körülmények között nem ez a szokásos módja a hiány pótlásának.
Már láttuk, hogy a beruházásoktól való egyre nagyobb vonakodást és annak valószínűtlen esélyét, hogy a jóléthez szükséges
vásárlóerőt a magánberuházások folyamatos áramlása biztosítja. Ha ez így van, akkor a piacra nem kerülő javak
előállításához szükséges forrásokat az állami kiadások programjában kell keresni.
Bármely közkiadási program azonnal az infláció és az államadósság problémájába ütközik. Ez ugyanaz a két probléma,
amelyet egy korábbi fejezetben már említettünk a kormányoknak az első világháború kifizetésére tett erőfeszítéseivel
kapcsolatban. A depresszió kifizetésének módszerei pontosan ugyanazok, mint a háború kifizetésének módszerei, kivéve,
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hogy az alkalmazott módszerek kombinációja némileg eltérő lehet, mivel a célok némileg eltérőek. Egy háború
finanszírozásakor olyan módszerre kell törekednünk, amely a lehető legnagyobb kibocsátást biztosítja, minimális infláció és
államadósság mellett. A depresszió kezelésében, mivel a fő cél a deflációs rés megszüntetése, a cél a maximális kibocsátás
biztosítása lesz a szükséges mértékű inflációval és minimális államadóssággal. Így a fiktív pénz használata sokkal inkább
indokolt egy depresszió finanszírozásában, mint egy háború finanszírozásában. [Arany- és ezüstfedezet nélküli fiatpénz egyik
finanszírozására sem használható.] Ráadásul a kötvények magánszemélyeknek történő eladása háborús időkben a következő
lehet
a fogyasztás csökkentése és a háborús termeléshez szükséges eszközök felszabadítása érdekében, míg egy depresszióban
(ahol az alacsony fogyasztás a fő probléma) a közkiadások finanszírozására szolgáló kötvényeladásoknak a felső
jövedelműek megtakarításaira kellene irányulniuk.
A kormányzati kiadásoknak a depresszió leküzdésében betöltött szerepére vonatkozó ezen elképzeléseket formálisan a
"kompenzációs gazdaság elméletébe" szervezték. Ez az elmélet amellett érvel, hogy a kormányzati kiadásokat és a
költségvetési politikát úgy kell megszervezni, hogy azok pontosan a konjunktúraciklussal ellentétesen működjenek, deflációs
időszakban alacsonyabb adókkal és nagyobb kiadásokkal, fellendülési időszakban pedig magasabb adókkal és csökkentett
kiadásokkal, a lefelé irányuló ciklus költségvetési hiányát pedig a felfelé irányuló ciklus többletei ellensúlyozzák a nemzeti
költségvetésben.
Ezt a kompenzációs gazdaságot Svédország kivételével egyetlen európai országban sem alkalmazták sikerrel. Egy
demokratikus országban ez elvenné az adóztatás és a kiadások ellenőrzését a választott népképviselőktől, és ezt az értékes
"pénztárca-hatalmat" a bürokratikus (és nem reprezentatív) szakértők által értelmezett gazdasági ciklus automatikus
folyamatainak ellenőrzésére bízná. Ráadásul a deficitkiadási programok mindegyike veszélybe kerül egy olyan országban,
ahol magánbankrendszer működik. Egy ilyen rendszerben a pénz (vagy hitel) teremtése általában a magánbankok számára
van fenntartva, és elítélendő kormányzati tevékenységként. Az az érv, hogy a kormányzat általi pénzteremtés rossz, míg a
bankok általi pénzteremtés üdvös, ... [egy olyan rendszerben, amely a hagyományos laissez faire-en alapul, és amelyben a
kommunikáció szokásos útjai (mint például az újságok és a rádió) magán-, sőt banki ellenőrzés alatt állnak.
A közkiadások mint a depresszió ellensúlyozásának módszere a kiadások céljától függően nagyon eltérő jellegűek lehetnek.
A javak megsemmisítésére vagy a termelés korlátozására irányuló kiadások, mint a korai New Deal mezőgazdasági
programja, nem indokolhatók könnyen egy demokratikus országban, ahol szabad a kommunikáció, mert nyilvánvalóan a
nemzeti jövedelem és az életszínvonal csökkenését eredményezik. A nem produktív műemlékekre fordított kiadások ... aligha
jelentenek hosszú távú megoldást. A ... berendezésekbe való beruházásokra (mint a TVA) való költekezés ... tartósan eltér a
magánkapitalizmus rendszerétől, és könnyen támadható egy kapitalista ideológiával és magánbankrendszerrel rendelkező
országban. A fegyverkezésre és a nemzetvédelemre fordított kiadások a depresszió elleni küzdelem utolsó, a huszadik
században a legkönnyebben és legszélesebb körben elfogadott módszere.
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A fegyverkezésre fordított állami kiadások programja a deflációs rés kitöltésének és a depresszió leküzdésének egyik
módszere, mivel vásárlóerőt ad a piacnak anélkül, hogy azt később újra kivonná (mivel a fegyverzetet, ha egyszer
legyártották, nem bocsátják áruba). Közgazdasági szempontból a depresszió leküzdésének ez a módszere nem sokban
különbözik a korábban a javak megsemmisítése alatt felsorolt módszertől, mivel ebben az esetben is a gazdasági
erőforrásokat a konstruktív tevékenységekből vagy a tétlenségből a megsemmisítésre irányuló termelésre irányítják át. E
módszer vonzereje a depresszió problémájának kezelésében a következő
a depresszió elleni küzdelemnek egyáltalán nem gazdasági okokból, mert ilyen okokból nincs igazolása. Vonzereje inkább
más, különösen politikai okokon alapul.
Ezek közé az okok közé sorolhatjuk a következőket: az újrafegyverkezési program közvetlenül és azonnal segíti a nehézipart.
A nehézipar a gazdaságnak az a szegmense, amely a legkorábban és a legdrasztikusabban szenved a depresszióban, amely a
legkönnyebben felszívja a munkaerőt (és így csökkenti a munkanélküliséget), és amely a legtöbb országban politikai
befolyással bír. Egy ilyen program a közvélemény előtt a nemzetvédelemre hivatkozva is könnyen igazolható, különösen
akkor, ha más országok ugyanilyen módszerrel kezelik a gazdasági válságukat.
Az újrafegyverkezésnek mint a depresszió elleni küzdelem módszerének elfogadásához nem kell tudatosnak lennie. Az azt
alkalmazó ország őszintén úgy érezheti, hogy jó okokból alkalmazza ezt a politikát, hogy agresszió fenyegeti, és hogy az
újrafegyverkezési programra a politikai védelem érdekében van szükség. Nagyon ritka, hogy egy ország tudatosan fogadjon
el agressziós programot, mivel a legtöbb háborúban mindkét fél meg van győződve arról, hogy cselekedetei védekező
jellegűek. Majdnem ugyanilyen ritka, hogy egy ország a depresszió megoldásaként újrafegyverkezési politikát fogadjon el.
Tudat alatt azonban a szomszédtól érkező veszély és az ilyen veszéllyel szembeni újrafegyverkezésből származó előnyök
mindig meggyőzőbbek egy olyan ország számára, amelynek gazdasági rendszere a kapacitása alatt működik, mint egy
fellendülőben lévő ország számára. Ráadásul, ha egy ország egy másik ország fegyverkezésétől való félelem miatt fogadja el
az újrafegyverkezést, és ez utóbbi egy deflációs rés betöltésére irányuló törekvés eredménye, akkor is elmondható, hogy az
előbbi újrafegyverkezésének alapvető gazdasági oka van.
Amint említettük, a fasizmus egy társadalom érdekcsoportjai által egy tekintélyelvű kormányzati forma elfogadása annak
érdekében, hogy fenntartsák érdekeiket és megakadályozzák a társadalom reformját. A huszadik században Európában az
érdekcsoportok általában úgy próbálták megakadályozni a gazdasági rendszer reformját (amelynek szükségességét a hosszan
elhúzódó depresszió nyilvánvalóvá tette), hogy olyan gazdasági programot fogadtak el, amelynek fő eleme a deflációs rés
újrafegyverzéssel való kitöltésére irányuló törekvés volt.
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38. fejezet - A pluralista gazdaság és a világblokkok
A két háború gazdasági katasztrófái, a világválság és a háború utáni ingadozások 1960-ra világosan megmutatták, hogy a
társadalom új gazdasági szerveződése ... [amelyet a pénzhatalom fejlesztett ki]. A laissez-faire versenyrendszer ... [a
pénzhatalom megsemmisítette]. A monopolkapitalizmus rendszere segített ebben ... [pusztításban], és világosan megmutatta,
hogy a fasiszta országokban [és más nemzeteknél] a profit és a kiváltságok védelmére tett erőfeszítései a tekintélyelvű
kormányzás és végül a háború révén ... [sikerrel] [bár a fasiszta országok, mint Németország és Olaszország
nem voltak képesek megnyerni az általuk indított háborút]. Sőt, a háború győztes oldalán álló kommunizmus mindazonáltal
megmutatta, hogy - mint minden autoriter rendszer - nem tudott innovációkat, rugalmasságot és szabadságot teremteni; csak
a szabadabb népek másolásával tudott kiterjedt ipari fejlődést elérni, és nem tudta jelentősen emelni az életszínvonalat, mert
nem tudta a szabadság és az erő hiányát ötvözni a politikai életben és a hasznosításban
a gazdasági erőforrások megnövekedett élelmiszertermelését és a szellemi vagy intellektuális szabadságot, amelyek saját
népeinek legfőbb vágyai voltak.
A Laissez Faire, a fasizmus és a kommunizmus egy közös rendszerben egyesülve
A ... gazdasági fasizmusnak és a kommunizmusnak ez a szinte egyidejű kudarca, hogy kielégítse a növekvő népi igényt mind
a növekvő életszínvonal, mind a szellemi szabadság iránt, arra kényszerítette a huszadik század közepét, hogy valamilyen új
gazdasági szervezetet keressen. Ezt az igényt fokozta az új népek, új nemzetek és új törzsek színre lépése, akik az ugyanezen
javak iránti igényükkel megmutatták, hogy egyre inkább tudatában vannak a problémáknak, és elszántak arra, hogy tegyenek
valamit ellenük. Ahogy az elmaradott népek ezen új csoportja körülnézett, a két nagy szuperhatalom, az Egyesült Államok és
a Szovjetunió egymásnak ellentmondó követelései szembesítették őket. Az előbbi kínálta azokat a javakat, amelyekre az új
népek vágytak (emelkedő életszínvonal és szabadság), míg az utóbbi olyan módszereket látszott kínálni e javak
megszerzésére (a tőke állami felhalmozásával, a gazdasági erőforrások felhasználásának kormányzati irányításával és az
átfogó társadalmi tervezés központosított módszereivel), amelyek hajlamosak lehetnek e célok elfojtására. Mindennek a
végeredménye mindhárom rendszer konvergenciája volt egy közös, bár távoli jövőre vonatkozó rendszer felé.
A Földet uraló új gazdasági elmélet
A gazdasági és társadalmi élet ezen új rendszerének végső természete ... [amit] "pluralista gazdaságnak" nevezhetünk, és
társadalmi struktúráját úgy jellemezhetjük, mint amely presztízst, jutalmat és hatalmat biztosít a szakértők vezetői
csoportjainak, akiknek a rendszerhez való hozzájárulása a szakértelmükből és "know-how"-jukból ered. Ezeket a
menedzsereket és szakértőket, akik nyilvánvalóan kisebbségben vannak minden társadalomban, a társadalom egészéből
toborozzák, csak a "tehetségeknek nyitott karrier" folyamatában, próba- és tévedés alapon választhatók ki, és szükségük van
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a gyülekezés, a vita és a döntés szabadságára ahhoz, hogy a rendszer, amelyben működnek, jövőbeli sikeréhez vagy akár
túléléséhez szükséges innovációkat hozzanak létre. Így a pluralista gazdaság és a menedzsertársadalom az 1940-es évek
elejétől egy újfajta gazdasági szervezet kialakulását kényszerítette ki, amely teljesen különbözni fog az 1939 előtti négy
típustól (az amerikai laissez faire, a sztálini kommunizmus, a tekintélyelvű fasizmus és az elmaradott területek).
Az új pluralista irányítási rendszer jellemzői
Az új pluralista irányítási rendszer fő jellemzői ötféleképpen határozhatók meg:
Az új rendszerben a döntéshozatal központi problémája az erőforrások három igénylő között történő felosztásával
foglalkozik: (a) a fogyasztói javak, amelyek az emelkedő életszínvonalat biztosítják; b) a tőkejavakba történő beruházások,
amelyek a fogyasztói javak előállításához szükséges felszereléseket biztosítják; c) a közszféra, amely a védelemre, a
közrendre, az oktatásra, a szociális jólétre és a fiatalokkal, az idősekkel és a közjólét egészével kapcsolatos valamennyi
központi igazgatási tevékenységre kiterjed.
Az e három igénylő közötti döntéshozatali folyamat számos érdekelt csoport összetett, többoldalú küzdelmének formáját ölti
majd. Ezek a csoportok, amelyek társadalmanként vagy területenként eltérőek, minden társadalomban vagy területen állandó
változásban vannak. Általánosságban azonban a fő érintett blokkok vagy csoportok a következők lesznek: (a) a védelmi erők,
(b) a munkásság, (c) a földművesek, (d) a nehézipar, (e) a könnyűipar, (f) a közlekedési és kommunikációs csoportok, (g) a
pénzügyi, adóügyi és banki csoportok, (h) a kereskedelmi, ingatlan- és építőipari érdekcsoportok, (i) a tudományos, oktatási
és szellemi csoportok, (j) a politikai pártok és a kormányzat dolgozói, és (k) általában a fogyasztók.
A központi vezetői elit működteti a rendszert
A döntéshozatali folyamat úgy működik, hogy a különböző blokkok lassan és szinte észrevétlenül, egyenként váltanak át a
támogatásról a semlegességre és az ellenzékiségre a három igénylő szektor közötti, a központi vezetői elit által végrehajtott,
meglévő erőforrás-megosztás felé. Ha például a védelmi vagy a kormányzati szektornak túl sok erőforrást osztanak ki, a
mezőgazdasági csoportok, a fogyasztók, a kereskedelmi csoportok, az értelmiségiek és mások egyre elégedetlenebbek
lesznek a helyzettel, és fokozatosan a védelmi erőforrások csökkentése és a fogyasztói vagy a tőkebefektetési szektorok
erőforrásainak növelése felé tolják el nyomásgyakorlásukat. Ezek az eltolódások összetettek, fokozatosak, visszafordíthatók
és folyamatosak.
A társadalom különböző érdekcsoportjainak konkrétabb céljainak elérése érdekében az erőforrások ezen eltolódásainak
kidolgozását egyre inkább a racionalista és tudományos módszerek fogják uralni, amelyek az analitikus és kvantitatív
technikákra helyezik a hangsúlyt. Ez azt jelenti, hogy az érzelmi és intuitív erők, mint mindig, jelentős szerepet fognak
játszani az érdekblokkok eltolódásában, amelyek az erőforrásoknak a három szektor közötti elosztását uralják, de az ilyen
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erőforrásoknak az egyes szektorokon belüli, konkrétabb célokra történő felhasználásában inkább a racionális, mint az érzelmi
módszerek fognak dominálni, inkább mennyiségi, mint minőségi alapokon. Ez jelentős vitaszabadságot fog megkövetelni az
ilyen felhasználás során, még ott is, ahol - mint a kommunista államokban vagy az elmaradott területeken - tekintélyelvű és
titkos módszereket alkalmaznak az ágazatok közötti elosztás tekintetében. És általánosságban a világ valamennyi
társadalmában a szabadság területeinek és céljainak igen jelentős módosulása fog bekövetkezni, a múlt számos személyes
szabadságjogának fokozatos csökkenésével, amelyet más alapvető szabadságjogok fokozatos növekedése kísér, különösen a
szellemi szabadságjogoké, amelyek biztosítják a modern államrendszerek sikeréhez, sőt túléléséhez szükséges technikai
újításokat, az eszmék ütköztetését és a személyes energiák felszabadítását.
Ezen új rendszer működésének részletei elkerülhetetlenül területenként, sőt államonként is különbözni fognak. A nyugati
államok tömbjében a közvélemény változása továbbra is nagyrészt a politikai pártok váltakozásában tükröződik. A
kommunista tömbben ezek az eltolódások, ahogyan a múltban is, a bennfentesek kisebb csoportja körében és sokkal
személyesebb alapon fognak lezajlani, így a célok és a politika irányának eltolódása a nyilvánosság számára az állami
bürokráciai struktúrában bekövetkező személycserék révén fog megmutatkozni. Az elmaradott országokban pedig, ahol a
hatalom birtoklása gyakran a fegyveres erők támogatásával társul, a folyamatot a változások tükrözhetik
a politikában és az irányításban a meglévő elit és az uralkodók részéről, akik a változó politika ellenére is megtartják
hatalmukat.
A legáltalánosabb módon az 1947 óta eltelt időszak azt mutatja, hogy a három blokk bármelyike közötti különbségek egyre
kisebbek; a politikai váltások elérésének (az imént említett) három módszere lényegében és ténylegesen egyre inkább
hasonlóvá válik, bármennyire is különböznek továbbra is a jogban. Ráadásul 1947 óta ugyanezen években mind a Nyugat,
mind a kommunisták szolidaritása egyre kevésbé, míg a két nagyhatalmi tömb közötti köztes zóna el nem kötelezett és
elmaradott népeinek szemléletében, politikájában és érdekeiben egyre egységesebbé válik az egység.
Egy irányított gazdasági rendszer
Ennek az újonnan kialakult pluralista-menedzsmentális rendszernek a működési módját "tervezésnek" nevezhetjük, ha azt
értjük, hogy a tervezés lehet állami és magántervezés is, és nem feltétlenül kell egyikben sem központosítottnak lennie,
hanem inkább az erőforrások tudományos és racionális felhasználásának általános módszerével foglalkozik, mind időben,
mind térben, a tudatosan elképzelt jövőbeli célok elérése érdekében.
Európa és Japán az új rendszer modelljeként szolgálnak
Ebben a folyamatban a legnagyobb eredményeket Nyugat-Európa és Japán érte el.
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Az utóbbi, amely nagymértékben megszabadult attól, hogy erőforrásokat kelljen a védelemre fordítania, képes volt ezeket a
beruházásokra és - valamivel kisebb mértékben - az életszínvonal emelkedésére mozgósítani, és képes volt évi 7-9 százalékos
bruttó nemzeti termék növekedési rátát elérni. Ez tette Japánt a nem nyugati világ és az elmaradott országok közül az
egyetlen olyan területté, amely képes volt átlépni az iparosodás magasabb szintjére, amely képes volt az egyéni életszínvonal
jelentős javulását elérni. Ezek a javulások, amelyeket az 1945-1962 közötti újjáépítés és a beruházások hangsúlyozása
hátráltatott, az utóbbi néhány évben lassan, de folyamatosan eltolódtak a fogyasztói előnyök felé, beleértve az olyan
immateriális javakat, mint a fokozott oktatás, a sport, a szabadidő és a szórakozás.
Nyugat-Európa némileg hasonló tapasztalatokat szerzett, mint Japán, azzal a különbséggel, hogy itt a fő hangsúlyt az
életszínvonal javítására (együttesen "jólét" néven ismert) helyezték, és nagyobb hangsúlyt fektettek a védelemre, és
kevesebbet a beruházásokra, mint Japánban. Ennek eredményeképpen Nyugat-Európa, különösen Nyugat-Németország,
Olaszország, Franciaország, Skandinávia és Nagy-Britannia először került lőtávolságba az Egyesült Államokban
tapasztalható nagyon magas személyes fogyasztási színvonalhoz képest. Ebben a folyamatban ezek az országok hagyták,
hogy fegyveres erőik védelmi ereje szenvedjen a jóléti céljaik érdekében, de biztonságban érezték magukat, mert az amerikai
védelmi erőre támaszkodva elrettentették az esetleges szovjet agressziót.
Nyugat-Európa
Ebben a folyamatban Nyugat-Európa a bruttó nemzeti termék (GNP) évi 4-8 százalékos növekedési ütemét érte el három
alapvető erő következtében. Ezek a következők voltak:
(1) a pénzügyi és adózási technikák ügyes (és talán szerencsés) alkalmazása, amely ösztönözte mind a beruházásokat, mind a
fogyasztási hajlandóságot; (2) az Egyesült Államok gazdasági és technikai segítsége, amely az 1946-os Marshall-tervvel
kezdődött és az Egyesült Államok kormányának katonai segélyével és az egész nyugati világból érkező megtakarítások
befektetésével folytatódott; és (3) Európa gazdaságának növekvő integrációja a közös piacba, amely lehetővé tette a
tömegtermelés technikáinak átvételét egy jelentősen megnövekedett piac számára.
Amerika
Ugyanebben a folyamatban az Egyesült Államok és a szovjet blokk eredményei tisztán gazdasági szempontból sokkal
kevésbé voltak látványosak. Az Egyesült Államokban, ahol az életszínvonal a jólét soha nem látott magasságait érte el, a
szuperhatalmi lét terhei hátráltatták a jólétet a Szovjetunióval szembeni védelmi, kormányzati kiadási, presztízs és egyéb
rivalizálási igények, valamint a világ elmaradott területeinek növekedéséhez való hozzájárulás vágya miatt. Ennek
eredményeképpen a GNP növekedési üteme évi 2 és 5 százalék között volt, és a kormányzati szektor terhei, beleértve a
védelmet és az olyan jóléti tételek iránti növekvő igényeket, mint az oktatás, az egészségügy és a személyes lehetőségek
kiegyenlítése, nagy nyomást gyakoroltak a fogyasztói szektor növekedésére.
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Szovjet blokk
A szovjet blokk egésze, eltekintve a Szovjetuniótól, mint a blokk domináns tagjától, a gazdasági növekedés tekintetében
kétértelmű volt. A védelmi ágazat és a hidegháború egyéb tükröződései, mint például az "űrverseny", a kommunista
mezőgazdasági gyakorlatok folyamatos kudarcai és a kommunista rendszer egészének eredendő hatástalansága együttesen
erősen korlátozták az életszínvonal emelkedését. Az biztos, hogy maga a Szovjetunió életszínvonala elérte a legmagasabbat
Oroszország történetében, miközben még mindig csak töredéke az Egyesült Államokénak. De a kommunista blokk
egészében a kép sokkal kevésbé volt boldog. A tömb nem orosz országait a Szovjetunió kizsákmányolta, gyarmati területként
kezelte (azaz a politikai kapcsolatokból eredő követelések alapján munkaerő, nyersanyagok és élelmiszerek forrásaként), és a
növekvő népességük fenntartásához szükségesnél nagyobb GNP-növekedést nem, vagy csak alig értek el. A nyugatabbra
fekvő területek, például Kelet-Németország, Magyarország és Lengyelország esetében ez az életszínvonal abszolút
csökkenésében mutatkozott meg. Az éles kontraszt a nyugat-németországi látható fellendüléssel szemben nagymértékben
növelte az elégedetlenséget az európai szatellitákban.
Alacsonyabban fejlett nemzetek
Az elmaradottabb országok helyzete is általában kétértelmű volt. A know-how és a képzett munkaerő hiánya, a tőkehiány, a
kis kiváltságos elitek általi erőforrás-pazarlás, az erőforrások teljes hiánya egyes területeken, a népesség gyors növekedése
szinte mindenütt, valamint a reménytelenül haladásképtelen társadalmi struktúrák és ideológiák együttesen megakadályozták,
hogy az életszínvonal jelentős mértékben javuljon.
az életszínvonal emelkedését. Ez valójában csökkent Indonézia, a Közel-Kelet és Latin-Amerika nagy részén, és csak alig
haladta meg a növekvő népességszámot Indiában, Délkelet-Ázsiában és Afrikában. Csak Japánban, mint mondtuk, volt siker
ebből a szempontból, míg Kínában és Latin-Amerikában e törekvések kudarca inkább a szovjet blokkhoz és a nyugati
blokkhoz való korábbi igazodásukból a nem elkötelezett nemzetek ambivalensebb politikai pozíciója felé vezette mindkettőt.
Valójában ebben a folyamatban Kína ellenségessége mind a Szovjetunióval, mind az Egyesült Államokkal szemben hajlamos
volt arra, hogy egy új, a nemzetközi politika 1962 előtti összes igazodásától elkülönülő pozícióba helyezze, míg LatinAmerikát a növekvő elégedetlenség sok szempontból a közel-keleti országok pozíciója felé vezette.
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Tizenkettedik rész - Az enyhítés politikája, 1931-1936
39. fejezet - Bevezetés

A kollektív biztonság struktúrája, amelyet 1919 után a győztes hatalmak oly tökéletlenül építettek ki, az 1931-et követő nyolc
évben Japán, Olaszország és Németország támadásai alatt teljesen megsemmisült. Ezek a támadások valójában nem a
kollektív biztonsági rendszer ellen irányultak, sőt még csak nem is a békerendezések ellen, amelyeknek része volt. Végül is
az agresszorok közül kettő 1919-ben a győztes oldalon állt. Ráadásul ezek a támadások, bár a világválság hívta őket életre,
messze túlmutattak a gazdasági visszaesésre adott reakciókon.
A legtágabb értelemben véve az 1931-1941 közötti agresszorok az egész XIX. századi életmódot és magának a nyugati
civilizációnak néhány alapvető tulajdonságát támadták. Fellázadtak a demokrácia, a parlamentáris rendszer, a laissez faire és
a liberális szemlélet, a nacionalizmus (bár a nacionalizmus nevében), a humanizmus, a tudomány, valamint az emberi
méltóság és az emberi tisztesség iránti tisztelet ellen. Ez egy kísérlet volt arra, hogy az embereket gondolkodás nélküli
atomok tömegévé brutalizálják, akiknek reakcióit a tömegkommunikáció módszereinek segítségével lehetett irányítani, és a
társadalom söpredékéből toborzott militaristák, nehéziparosok, földbirtokosok és pszichopata politikai szervezők
szövetségének nyereségének és hatalmának növelésére irányítani. Az, hogy az általuk irányított társadalom képes volt ilyen
söpredéket létrehozni, olyan embereket, akiket a nyugati civilizáció hagyományai teljesen érintetlenül hagytak, és akiket
egyáltalán nem korlátoztak társadalmi kapcsolatok, és hogy megengedte a militaristáknak és az iparosoknak, hogy ezeket a
söpredékeket eszközként használják fel az állam feletti ellenőrzés megszerzésére, mélységes kétségeket vet fel e társadalom
természetével és a hagyományokhoz való valódi hűségével kapcsolatban, amelyeknek szájbarágósan adózott.
A XIX. századi társadalmi változások gyorsasága, a közlekedés és a kommunikáció felgyorsulása, valamint az emberek
amorf tömegekbe tömörülése a városokban, az átlagember régebbi társadalmi kapcsolatainak nagy részét megsemmisítette, és
azáltal, hogy érzelmileg nem kötődött a szomszédsághoz, a plébániához, a hivatáshoz vagy akár a családhoz, elszigetelte és
frusztrálta. Azokat az utakat, amelyeket az ősei társadalma biztosított a társasági, érzelmi és intellektuális szükségleteik
kifejezésére, a társadalmi változások gyorsasága tönkretette, és a feladat, hogy új utakat teremtsenek ezen szükségletek
kifejezésére, a következőkkel volt kapcsolatos.
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messze meghaladta az átlagember képességeit. Így maradt, hogy legbensőbb késztetései kifejezetlenek maradjanak, és
hajlandó legyen követni bármely sarlatánt, aki életcélt, érzelmi ösztönzést vagy helyet biztosít egy csoportban.
A sajtó és a rádió által kínált tömegpropaganda módszerei biztosították azokat az eszközöket, amelyekkel ezeket az
egyéneket el lehetett érni és mozgósítani lehetett; a militaristák, földbirtokosok és gyárosok elszántsága, hogy saját
hatalmukat kiterjesszék és saját érdekeiket akár magának a társadalomnak a megsemmisítéséig is kiterjesszék, biztosította az
indítékot; a világválság pedig az alkalmat. Az anyagok (frusztrált emberek tömege), a módszerek (tömegkommunikáció), az
eszköz (pszichopata politikai szervezet) és az alkalom (a depresszió) 1931-re rendelkezésre álltak. Mindazonáltal ezek az
emberek soha nem kerülhettek volna hatalomra, és nem kerülhettek volna mérhető távolságba a nyugati civilizáció teljes
elpusztításától, ha ez a civilizáció nem vallott volna kudarcot saját hagyományainak védelmében, és ha az 1919-es győztesek
nem vallottak volna kudarcot a védekezésben.
A tizenkilencedik század annyira sikeres volt a technikák szervezésében, hogy szinte teljesen elvesztette a célokról alkotott
elképzeléseit. A természet feletti uralom hy a tudomány fejlődése, a termelés növekedése az ipar növekedése révén, az
írástudás elterjedése az egyetemes oktatás révén, a mozgás és a kommunikáció folyamatos felgyorsulása, az életszínvonal
rendkívüli emelkedése - mindezek kiterjesztették az ember képességét arra, hogy dolgokat tegyen, anélkül, hogy bármilyen
módon tisztázták volna az elképzeléseit arról, hogy mit érdemes tenni. A célok teljesen eltűntek, vagy a több hatalom és több
vagyon megszerzésének legprimitívebb szintjére redukálódtak. De a hatalom vagy a gazdagság állandó megszerzése, mint
egy kábítószer, amelynek szükséglete a használat növekedésével egyre nő, anélkül, hogy a használóját bármilyen módon
kielégítené, kielégítetlenül hagyta az ember "magasabb rendű" természetét. A nyugati civilizáció múltjából, a klasszikus, a
szemita, a keresztény és a középkori hozzájárulások összeolvadásának eredményeként olyan értékrend és életmód alakult ki,
amelyet a tizenkilencedik században alig tiszteltek, annak ellenére, hogy a tizenkilencedik század egész alapját (tudományát,
humanizmusát, liberalizmusát, az emberi méltóságba és az emberi szabadságba vetett hitét) ez a régebbi értékrend és életmód
adta. A reneszánsz és a reformáció elvetette e rendszer középkori részét; a tizennyolcadik század elvetette a társadalmi
hagyomány és a társadalmi fegyelem értékét, a tizenkilencedik század elvetette e hagyomány klasszikus és keresztény részét,
és megadta a végső csapást az emberi szükségletek hierarchikus felfogásának. A huszadik század ott aratott, ahol ezek
vetettek. A nyugati civilizáció a huszadik század közepére - hagyományait elhagyva és csak a technikáit fenntartva - elérte
azt a pontot, ahol a fő kérdés az volt, hogy "túlélheti-e?".
Ezen a háttéren 1931 után az agresszív hatalmak felemelkedtek, hogy kihívást intézzenek a nyugati civilizációhoz és a
"megelégedett" hatalmakhoz, amelyeknek sem akaratuk, sem kedvük nem volt megvédeni azt. Japán és Olaszország
gyengesége az ipari fejlettség vagy a természeti erőforrások szempontjából teljesen lehetetlenné tette, hogy bármilyen
kihívást intézzenek, hacsak nem álltak szemben áldozataik gyenge akaratával. Valójában teljesen világos, hogy sem Japán,
sem Olaszország nem tudott volna sikeres agressziót végrehajtani Németország párhuzamos agressziója nélkül. Ami nem
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ennyire egyértelmű, de ugyanúgy igaz, hogy Németország nem tudott volna agressziót végrehajtani a beletörődés, sőt
bizonyos esetekben a tényleges
bátorítása, a "kielégítő" hatalmak, különösen Nagy-Britannia részéről. Az 1944 óta zsákmányolt német dokumentumok ezt
teljesen nyilvánvalóvá teszik.

40. fejezet - A japán támadás, 1931-1941
Egy figyelemre méltó kivételtől eltekintve Japán agressziójának háttere erős párhuzamot mutatott Németországéval. A
kivétel a két hatalom ipari ereje volt. Japán valójában egy "nincs" nemzet volt, amely nem rendelkezett a nagy ipari rendszer
fenntartásához szükséges természeti erőforrások többségével. Hiányzott a szükséges alapanyagok nagy része, mint például a
szén, a vas, a kőolaj, az ötvözött ásványi anyagok, a vízenergia vagy akár az élelmiszer. Ehhez képest Németország állítása,
hogy "nem rendelkezett" nemzet, csupán propagandaeszköz volt. Ettől eltekintve a két ország hasonlósága szembetűnő volt:
mindkettő teljesen kartellezett iparral rendelkezett, militarista hagyományokkal, szorgalmas, a tekintélyt tisztelő és a rendet
szerető lakossággal, a saját egyedi értékének nemzeti megszállottságával és a világ többi részével szembeni ellenérzéssel,
amiért ezt nem ismerte el, valamint olyan alkotmányos felépítéssel, amelyben a parlamentáris alkotmányosság homlokzata
alig takarta a hadsereg, a földesurak és az ipar szövetsége által gyakorolt hatalom valóságát. Az a tény, hogy az 1889-es japán
alkotmányt a bismarcki alkotmányról másolták, messzemenően magyarázza ez utóbbi hasonlóságot.
Már említettük azt az akut problémát, amelyet Japán számára a korlátozott természeti erőforrásai és a növekvő problémái
közötti ellentét jelentett. Miközben erőforrásaik nem növekedtek, népességük az 1873-as 31 millióról 1939-re 73 millióra
nőtt, a növekedés üteme az 1925-1930 közötti időszakban érte el csúcspontját (8 százalékos növekedés ebben az öt évben).
A japán emberek nagy leleményességgel és fáradhatatlan energiával próbáltak boldogulni.
A kereskedelmi hajózásból vagy a selyem, fatermékek vagy tengeri élelmiszerek exportjából szerzett devizával
nyersanyagokat importáltak, ipari termékekké gyártották és exportálták, hogy megszerezzék a nyersanyagok vagy
élelmiszerek importjának kifizetéséhez szükséges devizát. A költségek és az árak szeretetének fenntartásával a japánok
képesek voltak a pamuttextíliák és vastermékek európai exportőrei alá kínálni az ázsiai piacokon, különösen Kínában és
Indonéziában.
Annak lehetőségét, hogy kivándorlással enyhítsék a népesedési nyomást, ahogyan azt Európa korábban tette, megakadályozta
az a tény, hogy a nyilvánvaló gyarmati területeket az európaiak már kézbe vették. Az angol nyelvűek, akik a legjobb és
állatorvosilag betöltetlen területeket birtokolták, az 1901 utáni időszakban rácsapták az ajtót a japán bevándorlásra, faji és
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gazdasági érvekkel indokolva tettüket. A japán bevándorlással szembeni amerikai korlátozások, amelyek a kaliforniai
munkáscsoportoktól eredtek, nagyon keserű pirulát jelentettek Japán számára, és nagyban sértették a büszkeségét.
A japán iparcikkekkel szembeni vámok folyamatos emelése 1897 után, amelyet szintén Amerika vezetett, Japán helyzetének
nehezebbé tételét szolgálta. Ugyanígy a csendes-óceáni halászat lassú kimerülése, az ilyen halászat egyre növekvő (ha
szükséges) korlátozása természetvédelmi egyezményekkel, az erdészeti erőforrások csökkenése, valamint az ázsiai politikai
és társadalmi nyugtalanságok. Hosszú ideig Japán
kedvező véletlenek sorozata megvédte e probléma teljes hatásától. Az első világháború pompás szerencsétlenség volt. Véget
vetett az európai kereskedelmi versenynek Ázsiában, Afrikában és a Csendes-óceánon; növelte a japán áruk és szolgáltatások
iránti keresletet; és Japán először vált nemzetközi hitelezővé. A tőkeberuházások az 1915-1920 közötti öt évben nyolcszor
nagyobbak voltak, mint az 1905-1915 közötti tíz évben; az egyenként több mint öt munkást foglalkoztató gyárakban
foglalkoztatott munkások száma az 1914-es 948 ezerről 1919-re 1 612 ezerre nőtt; az óceáni hajózás az 1914-es 1,5 millió
tonnáról 1918-ra 3 millió tonnára nőtt, míg a hajózási fuvardíjakból származó jövedelem az 1914-es 40 millió jenről 1918-ra
450 millióra emelkedett; a nemzetközi kereskedelem kedvező egyenlege az 1915-1918 közötti négy évben 1 480 millió jent
tett ki.
A társadalmi élet, a gazdasági struktúra és az árrendszer, amelyet már ez a gyors változás is megzavart, az 1920-1921-es
depresszióban szörnyű megrázkódtatást kapott, de Japán gyorsan talpra állt, és az 1920-as évek fellendülése megóvta nagy
népességének és korlátozott erőforrásainak teljes következményeitől. A gyors technológiai fejlődés az Egyesült Államokban,
Németországban és magában Japánban, a japán áruk (különösen a textíliák) iránti kereslet Dél- és Délkelet-Ázsiában, az
amerikai kölcsönök az egész világon, a japán selyem nagy amerikai felvásárlásai és az egész világ általános
"fellendüléspszichológiája" 1929-1931-ig megvédte Japánt helyzetének teljes következményeitől. E védelem alatt a régebbi
tekintélyelvű és militarista hagyományok meggyengültek, a liberalizmus és a demokrácia lassan, de folyamatosan erősödött,
a szellemi és politikai életben a germán hagyományok utánzása (ami körülbelül 1880 óta folyt) nagyrészt felhagyott, 1918ban létrejött az első pártkormány, 1925-ben bevezették az általános férfiválasztójogot, a gyarmati területeken, mint például
Formosa, először váltották fel polgári kormányzók a katonai kormányzást, a hadsereget 1924-ben 21-ről 17 hadosztályra
csökkentették, a haditengerészetet 1922-ben és 1930-ban nemzetközi megállapodással csökkentették, és nagymértékben
bővült az oktatás, különösen a felsőbb szinteken. Ez a demokrácia és a liberalizmus irányába mutató mozgalom riasztotta a
militaristákat, és kétségbeesésbe kergette őket. Ugyanakkor az egység és a közrend növekedése Kínában, amelyet ezek a
militaristák a műveleteik potenciális áldozatának tekintettek, meggyőzte őket arról, hogy gyorsan kell cselekedniük, mielőtt
túl késő lenne. A világválság megadta ennek a csoportnak a nagy lehetőséget.
Még a kialakulása előtt azonban a japán politikai élet négy baljós tényezője fenyegető felhőként lebegett a horizonton. Ezek a
következők voltak: (a) a parlamentnek felelős kormány alkotmányos követelményének hiánya, (b) a hadsereg továbbra is
alkotmányos szabadsága a polgári ellenőrzés alól, (c) a politikai gyilkosságok növekvő használata a konzervatívok részéről,
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mint a liberális politikusok eltávolításának eszköze a közéletből, ahogyan azt három miniszterelnök és számos kisebb
személy ellen tették 1918-1932 között, és (d) a forradalmi szocializmus növekvő vonzereje ;a munkáskörökben.
A világválság és a pénzügyi válság szörnyű csapást mért Japánra. A nyers selyem iránti csökkenő kereslet a szintetikus
szálakkal, például a műselyemmel való versenyben, valamint az olyan ázsiai piacok, mint Kína és India lassú hanyatlása a
politikai zavargások és a növekvő iparosodás miatt még nehezebben viselte ezt a csapást. E hatás alatt a japán társadalom
reakciós és agresszív erői megszilárdíthatták az állam feletti ellenőrzésüket,
megfélemlíteni minden hazai ellenzéket, és belevágni abba az agresszió és pusztítás kalandjába, amely végül az 1945-ös
katasztrófákhoz vezetett.
Ezek a gazdasági viharok súlyosak voltak, de Japán nem gazdasági okokból, hanem saját múltbeli hagyományai miatt lépett
az agresszió útjára. A feudális Japán militarista hagyományai a modern korban is folytatódtak, és a folyamatos kritika és
ellenállás ellenére virágoztak. Az alkotmányos struktúra mind a katonai vezetőket, mind a civil politikusokat megvédte a népi
ellenőrzéstől, és tetteiket a császár nevében történő cselekedetekkel igazolta. De a két hatalmi ágat úgy választották szét,
hogy a civileknek nem volt ellenőrzésük a tábornokok felett. Az alkotmány törvényei és szokásai lehetővé tették a
tábornokok és admirálisok számára, hogy közvetlenül a császárhoz forduljanak a kabinet tudta és beleegyezése nélkül, és
megkövetelték, hogy csak ilyen rangú tisztek szolgálhassanak miniszterként e szolgálatokért magában a kabinetben. A
császártól az alacsony rangú közlegényig terjedő parancsnoki láncba egyetlen civil sem avatkozott be, és a fegyveres
szolgálatok államot képeztek az államon belül. Mivel a tisztek nem haboztak pozíciójukat felhasználni arra, hogy biztosítsák
a polgáriak akaratuknak való megfelelését, és folyamatosan fegyveres erőszakhoz és merényletekhez folyamodtak, a
hadsereg hatalma 1927 után folyamatosan nőtt. Minden cselekedetük, mondták, a császár nevében, Japán dicsőségére történt,
hogy megszabadítsák a nemzetet a korrupciótól, a pártos politikusoktól és a plutokratikus kizsákmányolástól, és hogy
visszaállítsák a régi japán erényeket, a rendet, az önfeláldozást és a hatalom iránti odaadást.
A fegyveres erőktől elkülönülve, néha velük szemben, de általában tőlük, mint a nehézipar termékeinek legfőbb vásárlóitól
függtek a monopolkapitalizmus erői. Ezeket, mint már jeleztük, a nyolc nagy gazdasági komplexum vezette, amelyeket
családi egységként, zaibatsuként irányítottak. Ez a nyolc irányította 1930-ra az ország vállalati vagyonának 75 százalékát, és
a Mitsui állt az élükön, amely az ország összes vállalati tőkéjének 15 százalékával rendelkezett. Nyíltan korrupt
kapcsolatokat ápoltak a japán politikusokkal és ritkábban a japán militaristákkal. Általában együttműködtek egymással.
Például 1927-ben a Mitsui és a Mitsubishi erőfeszítései egy kisebb versenytárs, a Kobe-i Suzuki Company szétzúzására
pénzügyi pánikot idéztek elő, amely a legtöbb japán bankot bezáratta. Míg a zaibatsuk által közösen működtetett Showa
Bank átvett számos kisebb vállalatot és bankot, amelyek a válságban csődbe mentek, és több mint 180 000 betétes vesztette
el megtakarításait, addig a militarista Tanaka tábornok kabinetje 1500 millió jent biztosított arra, hogy a zaibatsukat
megmentse kapzsiságuk következményeitől.
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A militarista és nacionalista hagyományokat a japán nép széles körben elfogadta. Ezek a hagyományok, amelyeket a
politikusok és tanárok többsége dicsőített, és amelyeket számos nyílt és titkos hazafias társaság propagált, szabad kezet
kaptak, míg az ellenkező hangokat legális vagy illegális módszerekkel elnyomták, míg 1930-ra a legtöbb ilyen hangot
elhallgattatták. Körülbelül ugyanekkor a militaristák és a zaibatsu, akik korábban ugyanolyan gyakran álltak szemben, mint
koalícióban, utolsó végzetes szövetségre léptek egymással. A nehéziparosítás, a militarizálás és a külföldi agresszió
programjában egyesültek. Kelet-Ázsia, különösen Észak-Kína és Mandzsúria lett a kijelölt áldozat, mivel úgy tűnt, hogy ezek
kínálják a szükséges nyersanyagokat és piacokat az iparosok számára, valamint a dicsőség és a zsákmány mezejét a
militaristák számára.
Amikor a japánok 1931-ben Mandzsúriát, 1937-ben pedig Észak-Kínát támadták, olyan áldozatot választottak, amely
egyértelműen sebezhető volt. Mint láttuk, az 1912-es kínai forradalom nem sokat tett az ország megfiatalításáért. A pártok
viszálykodása, a célokkal kapcsolatos nézeteltérések, az önző előnyökért folytatott harcok és a jó kormányzást fenyegető
állandó fenyegetés a katonai vezetők részéről, akik nem voltak sokkal többek banditáknál, megzavarta az országot, és nagyon
megnehezítette a rehabilitációt. A Jangce folyótól északra a hadurak 1926-ig harcoltak az uralomért, míg a folyótól délre,
Kantonban a Szun Jat-szen által alapított, Nyugat felé orientálódó politikai párt, a Kuomintang felállította saját kormányát.
Az északi haduraktól eltérően ennek a pártnak voltak eszméi és programja, bár be kell vallani, hogy mindkettő inkább
szavakban, mint tettekben öltött testet.
A Kuomintang eszméi a nyugati, az őshonos kínai és a bolsevik orosz tényezők keveréke volt. Egy egységes, független Kínát
akartak megvalósítani, demokratikus kormányzattal és vegyes, kooperatív, szocialista, individualista gazdasági rendszerrel.
Dr. Szun általában véve kulturális elképzeléseihez a kínai saját hagyományokhoz, politikai elképzeléseihez a nyugati
(nagyrészt angol-amerikai) hagyományokhoz, gazdasági elképzeléseihez pedig egy erős szocialista elemeket tartalmazó
keverékhez nyúlt. Programja ezen eszmék megvalósítását három egymást követő fejlődési szakaszon keresztül képzelte el,
amelyek közül az első a katonai uralom időszaka lenne az egység és függetlenség biztosítása érdekében, a második a
Kuomintang-diktatúra időszaka a tömegek szükséges politikai nevelésének biztosítása érdekében, és csak a harmadik lenne
az alkotmányos demokrácia időszaka. Ezt a programot egészen a második szakaszig követték. Ezt feltehetően 1927-ben érték
el azzal a bejelentéssel, hogy a Kuomintang ezentúl az egyetlen legális politikai párt lesz. Ezt tizenegy év katonai uralom
előzte meg, amelyben Csang Kaj-sek a Kuomintang nevében Kína nagy részének katonai uralkodójává lépett elő.
A Kuomintang Dr. Szun befolyása alatt elfogadta a Kommunista Internacionálé támogatását és egyes elképzeléseit,
különösen az 1924-1927 közötti időszakban. Lenin elméletei a "kapitalista imperializmus" természetéről meglehetősen
meggyőzőek voltak a kínaiak számára, és - úgy gondolták - szellemi igazolást adtak nekik ahhoz, hogy ellenálljanak a kínai
ügyekbe való külföldi beavatkozásnak. Mihail Borodin vezetésével orosz ügynökök érkeztek Kínába 1923 után, hogy
segítsenek Kínának a "gazdasági újjáépítésben", a politikai "nevelésben" és az "imperializmussal" szembeni ellenállásban.
Ezek az oroszok a Kuomintangot totalitárius politikai párttá szervezték át a szovjet kommunista modell alapján, és
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újjászervezték a kínai katonai kiképzést a híres Whampoa Katonai Akadémián. Ezekből a körökből emelkedett ki Csang Kajsek. Mivel tevékenységében kiemelkedő szerepet játszottak a német katonai tanácsadók, támadássorozatot indított, amely
kiterjesztette a Kuomintang uralmát a Jangce folyótól északra fekvő hadurak területére. Ezen északi hadurak vezetője, Csang
Cso-lin a japánokkal való együttműködéssel és a Mandzsúriába való behatolásra irányuló orosz erőfeszítésekkel szembeni
ellenállással tartotta meg pozícióját.
Ahogy Csang Kaj-sek 1926 után katonai sikereket ért el ezeken a területeken, egyre konzervatívabbá vált, és Dr. Szun
demokrácia és szocializmus programja egyre inkább háttérbe szorult. Ugyanakkor a Kuomintang táborában a kommunista
elemek beavatkozása és intrikái egyre erőteljesebb elnyomást indokoltak a kommunista elemek
tevékenységükkel szemben. Végül Csiang növekvő konzervativizmusa 1927-ben abban csúcsosodott ki, hogy házasságot
kötött a gazdag Soong család egyik tagjával. Ebből a családból T. V. Soong jelentős bankár és spekuláns volt, sógora, H. H.
Kung hasonló gazdasági helyzetben volt, míg egy másik testvére (akit kommunista szimpátiája elidegenített a családtól) Szun
Jat-szen asszony volt. Soong és Kung ketten együtt uralták a Kuomintang-kormányt, az előbbi pénzügyminiszter lett, míg az
utóbbi ipari, kereskedelmi és munkaügyi miniszter.
1927-ben a kommunista együttműködésnek a Kuomintang véget vetett, az oroszokat kiutasították Kínából, és a Kuomintang
lett az egyetlen legális párt. Az őshonos kínai kommunisták, olyan Moszkvában kiképzett vezetők, mint Mao Ce-tung, a déli
vidéki területeken összpontosították erejüket, ahol agrárreformokkal, a földbirtokosok kisajátításával, a bérleti díjak, adók és
kamatok csökkentésével, valamint a parasztokból álló kommunista vidéki milícia kiépítésével érvényesültek. Amint a Csang
Kaj-sek vezette nacionalista erők Peking 1928. júniusi elfoglalásával befejezték Észak-Kína meghódítását, délre helyezték át
támadásukat, hogy megsemmisítsék a kiangszi kommunista központot. A kommunista hadsereg, amelynek növekvő
követelései kiábrándították paraszti támogatóit, egy kanyargós, hatezer mérföldes útvonalon rendezett visszavonulással
Északnyugat-Kínába vonult vissza (1934-1935). A Mandzsúria elleni 1931-es japán támadás után is folytatta a kommunisták
elleni harcot Csang, aki az 1930-1933 közötti időszakban öt nagyszabású támadást irányított ellenük, noha a kommunisták
1932-ben hadat üzentek Japánnak, és az 1931-1937 közötti teljes időszakban továbbra is az összes kínai egységes frontját
követelték az agresszor ellen.
Bár Mandzsúria 1931 őszén történt japán elfoglalása a japán katonai erők önálló akciója volt, a polgári vezetőknek el kellett
nézniük. A kínaiak a japán áruk bojkottjával torolták meg, ami súlyosan csökkentette Japán exportját. E bojkott
megszüntetésének kikényszerítése érdekében Japán csapatokat szállt partra Sanghajban (1932), és súlyos harcok után,
amelyekben sok japán bántalmazta az európaiakat, a kínai erőket kiűzték a városból, és arra kényszerítették őket, hogy
beleegyezzenek a Japán elleni gazdasági bojkott megszüntetésébe. Nagyjából ugyanebben az időben Mandzsúriát japán
protektorátusként hozták létre a kínai trónról 1912-ben lemondott Henry P'ui uralma alatt.
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Az Egyesült Államok már 1932 januárjában értesítette az 1922-es Kilenchatalmi szerződés valamennyi aláíróját, hogy nem
hajlandó elfogadni a Kellogg-Briand-paktumot sértő, a háborút tiltó, erőszakkal végrehajtott területi változásokat. A
Nemzetek Szövetségéhez intézett, támogatásért folyamodó felhívás, amelyet Kína 1931. szeptember 21-én tett, ugyanazon a
napon, amikor Anglia elhagyta az aranyszabályt, eljárási viták végeláthatatlan sorozatán ment keresztül, és végül a Lytton
gróf vezette vizsgálóbizottsághoz vezetett. E bizottság 1932 októberében kiadott jelentése élesen elítélte Japán lépéseit, de
nem javasolt hatékony közös fellépést azokkal szemben. A Liga elfogadta a Stimson-doktrínát a nem elismerésről, és
együttérzését fejezte ki a kínai álláspont iránt.
Ezt az egész ügyet 1931 óta végtelenül újra és újra felhánytorgatták, olyan állítások és ellenérvek kíséretében, hogy a
hatékony l.c ague fellépést az Egyesült Államok távolmaradása a tanácsoktól, vagy Stimson késlekedése a japánok
elítélésében megakadályozta.
agressziót, vagy az, hogy a britek nem támogatták Stimson Japán elleni fellépésre vonatkozó javaslatait. Mindezek a viták
figyelmen kívül hagyják azt a létfontosságú pontot, hogy a mandzsúriában lévő japán hadsereg nem állt a japán polgári
kormány ellenőrzése alatt, amellyel tárgyalásokat folytattak, és hogy ezek a polgári hatóságok, amelyek ellenezték a
mandzsúriai támadást, nem tudtak ennek az ellenállásnak hatékony hangot adni a merényletek felemelkedése nélkül. Yuko
Hamaguchi miniszterelnököt még 1930 novemberében ölték meg, mert jóváhagyta a londoni haditengerészeti megállapodást,
amelyet a militaristák elleneztek, és Ki Inukai miniszterelnökkel 1932 májusában ugyanígy jártak el. A Liga megbeszélései
mindvégig nem a megfelelő féllel folytak.
A nacionalista érzések megsértésétől és a teljesen kifogásolható eszközöktől eltekintve, amelyekkel azt elérték, Mandzsúria
megszerzése h Japánnak számos stratégiai és gazdasági előnnyel rendelkezett. Olyan ipari erőforrásokhoz juttatta Japánt,
amelyekre nagy szüksége volt, és idővel megerősíthette volna a japán gazdaságot. A terület leválasztása Kínáról, amely sok
éven át nem ellenőrizte hatékonyan, egy jobban kezelhető területre korlátozta volna Csiang kormányának hatókörét.
Mindenekelőtt a Távol-Keleten a szovjet hatalom ellensúlyaként szolgálhatott volna, és támaszpontot jelenthetett volna a
szovjet akciók megfékezésére Európában Németország összeomlása után. Sajnos a japán militaristák megalkuvást nem
ismerő mohósága és tudatlansága lehetetlenné tett minden ilyen megoldást. Ezt két nagy hibájuk, az 1937-es Kína elleni
támadás és az 1941-es Egyesült Államok elleni támadás egészen bizonyossá tette. Mindkét esetben a militaristák többet
haraptak le, mint amennyit meg tudtak rágni, és megsemmisítettek minden lehetséges előnyt, amit Mandzsúria 1931-es
megszerzéséből nyerhettek volna.
Az 1931 szeptemberében Mandzsúria ellen indított első támadást követő hét év alatt Japán elsüllyesztett
2,5 milliárd jent fektetett be azon a területen, főként a bányászat, a vasgyártás, az elektromos energia és a kőolaj területén.
Évről évre nőtt ez a befektetés anélkül, hogy Japánnak azonnali hozamot hozott volna, mivel az új befektetésekből származó
termelést azonnal újra befektetették. Magának Japánnak csak a vasérc, a nyersvas és bizonyos vegyi műtrágyák jelentettek
nagy segítséget. A mandzsúriai szójatermést, bár a japán uralom alatt csökkent, Németországgal cserélték el az ott
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beszerezhető szükséges nyersanyagokra. Japán egyéb sürgős anyagi szükségleteihez, mint például a nyersgyapot, a gumi és a
kőolaj, Mandzsúriában nem találtak segítséget. A költséges tőkebefektetések ellenére sem tudott a saját szükségleteinél
többet kitermelni kőolajból, főként a szén cseppfolyósításából.
Az, hogy Mandzsúria nem tudott választ adni Japán gazdasági problémáira, a japán katonai vezetést egy újabb agresszióra
késztette, amely ezúttal maga Észak-Kína ellen irányult. Miközben ők az új támadásra készültek, Csiang Kaj-sek éppen egy
hatodik hadjárat előkészítésével volt elfoglalva a kommunisták ellen, akik még mindig Kína távoli északnyugati részén
lappangtak. Sem a Japán részéről érkező növekvő fenyegetés, sem a kínai kommunisták felhívásai, hogy egyesült kínai
frontot alakítsanak Nippon ellen, nem tántorították el Csiangot a kommunisták szétzúzásának szándékától, egészen addig,
amíg 1936 decemberében saját északi parancsnoka, Csang Hszüe-liang hirtelen el nem rabolta Sianban, és halálos fenyegetés
alatt arra kényszerítették, hogy ígéretet tegyen a Japán elleni harcra. Kuomintang-kommunista egységfront alakult, amelyben
Csiang megígérte, hogy inkább Japán ellen harcol, mint a kommunisták ellen, és hogy enyhíti a Kuomintang által a polgári
szabadságjogokra vonatkozó korlátozásokat, míg a kommunisták megígérték, hogy
megszüntetik a Kínai Szovjet Kormányt, a Kínai Köztársaság regionális kormányává válnak, véget vetnek a földbirtokosok
kisajátításának, beszüntetik a Kuomintang elleni támadásaikat, és fegyveres erőiket regionális alapon beolvasztják Csang
Kaj-sek Nemzeti Hadseregébe.
Alig született meg ez a megállapodás, és még nem is hozták nyilvánosságra, amikor a japánok megkezdték támadásukat
Észak-Kína ellen (1937 júliusában). A Nemzeti Kormány kitartó védelmével szemben általában sikerrel jártak, egymás után
Nankingból Hankowba (1937 novembere) és Hankowból a Jangce folyó távoli felső folyásánál fekvő Csungkingba (1938
októbere) szorították vissza. A japánok meglehetősen elégtelen, mindössze tizenhét hadosztályt, összesen kevesebb mint 250
000 embert számláló haderővel minden területen megpróbálták megsemmisíteni a Kínában lévő nacionalista és kommunista
hadseregeket, az összes vasútvonal, kikötő és folyó ellenőrzésével elvágni Kínát minden külföldi utánpótlástól, és fenntartani
a rendet Mandzsúriában és a megszállt Kínában. Ez lehetetlen feladat volt. A megszállt területek hamarosan nyílt rácsot
alkottak, amelyben japán csapatok járőröztek a folyókon és a vasútvonalakon, de a közte lévő ország nagyrészt a kommunista
gerillák ellenőrzése alatt állt. A nacionalista kormány visszavonulása a távoli Csungkingba, és képtelensége arra, hogy
megtartsa a kínai parasztok hűségét, különösen a japán vonalak mögött, mivel szoros szövetségben állt a földbirtokosok,
kereskedők és bankárok oligarchiájával, folyamatosan gyengítette a Kuomintangot és erősítette a kommunistákat.
A kínai kommunisták és a Kuomintang közötti rivalizálás 1938-1941 között időszakosan kitört, de Japán gazdasági
gyengesége miatt nem tudott ebből döntő hasznot húzni. A Mandzsúriában végrehajtott nagy beruházások és a teljes szívvel
folytatott agresszió politikájának elfogadása Japán saját gazdaságának átszervezését tette szükségessé, a korábbi, az
exportpiacra szánt könnyűiparra helyezett hangsúlyról a fegyverkezésre és a nagyberuházásokra irányuló nehéziparra
helyezett új hangsúlyt. Ezt olyan kíméletlenül hajtották végre, hogy Japán nehézipari termelése az 1933-as 3 milliárd jenről
1938-ra 8,2 milliárd jenre emelkedett, míg a textilgyártás ugyanezen öt év alatt 2,9 milliárd jenről legfeljebb 3,7 milliárd
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jenre nőtt. 1938-ra a nehézipar termékei Japán ipari termelésének 53 százalékát tették ki. Ez növelte Japán importigényét,
miközben csökkent Japán azon képessége, hogy az ilyen importért fizető exportot (korábban textíliát) biztosítson.
1937-re Japán kedvezőtlen kereskedelmi mérlege a "nem jenes" térséggel szemben 925 millió jent tett ki, ami majdnem
négyszerese az 1937 előtti évek átlagának. A hajózásból származó bevételeket a katonai igények is csökkentették, aminek
következtében Japán kedvezőtlen kereskedelmi mérlege nagyarányú aranykiáramlásban nyilvánult meg (1937-1938-ban
1685 millió jen).
1938 végére világossá vált, hogy Japán elveszíti pénzügyi és kereskedelmi képességét a szükséges külföldi eredetű anyagok
megvásárlására. Az Egyesült Államok, Ausztrália és mások által a stratégiai vagy katonai anyagok Japánba irányuló
exportjának korlátozására tett lépések még inkább kiélezték ezt a problémát. A Kína elleni támadás célja az volt, hogy
orvosolja ezt a helyzetet azáltal, hogy megszünteti a japán árukkal szembeni kínai bojkottot, hogy a szükséges anyagok,
különösen a nyersgyapot, Japán közvetlen ellenőrzése alá vonja, és hogy létrehozza a jenövezet kiterjesztését, ahol a
kereskedelmi célokra nincs szükség deviza felhasználására. Összességében ezek a célok nem valósultak meg.
Gerillatevékenységek
és a japánok képtelensége a vidéki területek ellenőrzésére lehetetlenné tette a jenövezet megvalósítását, megnehezítette a
kereskedelmet, és drasztikusan (mintegy harmadával) csökkentette a gyapottermelést. A vasérc exportja Kínából Japánba az
1937-es 2,3 millió tonnáról 1938-ban 0,3 millió tonnára esett vissza, bár a szénkivitel kissé emelkedett.
A termelés növelésére törekedve Japán olyan ütemben kezdett tőkebefektetéseket eszközölni Észak-Kína még meg nem
békélt területein, amely vetekedett a mandzsúriai beruházások ütemével. Az 1938-as négyéves terv 1942-ig 1420 millió
jennyi ilyen beruházást irányzott elő. Ez a projekt, kiegészülve azzal, hogy Japánnak táplálnia és ruháznia kellett Észak-Kína
lakóit, az egész japán gazdaságot elszívta, így az oda irányuló japán export az 1937-es 179 milliárd jenről 1938-ban 312
millióra emelkedett. A helyzetet tovább rontotta, hogy a megszállt terület lakói nem voltak hajlandóak elfogadni vagy
használni az újonnan bevezetett jen valutát, mert a gerillák azzal fenyegettek, hogy mindenkit lelövik, akinél azt találják.
Mindez kedvezőtlenül hatott Japán pénzügyi helyzetére. A kínai háború két éve alatt, 1936-1937 és 1938-1939 között a japán
költségvetés 2,3 milliárd jenről 8,4 milliárd jenre emelkedett, amelynek 80 százaléka katonai célokra ment el. Az
államadósság és a nyersanyagárak folyamatosan emelkedtek, de a japán nép olyan készségesen reagált az adókra, a
kormányzati kölcsönökre és a termelés növelésére vonatkozó követelésekre, hogy a rendszer továbbra is működött. 1939
végére azonban világossá vált, hogy a nehéziparra való átállás hármas terhét, amely tönkretette az exportkereskedelmet, a
mandzsúriában és Észak-Kínában végrehajtott nagyarányú beruházásokat, valamint a nacionalista Kínával vívott határozatlan
háborút nem lehet örökké elviselni, különösen a semleges országok növekvő vonakodásának nyomása alatt, hogy Japánnak a
szükséges stratégiai árukat szállítsák. A két leglényegesebb szükséglet a kőolajtermékek és a gumi volt.
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A militaristák számára, akik 1939 után mind politikailag, mind gazdaságilag irányították Japánt, úgy tűnt, hogy a HollandIndia és Malajzia megszállása sokat segíthet e hiányok enyhítésében. Magának Hollandiának a hitleri hordák általi 1940-es
megszállása és Anglia 1939 óta tartó európai háborúba való bevonása arany lehetőséget látszott kínálni Japán számára e déli
területek elfoglalására. Ehhez hosszú kommunikációs vonalakra lett volna szükség Japánból Indonéziába. Ezek a vonalak ki
lennének téve a Fülöp-szigeteki amerikai támaszpontokról vagy a szingapúri brit támaszpontról érkező támadásoknak. Az
amerikai pszichológiát a sajátjukhoz hasonlónak ítélve a japán militaristák biztosak voltak abban, hogy ilyen körülmények
között Amerika nem habozna megtámadni ezeket a sebezhető kommunikációs vonalakat. Így úgy tűnt számukra, hogy egy
japán támadás a holland Indiák ellen elkerülhetetlenül egy Japán elleni amerikai háborúhoz vezetne. Ezzel a problémával
szembesülve a japán militaristák megkerülhetetlennek tűnő döntésre jutottak. Úgy döntöttek, hogy először az Egyesült
Államokat támadják meg. Ebből a döntésből következett a Pearl Harbor elleni japán támadás 1941. december 7-én.

41. fejezet - Az olasz támadás, 1934-1936
Bár Benito Mussolini fasiszta kormánya 1922-es hatalomra kerülésétől kezdve trágár és dicsekvő módon beszélt,
hangsúlyozva elszántságát arra, hogy
a Római Birodalom dicsőségének visszaállítását, a Földközi-tenger uralmát és a stratégiai önellátás elérését a saját
termesztésű élelmiszerek mennyiségének növelésével, tettei sokkal szerényebbek voltak, és nem mentek messzire azon
erőfeszítéseken túl, hogy korlátozzák a jugoszláv befolyást az Adrián és túlságosan reklámozzák a hazai búzatermelés
szerény növelését. Általánosságban Olaszország helyzete Noms hasonló volt Japánéhoz. A korlátozott természeti erőforrások
(különösen a szén és a kőolaj szinte teljes hiánya) a gyorsan csökkenő halálozási arányszámmal párosulva egyre növekvő
népesedési nyomást eredményezett. Ezt a problémát, akárcsak Japánban, fokozták az olaszok kivándorlásának vagy az olasz
áruk kiáramlásának korlátozásai, különösen 1918 után.
A modern olasz történelem fontos dátumai az 1922-es, 1925-ös, 1927-es és mindenekelőtt az 1934-es ív. 1922-ben a
fasiszták parlamentáris rendszerben kerültek hatalomra; 1925-ben ezt a parlamentáris rendszert felváltotta egy politikai
diktatúra, amelynek inkább XIX. századi latin-amerikai felhangjai voltak, mint XX. századi totalitárius jellege, mivel a
gazdasági rendszer továbbra is az ortodox pénzügyi kapitalizmusé maradt; 1927-ben a líra ortodox és korlátozó stabilizálása
a nemzetközi aranystandardon olyan nyomott gazdasági feltételekhez vezetett, hogy Mussolini sokkal aktívabb külpolitikát
folytatott, és gazdasági és politikai szövetséget akart létrehozni a három legyőzött közép-európai hatalommal (Ausztria,
Magyarország, Bulgária); 1934-ben Olaszország felváltotta az ortodox kapitalizmust.
gazdasági intézkedéseket egy csalárd korporatív álca alatt működő totalitárius gazdasággal váltotta fel, és ezzel egyidejűleg
dinamikus külpolitikáját Közép-Európáról Afrikára és a Földközi-tengerre helyezte át.
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Az 1927-1934 közötti időszakban a közép-európai politikai és gazdasági blokk létrehozására irányuló olasz törekvés
egyszerre volt németellenes és kisantant-ellenes. Ez egy lehetetlen kombináció volt, mivel Európa revizionista és
antirevizionista hatalmakra való felosztása lehetetlenné tette Olaszország számára, hogy egy új, ezt a konfliktusvonalat
átszelő szövetséget hozzon létre. A Kisantant-ellenes és magyarbarát politikával Mussolini franciaellenes és így
elkerülhetetlenül németbarát lett, ami Mussolini soha nem volt és nem is akart lenni. Hét évbe telt azonban, mire felismerte
álláspontja logikátlanságát.
Ebben a hét évben, 1927-1934 között nem Németország, hanem Magyarország volt a legaktívabb revíziós erő Európában.
Mussolini Magyarországgal, az osztrák és bolgár reakciós elemekkel, valamint a jugoszláviai disszidens horvát elemekkel
együttműködve igyekezett meggyengíteni a Kisantantot (különösen Jugoszláviát), és zavaros vizekre terelni a fasiszta
halászatot. Ragaszkodott ahhoz, hogy Olaszország elégedetlen hatalom volt, mert csalódott volt a gyarmati nyereségek
hiánya miatt 1919-ben Versailles-ban, és mert a Liga nem volt hajlandó csatlakozni Tommaso Tittoni 1920-ban
megfogalmazott kéréséhez, hogy a világ erőforrásait a népesség szükségleteinek megfelelően osszák újra. Igaz, hogy
Olaszország népesedési és nyersanyagproblémái akutak voltak, de a Mussolini által tett lépések nem nyújtottak reményt ezek
enyhítésére.
Olaszország Duna-politikája 1930-ban az Ausztriával kötött barátsági szerződésben, majd 1934-ben az Ausztriával és
Magyarországgal kötött, "Római jegyzőkönyvek" néven ismert politikai és gazdasági megállapodások sorozatában
csúcsosodott ki. Az Engelbert Dollfuss vezette osztrák kormány lerombolta Ausztria demokratikus intézményeit, kiirtotta az
összes szocialista és munkásosztálybeli
szervezeteket, és Mussolini utasítására 1934 február-áprilisában egypárti, diktatórikus, korporatív államot hozott létre. Hitler
ezt kihasználva megpróbált náci puccsot végrehajtani Ausztriában, 1934 júliusában meggyilkolta Dollfuss-t, de a Brennerhatáron lévő olasz csapatok sietős mozgósítása és Mussolini szigorú figyelmeztetése megakadályozta, hogy bevonuljon az
országba. Ez a jelentős esemény megmutatta, hogy Olaszország az egyetlen nagyhatalom, amely kész harcolni Ausztria
függetlenségéért, és hogy Mussolini hétéves munkája a revíziós ügy érdekében hiba volt. Olyan hiba volt azonban, amelyből
a Duce semmit sem tanult. Ehelyett elnézte a szélsőséges revizionista elemek - köztük a bolgár IMRO, a horvát szeparatisták
és a magyar szélsőségesek - merényletét. Ennek eredményeként 1934 októberében Marseille-ben meggyilkolták Sándor,
Jugoszlávia centralista szerb királyát és Jean Louis Barthou francia külügyminisztert.
Hitler 1933. januári németországi hivatalba lépése után a francia külpolitika megbénult, mivel a britek ellenálltak minden
olyan törekvésnek, amely a kollektív biztonság támogatására vagy a szerződéses kötelezettségek német betartásának
erőszakos kikényszerítésére irányult. Ennek eredményeképpen Franciaország elutasította Lengyelország 1933 áprilisában tett
javaslatát, hogy Hitler eltávolítása érdekében közös fegyveres beavatkozásra kerüljön sor Németországban. Lengyelország
azonnal megnemtámadási paktumot kötött Németországgal, és meghosszabbította a Szovjetunióval kötött korábbi
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megnemtámadási paktumot (1934. január-május). Ez a két nagyhatalom közötti egyensúlyozás politikáját indította el, amely
Lengyelországot éretté tette a negyedik felosztásra, amely 1939-ben bekövetkezett.
Miután Franciaországban 1934 februárjában hivatalba lépett egy új konzervatív koalíciós kormány, amelynek
külügyminisztere Jean Louis Bathou volt, Franciaország aktívabb politikát kezdett folytatni Hitlerrel szemben. Ez a politika
Németország bekerítésére törekedett azáltal, hogy a Szovjetuniót és Olaszországot Franciaország, Lengyelország, a
Kisantant, Görögország és Törökország újjáélesztett szövetségébe vonta be. Már 1934 februárjában megkötötték a Románia,
Jugoszlávia, Görögország és Törökország alkotta Balkán-paktumot; Barthou különböző fővárosokban tett látogatásai nyomán
szorosabbra fűzték a francia kapcsolatokat a Kisantanttal. Oroszországot 1934 szeptemberében bevonták a Népszövetségbe;
1935 januárjában francia-olasz megállapodást írtak alá; 1935 áprilisában a stresai konferencián Franciaország, Olaszország és
Nagy-Britannia közös frontot alakított ki a német újrafegyverkezés ellen (amelyet márciusban jelentettek be), és
Németország fellépését a Népszövetség még ugyanazon a héten elítélte; 1935 májusában francia-szovjet szövetséget és csehszovjet szövetséget kötöttek, ez utóbbi csak a korábbi francia-cseh szövetség hatályba lépése után lett kötelező Oroszországra
nézve. E Németország elleni egységfront kiépítése során, de még mielőtt Olaszországot is bevonták volna, Barthou-t és
Sándor királyt meggyilkolták Marseille-ben, amint azt már jeleztük (1934 októberében). Ez nem állította le a projektet, mert
Pierre Laval eszköz; Barthou helyére lépett, és végrehajtotta elődje terveit, bár sokkal kevésbé hatékonyan. Ennek
megfelelően Pierre Laval volt az, aki 1935 januárjában Olaszországot, 1935 májusában pedig a Szovjetuniót is bevonta ebbe
a megállapodásba.
Laval meg volt győződve arról, hogy Olaszországot csak akkor lehet bevonni a németellenes frontba, ha régóta fennálló
sérelmei és be nem teljesült afrikai ambíciói teljesülnek. Ennek megfelelően Laval Mussolininek adta a Dzsibuti-Addis
Abeba vasútvonal (amely a Vörös-tengeren fekvő francia Szomáliföldtől Etiópia fővárosáig vezetett) részvényeinek hét
százalékát.
114 000 négyzetmérföld kiterjedésű, de csak néhány száz embert (maga Mussolini szerint hatvankettőt) befogadó sivatagot
Líbia határán, egy kis éket Francia Szomáliföld és Olasz-Eritrea között, az olasz bevándorlók állampolgárságának és oktatási
státuszának rendezését Francia-Tunéziában, és "a jogot, hogy Etiópia egész területén koncessziókat kérjen".
Ez utóbbi pont azért volt fontos, mert miközben Laval ragaszkodott ahhoz, hogy nem kötött olyan megállapodást, amely
veszélyeztette volna Etiópia függetlenségét vagy területi integritását, ugyanilyen egyértelművé tette, hogy a Németországgal
szembeni olasz támogatás fontosabb volt a szemében, mint Etiópia integritása. Franciaország hosszú évekig Etiópia egyetlen
igazi barátja volt. 1906-ban megszervezte a Nagy-Britannia, Olaszország és Franciaország közötti háromoldalú
megállapodást, hogy Etiópia státuszát nem változtathatják meg a háromoldalú egyetértés nélkül, és 1923-ban a britek
ellenvetései ellenére bevitte Etiópiát a Népszövetségbe. Olaszországot viszont csak az akadályozta meg abban, hogy 1896ban elfoglalja Etiópiát, hogy megszálló haderejét maguk az etiópok döntő vereséget mértek rá, míg 1925-ben Nagy-Britannia
és Olaszország gazdasági szférákra osztotta fel Etiópiát egy megállapodással, amelyet a Népszövetséghez benyújtott francia
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fellebbezéssel semmisítettek meg. Laval lemondása az etióp függetlenség és integritás hagyományos francia támogatásáról
tehát nagy jelentőséggel bírt, és a három érintett kormányt (Olaszország, Nagy-Britannia és Franciaország) egyetértésre
juttatta ebben a kérdésben.
Ezt az álláspontot azonban e három ország közvéleménye nem osztotta. Franciaországban a vélemény túlságosan megosztott
volt ahhoz, hogy kategorikus kijelentéseket lehessen tenni annak jellegéről, de valószínűsíthető, hogy a többség támogatta a
kollektív biztonság Etiópiára való kiterjesztését, míg a túlnyomó többség meg volt győződve arról, hogy Németországnak
kell a nemzetközi fellépés ezen eszközének elsődleges tárgya lennie. Olaszországban valószínű, hogy a többség ellenezte
mind Mussolini Etiópia elleni háborúját, mind a Liga azon törekvését, hogy ezt gazdasági szankciókkal megakadályozza.
Angliában elsöprő többség támogatta a Népszövetséget és az Olaszország elleni szankciókat. Ez világosan kiderült az 1935ös úgynevezett béke-szavazásból, amely az angol választópolgárok magánjellegű szalmaszavazása alapján azt mutatta, hogy
a 11
½ millió megkérdezett közül több mint 11 millióan támogatták a Liga-tagságot, több mint 10 millióan a gazdasági
szankciókat, és több mint 6,7 millióan támogatták (míg csak 2 3 millióan ellenezték) az agresszorok elleni katonai
szankciókat. Ezt az álláspontot a Munkáspárt pacifista balszárnya és a Konzervatív Párt imperialista jobbszárnya ellenezte.
Maga a brit kormány is ellenezte. Sir John Simon (a külügyminiszter), Sir Bolton Eyres-Monsell (az Admiralitás első lordja)
és Stanley Baldwin (a párt vezetője és miniszterelnök) elítélték a béke szavazást és annak kollektív biztonsági alapját, amíg a
szavazás folyamatban volt, de amint az eredmények nyilvánvalóvá váltak, siettek szóbeli támogatásukról biztosítani.
Baldwin, aki 1934 novemberében kijelentette, hogy a "kollektív békerendszer" "tökéletesen megvalósíthatatlan", 1935
júliusában, amikor az eredmények kiderültek, biztosította a szavazás szervezőit, hogy "a kormány külpolitikája a
Népszövetségen alapul". Erre az alapra épült a brit "kettős" politika egyik legmegdöbbentőbb példája az appeasement
időszakában. Miközben nyilvánosan támogatta a kollektív biztonságot és az olaszok elleni szankciókat
agressziót, a kormány magánjelleggel a Liga megsemmisítéséről és Etiópia Olaszországnak való átengedéséről tárgyalt.
Ebben a titkos politikában teljes sikerrel jártak.
Az Etiópia elleni olasz agresszió 1934 decemberében Wal Walnál kezdődött az etióp területre való behatolással, és 1935
októberében teljes körű invázióba torkollott. Hogy Olaszország nem igazán félt az ellene irányuló brit katonai szankcióktól,
az nyilvánvalóvá vált, amikor katonai erőinek, szállítóeszközeinek és haditengerészeti erejének jelentős részét a Vöröstengerre telepítette, amelyet a brit ellenőrzés alatt álló Szuezi-csatorna és az alexandriai tömeges brit flotta választott el
hazájától. Az, hogy a Szuezi-csatornát lőszerek és csapatok szállítására használták, természetesen korán felfedte NagyBritannia előtt agresszív szándékaikat. A brit kormány Etiópiával kapcsolatos álláspontját a Sir John Maffey vezette
tárcaközi bizottság titkos jelentése világosan megfogalmazta. Az 1935. június 18-án a külügyminiszternek benyújtott jelentés
kijelentette, hogy Etiópia olasz ellenőrzése "közömbös" lenne Nagy-Britannia számára. Ezt a jelentést titokzatos módon és
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titokban továbbították az olaszoknak, és később diplomatikusan nem hivatalosan közzétették. Nem lehet kétséges, hogy a brit
kormány véleményét képviselte, és hogy ezt a véleményt a francia kormány is osztotta.
Sajnos a közvélemény mindkét országban és a világ nagy részén ragaszkodott az agresszor elleni kollektív szankciókhoz.
Ennek a követelésnek a teljesítése érdekében mindkét kormány a valódi szándékaitól nagymértékben eltérő, nem vagy csak
részben végrehajtott szankciók nyilvános politikáját folytatta. Ennek következtében mind Etiópiát, mind Olaszországot
elvesztették, az előbbit a valós politikájuk, az utóbbit a nyilvános politikájuk miatt. Eközben halálos sebet ejtettek a
Népszövetségen, a kollektív biztonsági rendszeren és Közép-Európa politikai stabilitásán.
Kihasználva a kollektív biztonság iránti közvélemény támogatásának hullámát, Samuel Hoare (most külügyminiszter) 1935
szeptemberében elment a Népszövetség közgyűlésének ülésére, és egy elsöprő beszédet tartott a Népszövetség, a kollektív
biztonság és az Olaszország elleni szankciók támogatására. Egy nappal korábban ő és Anthony Eden titokban megállapodtak
Pierre Laval-lal, hogy csak részleges gazdasági szankciókat vezetnek be, és elkerülnek minden olyan intézkedést, mint a
blokád vagy a Szuezi-csatorna lezárása, amely "háborúhoz vezethet". Számos kormány, köztük Belgium, Csehszlovákia,
Franciaország és Nagy-Britannia már 195 májusában és júniusában leállította az Etiópiába irányuló lőszerkivitelt, noha
Etiópia március 17-én fordult segítségért a Népszövetséghez, míg az olasz támadásra csak 1935. október 2-án került sor. A
végeredmény az volt, hogy Etiópia védtelenül állt egy agresszorral szemben, akit a hiányos és késői gazdasági szankciók
bosszantottak, anélkül, hogy értelmesen akadályozták volna. Etiópia június 19-i, semleges megfigyelőkért folyamodó kérését
soha nem ismerték el, és az Egyesült Államokhoz intézett, a Kellogg-Briand-paktum szerinti támogatásért július 3-án
benyújtott kérését azonnal elutasították, de Eden talált időt arra, hogy felajánlja Mussolininek Etiópia egy részét egy olyan
alku részeként, amely elkerülte volna a nyílt olasz agressziót (június 24-én). A Duce azonban eltökélte, hogy nyílt agressziót
követ el, mint az egyetlen módot arra, hogy elérje azt a csekély román dicsőséget, amelyre szomjazott.
Hoare szeptemberi genfi beszéde a kollektív biztonság mellett olyan nagy tapsot váltott ki a brit közvéleményből, hogy
Baldwin úgy döntött, általános választást tart ebben a kérdésben. Ennek megfelelően" a Nemzeti Kormány azzal a hangzatos
ígérettel, hogy támogatja a kollektív fellépést és a kollektív biztonságot, és "nem tesz elszigetelt lépéseket", 1935. november
14-én az urnák elé állt, és elképesztő győzelmet aratott. A kormány a 615 mandátumból 431 mandátummal a tíz évvel
későbbi következő általános választásokig (1945 júliusáig) hatalmon maradt.
Bár a Liga Egyezségokmány 16. cikke arra kötelezte az aláírókat, hogy minden kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatot
megszakítanak egy agresszorral, Franciaország és Nagy-Britannia együttesen részleges és hatástalan gazdasági szankciókat
foganatosított. Az 1935. november 18-án bevezetett és ötvenkét nemzet által elfogadott szankciók fegyver- és
lőszerembargót, a kölcsönökre és hitelekre, valamint bizonyos kulcsfontosságú árucikkekre vonatkozó embargót hoztak létre,
és bojkottot rendeltek el minden olasz áru vásárlására. Az embargó nem terjedt ki a vasércre, a szénre és a kőolajtermékekre,
bár ez utóbbiakból, amelyekből Olaszország 1935 októberében kevesebb mint kéthavi készlettel rendelkezett, gyorsan és
teljesen megállította volna az olasz agressziót. Az olajszankciók bevezetését újra és újra elhalasztották, amíg 1936 tavaszára
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be nem fejeződött Etiópia meghódítása. Mindezt annak ellenére tették, hogy már december 12-én tíz állam, amely
Olaszország olajszükségletének háromnegyedét biztosította, önként jelentkezett az embargó támogatására. A szankció
bevezetésének elutasítása a brit-francia közös elutasítás eredménye volt, azzal az indokkal, hogy egy olajszankció olyan
hatékony lenne, hogy Olaszország kénytelen lenne megszakítani az Etiópia elleni háborúját, és kétségbeesésében háborút
indítana Nagy-Britannia és Franciaország ellen. Legalábbis ez volt az a meghökkentő logika, amelyet a brit kormány később
kínált.
További vagy hatékony szankciók helyett Samuel Hoare és Pierre Laval egy titkos alkut dolgozott ki, amely Etiópia mintegy
egyhatodát egyenesen Olaszországnak adta volna, és további egyharmadot "az Olaszország számára fenntartott gazdasági
terjeszkedési és letelepedési övezetként" engedett volna át. Amikor ennek az alkunak a hírét 1935. december 10-én egy
francia újságíró közölte a nyilvánossággal, a kollektív biztonság hívei, különösen Angliában, tiltakozó zúgolódtak, mivel ez
sértette az alig egy hónappal korábban tett választási ígéretet. Kormánya megmentése érdekében Baldwinnak fel kellett
áldoznia Hoare-t, aki december 19-én lemondott, de 1936. június 5-én visszatért a kabinetbe, amint Etiópiát tisztességesen
eltemették. Franciaországban Laval túlélte az első parlamenti támadást, de 1936 januárjában megbukott; a Quai d'Orsay-n
Pierre Flandin követte őt, aki ugyanazt a politikát folytatta.
Etiópiát 1936. május 2-án elfoglalták, és egy héttel később Olaszországhoz csatolták. A szankciókat a különböző
együttműködő államok és maga a Liga a következő két hónapban megszüntették, éppen akkor, amikor azok már kezdtek
érvénybe lépni.
Az etiópiai fiaskó következményei a legnagyobb jelentőségűek voltak. Mussolinit sokat erősítette Olaszországban az a
látszólagos siker, hogy ötvenkét nemzet gazdasági gátjával szemben birodalmat szerzett. Angliában a Konzervatív Párt egy
évtizedre bebetonozta magát a hivatalába, amely alatt az enyhítés politikáját folytatta, és az ebből eredő háborút vívta. Az
Egyesült Államokat a pánik arra késztette, hogy elfogadtassa a "semlegességről" szóló
törvényt", amely azzal a rendelkezéssel ösztönözte az agressziót, hogy a háború kitörése esetén mindkét fél, a szabadidejében
felfegyverkezett agresszor és a még fegyvertelen áldozat számára is megszűnik az amerikai lőszerellátás. Az etiópiai válság
mindenekelőtt a Németország bekerítésére irányuló francia erőfeszítéseket tette tönkre. Nagy-Britannia kezdettől fogva
ellenezte ezeket az erőfeszítéseket, és számos más tényező segítségével tudta megakadályozni őket, amelyekért NagyBritannia nem elsősorban volt felelős. Ez a pont elég fontos ahhoz, hogy részletes elemzést igényeljen.

42. fejezet - Körök és ellenkörök, 1935-1939
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Laval 1935. januári, Mussolinivel kötött megállapodásának célja az volt, hogy Olaszországot Franciaország oldalára állítsa
Németországgal szemben, ami tökéletesen lehetségesnek tűnt annak fényében, hogy Mussolini megvétózta Hitler 1934.
júliusi ausztriai puccsát. Ezt az eredményt akkor lehetett volna elérni, ha Etiópiát Olaszország a Liga fellépése nélkül is
elfoglalhatta volna. Ebben az esetben - érvelt Mussolini - Afrika kikerült volna a Liga cselekvési köréből, ahogyan ÉszakAmerika 1919-ben (a Monroe-doktrína módosításával) és Ázsia 1931-ben (a Japán elleni fellépés elmaradásával). Mussolini
szerint így a Liga tisztán európai szervezet maradt volna.
Ezt a nézetet Franciaországban kedvezően fogadták, ahol a Liga fő, ha nem is kizárólagos szerepe a Németországgal
szembeni biztonság megteremtése volt. Ez a nézet teljesen elfogadhatatlan volt Nagy-Britannia számára, amely nem akart
kizárólag európai politikai szervezetet, és birodalmi kötelezettségei és az atlanti szervezetet (beleértve a Dominiumokat és az
Egyesült Államokat) preferáló álláspontja miatt maga sem tudott csatlakozni. Így Nagy-Britannia ragaszkodott az
Olaszország elleni szankciókhoz. A brit kormány azonban soha nem akarta, hogy a kollektív biztonság sikeres legyen. Ennek
eredményeképpen a szankciók elmaradására irányuló francia vágy a britek eredménytelen szankciók iránti vágyával
kombinálva eredménytelen szankciókat eredményezett. Mivel voltak szankciók, Franciaország elvesztette Olaszország
támogatását Németországgal szemben; mivel azok hatástalanok voltak, Franciaország elvesztette a Liga kollektív
biztonságának rendszerét is Németországgal szemben. Így Franciaországnak sem kenyere, sem süteménye nem volt. Ennél is
rosszabb volt, hogy az olasz szerepvállalás Afrikában kivonta az olasz politikai erőt Közép-Európából, és így eltávolította azt
a fő erőt, amely készen állt arra, hogy ellenálljon az Ausztriába való német behatolásnak. Még rosszabb volt, hogy az etiópiai
válság felhördülése alkalmat adott Hitlernek arra, hogy 1935 márciusában kihirdesse Németország újrafegyverzését és a
német légierő újbóli felállítását, 1936. március 7-én pedig a Rajna-vidék remilitarizálását.
A Rajna-vidék remilitarizálása a versailles-i szerződés és a locarnói paktumok megsértésével az etiópiai válság legfontosabb
eredménye és az engesztelés időszakának legfontosabb eseménye volt. Nagymértékben csökkentette Franciaország saját
biztonságát, és még inkább csökkentette Franciaország Németországtól keletre fekvő szövetségesei biztonságát, mert amint
ezt az övezetet megerősítették, nagymértékben csökkenthette Franciaország képességét, hogy Kelet-Európa segítségére
siessen. A ';he Rajna-vidék remilitarizálása alapvető katonai előfeltétele volt Németország bármilyen kelet felé irányuló
mozgásának Ausztria, Csehszlovákia, Lengyelország vagy a Szovjetunió ellen. Hogy egy ilyen mozgalom Hitler
politikájának legfőbb célja, azt Hitler egész nyilvános életében világosan és határozottan kijelentette.
A német újrafegyverkezés olyan lassan haladt, hogy Németország 1936-ban mindössze huszonöt "papírhadosztállyal"
rendelkezett, és a német tábornokok írásos parancsot követeltek és kaptak a visszavonulásra, ha Franciaország bármilyen
lépést tesz a Rajna-vidék megszállására. Ilyen lépésre nem került sor, noha Németországnak kevesebb mint harmincezer
katonája volt a térségben. Ez a kudarc két tényező együttes hatására következett be: (1) a francia mozgósítás költségei, amely
a frank leértékelését tette volna szükségessé egy olyan időszakban, amikor Franciaország kétségbeesett energiával dolgozott
a frank értékének megőrzésén; és (2) Nagy-Britannia ellenvetései, amely nem engedte, hogy Franciaország katonai lépéseket
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tegyen, vagy bármilyen (akár gazdasági) szankciót alkalmazzon Németországgal szemben, vagy Olaszországot (amellyel
szemben még gazdasági szankciók voltak érvényben) a locarnói paktumokban előírtak szerint Németország ellen bevethesse.
Neville Chamberlain március 12-én Flandinnal heves jelenetben elutasította a szankciókat, és nem volt hajlandó elfogadni
Flandin érvelését, miszerint "ha Franciaország és Anglia szilárd frontot tart fenn, Németország háború nélkül is megadja
magát". Chamberlain elutasítása a locarnói paktumok esedékességekor történő érvényesítésének megtagadása nem volt
személyes politikája, és nem is volt benne semmi újdonság. Ez volt a Konzervatív Párt politikája, és már évek óta az volt; Sir
Austen Chamberlain már 1934. július 13-án nyilvánosan kijelentette, hogy Nagy-Britannia nem fog csapatokat bevetni a
rajnai záradékok érvényesítésére, és a Liga Tanácsában vétójogával élve megakadályozza, hogy ezt mások a locarnói
paktumok alapján tegyék.
A Rajna-vidék remilitarizálása Belgiumot is leválasztotta a németellenes körről. A német csapatok határára való visszatérése
és a locarnói brit-olasz garancia kudarca miatt riadt Belgium 1936 októberében felmondta a Franciaországgal kötött
szövetségét, és a szigorú semlegesség politikáját követte. Ez lehetetlenné tette Franciaország számára, hogy a francia-német
határon épülő erődítési rendszerét, a Maginot-vonalat a belga-német határ mentén is meghosszabbítsa. Ráadásul, mivel
Franciaország meg volt győződve arról, hogy Belgium a Németországgal vívott jövőbeni háborúban az ő oldalán állna, a
vonalat nem hosszabbították meg a francia-belga határ mentén sem. Ezen a megerősítetlen határon keresztül támadta meg
Németország 1940-ben Franciaországot.
Barthou Németország bekerítésére irányuló erőfeszítéseit tehát az 1934-1936 közötti időszakban négy esemény nagyrészt, de
nem teljesen megsemmisítette: (1) Lengyelország elvesztése 1934 januárjában; (2) Olaszország elvesztése 1936 januárjára;
(3) Németország újrafegyverkezése és a Rajna-vidék remilitarizálása 1936 márciusára; és (4) Belgium elvesztése 1936
októberére. A Barthou-rendszerben maradt fő tételek a francia és a szovjet szövetség Csehszlovákiával és egymással. E
szövetségek megsemmisítése érdekében Nagy-Britannia és Németország párhuzamos utakon igyekezett bekeríteni
Franciaországot és a Szovjetuniót, hogy Franciaországot lebeszélje arról, hogy akár Csehszlovákiával, akár a Szovjetunióval
kötött szövetségeit tiszteletben tartsa. Ahhoz, hogy Franciaország tiszteletben tartsa ezeket a szövetségeket, két dologra volt
feltétlenül szükség: (1) hogy Nagy-Britannia a Németország elleni katonai együttműködést a Németország elleni francia
fellépés első pillanatától kezdve biztosítsa, és (2) hogy Franciaország katonai biztonsággal rendelkezzen a nem német
határain. Mindkét alapvető követelményt Nagy-Britannia megsemmisítette az 1935-1936 közötti időszakban, és ennek
következtében Franciaország, mivel bekerítve találta magát, 1938 szeptemberében lejáratta a Csehszlovákiával kötött
szövetségét, amikor az esedékessé vált.
Franciaország bekerítésének hat eleme volt. Az első az volt, hogy a britek 1919 és 1939 között megtagadták
Franciaországtól, hogy a Németországgal szembeni támogatásra vonatkozó ígéretet adjanak a teljesítésre
Kelet-Európával kötött francia szövetségeket, vagy hogy az ilyen szövetségek támogatására bármilyen katonai
kötelezettséget vállaljon. Éppen ellenkezőleg, Nagy-Britannia mindenkor világossá tette Franciaország számára, hogy ellenzi
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ezeket a szövetségeket, és hogy a szövetségek alapján történő fellépésre nem terjed ki semmilyen ígéret, amelyet NagyBritannia tett Franciaország támogatására egy nyugat felé irányuló német támadással szemben, vagy bármilyen katonai
megbeszélés, amely egy ilyen támadással szembeni ellenállásra irányuló angol-francia erőfeszítésekből fakadt. Ez a
megkülönböztetés volt a locarnói paktumok motivációja, és ez magyarázza, hogy Nagy-Britannia 1938 nyaráig nem volt
hajlandó katonai megbeszéléseket folytatni Franciaországgal. A Kelet-Európával kapcsolatos brit hozzáállást számos
alkalommal tökéletesen világossá tették. Például 1934. július 13-án Sir John Simon külügyminiszter elítélte Barthou "keleti
Locarno" létrehozására irányuló erőfeszítéseit, és fegyveregyenlőséget követelt Németország számára.
A Franciaország bekerítésének másik öt pontja a következő volt: (1) az 1935. júniusi angol-német haditengerészeti
megállapodás; (2) Olaszország elidegenítése a szankciók miatt; (3) a Rajna-vidék Németország általi remilitarizálása brit
beleegyezéssel és jóváhagyással; (4) Belgium semlegessége; és (5) Spanyolország elidegenítése. Az utolsót kivéve
mindezeket már tárgyaltuk, és jeleztük azt a létfontosságú szerepet, amelyet Nagy-Britannia Belgium kivételével
mindegyikben játszott. Ezek együttesen olyan drasztikusan megváltoztatták a francia katonai helyzetet, hogy Franciaország
1938-ra olyan helyzetbe került, hogy aligha számíthatott arra, hogy teljesíteni tudja katonai kötelezettségeit Csehszlovákiával
és a Szovjetunióval szemben. Pontosan ezt a helyzetet kívánta Franciaországnak a brit kormány, amit a nemrég
nyilvánosságra hozott titkos dokumentumok teljesen világossá tettek.
1935 májusában Franciaország minden erejével felléphetett volna Németország ellen, mert a Rajna-vidék nem volt
megerősítve, és nem kellett aggódni az olasz, spanyol és belga határok vagy az atlanti partvidék miatt. 1938 végére, de még
inkább 1939-re a Rajna-vidéket az új német megerősített Siegfried-vonal védte, a francia hadsereg egy részét a barátságtalan
olasz és spanyol határon és a hosszú semleges belga határ mentén kellett hagyni, az atlanti partvidéket pedig nem lehetett
megvédeni az új német flotta ellen, hacsak Nagy-Britannia nem működött együtt Franciaországgal. A brit együttműködés
szükségessége a tengeren két tényből fakadt: (a) az 1935. júniusi angol-német haditengerészeti megállapodás Németország
számára lehetővé tette, hogy a brit haditengerészet 35 százalékáig haditengerészetet építsen, míg Franciaországot a fő
hajókategóriákban Nagy-Britannia erejének 33 százalékára korlátozták; és (b) a Baleár-szigetek és maga Spanyolország
egyes részeinek olasz megszállása a spanyol háború 1936. júliusi kitörése után megkövetelte, hogy a francia flotta nagy része
a Földközi-tengeren maradjon, hogy nyitva maradjon a csapatok és az élelem szállítása Észak-Afrikából Franciaország
nagyvárosi részébe A spanyol háború részleteit a következő fejezetben tárgyaljuk, de ezen a ponton fel kell ismerni, hogy
Spanyolország ellenőrzésének franciabarát kezekből franciaellenes kezekbe való átkerülése létfontosságú volt Csehszlovákia
és a Szovjetunió számára, mivel ez a tényező meghatározta, hogy a velük kötött francia szövetség teljesül-e a német támadás
idején.
Franciaország bekerítésével párhuzamosan zajlott a Szovjetunió és kisebb mértékben Csehszlovákia bekerítése is. A
Szovjetunió bekerítése a Komintern-ellenes paktum néven vált ismertté. Ez Németország és Japán szövetsége volt a
kommunizmus és a Harmadik Internacionálé ellen. Ezt 1936 novemberében írták alá, és csatlakozott hozzá
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Olaszország egy évvel később. Mandzsukuo és Magyarország 1939 februárjában csatlakozott, Spanyolország pedig egy
hónappal később.
Az utolsó ellenkör a Csehszlovákia elleni ellenkör volt. Magyarország a csehszlovák déli határon és Németország az
északnyugati határon egyaránt ellenezte Csehszlovákiát, mint a versailles-i konferencia "mesterséges" alkotását. Ausztria
1938. márciusi német annexiója zárta be a csehellenes kör rését nyugaton, míg Lengyelország 1932 utáni agresszív tervei
mindenütt kiegészítették a kört, kivéve a legkeletibb, jelentéktelen román határon. Bár a csehek három alkalommal, 19321933-ban szerződést, sőt katonai szövetséget is ajánlottak a lengyeleknek, ezeket figyelmen kívül hagyták, és az 1934.
januári lengyel-német megállapodás megnyitotta a Csehszlovákia elleni lengyel lejárató kampányt, amely a hasonló német
kampánnyal párhuzamosan egészen Csehszlovákia 1938. októberi lengyel inváziójáig tartott.
A Barthou által Németország bekerítésére tett erőfeszítések e három ellenkörülménye közül messze a legjelentősebb
Franciaország bekerítése volt, amely egyedül tette lehetővé a másik kettőt. Franciaország bekerítésében a legfontosabb
tényező, amely nélkül ez soha nem valósulhatott volna meg, Nagy-Britannia bátorítása volt. Ennek megfelelően szót kell
ejtenünk Nagy-Britannia motivációiról és Franciaország reakcióiról.
Nagy-Britannia 1938-1939-es motivációinak bármilyen elemzése nehézségekbe ütközik, mert különböző embereknek
különböző indítékai voltak, az indítékok az idők folyamán változtak, a kormány indítékai nyilvánvalóan nem voltak azonosak
a nép indítékaival, és egyetlen országban sem vitték olyan messzire a titkolózást és a névtelenséget, és nem őrizték meg olyan
jól, mint Nagy-Britanniában. Általában az indítékok egyre homályosabbá és kevésbé titkosakká válnak, ahogyan a kormány
legbelsőbb köreiből kifelé haladunk. Mintha egy hagyma rétegeit néznénk, négy nézőpontot vehetünk észre: (1) a
bolsevikellenes bolsevikok a középpontban, (2) a "három blokk-világ" támogatói a középponthoz közel, (3) az "engesztelés"
támogatói, és (4) a "béke minden áron" csoportja a periférián. A "antibolsevikok", akik egyben franciaellenesek is voltak,
1919-től 1926-ig rendkívül fontosak voltak, de aztán alig többre csökkentek, mint egy holdkóros peremvidék, majd 1934 után
ismét megnőtt a számuk és a befolyásuk, és 1939-ben már a kormány valódi politikáját uralták. A korábbi időszakban e
csoport fő alakjai Lord Curzon, Lord D'Abernon és Smuts tábornok voltak. Mindent megtettek, amit csak tudtak, hogy
megsemmisítsék a jóvátételeket, engedélyezzék a német újrafegyverkezést, és lebontsák azt, amit "francia militarizmusnak"
neveztek.
Ezt az álláspontot támogatta a második csoport is, amelyet akkoriban Kerekasztal-csoportként ismertek, és később - kissé
pontatlanul - Cliveden-csoportnak neveztek el, Lord és Lady Astor vidéki birtoka után. Ebbe a csoportba tartozott Lord
Milner, Leopold Amery és Edward Grigg (Lord Altrincham), valamint Lord Lothian, Smuts, Lord Astor, Lord Brand (Lady
Astor sógora és a Lazard Brothers, a nemzetközi bankárok ügyvezető igazgatója), Lionel Curtis, Geoffrey Dawson (a The
Times szerkesztője) és társaik. Ez a csoport nagy befolyással rendelkezett, mivel ellenőrzése alatt tartotta a Rhodes Trustot, a
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Beit Trustot, a londoni The Times of Londont, a The Observert, a The Round Table nevű befolyásos és rendkívül anonim
negyedéves folyóiratot (amelyet 1910-ben alapítottak az
Sir Abe Bailey és a Rhodes Trust által biztosított pénzből, Lothian szerkesztésével), és uralta a "Chatham House"-nak
nevezett Nemzetközi Ügyek Királyi Intézetét (amelynek Sir Abe Bailey és az Astorok voltak a fő pénzügyi támogatói, míg
Lionel Curtis volt a tényleges alapítója), a Carnegie United Kingdom Trustot és az oxfordi All Souls College-ot. Ez a
Kerekasztal-csoport alkotta a három blokkot támogató világpártiak magját, és abban különbözött a D'Abernonhoz hasonló
bolsevikellenesektől, hogy a Szovjetuniót inkább egy német uralta Európa és egy angol nyelvű blokk között igyekeztek
megfékezni, mintsem elpusztítani, ahogy azt a bolsevikellenes csoportok akarták. A két csoport közötti kapcsolatok nagyon
szorosak és barátiak voltak, és néhányan, mint például Smuts, mindkettőben benne voltak.
Az antibolsevikok, köztük D'Abernon, Smuts, Sir John Simon és H. A. L. Fisher (az All Souls College igazgatója)
hajlandóak voltak bármilyen végletre elmenni Franciaország lerombolása és Németország felépítése érdekében. Álláspontjuk
sok helyen megtalálható, a leghatározottabban D'Abernon 1920. augusztus I l-i levelében, amelyet Sir Maurice (később Lord)
Hankey-nek, Lord Esher pártfogoltjának írt, aki a két világháború közötti időszakban nagy befolyással bírt a kabinet
titkáraként és Genovától (1922) Lausanne-ig (1932) szinte minden jóvátételről szóló nemzetközi konferencia titkáraként.
D'Abernon támogatta Nagy-Britannia titkos szövetségét "a német katonai vezetőkkel a szovjetek elleni együttműködésben".
Nagy-Britannia berlini nagyköveteként 1920-1926 között D'Abernon folytatta ezt a politikát, és megakadályozta a leszerelési
bizottság minden olyan törekvését, amely Németország lefegyverzésére vagy akár csak ellenőrzésére irányult (J. H. Morgan
dandártábornok, a bizottság tagja szerint).
E csoport álláspontját Smuts tábornok 1923. október 23-i beszédében (amelyet H. A. L. Fisherrel való ebéd után mondott)
ismertette. E két csoportból született a Dawes-terv és a locarnói paktumok. Stresemann szerint Smuts volt az, aki először
javasolta a locarnói politikát, és D'Abernon volt az, aki a legfőbb támogatója lett.
H. A. L. Fisher és John Simon az alsóházban, valamint Lothian, Dawson és barátaik a The Round Table-ben és a The Timesban már 1923-ban előkészítették a terepet a brit kormányzó osztály körében mind a Dawes-terv, mind a locarnói terv számára
(The Round Table 1923. márciusi száma; Fisher és Simon beszédei az alsóházban 1923. február 19-én, Fisher március 6-i
beszéde és Simon március 13-i beszéde ugyanott, The Round Table 1923. júniusi száma; és Smuts október 23-i beszéde).
A mérsékeltebb Kerekasztal-csoport, amelynek tagja volt Lionel Curtis, Leopold Amery (aki Lord Milner árnyéka volt), Lord
Lothian, Lord Brand és Lord Astor, a Népszövetség gyengítésére és a kollektív biztonság minden lehetőségének
megsemmisítésére törekedett, hogy Németországot mind Franciaországgal, mind a Szovjetunióval szemben megerősítse, és
mindenekelőtt Nagy-Britanniát Európától megszabadítsa, hogy Nagy-Britanniából, a Brit Dominiumokból és az Egyesült
Államokból egy "atlanti blokkot" hozzon létre. Ennek az "uniónak" az útját készítették elő a Rhodes-ösztöndíjas szervezeten
keresztül (amelynek 1905-1925 között Lord Milner volt a vezetője, 1925-1940 között pedig Lord Lothian volt a titkára), a
kerekasztal-csoportokon keresztül (amelyeket az Egyesült Államokban, Indiában és a Brit Dominiumokban hoztak létre T
519

910-1917-ben), a Chatham House szervezeten keresztül, amely valamennyi Dominiumban létrehozta a Nemzetközi Ügyek
Királyi Intézetét és a New York-i Külkapcsolatok Tanácsát, valamint a "Nem hivatalos nemzetközösségi kapcsolatok
konferenciáin" keresztül, amelyeket
és a különböző országokban a Nemzetközi Ügyek Királyi Intézeteinek autonóm részlegeiként létrehozott Csendes-óceáni
Kapcsolatok Intézetei révén. Ez a befolyásos csoport arra törekedett, hogy a Nemzetek Szövetségét a kollektív biztonság
eszközéből a "nem politikai" ügyek - például a kábítószer-ellenőrzés vagy a nemzetközi postai szolgáltatások - nemzetközi
konferenciaközpontjává alakítsa át, hogy Németországot a Szovjetunióval szembeni ütközőként és Franciaország
ellensúlyaként újraépítse, és hogy Nagy-Britanniából, a Dominiumokból, az Egyesült Államokból és lehetőség szerint a
skandináv országokból álló atlanti blokkot hozzon létre.
E csoport egyik kiáradása volt az Union Now, majd később Union Now with Great Britain elnevezésű projekt, amelyet
Clarence Streit propagált az Egyesült Államokban 1938-1945 között Lord Lothian és a Rhodes Trust nevében. Végül e
csoport belső köre jutott el a "három blokkos világ" gondolatához. Úgy vélték, hogy ez a rendszer rákényszerítheti
Németországot a béke megtartására (miután bekebelezte Európát), mert beszorul az atlanti blokk és a Szovjetunió közé, míg
a Szovjetuniót a béke megtartására lehet kényszeríteni, mert beszorul Japán és Németország közé. Ez a terv csak akkor
működne, ha Németországot és a Szovjetuniót úgy lehetne egymással kapcsolatba hozni, hogy Németországnak feladják
Ausztriát, Csehszlovákiát és a lengyel folyosót. Ez lett a célja mind az antibolsevikoknak, mind a három blokk embereinek
1937 elejétől 1939 végéig (vagy akár 1940 elejéig). Ők ketten együttműködtek és uralták a kormányt ebben az időszakban.
Az 1939-1940 közötti időszakban kettéváltak, a "három blokk" emberei, mint Amery, Lord Halifax és Lord Lothian, egyre
inkább németellenessé váltak, míg a bolsevikellenes tömeg, mint Chamberlain, Horace Wilson és John Simon, olyan politikát
próbáltak meghonosítani, amely a Németország elleni deklarált, de meg nem vívott háborún alapult, kombinálva a
Szovjetunió elleni ki nem hirdetett harci háborúval. A két csoport közötti szakadás nyíltan megjelent a nyilvánosság előtt, és
Chamberlain bukásához vezetett, amikor Amery 1940. május 10-én az alsóház padlóján keresztül Chamberlainhez kiáltott:
"Isten nevében, menj!".
E két csoporton kívül, és sokkal nagyobb számban (de a kormány valódi eszközeitől sokkal távolabb) voltak az engesztelők
és a "békét minden áron" hívei. Mindkettőt a két belső csoport arra használta fel, hogy a közvélemény támogatását
megszerezze egészen más politikájukhoz. A kettő közül a békéltetők sokkal fontosabbak voltak, mint a "békét minden áron"
emberek. A békülékenyek lenyelték azt az állandó propagandát (amelynek nagy része a Chatman House-tól, a The Times-tól,
a Kerekasztal-csoportoktól vagy a rodoszi köröktől származott), hogy a németeket 1919-ben becsapták és brutálisan bántak
velük. Például hét személy - köztük Smuts tábornok és H. A. L. Fisher, valamint maga Lord Milner - nyomására Lloyd
George 1919. június 2-án késve követelte a német jóvátétel csökkentését és a Rajna-vidék megszállásának tizenöt évről két
évre való csökkentését. A memorandumot, amelyből Lloyd George felolvasta ezeket a követeléseket, nyilvánvalóan Philip
Kerr (Lord Lothian) készítette, míg a Négyek Tanácsának jegyzőkönyvét, amelyből a követelésekről szóló feljegyzéseket
kapjuk, Sir Maurice Hankey (mint a Legfelsőbb Tanács titkára, aki Lord Esher révén került ebbe a pozícióba) jegyezte le.
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Kerr (Lothian) volt az, aki a németek 1919. májusi tiltakozására adott választ kidolgozó Ötös Bizottság brit tagjaként
szolgált. Smuts tábornok még 1919. június 2-3-án is elutasította a szerződés aláírását, mert az túl szigorú volt.
E támadások és a szerződést évről évre érő hasonló támadások sorozata következtében a brit közvélemény rossz
lelkiismeretet szerzett a versailles-i szerződéssel kapcsolatban, és 1930-ra meglehetősen felkészületlen volt arra, hogy
bármilyen lépést tegyen a szerződés betartatására. Erre az érzésre, amely oly sokat köszönhetett a legyőzött ellenféllel
szembeni sportszerű magatartás brit eszméjének, épült a megbékélési mozgalom. Ennek a mozgalomnak két alapfeltevése
volt: (a) hogy jóvátételt kell nyújtani azért, ahogyan Nagy-Britannia 1919-ben bánt Németországgal, és (b) hogy ha teljesítik
Németország legnyilvánvalóbb követeléseit, például a fegyveregyenlőséget, a Rajna-vidék remilitarizálását és esetleg az
Ausztriával való egyesülést, akkor Németország elégedetté és békéssé válik. Ezzel az érveléssel az volt a baj, hogy ha
Németország egyszer elérte ezt a pontot, nagyon nehéz lenne megakadályozni, hogy Németország továbbmenjen (például a
Szudéta-vidék és a lengyel folyosó elfoglalását). Ennek megfelelően a megbékélők közül sokan, amikor ez a pont 1938
márciusában elérkezett, átálltak a bolsevikellenes vagy "három blokk" álláspontra, míg néhányan még a "béke minden áron"
csoportba is átálltak. Valószínű, hogy Chamberlain, Sir John Simon és Sir Samuel Hoare ezen az úton ment át az
engeszteléstől a bolsevizmus-ellenességig. Mindenesetre 1939-re kevés befolyásos ember tartozott még mindig az
appeasement csoportba abban az értelemben, hogy hittek abban, hogy Németország valaha is megelégedhet. Amint ezt
felismerték, sokak számára úgy tűnt, hogy az egyetlen megoldás az, ha Németországot kapcsolatba hozzák a Szovjetunióval,
sőt összeütközésbe hozzák vele.
A "békét minden áron" hívei kevesen voltak és befolyásuk is kevés volt Nagy-Britanniában, míg Franciaországban, mint látni
fogjuk, ennek az ellenkezője volt igaz. Az 1935 augusztusa és 1939 márciusa közötti időszakban, de különösen 1938
szeptemberében a kormány azonban e csoport félelmeire épített azzal, hogy Németország fegyveres erejét folyamatosan
eltúlozta, a sajátját pedig lekicsinyelte, mégpedig kiszámított indiszkréciókkal (például azzal az 1938 szeptemberében tett
kijelentéssel, hogy Londonban nincs igazi légvédelmi rendszer), a figyelmeztetés nélküli légitámadás veszélyének állandó
hangoztatásával, a London utcáin és parkjaiban felhivalkodó és teljesen haszontalan légvédelmi árkok építésével, és azzal,
hogy napi figyelmeztetésekkel ragaszkodtak ahhoz, hogy mindenkinek azonnal gázálarcot kell kapnia (noha a gáztámadás
veszélye nulla volt).
Ily módon a kormány 1938-ban 1804, sőt 1678 óta először okozott pánikot Londonban. És ezzel a pánikkal Chamberlain el
tudta érni, hogy a brit nép elfogadja Csehszlovákia elpusztítását, becsomagolva azt egy "béke a mi időnkben" feliratú
papírba, amelyet Hitlertől kapott, mint azt e kegyetlen diktátornak bizalmasan elmondta, "a brit közvélemény számára".
Miután ez a pánik elmúlt, Chamberlain képtelen volt rávenni a brit közvéleményt, hogy kövesse programját, bár ő maga még
1940-ben sem ingott meg. Egész 1939-ben az appeasement és a "béke minden áron" csoportokon dolgozott, de ezek száma
gyorsan fogyott, és mivel nyíltan nem tudott sem a bolsevikellenes, sem a "három blokk" alapon támogatásra apellálni, azt a
veszélyes módszert kellett választania, hogy úgy tett, mintha ellenállna (hogy a brit közvéleményt kielégítse), miközben
valójában továbbra is minden lehetséges engedményt tett Hitlernek, ami Németországot a Szovjetunióval közös határhoz
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juttatta volna, miközben minden nyomást gyakorolt Lengyelországra, hogy tárgyaljon, és Németországra, hogy tartózkodjon
az erő alkalmazásától, hogy időt nyerjen Lengyelország kifárasztására, és hogy elkerülje a szükségszerűségét annak, hogy
hátráltassa
Németországgal szembeni ellenállás látszatát. Ez a politika az 1939 augusztusa és 1940 áprilisa közötti időszakban teljesen
tévútra tért.
Chamberlain ... békét akart, hogy Nagy-Britannia "korlátozott erőforrásait" a szociális jólétre fordíthassa; de szűk látókörű
volt, és egyáltalán nem ismerte a hatalom valóságát, meg volt győződve arról, hogy a nemzetközi politikát titkos alkukkal
lehet folytatni, mint az üzleti életben, és céljai megvalósításában meglehetősen kíméletlen volt, különösen abban, hogy kész
volt feláldozni a nem angolokat, akik az ő szemében nem számítottak.
Eközben mind a nép, mind a kormány demoralizáltabb volt Franciaországban, mint Angliában. A jobboldal politikája, amely
még a brit rosszallás ellenére is erőszakot alkalmazott volna Németországgal szemben, 1924-ben véget ért. Amikor Barthou,
aki az 1924-es törekvés egyik főszereplője volt, 1934-ben megpróbálta újraéleszteni, már egészen más volt a helyzet, és
folyamatosan legalább szóban támogatnia kellett Nagy-Britannia azon törekvéseit, hogy Németország bekerítését
négyhatalmi paktummá (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Németország) módosítsa. Ez a Négyhatalmi Paktum,
amely az angliai bolsevikellenes csoport végső célja volt, valójában Európa egységes európai frontjának kialakítására
irányuló törekvés volt a Szovjetunió ellen, és e csoport szemében egy olyan zárókövet jelentett volna, amely egy rendszerben
egyesítette volna Franciaország bekerítését (amely a brit válasz volt Barthou Németország bekerítésére) és az Antikomintern
Paktumot (amely a német válasz volt ugyanerre a tervre).
A négyhatalmi paktum az 1938. szeptemberi müncheni konferencián érte el gyümölcsét, ahol ez a négy hatalom
Csehszlovákiát Csehszlovákia szövetségesével, a Szovjetunióval való konzultáció nélkül megsemmisítette. De a diktátorok
megvetése Nagy-Britanniával és Franciaországgal mint dekadens demokráciákkal szemben ekkorra már olyan mértéket
öltött, hogy a diktátorok már a tiszteletnek még azt a minimumát sem tudták megadni, amely nélkül a Négyhatalmi Paktum
nem működhetett volna. Ennek következtében Hitler 1939-ben visszautasította Chamberlain minden kétségbeesett
erőfeszítését a Négyhatalmi Paktum helyreállítására, valamint az ugyancsak kétségbeesett és még titkosabb erőfeszítéseit,
hogy megnyerje Hitler figyelmét afrikai gyarmatok és kelet-európai gazdasági támogatás felajánlásával.
A francia jobboldal 1924-es Németországgal szembeni politikájának kudarca és a francia baloldal 1929-1930-as
"beteljesedési politikájának" kudarca következtében Franciaországnak nem maradt politikája. Meggyőződve arról, hogy a
francia biztonság a brit katonai és haditengerészeti támogatástól függ a terepen, még a fellépés megkezdése előtt (annak
érdekében, hogy elkerüljék Franciaország leggazdagabb részének német háborús megszállását, mint amilyen 1914-1918-ban
volt), lehangolva a német lakosságnak a francia lakossággal szembeni növekvő egyenlőtlensége miatt, és átitatva a
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pacifizmustól és a háborúellenes érzelmektől, a francia hadsereg Pétain befolyása alatt tisztán védekező stratégiát fogadott el,
és ennek támogatására védelmi taktikát épített ki.
Charles de Gaulle (akkor még ezredes) és parlamenti szóvivője, Paul Reynaud agitációi ellenére, hogy támadó fegyverként
páncélos csapásmérő erőt építsenek ki, Franciaország egy nagy, és tisztán védekező, megerősített gátat épített Montmédy-től
a svájci határig, és számos taktikai egységét átképezte tisztán védelmi feladatokra ezen a gáton belül. Sokak számára világos
volt, hogy ennek a Maginot-vonalnak a védekező taktikája
összeegyeztethetetlen volt Franciaország kelet-európai szövetségeseivel szembeni kötelezettségeivel, de mindenkit
túlságosan megbénított a belpolitikai pártoskodás, a tisztán nyugat-európai politikára irányuló brit nyomás, valamint az
általános szellemi zűrzavar és válságfáradtság ahhoz, hogy bármit is tegyen Franciaország stratégiai terveinek és politikai
kötelezettségeinek következetes összhangba hozásáért.
Ezeknek a stratégiai terveknek a tisztán defenzív jellege, valamint Chamberlain szankciókkal kapcsolatos vétója volt az, ami
megakadályozta Flandint abban, hogy 1936 márciusában, a Rajna-vidék remilitarizálása idején fellépjen Németországgal
szemben. 1938-ra és 1939-re ezek a hatások demoralizációt és pánikot terjesztettek a francia társadalom nagy részében,
aminek következtében Franciaország számára az egyetlen megvalósítható tervnek az tűnt, hogy nyugaton, a Maginot-vonal
mögött együttműködik Nagy-Britanniával egy tisztán defenzív politikában, keleten pedig szabad kezet ad Hitlernek. A
lépések, amelyek Franciaországot ehhez a célhoz vezették, egyértelműek; az 1935. júniusi angol-német haditengerészeti
megállapodás, az 1935. szeptemberi etiópiai válság, a Rajna-vidék 1936. márciusi remilitarizálása, Belgium 1936-os
semlegesítése, az 1936-1939 közötti spanyol polgárháború, Ausztria 1938. márciusi megsemmisítése és az 1938. szeptemberi
müncheni válsághoz vezető csehszlovákiai válság jelzi őket. E lépések mentén kell folytatnunk történetünket.

43. fejezet - A spanyol tragédia, 1931-1939
1936 nyarától 1939 tavaszáig Spanyolország a fegyverek, ideológiák és érdekek elkeseredett konfliktusának színtere volt. Ez
a konfliktus egyszerre volt polgárháború és nemzetközi küzdelem. Akkoriban is ellentmondásos probléma volt, és azóta is
ellentmondásos probléma maradt. Húsz vagy még több éven keresztül a harc által felszínre hozott keserű érzelmek olyan
hevesek maradtak, hogy nehéz volt a vita tényeit megállapítani, és aki megpróbálta objektíven tanulmányozni a tényeket, az
mindkét oldalról bántalmazásnak volt kitéve.
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Spanyolország történelmi múltja annyira különbözött a nyugati civilizáció többi részének történelmi múltjától, hogy néha
kétségesnek tűnik, hogy a nyugati civilizáció részének kell-e tekinteni. Ezt a különbséget fokozza az a tény, hogy a XV.
század vége óta Spanyolország nem volt hajlandó osztozni a nyugati civilizáció tapasztalataiban, és ha sok befolyásos csoport
kívánsága teljesülhetett volna, megmaradt volna XV. vagy XVI. századi állapotában.
Az arabok 711-es inváziójától az 1492-es végső kiűzésükig a spanyol életet az idegen betolakodó elleni küzdelem uralta.
1525-től 1648-ig Spanyolország a Luther által gerjesztett új vallási mozgalmakkal folytatott harcot. 1648 óta - rövid
időszakok és kivételes személyiségek kivételével - háborúban áll a modern racionalizmussal és a modern tudománnyal, a
felvilágosodással, a francia forradalommal és Napóleonnal, a modern demokráciával, a modern szekularizmussal, a modern
liberalizmussal, a modern alkotmányossággal és a modern társadalom egészének polgári felfogásával. A több mint ezeréves
ilyen küzdelmek eredményeként a spanyol társadalom szinte minden eleme, még azok is, amelyek elméletileg nem álltak
szemben a nyugati kultúra új mozgalmaival,
fanatikus intoleranciát, megalkuvást nem tűrő individualizmust és azt a végzetes hitet, hogy a fizikai erő minden probléma
megoldása, legyen az bármilyen szellemi.
A XIX. századi polgári, liberális, tudományos és iparosodott Nyugat hatása Spanyolországra hasonló volt, mint a többi
elmaradott politikai egységre, például Japánra, Kínára, Törökországra vagy Oroszországra gyakorolt hatása. E társadalmak
egyes elemei minden esetben ellen akartak állni a Nyugat politikai terjeszkedésének azáltal, hogy átvették annak iparát,
tudományát, katonai szervezetét és alkotmányos struktúráit. Más elemek ellen akartak állni mindenfajta nyugatiasodásnak,
passzív ellenállással, ha nem találnak hatékonyabbat, ha kell, halálig, és szívükben és elméjükben titokban tartani a régebbi,
őshonos hozzáállást, még akkor is, ha testük kénytelen volt engedni az idegen, nyugati cselekvési mintáknak.
Spanyolországban, Oroszországban és Kínában ez az ellenállási magatartás elég sikeres volt ahhoz, hogy a nyugatiasodás
folyamatát olyan időpontig késleltesse, amikor a nyugati civilizáció már kezdte elveszíteni saját hagyományát (vagy
legalábbis az abba vetett hitét), és a nyugati hagyomány fő vonalától teljesen idegen gondolkodási és cselekvési minták felé
fordította hűségét (vagy legalábbis viselkedését). Ezt az elmozdulást, amelyre e fejezet első részében utaltunk, a Nyugat
valódi hagyományában fellelhető mérséklet alapvető elemének elvesztése jellemezte. Ahogy például az ideológiai
intolerancia vagy a totalitárius tekintélyelvűség növekedett Nyugaton, ez szükségszerűen kedvezőtlenül hatott azokra az
erőfeszítésekre, amelyek a nyugati demokráciát, liberalizmust vagy parlamentáris alkotmányosságot igyekeztek átvinni olyan
területekre, mint Japán, Kína, Oroszország, vagy - a szóban forgó esetben - Spanyolország.
A tizenkilencedik században a nyugati életformával legalább kompromisszumra hajlandó elemek nem voltak teljesen
sikertelenek Spanyolországban, valószínűleg azért, mert bizonyos mértékű támogatást kaptak a hadseregtől, amely
felismerte, hogy képtelen hatékonyan harcolni egy nagyrészt nyugatiasodott társadalom támogatása nélkül. Ezt azonban az
1875-1931 közötti "Restaurációs Monarchia" azon erőfeszítései, hogy a modernizáció ellenzői között támogatást találjon, és
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az Egyesült Államoktól elszenvedett 1898-as spanyol vereség tönkretette. XII. Alfonz ( 1874-1885) a forradalmi zűrzavar
hosszú időszaka után katonai reakcióként került a trónra. Az Egyesült Államoktól elszenvedett vereség, akárcsak a kínai
vereség Japán ellen 1894-ben, vagy a török vereség Oroszország ellen 1877-ben, tovább mélyítette a szakadékot a "haladó"
és a "reakciós" csoportok között Spanyolországban (ha használhatjuk ezeket a kifejezéseket a nyugatiasodásra való
hajlandóság vagy elutasítás megjelölésére ).
Ráadásul az 1898-as háború, mivel megfosztotta Spanyolországot birodalma nagy részétől, kevés tennivalót hagyott a
túlméretezett hadseregének, és csökkentett területet hagyott maga után, ahol henyélhetett volna. Mint egy vámpír polip, a
spanyol hadsereg letelepedett, hogy kiszívja Spanyolország és mindenekelőtt Marokkó életerejét. Ezáltal a hadsereg (vagyis a
tisztek) a többi spanyolországi konzervatív erővel szövetségre lépett a polgári liberalizmus szűkös erőivel és a proletár
elégedetlenség gyorsan növekvő erőivel szemben. Ezek a konzervatív erők az egyházból (vagyis a felső papságból), a
földesurakból és a monarchistákból álltak. A proletár elégedetlenség erői a városi munkásokból és a kizsákmányolt parasztok
sokkal nagyobb tömegéből álltak. Ez utóbbi csoportok, amelyek nem igazán ismerték a nyugati liberális hagyományt, és
amikor megismerték, akkor is kevés reményt láttak benne, termékeny talaj volt az agitátorok számára.
a proletárforradalom agitátorai számára, akik már kihívást jelentettek a nyugati burzsoá liberalizmus ellen.
Az biztos, hogy a spanyol individualizmus, a provincializmus és az állammal mint a birtokló osztályok eszközével szembeni
gyanakvás viszonylag gyengévé tették Spanyolországban a kommunizmus totalitárius tekintélyelvűségéhez való
folyamodást. Másrészt az individualista és államellenes anarchizmus vonzereje Spanyolországban erősebb volt, mint bárhol
máshol a világon (még Oroszországnál is erősebb, ahol az anarchizmus a legteljesebb verbális megfogalmazást olyan
emberek kezében kapta, mint Bakunyin).
Végül a szocializmus vonzereje majdnem olyan erős volt, mint az anarchizmusé, és sokkal hatékonyabban szervezett. A
szocializmus sok elégedetlen spanyol számára (köztük sok burzsoá értelmiségi és hivatásos ember számára) úgy tűnt, hogy a
társadalmi reformok, a gazdasági fejlődés és a demokratikus világi állam olyan kombinációját kínálja, amely jobban megfelel
a spanyol igényeknek, mint az anarchizmus, a bolsevizmus vagy a laissez-faire alkotmányosság. E szocialista program
gyenge láncszeme az volt, hogy a szocialista értelmiségiek által Spanyolországban elképzelt demokratikus, nem totalitárius
állam meglehetősen összeegyeztethető volt a spanyol individualizmussal (és az alapvető demokráciával), de a spanyol
intoleranciával homlokegyenest ellenkezett. Joggal merült fel a kétség, hogy egy ilyen szocialista állam, ha hatalomra kerül
Spanyolországban, elég toleráns lesz-e ahhoz, hogy megengedje azt az intellektuális nézeteltérést, amely egy demokratikus
társadalom számára oly szükséges, még akkor is, ha az egy szocialista gazdasági rendszert irányít.
Spanyolország polgársága, amely Spanyolország gazdasági elmaradottsága miatt viszonylag kis létszámú volt, nehéz
helyzetben volt. Míg Anglia és Franciaország burzsoáziája megtámadta a feudalizmus, a bürokratikus monarchia, a
militarizmus és a klerikalizmus erőit, és liberális, világi államot és polgári társadalmat hozott létre, mielőtt őket is
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megtámadták volna a proletár elégedetlenség növekvő erői a baloldalon, addig Spanyolország burzsoáziája már akkor látta a
baloldalról érkező proletárfenyegetést, amikor még nem tudta legyőzni a jobboldal érdekeit. Ennek következtében a
burzsoázia hajlamos volt két részre szakadni. Az egyik oldalon az ipari és kereskedelmi burzsoázia állt, amely támogatta a
laissez-faire, az alkotmányos parlamentarizmus, a magántulajdon, a militarizmus, a bürokráciaellenes szabadság, az
antiklerikalizmus és a korlátozott államhatalom liberális eszméit. A másik oldalon az értelmiségi és a hivatásos burzsoázia
állt, akik ezt a programot kiegészítették volna a szociális reformok, a demokrácia, a gazdasági intervencionizmus és a
tulajdon államosításának kellő fokával, hogy a szocialista táborba kerüljenek. A burzsoá csoport mindkét csoportja 1931 után
hajlamos volt a jobboldal felé elmozdulni, mivel a proletárforradalom növekvő nyomása mind a magántulajdont, mind a
liberális demokráciát fenyegette. A polgári liberálisok féltek a magántulajdon elvesztésétől, és annak megmentése érdekében
sietve feladták korábbi antimilitarizmusukat, antiklerikalizmusukat és hasonlókat; a polgári szocialisták a liberális
demokrácia elvesztésétől féltek, de nem találtak hová menni, mert a liberális demokrácia nem talált valódi alapot a fanatikus
spanyolországi intoleranciában, ami a jobboldalon éppúgy elterjedt, mint a baloldalon. Valójában mindkét burzsoá csoportot
nagyrészt elnyomták, és tagjaikat gyakorlatilag kiirtották, a jobboldal a korábbi antimilitarizmus, antiklerikalizmus és
monarchizmus elleni hűségük miatt, a baloldal pedig a magántulajdonhoz való folyamatos hűségük miatt....
Furcsa módon ezek a burzsoák a saját csoportjukon kívül csak a sztálinista kommunisták kis létszámú, de jól szervezett
csoportjában találtak védelmet, akiknek ideológiai előítéletei a társadalmi fejlődés természetes menetéről olyan erősek voltak,
hogy ragaszkodtak ahhoz, hogy Spanyolországnak a polgári liberális kapitalizmus és iparosítás időszakán kell átesnie,
mielőtt megérik a totalitárius kommunizmus későbbi szakaszára. Ez a nézet, amelyet Sztálin 1936. szeptember 21-én a
spanyol baloldali szocialista vezetőnek, Largo Caballerónak írt levelében kifejezetten kifejtett, óva intett az elhamarkodott
társadalmi és gazdasági reformokra irányuló erőfeszítésektől, amelyekre Spanyolország ipari fejlettségi szintje miatt még
egyáltalán nem készült fel, és a liberális állam általános "antifasiszta" támogatására szólított fel a jobboldali "reakciósokkal"
szemben. Ennek a nézőpontnak a következményeként a spanyolországi kommunisták majdnem ugyanolyan készek voltak
kiirtani a baloldali forradalmárokat (különösen az anarchistákat, a "trockista" kommunistákat és a baloldali szocialistákat),
mint a jobboldali reakciósokat.
Ezt a bonyolult és zavaros spanyolországi helyzetet még bonyolultabbá tette a (gyakran felvilágosulatlan és reakciós)
kasztíliai központosítás és a helyi autonómia és szeparatizmus (gyakran haladó, sőt forradalmi) hívei közötti küzdelem
Katalóniában, Baszkföldön, Galíciában és másutt. Ezt a küzdelmet fokozta az a tény, hogy az iparosság csak Katalóniában és
a baszk tartományokban nőtt ki, és ennek megfelelően a forradalmi proletariátus ereje ott volt a legerősebb, ahol a legerősebb
volt a szeparatizmus.
Mindezen erőkkel szemben állt a tisztek, a felsőbb klérus, a földesurak és a monarchisták azon szövetsége, amely 1898 után,
de különösen 1918 után alakult ki. A hadsereg volt a legszegényebb Európában és viszonylag a legdrágább. Minden hat
emberre jutott egy tiszthelyettes és minden 250 emberre egy tábornok. A férfiak nyomorúságosan alulfizetettek és rosszul
bántak velük, míg a tisztek vagyonokat pazaroltak el. A hadügyminisztérium a nemzeti költségvetés mintegy harmadát vette
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el, és ennek nagy részét a tisztek kapták. A pénzt elpazarolták vagy ellopták, különösen Marokkóban, milliós
nagyságrendben, a tisztek és a monarchista politikusok javára. Mindent pazarlóan csináltak. Például nem kevesebb, mint öt
katonai akadémia volt. A hadsereg azonban olyannyira eredménytelen maradt, hogy tíz éven át évente 13 000 embert
veszített a marokkói riffek elleni harcokban, 1921 júliusában pedig az egyik csatában részt vevő 20 000 emberből 12 000
halottat vesztett. A hadseregnek - bármilyen hihetetlennek is tűnik - joga volt hadbíróság elé állítani a civileket, és nem
habozott élni ezzel a hatalommal, hogy megakadályozza a fosztogatásait ért kritikákat. Ennek ellenére a korrupció és a
marokkói vereségek elleni felháborodás parlamenti vizsgálatot eredményezett. Ennek megakadályozására egy katonai puccs
Primo de Rivera tábornok vezetésével, XIII. Alfonz király beleegyezésével átvette a kormányt, feloszlatta a Cortes-t, és véget
vetett a polgári szabadságjogoknak, hadiállapotot és szigorú cenzúrát vezetett be egész Spanyolországban (1923).
A földbirtokosok nemcsak a földet monopolizálták, hanem - ami ennél is fontosabb - elherdálták jövedelmüket, kevés
erőfeszítést téve birtokuk termelékenységének növelésére vagy parasztbérlőik és mezőgazdasági munkásaik erőszakos
elégedetlenségének csökkentésére. Spanyolország 125 millió hektárnyi szántóföldjének mintegy 60 százalékát nem művelték,
míg további 10 százalékát parlagon hagyták. Az öntözésre, műtrágyára és új módszerekre égető szükség volt, de nagyon
keveset tettek ezek megvalósítása érdekében. Éppen ellenkezőleg, miközben a spanyol
nagyurak pezeták millióit pazarolták el a francia Riviéra játékkaszinóiban, birtokaik műszaki felszereltsége folyamatosan
romlott. A felesleges mezőgazdasági népességet kihasználva igyekeztek növelni a bérleti díjakat és csökkenteni a
mezőgazdasági béreket. Ennek lehetővé tétele érdekében mindent megtettek annak érdekében, hogy a bérleti szerződéseket
rövidebb időtartamúvá (egy évnél nem hosszabb időtartamúvá) és a földesúr akarata szerint visszavonhatóvá tegyék,
valamint hogy a mezőgazdasági munkások minden olyan törekvését megtörjék, amely a bérek emelésére, a munkaidő
csökkentésére vagy a munkakörülmények javítására irányuló kormányzati vagy szakszervezeti fellépésre irányult.
Miközben mindez zajlott, és miközben Spanyolország nagy része alultápláltságtól szenvedett, a földek nagy része műveletlen
volt, és a tulajdonosok nem voltak hajlandók használni a kormány által épített öntözőberendezéseket. Ennek eredményeként a
mezőgazdasági terméshozamok a leggyengébbek voltak Nyugat-Európában. Míg 15 embernek körülbelül egymillió hold
földje volt, és 15 000 ember birtokolta az összes adózott földterület mintegy felét, addig közel 2 millió ember birtokolta a
másik felét, gyakran túl kicsi parcellákon a megélhetéshez. További mintegy 2 millióan, akik teljesen földnélküliek voltak,
napi 10-14 órát dolgoztak napi 2,5 pesetáért (35 cent) az év mindössze hat hónapjában, vagy pedig túlzó bérleti díjakat
fizettek mindenféle birtokbiztonság nélkül.
Az egyházban, míg az egyszerű papok, különösen a falvakban, osztoztak az emberek szegénységében és nyomorúságában, és
ezt jámbor odaadással tették, addig a felsőbb papság szoros szövetségben állt a kormánnyal és a reakció erőivel. A
püspököket és érsekeket a monarchia nevezte ki, és az 1851-es konkordátum eredményeként részben a kormánytól kapott
éves támogatással támogatták őket. Ráadásul a klérus és a kormányzat elválaszthatatlanul összefonódott, a felsőbb klérus a
felsőházban helyet kapott, ellenőrizte az oktatást, a cenzúrát, a házasságot és a király készséges fülét. A felső papságnak a
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kormánnyal és a reakció erőivel való szövetsége következtében az utóbbiak ellen felgyülemlett ellenségeskedés az előbbiek
ellen is irányult. Bár a spanyol nép általánosan és mélységesen katolikus maradt, és egyáltalán nem talált vonzerőt a
protestantizmusban, és nagyon kevés vonzerőt a francia típusú racionális szkepticizmusban, mégis kitörölhetetlenül
egyházellenes lett. Ez a hozzáállás tükröződött abban, hogy a spanyol férfiak a tizenhárom éves korukban történő
konfirmáció és a halálos ágyon történő végső kenetosztás közötti időszakban feltűnően vonakodtak a templomba járni vagy a
szentségekben részesülni. Ez tükröződött abban is, hogy a spanyol nép hajlamos volt templomokat felgyújtani. Míg más
népek a kormányellenes érzelmek viharos kitöréseit börtönök, postahivatalok, bankok vagy rádióállomások elleni
támadásokban fejezték ki, addig a spanyolok kivétel nélkül templomokat gyújtottak fel, és ezt legalább egy évszázadon át
tették. Ennek a különös szokásnak 1808-ban, 1835-ben, 1874-ben, 1909-ben, 1931-ben és 1936-ban voltak nagy kirohanásai,
és a jobboldal éppúgy élt vele, mint a baloldal.
A monarchisták legalább két csoportra oszlottak. Az egyik, a Renovación Española, II. Izabella (1833-1868) dinasztiáját
támogatta, míg a másik, a Comunión Tradicionalista, Izabella nagybátyjának, Don Carlosnak az igényeit. A Renovációs
csoport gazdag földbirtokosok klikkje volt, akik a kormánnyal kötött szerződéseiket arra használták fel, hogy
adóelkerüléshez jussanak, valamint hogy koncessziókat és alantas állásokat szerezzenek maguknak és barátaiknak. A
karlisták egy fanatikusan intoleráns és gyilkos csoport voltak Spanyolország távoli vidéki régióiból, és céljaikban szinte
kizárólag klerikálisok és reakciósok voltak.
Mindezek a csoportok, a földesurak, a tisztek, a felsőbb klérus és a monarchisták (a karlisták kivételével) érdekcsoportok
voltak, amelyek Spanyolországot a saját hatalmuk és hasznuk érdekében igyekeztek kihasználni. Az első világháborút és a
marokkói vereségeket követő pozícióik fenyegetettsége arra késztette őket, hogy támogassák Primo de Rivera diktatúráját. A
tábornok személyes instabilitása és a katalán iparosok megnyugtatására tett erőfeszítései, valamint a kiegyensúlyozatlan
költségvetése és a munkáscsoportokkal való együttműködéssel a nép körében való népszerűség kiépítésére tett erőfeszítései
azonban a támogatottság eltolódásához vezettek, és 1930-ban lemondásra kényszerült, miután 1929-ben sikertelen volt a
tisztek felkelése.
Felismerve a dinasztiáját fenyegető veszélyt, amelyet a népszerűtlen diktatúrával való kapcsolata jelentett, XIII. Alfonz
megpróbálta visszaállítani az alkotmányos kormányzást. Első lépésként 1931. április 12-re önkormányzati választásokat
rendelt el. Az ilyen választásokat 1923 előtt sikeresen irányították a nagyarányú választási korrupcióval, és úgy vélték, hogy
ez az irányítás fenntartható. A vidéki területeken sikerült is fenntartani, de az 50 tartományi fővárosból 46-ban a
monarchiaellenes erők győzedelmeskedtek. Amikor ezek az erők Alfonso lemondását követelték, Sanjurjo tábornokot, a
polgárőrség parancsnokát hívta segítségül. Ezt elutasították, és Alfonzó Franciaországba menekült (1931. április 14.).
A republikánusok azonnal hozzáláttak győzelmük megszervezéséhez, 1931 júniusában alkotmányozó nemzetgyűlést
választottak, és ultramodern egykamarás, parlamentáris kormányt hoztak létre általános választójoggal, az egyház és az állam
szétválasztásával, az oktatás szekularizációjával, a szeparatista területek helyi autonómiájával, valamint a nagybirtokok vagy
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a közművek szocializálásának hatáskörével. Egy ilyen kormányzat, különösen az általános választójoggal rendelkező
parlamentáris rendszerre vonatkozó rendelkezések meglehetősen alkalmatlanok voltak a magas írástudatlansággal, a gyenge
középosztállyal és a gazdasági hatalom nagy egyenlőtlenségeivel rendelkező Spanyolország számára.
A köztársaság mindössze öt évig tartott, mielőtt 1936. július 18-án kitört a polgárháború. Ez alatt az időszak alatt
folyamatosan kihívások érték a jobboldal és a szélsőbaloldal részéről, az előbbi jelentette a legnagyobb próbatételt, mivel a
földbirtokosok, a hadsereg és az egyház révén gazdasági, katonai és ideológiai hatalommal rendelkezett. Ez idő alatt a
nemzetet koalíciós kormányok kormányozták: először a baloldali koalíció 1931 decemberétől 1933 szeptemberéig; majd a
centrum 1934 szeptemberétől októberéig; harmadszor a jobboldali koalíció 1934 októberétől az 1936. februári
népfrontválasztásig; és végül a baloldal 1936 februárja után. Ezek a kormányváltások a politikai pártok sokasága közötti
változásokból adódtak. A jobboldal 1933 februárjában José María Gil Robles vezetésével koalíciót alkotott, míg a baloldal
1936 februárjában Manuel Azaña vezetésével koalíciót alkotott. Ennek eredményeként a jobboldali koalíció nyerte meg az
1933 novemberében tartott második parlamenti választásokat, míg a baloldal nyerte meg az 1936 februárjában tartott
harmadik választást, vagyis a népfrontot.
E kormányváltás miatt az 1931-1933-ban törvénybe iktatott liberális programot 1933-1936-ban megsemmisítették vagy nem
hajtották végre. Ez a program magában foglalta az oktatási reformot, a hadsereg reformját, az egyház és az állam
szétválasztását, az agrárreformot, valamint a parasztok és a munkások szociális segélyezését.
Az írástudatlanság csökkentésére tett erőfeszítései érdekében (amely 1930-ban több mint 45 százalékos volt) a köztársaság
több ezer új iskolát és új tanárokat hozott létre, a tanárok fizetését évi 450 dollár körüli minimumra emelte (ez a 37 500
tanárból 21 500-at érintett), több mint ezer új könyvtárat alapított, és ösztönözte a felnőttképzést....
Törekedtek egy kisebb, jobban fizetett, hatékonyabb hadsereg megszerzésére. A 23 000 tisztet (köztük 258 tábornokot) 9500
tisztre (köztük 86 tábornokot) csökkentették, a többletet teljes fizetéssel nyugdíjazták. A sorkatonák számát körülbelül 100
000 főre csökkentették, magasabb fizetéssel. A szervezetet teljesen megreformálták. Ennek eredményeként az első évben
(1931-1932) több mint 14 millió dollárt takarítottak meg a hadsereg költségein. Sajnos semmit sem tettek azért, hogy a
hadsereg lojális legyen az új rendszerhez. Mivel a nyugdíjba vonulás vagy az aktív szolgálatban maradás választása tisztán
önkéntes volt, a köztársasági tisztek inkább nyugdíjba vonultak, a monarchisták pedig maradtak, aminek következtében a
köztársasági hadsereg monarchista szimpátiát mutatott, mint 1931 előtt. Bár a meggazdagodásuk szűkülő lehetőségei miatt
elégedetlenkedő tisztek nyíltan tiszteletlenek és engedetlenek voltak a köztársasággal szemben, szinte semmit sem tettek
ennek orvoslására.
Az egyházra az állam és az egyház teljes szétválasztását előíró törvények vonatkoztak. A kormány lemondott arról a jogáról,
hogy kinevezze a felsőbb klérust, megszüntette az egyháznak nyújtott éves támogatást, tulajdonba vette (de nem birtokba) az
egyházi vagyont, megtiltotta, hogy a papság az állami iskolákban tanítson, bevezette a vallási toleranciát és a polgári válást,
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és előírta, hogy minden társaságnak (beleértve a vallási rendeket és a szakszervezeteket is) be kell jelentkeznie a kormánynál,
és közzé kell tennie pénzügyi beszámolóját.
A parasztok és a munkások megsegítésére vegyes esküdtszékeket hoztak létre a vidéki bérviták tárgyalására; megtiltották a
munkaerő egyik körzetből a másikba bérrablás céljából történő behozatalát; és hitelt nyújtottak a parasztoknak, hogy kedvező
feltételek mellett földet, vetőmagot vagy műtrágyát szerezzenek. Az Alfonzóval együtt elmenekült monarchisták földjeit és a
szokásosan műveletlen földeket kártalanítással kisajátították, hogy a paraszti tulajdonosok új osztálya számára gazdaságokat
biztosítsanak.
E reformok többsége csak részben vagy egyáltalán nem lépett életbe. Az egyháznak fizetendő éves járulékot nem lehetett
megszüntetni, mert a spanyol nép nem volt hajlandó önkéntesen hozzájárulni az egyházhoz, és az állam által kikényszerített
egyházi adó alternatív rendszerét kellett létrehozni. Az elhagyott vagy rosszul művelt birtokok közül csak keveset lehetett
kisajátítani, mert nem volt pénz a kártérítésre. A papságot nem lehetett kizárni a tanításból, mert nem volt elég képzett tanító.
A legtöbb kisajátított egyházi vagyon az egyház ellenőrzése alatt maradt, vagy azért, mert szükséges volt a vallási és szociális
szolgáltatásokhoz, vagy azért, mert nem lehetett felkutatni.
A konzervatív csoportok szinte azonnal hevesen reagáltak a köztársaság ellen, amint az elkezdődött. A monarchisták ugyanis
bírálták Alfonzot, amiért harc nélkül távozott, míg a felsőbb klérus és a földesurak kiközösítették a pápai legátust, amiért
igyekezett rávenni az előbbieket, hogy semleges magatartást tanúsítsanak az új rendszerrel szemben. Ennek eredményeként
három összeesküvés kezdett kialakulni a köztársaság ellen: az egyik monarchista, amelyet Calvo Sotelo vezetett a
parlamentben és Antonio Goicoechea a színfalak mögött; a másik a földesurak parlamenti szövetsége volt.
és klerikálisok szövetsége José María Gil Robles vezetésével; és végül a tisztek összeesküvése Emilio Barrera és Jose
Sanjurjo tábornokok vezetésével. Sanjurjo 1932 augusztusában sikertelen felkelést vezetett Sevillában. Amikor a
közvélemény támogatásának hiánya miatt összeomlott, letartóztatták, halálra ítélték, majd kegyelmet kapott, és végül 1934ben szabadon bocsátották (az összes elmaradt fizetésével együtt).
Barrera-t letartóztatták, de a bíróság szabadon engedte. Mindkét tábornok elkezdte előkészíteni az 1936-os lázadást.
Közben a monarchista összeesküvést már 1931 májusában megszervezte külföldről Alfonz volt király. Ennek a
mozgalomnak a részeként Sotelo vezetésével új politikai pártot alapítottak, létrehoztak egy "kutató" szervezetet Spanyol
Akció néven "a forradalom törvényességéről szóló nagy gondolkodók szövegeinek kiadására", létrehoztak egy l,5 millió
pesetából álló hadipénztárat, és Antonio Goicoechea vezetésével földalatti összeesküvést szerveztek. Ez utóbbit egy párizsi
gyűlésen fogadták el, amelynek elnöke maga Alfonz volt (932. szeptember 29-én).
Goicoechea nagy ügyességgel végezte feladatát, egy olyan kormány szeme láttára, amely saját liberális és jogászi skrupulusai
miatt nem volt hajlandó megelőző intézkedéseket tenni. Szövetséget szervezett a tisztek, a karlisták és saját alfonszista pártja
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között. E három csoport négy embere aztán 1934. március 31-én megállapodást írt alá Mussolinivel. Ebben a
megállapodásban a fasizmus Duce-ja fegyvereket, pénzt és diplomáciai támogatást ígért a forradalmi mozgalomnak, és az
összeesküvőknek első részletként 1.500.000 pesetát, 10.000 puskát, 10.000 gránátot és 200 géppuskát adott. Cserébe az
aláírók, Emilio Barrera altábornagy, Antonio Lizarza, Rafael de Olazabal és Antonio Goicoechea megígérték, hogy
hatalomra kerülésük után felmondják a fennálló francia-spanyol "titkos szerződést", és Mussolinivel aláírnak egy
megállapodást, amely közös exportpolitikát hoz létre Spanyolország és Olaszország között, valamint egy megállapodást a
nyugat-mediterrán térségben a status quo fenntartásáról. ,
Eközben Gil Robles koalíciója, a CEDA (Spanyol Autonóm Jobboldali Pártok Szövetsége), saját klerikális pártjával (Népi
Akció) és a nagybirtokosok Agrárpártjával együtt, a baloldali republikánus Manuel Azaña helyett a jobboldali republikánus
Alejandro Lerroux lett a miniszterelnök (1933 szeptemberében). Ezután 1934 novemberére új választásokat írt ki, és 213
mandátummal a Jobboldal, 139 mandátummal a Centrum és 121 mandátummal a Baloldal győzelmet aratott. A jobboldal
szavazataival támogatva a Centrum-kabinet maradt hivatalban. Visszavonta az 1931-1933-as reformok nagy részét, a többit
pedig hagyta érvényteleníteni, kiengedte a börtönből az összes jobboldali összeesküvőt (köztük Sanjurjót is), amnesztiát adott
több ezer monarchista összeesküvőnek és száműzöttnek, és visszaadta kisajátított birtokaikat. A tárcák összevonásával és a
kabineti helyek megszüntetésével Gil Robles lassan csökkentette a kabinet létszámát, amely 1933 végén tizenhárom
miniszterről két évvel később kilencre csökkent. Ezek közül a CEDA 1934 októberében hármat, 1935 márciusában pedig ötöt
vett át.
A CEDA hivatalba lépése 1934 októberében heves agitációhoz vezetett, amely nyílt lázadásba torkollott a két szeparatista
központban, Baszkföldön és Katalóniában. Az utóbbi, a polgári baloldal által vezetett felkelés kevés támogatást kapott a
munkásoktól, és azonnal összeomlott; az asztúriai felkelés azonban, amelynek élén az anarchista bányászok álltak, akik az
dinamitot dobáltak, kilenc napig tartott. A kormány az idegenlégiót és a Marokkóból tengeren behozott mórokat vetette be, és
kíméletlenül leverte a lázadókat. Ez utóbbiak legalább 5000 áldozatot szenvedtek, akiknek egyharmada meghalt. A felkelés
leverése után elhallgattatták a szocialista sajtót, és 25 000 gyanúsítottat börtönbe vetettek.
Ez az 1934. októberi felkelés, bár leverték, az oligarchia megosztására szolgált. Az a tény, hogy a kormány mórokat küldött
Spanyolország legkatolikusabb részébe (ahová a szaracén inváziók során soha nem hatoltak be), valamint a hadsereg, a
monarchisták és a legnagyobb földbirtokosok kíméletlen diktatúrát követelő követelései riasztották az egyház vezetőit és a
köztársasági elnököt, Alcala Zamorát. Ez végül elzárta Gil Robles útját a hatalomhoz parlamenti módszerekkel. 1935
márciusa után az igazságügyi, az ipari és kereskedelmi, a munkaügyi és a kommunikációs tárcákat ellenőrizte, de a belügyet
(amely a rendőrséget irányította) nem tudta megszerezni. Ezt Portela Valladares, egy Zamorához közel álló mérsékelt
politikus tartotta meg. Gil Robles hadügyminiszterként bátorította a hadsereg reakciós irányítását, és még Franco tábornokot
is a hadügyminiszter-helyettesének nevezte ki, de Portela Valladarestől nem tudott megszabadulni. Végül azt követelte, hogy
a rendőrséget helyezzék át a belügyminisztériumból a saját hadügyminisztériumába. Amikor ezt megtagadták, feldúlta a
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kabinetet, de ahelyett, hogy többet kapott volna ebből az akcióból, kevesebbet kapott, mert Alcala Zamora átadta a
miniszterelnöki széket a mérsékelteknek (Joaquin Chapaprieta üzletembernek, majd Portela Valladaresnek), és új
választásokat rendelt el.
Ezekre az 1936. februári választásokra a baloldali pártok koalíciót, a Népi Frontot hozták létre, közzétett programmal és
cselekvési tervvel. A program mérsékelt baloldali jellegű volt, az alkotmány teljes körű helyreállítását, az 1933 novembere
után elkövetett politikai bűncselekmények amnesztiáját, polgári szabadságjogokat, független igazságszolgáltatást,
minimálbért, a bérlők védelmét, az adó-, hitel-, bank- és rendőrségi reformot, valamint közmunkákat ígért. Elutasította a
szocialista programot a föld, a bankok és az ipar államosítására.
Az akcióterv úgy rendelkezett, hogy míg az összes népfrontpárt a Cortesben leadott szavazataival támogatná a kormányt,
addig a kabinetben csak a polgári pártok kapnának helyet, míg a munkáspártok, például a szocialisták, kívül maradnának.
Az 1936. február 16-i választásokat egy erőszakos és terrorista kampány követte, amelyben a legsúlyosabb bűnösök a magát
Falange-nak nevező, mikroszkopikus méretű új politikai párt tagjai voltak. Az olasz mintára nyíltan fasiszta, nagyrészt
kisszámú gazdag és felelőtlen fiatalokból álló csoportot az ifjabb Primo de Rivera vezette. A választásokon a 473 képviselői
helyből 266-ot a Népi Front szerzett meg, míg a Jobboldalnak 153, a Centrumnak pedig csak 54 mandátum jutott; a CEDA
96, a szocialisták 87, Azaña Köztársasági Baloldala 81, a kommunisták 14 mandátumot szereztek.
A jobboldal legyőzött erői nem voltak hajlandók elfogadni a választás eredményét. Amint az eredmények ismertté váltak,
Sotelo megpróbálta meggyőzni Portela Valladarest, hogy adja át a kormányt Franco tábornoknak. Ezt visszautasították.
Ugyanezen a napon a Falange megtámadta az ünneplő munkásokat. Február 20-án az összeesküvők összeültek, és úgy
döntöttek, hogy terveik még nem érettek meg. Az új kormány tudomást szerzett a találkozóról, és azonnal
Franco tábornokot a Kanári-szigetekre, Manuel Goded tábornokot a Baleár-szigetekre, Emilio Mola tábornokot pedig
marokkói parancsnokságáról Navarra (a karlista fellegvár) főkormányzójává helyezte át. Egy nappal azelőtt, hogy Franco
elhagyta Madridot, Serrano Delgado monarchista képviselő otthonában találkozott a fő összeesküvőkkel. Befejezték a
katonai felkelésre vonatkozó terveiket, de időpontot nem tűztek ki.
Közben a provokációk, merényletek és megtorlások folyamatosan nőttek, a jobboldal szóbeli biztatásával. Vagyonokat
foglaltak le vagy semmisítettek meg, és minden oldalról templomokat gyújtottak fel. Március 12-én az 1931-es alkotmányt
kidolgozó szocialista ügyvédre egy autóból rálőttek, társa pedig meghalt. Öt embert állítottak bíróság elé; a bírót
meggyilkolták (április 13-án). Másnap bomba robbant egy emelvény alatt, ahonnan az új kabinet a csapatokat szemlélte, és
egy rendőrhadnagyot megöltek (április 14.). A csőcselék a monarchisták elleni támadásokkal és templomok felgyújtásával
torolt meg. Március 15-én merényletet kíséreltek meg Largo Caballero ellen. Májusra a monarchista merénylők a
rohamrendőrség tisztjeire kezdtek összpontosítani, a rendőrség egyetlen, a köztársasághoz teljesen lojális ágára. Májusban e
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testület kapitányát, Faraudót egy száguldó autóból leadott lövésekkel ölték meg; július 12-én ugyanezen testület Castillo
hadnagyát ölték meg ugyanígy. Aznap éjjel egy csapatnyi, a rohamrendőrség egyenruháját viselő férfi levette Sotelót az
ágyáról, és lelőtte. A felkelés azonban már Angliában és Olaszországban is elkezdődött, és július 18-án Marokkóban is kitört.
Az összeesküvés egyik főszereplője Angliában Douglas Jerrold, egy ismert szerkesztő volt, aki önéletrajzában elárult néhány
részletet. Ő 1936 májusának végén "annyi géppuskát és félmillió darab S.A. lőszert" szerzett be az ügy érdekében. Júniusban
rábeszélte Hugh Pollard őrnagyot, hogy repüljön a Kanári-szigetekre, hogy Franco tábornokot repülővel szállítsa Marokkóba.
Pollard július 11-én szállt fel tizenkilenc éves lányával, Dianával és barátnőjével, Dorothy Watsonnal. Louis Bolin, aki
Jerrold legfőbb kapcsolattartója volt az összeesküvőkkel, azonnal Rómába utazott. Július 15-én az olasz légierő parancsot
adott ki bizonyos egységeknek, hogy készüljenek fel a spanyol Marokkóba való repülésre. Az olasz jelvényeket ezeken a
repülőgépeken július 20-án és azt követően durván átfestették, de egyébként teljesen felszerelték őket. Ezek a repülőgépek
már július 27-én akcióba léptek a felkelés támogatására; július 30-án négy ilyen repülőgép, még mindig a július 15-i
parancsot viselve, leszállt Francia Algériában, és internálták őket.
A német beavatkozás kevésbé volt gondosan megtervezve. Úgy tűnik, hogy Sanjurjo 1936. február 4-én Berlinbe utazott, de
nem tudott kötelezettséget vállalni azon az ígéreten túl, hogy biztosítja a marokkói erők Spanyolországba való szállításához
szükséges szállító repülőgépeket, ha a spanyol flotta a kormányhoz való hűség fenntartásával veszélyessé teszi a tengeri
szállítást. Amint Franco július 18-án a Kanári-szigetekről Marokkóba érkezett, Hitler személyes megbízottján és a tetuáni
német konzulon keresztül kérte ezeket a repülőgépeket. Az előbbi július 24-én találkozott Hitlerrel, és ígéretet kapott a
segítségre. A beavatkozás terveit Hitler, Goring és Werner von Blomberg tábornok még aznap este kidolgozták. Augusztus 8ig harminc német legénységű repülőgépet küldtek Spanyolországba, és az elsőt másnap a lojalista kormány elfogta.
Közben a felkelés kudarcot vallott. A haditengerészet lojális maradt, mert a legénységek megdöntötték tisztjeiket; a légierő
általában lojális maradt; a hadsereg fellázadt, a rendőrség nagy részével együtt, de elszigetelt területeket kivéve ezeket a
lázadó egységeket legyőzték. A felkelés első újjáéledésekor a nép a szakszervezetek és a munkáspártok milíciái vezetésével
fegyvereket követelt. A kormány vonakodott, mert félt a bal- és a jobboldali forradalomtól, és néhány napig késlekedett. Két
kabinet július 18-án és július 19-én inkább lemondott, minthogy felfegyverezzék a baloldalt, de a José Giral vezette új
kabinet hajlandó volt erre. Mivel azonban a fegyverek hiányoztak, azonnal parancsot küldtek Franciaországba. Az elismert
madridi kormánynak joga volt külföldön fegyvereket vásárolni, sőt a Franciaországgal fennálló kereskedelmi szerződés
bizonyos mértékig kötelezte is erre.
A felkelés kudarca következtében a tábornokok elszigetelten találták magukat Spanyolország több különböző részén,
tömeges népi támogatás nélkül, és a három fő ipari terület egyikének ellenőrzése nélkül. A felkelők a legészaknyugatibb
(Galícia és León), az északi (Navarra) és a déli (Nyugat-Andalúzia) területeket, valamint Marokkót és a szigeteket tartották
ellenőrzésük alatt. Korlátlan támogatást élveztek Olaszország és Portugália részéről, valamint Németország korlátlan
szimpátiáját és tétova támogatását. A lázadók helyzete azonban július végére kétségbeesetté vált. Július 25-én a német követ
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arról tájékoztatta kormányát, hogy a felkelés nem járhat sikerrel, "hacsak nem történik valami előre nem látható dolog".
Augusztus 25-én a németországi külügyek megbízott államtitkára, Hans Dieckhoff azt írta: "nem várható, hogy a Francokormány külső sikerek után is sokáig kitarthat nagyszabású külső támogatás nélkül".
Közben olasz és portugál segítség tartotta életben a lázadást. A franciák és a britek, akiknek eleinte csak az volt a vágyuk,
hogy elkerüljék a nyílt összecsapást, amely abból adódna, hogy a nagyhatalmak fegyvereket és embereket szállítanak a
konfliktus ellentétes oldalainak, készek voltak feláldozni országaik minden érdekét ennek elkerülése érdekében. A pacifista
érzelmektől és a háború mindenáron való elkerülésének vágyától hajtva Léon Blum francia miniszterelnök és Yvon Delbos
francia külügyminiszter 1936. augusztus 1-jén azt javasolta, hogy az érintett főhatalmak írjanak alá egy megállapodást arról,
hogy nem avatkoznak be Spanyolországban. Ezt az ötletet Nagy-Britannia lelkesen felkarolta, és a franciaországi Népfrontkormány számára is elfogadható volt, mivel egyértelmű volt, hogy ha nem avatkoznak be, a spanyol kormány el tudja
nyomni a lázadókat. Nagy-Britannia azonnal elfogadta a francia ajánlatot, de a Portugáliát, Olaszországot, Németországot és
Oroszországot a megállapodásba való bevonására irányuló erőfeszítések nehézségekbe ütköztek, mivel Portugália és
Olaszország késlekedett, mivel mindkettő a lázadókat segítette. Augusztus 24-re mind a hat hatalom beleegyezett, és
augusztus 28-án a megállapodás hatályba lépett.
A lázadók és Portugália elutasították a beavatkozásmentes bizottság vagy semleges erők általi felügyelet létrehozására
irányuló erőfeszítéseket, míg Nagy-Britannia nem volt hajlandó megengedni, hogy bármilyen korlátozást vezessenek be a
Portugáliába irányuló hadianyagokra, éppen akkor, amikor mindenféle nyomást gyakorolt Franciaországra, hogy korlátozza a
Pireneusokon át a Spanyolország elismert kormánya felé irányuló ellátmányok áramlását (1936. november 30.). NagyBritannia szintén nyomást gyakorolt Portugáliára, hogy állítsa le a lázadóknak nyújtott segítséget, de kevés sikerrel, mivel
Portugália eltökélten a lázadók győzelmét akarta. Olaszországgal és Németországgal együtt Portugália is addig késlekedett a
be nem avatkozási megállapodáshoz való csatlakozással, amíg úgy nem döntött, hogy egy ilyen megállapodás ártana
a lojalista erőknek nagyobb kárt okozna, mint a lázadóknak. Még ekkor sem állt szándékában betartani a megállapodást, vagy
engedélyezni bármilyen lépést annak kikényszerítésére, ha az ilyen lépések hátráltatnák a lázadókat.
Másrészt Franciaország keveset tett a madridi kormány megsegítésére. míg Nagy-Britannia kifejezetten ellenséges volt vele
szemben. Mindkét kormány augusztus közepén leállította a Spanyolországba irányuló hadianyag-szállításokat. Azzal, hogy
Nagy-Britannia ragaszkodott a beavatkozás tilalmának érvényesítéséhez a lojalistákkal szemben, miközben figyelmen kívül
hagyta a megállapodás szisztematikus és nagymértékű kijátszását a tankok javára, nem volt sem tisztességes, sem sem
semleges, és a nemzetközi jog nagymértékű megsértésére kényszerült. Nagy-Britannia nem volt hajlandó megengedni, hogy
korlátozzák a Portugáliába irányuló hadianyagok szállítását (annak ellenére, hogy tiltakozott Portugália ellen, amiért ezeket a
lázadóknak szállította át). Nem volt hajlandó megengedni, hogy a lojalista spanyol haditengerészet blokád alá vonja a
felkelők által tartott tengeri kikötőket, és azonnal fellépett a madridi kormány azon törekvéseivel szemben, hogy akadályozza
az üzemanyaggal feltöltött területekre irányuló bármilyen szállítmányt, miközben a lázadók által a lojalista területekre tartó
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brit és más semleges hajók ellen intézett nagyszabású támadások alig váltottak ki több mint gyenge tiltakozást NagyBritannia részéről. Amikor 1936 augusztusában egy lojalista cirkáló elfogott egy Marokkóba szállítmányokat szállító brit
teherhajót, a brit Repulse csatahajó a spanyol cirkáló után ment, hogy tisztázza a helyzetet. Másrészt az, hogy a britek nem
ismerték el a lázadó kormányt, vagy nem adtak neki hadviselő státuszt, a kalózkodás kategóriájába sorolta az ezen erők által
a hajózásba való beavatkozást; Nagy-Britannia mégsem tett szinte semmit, amikor egy év alatt (1937 júniusa és 1938 júniusa
között) 10 brit hajót elsüllyesztettek, 10-et elfogtak és fogva tartottak, további 28-at súlyosan megrongáltak, és legalább 12
másikat megrongáltak a lázadók az összesen 140 brit hajóból, amelyek abban az évben Spanyolországba mentek. 1937
elejére Nagy-Britannia egyértelműen az újratankolási győzelemre törekedett, és ahelyett, hogy megpróbálta volna
érvényesíteni a be nem avatkozást vagy megvédeni a brit jogokat a tengereken, aktívan támogatta a lázadók blokádját a
lojalista Spanyolország ellen. Ez világosan megmutatkozott, amikor a brit haditengerészet 1937 májusa után elkezdte
feltartóztatni a lojalista kikötőkbe tartó brit hajókat, és valamilyen ürüggyel vagy egyszerűen erőszakkal máshová, például
Bordeaux-ba vagy Gibraltárba irányította őket. Ezt a taktikát az Admiralitás első lordja 1938. június 29-én az alsóházban
elismerte.
A lázadó erők létszámban kisebbek voltak, mint a lojalisták, és az akkori spanyolországi német titkos jelentések szerint
kevésbé erőteljesen és rossz vezetés alatt harcoltak, de végül sikeresek voltak, mert a be nem avatkozási megállapodás
egyoldalú érvényesítése miatt nagy tüzérségi, légi és harckocsi fölényük volt. Ezt az érintett kormányok a háború befejezése
után azonnal elismerték, Franco tábornok pedig 1939. április 13-án. Láttuk, hogy az olasz beavatkozás már a felkelés kitörése
előtt megkezdődött, és hogy a portugál beavatkozás a felkelők érdekében nem sokkal később következett. A német
beavatkozás valamivel lassabban haladt, bár minden szimpátiájuk a felkelőkkel volt. Július végén egy marokkói német
állampolgár megszervezte a Hisma nevű spanyol társaságot, hogy német ellátmányt és segítséget szerezzen a felkelőknek. Ez
a cég augusztus 2-án kezdte meg a lázadó csapatok szállítását Marokkóból Spanyolországba. Hamarosan monopóliumot
szerzett a lázadó Spanyolországnak eladott összes német árura, és e célból központi beszerzési irodát hozott létre a
portugáliai Lisszabonban. Augusztusra a német haditengerészet minden fontos egysége spanyol vizeken tartózkodott, és
rangidős admirálisuk már augusztus 3-án állami látogatást tett Franco marokkói főhadiszállásán. Ezek az egységek ettől
kezdve tengeri támogatást nyújtottak a lázadásnak.
Október elején Göring tábornok megalapította a Rowak nevű vállalatot, a német kormány által biztosított hárommillió
birodalmi márka hitelből. Ez monopóliumot kapott a Spanyolországba irányuló áruexportra, és parancsot adott a német
haditengerészetnek, hogy védje meg ezeket az árukat a szállítás során.
Miután a Franco-erők nem tudták elfoglalni Madridot, 1936. október 20-án Berlinben közös olasz-német találkozóra került
sor. Ott úgy döntöttek, hogy Franco széles körű támogatását célzó politikát indítanak. E politika részeként 1936. november
18-án mindkét hatalom elismerte a Franco-kormányt és visszavonta elismerését Madridtól, Olaszország pedig tíz nappal
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később titkos szövetséget kötött a lázadó kormánnyal. Japán december elején, az 1936. november 25-i német-japán
antikomintern paktum aláírását követően ismerte el a Franco-rezsimet.
Mindezen intézkedések eredményeként Franco megkapta az agresszor államok teljes támogatását, míg a lojalista kormányt a
"békeszerető" hatalmak mindenben akadályozták. Míg a tengelyhatalmak segítsége a felkelőknek főként ellátmány és
technikai segítségnyújtás formájában jelentkezett, szükség volt arra is, hogy nagyszámú embert küldjenek, akik e
felszerelések egy részét megmunkálták, vagy akár gyalogságként harcoltak. Olaszország összesen mintegy 100 000 embert
küldött, és mintegy 50 000 áldozatot szenvedett (ebből 6 000 volt a halottak száma). Németország körülbelül 20 000 embert
küldött, bár ez a szám kevésbé biztos. A Franco tábornoknak küldött ellátmány értékét az érintett országok Németország
esetében 500 millió reichsmarkra, Olaszország esetében pedig 14 milliárd tűzre becsülték. Ez együttesen több mint
háromnegyed milliárd dollárt tesz ki.
A másik oldalon a lojalisták a nagyhatalmak embargói miatt szinte azonnal el voltak vágva a külföldi ellátástól, és csak
korlátozott mennyiséget kaptak, főként Mexikótól, Oroszországtól és az Egyesült Államoktól, mielőtt a be nem avatkozási
egyezmény elvágta volna ezeket. 1937. január 18-án az amerikai semlegességi törvényt úgy módosították, hogy az a polgári
és a nemzetközi háborúkra is vonatkozzon, és Spanyolországgal szemben azonnal hivatkoztak rá, de az amerikai kormány
"nem hivatalos" nyomása már korábban is megakadályozta az ilyen jellegű exportot Spanyolországba. Az ilyen intézkedések
következtében a madridi kormány számára már augusztus végén hiány mutatkozott az ellátásban, ami néhány héttel később
akuttá vált, miközben a felkelők ellátása folyamatosan nőtt.
A madridi kormány hevesen tiltakozott a tengelyhatalmak beavatkozása ellen, mind a londoni Beavatkozásmentes Bizottság,
mind a Népszövetség előtt. Ezeket a tengelyhatalmak elutasították.
Szovjet nyomásra vizsgálatot indítottak e vádakkal kapcsolatban, de a bizottság november 1-jén jelentette, hogy a vádak nem
bizonyítottak. Sőt, Anthony Eden kilenc nappal később odáig ment, hogy az alsóházban kijelentette, hogy ami a be nem
avatkozást illeti, "más kormányok jobban hibáztathatók, mint Németország vagy Olaszország".
Mivel nagy mennyiségű titkos német és olasz dokumentumot szereztünk meg, és nem szereztünk meg egyetlen szovjet
dokumentumot sem, nem lehet meghatározni a spanyolországi szovjet beavatkozás időpontját vagy mértékét, de az
egyértelműen megállapítható, hogy sokkal későbbi időpontban és mérhetetlenül kisebb mennyiségben történt, mint akár
Olaszország, akár Németország beavatkozása. 1936. október 7-én a szovjet képviselő közölte a Beavatkozásmentes
Bizottsággal, hogy a be nem avatkozási megállapodás nem kötheti nagyobb mértékben, mint a többi résztvevőt. Úgy tűnik,
hogy a szovjet beavatkozás ekkor kezdődött, három és fél évvel az olasz beavatkozás után, és csaknem három hónappal
azután, hogy mind az olasz, mind a német egységek harcoltak a felkelőkkel. Az orosz haditechnika Madrid előtt, 1936.
október 29. és november 11. között lépett akcióba.
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Még 1936. szeptember 28-án a Szovjetunióban tartózkodó német ügyvivő arról számolt be, hogy nem talált megbízható
bizonyítékot a fegyverembargó szovjet kormány általi megsértésére, november 16-án pedig arról számolt be, hogy nincs
bizonyíték arra, hogy Odesszából csapatokat szállítottak volna. Szeptember 19-én már élelmiszer-szállítmányokat küldtek,
egy hónappal később pedig kiterjedt katonai szállítmányokról érkeztek jelentések. Korábbi, de megalapozatlan jelentések
érkeztek a spanyolországi német ügynököktől. A Madridba irányuló szovjet segélyek összege nem ismert. A technikai
tanácsadók és asszisztensek számáról szóló becslések 700 és 5000 között mozognak, és valószínűleg nem haladta meg a 2000
főt; gyalogos erőket nem küldtek. Ezenkívül a Harmadik Internacionálé önkénteseket toborzott a világ minden tájáról, hogy
Spanyolországban harcoljanak. Ezek 1936 novemberének elején Madrid előtt léptek akcióba, és 1938 októberében
feloszlatták őket.
Ez a szovjet beavatkozás a madridi kormány támogatására egy olyan időszakban, amikor az szinte sehol máshol nem talált
támogatást, nagyon nagymértékben növelte a kommunisták befolyását a kormányban, noha magában Spanyolországban
kevés volt a kommunisták száma, és 1936 februárjában 473 képviselőből csak 14-et választottak meg. A kommunisták
először 1936. szeptember 4-én kerültek be a kabinetbe. Általánosságban úgy cselekedtek, hogy fenntartsák a népfrontot, a
háború megnyerésére koncentráljanak, és megakadályozzák a szélsőbaloldal minden társadalmi forradalomra irányuló
törekvését. Ezért 1937 májusában megbuktatták Largo Caballero kormányát, és a konzervatívabb szocialista Juan Negrínt
ültették miniszterelnöknek egy olyan kabinetbe, amely a háború befejezéséig ugyanazon az általános irányvonalon folytatta
tevékenységét.
Hogy a lojalista oldalon az orosz vagy más "önkéntesek" száma - Franco támogatóinak akkori és azóta is tartó extravagáns
kijelentései ellenére - csekély volt, az abból is kitűnik, hogy a lázadó erők képtelenek voltak jelentős számú "külföldi vörös"
elfogására, annak ellenére, hogy nagy vágyuk volt erre. A terueli csata után, amelyben az ilyen "külföldi vörösök" állítólag
nagyon aktívak voltak, Franco kénytelen volt jelenteni Németországnak, hogy az elfogott 14 500 fogoly között "nagyon
keveset" talált; ezt a tényt "szigorúan bizalmasan" kellett kezelni, mondta (1937 decembere).
Tény, hogy a Szovjetunió spanyolországi beavatkozása nemcsak mennyiségileg volt korlátozott, hanem rövid ideig tartott is,
főként 1936 októbere és 1937 januárja között. A Szovjetunió számára a Spanyolországba vezető út nehéz volt, mivel az olasz
tengeralattjáróflotta a Földközi-tengeren várta az orosz hajókat, és nem habozott elsüllyeszteni azokat.
Erre 1936 utolsó torkolataiban került sor. Ráadásul az antikomintern paktum a
1936 novemberében és az Észak-Kína elleni 1937-es japán támadás miatt úgy tűnt, hogy minden orosz utánpótlásra otthon
van szükség. Továbbá a Szovjetuniónak nagyobb gondot jelentett a lojalista Spanyolországba Franciaországból, NagyBritanniából vagy máshonnan érkező utánpótlás újbóli megnyitása, mert a spanyolországi utánpótlás és csapatok
versenyében a Szovjetunió egyedül nem tudott volna felvenni a versenyt Olaszországgal, de Olaszország, Németország és
Portugália együtt biztosan nem. Végül a német kormány 1936-ban olyan dokumentumokat adott át Edward Beneš
csehszlovák vezetőnek, amelyek arra utaltak, hogy a szovjet hadsereg különböző tisztjei kapcsolatban álltak a német
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hadsereg tisztjeivel. Amikor Beneš továbbküldte ezeket a dokumentumokat Sztálinnak, ezek tisztogatások és hazaárulási
perek sorozatát indították el a Szovjetunióban, amelyek nagymértékben háttérbe szorították a spanyol polgárháborút, és arra
szolgáltak, hogy a szovjet hozzájárulás nagy része megszűnjön az 1,ojalista kormányhoz. A szovjet támogatás csökkenését a
Harmadik Internacionálé támogatásának növelésével próbálták ellensúlyozni, de nem voltak eredményesek, mivel ez utóbbi
szervezet ugyan tudott embereket szerezni, hogy Spanyolországba menjenek, de nem tudott katonai utánpótlást szerezni,
amire a lojalista kormánynak szüksége volt a saját emberállományához.
Bár a tengelyhatalmak spanyolországi beavatkozására vonatkozó bizonyítékok elsöprőek voltak, és 1937 elején maguk a
hatalmak is elismerték őket, a britek nem voltak hajlandók elismerni, és nem voltak hajlandók módosítani a be nem
avatkozási politikájukat, bár Franciaország néha enyhített a határon belüli korlátozásokon, nevezetesen 1938 áprilisábanjúniusában. Nagy-Britannia hozzáállása olyan fondorlatos volt, hogy aligha lehet kibogozni, bár az eredmények elég
világosak. A legfőbb eredmény az volt, hogy Spanyolországban egy Franciaországgal barátságos baloldali kormányt egy
Franciaországgal barátságtalan, Olaszországgal és Németországgal szemben mélyen elkötelezett jobboldali kormány váltott
fel. A bizonyítékok egyértelműek, hogy a londoni kormány valódi szimpátiája a felkelőknek kedvezett, bár ezt a tényt el
kellett titkolnia a brit közvélemény előtt (hiszen egy 1938. márciusi közvélemény-kutatás szerint ez a vélemény 57
százalékkal 7 százalékkal a lojalistáknak kedvezett Franco helyett). Annak ellenére tartotta ezt a nézetet, hogy egy ilyen
változás nem kerülhette el a brit érdekeket, hiszen ez azt jelentette, hogy az Indiába vezető középső átjáró egyik végén lévő
Gibraltárt Olaszország éppúgy semlegesítheti, mint ahogyan a másik végén lévő Adent semlegesítette Etiópia meghódítása.
Az, hogy a háborútól való félelem erős indíték volt, világos, de ez a félelem a kormányon kívül jobban elterjedt, mint belül.
Eden 1936. december 18-án elismerte, hogy a kormány négy hónappal korábban eltúlozta a háború veszélyét, hogy
elfogadtassa a be nem avatkozási megállapodást, és ha Nagy-Britannia erőt akart alkalmazni céljai eléréséhez, mint 1937
őszén az olasz tengeralattjárók kalózkodásával szemben a Földközi-tengeren, akkor ezt háború veszélye nélkül tette. A be
nem avatkozási megállapodás, ahogyan azt gyakorolták, nem volt sem a béke segítése, sem a semlegesség példája, hanem
egyértelműen úgy hajtották végre, hogy segítséget nyújtsanak a lázadóknak, és minden lehetséges akadályt gördítsenek a
lojalista kormány útjába a lázadás elfojtása érdekében.
A brit kormánynak ezt a hozzáállását nyilvánosan nem lehetett elismerni, és minden erőfeszítést megtettek annak érdekében,
hogy a be nem avatkozási bizottság tevékenységét a semlegesség egyenes pártatlanságának állítsák be. Valójában e bizottság
tevékenységét arra használták fel, hogy port hintsenek a világ, és különösen a brit közvélemény szemében. 1936. szeptember
9-én Bismarck gróf, a bizottság német tagja értesítette kormányát, hogy Franciaország és Nagy-Britannia célja a bizottság
létrehozásával "nem annyira a tényleges azonnali lépések megtétele, mint inkább a két ország baloldali pártjainak felgerjedt
érzelmeinek lecsillapítása volt, éppen egy ilyen bizottság felállításával - [és] a francia miniszterelnök belpolitikai helyzetének
enyhítése "
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E bizottság értelmetlen vitáiról hónapokon át részletesen beszámoltak a világnak, és vádakat, ellenvádakat, javaslatokat,
ellenjavaslatokat, vizsgálatokat és eredménytelen következtetéseket kínáltak a zavart világnak, sikeresen fokozva ezzel a
zűrzavart. 1937 februárjában megállapodás született arról, hogy megtiltják az önkéntesek toborzását vagy kiküldését, hogy
bármelyik fél oldalán harcoljanak Spanyolországban, és április 30-án járőröket állítottak fel Spanyolország portugál és
francia határain, valamint Spanyolország tengerpartjain. Egy hónap múlva Portugália megszüntette a felügyeletet szárazföldi
határain, míg Olaszország és Németország felhagyott a tengeri őrjáratokkal.
Portugália, Olaszország és Németország folyamatos erőfeszítéseit, hogy a lázadókat a nemzetközi jog értelmében "hadviselő
félként" ismerjék el, Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország megakadályozta. Egy ilyen elismerés lehetővé tette volna
a lázadó erők számára azokat a jogokat a nyílt tengeren, amelyeket az elismert madridi kormánytól a gyakorlatban
megtagadtak. Oroszország csak akkor kívánta kiterjeszteni a hadviselői jogokat Francóra, ha előbb minden külföldi önkéntes
kivonul. Miközben a londoni be nem avatkozási bizottság előtt olyan kérdésekről folyt a vita és a civakodás, mint a
hadviselői jog, az őrjáratok általi felügyelet, az önkéntesek kivonása és hasonlók, a Franco-lázadó erők a mórokból,
olaszokból és németekből álló külföldi kontingenseikkel lassan szétverték a lojalista erőket.
A be nem avatkozási politika eredményeként a lázadók katonai túlsúlya a morált leszámítva igen nagy volt. A lázadók
általában mintegy 500 vagy még több repülőgéppel rendelkeztek, míg a kormánynak egy időben akár 150 repülőgépe is volt.
Becslések szerint a lojalista tüzérség legnagyobb koncentrációja 180 darab volt az 1937. decemberi terueli csatában, míg a
lázadók tüzérségének legnagyobb koncentrációja 1400 darab volt a lojalista oldal 120 darabjával szemben az 1938. júliusi
Ebro menti csatában. Az olasz légierő nagyon aktív volt, 1000 repülőgépe több mint 86 000 repülést hajtott végre 5318
különálló műveletben, amelyek során 11 58 tonna bombát dobott le a háború alatt. Ezzel az előnnyel a "nacionalista" erők
1936 folyamán egyesíteni tudták délnyugati és északnyugati kontingensüket, 1937-ben szétzúzni a baszkokat és egy
összefüggő területet kialakítani Galácia és Navarra között Észak-Spanyolországon keresztül, 1938-ban kelet felé haladni
Spanyolországon keresztül a keleti partvidékig, ezzel kettévágva a lojalista Spanyolországot, 1939 januárjában elfoglalni
Katalónia nagy részét, beleértve Barcelonát is, és 1939-ben közeledni Madridhoz. A lojalista főváros március 28-án megadta
magát. Anglia és Franciaország 1939. február 27-én elismerte a Franco-kormányt, és a tengelyhatalmak csapatait 1939
júniusában egy Madridon átvonuló diadalmenet után evakuálták Spanyolországból.
Amikor a háború véget ért, Spanyolország nagy része romokban hevert, legalább 450 000 spanyol halt meg (ebből 130 000
volt lázadó, a többi lojalista), és a nem spanyol erők akciói következtében egy népszerűtlen katonai diktatúrát vezettek be
Spanyolországban. Körülbelül 400 000 spanyol volt börtönökben, és nagy számban éheztek és nincstelenek. Németország
felismerte ezt a problémát, és megpróbálta rávenni Franciaországot, hogy a megbékélés, a humanitárius reformok, valamint a
szociális, mezőgazdasági és gazdasági reformok útjára lépjen. Ez a tanács
elutasították, aminek következtében Spanyolország azóta is gyenge, apatikus, háborús fáradt és elégedetlen maradt.
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A Saint-Germain-i békeszerződés után megmaradt Ausztria gazdaságilag olyan gyenge volt, hogy életben tartását csak a
Népszövetség és a nyugati demokratikus államok pénzügyi segélye biztosította. Lakosságának területe annyira lecsökkent,
hogy alig állt másból, mint a nagyvárosból, Bécsből, amelyet egy hatalmas, de nem megfelelő külváros vett körül. A
kétmilliós lakosságú város egy olyan országban, amelynek lakossága 52 millióról 6,6 millióra csökkent, egy nagy birodalom
központja volt, most pedig egy kis fejedelemség terhe volt. Ráadásul az utódállamok, mint Csehszlovákia gazdasági
nacionalizmusa elvágta ezt a területet a Duna alsó folyásától és a Balkántól, ahonnan a háború előtti időszakban az
élelmiszer-utánpótlást biztosította.
Ennél is rosszabb volt, hogy a város és a környező vidék minden politikai, társadalmi és ideológiai kérdésben ellentétes
nézeteket vallott. A város szocialista, demokratikus, egyházellenes, ha nem is vallásellenes, pacifista és haladó volt a
"haladás" szó XIX. századi értelmében; a vidék katolikus, ha nem is egyházi, tudatlan, intoleráns, harcias és elmaradott volt.
Minden területnek megvolt a maga politikai pártja, a keresztényszocialisták a vidéken és a szociáldemokraták a városban.
Ezek olyannyira kiegyenlítettek voltak, hogy az 1919 és 1930 közötti öt választás egyikén sem esett a szavazatok bármelyik
pártra leadott szavazat 35 százalék alá, vagy emelkedett 49 százalék fölé az összes leadott szavazatból. Ez azt jelentette, hogy
a parlamenti erőviszonyok a jelentéktelen kisebb pártokra, például a Pángermánokra vagy az Agrárszövetségre estek. Mivel
ezek a kisebb csoportok 1920-tól kezdve a keresztényszocialisták mellé álltak, a város és a vidék közötti kettősség a főváros
(szociáldemokraták által uralt) és a szövetségi kormány (keresztényszocialisták által uralt) kormánya közötti megosztottsággá
alakult át.
A szociáldemokraták, bár szavakban nagyon radikálisak és marxisták voltak, valójában nagyon demokratikusak és
mérsékeltek voltak. Mivel 1918 és 1920 között ők irányították az egész országot, képesek voltak békét teremteni, elfojtani a
keletről Magyarországról vagy északról Bajorországból érkező bolsevista fenyegetést, hatékony demokratikus alkotmányt
hoztak létre, amely jelentős autonómiát biztosított a helyi államoknak (korábban tartományoknak), és jó lendületet adtak az
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új országnak a huszadik századi jóléti állammá váláshoz. Sikerük fokmérője az lehet, hogy a kommunisták 1919 után soha
nem tudtak berendezkedni, és nem tudtak képviselőt választani a parlamentbe. Másrészt a szociáldemokraták nem tudták
összeegyeztetni a Németországgal való egyesülés (az úgynevezett Anschluss) iránti vágyukat az ezt ellenző antanthatalmak
pénzügyi támogatásának szükségességével.
A pángermánok és a keresztényszocialisták közötti megállapodás, miszerint az Anschluss-t félreteszik, és a győztes antant
pénzügyi támogatásának megszerzésére koncentrálnak, tette lehetővé, hogy
lehetővé tette, hogy 1921 júniusában megdöntsék Michael Mayr koalíciós kabinetjét, és helyébe a pángermán Johann
Schober vezette pángermán-keresztényszocialista szövetség lépjen. 1922 májusában ez a szövetség megfordult, amikor a
keresztényszocialista vezető, Monsignor Ignaz Seipel, egy katolikus pap lett a kancellár. Seipel 1932 augusztusában
bekövetkezett haláláig uralta Ausztria szövetségi kormányát, és politikáját ezután tanítványai, Dollfuss és Schuschnigg
folytatták. Seipel bizonyos mértékű pénzügyi újjáépítést tudott elérni azáltal, hogy nemzetközi kölcsönöket csikart ki az
1918-as győztes hatalmaktól. Ezt Ausztria rossz hitelképessége ellenére úgy érte el, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy nem
tudja megakadályozni az Anschlussot, ha Ausztria pénzügyi összeomlásnak indult.
Eközben a Bécs városát és államát irányító szociáldemokraták elképesztő szociális jóléti programba kezdtek. A régi
monarchikus közvetett adórendszert felváltotta a közvetlen adók rendszere, amely a jómódúakat súlyosan sújtotta.
Becsületes, hatékony közigazgatással és kiegyensúlyozott költségvetéssel a szegények életkörülményei átalakultak. Ez
különösen a lakhatás tekintetében volt szembetűnő. Ez 1914 előtt siralmas volt. Egy 1917-es népszámlálás kimutatta, hogy az
összes lakás 73 százaléka "egyszobás" volt (a munkáslakások több mint százaléka ebbe az osztályba tartozott), és ezek 92
százalékának nem voltak higiéniai helyiségei, 95 százalékának nem volt folyóvize, 77 százalékának nem volt villany- vagy
gázellátása; sokuknak nem volt külső szellőzése. Bár ez az egy szoba kisebb volt, mint 12 láb x 15 láb, 17 százalékban volt
egy albérlő, általában egy ágyon osztozva. A lakáshiány következtében elszabadultak a betegségek (különösen a
tuberkulózis) és a bűnözés, az ingatlanok értéke pedig több mint 2500 százalékkal emelkedett az 1885 és 1900 közötti tizenöt
év alatt.
Ezeket a gazdasági körülményeket egy nagyon nem demokratikus politikai rendszer tartotta fenn, amelyben vagyoni alapon
csak 83 000 személy szavazhatott, és a leggazdagabbak közül 5500-an választhatták a városi tanácsban betöltött helyek
egyharmadát.
Ebbe a helyzetbe kerültek 1918-ban a szociáldemokraták. Az 1933-as évekre közel 60 000 lakást építettek, többnyire
hatalmas bérházakban. Ezeket keményfa padlóval, külső ablakokkal, gázzal, villannyal és szaniterekkel építették. Ezekben a
nagy bérházakban a földterület több mint felét szabadon hagyták parkok és játszóterek számára, és központi mosodákat,
óvodákat, könyvtárakat, klinikákat, postahivatalokat és egyéb kényelmi szolgáltatásokat biztosítottak. Az egyik legnagyobb
ilyen épület, a Karl Marx Hof a telkének mindössze 18 százalékát foglalta el, mégis 1400 lakásnak adott helyet, 5000
lakossal.
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Ezeket olyan hatékonyan építették, hogy az egy lakásra jutó átlagos költség mindössze 1650 dollár volt fejenként; mivel a
lakbérrel csak a fenntartási költségeket kellett fedezni, az építési költségeket (amelyek az adókból származtak) nem, az
átlagos lakbér kevesebb mint havi 2 dollár volt. Így a bécsi szegények jövedelmüknek csak töredékét, kevesebb mint 3
százalékát költötték lakbérre, szemben a berlini 25 százalékkal és a háború előtti Bécs mintegy 20 százalékával. Ezen kívül
mindenféle ingyenes vagy olcsó orvosi ellátást, fogászati ellátást, oktatást, könyvtárakat, szórakozási lehetőségeket, sportot,
iskolai ebédet és szülészeti ellátást biztosított a város.
Miközben mindez Bécsben zajlott. a keresztényszocialista-pángermán szövetségi kormány egyre mélyebbre süllyedt a
korrupcióban. A közpénzeknek a Seipel támogatói által irányított bankokba és iparágakba való átirányítását a parlamenti
vizsgálatok során derült ki, annak ellenére, hogy a kormány igyekezett eltitkolni a tényeket. Amikor a szövetségi kormány
visszavágott, és saját vizsgálatot indított Bécs város pénzügyei ellen.
azt kellett jelentenie, hogy azok csodálatra méltó állapotban vannak. Mindez a szociáldemokraták vonzerejét növelte egész
Ausztriában, vallásellenes és materialista irányultságuk ellenére. Ez abból is látszik, hogy a szocialisták választási szavazatai
folyamatosan nőttek, az 1920-as 35 százalékról 1923-ban 39,6 százalékra, 1927-ben pedig 4Z százalékra emelkedtek.
Ugyanakkor a keresztényszocialisták parlamenti mandátumainak száma az 1920-as 85-ről 19Z3 82-re, 1927-ben 73-ra, 1930ban 66-ra csökkent.
1927-ben Monsignore Seipel "Egységlistát" állított össze az összes antiszocialista csoportból, amelyet össze tudott gyűjteni,
de nem tudta megfordítani a helyzetet. A választáson pártja csak 73 mandátumot szerzett, szemben a szociáldemokraták 71, a
pángermánok 12 és az Agrárliga 9 mandátumával. Ennek megfelelően Seipel egy nagyon veszélyes projektbe kezdett. Arra
törekedett, hogy az osztrák alkotmányt elnöki diktatúrává változtassa, mint az első lépést a Habsburg-restauráció felé vezető
úton egy korporatív fasiszta államon belül. Mivel az alkotmány bármilyen módosításához kétharmados szavazásra volt
szükség egy olyan parlamentben, ahol a szociáldemokrata ellenzék a helyek 43 százalékát birtokolta, Monsignore Seipel egy
fegyveres reakciós milícia, a Heimwehr (Honvédség) létrehozásának ösztönzésével igyekezett megtörni ezt az ellenzéket. Ez
a terv 1929-ben megbukott, amikor Seipel alkotmánymódosításait a parlament nagyrészt elutasította. Ennek következtében
szükségessé vált az illegális módszerek alkalmazása, amit Seipel utódja, Engelbert Dollfuss 1932-1934-ben végzett el.
A Heimwehr először 1918-1919-ben jelent meg, amikor fegyveres parasztokból és katonákból álló bandák alakultak az
osztrák területek peremén, hogy ellenálljanak az olaszok, délszlávok és bolsevikok betöréseinek. Miután ez a veszély elmúlt,
fegyveres reakciós bandák laza szervezeteként működött tovább, amelyet eleinte ugyanazok a német hadseregcsoportok
finanszíroztak, amelyek Bajorországban ugyanebben az időben (1919-1924) a nácikat is finanszírozták. Később ezeket a
bandákat az iparosok és bankárok finanszírozták a szakszervezetek elleni fegyverként, 1927 után pedig Mussolini a Dunamenti revizionista projektjei részeként. Kezdetben ezek a Heimwehr-egységek meglehetősen függetlenek voltak, saját
vezetőkkel a különböző tartományokban. 1927 után inkább összefogtak, bár a vezetők közötti rivalizálás továbbra is
elkeseredett maradt. Ezek a vezetők a keresztényszocialista vagy pángermán pártok tagjai voltak, és néha Habsburg542

szimpátiával rendelkeztek. A vezetők Anton Rintelen és Walter Pfrimer voltak Stájerországban, Richard Steidle Tirolban,
Ernst Rüdiger von Starhemberg herceg Felső-Ausztriában és Emil Fey Bécsben. A mozgalom "vezérkari főnöke", ahogy az
egységesült, a német igazságszolgáltatás elől menekülő, többszörös gyilkos Waldemar Pabst volt, aki 19r9-1923 között
számos politikai gyilkosságban vett részt, amelyeket a nacionalisták rendeltek el Németországban.
Ezek a szervezetek nyíltan katonai alakulatokat képeztek ki, hetente provokatív felvonulásokat tartottak a városok ipari
területein, nyíltan kinyilvánították elszántságukat a demokrácia, a szakszervezetek és a szocialisták megsemmisítésére és az
alkotmány erőszakos megváltoztatására, valamint bántalmazták és meggyilkolták kritikusaikat.
Seipel erőfeszítései, hogy a Heimwehr nyomására a szociáldemokratákkal szemben az alkotmányt módosítsa, 1929-ben
kudarcot vallottak, bár sikerült némileg megnövelnie Wilhelm Miklas kereszténydemokrata elnök hatáskörét. Körülbelül
ugyanebben az időben Seipel
elutasította a szociáldemokraták ajánlatát a Heimwehr és a szociáldemokrata milícia, a Schutzbund lefegyverzésére és
feloszlatására.
Seipel taktikája elidegenítette támogatóit a Pángermán és az Agrárszövetségben, így pártja már nem rendelkezett többséggel
az ülésteremben. A párt 1930 szeptemberében lemondott. Az előző évben elfogadott új alkotmányos reformokat felhasználva
Seipel "elnöki" kabinetet, kisebbségi kormányt alakított a keresztényszocialistákból és a Heimwehrből. Ez utóbbi csoport
először kapott kabinetpozíciókat, méghozzá a legfenyegetőbbeket, mivel Starhemberg belügyminiszter lett (aki a rendőrséget
irányította), Franz Huber, a Heimwehr másik vezetője pedig igazságügyi miniszter. Mindezt annak ellenére tették, hogy a
Heimwehr éppen akkor vezette be szervezetébe azt az esküt, amely a parlamenti demokrácia elutasítására kötelezte tagjait az
egypárti, kooperatív, "vezetői" állam javára. Ettől kezdve a keresztényszocialisták folyamatosan megsértették az alkotmányt.
Új választásokat írtak ki 1930 novemberére. Starhemberg megígérte Pfrimernek, hogy puccsot hajtanak végre a választások
megakadályozására, és Starhemberg nyilvánosan bejelentette: "Most itt vagyunk, és nem fogjuk levetni a gyeplőt, bármi
legyen is a választások eredménye". Karl Vaugoin kancellár azonban meg volt győződve arról, hogy csoportja megnyeri a
választásokat; ennek megfelelően megvétózta a puccsot. Huber igazságügy-miniszter a kampány során elkobozta a
pángermánok, az agráriusok és a disszidens keresztényszocialisták, valamint a szociáldemokraták iratait, azzal az indokkal,
hogy azok "bolsevikok". Ebben a keresztbe tett zűrzavarban tartották meg a választást, az utolsó választást, amelyet a háború
előtti Ausztriában tartottak. A keresztényszocialisták 7 mandátumot veszítettek, míg a szociáldemokraták 1-et nyertek. 66
mandátumot szereztek az előbbiek, 72-t az utóbbiak, a Heimwehrnek 8, a pángermán-agrári blokknak pedig 8 mandátum
jutott.
A kisebbségi Seipel-kormány szelíden lemondott, helyére egy mérsékeltebb keresztényszocialista kormány lépett Otto Ender
vezetésével, pángermán-agrár támogatással.
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1931 júniusában, bár Seipel ismét megpróbált kormányt alakítani, nem tudott elegendő támogatást szerezni, és a mérsékelt
keresztényszocialisták és a pángermánok gyenge koalíciója a Pfrimer által vezetett Heimwehr-lázadás ellenére is folytatódott
193 1 szeptemberében. Pfrimert és követőit hazaárulás miatt bíróság elé állították, és felmentették. Noms nem tett
erőfeszítéseket a fegyverek begyűjtésére, és hamarosan világossá vált, hogy a keresztényszocialista koalíció, saját
szimpátiájuktól és a Heimwehr erőszakosságától való félelemtől vezérelve, támadást indít a szociáldemokraták és a
szakszervezetek ellen. Ezek a támadások 1932 májusát követően fokozódtak, amikor egy új kabinet lépett hivatalba, Dollfuss
kancellárral és Kurt Schuschnigg igazságügyi miniszterrel. Ez a kabinet mindössze egy szavazattal rendelkezett többséggel a
parlamentben, 83 igen és 8 nem szavazattal, és teljesen a Heimwehr 8 képviselőjétől függött, akik a többséget biztosították.
Nem akart választásokat kiírni, mert a keresztényszocialisták tudták, hogy a választáson alulmaradnának. Mivel elhatározták,
hogy uralkodnak, tovább uralkodtak, törvénytelenül és végül alkotmányellenesen.
Bár a nácik Ausztriában napról napra erősebbek és erőszakosabbak lettek, a keresztényszocialista-himwehr koalíció a
szociáldemokraták megsemmisítésével múlta az időt. A Heimwehr milícia a városok ipari részein támadta a szocialistákat,
akik e célból vonattal érkeztek a vidéki területekről, a keresztényszocialista
kormány ezután elnyomta a szociáldemokratákat ezekért a "rendbontásokért". Az egyik ilyen eset után, 1932 októberében
Dollfuss a Heimwehr vezetőjét, Ernst Fey-t nevezte ki közbiztonsági államtitkárnak (később miniszter), aki az egész osztrák
rendőrség parancsnoka lett.
Ezáltal a Heimvehr, amely 8 képviselői hellyel rendelkezett a parlamentben, 3 helyet kapott a kabinetben. Fey azonnal
betiltott minden gyűlést, kivéve a Heimvwohr számára. Ettől kezdve a rendőrség szisztematikusan razziázott és
megsemmisítette a szociáldemokraták és a szakszervezetek tulajdonát - "fegyverek után kutatva", ahogy ők mondták. 1933.
március 4-én a Dollfuss-kormányt egy szavazattal, 81-80 arányban legyőzték a parlamentben. Egy szavazást formasági okból
elvetett, és az ebből fakadó felháborodást ürügyként használta fel arra, hogy erőszakkal megakadályozzon minden további
parlamenti ülést.
Dollfuss rendeletileg kormányzott, a Habsburg Birodalom 1917-es törvényét alkalmazva. Ez a törvény lehetővé tette a
kormány számára, hogy a háború alatt sürgősségi gazdasági rendeleteket adjon ki, ha azokat a parlament egy meghatározott
időn belül jóváhagyta. A Habsburg Birodalom és a háború is véget ért, és Dollfuss rendeletei nem gazdasági kérdésekkel
foglalkoztak, és a parlament sem fogadta el őket a megadott határidőn belül, de a kormány ezzel a módszerrel évekig
uralkodott. Az első dekrétumok megszüntettek minden gyűlést, cenzúrázták a sajtót, felfüggesztették a helyhatósági
választásokat, koncentrációs táborokat hoztak létre, az adóbeszedésekbe és kiadásokba való önkényes beavatkozással
tönkretették Bécs városának pénzügyeit, tönkretették a legfelsőbb alkotmánybíróságot, hogy az ne tudja felülvizsgálni a
kormány intézkedéseit, és újra bevezették a halálbüntetést. Ezeket a rendeleteket általában csak a szociáldemokratákkal
szemben hajtották végre, de sem a nácik, sem a Heimwehr ellen nem, akik az országot káoszba taszították. Amikor Bécs
szocialista polgármestere feloszlatta az ottani Heimwehr-egységet, Dollfuss azonnal felülbírálta.
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Májusban a Keresztényszocialista Párt konferenciája nem választotta meg Dollfusst a párt élére. Azonnal bejelentette, hogy a
parlamentet soha nem állítják vissza, és hogy az összes politikai pártot fokozatosan beolvasztják egyetlen új pártba, a
"Hazafias Frontba". Ettől kezdve Dollfuss és utódja, Schuschnigg apránként dolgozott azon, hogy személyes diktatúrát
építsen ki. Ez nem volt könnyű, mivel a törekvésekkel szemben álltak a szociáldemokraták (akik ragaszkodtak az alkotmány
visszaállításához), a pángermánok és náci utódaik (akik a hitleri Németországgal való egyesülést akarták), valamint a
Heimwehr (akiket Olaszország támogatott, és egy fasiszta államot akartak a Duna-menti térségben).
Miközben Dollfuss folytatta támadásait a munkások ellen, a nácik elkezdték támadni őt és a Heimwehrt. Az ausztriai náci
mozgalom közvetlen németországi utasításoknak engedelmeskedett, és onnan finanszírozták. Nagyszabású támadásokat,
felvonulásokat, robbantásokat és gyilkos támadásokat hajtott végre a kormány támogatói ellen. 1933 májusában Hitler
anyagilag megnyomorította Ausztriát azzal, hogy 1000 márkás adót vetett ki minden Ausztriába utazó német turistára. Június
19-én Dollfuss betiltotta a nácikat, letartóztatta vezetőiket, és kitoloncolta Hitler "osztrák főfelügyelőjét". A náci párt a föld
alá vonult, de folytatta gaztetteit, különösen a több száz robbantásos merényletet és a több ezer vandalizmust. 1933
júniusában megpróbálták meggyilkolni Steidle-t és Rintelent, októberben pedig sikerült megsebesíteniük Dollfuss-t.
Ezekkel a náci atrocitásokkal szemben Dollfuss folytatta a szocialisták módszeres megsemmisítését. 1930 óta, de
valószínűleg már 1927 óta Mussolini felfegyverezte Magyarországot és a Heimwehrt Ausztriában. A szociáldemokraták,
akiket Csehszlovákia és Franciaország támogatott, ellenezték ezt. 1933 januárjában a szocialista vasutas szakszervezet
felfedte, hogy egy, 50.000 puskát és 200 géppuskát tartalmazó vonatnyi Noms úton van Mussolinitől a Heimwehr és
Magyarország felé. Az ebből eredő vitában Dollfuss elutasította azt a közös angol-francia jegyzéket, amely tiltakozott a
békeszerződések megsértése ellen, és elrendelte, hogy a fegyvereket vagy adják vissza Olaszországnak, vagy semmisítsék
meg. Ehelyett Dollfuss megállapodást kötött Mussolinivel a nácik elleni támogatásról a Heimwohr révén és az ausztriai
szocialisták megsemmisítéséről. 1933 márciusában Dollfuss betiltotta a Köztársasági Védelmi Hadtestet, a szocialista párt
milíciáját, a Heimwehrt a kabinetjébe vette, és megszüntette a parlamentet.
Mivel 1933-ban a nácik folyamatos agitációja miatt Mussolini és a Heimwehr részéről Dollfussnak még több támogatásra
volt szüksége, a kormány lépéseket kezdett tenni a szocialista mozgalom teljes felszámolására. 1934 január végén parancsot
adtak ki a Heimwehrnek, és elkezdték elfoglalni a szakszervezeti székházakat, a szocialista épületeket és a különböző
tartományi városok városházáit. Február elsején Fey letartóztatta a szocialista milícia legtöbb vezetőjét, és másnap beszédet
mondott a Heimwehrnek, amelyben azt mondta: "Dollfuss kancellár a mi emberünk; holnap munkához látunk, és alapos
munkát fogunk végezni".
A tartományokban már vérontás történt, és amikor február 12-én Fey Bécsben megtámadta a munkásokat a szakszervezeti
központokban, a szocialista székházakban és a bérházakban, teljes körű harcok törtek ki. A kormány elsöprő fölényben volt,
bevetette a reguláris hadsereget, valamint a Heimwehrt és a rendőrséget, és tábori tüzérséget vetett be a nagy bérházak
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szétverésére. Február 12-re a harcok véget értek, a szocialista pártot és szakszervezeteiket betiltották, újságjaikat illegálisnak
nyilvánították, százak haltak meg, ezrek kerültek koncentrációs táborokba és börtönökbe, további ezreket süllyesztettek
gazdasági nélkülözésre, a bécsi választójogi kormányt "szövetségi komisszár" váltotta fel, a munkásjóléti, sport- és oktatási
mozgalmakat tönkretették, és e szervezetek értékes vagyonát átadták olyan előnyösebb szervezeteknek, mint a Heimwehr és
a katolikus csoportok. Nem sokkal később a szocialista bérházakban megemelték a lakbéreket, a bérlőket arra
kényszerítették, hogy fizessenek olyan létesítményekért, amelyek korábban ingyenesek voltak (beleértve a szemétszállítást
is), a munkásokat így vagy úgy, de arra kényszerítették, hogy csatlakozzanak a Hazafias Népfronthoz, és még a szocialista
munkásokat is arra kényszerítették, hogy a katolikus szakszervezetek munkaközvetítőin keresztül keressenek munkát.
Az 1917-es gazdasági vészhelyzeti rendeletek hatalmával 1934. április 24-én új alkotmányt hirdettek ki. Ez Ausztriát
"demokratikus köztársaságból" "keresztény, német, korporatív, szövetségi állammá" változtatta. Ez az alkotmány egyszerre
volt csalárd és törvénytelen, és Dollfuss erőfeszítései, hogy legálisabbá, ha nem is kevésbé csalárddá tegye, az ellenkező
eredményt hozták.
Dollfuss 1933 júniusában konkordátumot írt alá a Vatikánnal. Mivel a Szentszék azt akarta, hogy ezt a megállapodást a
parlament hagyja jóvá, Dollfuss úgy döntött, hogy több legyet üt egy csapásra azzal, hogy összehívja a régi parlament egy
részének a csonka testületét, hogy fogadja el ezt a dokumentumot, hogy megszüntesse az 1933. március 4-i megszakított
ülést, és hogy fogadja el az azóta kiadott 471 rendeletét. E rendeletek között volt az 1934-es új alkotmány is. Mivel a
kormány ragaszkodott ahhoz, hogy a régi alkotmányt soha nem függesztették fel, sőt, nem is sértették meg, az újat vagy
népszavazással, vagy a régi parlament kétharmados szavazatával kellett elfogadni, amelynek legalább fele jelen volt. Ez
1934. április 30-án megtörtént, a különböző törvényeket a régi parlament frakciója fogadta el. Mivel a szocialistákat
megakadályozták a részvételben, a pángermánok pedig megtagadták a részvételt, a 165-ből csak 76-an voltak jelen, és
közülük néhányan a javasolt törvények ellen szavaztak.
Az új alkotmánynak nem volt jelentősége, mert a kormány továbbra is rendeletekkel kormányzott, és azt tetszése szerint
megszegte. Egy 1934. június 19-i rendelet például megfosztotta a bíróságokat attól az alkotmányos jogkörüktől, hogy a
kormány minden 1934. július 1-je előtti törvényének alkotmányosságáról döntsenek.
Az új alkotmány korporatív aspektusa teljes csalás volt. Számos tevékenységben nem hoztak létre testületek; ahol létrehozták
őket, ott a tagokat kinevezték, és nem a törvényben előírt módon választották; és mindenesetre semmit sem tettek. Ehelyett az
egész bank- és ipari rendszert a Hazafias Népfront kisstílű bürokratáival töltötték meg. A rossz gazdálkodás és a világválság
miatt Ausztria bankjai 1931-1933-ban összeomlottak, ami a világméretű bankválságot idézte elő. Az osztrák kormány átvette
ezeket a bankokat, és fokozatosan lecserélte személyzetüket, különösen a zsidó személyzetet, pártmunkásokra. Mivel a
bankok az ország ipari vállalatainak mintegy 90 százalékát ellenőrizték, ezek a pártcsicskák képesek voltak elhelyezni
barátaikat az egész gazdasági rendszerben. 1934-re szinte semmit sem lehetett tenni az üzleti életben a kormányban lévő
"barátok" nélkül, és bármit meg lehetett tenni a "barátokkal". Az ilyen "barátságot" leginkább megvesztegetéssel lehetett
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megszerezni, aminek eredményeképpen az üzleti életből rendszeresen fizettek a politikai szereplőknek. 1936 elején robbant
ki a botrány, amikor kiderült, hogy a Phoenix Biztosító Társaság (amelynek Vaugoin, volt kancellár és a
Keresztényszocialista Párt vezetője volt az elnöke) 250 milliót vesztett a korrupt módon adott ajándékokon és "kölcsönökön".
A kormánynak ezt be kellett ismernie, és nyilvánosságra hozta azoknak a politikai csoportoknak és politikusoknak a listáját,
akik összesen kevesebb mint 3 millió schillinget kaptak. Ezzel a veszteség nagy része megmagyarázhatatlan maradt. A
végsőkig megmagyarázatlan maradt. Huszonhét személy ellen indult bírósági eljárás, de a Schuschnigg-kormány egyiküket
sem állította bíróság elé.
A korrupció addig terjedt a kormányban, míg végül elérkezett az a pont, ahol - ahogy Starhemberg fogalmazott - "senki sem
tudta, hogy kiben bízhat, és a legelképesztőbb gyanúk táplálására is joggal volt ok". 1934 májusában és júniusában a nácik
felháborodása egyre fokozódott, olyannyira, hogy átlagosan napi tizenöt bombamerényletet követtek el. Július 12-én a
kormány rendeletben állapította meg az ilyen robbantásokért járó halálbüntetést. A nácik az első ilyen ítéletre puccsal
fenyegettek. Ezt az első ítéletet július 24-én hajtották végre, de egy huszonkét éves szocialista ellen, egy gyorsított eljárás
után. Ugyanezen a napon a rendőrség és a Hazafias Népfront kémjei értesítették a rendőrséget és a Hazafias Népfrontot, hogy
a nácik másnap támadásra készülnek. Minden részletet közöltek Feyvel, de ő és Dollfuss az estét egy esetleges szocialista
felkelés megvitatásával töltötték. A július 25-i kabinetülést a figyelmeztetés miatt elhalasztották, de a miniszterek védelmére
nem tettek erőfeszítést. Délután 1 óra körül 154 náci nyolc teherautón rohant be a kancelláriára anélkül, hogy egy lövés is
eldördült volna. Azonnal meggyilkolták Dollfuss-t és bezárkóztak. Egy másik
nácik egy másik csoportja elfoglalta a bécsi rádióállomást és bejelentette, hogy új kormányt alakítanak Rintelen kancellárral.
Szórványos náci lázadások is voltak, amelyekben a tartományokban több embert öltek meg. A németországi náci "osztrák
légió" és a német kormány nem mert megmozdulni, mert Mussolini szigorúan figyelmeztette őket, hogy ha megteszik, délről
megszállja Ausztriát.
Hat órán át tartó tárgyalás után, amelyben Fey és a német miniszter közvetített, az ostromlott kancellárián tartózkodó
embereket eltávolították, hogy Németországba deportálják őket. Amikor Dollfussról kiderült, hogy halott, tizenhármat
kivégeztek, és nagy számban bebörtönöztek; az összes náci szervezetet bezárták és tevékenységüket felfüggesztették. Ezzel
egyidejűleg letartóztatták azokat, akik megpróbálták figyelmeztetni a kormányt az összeesküvésre vagy megakadályozni azt,
és néhányukat megölték (köztük azt a rendőrségi kémet, aki a bűncselekményt megelőző napon küldte a konkrét részleteket).
Schuschnigg és a Heimwehr Dollfuss halála után felosztották egymás között a kormányt. Mindketten négy helyet foglaltak el
a kabinetben. Schuschnigg a kormányban kancellár volt és a Hazafias Népfront alelnöke, míg Starhemberg a Hazafias
Népfront vezetője és a kormány alkancellárja.
1934 júliusától kezdve Schuschnigg arra törekedett, hogy megszabaduljon a Heimwehr-től. különösen Starhembergtől, hogy
tisztán személyes diktatúrát hozzon létre egyetlen párttal, egyetlen szakszervezettel és egyetlen politikával, hogy kielégítse a
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nácikat anélkül, hogy lényegi hatalmat vagy pozíciókat adna át, hogy a szocialistákat összezúzva tartsa, és hogy minél több
támogatást kapjon Mussolinitől.
Azt mondtuk, hogy Dollfussnak és Schuschniggnek 193Z-ban három ellenféllel kellett szembenéznie: a szocialistákkal, a
nácikkal és a Heimwehrrel. Ezeket ebben a sorrendben igyekeztek megsemmisíteni úgy, hogy mindegyik ellen mozgósították
a még el nem pusztítottak erejét, plusz a keresztényszocialistákét. Az erőfeszítések előrehaladtával a keresztényszocialistákat
is megpróbálták elpusztítani azáltal, hogy minden csoportot egyetlen amorf és értelmetlen politikai pártba, a Hazafias
Népfrontba tereltek. Ennek a pártnak az volt a célja, hogy személyesen mozgósítsa a két vezető támogatását. Nem
rendelkezett valódi politikai elvekkel, és teljesen antidemokratikus volt, mivel köteles volt elfogadni a "vezető" döntéseit.
Politikai, társadalmi és gazdasági nyomással minden személyt, politikai meggyőződésétől függetlenül, még a nácikat,
katolikusokat, kommunistákat és szocialistákat is arra kényszerítették, hogy csatlakozzon. Az eredmény az lett, hogy minden
politikai morál megsemmisült, a közerkölcs romokban hevert, és a lakosság politikailag aktív részei közül sokan a két
földalatti szélsőséges csoporthoz, a nácikhoz és a kommunistákhoz sodródtak, az előbbiekhez sokkal nagyobb számban, mint
az utóbbiakhoz. Még a szocialistáknak is forradalmibb magatartást kellett tanúsítaniuk, hogy ne veszítsék el dühös tagjaikat a
kommunisták javára. Mivel mindent a föld alá szorítottak, és a mezőt az értelmetlen jelszavakra, a durva materialista
előnyökre és az igazságosság jámbor hangoztatására hagyták, senki sem tudta, hogy kinek mi a valódi gondolata, és kiben
bízhat.
A Heimwehr és a független Ausztria olasz támogatásának elvesztése az etiópiai ügy után lehetővé tette Schuschnigg számára,
hogy megszabaduljon Starhembergtől és milíciájától, és szükségessé tette a nácikkal való kiegyezést. Fey kikerült a
kormányból 1935 októberében. A Római Jegyzőkönyvek politikai kiegészítését Ausztria, Olaszország és Magyarország
1936. március Z3-án írta alá; ez előírta, hogy egyetlen aláíró sem köt olyan megállapodást egy nem aláíró állammal, amely a
többi aláíróval való egyeztetés nélkül megváltoztatná a Duna-térség politikai helyzetét. Áprilisban Ausztria lemásolta
Németországot, és tovább idegesítette Franciaországot és a Kisantantot, amikor elrendelte az általános katonai szolgálat
bevezetését. Ugyanebben a hónapban Schuschnigg elrendelte a katolikus milícia lefegyverzését. 1936 májusában a
Heimwehr három tagját, köztük Starhemberget is kivették a kabinetből, és Starhemberget leváltották a Hazafias Népfront
éléről. Egy héttel később egy sor rendelet elrendelte a Heimwehr lefegyverzését, létrehozta a Hazafias Népfront fegyveres
milíciáját, mint az ország egyetlen fegyveres milíciáját, elrendelte, hogy a jövőben a Front vezetője és a kancellár ugyanaz a
személy legyen, a kancellárnak adta a jogot, hogy kinevezze az összes helyi politikai egység vezetőjét és jóváhagyja
kinevezésüket, szeptember 30-ig betiltott minden felvonulást és gyűlést, és kijelentette, hogy a Hazafias Népfront
"tekintélyelvű alapítvány", jogi személy, és "az állam politikai akaratformálásának egyetlen eszköze".
Így "megerősödve" Ausztriában, és Mussolini nyomására, hogy békét kössön Hitlerrel, Schuschnigg 1936. július 1-jén
megállapodást írt alá Franz von Papen német miniszterrel. E megállapodás nyilvánosságra hozott része szerint Németország
elismerte Ausztria függetlenségét és szuverenitását; mindkét ország megígérte, hogy nem avatkozik be a másik
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belpolitikájába; Ausztria elismerte, hogy német állam; és további megállapodásokat ígértek a fennálló feszültségek
enyhítésére. Az ezzel egy időben kötött titkos megállapodásokban Ausztria amnesztiát ígért a politikai foglyoknak, ígéretet
tett arra, hogy a nácikat "politikai felelősséggel járó" pozíciókba veszi, ugyanazokat a politikai jogokat biztosítja számukra,
mint más osztrákoknak, és az Ausztriában élő németeknek ugyanazokat a jogokat biztosítja nemzeti szimbólumaik és zenéjük
használatához, mint harmadik államok polgárainak. Mindkét állam visszavonta a turistákra vonatkozó pénzügyi és egyéb
korlátozásokat. Az egymás újságjaira vonatkozó kölcsönös tilalmakat annyiban oldották fel, hogy öt külön megnevezett
német lap beléphetett Ausztriába, és öt megnevezett osztrák lap beléphetett Németországba. Más bekezdések kölcsönös
engedményeket ígértek a gazdasági és kulturális kapcsolatok tekintetében.
Az osztrák-német kapcsolatokat a következő másfél évben ez a megállapodás uralta, Németország Papen révén megpróbálta
azt apránként kiterjeszteni, míg Schuschnigg arra törekedett, hogy Németország tartsa magát az osztrák szuverenitás
elismeréséhez és ahhoz az ígéretéhez, hogy nem avatkozik be Ausztria belpolitikai ügyeibe. Az időszak végére Németország
ragaszkodott ahhoz, hogy mivel az osztrák nácik németek, vágyaik és tevékenységük nem osztrák, hanem német belpolitikai
probléma.
Az 1945 óta nyilvánosságra hozott titkos dokumentumokból egyértelműen kiderül, hogy Németországnak nem voltak
gondosan kidolgozott tervei Ausztria annektálására, és nem bátorította az ausztriai nácik erőszakos cselekményeit. Ehelyett
mindent megtettek annak érdekében, hogy az osztrák nácikat propagandára korlátozzák, hogy a kabinetben helyet nyerjenek,
és a náci befolyás fokozatos, békés kiterjesztése érdekében. Ugyanakkor a katonai intézkedéseket tartalékban tartották,
szükség esetén készen álltak a bevetésre. Az biztos, hogy a németországi náci párt alsóbb szintjein vademberek mindenféle
erőszakra buzdítottak Ausztriában, de ez nem volt igaz a valódi vezetőkre. Ezek utasították von Papent, hogy 1936-ban
legalább két év békét próbáljon elérni, és eltávolították az osztrák
náci vadembereket, akik ezt ellenezték, vezető pozícióikból. Így az osztrák nácik erőszakos Tavs-tervét felváltotta a békés és
fokozatos behatolás Keppler-terve Papen és az osztrák politikus Artur von Seyss-Inquart révén.
Ausztria már 1938. március 12-i megszállása és azonnali annektálása még a németországi náci vezetők számára is kellemes
meglepetés volt, és több váratlanul kedvező körülményből fakadt. Ennek megfelelően a megszállásról szóló döntés csak
1938. március lo. napján született meg, és még akkor is feltételes volt, míg az annexióról szóló döntést Hitler személyesen
csak március 12-én délben hozta meg, és Ribbentrop és Göring még március 12-én este fél 11-kor sem tudott róla. A
körülmények, amelyek a német tervek e váratlan felgyorsulását eredményezték, két tényen alapultak: (1) a nemzetközi
helyzet és (2) az ausztriai események. Ezeket sorban tárgyaljuk.
Ami a nyilvánvaló politikai eseményeket illeti, 1937 az 1933 utáni egyetlen nyugodt év volt. A különböző titkos
dokumentumok lefoglalása és nyilvánosságra hozatala azonban ma már világossá teszi, hogy 1937 kritikus fordulópont volt,
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mert ebben az évben a német kormány és a brit kormány olyan titkos döntéseket hozott, amelyek megpecsételték Ausztria és
Csehszlovákia sorsát, és amelyek a következő három év történelmét uralták.
A német kormány (azaz Hitler) döntése az volt, hogy nyílt katonai agressziót készít elő Csehszlovákia és Ausztria ellen, és
ezt még 1943-1945 előtt, valószínűleg 1938-ban végrehajtja. Ezt a döntést Hitler 1937. november 5-én egy hét főből álló
titkos értekezleten jelentette be. A jelenlévők között Hitler és segítője, Hossback ezredes mellett ott volt a hadügyminiszter
(Werner von Blomberg), a hadsereg (Werner von Fritsch), a haditengerészet (Erich Raeder) és a légierő (Hermann Göring)
főparancsnokai, valamint a külügyminiszter (Konstantin von Neurath). Hitler egyes nyilatkozataiból kitűnik, hogy már
korábban is kapott bizonyos információkat a Chamberlain által brit részről hozott titkos döntésekről; például egyenesen azt
mondta, hogy Nagy-Britannia Németország gyarmati ambícióit úgy akarja kielégíteni, hogy olyan nem brit területeket ad
neki, mint például a portugál Angola, amiről ma már tudjuk, hogy Chamberlain fejében volt. Hitler továbbá biztosította
hallgatóságát, hogy "Nagy-Britannia, és valószínűleg Franciaország is, már hallgatólagosan leírta a cseheket, és megbékélt
azzal a ténnyel, hogy ezt a kérdést Németország a maga idejében tisztázni fogja".
Franciaország brit támogatás nélkül, és azzal a kilátással, hogy a támadást nyugati erődítményeinknél megállítják, aligha volt
valószínű. Nem volt várható az sem, hogy a franciák brit támogatás nélkül vonuljanak át Belgiumon és Hollandián.".
Hitler úgy vélte, hogy a Franco spanyolországi német támogatásának csökkentésével az ottani háború meghosszabbítható, és
azzal, hogy Olaszországot Spanyolországban, különösen a Baleár-szigeteken való maradásra ösztönzik, megakadályozható,
hogy a francia afrikai csapatok átkeljenek a Földközi-tengeren, hogy Európában bevethetők legyenek, és általában véve
Franciaországot és Nagy-Britanniát Olaszország annyira le fogja kötni a Földközi-tengeren, hogy nem fognak Németország
ellen fellépni Csehszlovákia és Ausztria miatt. Valójában Hitler annyira biztos volt abban, hogy 1938-ban angol-francia
háború lesz Olaszország ellen, hogy biztos volt abban, hogy Csehszlovákiát és Ausztriát még abban az évben elfoglalhatja
Németország.
Ezek az elképzelések Blomberg, Fritsch és Neurath számára teljesen elfogadhatatlanok voltak. Azt kifogásolták, hogy a
német újrafegyverkezés annyira elmaradott, hogy egyetlen mozgásra képes motorizált hadosztállyal sem rendelkeznek, hogy
1938-ban nincs okuk angol-francia-olasz háborúra számítani, hogy Olaszország egy ilyen háborúban csak húsz francia
hadosztályt tudna lekötni, így több mint elég maradna Németország megtámadására, és hogy egy ilyen támadás nagyon
veszélyes lenne, mert Németország erődítményei nyugati határán "jelentéktelenek". Hitler félresöpörte ezeket az
ellenvetéseket. "Megismételte korábbi kijelentéseit, miszerint meg van győződve Nagy-Britannia távolmaradásáról, és ezért
nem hisz abban, hogy Franciaország hadba léphetne Németország ellen".
Blomberg, Fritsch és Neurath ezen az 1937. novemberi konferencián tanúsított ellenállása következtében Hitler 1938. február
4-én hirtelen puccsal lecserélte e hármat engedékenyebb beosztottakra. Hitler maga foglalta el a hadügyminiszteri és
főparancsnoki posztot, Wilhelm Keitel tábornok pedig a birodalom összes fegyveres erőinek vezérkari főnöke lett. Neurathot
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a külügyminisztériumban a fanatikus Ribbentrop váltotta fel. A nagy képességű Dirksent Londonba küldték nagykövetnek,
de képességei kárba veszett, mivel Ribbentrop nem figyelt oda jelentéseire és megalapozott figyelmeztetéseire.
Időközben a brit kormány, különösen a külpolitikát irányító kis csoport, hétpontos döntésre jutott a Németországgal szembeni
magatartását illetően:
Hitler-Németország volt a kommunizmus európai terjedése elleni első vonalbeli bástya.
Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és Németország négyhatalmi paktuma, amely kizár minden orosz befolyást
Európából, volt a végső cél; ennek megfelelően Nagy-Britannia nem kívánta gyengíteni a Róma-Berlin tengelyt, hanem azt
és az angol-francia antantot tekintette a stabil Európa alapjának.
Nagy-Britanniának nem volt kifogása Ausztria, Csehszlovákia és Danzig német megszerzése ellen.
Németországnak nem szabad erőszakot alkalmaznia európai céljai eléréséhez, mivel ez háborút idézne elő, amelybe NagyBritanniának a brit közvélemény és a francia szövetségi rendszer nyomása miatt be kellene avatkoznia; türelemmel
Németország erőszak nélkül is elérhetné céljait.
Nagy-Britannia olyan megállapodást akart Németországgal, amely korlátozná a bombázó repülőgépek számát és használatát.
Nagy-Britannia hajlandó volt Németországnak gyarmati területeket adni Dél-közép-Afrikában, beleértve a belga Kongót és a
portugál Angolát, ha Németország lemond arról, hogy visszaszerezze a Németországtól 1919-ben elvett Tanganyikát, és ha
Németország nemzetközi megállapodást ír alá arról, hogy ezeket a területeket a bennszülöttek jogainak tiszteletben
tartásával, "nyitott ajtók" kereskedelmi politikájával és a mandátumokhoz hasonló nemzetközi felügyeleti mechanizmus
keretében kormányozza.
Nagy-Britannia nyomást gyakorolna Csehszlovákiára és Lengyelországra, hogy tárgyaljanak Németországgal, és legyenek
békülékenyek Németország kívánságaira.
Ehhez a hét ponthoz még egy nyolcadikat is hozzá kell tennünk: Nagy-Britanniának újra kell fegyverkeznie, hogy megőrizze
pozícióját a "három blokkos világban", és hogy elrettentse Németországot attól, hogy erőszakot alkalmazzon európai
blokkjának létrehozásában. Ezt a pontot támogatta Chamberlain, aki kiépítette a légierőt, amely 1940-ben megmentette
Nagy-Britanniát, valamint a Lord Lothian, Edward Grigg és Leopold Amery vezette Kerekasztal csoport, amely kampányt
indított a kötelező katonai szolgálat bevezetése érdekében.
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Az első hét pontot 1937-től kezdve különböző szóvivők ismételgették Németország felé. Ezek számos nemrégiben közzétett
dokumentumban is megtalálhatók, többek között a német külügyminisztérium elfogott levéltárában, a brit
külügyminisztérium dokumentumaiban, valamint naplók és egyéb magániratok különböző kivonataiban, különösen Neville
Chamberlain naplójából és a nővéréhez írt leveleiből. Számos más alkalom mellett ezek a pontok a következő esetekben
kerültek terítékre: (a) Lord Halifax és Hitler 1938. november 17-én Berchtesgadenben folytatott beszélgetésében; b) Neville
Chamberlain 1937. november 26-án a nővéréhez írt levelében; c) Hitler, Ribbentrop és a brit nagykövet (Sir Nevile
Henderson) 1938. március 3-án Berlinben folytatott beszélgetésében; (d) Lord Halifax, Ribbentrop, Sir Thomas Inskip (brit
védelmi miniszter), Erich Kordt (Ribbentrop asszisztense) és Sir Horace Wilson (Chamberlain személyes képviselője) 1938.
március 10-11-én Londonban folytatott beszélgetéssorozatában; és (e) Neville Chamberlainnek különböző észak-amerikai
újságírókkal tartott konferenciáján, amelyet 1938. május 10-én Lord Astor házában tartottak. Ezenkívül e hét pont egyes
részeit számos, ma már hozzáférhető beszélgetésben és dokumentumban említették vagy tárgyalták.
Ezek közül ki kell emelni bizonyos lényeges vonásokat. Először is, a több mint két éven át tartó kitartó brit erőfeszítések
ellenére Hitler elutasította Angolát vagy Kongót, és ragaszkodott az 1919-ben elvesztett német gyarmatok visszaszerzéséhez.
Németország 1939 folyamán folyamatosan elutasította a tárgyalásokat ebben a kérdésben, és végül még a tárgyalásra
irányuló brit erőfeszítéseket sem volt hajlandó tudomásul venni. Másodszor, a britek mindvégig éles különbséget tettek
Németország céljai és módszerei között. Nem volt kifogásuk Németország európai céljai ellen, de ragaszkodtak ahhoz, hogy
Németország nem alkalmazhat erőszakot e célok elérése érdekében, mert fennáll a háború veszélye. Ezt a különbséget a
német hivatásos diplomaták és a német hivatásos katonák elfogadták, akik teljesen készek voltak arra, hogy Németország
céljait békés eszközökkel érjék el, de ezt a különbséget nem fogadták el a náci párt vezetői, különösen Hitler, Ribbentrop és
Himmler, akik túl türelmetlenek voltak, és be akarták bizonyítani maguknak és a világnak, hogy Németország elég erős
ahhoz, hogy bárki engedélyére várás nélkül elvegye, amit akar.
Ezeket a vadembereket ebben a hozzáállásukban az a meggyőződésük bátorította, hogy Nagy-Britannia és Franciaország
annyira "dekadens", hogy bármit elviselnek, és az, hogy nem látták, milyen szerepet játszik az angliai közvélemény.
Meggyőződve arról, hogy Anglia kormányzó csoportja
azt akarta, hogy Németország megszerezze Ausztriát, Csehszlovákiát és Danzigot, nem értették, miért helyeztek akkora
hangsúlyt a békés módszerek alkalmazására, és nem értették, hogyan kényszeríthette a brit közvélemény a brit kormányt arra,
hogy háborút indítson az alkalmazott módszerek miatt, amikor a brit kormány teljesen világossá tette, hogy az utolsó dolog,
amit akar, az a háború. Ez a tévedés azon alapult, hogy ezeknek a náciknak fogalmuk sem volt arról, hogyan működik egy
demokratikus kormányzat, nem tisztelték a közvéleményt vagy a szabad sajtót, és tévedésükben a berlini brit nagykövet
(Henderson) gyengesége, valamint Rippentropnak az angliai "Cliveden Set"-hez fűződő kapcsolatai bátorították őket, amíg
1936-1938-ban ott volt nagykövet.
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Harmadszor, a brit kormány nem ismerhette el nyilvánosan a saját népe előtt ezt a "hét pontot", mert a brit közvélemény
számára nem voltak elfogadhatóak.
Ennek megfelelően ezeknek a pontoknak titokban kellett maradniuk, kivéve a The Times-on keresztül, az alsóházban vagy a
Chatham House-ban tartott beszédekben, a The Round Table-ben megjelent cikkekben, valamint kiszámított
indiszkréciókkal, hogy előkészítsék a terepet annak, amit tettek. Annak érdekében, hogy a brit népet meggyőzze arról, hogy
egyenként fogadják el ezeket a pontokat, amint azok megvalósultak, a brit kormány azt a mesét terjesztette, hogy
Németország állig fel van fegyverezve, és hogy a Németországgal szembeni ellenállás jelentéktelen.
Ez a propaganda először a Kerekasztal Csoport ömlengéseiben jelent meg, amelynek vezetője, Lord Lothian 1935
januárjában meglátogatta Hitlert, és ezt a hétpontos programot a The Timesban, a Kerekasztalban, a Chatham House-ban és
az Ali Soulsban, valamint Lord Halifaxszal együtt erőltette. A The Round Table 1937. decemberi számában, ahol a legtöbbet
említették abból a hét pontból, amelyet Halifax éppen Hitlerrel tárgyalt, elutasították a háborút Németország európai
törekvéseinek megakadályozására azzal az indokkal, hogy annak "kimenetele bizonytalan", és hogy "kifogásolható
belpolitikai katasztrófákkal járna". Egy ilyen háborúban a katonai erők egyensúlyát összeadva Németországnak adott
túlsúlyt, kihagyva Oroszországot és Csehszlovákiát is, valamint azzal, hogy a francia hadsereget csak kétharmadára becsülte
a németnek, a brit hadsereget pedig kevesebb mint három hadosztályra tette. 1938 tavaszára ezt a teljesen téves helyzetképet
már maga a kormány is terjesztette.
A kormány 1938 júniusa előtt éveken keresztül ragaszkodott ahhoz, hogy a brit újrafegyverkezés kielégítően halad.
Churchil1 és mások megkérdőjelezték ezt, és a német újrafegyverkezésről szóló számadatokkal bizonyították, hogy NagyBritannia saját előrehaladása ezen a téren nem volt megfelelő. Ezeket a számadatokat (amelyek nem voltak helyesek) a
kormány tagadta, és a saját újrafegyverkezésüket védte. Még 1938 márciusában Chamberlain azt mondta, hogy a brit
fegyverkezés olyan mértékű, hogy Nagy-Britannia "szinte félelmetes hatalom ... a világ véleménye szerint". Az év
előrehaladtával azonban a kormány egészen más magatartást tanúsított. Annak érdekében, hogy meggyőzzék a közvéleményt
arról, hogy engedni kell Németországnak, a kormány és támogatói úgy tettek, mintha fegyverkezése Németországhoz képest
teljesen elégtelen lenne.
A német hadügyminisztérium lefoglalt iratainak köszönhetően ma már tudjuk, hogy ez durva túlzás volt. 1936-tól az 1939-es
háború kitöréséig a német repülőgépgyártás nem emelkedett, hanem átlagosan havi 425 repülőgépet gyártottak minden
típusból (beleértve a
kereskedelmi). A harckocsigyártás alacsony volt, és még 1939-ben is kevesebb volt, mint Nagy-Britanniáé. Németország
1939 első kilenc hónapjában havonta csak ennyi harckocsit gyártott; 1939 utolsó négy hónapjában, a háború idején
Németország 247 "harckocsit és önjáró löveget" gyártott, szemben a brit 314 harckocsival ugyanebben az időszakban. Az
1938-as müncheni válság idején a németek 35 gyalogos és 4 motorizált hadosztállyal rendelkeztek, amelyek közül egyik sem
volt teljesen személyzettel vagy felszereléssel ellátva. Csehszlovákia ekkor legalább 33 hadosztályt tudott mozgósítani.
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Ráadásul a cseh hadsereg jobban kiképzett volt, sokkal jobb felszereléssel rendelkezett, jobb volt a morálja és jobbak voltak
az erődítményei. Abban az időben Németország tankjai mind lo tonna alattiak voltak és géppuskákkal voltak felfegyverezve,
kivéve egy maroknyi 18 tonnás tankot (Mark III), amely 37 mm-es löveggel volt felfegyverezve. A cseheknek több száz 38
tonnás, 75 mm-es ágyúval felfegyverzett tankjuk volt. 1939 márciusában, amikor Németország lerohanta Csehszlovákiát, 469
ilyen felsőbbrendű tankot zsákmányolt, valamint 1500 repülőgépet, 43 000 géppuskát és több mint 1 millió puskát.
Ez minden szempontból alig volt kevesebb, mint amennyivel Németország Münchenben rendelkezett, és Münchenben, ha a
brit kormány úgy akarta volna, Németország 39 hadosztályával, Lengyelország és Magyarország esetleges támogatásával,
Csehszlovákia 34 hadosztálya állt volna szemben, amelyet Franciaország, Nagy-Britannia és Oroszország támogatott.
Mielőtt elhagynánk ezt a témát, talán meg kell említeni, hogy Németország 1939-ben gyártásba vette a 23 tonnás, 75 mm-es
ágyúval felfegyverzett Mark IV-es harckocsit, de a Mark III-asból és a Mark IV-esből együttesen csak 300 darabot szerzett
be a háború 1939. szeptemberi kitörése előtt. Ezenkívül ugyanezen időpontig 2700 darabot szerzett be a gyengébb Mark I és
Mark II harckocsikból, amelyek hetente akár 25 százalékos meghibásodást is szenvedtek. Ugyanezen időpontban (1939
szeptemberében) Németországnak 1000 bombázóból és 1050 vadászgépből álló légiereje volt. Ezzel szemben az 1934.
márciusi brit légi program, amely a vadászgépekre helyezte a hangsúlyt, 900 gépből álló első vonalbeli haderőt jelentett. Ezt
Chamberlain sürgetése nélkül fokozták, és az 1938. májusi programban már 2370 repülőgépes első vonalbeli erőt terveztek
biztosítani. Ezt 1939-ben ismét megemelték. Ennek keretében Nagy-Britannia 1938-ban közel 3000 "katonai" repülőgépet,
1939-ben pedig mintegy 8000-et gyártott, szemben a Németországban 1938-ban gyártott 3350, 1939-ben pedig 4733 "harci"
repülőgéppel. Ráadásul a brit repülőgépek minősége jobb volt, mint a németeké. Ez a különbség tette lehetővé, hogy NagyBritannia 1940 szeptemberében legyőzze Németországot az angliai csatában.
Ezekből a tényekből teljesen világos, hogy Nagy-Britannia 1938-ban nem engedett a túlerőnek, ahogy azt akkoriban
állították, és ahogy azt azóta is sok író állítja, köztük Winston Churchill, akinek háborús emlékiratai két évvel a Reichswehr
archívumának lefoglalása után íródtak. Bizonyítékunk van arra, hogy a Chamberlain-kormány ismerte ezeket a tényeket, de
következetesen ezzel ellentétes benyomást keltett, és hogy Lord Halifax olyan messzire ment ebben az irányban, hogy a
prágai és párizsi brit katonai attasék tiltakozását váltotta ki.
A Chamberlain-kormány mind nyilvánosan, mind magánjelleggel világossá tette Németország számára, hogy nem fog
ellenkezni Németország terveivel. Ahogy Dirksen 1938. június 8-án írta Ribbentropnak: "Bármi, ami lövés nélkül
megszerezhető, számíthat a britek beleegyezésére". Ennek megfelelően egyértelmű volt, hogy Nagy-Britannia nem fogja
ellenezni Ausztria annexióját, bár továbbra is határozottan óvtak minden erőszak alkalmazására irányuló törekvéstől. 1938
februárjában Sir John Simon és Chamberlain az alsóházban bejelentette, hogy sem a Népszövetségtől, sem Nagy-Britanniától
nem várható el, hogy
támogassa Ausztria függetlenségét; február 12-én Hitler azt mondta Schuschniggnek, hogy Lord Halifax egyetért
"mindennel, amit ő [Hitler] Ausztriával és a szudétanémetekkel kapcsolatban tett". Március 3-án Nevile Henderson közölte
554

Hitlerrel, hogy az európai változások elfogadhatóak, ha "az erő szabad játéka nélkül" valósulnak meg, és hogy ő személyesen
"gyakran kifejezte magát az Anschluss mellett". Végül március 7-én, amikor a válság a tetőfokára hágott, Chamberlain az
alsóházban elutasította, hogy garanciát vállaljon Ausztriára vagy bármelyik kis nemzetre. Ez a kijelentés a kormányt
támogatók éljenzése közepette hangzott el.
Másnap a Külügyminisztérium üzenetet küldött európai külképviseleteinek, amelyben kijelentette, hogy "nem képes
védelmet garantálni" Ausztriának. Ezzel Hitler számára annyira világossá vált, hogy Nagy-Britannia nem fog megmozdulni,
hogy az Ausztria lerohanására vonatkozó parancsa a védelmi erők számára sem rendelt el semmilyen óvintézkedést
Németország más határain (1938. március 11.). Valójában Hitler lényegesen jobban aggódott Olaszország miatt, mint NagyBritannia és Franciaország miatt, annak ellenére, hogy Mussolini 1937 szeptemberében megállapodott, hogy támogatja
Németország ausztriai törekvéseit, cserébe azért, hogy Németország támogatja a Földközi-tengeri törekvéseit.
Bár a nemzetközi színpad már készen állt, az invázió és az annexió nem jött volna létre márciusban, ha nincsenek az ausztriai
körülmények, különösen Schuschnigg elszántsága, hogy megakadályozza az osztrák kormányba való náci behatolásra
vonatkozó Keppler-terv végrehajtását. Amint az egyik engedményt meghosszabbította, a másikat elvette, így a náci álláspont
keserű vicc lett. Végül Papen rábeszélte Schuschniggot, hogy 1938. február 12-én látogassa meg Hitlert Berchtesgadenben.
Ott az osztrák kancellárt a feldühödött Hitler szidalmazta, és egy új megállapodás aláírására kényszerítette, amely nagyban
hozzájárult a Keppler-terv teljesítéséhez. Bár nem adtak ultimátumot Schuschniggnek, de világossá tették, hogy ha a békés
módszerek nem működnek, akkor háborús módszereket fognak alkalmazni. Schuschnigg megígérte ( 1 ), hogy a náci SeyssInquartot nevezi ki biztonsági miniszternek, aki korlátlanul irányítja az ausztriai rendőrséget; (2) szabadon engedi a börtönből
és visszahelyezi állásába az összes fogva tartott nácit, beleértve az 1934. júliusi lázadókat is; (3) száz katonatisztet cserél
Németországgal; (4) engedélyezi, hogy az Ausztriában élő nácik ugyanolyan jogokkal vallják hitvallásukat és
csatlakozhatnak a Hazafias Népfronthoz, mint mások, a náci párt pedig illegális marad. Cserébe Hitler megismételte az 1936.
július 11-i megállapodást.
Ausztriába visszatérve Schuschnigg ezeket az engedményeket darabonként, nyilvános nyilatkozat nélkül, de továbbra is
elszántan, ellenállás nélkül léptette életbe. Március 2-án tárgyalásokat kezdett a régóta törvényen kívül helyezett szocialista
csoportokkal, március 8-án pedig hirtelen népszavazást hirdetett március 13-ra, vasárnapra. Ez a népszavazás a tervek szerint
teljesen igazságtalan volt. Csak egyetlen kérdés volt, amely azt kérdezte a választóktól: "Ön a szabad és német, független és
szociális, keresztény és egységes Ausztriáért, a békéért és a munkáért, mindazok egyenlőségéért, akik a népért és a hazáért
vallják magukat?". Nem voltak szavazólisták; csak igen szavazólapokat kellett a kormánynak biztosítania; aki nemmel akart
szavazni, annak saját szavazólappal kellett rendelkeznie, amely ugyanolyan méretű volt, mint az igen szavazólapok, és
amelyen a nem szón kívül semmi más nem szerepelt.
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A nácik felháborodtak. Hitler Seyss-Inquarton keresztül ultimátumot küldött, hogy a népszavazást el kell halasztani, és olyan
népszavazással kell helyettesíteni, amelyen az ellenkező álláspontot (egyesülés Németországgal) is ki lehet fejezni. Ahogy
telt a nap (március 11.), ezek a német követelések egyre fokozódtak. Délután, amikor a német hadsereg felvonult...
a határ felé vonult, Schuschnigg lemondását és Seyss-Inquart kancellárrá választását követelték. Ha 19 óra 30 percig igenlő
válasz érkezik, az inváziót le kell állítani. Schuschnigg lemondott, de Miklas elnök 23:00 óráig nem volt hajlandó SeyssInquartot kancellárrá kinevezni. Ekkorra a német erők már átlépték a határt, és előrenyomulásukat nem lehetett megállítani.
Az osztrákoknak parancsot adtak, hogy ne álljanak ellen, és a németeket általában üdvözölték. Göring táviratot követelt
Seyss-Inquarttól, amelyben német csapatokat kért a rend helyreállítására, és ezzel igazolta az inváziót. Nem kapta meg, ezért
maga írt egyet.
Az ellenállás hiánya, az osztrákok üdvözlése, valamint Olaszország és a nyugati hatalmak tétlensége arra ösztönözte a
németeket, hogy növeljék ambícióikat. Március 12. nagy részében a Seyss-Inquart-kormány felállítása utáni korai
visszavonulásról beszéltek, de a felháborodott fogadtatás, amelyet Hitler aznap Linzben kapott, az olyan osztrák termékek
iránti igény, mint a fa, a félmillió osztrák munkanélküliben rendelkezésre álló munkaerő, a zsidók kifosztásának lehetősége
és az ellenállás teljes hiánya elhatározta Hitlert Ausztria annektálása mellett. Ez március 13-án meg is történt, és április 10-re
népszavazást rendeltek el az akció jóváhagyására. Közben a nácik ellenzőit meggyilkolták vagy rabszolgasorba taszították, a
zsidókat kifosztották és bántalmazták, és extravagáns kitüntetéseket adtak az Ausztriát évek óta háborgató náci
gengsztereknek. Az április 10-i népszavazáson a nácik nagy nyomására a németek több mint 99 százaléka az Anschluss
mellett szavazott.

45. fejezet - A csehszlovák válság, 1937-1938
Csehszlovákia volt a Habsburg Birodalom romjain létrejött államok közül a legvirágzóbb, legdemokratikusabb, legerősebb és
legjobban igazgatott. Az 1919-ben létrehozott ország ebihal alakú volt, és négy fő részből állt.
Ezek nyugatról keletre a következők voltak: Csehország, Morvaország, Szlovákia és Ruthénia. Lakossága 15 000 000 fő volt,
ebből 3 400 000 német, 6 000 000 cseh, 3 000 000 szlovák, 750 000 magyar, 100 000 lengyel és 500 000 ruszin. Általában
véve ezek a népek az oktatás, a kultúra, a gazdasági élet és a haladás magasabb szintjén éltek, ahogy haladunk keletről nyugat
felé, a németek és a csehek magas, míg a szlovákok és a ruszinok alacsonyabb szinten voltak.
A kisebbségek nagy száma, különösen a németek nagy száma abból az igényből fakadt, hogy az országnak védhető és
életképes határokat kell adni. Északnyugaton a nyilvánvaló stratégiai határ a Szudéta-hegység mentén húzódott, és ennek
biztosítása érdekében Csehszlovákiába kellett helyezni a nagyszámú németet e hegyek déli oldalán. Ezek a németek
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tiltakoztak ez ellen, noha soha nem tartoztak magához Németországhoz, mert minden szlávot alsóbbrendű népnek tekintettek,
és mert gazdasági helyzetüket veszélyeztették. A Szudéta-vidék a Habsburg Birodalom legiparosodottabb része volt, és az új
területi felosztás miatt piacait korlátozottnak találta. Ráadásul az új köztársaság agrárreformjai, noha nem a németek ellen
irányultak, őket a többieknél jobban sújtották, éppen azért, mert felsőbb osztályt alkottak. Ez a gazdasági elégedetlenség az
1929-ben kezdődő világválság kitörése után erősödött fel, és különösen azután, hogy Hitler bebizonyította, hogy politikája
jólétet hozhat a
Németországnak. Másrészt a csehszlovákiai kisebbségek voltak a legjobban kezelt kisebbségek Európában, és agitációik
éppen azért voltak érzékelhetőek, mert egy demokratikus liberális államban éltek, amely szabadságot adott nekik az
agitációra.
A szudétanémetek között csak egy részük volt náci, de ezek hangosak, jól szervezettek és Berlinből finanszírozták őket.
Számuk folyamatosan nőtt, különösen az osztrák Anschluss után. A csehszlovákiai náci pártot 1934-ben betiltották, de
Konrad Henlein alatt csupán a nevét változtatták meg Szudétanémet Pártra. A 600 000 taggal rendelkező párt az 1935. májusi
választásokon 1 200 000 szavazatot gyűjtött, és 44 parlamenti helyet szerzett, ami csak eggyel kevesebb, mint a legnagyobb
párté. Amint Edward Beneš 1935-ben Tomáš Masarykot követte Csehszlovákia elnöki székében, lépéseket tett a
szudétanémetek kiengesztelésére, például az összlakosságon belüli arányuknak megfelelő helyet ajánlott fel nekik a
közigazgatásban. Ez nem volt elfogadható a németek számára, mert így csak egyötödnyi helyet kaptak volna a saját
területükön, ahol a lakosság több mint 90 százalékát tették ki, valamint egyötödnyi helyet Szlovákiában, ahol egyáltalán nem
voltak érdekeltek.
1937-ben Milan Hodža miniszterelnök felajánlotta, hogy az országos közigazgatásban dolgozó összes németet áthelyezi a
szudétanémet területekre, és addig képez ki másokat, amíg az egész bürokrácia ezeken a területeken német lesz. Konrad
Henlein számára ezek közül a javaslatok közül egyik sem volt elfogadható, azon egyszerű oknál fogva, hogy ő nem akart
semmilyen engedményt Csehszlovákián belül, bármilyen kiterjedt is legyen az; valódi vágya a csehszlovák állam
megsemmisítése volt. Mivel ezt nyilvánosan nem ismerhette el, bár 1937-ben Hitlernek írt leveleiben elismerte, kénytelen
volt folytatni a tárgyalásokat, és követeléseit emelte, ahogy a kormány nagyobb engedményeket tett. Ezek az engedmények
veszélyt jelentettek az államra, mert a Németországgal szembeni megerősített övezet a hegyek mentén, tehát a Szudétavidéken keresztül húzódott. Minden engedmény a Szudétanémeteknek így gyengítette az ország védekezőképességét a
támadással szemben. Ez a két tény kezdettől fogva hiábavalóvá tett minden Henleinnel való kompromisszumra irányuló
erőfeszítést, és a cseh kormányra gyakorolt állandó brit nyomást, hogy további engedményeket tegyen, még inkább
hiábavalóvá tette. Érdemes megjegyezni, hogy sem Henlein, sem Németország nem követelte nyilvánosan a Szudéta-vidék
Csehszlovákiától való leválasztását 1938. szeptember 12-e utánig, noha a brit kormány befolyásos személyiségei már
hónapokkal ezt megelőzően is szorgalmazták ezt, mind nyilvánosan, mind a magánéletben.
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Csehország ereje a mintegy harminchárom hadosztályból álló hadseregén, amely minőségét tekintve a legjobb volt
Európában, a kiváló erődítési rendszeren, valamint a Franciaországgal, a Szovjetunióval és a Kisantanttal kötött
szövetségeken nyugodott. Ausztria annektálása Csehországot három oldalról német területtel vette körül, de katonai
szempontból még mindig erős volt a pozíciója. Egy Berlinből Bécsbe húzott vonal Prága mellett haladna el, de a német
hadsereg nem tudott volna biztonságosan betörni Csehországba az Ausztriával való gyengén megerősített déli határon
keresztül, mert fennállt a veszélye egy cseh ellentámadásnak, amely a cseh hadsereg megerősített bázisáról indulhatott volna
Bajorországba.
Ausztria Hitler általi annektálását követő két héten belül Nagy-Britannia megindult. Úgy döntöttek, hogy nyomást
gyakorolnak a csehekre, hogy tegyenek engedményeket a németeknek; hogy Franciaországot és végül Németországot is erre
ösztönzik; hogy ragaszkodnak ahhoz, hogy Németország ne alkalmazzon erőszakot...
a döntés eléréséhez, hanem legyen elég türelme ahhoz, hogy tárgyalásokkal ugyanezt az eredményt elérhesse; és
Oroszországot, bár Csehszlovákia szövetségese volt, teljesen kizárják a tárgyalásokból. Mindezt azzal az érveléssel
indokolták, hogy Csehszlovákia egy Németországgal vívott háborúban azonnal szétzúzódna, hogy Oroszországnak
semmiféle katonai értéke nincs, és amúgy sem fogja tiszteletben tartani a csehekkel kötött szövetségét, és hogy Németország
elégedett lenne, ha megkapná a Szudentföldet és a lengyel folyosót. Mindezek a feltételezések nagyon kétes értékűek voltak,
de mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben szorgalmasan propagálták őket, és időnként talán még magukat a
beszélőket is meggyőzték.
A helyzetnek ezt a változatát terjesztő csoporthoz tartozott Chamberlain, Lord Halifax, John Simon, Samuel Hoare, Horace
Wilson, a Cliveden Set, a berlini brit nagykövet (Sir Nevile Henderson) és a prágai brit miniszter (Basil Newton). Hogy
céljaikat vonzóbbá tegyék, hangsúlyozták az "autonómia" és az "önrendelkezés" erényeit, valamint azt a hozzájárulást az
európai békéhez, amely akkor keletkezne, ha Németország elégedett lenne, és ha Csehszlovákiát "semlegesítenék, mint
Svájcot" és "garantálnák, mint Belgiumot". A "semlegesítés" alatt azt értették, hogy Csehszlovákiának le kell mondania a
Szovjetunióval és Franciaországgal kötött szövetségeiről. A "garantált" alatt azt értették, hogy a Szudéta-vidék
Németországhoz kerülése után megmaradó Csehszlovákia csonka részét Franciaország és Németország garantálja, de
hangsúlyozottan nem Nagy-Britannia.
Hogy Csehszlovákiát hogyan garantálhatta volna egyedül Franciaország Németországgal szemben, miután védelmi
rendszerét lerombolták, amikor Nagy-Britannia szerint 1938-ban, amikor védelmi rendszere sértetlen volt, nem lehetett volna
megvédeni, és amikor Franciaország, a Szovjetunió és Nagy-Britannia támogatta volna, csak egy a számos brit logikátlanság
közül, amely ebben a válságban megmutatkozott. Mindazonáltal Nagy-Britannia képes volt támogatást szerezni ezeknek a
terveknek, különösen Franciaországban, ahol Georges Bonnet külügyminiszter és Edouard Daladier miniszterelnök
vonakodva fogadta el azokat.
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Franciaországban a háborútól való félelem uralkodott. Ráadásul Franciaországban, még nyilvánvalóbban, mint Angliában, a
bolsevizmustól való félelem erős tényező volt, különösen a jobboldal befolyásos köreiben. A szovjet szövetség megszűnése,
a négyhatalmi paktum megvalósulása és Csehszlovákia, mint "a bolsevizmus közép-európai lándzsája" megszűnése jelentős
vonzerővel bírt azon konzervatív körök számára, amelyek Leon Blum népfrontkormányát magában Franciaországban is "a
bolsevizmus lándzsájának" tekintették. E csoport számára, akárcsak egy kevésbé hangos brit csoport számára, még a Hitler
felett aratott háborús győzelem is vereséget jelentett volna céljaik szempontjából Csehszlovákia megmentése érdekében, nem
annyira azért, mert nem szerették a demokráciát és csodálták az autoriter reakciót (ami igaz volt), hanem mert meg voltak
győződve arról, hogy Hitler legyőzése egész Közép- és talán Nyugat-Európát kiteszi a bolsevizmusnak és a káosznak.
Ezeknek az embereknek a jelszava, a "Jobb Hitler, mint Blum" 1938 folyamán egyre inkább elterjedt, és bár NagyBritanniában nem hallottunk semmi ilyesmit, a mögötte álló gondolat nem hiányzott abból az országból sem. Ebben a
dilemmában a Cliveden Set "három blokk világa" vagy akár a bolsevikellenes német-szovjet háború tűnt az egyetlen
megoldásnak. Mivel mindkettő Csehszlovákia kiiktatását követelte meg az európai hatalmi rendszerből, Csehszlovákiát a
német agresszió, a francia határozatlanság és háborús fáradtság, valamint a brit nyilvános megbékélés és kíméletlen titkos
nyomásgyakorlás segítségével iktatták ki.
Nem szükséges végigkövetni a Henlein és a cseh kormány közötti véget nem érő tárgyalásokat, tárgyalásokat, amelyekben
Nagy-Britannia 1938 márciusától a végéig aktív szerepet vállalt. A kisebbségi jogokra, gazdasági engedményekre, kulturális
és közigazgatási autonómiára, sőt politikai föderalizmusra vonatkozó terveket a csehek egymás után dolgoztak ki, amelyeket
Nagy-Britanniának és Németországnak nyújtottak be, és amelyeket Henlein végül mint elégteleneket félresöpört. Az utóbbi
"karlsbadi követelései", amelyeket április 24-én, Henlein Hitlerrel tartott konferenciája után fogalmazott meg, szélsőségesek
voltak. A cseheket és a csehszlovák államot elítélő bevezetővel kezdődtek, és azt követelték, hogy az ország hagyjon fel
külpolitikájával, és ne legyen többé akadálya a német "Keletre hajtásnak". Ezután nyolc követelést soroltak fel. Ezek között
találjuk (1) a csehek és a németek teljes egyenlőségét, (2) a német csoport jogi személyiséggel rendelkező testületté való
elismerését, (3) a német területek elhatárolását, (4) teljes önkormányzatot ezeken a területeken,
(5) az ezeken a területeken kívüli állampolgárok jogi védelme, (6) a csehek által 1918 óta a Szudétán befolyásolt károk
jóvátétele, (7) német tisztviselők a német területeken, és (8) a német nemzetiség és a német politikai filozófia megvallásának
teljes szabadsága. A határok revíziójára itt semmi utalás nincs, mégis, amikor hosszú hetekig tartó tárgyalások után a cseh
kormány Nagy-Britannia komoly nyomására lényegében engedett ezeknek a pontoknak, Henlein megszakította a
tárgyalásokat és Németországba menekült (1938. szeptember 7-12.).
A szovjet kormány már 1938. március 17-én, öt nappal az Anschluss után konzultációkra szólított fel, amelyek az agresszió
megállítására és az új világmészárlás megnövekedett veszélyének kiküszöbölésére irányuló közös fellépésre irányultak. Ezt
Lord Halifax rövid úton elutasította. Ehelyett március 24-én Chamberlain az alsóházban bejelentette, hogy Nagy-Britannia
nem hajlandó segítséget ígérni a cseheknek, ha megtámadják őket, vagy Franciaországnak, ha az a segítségükre siet. Amikor
1938 szeptemberében megismételték a szovjet kérést, azt figyelmen kívül hagyták.
559

A francia miniszterelnök és a francia külügyminiszter április végén Londonba ment, és megpróbálta rávenni Nagy-Britanniát,
hogy három dologba egyezzen bele: (1) haditengerészeti tárgyalások, amelyek célja annak biztosítása volt, hogy
Franciaország válság esetén képes legyen afrikai csapatait Franciaországba szállítani; (2) gazdasági támogatás a
Kisantantnak, hogy megmentse őket a német gazdasági nyomástól; és (3) egy ígéret, hogy ha a Csehszlovákiára gyakorolt
angol-francia nyomás kiterjedt engedményeket eredményez a szudétanémeteknek, és Németország ezt követően
visszautasítja ezeket az engedményeket, és megpróbálja megsemmisíteni a cseh államot, akkor angol-francia garanciát adnak
Csehszlovákiának. Ezek közül az első kettőt elhalasztották, a harmadikat pedig elutasították. Azt is világossá tették a franciák
számára, hogy egy Németország elleni brit-francia háború esetén Nagy-Britannia hozzájárulása ehhez a közös erőfeszítéshez
a levegőre korlátozódna, mivel ez az egyetlen módja annak, hogy magát Nagy-Britanniát megtámadják, bár egy adott
időpontban esetleg két hadosztályt küldhetnének Franciaországba. Amikor a franciák megpróbáltak biztosítékot szerezni arra,
hogy ez a két hadosztály motorizált lesz, megismételték, hogy ezeket az egységeket nem ígérték meg, hanem csupán egy
lehetséges jövőbeli hozzájárulásról van szó, és nem lehet biztosítani, hogy motorizáltak lesznek. Ezen angol-francia
megbeszélések hevessége nem tükröződik a brit kormány által 1949-ben közzétett jegyzőkönyvekben.
A befejezésüket követő napon Chamberlain ezt írta nővérének: "Szerencsére az újságok nem kaptak utalást arra, hogy milyen
közel kerültünk a szakításhoz [a franciákkal] Csehszlovákia ügyében".
A bizonyítékokból világosan kitűnik, hogy Chamberlain eltökélt volt abban, hogy leírja a Szudéta-vidéket, és nem akar
háborút indítani Németország ellen, hacsak az angliai közvélemény nem kényszeríti erre. Valójában úgy érezte, hogy
Németország pusztán gazdasági nyomással rá tudja kényszeríteni akaratát Csehszlovákiára, bár nem ment el olyan messzire,
hogy Sir Nevile Hendersonnal és Lord Halifaxszal együtt azt mondja, hogy ez a módszer "rövid időn belül" sikeres lehet. "Ha
Németország ezt az utat választaná", Chamberlain szerint, "akkor a francia-csehszlovák szerződés értelmében nem
keletkezne casus belli, és Németország egyetlen katona megmozdítása nélkül is képes lenne elérni mindent, amire szüksége
van". Ha Németország mégis Csehszlovákia elpusztítása mellett döntene, nem látta, hogyan lehetne ezt megakadályozni. De
"nem hitte, hogy Németország el akarja pusztítani Csehszlovákiát". Ennek megfelelően, ha angol-francia nyomást
gyakorolnának a csehekre, hogy tárgyaljanak, akkor lehetséges lenne "valamit megmenteni Csehszlovákiából és különösen a
csehszlovák állam létét". Mindenesetre elhatározta, hogy nem fog háborút indítani emiatt, mert semmi sem akadályozhatta
meg Németországot abban, hogy azonnali győzelmet arasson a csehek felett, és még ha a németeket később, egy hosszú
háború után legyőzik is, semmi sem garantálja, hogy Csehszlovákia a jelenlegi formájában újra létrejöhet.
Chamberlain álláspontját (amely az egész válságban döntő erő volt) egy észak-amerikai újságírókból álló csoportnak egy
Lady Astor házában tartott ebéden '938. május lo-ján, '938-ban pozitívabb formában ismertette: négyhatalmi paktumot akart,
Oroszország kizárását Európából, és Csehszlovákia határrevízióját Németország javára. Mivel ezeket nem lehetett azonnal
elérni, továbbra is erős diplomáciai nyomást gyakorolt Csehszlovákiára, hogy tegyen engedményeket a szudétanémeteknek.
Francia nyomásra megkérdezte Németországot is, hogy mit akar ebben a kérdésben, de szeptemberig nem kapott választ,
azzal az indokkal, hogy ezt a kérdést a szudéták és a csehek fogják rendezni.
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Időközben Ausztria német megszállása megváltoztatta Németország stratégiai helyzetét, így Hitler számára szükségessé vált,
hogy módosítsa a fegyveres erőknek adott általános parancsát a Franciaország, Csehszlovákia és Ausztria elleni hadműveleti
tervekre vonatkozóan. Ezeket a parancsokat 1937. június 24-én adták ki. A Keitel tábornok által 1938. május 20-án
megfogalmazott és Hitler aláírására benyújtott új utasítás így kezdődött: "Nem áll szándékomban a közeljövőben provokáció
nélkül katonai akcióval szétzúzni Csehszlovákiát, hacsak a csehszlovákiai politikai viszonyok elkerülhetetlen alakulása nem
kényszeríti erre, vagy az európai politikai események nem teremtenek különösen kedvező alkalmat, amely talán soha nem
ismétlődik meg".
Ezt a tervezetet Hitler teljesen átírta és 1938. május 3o. napján aláírta. A nyitó mondata ekkor így hangzott:
"Megmásíthatatlan elhatározásom, hogy Csehszlovákiát a közeljövőben katonai akcióval szétzúzom". Ezután az állt benne,
hogy a Csehszlovákia elleni háború esetén, akár beavatkozik Franciaország, akár nem, minden erőt a csehekre
összpontosítanak, hogy már az első három napban látványos sikert érjenek el. Az ezen a parancson alapuló általános
stratégiai terv úgy rendelkezett, hogy az erőket csak egy Csehszlovákia elleni "döntő" csapás után helyezik át a francia
határra. A Szovjetunió elleni háborúról nem rendelkeztek (kivéve a Balti-tengeren folytatott tengeri tevékenységet), és az
összes reguláris erőnek
Kelet-Poroszországból a csehek legyőzésének felgyorsítása érdekében. Az X-napot október 1-jére tűzték ki, a csapatok
felvonultatását szeptember 28-án kezdték meg.
Ezek a parancsok annyira irreálisak voltak, hogy a német katonai vezetők megdöbbentek. Rájöttek, hogy a valóság annyira
különbözik Hitler képétől, hogy Németország viszonylag könnyen vereséget szenvedne minden olyan háborúban, amely
valószínűleg Csehszlovákia miatt alakulna ki. Minden erőfeszítésük, hogy Hitlert rávegyék a valóság belátására, teljesen
sikertelen volt, és ahogy a válság folytatódott, egyre kétségbeesettebbek lettek, míg augusztus végére pánikba estek. Ezt az
érzést az egész külügyminisztérium osztotta, kivéve magát Ribbentropot. Hitler elszigetelődött hegyi menedékhelyén,
álomvilágban élt és nagyon ingerlékeny volt. Ribbentrop, Himmler és Hess elzárta a külső kapcsolatoktól, akik azt mondták
neki, hogy Oroszország, Franciaország és Nagy-Britannia nem fog harcolni, és hogy a csehek blöffölnek. Az egyik rejtély
még mindig az, hogy Ribbentrop miért volt olyan biztos abban, hogy Nagy-Britannia nem fog harcolni. Igaza volt.
A német tábornokok megpróbálták lebeszélni Hitlert a tervéről, és amikor rájöttek, hogy nincs rá befolyásuk, rábeszéltek
különböző fontos embereket, akik látták őt, hogy ugyanezért lépjenek közbe. Így sikerült rávenniük Horthy Miklós
admirálist, Magyarország régensét, hogy 1938. augusztus 21- 26-i látogatása során próbálja meg befolyásolni a Führert.
Hitler ezt azzal szakította félbe, hogy azt kiabálta: "Badarság! Pofa be!" A tábornokok és több fontos polgári vezető ezután
összeesküvést szőttek Ludwig Beck tábornok (vezérkari főnök) vezetésével. Minden fontos tábornok benne volt, köztük
Erwin Witzleben tábornok (Berlin kormányzója) és Georg Thomas tábornok (az utánpótlás főnöke). A polgári vezetők között
volt Ernst von Weizsäcker báró (a külügyminisztérium államtitkára), Erich Kordt (Ribbentrop irodájának vezetője) és Ulrich
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von Hassell (római nagykövet, 1932-1938). Összeesküvésüknek három szakasza volt: (1) minden erőfeszítést megtettek
annak érdekében, hogy Hitler belássa az igazságot; (2) tájékoztatták a briteket erőfeszítéseikről, és könyörögtek nekik, hogy
álljanak ki a csehszlovák kérdésben, és mondják meg a német kormánynak, hogy Nagy-Britannia harcolni fog, ha Hitler
háborút indít Csehszlovákia ellen; (3) meggyilkolták Hitlert, ha mégis kiadná a parancsot Csehszlovákia megtámadására. Bár
szeptember első két hetében Weizsäcker, Kordt, a tábornokok és mások külön-külön küldtek üzenetet üzenetről üzenetre
Nagy-Britanniába, a britek megtagadták az együttműködést. Ennek eredményeképpen készült a terv, hogy Hitler ellen
merényletet követnek el, amint a támadást elrendelik. Ezt a tervet 1938. szeptember 28-án délben lefújták, amikor Berlinbe
eljutott a hír, hogy Chamberlain Münchenbe megy, hogy engedjen. A támadási parancsot Hitler aznap délután 2 órakor adta
volna ki.
Eközben a csehek Konrad Henleinnel tárgyaltak, hogy valamilyen, a karlsbadi követeléseknél kevésbé radikális
kompromisszumot érjenek el. Nagy-Britannia és Franciaország nyomást gyakorolt a csehekre.
Május 31-től kezdve Lord Halifax arra próbálta rávenni Franciaországot, hogy fenyegesse meg a cseheket, hogy
szövetségüket felmondják, vagy legalábbis meggyengítik, ha nem tesznek engedményeket a szudétanémeteknek. Erre a
fenyegetésre végül 1938. szeptember 21-én került sor.
A csehekre nehezedő nyomást nagymértékben fokozta, hogy augusztus elején brit missziót küldtek Lord Runciman
vezetésével Csehszlovákiába. Ez a misszió
a nyilvánosság előtt úgy állították be, hogy a cseh kormány kérésére közvetíteni küldték Henlein és a kormány között.
Valójában a cseh kormányra kényszerítették, és fő feladata az volt, hogy növelje a nyomást a kormányra, hogy
engedményeket tegyen. Nyilvánosan bejelentették, hogy a misszió tagjai magánemberként mentek, és hogy a brit kormányt
semmi sem köti, amit tettek.
E nyomás hatására a csehek apránként engedtek, és mint már említettük, szeptember 6-án engedtek a karlsbadi követelések
lényegéből. Mivel a szudéták vezetői nem akartak olyan megegyezést, amely nem biztosította volna Csehszlovákia
megsemmisülését, utcai zavargást szítottak és megszakították a tárgyalásokat. A hivatalos brit vizsgálat szerint a szóban
forgó zavargás kizárólag a szudéták vezetőinek a hibája volt (akik megtámadtak egy rendőrt).
Közben a britek saját tervet dolgoztak ki. Ez, mint már említettük, (1) a Szudéta-vidék leválasztását Csehszlovákiáról,
valószínűleg népszavazás vagy akár egyenesen felosztás útján; (2) Csehszlovákia többi részének semlegesítését az
Oroszországgal és Franciaországgal kötött szerződéseinek felülvizsgálatával, és ( 3 ) ennek a Csehszlovákia-csonknak a
garantálását (de nem Nagy-Britannia által) tartalmazta. Ezt a tervet Lord Halifax május 25-én vázolta fel a londoni cseh
nagykövetnek, és Lord Halifax egyik beosztottja, William (ma Lord) Strang a következő héten Prágában és Berlinben tett
látogatása során részletesen kidolgozta. Ezt a tervet vette át Lord Runciman, és 938. szeptember 21-i jelentésében ajánlásként
terjesztette elő.
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Érdemes megjegyezni, hogy szeptemberben és Lord Runciman személyes üzenetet küldött Henlein által Hitlernek, amelyben
közölte, hogy szeptember 15-ig kidolgozza a megegyezést. Ami talán meglepő, az az, hogy Lord Runciman egyáltalán nem
használta fel a karlsbadi követeléseket vagy az ezek teljesítésére tett széles körű engedményeket, amelyeket a csehek e
tárgyalások során tettek, hanem ehelyett szeptember 16-án, és öt nappal később írásos jelentésében ugyanazt a felosztás,
népszavazás, semlegesítés és garancia elegyét javasolta a brit kabinetnek, amely már hetek óta a brit külügyminisztérium
fejében volt. Ezt a tervet a szeptember 30-i müncheni négyhatalmi konferencia kényszerítette rá a csehekre.
Ezt a tervet rá kellett kényszeríteni a francia kormányra és a világ közvéleményére, különösen Anglia közvéleményére. Ezt a
lassan erősödő háborús riadalom révén tették, amely szeptember 28-án elérte a teljes pánik szintjét. A könyörtelen német
mozgósítás növekvő rémülete napról napra fokozódott, miközben Anglia és Franciaország utasította a cseheket, hogy ne
mozgósítsanak, hogy "ne provokálják Németországot". Minden oldalról szorgalmasan terjesztették a hírt, hogy Oroszország
értéktelen és nem fog harcolni, hogy Nagy-Britannia biztosan nem fog háborúzni, hogy megakadályozza a szudétanémeteket
abban, hogy éljenek demokratikus önrendelkezési jogukkal, hogy Németország néhány nap alatt le tudja győzni a cseheket és
ki tudja törölni Prágát, Párizst, és Londont a levegőből már az első nap, hogy ezeket a légitámadásokat a polgári lakosság
elleni légitámadások kísérnék, és hogy még ha Németországot többéves háború után le is lehetne győzni, Csehszlovákiát
soha nem lehetne újjáépíteni, mert az egy mesterséges monstrum, 1919 eltévelyedése.
Ma már tudjuk, hogy mindezek az állítások és pletykák nem voltak igazak; a dokumentumok tanúsága szerint a brit kormány
akkoriban tudta, hogy nem igazak. Németországnak 22 részben kiképzett hadosztálya volt a cseh határon, míg a cseheknek
17 első vonalbeli és 1l egyéb hadosztályuk volt, amelyek a légi támogatás kivételével minden szempontból fölényben voltak.
Ráadásul kiváló erődítményekkel és magasabb morállal rendelkeztek. Ezek a tények a brit kormány előtt is ismertek voltak.
Szeptember 3-án a prágai brit katonai attasé azt írta Londonba, hogy "a cseh hadseregben, amennyire megfigyelhettem,
nincsenek olyan hiányosságok, amelyek elégséges következményekkel járnának ahhoz, hogy azt higgyük, hogy nem tudna jó
számot adni magáról [még egyedül harcolva sem] ... . Véleményem szerint tehát nincs lényeges oka annak, hogy egyedül ne
tudnának valóban elhúzódó ellenállást kifejteni. Minden a moráljukon múlik."
Azt a tényt, hogy a németek csak 22 hadosztállyal fognak támadni, a katonai attasé szeptember 21-én jelentette Londonba.
Azt a tényt, hogy Oroszország legalább 97 hadosztállyal és több mint 5000 repülőgéppel rendelkezik, a moszkvai attasé
jelentette, bár mindkettőről nagyon rossz véleménnyel volt. Az a tény is ismert volt, hogy Oroszország 36 darab legújabb
típusú harci repülőgépet adott el Csehszlovákiának. Azt, hogy Oroszország harcolni fog, ha Franciaország harcol, akkoriban
tagadták, de ma már világos, hogy Oroszország mindenkit biztosított arról, hogy ki fog tartani a szerződéses kötelezettségei
mellett. 1950-ben Beneš elnökről kiderült, hogy Oroszország minden nyomást gyakorolt rá, hogy 1938 szeptemberében
ellenálljon a német követeléseknek. Hasonló nyomást gyakoroltak Franciaországra is, amiről akkoriban 1,ondon számoltak
be.
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Szeptember harmadik hetére Csehszlovákiának l,000,000 embere és 34 hadosztálya volt fegyverben. A németek szeptember
folyamán 31, majd végül 36 hadosztályra növelték mozgósításukat, de ez valószínűleg kisebb erőt jelentett, mint a cseheké,
mivel a 19 első vonalbeli hadosztály közül sokan csak kétharmados erővel rendelkeztek, a másik egyharmadot pedig magként
használták a tartalék hadosztályok kialakításához. A 19 első vonalbeli hadosztályból 3 páncélos és 4 motorizált volt. A
francia határon csak 5 hadosztály maradt, hogy Csehszlovákiát a lehető leggyorsabban legyőzzék. Franciaország, amely nem
mozgósított teljesen, a Maginot-vonalat teljesen hadrafoghatóan személyzettel, valamint több mint 20 gyalogoshadosztállyal
rendelkezett. Ezenkívül Franciaországnak lo motorizált hadosztályok álltak rendelkezésére. Légierő tekintetében a németek
átlagos minőségben némi előnyben voltak, de a repülőgépek számában messze alulmaradtak. Németországnak 1500
repülőgépe volt, míg Csehszlovákiának kevesebb mint 1000; Franciaországnak és Angliának együttesen több mint 1000;
Oroszországnak állítólag 5000 repülőgépe volt. Ráadásul Oroszországnak körülbelül 100 hadosztálya volt. Bár ezeket nem
lehetett volna Németország ellen felhasználni, mert Lengyelország és Románia nem engedte volna át őket a területükön,
mégis fenyegetést jelentettek volna arra, hogy Lengyelországot semlegességre bírják, Romániát pedig arra, hogy támogassa
Csehszlovákiát a Kisantant egyben tartásában és így Magyarország semlegességének megőrzésében. Lengyelország és
Magyarország semlegességével Németország kétségkívül elszigetelődött volna. Lengyelország és Románia semlegessége
nem akadályozta volna meg az orosz légierőt abban, hogy segítse Csehszlovákiát, és rosszabb esetben Oroszország a
Baltikumon keresztül és a Balti-tenger felől lerohanhatta volna Kelet-Poroszországot, mivel az szinte teljesen megfosztották
a német hadsereg reguláris erőitől. Teljesen világos, hogy Olaszország nem harcolt volna Németországért.
A bizonyítékok azt mutatják, hogy a Chamberlain-kormány ismerte ezeket a tényeket, de következetesen ezzel ellentétes
benyomást keltett. Lord Halifax különösen elferdítette a tényeket. Bár minden jelentés szerint a cseh hadsereg morálja magas
volt, a berlini brit katonai attasé egy rosszul megírt jelentéséből egy elszigetelt mondatot vett alapul, és azt állította, hogy a
csehszlovák hadsereg morálja gyenge, és az országot le fogják rohanni. Bár Maurice Gamelin tábornok, a francia
főparancsnok nagyon biztató jelentést adott a cseh hadseregről, és Chamberlain a szeptember 26-i kabinetülésen idézte is ezt,
Halifax másnap azt idézte, hogy a cseh ellenállás rendkívül rövid ideig fog tartani. A prágai katonai attasé tiltakozott a cseh
morálra vonatkozó kijelentés ellen, rámutatva, hogy az a határőrségre vonatkozott, amely nem katonai. A párizsi katonai
attasé megkérdőjelezte Lord Halifax kijelentését Gamelin nézeteiről, és Gamelin legközelebbi munkatársainak a francia
hadseregben kifejtett ellentétes nézeteit idézte. Az a tévhit, hogy Gamelin defetista volt, elterjedt az újságokban, és még
mindig széles körben elterjedt.
Éppen amikor a válság szeptemberben elérte a forrpontot, a párizsi brit nagykövet jelentette Londonba, hogy Charles A.
Lindbergh ezredes épp most érkezett Németországból azzal a jelentéssel, hogy Németországnak 8000 katonai repülőgépe
van, és havonta 1500-at tud gyártani. Ma már tudjuk, hogy Németországnak körülbelül 1500 repülőgépe volt, 1938-ban
havonta 280-at gyártott, és a repülőgépek hiánya és a célponttól való távolság miatt lemondott minden tervéről, hogy még
háború esetén is bombázza Londont. Lindbergh a válság idején naponta ismételgette siralmas történetét Párizsban és
Londonban egyaránt. A brit kormány elkezdte gázálarcokkal felszerelni a londoniakat; a miniszterelnök és a király
felszólította a lakosságot, hogy ássanak lövészárkokat a parkokban és a tereken; az iskolásokat elkezdték evakuálni a
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városból; a csehek szeptember 24-én mozgósíthattak; három nappal később pedig bejelentették, hogy a brit flotta a
hadállásokon van. Általában minden olyan jelentést vagy pletykát, amely a pánikot és a defetizmust fokozhatta,
felnagyítottak, és mindent, ami hozzájárulhatott a Németországgal szembeni erős vagy egységes ellenálláshoz, lekicsinyeltek.
Szeptember közepére Bonnet megtört, Daladier meghajolt, a britek pedig teljesen összezavarodtak. Szeptember 27-re
Daladier beadta a derekát, és a brit nép is.
Eközben szeptember 13-án Chamberlain a kabinetjével való konzultáció nélkül távírón keresztül interjút kért Hitlertől.
Szeptember 15-én Berchtesgadenben találkoztak. Chamberlain megpróbálta azonnal újraindítani az általános angol-német
rendezés felé vezető tárgyalásokat, amelyeket Halifax 1937 novemberében nyitott meg, de amelyek Nevile Henderson
március 3-i, Hitlerrel tartott konferenciája óta megszakadtak. Hitler félbeszakította, hogy kijelentse, hogy azonnal
önrendelkezést kell kapnia a szudétanémeteknek, és hogy a cseh-szovjet szerződést fel kell mondani. Ha ezeket nem kapja
meg, akkor azonnal háború lesz. Chamberlain kérte, hogy visszatérhessen Londonba, hogy a franciákkal és Lord
Runcimannal tárgyalhasson.
Az 1938. szeptember 18-i angol-francia konferencián a francia ellenállás utolsó szikrája is felcsillant Nagy-Britannia
terveivel szemben, főként Daladier részéről. Chamberlain Benešt hibáztatta Csehszlovákia nehéz helyzetéért, míg Lord
Halifax megismételte az összes téves érvet.
az ellenállás reménytelenségéről és annak valószínűtlenségéről, hogy Csehszlovákia a jelenlegi határaival még egy költséges
győzelem után is újjáéledhet. Chamberlain a felosztáson kívül minden lehetséges megoldást kizárt a vitából. Számára a
probléma az volt, hogy "felfedezzünk valamilyen eszközt, amellyel megakadályozhatjuk, hogy Franciaország kötelezettségei
miatt háborúba kényszerüljön, és ugyanakkor megőrizzük Csehszlovákiát, és megmentsük ebből az országból annyi részt,
amennyit emberileg lehetséges". Daladier erőtlenül próbálta a vitát a valódi problémára, a német agresszióra terelni. Végül
elfogadta a brit megoldást, amely Csehszlovákia minden területének felosztását jelentette, több mint 50 százalékban
németekkel, a többiért pedig garanciát vállalt.
Mivel a fő kérdésben engedett, Daladier megpróbált bizonyos engedményeket elérni: (1) hogy a csehekkel konzultálni kell;
(2) hogy Csehszlovákia csonka részére Nagy-Britannia és mások is vállaljanak garanciát; (3) hogy a gazdasági segélyt
kiterjesszék erre a csonka területre. Az utóbbit elutasították; a másodikat azzal a feltétellel fogadták el, hogy Csehszlovákia
feladja szövetségeit és általában azt teszi, amit Nagy-Britannia akar "a háborút és a békét érintő kérdésekben"; az elsőt
elfogadták.
Érdekes példa arra, ahogyan Chamberlain a "csehekkel való konzultációt" alkalmazta a felosztás elrendelése előtt, érdekes
példája elméjének. A britek, a franciák és a csehek egyöntetűen ellenezték a népszavazás alkalmazását ebben a vitában, bár
az antant javasolta, hogy nyomást gyakoroljanak a csehekre. Chamberlain ezt mondta: "A területi engedmény gondolata
valószínűleg kedvezőbb fogadtatásra találna a brit közvéleményben, ha úgy lehetne bemutatni, mintha maguk a csehszlovák
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kormány választása lenne, és világossá lehetne tenni, hogy felajánlották nekik a népszavazás vagy a területi engedmény
választását, és az utóbbit választották. Ez eloszlatna minden olyan gondolatot, hogy mi magunk vágnánk fel csehszlovák
területet." Különösen fontosnak tartotta annak bemutatását, hogy a csehszlovák kormány az átengedést preferálta, mert olyan
határozottan ellenezte a népszavazást, hogy inkább harcolna, minthogy elfogadja a népszavazást.
Ezt az angol-francia döntést a csehszlovák kormánynak 2:00 órakor mutatták be szeptember 19-én délelőtt, hogy azt azonnal
elfogadják. A feltételek még aznap kiszivárogtak a párizsi sajtóhoz. A csehszlovákok heves tiltakozás után elutasították az
angol-francia megoldást, és az 1926-os német-csehszlovák választottbírósági szerződésben foglalt eljárásokhoz folyamodtak.
A csehek azzal érveltek, hogy nem konzultáltak velük, hogy alkotmányuk megköveteli, hogy a parlamentjükkel
konzultáljanak, hogy a felosztás hatástalan lenne a béke fenntartásában, mert a kisebbségek újra felemelkednének, és hogy az
európai erőegyensúlyt megbontanák. Beneš nem volt hajlandó elhinni, hogy az új garanciák hatékonyabbak lehetnek, amikor
Csehszlovákia gyengébb lesz, mint azok, amelyek most elégtelennek bizonyultak. London és Párizs elutasította a cseh
elutasítást. A csehekre egyre nagyobb nyomás nehezedett. A franciák azzal fenyegetőztek, hogy felmondják a franciacsehszlovák szövetséget, és az egész országot Németországnak adják, ha nem fogadják el az angol-francia megoldást. A
britek hozzátették, hogy a Szudéta-vidéket még egy Németország elleni sikeres háború után sem adják vissza
Csehszlovákiának. A prágai brit miniszter azzal fenyegetőzött, hogy minden brit alattvalót kiutasít az országból, ha nem kap
azonnali elfogadást. A csehszlovák kormány szeptember 21-én délután 5 órakor elfogadta. Lord Halifax azonnal elrendelte a
cseh rendőrség kivonását a szudétanegyedekből, és kifejezte kívánságát, hogy a német csapatok azonnal vonuljanak be.
Másnap, szeptember 22-én Chamberlain a Rajna menti Godesbergbe vitte Hitlerhez a cseh elfogadást. A Führert
rosszkedvűen találta, aki percenként kapott üzeneteket a csehek által a szudétanémetek ellen elkövetett atrocitásokról. Hitler
most már önrendelkezést követelt a csehszlovákiai magyarok, lengyelek és szlovákok, valamint a szudéták számára.
Ragaszkodott ahhoz, hogy a szudétanémet területeket azonnal az övéi legyenek. Ezt követően, ha a csehek kétségbe vonnák a
határválasztását, népszavazást tartana, és bebizonyítaná, hogy mennyire tévedtek. A szavazást egy nemzetközi bizottság
felügyelhetné. A német területeket mindenesetre október 1-je előtt meg kell szereznie, mert azon a napon a német erők
bevonulnak, háború ide vagy oda. Chamberlain kérésére követeléseit egy memorandumban foglalta össze, amely
ultimátumnak bizonyult. Ezt az ultimátumot azonnal Prágába vitték, hogy a brit katonai attasé átadja a cseheknek.
Londonba visszatérve a kabinet megállapodott abban, hogy elutasítja a Godesbergi követeléseket, és támogatja
Franciaországot, ha emiatt háborúba kell vonulnia. A francia kabinet szintén elutasította ezeket a követeléseket. Így tett a Jan
Syrový tábornok vezette új cseh kabinet is. A Szovjetunió kifejezetten elismerte a Csehszlovákiával szemben vállalt
kötelezettségeit, sőt megígérte, hogy a csehek segítségére siet Franciaország szükséges előzetes fellépése nélkül, ha az ügy a
Népszövetség elé kerül (ezzel akarták megakadályozni, hogy Nagy-Britannia és Franciaország agresszióval vádolja
Oroszországot, ha az esetleg fellépne Csehszlovákia érdekében). Ugyanezen a napon (szeptember 23-án) Oroszország

566

figyelmeztette Lengyelországot, hogy felmondja a megnemtámadási egyezményt, ha Lengyelország megtámadja
Csehszlovákiát.
Látszólag egységes front alakult ki Hitler agressziója ellen - de csak látszólag. Chamberlain úr már kezdte aláásni ennek a
frontnak az egységét és határozottságát, és most jelentős segítséget kapott Bonnet-től Párizsban. Ez szeptember 27-én
csúcsosodott ki, amikor a rádióban beszédet mondott, amelyben azt mondta: "Milyen szörnyű, fantasztikus, hihetetlen, hogy
itt lövészárkokat ásunk és gázálarcokat próbálunk fel, mert egy távoli országban olyan emberek között, akikről semmit sem
tudunk, vita van, egy olyan vita, amelyet elvileg már elintéztek..." A The
ugyanazon a napon táviratot küldött Benešnek, hogy ha másnap (szeptember 28-án) délután 2 óráig nem fogadja el a német
követeléseket, Csehszlovákiát a német hadsereg lerohanja, és semmi sem mentheti meg. Ezt rögtön követte egy másik üzenet,
hogy ilyen esetben Csehszlovákia nem állhat helyre a határain belül, bármi legyen is a háború kimenetele. Végül egy újabb
üzenetet küldött Hitlernek. Ebben négyhatalmi konferenciát javasolt, és garantálta, hogy Franciaország és Nagy-Britannia
rákényszeríti Csehszlovákiát bármilyen megállapodás végrehajtására, ha Hitler csak tartózkodik a háborútól.
Szeptember 28-án, szerdán délután 3 órakor Chamberlain a válság során először találkozott a parlamenttel, hogy tájékoztassa
a történtekről. Egész Londonban pánik tört ki. A tiszteletreméltó képviselők a padjukon görnyedve ültek, és várták, hogy
Göring bombái a tetőn keresztül érkezzenek. Ahogy Chamberlain a végéhez közeledett a hosszú
beszédének végére ért, egy üzenetet hoztak neki. Bejelentette, hogy ez egy meghívó a csütörtöki müncheni négyhatalmi
konferenciára. Az öröm és a megkönnyebbülés üvöltése hallatszott, amikor Chamberlain az ülés hivatalos befejezése nélkül
kisietett az épületből.
Münchenben Hitler, Chamberlain, Mussolini és Daladier feldarabolta Csehszlovákiát anélkül, hogy bárkivel is konzultált
volna, legkevésbé a csehekkel. A konferencia 12:30-tól tartott.
szeptember 28-án délután fél háromig tartott, amikor a négy hatalom megállapodását átadták a berlini cseh miniszternek, aki
több mint tíz órán át várakozott az ajtó előtt. A megállapodás mindössze tizennyolc órával a német megszállás megkezdése
előtt jutott el Prágába.
A müncheni egyezmény úgy rendelkezett, hogy Csehszlovákia bizonyos kijelölt területeit a német hadsereg négy szakaszban,
október 1-től október 7-ig megszállja. Egy ötödik területet, amelyet egy nemzetközi bizottság jelöl ki, október 10-ig kell
elfoglalni. Ezekről a területekről semmilyen vagyont nem lehetett kivonni. A nemzetközi bizottság népszavazást rendelne el,
amelyet november végéig meg kell tartani, és a kijelölt területeket a nemzetközi erők ez idő alatt megszállják. Ugyanennek a
nemzetközi bizottságnak kellett volna felügyelnie a megszállást és meghúznia a végső határt. Az érintett lakosságnak hat
hónapig joga lenne be- és kijutni az átadott területekre egy német-csehszlovák bizottság felügyelete alatt. Csehszlovákia
maradványait Franciaország és Nagy-Britannia garantálta volna. Németország és Olaszország csatlakozna ehhez a
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garanciához, amint a lengyel és magyar kisebbségi problémák rendeződnek ebben az államban. Ha ezek három hónapon
belül nem rendeződnének, a négy hatalom újra összeülne, hogy megvizsgálja a problémát.
A müncheni egyezményt minden ponton megszegték Németország javára, így végül a német hadsereg csak elfoglalta azokat
a helyeket, amelyeket akart. Ennek következtében a cseh gazdasági rendszer tönkrement, és minden fontos vasútvonalat vagy
autópályát elvágtak vagy megbénítottak. Ezt a Weizsäcker német külügyminiszterből, valamint a francia, brit, olasz és cseh
diplomáciai képviselőkből álló Nemzetközi Bizottság tette Berlinben. A német vezérkar diktálására ez a csoport 4:1 arányban
elfogadta az összes német követelést, és törölték a népszavazásokat. Emellett a röghöz kötött Csehszlovákia garanciáját sem
adták meg, bár Lengyelország október 2-án olyan területeket foglalt el, amelyeken a lakosság többsége nem lengyel volt,
Magyarország pedig november 2-án Dél-Szlovákiát kapta meg. A Németországgal való végleges határvonalat egyedül
Németország diktálta a cseheknek, a másik három bizottsági tag kivonult.
Beneš a német ultimátum fenyegetése miatt október 5-én lemondott Csehszlovákia elnöki tisztségéről, helyére Emil Hácha
került. Szlovákia és Ruténia azonnal teljes autonómiát kapott. A szovjet szövetség megszűnt, a kommunista pártot betiltották.
A Szudéta-vidék náciellenes menekültjeit a prágai kormány összegyűjtötte és átadta a németeknek megsemmisítésre.
Mindezek az események nagyon világosan megmutatták München legfőbb eredményét: Németország Közép-Európában a
főhatalom volt, és minden lehetőség, hogy ezt a hatalmat akár a nyugati hatalmaknak a Szovjetunióval és Olaszországgal
közös politikája, akár a nyíltan németellenes ellenállás megtalálása révén korlátozzák
Közép-Európában megszűnt. Mivel Chamberlain és barátai pontosan ezt akarták, elégedettek lehettek volna.

46. fejezet - A kétszínűek éve, 1939
Chamberlain megbékélési tervei és Hitler agressziós tervei nem értek véget Münchenben. A megállapodást követő három
héten belül (1938. október 21-én) Hitler parancsot adott tábornokainak, hogy készítsenek terveket Csehszlovákia roncsainak
elpusztítására és a Litvániához tartozó Memel elcsatolására. Egy hónappal később Danzigot is felvette erre a listára, bár
jelezte, hogy ezt forradalmi akcióval, Lengyelország elleni háború nélkül kívánja elérni. Ez a vonakodás a Lengyelország
elleni háborútól nem a béke iránti vonzalomból fakadt, hanem abból, hogy még nem döntötte el, hogy Franciaországot vagy
Lengyelországot támadja meg. Eleinte hajlott arra, hogy nyugat felé támadjon, és csak 1939. április 1-jén gondolta meg
magát, és döntött úgy, hogy először Lengyelországgal foglalkozik. A Franciaország és Németalföld megtámadására
vonatkozó tervekről hamarosan értesült London és Párizs, és ezeknek a terveknek jócskán közük volt a háborús hangulat
fokozásához ezeken a területeken.
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Ezenkívül az 1938 novemberében Franciaországtól területi engedményekre vonatkozó olasz követelések 1938 novemberében
felébresztették az ország harci kedvét arról a szintről, ahová szeptemberben süllyedt. Mussolini igyekezett kivenni a részét az
engesztelés zsákmányából, de nem volt elég ereje ahhoz, hogy többet tegyen, minthogy bosszúságot okozzon magának. Hívei
1938. november 3-án nagy tüntetést rendeztek az Olasz Társasági Kamarában, amelyen hangosan követelték Nizza, Korzika
és Tunisz követelését Franciaországtól. Decemberben a régi, 1935. januári Laval-Mussolini megállapodást elégtelennek
ítélték, és az olasz sajtóban heves franciaellenes kampányt folytattak. Ezeket a zavargásokat Chamberlain bátorította, amikor
december 12-én az alsóházban határozottan bejelentette, hogy Nagy-Britannia nem köteles Franciaország vagy annak
birtokai segítségére sietni, ha Olaszország megtámadja őket.
Bonnet azonnal megpróbálta helyrehozni ezt a kárt azzal, hogy felkérte Chamberlaint, hivatkozzon arra, hogy Olaszország az
1938. áprilisi angol-olasz ("Ciano-Perth") megállapodásban kötelezte magát a status quo megőrzésére a Földközi-tenger
térségében. Chamberlain ezt elutasította.
Bonnet azonnal felhívta London figyelmét arra, hogy Franciaország 1936. december 4-én kötelezte magát, hogy támadás
esetén Nagy-Britannia segítségére siet, és ez az ígéret még mindig teljes mértékben érvényes. Ennek ellenére csak február 6án, amikor Hitler Hollandiát és Franciaországot "szinte azonnal" megtámadni szándékozó terveit jelentették Londonban,
tudta Chamberlain rávenni magát, hogy a Commonsban kijelentse, hogy "Franciaország létfontosságú érdekeit fenyegető
bármilyen fenyegetés, bárhonnan is érkezzen, ennek az országnak azonnali együttműködését kell kiváltania".
A Franciaországgal szembeni olasz követeléseknek két fontos eredménye volt. A francia nép harci kedvét felélesztette, hogy
egy olyan gyenge hatalom fenyegette, mint Olaszország, és Bonnet-t Németország újbóli megbékítésére késztette. December
6-án Ribbentrop Párizsba érkezett, barátsági és semlegességi szerződést írt alá, és gazdasági megbeszélések sorát nyitotta
meg. Ebből az alkalomból a német külügyminiszter azt a benyomást kapta Bonnet-től, hogy Franciaország szabad kezet ad
Németországnak Kelet-Európában.
A francia félelmek, miszerint Nagy-Britannia úgy próbálja majd elszakítani Mussolinit Hitlertől, hogy Franciaország
rovására engedményeket tesz Olaszországnak, csak 1939 februárjában szűntek meg, és januárban érték el tetőpontjukat,
amikor Chamberlain és Halifax hivatalos látogatást tettek Rómában, hogy elismerjék az olasz királyt Etiópia császárának.
Erről a két hatalom az 1938. áprilisi Ciano-Perth-i egyezményben állapodott meg, és novemberben hatályba is lépett, bár az
eredetileg Nagy-Britannia által támasztott feltétel, az olasz csapatok Spanyolországból való kivonása nem teljesült.
Mielőtt Hitler további agressziót folytathatott volna, meg kellett szabadulnia Csehszlovákia tetemétől. Ő és Ribbentrop
felháborodott azon, hogy szeptemberben kicsalták őket a háborúból, és azonnal elhatározták, hogy Csehszlovákia maradék
részét a lehető leghamarabb letörlik a térképről, és háborút indítanak. Legközelebb, mondta Hitler, reméli, hogy egyetlen
"mocskos disznó" sem fog konferenciát javasolni.
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Október 21-én adták ki a parancsot a Csehszlovákia roncsai elleni invázió megtervezésére, mint már említettük. Keitel
december 17-én bemutatott tervei úgy rendelkeztek, hogy a feladatot a békeidőben lévő hadsereg mozgósítás nélkül fogja
végrehajtani. Nagy-Britannia vagy Franciaország ellenállásának minden lehetőségét hatékonyan eloszlatta Lord Halifax
ragaszkodása ahhoz, hogy a Csehszlovákiának szóló garanciát úgy fogalmazzák meg, hogy az mind a négy müncheni
hatalomra együttesen (vagy legalábbis háromra közülük) kötelező legyen, és Nagy-Britannia nem fogadná el, ha úgy
fogalmaznák meg, hogy az aláírókat egyenként kötelezze. Ez minden garanciát értelmetlenné tett, és ezt az ízléstelen tervet
egy Lord Halifaxhoz intézett német jegyzék 1939. március 3-án határozatlan időre elhalasztotta.
Ez utóbbi időpontban Hitler már készen állt arra, hogy lecsapjon Csehszlovákia roncsaira. Magyarországot felkérte, hogy
csatlakozzon ehhez a hadművelethez, és március 13-án lelkesen elfogadta. Közben a tervezett áldozat az intrikák fészke volt.
A szudétanácik mindenütt ott voltak, és igyekeztek bajt keverni. Lengyelország és Magyarország azon dolgozott, hogy közös
határt szerezzenek azzal, hogy Szlovákiát Lengyelország protektorátusként, Ruthéniát pedig Magyarország tartományaként
kapja meg. Azt remélték, hogy így megakadályozhatják Németország keleti mozgását, és távol tarthatják az orosz befolyást
Közép-Európától. A két autonóm tartományban, Szlovákiában és Ruténiában, és sokkal kisebb mértékben CsehMorvaországban is zavargások voltak, mivel különböző reakciós és félfasiszta csoportok a hatalomért és a németek kegyeiért
küzdöttek.
A szlovákiai politikai érettség fokát abból lehet megítélni, hogy Monsignore Tiso kabinetjének tagjai személyesen vettek át
bombákat a náciktól, hogy saját tartományukban felbolygassák a balhét. A Prágától való teljes elszakadásra irányuló
törekvéseiket Szlovákia pénzügyi csődje akadályozta. Amikor 1939. március 9-én pénzügyi segítségért folyamodtak
Prágához, Hácha elnök menesztette a szlovák miniszterelnököt és három miniszterét. Seyss-Inquart több német tábornok
kíséretében arra kényszerítette a szlovák kabinetet, hogy kiadja a Prágától való függetlenségi nyilatkozatot. Tisót, akit
március 13-án Hitler Berlinbe hívott, "meggyőzték", hogy hagyja jóvá ezt az akciót. A nyilatkozatot a szlovák nép mélységes
közömbösséggel fogadta, bár a német rádió tele volt lázadásokról és zavargásokról szóló történetekkel, és a különböző náci
bandák Szlovákiában és Csehországban egyaránt mindent megtettek, hogy a tényeket ennek a leírásnak megfelelővé tegyék.
Március 14-én Hácha, Csehszlovákia elnöke kénytelen volt Berlinbe utazni.
Bár hatvanhat éves volt, és nem volt a legjobb egészségi állapotban, Háchát Hitler brutális, háromórás nyelvbotlásnak vetette
alá, amely során Hitler orvosa által beadott injekcióval kellett őt az ájulásból felébreszteni. Arra kényszerítették, hogy aláírja
azokat a dokumentumokat, amelyek Csehszlovákiát Hitlernek adják át, és elrendelik a megszálló német erőkkel szembeni
minden ellenállás beszüntetését. Ruténia már kikiáltotta függetlenségét (március 14-én). Egy héten belül CsehMorvaországot és Szlovákiát német protektorátussá nyilvánították, és az előbbit a német gazdasági rendszerbe vonták.
Ruthéniát a függetlenség egy napja után Magyarország annektálta.
Európa még nem heverte ki a márciusi sokkot, amikor Németország március 22-én elfoglalta Litvániától Memelt, és
Olaszország április 7-én elégtétel morzsáját kapta meg Albánia elfoglalásával, Iq39....
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Általában azt szokták mondani, hogy az 1939. márciusi események megmutatták Hitler valódi természetét és valódi
ambícióit, és az engesztelés végét jelentették. Ez bizonyára nem úgy igaz, ahogyan állítják. Talán az átlagemberek szemét
nyitották fel arra, hogy az engesztelés csupán egyfajta lassú öngyilkosság, és teljesen alkalmatlan arra, hogy kielégítse a
telhetetlen agresszorok étvágyát. Világossá tette azt is, hogy Hitlernek valójában nem az önrendelkezésről volt szó, vagy
arról a vágyról, hogy minden németet "visszahozzon a Birodalomba". A szlávok millióit tartalmazó területek annektálása
megmutatta, hogy Hitler valódi célja a hatalom és a gazdagság, végül pedig a világuralom volt. Így márciustól kezdve szinte
lehetetlenné vált az engesztelést eladni a közvéleménynek, különösen a brit közvéleménynek, amely kellően szilárd és
értelmes volt ahhoz, hogy tudja, mikor van elég.
De a brit közvélemény és a brit kormány két különböző dolog volt, és teljesen valótlan azt állítani, hogy az utóbbi 1939
márciusában megismerte Hitler valódi ambícióit, és elhatározta, hogy szembeszáll velük. Mindenekelőtt teljesen téves ezt
Chamberlainről állítani, aki egyre inkább a külpolitikát a saját személyes ügyeként vezette. Hitler valódi ambíciói a kormány
legtöbb embere számára már München előtt is teljesen világosak voltak, és a többiek számára a válság során váltak
nyilvánvalóvá, különösen azáltal, ahogyan a német főparancsnokság 1938. október 1-10. között stratégiai és gazdasági
okokból több száz csehszlovákiai falut foglalt el, ahol a cseh lakosság túlnyomó része túlnyomó, a német kisebbség pedig
csak kis számban élt. A kormány tagjai számára azonban az igazi fordulópont 1939 januárjában következett be, amikor az
európai brit diplomáciai ügynökök elkezdték bombázni Londont a Hollandia és Franciaország elleni közelgő támadásról
szóló hírekkel. Ebben a pillanatban a szigorú értelemben vett megbékélés megszűnt. A kormány számára Csehszlovákia
márciusi elfoglalásának nem sok jelentősége volt, kivéve azt a megrázkódtatást, amelyet a brit közvéleményben okozott. A
kormány már teljesen leírta Csehszlovákia csonka részét, ami éppúgy kitűnik a közvetlen nyilatkozataikból, mint abból, hogy
nem voltak hajlandók garanciát vállalni erre a csonka részre, és hogy még akkor is más ügyeknek szenteltek figyelmet,
amikor az elcsatolásról már tudtak (mint március 11-e után). Lord Halifax például január :4-én hosszú, a nemzetközi
helyzetet elemző levelet küldött Roosevelt elnöknek; ez teljesen reális Hitler kilátásait és terveit illetően, de Csehszlovákiát
nem említi; ahogyan az enyhítést sem.
Ennek ellenére a Németországnak tett engedmények folytatódtak. De most az engedményekkel párhuzamosan valódi
erőfeszítéseket tettek, hogy erős frontot építsenek ki Hitler ellen arra a napra, amikor az engedmények megszakadnak.
Ráadásul az engedmények március 17-e után másképp alakultak, mert most már titkosnak kellett lenniük. Titkosnak kellett
lenniük, mert a közvélemény többé nem volt hajlandó elfogadni semmilyen megbékélésre emlékeztető intézkedést, de több
okból is folytatták őket. Először is a brit újrafegyverkezés lassú volt, és az engedményeket azért tették, hogy időt nyerjenek.
Másodsorban az antibolsevikok és a "három blokk világa" támogatóinak tervei további engedményeket követeltek.
Harmadszor, Chamberlain továbbra is azon dolgozott, hogy elérje a Hitlerrel kötött hétpontos egyezségét, abban a
reményben, hogy azt hirtelen a brit választók elé tudja tárni a diadalmas általános választások előjátékaként, amelyet
19391940 telére tervezett. E három ok közül az első, hogy időt nyerjen az újrafegyverkezésre, volt a legkevésbé fontos, bár
ez volt az, amelyet a legkönnyebben használtak fel a titkos engedmények igazolására, amikor azok kiderültek. Ez az
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engedmények jellegéből világosan kiderül. Ezek gyakran inkább Németországot erősítették, mintsem időt nyertek volna
Nagy-Britanniának.
Az antibolsevikok és a "három blokk-világ" támogatóinak tervei túl veszélyesek voltak ahhoz, hogy nyilvánosan beismerjék
őket, de Berlinben eléggé ismertek voltak ahhoz, hogy még mérsékelt körökben is azt a hitet keltsék, hogy Nagy-Britannia
soha nem fog háborúba menni Lengyelországért. Weizsäcker, a német külügyminiszter például 1939 júniusában szidta
Nevile Hendersont, amiért az feladta gyakran ismételt kijelentését, miszerint "Anglia meg kívánta tartani a tengert; az európai
kontinenst Németországra lehet hagyni". Ez a két csoport azonban, bár 1939-ben, sőt 1940-ben is aktív volt, eredetileg nem
Csehszlovákia vagy Lengyelország teljes elpusztítását irányozta elő. Arra számítottak, hogy Hitler megkapja a Szudétavidéket, Danzigot és talán a lengyel folyosót, és ezután stabilizálódik az "óceáni blokk" és a Szovjetunió között, utóbbival a
Baltikumon keresztül tartva kapcsolatot. Arra számítottak, hogy egy rump Csehszlovákia és egy rump Lengyelország képes
lesz megmaradni Németország és Oroszország között, ahogyan Hollandia vagy Svájc megmaradhat az óceáni blokk és
Németország között. Ráadásul a "három blokk-világ" hívei soha nem akarták, hogy Hitler dél felé haladjon akár az Adria,
akár az Égei-tenger felé. Ennek megfelelően, bár Románia és a Fekete-tenger tekintetében megosztottak voltak, eltökéltek
abban, hogy Törökországot és Görögországot támogatják mind Németországgal, mind Olaszországgal szemben.
E rejtett és ellentétes erők következtében a nemzetközi kapcsolatok története 1938 szeptemberétől 1939 szeptemberéig vagy
még később sem egyszerű és következetes. Általában mindennek a kulcsa Nagy-Britannia álláspontja volt, mert a többi
érintett ország céljai viszonylag egyszerűek voltak. Nagy-Britannia dualista vagy, ahogy Lord Halifax életrajzírója nevezi,
"dyarchikus" politikájának eredményeként nemcsak két politika volt, hanem két csoport is végrehajtotta azokat. A Lord
Halifax vezette külügyminisztérium megpróbálta kielégíteni a közvélemény azon igényét, hogy véget kell vetni az
enyhítésnek, és egységes frontot kell kiépíteni Németország ellen. Chamberlain a saját személyes csoportjával, köztük Sir
Horace Wilsonnal, Sir John Simonnal és Sir Samuel Hoare-rel, titkos engedményeket igyekezett tenni Hitlernek, hogy a hét
pont alapján általános angol-német megegyezést érjen el. Az egyik politika nyilvános volt, a másik titkos. Mivel a
külügyminisztérium mindkettőről tudott, igyekezett a Németországgal szembeni "békefrontot" úgy kiépíteni, hogy kellően
impozánsnak tűnjön ahhoz, hogy az angliai közvéleményt kielégítse, és Hitlert arra késztesse, hogy vágyait inkább
tárgyalásokkal, mint erőszakkal keresse, hogy az angliai közvélemény ne
a kormányt arra kényszerítse, hogy olyan háborút hirdessen, amelyet nem akart, hogy hivatalában maradhasson. Ez az
összetett terv meghiúsult, mert Hitler elhatározta, hogy pusztán a nagyhatalom gyakorlásának személyes érzelmi izgalmáért
háborút akar, míg a "békefront" létrehozására tett erőfeszítések, amelyek eléggé összeomlóak voltak ahhoz, hogy félre
lehessen dobni, ha Hitler vagy tárgyalások útján érné el céljait, vagy általános megegyezést kötne Chamberlainnel, csupán
egy olyan "békefront" létrehozását eredményezték, amely annyira gyenge volt, hogy sem a békét nem tudta volna erővel
fenyegetve fenntartani, sem háborút nyerni, ha a béke elveszett. Mindenekelőtt ezek az érintett manőverek Hitler karjaiba
kergették a Szovjetuniót.
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Ez az összetett séma azt jelentette, hogy a brit kormány gyenge tiltakozásoktól eltekintve elfogadta a március 15-i
eseményeket. Ezek nem annyira maga a tett ellen irányultak, mint inkább az ellen a kockázat ellen, hogy a közvéleményt a
tett izgatta. Március Ist-én Chamberlain közölte a Commonsban, hogy elfogadja Csehszlovákia elfoglalását, és nem volt
hajlandó Hitlert rosszhiszeműséggel vádolni. Két nappal később azonban, amikor a brit közvélemény dühöngő üvöltése
megmutatta, hogy rosszul ítélte meg a választókat, március 17-én elment választókörzetébe, Birminghambe, és elítélte az
elkobzást. Nem tettek azonban semmit, csak visszahívták Hendersont Berlinből "konzultációra", és lemondták a
Kereskedelmi Tanács elnökének március 17-20-ra tervezett berlini látogatását. A lefoglalást illegálisnak nyilvánították, de a
tényállást azonnal elismerték, és a Németországba akkreditált prágai brit főkonzulátus felállításával igyekeztek azt jogilag is
elismerni. Sőt, 6 000 000 fontnyi cseh aranytartalékot Londonban átadtak Németországnak azzal a szánalmas és valótlan
ürüggyel, hogy a brit kormány nem adhatott utasítást a Bank of Englandnek (1939. május).
A londoni cseh arany német felvásárlása csak egy epizódja volt a Németországnak tett gazdasági engedményekre vonatkozó
kiterjedt és nagyrészt titkos tervnek. Chamberlain és barátai számára az 1939. márciusi csehszlovák válság csupán bosszantó
megszakítás volt azon erőfeszítéseikben, hogy általános megállapodást kössenek Németországgal a már említett hét pont
tekintetében. Ezeket az erőfeszítéseket 1938. március 3. után az akkori csehszlovák válság megszakította, de Chamberlain
terveinek legfőbb pontja maradt, és megpróbálta rávenni Hitlert, hogy tárgyaljon ezekről a tervekről, amikor a két vezető
szeptember 15-én Berchtesgadenben szemtől szemben találkozott egymással. Hitler félbeszakította, és a beszélgetést azonnal
a válságra terelte. A müncheni egyezmény szeptember 30-i aláírása után Chamberlain ismét megpróbálta rávenni a Führert,
hogy tárgyaljon az általános rendezésről, de kitért előle. Ez a folyamat egy éven át folytatódott, Chamberlain és barátai
engedményeket javasoltak, Hitler pedig vagy kitért előlük, vagy figyelmen kívül hagyta őket. 1938 szeptembere után
azonban némi változás történt: Chamberlain terve kibővült gazdasági engedményekkel, és az erre irányuló erőfeszítések
egyre titkosabbá váltak, különösen az 1939. márciusi események után.
1938 szeptembere után a hétpontos projekt egy nyolcadik ponttal bővült: Németország gazdasági támogatása, különösen
Kelet-Európa kizsákmányolásában. A német gazdasági helyzet 1938 végén kritikus volt az újrafegyverkezés gyorsasága, az
1938-as mozgósításból eredő költségek és gazdasági zavarok, valamint a nagy devizahiány miatt, amely akadályozta a
szükséges árucikkek behozatalát. Göring, mint a Négyéves Gazdasági Terv megbízottja, ezeket ismertette
tényeket egy 1938. október 14-i titkos konferencián. Beszéde során nagyjából a következőképpen szólt:
"Hallatlan nehézségekkel állok szemben. Az államkincstár üres, az ipari kapacitás hosszú évekre zsúfolva van
megrendelésekkel. E nehézségek ellenére minden körülmények között tovább fogok haladni. A memorandumok nem
segítenek; csak pozitív javaslatokat akarok. Ha szükséges, brutális módszerekkel fogom átalakítani a gazdaságot, hogy
elérjem ezt a célt.
Eljött az idő, hogy a magánvállalkozások megmutassák, van-e joguk a fennmaradásra. Ha ez nem sikerül, akkor ettől
függetlenül átállok az állami vállalkozásokra. Barbár módon fogok élni a Führer által rám ruházott teljes hatalommal. Az
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állam, a párt és más szervek minden olyan célját és tervét, amely nem ezen az irányvonalon halad, könyörtelenül el kell
utasítani. Az ideológiai problémákat nem lehet most megoldani, erre később lesz idő. Óva intek attól, hogy olyan ígéreteket
tegyek a munkásoknak, amelyeket nem tudok betartani. A Munkásfront vágyainak háttérbe kell szorulniuk. Az ipart teljesen
át kell alakítani. Azonnal meg kell kezdeni a termelő üzemek vizsgálatát, hogy megállapítsák, át lehet-e alakítani őket
fegyverkezésre vagy exportra, vagy be kell-e zárni őket. A szerszámgépipar problémája az első helyen áll Ebben a kérdésben
most már csak azt kell eldönteni, hogy ki fogja ezt a feladatot végrehajtani - a
az állam vagy az önigazgató ipar."
Az antant kormányok tisztában voltak ezekkel a német problémákkal, de ahelyett, hogy növelni, inkább enyhíteni igyekeztek
volna őket. Amikor 1938 októberében és novemberében Németország gazdasági és politikai kényszert gyakorolt a délkeleteurópai országokra, Chamberlain az alsóházban megvédte Németország jogát erre. Ezeknek az országoknak nem nyújtottak
gazdasági támogatást, hogy segítsék ellenállásukat, kivéve egy Törökországnak nyújtott kölcsönt. Ellenkezőleg, a brit
kormány a Brit Iparszövetségen keresztül tárgyalásokat kezdett Németországgal egy teljes ipari együttműködési rendszer
létrehozásáról, amelynek keretében kartellek osztották fel a világ piacait és rögzítették az árakat több mint ötven ipari csoport
számára. Nagy-Britannia kérésére 1939. január végén aláírtak egy szénmegállapodást, 1939. március 16-án pedig egy
általános megállapodást a Brit Iparszövetség és a Reichsgruppe Industrie között.
Hitler 1939. január 30-i beszédében azt mondta: "Exportálnunk kell vagy meghalunk". Két héttel később a brit kormány
Frank Ashton-Gwatkint küldte Berlinbe, "hogy ha lehetséges, derítse ki, milyen utak állnak még nyitva a gazdasági
fellendülés és újjáépítés előtt, és ezért érdemes lehet folytatni, és milyen utak vannak lezárva". Március 5-én arról számolt be,
hogy Németország kritikus gazdasági helyzetét az 1938-as politikai lépései okozták, és most 1939-re gazdasági lépések felé
kell fordulnia. Ez szerinte "feltételezi, bár nem szükségszerű, a fegyverkezési verseny bizonyos korlátozását; másodszor
pedig azt jelenti, hogy Németországnak az Egyesült Királyság felé kell fordulnia segítségért vagy együttműködésért a
gazdasági szférában". Felsorolta azokat az engedményeket, amelyeket a németek akartak, és így zárta: "Nem szabad
figyelmen kívül hagynunk a békésebb fejlődés lehetőségeit; és nem szabad Hitlert olyan helyzetbe hoznunk, hogy azt
mondhassa, hogy ismét együttműködési ajánlatot tett Angliának, és ezt az ajánlatot félrelökték". Ennek megfelelően a
megbeszélések folytatódtak, és a brit kormány bejelentette, hogy a Kereskedelmi Tanács elnöke, Oliver Stanley március 17én Berlinbe utazik.
A berlini brit katonai attasé február 27-én kelt levelében a lehető leghevesebben tiltakozott ez ellen a gazdasági megbékélés
ellen, mondván: "Az egyetemes fegyverkezési verseny sebességét és kiterjedését csak úgy tudjuk csökkenteni, ha
Németországra kényszerítjük a tempó csökkentését. Németország most nyilvánvalóan súlyos gazdasági nehézségekkel küzd.
Nem mi alkalmaztuk a gazdasági csavart - Németország maga húzta meg azt -, és bizonyára nem lenne ésszerű, ha
enyhítenénk rajta, mielőtt Németország maga nem tett volna erőfeszítéseket erre. Katonai szempontból a jelenlegi
németországi rendszernek tett engedményeinket általában véve sajnálatosnak tartjuk. A németországi ellenzék és potenciális
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szövetségeseink egy esetleges háborúban - mindenekelőtt Amerika - egyre inkább meggyőződnek gyengeségünkről és arról,
hogy nincs akaratunk vagy erőnk Németországgal szemben fellépni".
Amikor 1939. március 15-én kitört a cseh válság, Chamberlain bejelentette, hogy Oliver Stanley azon a hétvégén Berlinbe
tervezett látogatását elhalasztják, de a brit és a német ipari szövetségek közötti gazdasági megbeszéléseket folytatják. A
közfelháborodás olyannyira folytatódott, hogy március 28-án bejelentették, hogy ezeket a tárgyalásokat a közvélemény
nyugtalansága miatt megszakítják. Április 2-án, mindössze öt nappal később azonban a londoni német kereskedelmi attasét
titokban arról tájékoztatták, hogy a britek készek a tárgyalások újrakezdésére. Meglepő tény, hogy a brit egyoldalú garanciát
Lengyelországnak március 31-én adták meg, pontosan félúton a nyilvános megszakítás és a gazdasági tárgyalások titkos
újrafelvétele között. Talán meg kell említeni, hogy Franciaország ebben az időszakban mindvégig kereskedelmi
megállapodásokról is tárgyalt, hogy nyersanyagokat küldjön Németországnak egy előzetes megállapodás eredményeként,
amelyet Ribbentrop 1938. december eleji párizsi látogatása során írtak alá. Bár a dokumentáció nem teljes, tudjuk, hogy ez a
francia-német megállapodás március 11-én már végleges tervezetben volt.
Ezen engedmények ellenére Hitler háborúra szomjazott, és minden engedményre újabb bombameglepetéssel válaszolt, ami
ismét megzavarta a brit közvéleményt. 1938 novemberében a németek több napon át tartó atrocitásokba bocsátkoztak a
zsidók ellen, elpusztítva tulajdonukat, lerombolva templomaikat, megtámadva személyüket, és azzal fejezték be, hogy
egymilliárd birodalmi márka kollektív bírságot vagy bírságolást róttak ki a németországi zsidókra. Ezt egy sor olyan törvény
követte, amely kizárta a zsidókat Németország gazdasági életéből.
A közfelháborodás ezek miatt az intézkedések miatt még mindig nagy volt, amikor 1938 decemberében a németek
bejelentették, hogy tengeralattjáróflottájukat az 1935-ös szerződésben foglaltaknak megfelelően 45 százalékról 100
százalékra növelik, és két építés alatt álló cirkálót 6 hüvelykes ágyús hajóról 8 hüvelykes ágyús hajóra alakítanak át. NagyBritannia minden erőfeszítését, hogy meggyőzze Németországot, hogy ne tegye ezt, vagy akár csak úgy fogalmazza meg
bejelentését, hogy az megnyugtassa a közvéleményt, Németország visszautasította. Végül márciusban következett be
Csehszlovákia teljes megsemmisítése. Ezzel egyidejűleg Lengyelországra is nyomást kezdtek gyakorolni.
Németország 1938. október 24-én meglehetősen barátságosan kezdte meg tárgyalásait Lengyelországgal. Danzigot és egy
egy kilométer széles sávot kért a lengyel folyosón, hogy német fennhatóság alatt autópályát és négyvágányú vasútvonalat
biztosítson. Lengyelország gazdasági és kikötői jogait Danzigban garantálni kellett, és a "folyosón átívelő folyosót"
híd vagy alagút építésével el kellett különíteni a lengyel kommunikációs létesítményektől. Németország azt is akarta, hogy
Lengyelország csatlakozzon egy oroszellenes blokkhoz. E három dolog biztosítása esetén Németország hajlandó volt
bizonyos engedményeket tenni Lengyelországnak, garantálni az ország meglévő határait, huszonöt évvel meghosszabbítani
az 1934-es megnemtámadási paktumot, garantálni Szlovákia függetlenségét, és Lengyelország kívánsága szerint rendelkezni
Ruthéniával. Ezeket a javaslatokat Lengyelország általában elutasította. Ezeket Németország március 21-én fokozott
575

nyomatékkal megismételte. Körülbelül ugyanebben az időben a németek nyomást gyakoroltak Romániára, hogy elérjék egy
gazdasági megállapodás megkötését, amelyet március 23-án írtak alá.
Március 17-én London hamis jelentést kapott egy Romániának szóló német ultimátumról.
Lord Halifax elvesztette a fejét, és anélkül, hogy ellenőrizte volna az információit, táviratokat küldött Görögországnak,
Törökországnak, Lengyelországnak, Bulgáriának és a Szovjetuniónak, hogy megkérdezze, melyik ország mit hajlandó tenni
egy Románia elleni német agresszió esetén. Négyen válaszoltak, megkérdezve Londont, hogy mit készül tenni, Moszkva
viszont azt javasolta, hogy Franciaország, Nagy-Britannia, Lengyelország, Románia és a Szovjetunió azonnal tartson
Bukarestben konferenciát, hogy megpróbáljanak egységfrontot alkotni az agresszió ellen (1939. március 18.). Ezt Lord
Halifax visszautasította, aki nem akart mást, mint hogy ezek az államok megegyezzenek abban, hogy válsághelyzetben
konzultálnak, mintha ezt amúgy sem tennék meg. Lengyelország nem volt hajlandó aláírni semmilyen megállapodást
Oroszország bevonásával. Amikor azonban Londonba eljutott a hír Hitler Lengyelországgal szembeni követeléseiről, NagyBritannia hirtelen egyoldalú garanciát adott az utóbbi államnak (március 31I.). Ezt kiterjesztették Romániára és
Görögországra is, miután Olaszország megtámadta Albániát (április 3.).
Chamberlain Lengyelországnak nyújtott garanciájának szövege rendkívül fontos. "Bizonyos konzultációk most folynak más
kormányokkal. Annak érdekében, hogy tökéletesen világossá tegyem Őfelsége kormányának időközbeni álláspontját, mielőtt
ezek a konzultációk befejeződnének, most tájékoztatnom kell a Házat [az alsóház], hogy ezen időszak alatt, bármilyen olyan
akció esetén, amely egyértelműen veszélyezteti a lengyel függetlenséget, és amelynek a lengyel kormány ennek megfelelően
létfontosságúnak tartja, hogy nemzeti erőivel ellenálljon, Őfelsége kormánya kötelességének fogja érezni, hogy a lengyel
kormánynak azonnal minden erejéhez mérten támogatást nyújtson."
Ez rendkívüli biztosíték volt. A brit kormány 1918 óta határozottan elutasított minden olyan kétoldalú megállapodást, amely
bármely nyugat-európai államra garanciát vállalt volna. Most egyoldalú nyilatkozatot tettek, amelyben nem kaptak semmit,
de amelyben garanciát vállaltak egy kelet-európai államra, és ennek az államnak adták a felelősséget annak eldöntésére, hogy
mikor lépjen életbe ez a garancia, ami egészen példátlan dolog. Egy kis gondolkodás után kiderül, hogy mindezek a
furcsaságok valóban elbutítják a garanciát, és a végeredmény az volt, hogy a helyzet pontosan ott maradt, ahol korábban volt,
kivéve, hogy egy nagyon szigorú figyelmeztetést közvetítettek ilyen módon Németországnak, hogy tárgyalásokat és nem
erőszakot alkalmazzon. Ha Németország erőszakot alkalmazna Lengyelország ellen, a brit közvélemény arra kényszerítené
Nagy-Britanniát, hogy hadat üzenjen, akár volt garancia, akár nem.
Az a tény, hogy Chamberlain garanciája ideiglenes és egyoldalú volt, meghagyta a briteknek a szabadságot, hogy szükség
esetén visszavonják. Az a tény, hogy Lengyelország "függetlenségét" garantálta, nem pedig területi integritását, nyitva hagyta
az utat Németország számára, hogy megszerezze Danzigot vagy a folyosót.
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és az a tény, hogy akkor lépett hatályba, amikor Lengyelország akarta, lehetetlenné tette, hogy Nagy-Britannia vagy a brit
közvélemény megtagadjon bármilyen változást, amelyet Lengyelország a Hitlerrel folytatott tárgyalások során dolgozott ki. E
pontok többségét a német kormány is elismerte. A The Times április 1-jei számában rámutatott rájuk, és Chamberlain
elfogadta őket.
A garanciát Bonnet is elfogadta, aki már novemberben kijelentette, hogy meg akar szabadulni mind a francia-lengyel, mind a
francia-szovjet szövetségtől.
Ha a Lengyelországnak nyújtott egyoldalú garancia fő célja az volt, hogy megijessze Németországot, akkor pontosan az
ellenkező hatást érte el. Ennek hallatán Hitler meghozta döntését: szeptember 1-jéig megtámadja Lengyelországot. Az erre
vonatkozó parancsot április 3-án adták ki a német hadseregnek, és a Fehér hadművelet, ahogyan azt nevezték, tervei április
11-re készültek el. Április 28-án Hitler a Reichstag előtt tartott nyilvános beszédében felmondta az 1935-ös angol-német
haditengerészeti egyezményt és az 1934-es német-lengyel megnemtámadási paktumot. Bejelentette továbbá az általa
Lengyelországnak felajánlott, de elutasított feltételeket. Ennek következtében a tárgyalások megszakadtak a két hatalom
között, és soha nem is folytatták őket. Ehelyett a válságot mindkét fél provokatív cselekedetei fokozták.
Május 22-én német-olasz szövetséget írtak alá, az "acélpaktumot", ahogy Mussolini nevezte. Itt is fontos volt a
megfogalmazás. Egyértelműen agresszív szövetségről volt szó, hiszen a felek ígéretet tettek arra, hogy támogatják egymást,
de nem a "provokálatlan támadás" ellen, ahogy az szokás volt, hanem minden esetben. Az aláíráskor Németországnak
egyenesen azt mondták, hogy Olaszország 1943 előtt nem indíthat háborút, és hogy a közelgő háború a "kimerülés háborúja"
lesz. Már másnap, 1939. május 23-án Hitler titkos értekezletet tartott tábornokaival. Egy hosszú beszéd során kijelentette:
"Danzig egyáltalán nem tárgya ennek a vitának. Hanem életterünk keleti bővítéséről, élelemellátásunk biztosításáról és a balti
problémák rendezéséről. Élelmiszerellátás csak ritkán lakott területekről várható. A természetes termékenységen túl az alapos
német kizsákmányolás óriási mértékben növeli a termelést. Más lehetőség nincs Európában. Óvakodjunk a gyarmati területek
ajándékozásától. Ezek nem oldják meg az élelmiszer-problémát. Ne feledjék a blokádot. Ha a sors konfliktusba sodor
bennünket a Nyugattal, a keleti területek birtoklása előnyös lesz.
Háború idején még kevésbé számíthatunk majd kiváló termésre, mint békeidőben. E nem német területek lakossága nem fog
katonai szolgálatot teljesíteni, és rendelkezésre áll majd munkaerőforrásként. A lengyel probléma elválaszthatatlan a
Nyugattal való konfliktustól Lengyelország veszélyt lát egy német győzelemben nyugaton, és megpróbál majd megfosztani
bennünket a
a győzelemtől. Ezért nincs szó Lengyelország megkíméléséről, és a döntés a mi kezünkben van: Az első adandó alkalommal
megtámadjuk Lengyelországot. Nem számíthatunk a cseh ügy megismétlődésére. Háború lesz. A mi feladatunk az, hogy
elszigeteljük Lengyelországot. Ennek az elszigetelésnek a sikere lesz a döntő tényező. Ezért a Führernek kell fenntartania
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magának a döntést, hogy kiadja a végső támadási parancsot. Nem lehet egyidejűleg konfliktus a nyugati hatalmakkal
[Franciaország és Anglia], ha Franciaország, Anglia és Oroszország szövetségre lépne,
Angliát és Franciaországot néhány megsemmisítő csapással kellene megtámadnom. Kételkedem a békés megegyezés
lehetőségében Angliával. Fel kell készülnünk a
konfliktusra. Anglia a mi fejlődésünkben egy olyan hegemónia megalapozását látja, amely gyengítené Angliát. Anglia tehát
az ellenségünk, és az Angliával való összeütközés élet-halál harc lesz".
Hitler e félreértése és gyűlölete láttán, és annak teljes tudatában, hogy Anglia minden szándékkal megtámadja
Lengyelországot, Anglia nem tett valódi erőfeszítéseket a békefront kiépítésére, és továbbra is megpróbált engedményeket
tenni Hitlernek. Bár a Lengyelországnak nyújtott egyoldalú brit garanciát április 6-án kölcsönös garanciává alakították át,
Lengyelország pontosan ugyanolyan feltételekkel garantálta Nagy-Britannia "függetlenségét", mint ahogy Nagy-Britannia
március 31-én garantálta Lengyelországét. A brit-lengyel szövetséget csak augusztus 2-án írták alá, ugyanazon a napon,
amikor Hitler elrendelte a Lengyelország elleni támadás megkezdését augusztus 26-án. Ennél is rosszabb, hogy semmilyen
katonai megállapodás nem született arról, hogy Nagy-Britannia és Lengyelország hogyan fog együttműködni a háborúban.
Egy brit katonai missziónak ugyan sikerült július 19-én Varsóba jutnia, de nem tett semmit. Továbbá a Lengyelország
újrafegyverzésére irányuló gazdasági támogatást későn, nem megfelelő mennyiségben és nem kivitelezhető formában adták
meg. Májusban még 100 millió font brit kölcsönről volt szó Lengyelország számára; augusztus 1-jén Lengyelország végül is
hitelt kapott.
8.163.300 fontot, miközben egész London egy titkos, 1.000.000.000 font összegű brit kölcsönről zengett Németországnak.
Az ilyen akciók Németországra gyakorolt hatásait Hitler és tábornokai augusztus 22-én tartott titkos konferenciájának
jegyzőkönyvéből láthatjuk. A Führer így szólt: "Angliára a következő jellemző. Lengyelország kölcsönt akart Angliától az
újrafegyverkezéshez. Anglia azonban csak hitelt adott, hogy Lengyelország biztosítsa, hogy Angliában vásároljon, bár Anglia
nem tud szállítani. Ez azt jelenti, hogy Anglia nem igazán akarja támogatni Lengyelországot".
Talán még meglepőbb az a tény, hogy Franciaország, amely 1921 óta szövetségben állt Lengyelországgal, 1925 után nem
folytatott katonai tárgyalásokat Lengyelországgal, kivéve, hogy 1936 augusztusában Lengyelország 2.000.000.000 frankot
kapott újrafegyverzési kölcsönként (Rambouillet-i megállapodás), és 1939. május 19-én a lengyel hadügyminiszter Párizsban
aláírt egy megállapodást, amelyben Franciaország a háború első napján teljes légi támogatást ígért Lengyelországnak, a
harmadik napra helyi csetepatékat, a tizenhatodik napra pedig teljes körű offenzívát. Augusztus 23-án Gamelin tábornok arról
tájékoztatta kormányát, hogy 1940 tavaszáig háború esetén nem lehet katonai támogatást nyújtani Lengyelországnak, és
1941-1942 előtt Franciaország nem tud teljes körű offenzívát indítani. Lengyelországot erről a változásról soha nem
tájékoztatták, és úgy tűnik, hogy szeptember 1-jén abban a hitben lépett be a háborúba, hogy szeptember folyamán teljes körű
offenzívát indítanak Németország ellen nyugaton...
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Az, hogy az augusztus 23-a előtti időszakban nem támogatták Lengyelországot kötelező politikai, gazdasági és katonai
kötelezettségekkel, valószínűleg szándékos volt, abban a reményben, hogy ez arra kényszeríti Lengyelországot, hogy
tárgyaljon Hitlerrel. Ha így volt, akkor ez teljes kudarc volt. Lengyelországot annyira felbátorította a brit garancia, hogy
nemcsak hogy nem volt hajlandó engedményeket tenni, hanem a béke utolsó napjáig egyik kifogással a másik után
megakadályozta a tárgyalások újraindítását. Ez Hitlernek és Ribbentropnak teljesen megfelelhetett. Amikor Ciano gróf, az
olasz külügyminiszter, akit a németek teljesen sötétben tartottak, augusztus 11-én meglátogatta Ribbentropot, megkérdezte
vendéglátójától: "Mit akarnak? A folyosót vagy
Danzigot? "Többé már nem. És rám szegezte hideg ... szemeit. 'Mi háborút akarunk. " Ciano megdöbbent, és két napig
próbálta - meglehetősen hiába - meggyőzni Ribbentropot és Hitlert, hogy a háború több évig lehetetlen.
E tények fényében a Hitlerrel való megegyezésre irányuló brit erőfeszítések, valamint az Oroszországgal való
szövetségkötéstől való vonakodásuk nagyon irreálisnak tűnt. Ennek ellenére továbbra is arra biztatták a lengyeleket, hogy
nyissák meg újra a tárgyalásokat Hitlerrel, és továbbra is tájékoztatták a német kormányt, hogy elismerik a Danzigra és a
Folyosóra vonatkozó követeléseik jogosságát, de ezeket a követeléseket békés eszközökkel kell teljesíteni, és az erőszakra
elkerülhetetlenül erőszakkal fognak válaszolni. Másfelől azzal érveltek, hogy egy német beleegyezés a tárgyalások
alkalmazásába végső soron egy leszerelési megállapodás, gyarmatszerzések és gazdasági engedmények lehetőségét hozná el
számukra az Angliával való megegyezés során.
Ugyanezt az álláspontot Lord Halifax június 28-án a Chatham House-ban világosan kifejtette. A kulcs "nem az erő
alkalmazása, hanem a tárgyalások" volt, majd a lehetőség a "gyarmati probléma, a nyersanyagok, a kereskedelmi korlátok, a
Lebensraum, a fegyverkezés korlátozásának" és más kérdések rendezésére. Ez a módszerekre helyezett hangsúly, és ezzel
együtt az erőegyensúly, a kis nemzetek jogainak vagy az európai német hegemónia veszélyének elhanyagolása mindvégig
fennmaradt. Ráadásul a britek továbbra is azt hangsúlyozták, hogy a vita Danzig miatt folyik, miközben mindenki más tudta,
hogy Danzig csupán egy részlet, méghozzá egy szinte védhetetlen részlet. A valódi kérdés Németország terve volt, hogy
Lengyelországot elpusztítsa, mint egy újabb lépést az Európa teljes uralma felé vezető úton.
Danzig nem volt olyan kérdés, amely miatt világháborút lehetett volna vívni, de olyan kérdés volt, amelyről szinte kötelező
volt tárgyalni. Talán ezért ragaszkodott Nagy-Britannia ahhoz, hogy ez legyen a fő kérdés. De mivel nem ez volt a fő kérdés,
Lengyelország nem volt hajlandó tárgyalni, mert attól tartott, hogy ha a tárgyalások megkezdődnek, az egy újabb
Münchenhez vezetne, amelyben az összes hatalom összefogna Lengyelország felosztása érdekében. Danzig azért volt rossz
kérdés egy háborúhoz, mert szabad város volt a Népszövetség felügyelete alatt, és bár a lengyel vámok és a lengyel gazdasági
ellenőrzés alatt állt, politikailag már a helyi náci párt irányította egy német Gauleiter alatt, és bármelyik pillanatban
megszavazhatta volna a Németországhoz való csatlakozást, ha Hitler beleegyezik.
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Mindezen zűrzavarok közepette a britek tárgyalásokat kezdtek, hogy Oroszországot rávegyék a "békefronthoz" való
csatlakozásra. Bár a dokumentumok valószínűleg soha nem kerülnek nyilvánosságra szovjet részről, a tárgyalások menete
meglehetősen világos. Mindkét fél alaposan bizalmatlan volt egymással szemben, és erősen kétséges, hogy bármelyikük is
csak olyan feltételekkel akart volna megállapodást, amelyek a másik számára elfogadhatatlanok voltak. Chamberlain nagyon
is bolsevikellenes volt, és az oroszok, akik látták, hogy Etiópiával, Spanyolországgal és Csehszlovákiával kapcsolatban
milyen teljesítményt nyújtott, nem voltak meggyőződve arról, hogy végre elhatározta, hogy szembeszáll Hitlerrel. Valójában
nem is tette. Ez utóbbiról itt néhány szót kell ejtenünk.
Említettük, hogy a Nagy-Britannia és Németország közötti gazdasági megbeszéléseket, amelyeket március 28-án nyilvánosan
megszakítottak, öt nappal később titokban újra megnyitották. Nem tudjuk, hogy mi lett ezekből, de július 20-a körül Helmuth
Wohlthat, a Birodalom
birodalmi megbízottat, aki Londonban tartózkodott egy nemzetközi bálnavadászati konferencián, R. S. Hudson, a
tengerentúli kereskedelmi minisztérium titkára elképesztő ajánlattal kereste meg. Bár Wohlthat nem rendelkezett hatáskörrel,
meghallgatta Hudsont, majd később Sir Horace Wilsont, Chamberlain személyes képviselőjét, de elutasította javaslatukat,
hogy találkozzon Chamberlainnel. Wilson (1) megnemtámadási paktumot ajánlott Németországnak, (2) az érdekszférák
elhatárolását, (3) gyarmati engedményeket Afrikában a már említett irányvonalak mentén, (4) gazdasági megállapodást és (5)
leszerelési megállapodást. Dirksen jelentésének egy mondata ebben a kérdésben jelentős. Ez így hangzik: "Sir Horace Wilson
határozottan azt mondta Herr Wohlnak, hogy egy megnemtámadási paktum megkötése lehetővé tenné Nagy-Britannia
számára, hogy megszabaduljon a Lengyelországgal szembeni kötelezettségeitől." 1 Hogy Chamberlain megnemtámadási
paktumot akart Németországgal, azt május 3-án nyilvánosan kijelentette, mindössze öt nappal azután, hogy Hitler felmondta
a Lengyelországgal kötött megnemtámadási paktumát.
Dirksen július 21-i jelentése így folytatódott: "Sir Horace Wilson azt mondta továbbá, hogy fontolóra vették, hogy idén
ősszel új választásokat tartanak Nagy-Britanniában. A tisztán belpolitikai taktika szempontjából a kormánynak mindegy volt,
hogy a választásokat a 'Készüljünk fel a közelgő háborúra!' vagy a 'Tartós egyetértés Németországgal kilátásban és
megvalósítható!' felkiáltás alatt tartják meg. Bármelyik felkiáltással megszerezhette volna a választók támogatását, és újabb
öt évre biztosíthatta volna uralmát. Természetesen a békés kiáltást részesítette előnyben."
E tárgyalások híre kiszivárgott, nyilvánvalóan a franciáktól, akik le akarták őket szakítani, de a pletyka szerint a
megbeszélések Chamberlain azon törekvéseiről szóltak, hogy Németországnak 1.000.000.000 font kölcsönt adjon. Ezt a
dokumentumok nem támasztják alá. Ez a felháborodás azonban megnehezítette a tárgyalások folytatását, különösen mivel
Hitler és Ribbentrop nem volt érdekelt. De Chamberlain lefoglalta Lord Runcimant, hogy kiképezze magát, hogy ő legyen a
gazdasági főtárgyaló az általa elképzelt nagy rendezésben. Július 29-én Kordt, a londoni német ügyvivő hosszasan tárgyalt
Charles Roden Buxtonnal, aki - úgy vélte - Chamberlain nevében járt el. Ugyanezek mentén zajlott a beszélgetés. Ezek az
ajánlatok megismétlődtek Dirksen és Wilson között augusztus 3-án, az utóbbi rezidenciáján folytatott szigorúan titkos
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beszélgetésben. Wilson négyhatalmi paktumot akart, szabad kezet Németországnak Kelet-Európában, gyarmati
megállapodást, gazdasági megállapodást és így tovább. Dirksen feljegyzése erről a beszélgetésről így szól:
"Miután összegezte a Wohlthattal folytatott beszélgetését, Sir Horace Wilson hosszasan fejtegette, hogy Chamberlain milyen
nagy kockázatot vállalna, ha bizalmas tárgyalásokat kezdene a német kormánnyal. Ha ezekről bármi kiszivárogna, nagy
botrány lenne, és Chamberlain valószínűleg lemondásra kényszerülne". Dirksen nem látta, hogyan lehetne ilyen körülmények
között bármilyen kötelező érvényű megállapodást elérni, "például Hudson indiszkréciója miatt Herr Wohlthat újabb londoni
látogatása szóba sem jöhetett". Erre Wilson azt javasolta, hogy "a két küldött találkozhatna Svájcban vagy máshol". Wilson
rámutatott, hogy ha Nagy-Britannia megnemtámadási paktumot tudna kötni Németországgal, akkor Nagy-Németországgal
szemben beavatkozásmentes politikát folytatna.
Ez felölelné például a danzigi kérdést.
Nyilvánvaló, hogy ezek a tárgyalások nem Chamberlain tisztán személyes politikája voltak, hanem a Külügyminisztériumban
is ismertek voltak. Augusztus 9-én például Lord Halifax megismételte e beszélgetések politikai részének nagy részét.
München után, mondta, ötven év békét várt, "Németországgal mint a kontinens uralkodó hatalmával",
uralkodó jogokkal Délkelet-Európában, különösen a kereskedelempolitika terén; Nagy-Britannia csak mérsékelt
kereskedelmet folytatna ezen a területen; Nyugat-Európában Nagy-Britannia és Franciaország mindkét oldalon erődítési
vonalakkal védve lenne a Németországgal való konfliktusoktól, és arra törekednének, hogy birtokukat védelmi eszközökkel
megtartsák és fejlesszék; barátság Amerikával; barátság Portugáliával; Spanyolország egyelőre meghatározatlan tényező,
amelynek legalább a következő néhány évben szükségszerűen távol kell tartania magát minden hatalmi kombinációtól;
Oroszország egy távoli, hatalmas és alig felmérhető terület; Nagy-Britannia arra törekszik, hogy megvédje mediterrán
összeköttetéseit az uradalmakkal és a Távol-Kelettel. " Ez a "három blokk-világ" beszéd egyenesen az All Souls College-ból
vagy Clivedenből származott.
Szinte lehetetlen volt titokban tartani az ilyen tárgyalásokat, vagy inkább a tervezett tárgyalásokat. Kétségtelen, hogy a róluk
szóló pletykák 1939 júliusában eljutottak az oroszokhoz, és azáltal, hogy megerősítették Nagy-Britanniával szembeni ősi
gyanakvásukat, arra késztették őket, hogy elkerüljenek minden megállapodást Nagy-Britanniával, és helyette a Hitler által
felajánlott megnemtámadási paktumot fogadják el. A Nagy-Britannia és Amerika által Oroszország ellen emiatt kirobbantott
nyilvános dühkitörés most különösen helytelennek tűnik, tekintettel arra, hogy a brit kormány ugyanebben az időben
ugyanerre törekedett, és arra, hogy Franciaország 1938. december 6-án aláírta azt, amit Oroszország megnemtámadási
paktumnak tekintett Németországgal. Sőt, Sir Nevile Henderson, aki kétségtelenül szélsőségesebb volt, mint egyes társai,
1939. augusztus 28-án odáig ment, hogy elnézte a Nagy-Britannia és Németország közötti szövetséget. Egy ilyen szövetség
nyilvánvalóan csak Oroszország ellen irányulhatott. Lord Halifaxnak írt jelentésének vonatkozó része így hangzik:
"A végén Herr von Ribbentrop megkérdezte tőlem, hogy tudom-e garantálni, hogy a miniszterelnök úr magával tudja-e vinni
az országot a Németországgal való barátság politikájába. Azt válaszoltam, hogy semmi kétség nem férhet hozzá, hogy képes
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rá és képes is lesz rá, feltéve, hogy Németország együttműködik vele. Herr Hitler megkérdezte, hogy Anglia hajlandó lenne-e
elfogadni egy szövetséget Németországgal. Azt mondtam, hogy személy szerint nem zárom ki ezt a lehetőséget, feltéve, hogy
az események alakulása ezt indokolja".
Azt az elméletet, hogy Oroszország 1939 júliusában értesült ezekről a brit közeledésekről Németország felé, alátámasztja az
a tény, hogy az angol-orosz megállapodás útjában álló akadályokat és késedelmeket április közepétől július második hetéig
Nagy-Britannia, július második hetétől augusztus 21-ig azonban Oroszország tette meg. Ezt más bizonyítékok is
alátámasztják, például az a tény, hogy a Németország és Oroszország közötti kereskedelmi megállapodásról szóló, 1939.
január 30-án megszakadt tárgyalásokat július 23-án folytatták, és ezt a megállapodást augusztus 19-én írták alá.
Az angol-orosz megállapodásról szóló tárgyalásokat Nagy-Britannia április Isth-én kezdte meg, valószínűleg azzal a kettős
céllal, hogy kielégítse az angliai igényeket és figyelmeztesse Hitlert, hogy ne alkalmazzon erőszakot Lengyelország ellen. Az
első brit javaslat az volt, hogy a szovjet
Unió adjon egyoldalú garanciákat Lengyelországnak és Romániának, hasonlóan a Nagy-Britannia által adott garanciákhoz.
Az oroszok ezt valószínűleg csapdának tekintették, hogy belekerüljenek egy Németországgal vívott háborúba, amelyben
Nagy-Britannia nem tesz semmit vagy csak keveset, sőt segítséget nyújt Németországnak. Hogy ez utóbbi lehetőség nem állt
teljesen a realitásoktól távol, azt jól mutatja az a tény, hogy Nagy-Britannia 1940 márciusában, amikor Nagy-Britannia
technikailag háborúban állt Németországgal, de semmit sem tett ellene, valóban expedíciós erőt készített elő Oroszország
megtámadására.
Az oroszok nem utasították el az 1939. áprilisi brit javaslatot, hanem beleegyeztek abba, hogy garanciát vállalnak
Lengyelországra és Romániára, ha a garanciát kiterjesztik a nyugati határaikon lévő összes államra, beleértve Finnországot,
Észtországot, Lettországot, Litvániát, Lengyelországot és Romániát, és ha ehhez társul Nagy-Britannia, Franciaország és
Oroszország kölcsönös segítségnyújtási paktuma, valamint egy olyan katonai egyezmény, amelyben minden állam
meghatározta, hogy mit tesz, ha a paktum életbe lép. Ez az ajánlat sokkal nagyobb engedmény volt, mint amekkorát a britek
látszólag értékeltek, mivel ez azt jelentette, hogy Oroszország garantálta, hogy lemond az összes olyan területről ebben a hat
államban, amelyet 1917 óta elvesztett.
Ahelyett, hogy elfogadták volna az ajánlatot, a britek vitatkozni kezdtek. Nem voltak hajlandók garanciát vállalni a balti
államokra, azzal az indokkal, hogy ezek az államok nem akartak garanciát, holott március 31-én garanciát vállaltak
Lengyelországra, amikor Józef Beck nem akarta, és éppen a Szovjetuniótól kérték, hogy vállaljon garanciát Lengyelországra
és Romániára, amelyek közül egyik sem akart szovjet garanciát. Amikor az oroszok ragaszkodtak ehhez, a britek azzal
vágtak vissza, hogy Görögországot, Törökországot, Hollandiát, Belgiumot és Svájcot is garantálni kell. Az Oroszország által
kívánt szövetség helyett, hogy megvédje magát attól, hogy egyedül kelljen harcolnia Németország ellen, Nagy-Britannia azt
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javasolta, hogy az orosz garancia csak akkor váljon érvényessé, ha előbb Nagy-Britannia és Franciaország lépéseket tesz a
saját garanciájának teljesítésére.
Franciaország és Oroszország egyaránt a hármas szövetség létrehozására sürgette Nagy-Britanniát, de Nagy-Britannia
vonakodott. Churchill és Lloyd George ugyanebbe az irányba nyomult, de Chamberlain a Ház padsoraiban visszavágott, és
elutasította, hogy "segítsen bármilyen szembenálló blokk kialakításában vagy csatlakozzon hozzá". Azt is visszautasította,
hogy a kabinet egyik miniszterét Moszkvába küldje tárgyalni, és visszautasította Eden ajánlatát, hogy menjen. Ehelyett
William (később Lord) Strangot, a Külügyminisztérium másodrangú tisztviselőjét küldte, és csak június 14-én. Ráadásul. a
britek a szovjet vezetők nagy bosszúságára késleltették a tárgyalásokat, bár szóban mindig a gyorsasághoz ragaszkodtak.
Hogy kifejezze nemtetszését, a Szovjetunió május 3-án Litvinovot Molotovra cserélte le a külügyminiszteri poszton. Ennek
figyelmeztető jelnek kellett volna lennie. Litvinov ismerte a Nyugatot, és kedvezően viszonyult a demokráciához, a kollektív
biztonsághoz és a nyugati hatalmakhoz. Zsidóként Hitler-ellenes volt. Molotov minden szempontból kontraszt volt, és nem
lehetett lenyűgözve a brit őszinteségtől, amikor Stranggal kellett tárgyalnia, nem pedig Halifaxszal vagy Edennel. A
megbeszélések folytatódtak, Molotov továbbra is ragaszkodott a három lényeges dologhoz: (1) kölcsönös segítségnyújtás egy
hármas szövetségben, (2) garanciák minden határállamnak, és (3) konkrét kötelezettségek a segítségnyújtás mértékére
vonatkozóan egy katonai egyezményben.
Május 19-én Chamberlain a Commonsban elutasította "a köztünk és más országok közötti szövetséget", és elégedetten
mutatott rá "arra a nagy, virilis nemzetre Németország határain, amely e [április 6-i] megállapodás értelmében köteles nekünk
minden segítséget és támogatást megadni, amit csak tud". Lengyelországról beszélt! Úgy tűnt, nem vette észre, hogy
Lengyelország sokkal gyengébb, mint az 1938-ban tönkretett Csehszlovákia, de jobban kellett volna tudnia, mert a franciák
egyértelműen jobban tudták. Lengyelország ugyanis ellenezte a nyugati hatalmak minden megállapodását a Szovjetunióval,
és nem volt hajlandó sem garanciát vállalni, sem katonai segítséget elfogadni tőle, még akkor sem, ha Németország
megtámadná. Lengyelország attól tartott, hogy ha az orosz csapatok valaha is belépnek azokra a területekre, amelyeket 1920ban Oroszországtól elvett, akkor soha nem lehet őket rávenni a távozásra. Amikor Oroszország májusban azt javasolta, hogy
az 1926-os lengyel-román szövetséget, amely kizárólag Oroszország ellen irányult, most már Németországgal szemben is
terjesszék ki, Lengyelország elutasította, bár Románia hajlandó volt rá.
Ugyanebben a hónapban Románia beleegyezett abba, hogy szükség esetén orosz csapatokat engedjen át az országon, hogy
szembeszálljanak Németországgal, és Románia helyzete kényesebb volt, mint Lengyelországé a korábban Oroszországtól
elvett területek tekintetében, mivel Oroszország soha nem ismerte el Besszarábia romániai megszerzését. Június 6-án
Lettország, Észtország és Finnország határozottan elutasította, hogy Oroszország garanciát vállaljon. Másnap Észtország és
Lettország megnemtámadási szerződést írt alá Németországgal, és valószínűleg titkos katonai megállapodásokat is, mivel
Franz Halder tábornok, a német vezérkari főnök azonnal ezekben az országokban járt, hogy ellenőrizze a Németország által
épített erődítményeiket.
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Strang csak június 14-én érkezett Moszkvába, majdnem két hónappal azután, hogy Nagy-Britannia megkezdte ezeket a
tárgyalásokat. Júliusra újabb nehézségek merültek fel, mivel az oroszok ragaszkodtak ahhoz, hogy a katonai egyezmény
minden szerződés szerves részét képezze. Nagy-Britannia vonakodott, de végül vonakodva beleegyezett, hogy a katonai
tárgyalásokat a politikai tárgyalásokkal egy időben folytassák le. A katonai misszió tagjai azonban egy erre az alkalomra
bérelt lassú hajóra szálltak (sebessége tizenhárom csomó), és csak augusztus 11-én értek Moszkvába. Ismét másodrangú
tárgyalók voltak: egy admirális, aki soha nem volt az Admiralitás vezérkarában, egy tisztán harcoló hadseregtábornok és egy
légimarsall, aki kiváló repülő, de nem stratéga. A Szovjetunió e három fővel való tárgyalásra az orosz hadsereg
főparancsnokát, az orosz haditengerészet főparancsnokát és az orosz vezérkar főnökét nevezte ki. Londonban a pletykák
szerint egyik fél sem akart megegyezni, és katonai missziót küldtek Moszkvába, hogy kikémlelje Oroszország védelmét.
Ettől kezdve a megállapodás akadályai egyértelműen az orosz oldalról érkeztek, bár figyelembe véve Chamberlain titkos
erőfeszítéseit a Németországgal való megegyezésre, nincs okunk azt hinni, hogy ő is megállapodást akart Oroszországgal. De
talán a moszkvai tárgyalópartnerei akarták; a franciák biztosan akarták.
Augusztus 10-től kezdve az oroszok konkrét válaszokat követeltek, és minden egyes válasszal felvetették saját
követeléseiket. Pontos katonai kötelezettségvállalást akartak arra vonatkozóan, hogy milyen erőket fognak bevetni
Németország ellen nyugaton, hogy az ne legyen szabad egész haderejét keletre vetni; garanciákat akartak, akár elfogadják az
érintett államok, akár nem; konkrét engedélyt akartak arra, hogy Oroszország és Németország közötti területen - például
Lengyelországban - harcolhassanak. Ezeket a követeléseket Lengyelország augusztusban határozottan elutasította.
19-én Lengyelország elutasította. Ugyanezen a napon Oroszország aláírta a kereskedelmi szerződést Németországgal. Két
nappal később Franciaország utasította tárgyalóit, hogy írják alá az Oroszország által felajánlott dokumentumokat, köztük a
Lengyelországon való átkelés jogát, de a Szovjetunió nem volt hajlandó elfogadni ezt az aláírást, amíg Lengyelország is bele
nem egyezett.
Ugyanezen a napon bejelentették, hogy Ribbentrop Moszkvába érkezik, hogy aláírja a megnemtámadási paktumot.
Harminckét fős stábbal augusztus 23-án érkezett meg egy Condor repülőgéppel, és még aznap késő este aláírta a
megállapodást Molotovval. A megállapodás nyilvánosságra hozott része úgy rendelkezett, hogy egyik aláíró sem fog
agresszív lépéseket tenni a másik aláíró ellen, illetve harmadik hatalomnak ilyen akcióban támogatást nyújtani. A hozzáfűzött
titkos jegyzőkönyv a kelet-európai érdekszférákat határolta le. A vonal Litvánia északi határát és a lengyelországi Narew,
Visztula és San folyókat követte, Németország pedig szabad kezet adott Oroszországnak Besszarábiában.
Ezt a megállapodást az antantországokban döbbenetes meglepetésként fogadták. Nem volt rá semmi okuk, hiszen számos
alkalommal figyelmeztették őket ennek lehetőségére felelős személyek, köztük olyan németek, mint Kordt és Weizsäcker.
Azt is megállapították, hogy a megállapodáshoz vezető tárgyalások hónapok óta folytak, és hogy az angol-szovjet
megbeszélések ennek megfelelően mindig vakvágányra futottak. A bizonyítékok alapján úgy tűnik, hogy az első előzetes
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közeledések 1939 májusában történtek, és azokat Robert Coulondre francia nagykövet Berlinből azonnal jelentette Párizsnak.
Ezeket a közeledéseket mindkét fél bizalmatlanul fogadta, és Hitler parancsára június 29-én teljesen megszakították. A
németek július 3-án nyitották meg őket újra. Molotov csak augusztus 15-én jelentette be meggyőződését, hogy a németek
valóban őszinték, és a tárgyalások ettől kezdve gyorsan haladtak tovább.
Bár nem igaz az az állítás, hogy a német-szovjet megnemtámadási paktum elkerülhetetlenné tette a háborút, az biztos, hogy
Hitler számára lehetővé tette, hogy könnyebb lélekkel kezdje meg a háborút. Augusztus 25-én kiadta a parancsot az
augusztus 26-i támadásra, de néhány órán belül visszavonta azt, mivel megérkezett a hír, hogy a britek még aznap
szövetséget kötöttek Lengyelországgal. Most kezdődött a teljes káosz hete, amelyben rengetegen rohangáltak Európában,
hogy megpróbálják elkerülni a háborút, vagy a saját oldaluk számára kedvezőbbé tenni azt. A britek könyörögtek a
lengyeleknek és a németeknek, hogy tárgyaljanak; az olaszok megpróbáltak egy újabb négyhatalmi konferenciát összehozni;
különböző kívülállók nyilvános és privát békefelhívásokat tettek közzé; titkos követek repkedtek oda-vissza London és
Németország között.
Mindez hiábavaló volt, mert Hitler elszántan háborúzni akart. Az utolsó napokban figyelmének nagy részét arra fordította,
hogy eseményeket fabrikáljon, hogy igazolja közelgő támadását. Politikai foglyokat hurcoltak el a koncentrációs táborokból,
német egyenruhába öltöztették őket, és a lengyel határon megölték őket a lengyel agresszió "bizonyítékaként". Ribbentrop
egy hamis ultimátumot állított össze tizenhat, Lengyelországgal szemben támasztott, felszínesen ésszerűnek tűnő
követeléssel, és akkor nyújtotta be a brit nagykövetnek, amikor a határidő már lejárt. A lengyeleknek nem mutatták be, talán
azért, mert annyira féltek egy második Münchentől, hogy alig mertek beszélni bárkivel is. A berlini lengyel nagykövetet
ugyanis Beck utasította, hogy ne fogadjon el semmilyen dokumentumot a
németektől.
Lengyelország 1939. szeptember 1-jén hajnali 4:45-kor történt német megszállása korántsem vetett véget a
béketárgyalásoknak, ahogyan egyébként a lengyel ellenállás szeptember 16-17-i teljes összeomlása sem. Mivel ezek az
erőfeszítések hiábavalóak voltak, nem sokat kell róluk mondani, kivéve, hogy Franciaország és Nagy-Britannia csak több
mint két nap elteltével üzent hadat Németországnak. Ez idő alatt nem küldtek ultimátumot Németországnak, hanem
könyörögtek neki, hogy vonja vissza erőit Lengyelországból és kezdjen tárgyalásokat. Miközben Lengyelország reszketett az
első Blitzkreig hatása alatt, a brit közvélemény kezdett zúgolódni, és még a kormány parlamenti támogatói is nyugtalanná
váltak. Végül szeptember 3-án reggel 9 órakor Henderson ultimátumot nyújtott át Schmidtnek, Hitler tolmácsának, amely 11
órakor lejárt. szeptember 3-án délután 6 órakor hasonló módon Franciaország is belépett a háborúba.
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Tizennegyedik rész - Második világháború: az agresszió hulláma: 1939-1941
47. fejezet - Bevezetés

A második világháború története nagyon összetett. Még most is, több száz kötet és több ezer dokumentum kiadása után is sok
ponton nem egyértelmű, és számos esemény értelmezései hevesen vitatottak. Az ilyen vitákhoz maga a háború nagysága is
hozzájárulna. Pontosan hat évig tartott, Lengyelország 1939. szeptember 1-jei német megszállásától a japán kapitulációig,
1945. szeptember 2-ig. Ez alatt az idő alatt minden kontinensen és tengeren, a légkör magaslatain és az óceán felszíne alatt
folytak a harcok, és olyan vagyon- és életpusztítással zajlottak, amire korábban még nem volt példa.
A második világháború totális jellegét mutatja az a tény, hogy a civilek halála meghaladta a harcosokét, és hogy
mindkettőjük közül sokan minden katonai indok nélkül, puszta szadizmus és brutalitás áldozataiként haltak meg, nagyrészt a
németek, és kisebb mértékben a japánok és az oroszok hidegvérű kegyetlensége miatt, bár a brit és amerikai légitámadások a
polgári lakosság és a nem katonai célpontok ellen hozzájárultak a teljes számhoz. A civilek és a katonák, valamint a
semlegesek és a harcolók közötti különbségtétel, amely az első világháborúban elmosódott, a második világháborúban szinte
teljesen megszűnt. Ez néhány számadatból is kitűnik. A megölt civilek száma elérte a 17 milliót, ebből 5 400 000 lengyel
volt; míg Lengyelországnak kevesebb mint 100 000 katonája esett el vagy tűnt el az 1939-es lengyelországi csatában, addig a
lengyel civilek közül 3 900 000-et kivégeztek, vagy gettóban gyilkoltak meg.
Az 1939 szeptemberében megindult hadseregek nem rendelkeztek olyan új fegyverekkel, amelyekkel az 1918-as hadseregek
nem rendelkeztek. Még mindig alkalmazták a beszivárgási taktikát, a harckocsioszlopokkal, a légitámadó repülőgépekkel és
a teherautókon mozgó gyalogosokkal, de ezek arányai és az egymással való együttműködésük módja nagymértékben
megváltozott. A védelmi fegyverek is nagyjából olyanok voltak, mint a háború végén.
de, mint látni fogjuk, nem a megfelelő mennyiségben készítették elő őket, és nem is a megfelelő módon használták őket.
Ezek a védelmi fegyverek közé tartoztak a páncéltörő ágyúk, az irányított tűzzel működő légvédelmi ágyúk, az aknamezők, a
lánctalpas mozgó tüzérség, a lövészárkok és a mélységi védelem.
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Németország az általunk említett támadó fegyvereket újszerű módon használta, míg Lengyelország 1939-ben, Norvégia,
Németalföld és Franciaország 1940-ben, a balkáni országok és a Szovjetunió 1941-ben nem megfelelően alkalmazta a
rendelkezésre álló védekező taktikákat. Ennek eredményeként Hitler egyik meghökkentő győzelemről a másikra haladt előre.
1942 és 1943 folyamán a demokratikus tudomány által létrehozott új fegyverek és az Oroszországban, Észak-Afrikában és a
világ óceánjain elsajátított új taktikák lehetővé tették az önkényuralmi előrenyomulás megállítását és a fordulat irányának
megfordítását. 1944-ben és 1945-ben az angol-amerikai és a szovjet hatalom visszatérő áradata lehengerelte Olaszországot,
Németországot és Japánt, felszerelésük és embereik jobb minőségével és nagyobb mennyiségével. Így a háború, teljesen
természetesen, három részre oszlik: (1) a tengely előrenyomulása 1939-ben, 1940-ben és 1941-ben; (2) az erők egyensúlya
1942-ben; és (3) a tengely visszavonulása 1943-ban, 1944-ben és 1944-ben.
1945.
A németek azért tudtak előrenyomulni az 1939-1941 közötti időszakban, mert elegendő katonai erőforrással rendelkeztek, és
ezeket hatékonyan használták fel. A fő ok, amiért elegendő katonai erőforrással rendelkeztek, nem azon a tényen alapult,
mint azt oly gyakran gondolják, hogy Németországot nagymértékben mozgósították a háborúra, hanem más tényezőkön.
Először is, Hitler gazdasági forradalma Németországban olyannyira lecsökkentette a pénzügyi megfontolásokat, hogy azok
nem játszottak szerepet a gazdasági és politikai döntésekben. Amikor más alapon születtek döntések, akkor a pénzeket
teljesen unortodox finanszírozási módszerekkel biztosították azok végrehajtásához. Franciaországban és Angliában ezzel
szemben az ortodox pénzügyi elvek, különösen a kiegyensúlyozott költségvetés és a stabil árfolyamok minden döntésben
fontos szerepet játszottak, és ez volt az egyik fő oka annak, hogy ezek az országok miért nem mozgósítottak 1936
márciusában vagy 1938 szeptemberében, vagy hogy 1939-ben és 1940-ben mozgósítottak, de miért rendelkeztek teljesen
elégtelen számú repülőgéppel, tankkal, páncéltörő ágyúval és motorizált szállítóeszközzel....
A nyugati hatalmak 1939-es katonai elégtelenségének volt egy másik oka is.
Ez, amely még az ortodox pénzügyek hatásánál is nagyobb jelentőségű, az 1919-1939 közötti időszak katonai elméleteinek
konfliktusaiból adódott. A fegyverszünet húsz éve alatt több, egymásnak hevesen ellentmondó elmélet tartotta a színpadot, és
annyira megbénította a katonák elméjét, hogy képtelenek voltak olyan következetes tanácsokat adni, amelyekre a politikusok
döntéseiket alapozhatták volna. Németországban viszont születtek (nem feltétlenül helyes) döntések, és a cselekvés
folytatódhatott.
Az egyik elméleti vita a harckocsik harcban betöltött szerepe körül dúlt. A harckocsit azért találták ki, hogy megvédje az
előrenyomuló gyalogságot a géppuskatűz ellen, mivel képes volt a géppuskákat működésképtelenné tenni. Ennek
megfelelően a harckocsikat eredetileg a gyalogság közé szórták, hogy együtt haladjanak vele, mindketten olyan sebességgel
haladva, amely nem nagyobb, mint a gyalogosoké, és méterről méterre megszilárdítva a terepet, miközben mindketten
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előrehaladnak. A harckocsik taktikai funkciójának ez a nézete továbbra is megmaradt a magas katonai körökben
Franciaországban és
Angliában egészen 1940 végéig. Ezt a nézetet már egy évtizeddel korábban is élesen megkérdőjelezték azok, akik
ragaszkodtak ahhoz, hogy a harckocsikat különálló egységekbe (páncélos dandárokba vagy hadosztályokba) kell szervezni,
és közeli gyalogsági támogatás nélkül, inkább merőleges oszlopokban, mint párhuzamos sorokban haladva kell használni a
védekező alakzatok ellen, és arra kell törekedni, hogy nagy sebességgel és a lefedett terület megszilárdítása nélkül hatoljanak
át ezeken az alakzatokon, hogy a védekező alakzatok hátulján szétoszolva megzavarják azok utánpótlását, kommunikációját
és tartalékait. Ezen új elképzelések szerint egy ilyen páncélos oszlop által elért áttörést ki lehetne használni, és a területet
motorizált gyalogsággal lehetne megszilárdítani, amely a páncélos hadosztályt teherautókon követné, és leszállva elfoglalná
azokat a területeket, ahol ez a leghasznosabb lenne.
Franciaországban a páncélos hadviselés új elméletét Charles de Gaulle ezredes képviselte a legerőteljesebben. Felettes tisztjei
általában elutasították, így De Gaulle 1940-ben még mindig ezredes volt. A német hadseregben azonban elfogadták ezt az
elméletet, nevezetesen Heinz Guderian 1934-ben, és 1940-ben nagyon hatékonyan alkalmazták a lengyelek ellen a nyugati
fronton és a nyugati fronton.
Teljes erejével egy német páncélos (páncélos) hadosztály két ezred harckocsival és két ezred motorizált gyalogsággal
rendelkezett, plusz különböző speciális századokkal. Ez összesen 14 000 embert jelentett, 250 harckocsival és körülbelül
3000 motorizált járművel. 1939 szeptemberében Németországnak hat ilyen páncéloshadosztálya volt, összesen 1650
harckocsival, amelyek egyharmada 18 tonnás, 37 mm-es löveggel felszerelt (Mark III), kétharmada pedig 10 tonnás (Mark II)
volt. 1940 májusára, amikor a nyugati támadásra került sor, lo páncéloshadosztályok voltak összesen 2000 harckocsival,
amelyek egy része az új Mark IV-es modell volt, egy 23 tonnás szállítójármű, amely 75 mm-es löveget hordozott. A
következő évben nem történt nagyobb növekedés, de a páncélos hadosztályok számát megduplázták az 1940 májusában
meglévő tíz hadosztály felosztásával. Így 1941 júniusában, amikor Németország megtámadta Oroszországot, 20 páncélos
hadosztálya volt összesen 3000 harckocsival, amelyek közül több száz l\lark IV-es volt, de 1000 még mindig Mark II-es.
Ezzel szemben Lengyelországnak 1939-ben csak egy maroknyi harckocsija volt, Franciaországnak 1940 májusában több
mint 3000, a Szovjetuniónak pedig 1941 júniusában mintegy 15 000 szétszórt harckocsija volt, szinte mind könnyű vagy
elavult modell.
A második elmélet, amely a második világháborút megelőző években megbénította a nyugati hatalmakat, a védekező taktika
fölényével foglalkozott a támadó taktikával szemben. Ez a defenzív elmélet, amelynek az angol Basil Liddell Hart volt a
legbeszédesebb képviselője, azt feltételezte, hogy a támadás vonalban fog történni, ahogyan a nyugati hatalmak maguk is
támadásra voltak kiképezve, és hogy egy ilyen támadás a modern fegyverek nagymértékben megnövekedett tűzerője miatt
nagyon kevéssé valószínű, hogy sikerrel járna. Az I. világháború tapasztalatai alapján azzal érveltek, hogy a géppuskák a
végtelenségig fel tudják tartani az előrenyomuló gyalogságot, és hogy a tüzérségi tűz, gondosan elhelyezve és úgy adagolva,
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hogy a terepet lefedje, megakadályozhatja, hogy a tankok elhallgattassák a védekező géppuskákat, hogy a gyalogság
előrenyomulhasson.
A Maginot-vonal ezeken az elméleteken alapult. Mint ilyen, nem volt mélységi védelem (amely arra törekedett volna, hogy a
támadó oszlopokat megtörje azáltal, hogy lehetővé teszi számukra, hogy különböző mélységig hatoljanak be, így elválasztva
a tankokat, a gyalogságot és a tüzérséget, hogy mindegyikükkel foglalkozhassanak.
a megfelelő fegyverekkel, ahogy a lendület szétszóródik), hanem egy merev vonal volt (amely az előtte lévő támadó
vonalakat, mint egészet igyekezett megállítani).
A defenzív fölény elmélete a nyugati államok katonai erőit elégtelen támadó kiképzéssel, gyenge támadó morállal, és
képtelenek voltak távoli szövetségesek (mint Lengyelország) segítségére sietni; a passzív, határozatlan, tétlen katonai
szemléletet helyezte előtérbe (mint amilyet Pétain vagy Gamelin mutatott az 1940 előtti években), és képtelenné tette őket
arra, hogy bármilyen valódi támadást kezeljenek, amikor az ellenük indult. A folyamatos védelmi vonalak elmélete,
amelyeket sértetlenül kell tartani vagy azonnal vissza kell állítani, ha áttörik őket, olyan pszichológiát teremtett, amely
képtelen volt kezelni egy olyan támadást, amely oszlopokban érkezik, és elkerülhetetlenül át kell törnie minden védelmi
vonalat a becsapódás helyén. Amikor ez 1940-ben bekövetkezett, a francia katonai egységek eldobták a fegyvereiket, vagy
megpróbáltak meredeken visszavonulni egy olyan pontra, ahol egy új, folyamatos vonalat lehetett volna létrehozni. Ennek
következtében a lengyelek 1939-ben és nagyobb mértékben a franciák 1940-ben folyamatosan hagyták el azokat az állásokat,
ahonnan nem voltak kiűzve, amíg az egységek túlságosan szétszakadtak ahhoz, hogy reményt adjanak bármilyen folyamatos
vonal újbóli kiépítésére, Franciaország pedig túl kicsinek bizonyult ahhoz, hogy lehetővé tegye a folyamatos visszavonulást.
Az egyetlen alternatívának a megadás tűnt. Mint később látni fogjuk, 1942-re felfedeztek egy másik, rendkívül hatékony
alternatívát, főként Oroszországban.
A két háború közötti időszakban volt egy harmadik, hevesen vitatott elmélet is a légi erő hatékonyságáról. Legszélsőségesebb
formájában ez az elmélet azt állította, hogy Európa legfontosabb városai a háború első huszonnégy órájában szinte teljesen
elpusztíthatók, a nagy erejű robbanóanyagú bombák feldúlják, és a levegőből érkező gáztámadások lakhatatlanná teszik őket.
Ez az elmélet, amely gyakran Giulio Douhet olasz tábornok nevéhez fűződik, sokkal elterjedtebb volt civil körökben, mint
katonai körökben, és fontos szerepet játszott abban, hogy a brit és francia népet meggyőzzék a müncheni egyezmény
elfogadásáról. Mint a legtöbb erőltetett elképzelést, ezt is gyakrabban támogatták szlogenekkel, mint logikával vagy
tényekkel, ebben az esetben olyan jelszavakkal, mint "A bombázók mindig átjutnak". Az elméletet alátámasztó legfőbb
tényeket a spanyol polgárháborúban találták, nevezetesen Guernica 1937-es német pusztításában és Barcelona 1938-as
kíméletlen olasz bombázásában. Senki sem fordított nagy figyelmet arra a tényre, hogy mindkét esetben a célpontok teljesen
védtelenek voltak.
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Az ilyen légi bombázások katonai támogatói, akiknek többsége jóval mérsékeltebb volt Douhet tábornoknál, figyelmüket az
úgynevezett "stratégiai bombázásra" összpontosították, vagyis nagy hatótávolságú bombázó repülőgépek építésére,
amelyeket ipari célpontok és más polgári célpontok ellen használnak, valamint nagyon gyors vadászgépekre, amelyek az
ilyen bombázók elleni védekezésre szolgálnak. Általában lekicsinyelték a légvédelmi tüzérség hatékonyságát, és általában
véve lelkes hívei voltak a külön szervezett és irányított, tehát nem a hadsereg vagy a haditengerészet parancsnokainak
közvetlen ellenőrzése alatt álló légierőnek. Ezek a szószólók igen befolyásosak voltak Nagy-Britanniában és az Egyesült
Államokban.
A stratégiai bombázás hívei kevés bátorítást kaptak Németországban, Oroszországban vagy akár Franciaországban, mivel
mindhárom országban a hagyományos katonatisztek domináns pozícióban voltak. Franciaországban a légierő minden fajtája
általában
elhanyagolták, míg a másik két országban a polgári célpontok elleni stratégiai bombázást teljesen alárendelték a közvetlenül
a harcoló fronton lévő katonai célpontok taktikai bombázásának. Az ilyen taktikai bombázásokhoz rugalmasabb
repülőgépekre volt szükség, amelyeknek a stratégiai bombázóknál rövidebb a hatótávolságuk és kisebb a sebességük, mint a
védekező vadászgépeknek, és amelyeket a szárazföldi erők helyi parancsnokai a legszorosabb ellenőrzésük alatt tartottak,
hogy a bombázási erőfeszítéseiket egyfajta mozgó és nagy hatótávolságú tüzérségként az ellenállás, az utánpótlás vagy a
tartalékok azon pontjaira irányíthassák, amelyek a leghatékonyabban segíthetik a szárazföldi offenzívát. Az ilyen
"zuhanóbombázók" vagy Stukák jelentős szerepet játszottak az 1939-1941-es korai német győzelmekben. Ez a fölény itt is a
minőségen és a használat módján alapult, nem pedig a létszámon. Az 1939-1941-es három nagy hadjáratban Németországnak
körülbelül 2000 repülőgépből álló első vonalbeli légiereje volt, amelynek fele vadászgép, fele taktikai bombázó volt. A másik
oldalon Lengyelország 1939-ben 377 katonai repülőgéppel rendelkezett: Franciaországnak és Nagy-Britanniának 1940-ben
körülbelül 3000; míg a Szovjetuniónak 1941-ben legalább 8000, igen eltérő minőségű repülőgépe volt.
A háború 1939-es kitörésekor a tengeri hatalomról alkotott elképzelések olyan általánosan és szilárd meggyőződéssel voltak
érvényben, hogy csak alkalmanként kérdőjelezték meg őket. Az egyik ilyen elképzelés az volt, hogy a tengeri hatalmat a
nagyágyús tőkehajók uralják, és az összes többi hajó csupán a flotta e gerincének kiegészítőjeként szolgál. Egy ehhez
kapcsolódó elképzelés azt feltételezte, hogy a flotta hatékony működésének területét a fő támaszpontok, például Pearl
Harbor, Gibraltár, Szingapúr, Toulon vagy Kiel elhelyezkedése korlátozza. Egy másik, ritkán vitatott elképzelés szerint a
tengerről nem lehet partra szállni egy védett parton. A tengeri hatalom természetére és korlátaira vonatkozó ezen
elképzeléseket a két háború közötti időszakban csak kisebb kihívások érték, kivéve a légierő olyan szélsőséges hívei részéről,
mint William Mitchell tábornok, az Egyesült Államok hadseregének légiereje. Az ilyen szélsőségeseknek, akik ragaszkodtak
ahhoz, hogy a szárazföldi repülőgépek minden csatahajót (vagy akár minden haditengerészetet) elavulttá tehetnek, nem
sikerült meggyőzniük az admirálisokat vagy a politikusokat. Az Egyesült Államokban Mitchellt hadbíróság elé állították, és
lemondásra kényszerítették. Bár a második világháború tapasztalatai sem a haditengerészet, sem a stratégiai bombázás
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tekintetében nem támogatták a légierő szélsőséges híveinek álláspontját, a szárazföldi és különösen a tengeri hadviselésről az
rg3g-ben uralkodó elképzeléseket 1945-re drasztikusan módosítani kellett.

48. fejezet - A lengyelországi csata, 1939 szeptembere
Lengyelország német megszállása szeptember 1-jén hajnali 4 óra 40 perckor erőteljes légitámadásokkal kezdődött. Ezek a
támadások, amelyek repülőterek, gyülekezési pontok és vasutak ellen irányultak, megsemmisítették a 377 repülőgépből álló
lengyel légierőt, nagyrészt a földön, és a gyorsan előrenyomuló német páncélos hadosztályok páncélos lándzsahegyeivel
együtt lehetetlenné tették Lengyelország teljes mozgósítását, megbénították a lengyel felderítést, megsemmisítettek minden
központi kommunikációs rendszert, és a lengyel ellenállást koordinálatlan harcoló egységek számos töredékére
csökkentették. A lengyelek 30 gyalogos hadosztállyal, egy motorizált dandárral, 38 századnyi harckocsival és nagy tömegű
lovassággal rendelkeztek, de ezeknek csak egy részét tudták bevetésre indítani.
Németország 2000 repülőgéppel (ebből 4oo volt zuhanóbombázó) csapott le Lengyelországra, amelyek 44 hadosztályt
támogattak (ebből 6 páncélos vagy páncélos hadosztály és 6 páncélos és 6 páncélos hadosztály volt).
motorizált). Ezeket az erőket 5 hadseregbe szervezték. A Negyedik hadsereg Pomerániából hajtott lefelé északnyugaton, míg
a Nyolcadik és a Tizedik hadsereg Szászország felől nyomult felfelé, és a három sereg Varsótól nyugatra egy ponton fogó
mozdulattal találkozott. Ezzel egy időben a Varsótól száz mérföldre keletre, a Bug folyónál egy sokkal nagyobb, a lengyel
folyosóról és Kelet-Poroszországból előrenyomuló német Harmadik Hadsereg és a Galíciából és Szlovákiából északkelet felé
haladó német Tizennegyedik Hadsereg egy sokkal nagyobb, a Bug folyóhoz közelítő csipeszmozgást alkotott. A páncélos
hadosztályok, amelyeket zuhanóbombázók támogattak, a támogató gyalogság előtt rohantak, és megzavartak minden lengyel
tervet, kommunikációt és ellátást. A túlságosan előretolt pozíciókba szorult lengyel1 erők hiába próbálták magukat kelet felé,
a Visztula és a Bug folyók felé átverekedni, de szétverték, elszigetelték és megsemmisítették őket. A zsebekben heves, de
reménytelen harcok folytatódtak, de szeptember 15-re, amikor Guderian tankjai bevonultak a kelet-lengyelországi BresztLitovszkba, az ország megsemmisült.
Bár Nagy-Britannia és Franciaország szeptember 3-án hadat üzent Németországnak, nem mondható, hogy háborút indítottak
volna a következő két hétben, amikor Lengyelországban dúltak a harcok.
Brit repülőgépek bolyongtak Németország felett, propagandacélokra szórólapokat dobtak le, és francia járőrök merészkedtek
a Maginot-vonal és a német nyugati fal közötti térbe, de Lengyelországnak nem nyújtottak támogatást. Bár Franciaországnak
hárommillió embere volt fegyverben, és Hitler mindössze nyolc reguláris hadosztályt hagyott a nyugati határon,
Franciaország nem támadott. Szigorú parancsot adtak ki a brit légierőnek, hogy ne bombázzon német szárazföldi erőket, és
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ezt a parancsot április rg40-ig nem módosították; Hitler hasonló parancsát a Luftwaffe felé ugyanezen időszak egy részében
fenntartották. Amikor néhány brit parlamenti képviselő Amery vezetésével nyomást gyakorolt a kormányra, hogy dobjanak
bombákat a Fekete-erdőben lévő német lőszerraktárakra, a légügyi miniszter, Sir H. Kingsley Wood élesen elutasította a
javaslatot, és kijelentette: "A légierőnek nem szabadna bombákat dobnia a Fekete-erdőben lévő német lőszerraktárakra:
"Tisztában van vele, hogy ez magántulajdon? Miért, legközelebb arra fog kérni, hogy bombázzam le Essen városát!" Essen
volt a Krupp lőszergyárak otthona.
A franciák hasonló próbálkozásait, hogy kényszerítsék a franciákat, hogy tegyenek valamilyen lépést Németország ellen,
azzal az indokkal utasították el, hogy ez irritálhatja a németeket, hogy azok visszavágjanak a nyugati hatalmaknak. Hogy a
fellépést követelő angol parlamenti csoportot lecsendesítsék, annak vezéralakját, Winston Churchillt az Admiralitás első
lordjává tették, de a brit haditengerészet olyan lassan lépett akcióba, hogy a német "zseb" csatahajók el tudtak menekülni a
kikötőkből és az Északi-tengerről ki a nyílt tengerre, ahol kereskedelmi portyázókká válhattak. Németország blokádját olyan
felületes módon hozták létre, hogy a semleges Németalföldön keresztül továbbra is nagy mennyiségű francia vasérc és más
árucikkek jutottak Németországba, cserébe az ugyanezen az útvonalon érkező német szénért. Ezek a cserék hetekig
folytatódtak. Hitler a maga részéről utasítást adott a légierejének, hogy a nyugati határt csak felderítés céljából lépje át, a
haditengerészetének, hogy ne harcoljon a franciákkal, a tengeralattjáróinak pedig, hogy ne zaklassák az utasszállító hajókat,
és a fegyvertelen kereskedelmi hajókkal a nemzetközi zsákmányjog bevett szabályai szerint bánjanak. E parancsoknak
nyíltan nem engedelmeskedve egy német tengeralattjáró szeptember 3-án figyelmeztetés nélkül, 112 emberéletet követelve
elsüllyesztette az Atlanti-óceánon nyugat felé tartó Athenia nevű utasszállítót.
Miközben Lengyelország összeomlott, anélkül, hogy a segítségére kezet emeltek volna, Hitler felkérte a Szovjetuniót, hogy
keletről szállja meg Lengyelországot, és foglalja el azokat a területeket, amelyeket
amelyeket az augusztus 23-i szovjet-német megállapodásban kapott. Az oroszok nagyon akartak lépni, hogy a németek minél
távolabb álljanak meg a szovjet határoktól, de kétségbeesetten féltek attól, hogy ha mégis bevonulnak Lengyelországba, a
nyugati hatalmak a Lengyelországnak nyújtott garanciájuk támogatására hadat üzenhetnek Oroszországnak, és akkor háborút
indítanak a Szovjetunió ellen, miközben nem harcolnak Németország ellen, sőt, a gazdasági és katonai segélyeket is
Németországnak engedik.
Ennek megfelelően a Kreml szeptember 17-ig elhalasztotta a Lengyelország elleni inváziót. Ezen a napon a lengyel kormány
kérvényt nyújtott be Romániához, hogy abban az államban kereshessenek menedéket. A Szovjetunió úgy érezte, hogy nem
lehet Lengyelország elleni agresszióval vádolni, ha lengyel földön még mindig nem létezik lengyel kormány. A szovjet
vezetők azzal az ürüggyel igyekeztek igazolni a lengyel területre való előrenyomulásukat, hogy helyre kell állítaniuk a
rendet, és védelmet kell biztosítaniuk a kelet-lengyelországi ruszin és fehérorosz népeknek. A szovjet és a náci hadseregek
incidensek nélkül találkoztak. Szeptember 28-án Molotov és Ribbentrop között újabb megállapodás született, amely
felosztotta Lengyelországot. Eszerint Litvánia a szovjet szférába került, míg magában Lengyelországban a német szférát a
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Visztulától keletre a Bug folyóig a régi Curzon-vonal mentén kiterjesztették, mert Oroszország követni akarta a nemzetiségi
határt.

49. fejezet - A Blitzkrieg, 1939. szeptember 1. - 1940. május

A lengyel hadjárat végétől a Dánia és Norvégia elleni 1940. április 9-i német támadásig tartó időszakot gyakran nevezik
Sitzkriegnek (ülőháború) vagy akár "álháborúnak", mert a nyugati hatalmak nem tettek valódi erőfeszítéseket Németország
elleni harcra. Ezek a hatalmak a gazdasági blokád lassú folyamatát igyekeztek legfőbb fegyverükként használni, hogy
elkerüljék a veszteségeket. Amíg hivatalában volt, Chamberlain meg volt győződve arról, hogy katonai döntés nem születhet,
és Németországot csak gazdasági intézkedésekkel lehet legyőzni. A brit vezérkari főnökök még Franciaország bukása után is
kijelentették: "A gazdasági tényezőtől függ egyetlen reményünk arra, hogy Németország bukását elérjük".
Október elején Hitler óvatos ajánlatot tett a nyugati hatalmakkal való béketárgyalásra, arra hivatkozva, hogy a harcok oka,
Lengyelország, már nem létezik. Ezt az ajánlatot a nyugati hatalmak azzal a nyilvános nyilatkozattal utasították el, hogy
elszántak Hitler rendszerének megsemmisítésére. Ez azt jelentette, hogy a háborúnak folytatódnia kell. A Hitler ajánlatára
adott brit válasz, és valószínűleg a francia válasz is, nem annyira a háború folytatásának vágyán alapult, mint inkább azon a
meggyőződésen, hogy Hitler uralma Németországban bizonytalan, és a béke elérésének legjobb módja az lenne, ha magában
Németországban valamilyen Hitler-ellenes mozgalmat ösztönöznének. Chamberlain szenvedélyes személyes gyűlöletet érzett
Hitler iránt, amiért az tönkretette a megbékélési terveit. Azt remélte, hogy egy hosszú gazdasági blokád olyan
elégedetlenséget fog kelteni Németországon belül, hogy Hitler eltávolítható lesz, és béke köttetik.
A német mozgósítás és a szövetségesek gazdasági blokádja
Németország rendkívül sebezhető volt a blokáddal szemben, de annak hatásai nem voltak meghatározóak. Hitler néhány
alkalmi fenyegetése ellenére, miszerint Németország felkészült egy bármilyen hosszúságú háborúra, nem készültek tervek
egy hosszú háborúra, és 1943 előtt Németország nem tett valódi erőfeszítéseket a gazdasági mozgósításra. Az ország
fegyvergyártásra szolgáló ipari üzemét az 1937-1942 közötti öt évben csak kis mértékben növelték, így az általános
vélekedéssel ellentétben Németország ebben az időszakban nem volt sem állig felfegyverkezve, sem teljesen mozgósítva.
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Az 1939-1942 közötti négy év mindegyikében Nagy-Britannia harckocsi-, önjáró löveg- és repülőgépgyártása magasabb volt,
mint Németországé. A háború első négy hónapjában (1939. szeptember-december) például Anglia 314 harckocsit gyártott,
míg Németország
247. A németek arra számítottak, hogy minden egyes hadjárat olyan rövid ideig tart majd, hogy nem lesz szükség valódi
gazdasági mozgósításra. Ez a politika sikeres volt egészen addig, amíg Hitler 1941-ben meg nem akadt Oroszországban, de
még ott is a Führer meggyőződése, hogy Oroszország már egy újabb támadás után összeomlik, hónapokig késleltette a
gazdasági mozgósítást.
Hitler még 1941 szeptemberében kiadta a fegyverkezési termelés jelentős csökkentésére vonatkozó parancsot, és a német
gazdasági rendszer teljes mozgósítására felszólító ellenparancsot csak az év utolsó napján adták ki. A mozgósítás még ekkor
sem volt teljes vagy ahhoz hasonló. A német hadügyminisztérium 1944-es évre, a nagy erőfeszítések évére vonatkozó
nyilvántartásai azt mutatják, hogy Németország termelésének csak mintegy 33 százalékát fordították abban az évben
közvetlen háborús célokra, szemben az Egyesült Államok 40 százalékával és Nagy-Britannia közel 45 százalékával. A
repülőgépgyártás terén tett erőfeszítések eredményét mutatja, hogy Németország 1944-ben közel 40 000 mindenféle
repülőgépet gyártott, míg Anglia majdnem 30 000-et, az Egyesült Államok pedig több mint 96 000 katonai repülőgépet
gyártott ugyanebben az évben:
Németország 1942-ben megkezdett gazdasági mozgósítását Fritz Todt mérnöknek kellett volna végrehajtania, aki a Westwall
építéséért felelt. Todt azonban 1942. február 12-én repülőgép-szerencsétlenségben életét vesztette. Utódja, Albert Speer nagy
képességű szervező volt, de feladatait több más hivatallal, köztük Göring Négyéves Tervének szervezetével kellett
megosztania, és ideje nagy részét azzal töltötte, hogy megállapodásokat tárgyaljon, hogy ezektől megszerezze a szükséges
forrásokat. A Központi Tervtanács, amelyben Speer egyike volt a négy embernek, az anyagi erőforrások legfelsőbb
elosztására vonatkozó hatáskörrel rendelkezett, de a munkaerő felett nem gyakorolt ellenőrzést. 1943. szeptember 2-án Speer
hivatalát összevonták a Gazdasági Minisztérium nyersanyagügyi osztályával, és létrehozták a Fegyverkezési és Haditermelési
Minisztériumot. Ez az új szervezet a termelési program egyre nagyobb része felett szerzett ellenőrzést, anélkül, hogy valaha
is megszerezte volna annak fontos részeit. Tizennyolc hónapba telt, mire megszerezte az irányítást a haditengerészeti gyártás
felett, beleértve a tengeralattjárókat és az ágyúkat is (1943 júliusától 1944 decemberéig), míg Speer csak 1944 márciusában
vette át a vadászgépek gyártását, és 1944 júniusában az összes többi repülőgépet, kivéve a "sugárhajtásúakat". Ugyanakkor
egyre több haditermelés került az S.S. kezébe, mert a koncentrációs táborok feletti ellenőrzése révén a legnagyobb
rendelkezésre álló munkaerő-készletet kapta. Ennek eredményeképpen Speer hivatala soha nem rendelkezett a gazdasági
mozgósítás teljes ellenőrzéséhez hasonlóan teljes mértékben. Elképesztő, hogy Németország ilyen nagy háborús
erőfeszítéseket tudott volna véghezvinni gazdasági életének ilyen rozoga megszervezésével.
Amikor Németország 1939 szeptemberében megkezdte a háborút, kőolajának, gumijának és vasércének kevesebb, mint
egyharmada volt hazai eredetű; békeidőszaki fogyasztás mellett mindössze kéthavi benzinkészlettel és körülbelül háromhavi
594

repülőgép-üzemanyaggal rendelkezett. Németország kevesebb mint 100 000 tonna benzint és olajat használt fel
Lengyelországban és kevesebb mint 500 000 tonnát Dánia, Norvégia, Németalföld és Franciaország meghódítása során 1940
áprilisa és júniusa között, de eközben mintegy kétmillió tonnát zsákmányolt, főként Franciaországban.
A Németország elleni brit gazdasági hadviselés eleinte inkább mennyiségi, mint minőségi volt, az összes hadianyagellátás
csökkentésére törekedett, ahelyett, hogy - mint később - néhány létfontosságú árucikk, például a golyóscsapágyak vagy a
repülőgép-üzemanyag ellátásának megszakítására összpontosította volna a figyelmét. A blokád kevés valódi erőfeszítéssel
azonnal képes volt elvágni Németország kőolajtermék-ellátásának több mint felét és vasércének csaknem felét, de általában
véve a blokád lassan épült ki. Nagyon gyenge volt a
Az 1940 júniusi franciaországi elestet megelőző teljes időszakban az angol-francia koordináció elég gyenge volt, és általános
megállapodás volt arról, hogy nem alkalmaznak légi bombázást, megelőző vásárlást, az ellenséges termékek exportjának
ellenőrzését vagy a semleges vásárlások rationálását. A gazdasági hadviselés e különleges technikáit csak 1940 tavaszán
kezdték alkalmazni, közvetlenül azelőtt, hogy Franciaország eleste megzavarta őket.
A csempészet ellenőrzésére és a német import mennyiségi korlátozásának elérésére irányuló korai brit erőfeszítések olyan
terhet róttak a haditengerészetre, amelyet az nem tudott elviselni, különösen a konvojkísérő szolgálatot teljesítő hadihajók
iránti igény miatt. Ez utóbbi tekintetben Nagy-Britannia nagyon szerencsés volt, mert Németország itt is szánalmasan
felkészületlen volt egy nagyobb háborúra. Az első német tengeralattjáró 1935-ös vízre bocsátásától a háború kitöréséig
terjedő időszakban a német haditengerészet mindössze 57 tengeralattjárót épített. Ezek közül csak 26-ot szereltek fel az
Atlanti-óceánon való szolgálatra. Ezek olyan korlátozásoknak voltak kitéve, különösen a hatótávolságuk tekintetében, hogy
egyszerre kevesebb mint tízet lehetett a hajózási övezetben tartani. A brit aknamezők a La Manche-csatornában, amelyek
három tengeralattjárót azonnal megsemmisítettek, szükségessé tették, hogy ezek a hajók a Skóciától északra vezető
útvonalon induljanak, aminek következtében a korlátozott hatótávolság miatt nem tudtak a nyugati szélesség 12° 3o' -nál
(Írországtól mintegy 80 mérföldre nyugatra) nyugatabbra tevékenykedni, így a brit haditengerészetnek nem kellett ennél a
vonalnál nyugatabbra konvojozni.
Ami a tengeralattjárókat illeti, 1941 második feléig nem történt javulás ebben a helyzetben. A tengeralattjárók
elsüllyesztésének száma elérte a havi hetet, és Németország pótlási kapacitása e fegyverek gyártására elérte a havi 15-öt
(szemben az első világháború havi 2j-vel). Ez a termelési tartalék lehetővé tette, hogy a tengeren lévő német tengeralattjárók
számát az 1941. áprilisi 15-ről az év végére 60-ra emeljék, folyamatos lépésekkel. Ezt a javulást német szempontból
ellensúlyozta a brit tengeralattjáró-ellenes védelmi taktika javulása, mint látni fogjuk, de a küzdelem olyan súlyossá vált,
hogy méltán nevezik az atlanti csatának. A témával való jelenlegi foglalkozásunk abban rejlik, hogy a német tengeralattjárótámadás elégtelensége 1939-1941-ben jelentősen megkönnyítette a brit haditengerészet számára a blokádproblémával való
megbirkózást.
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A csempészáru-ellenőrzési munkában a gyanús kereskedelmi hajókat arra kényszerítették, hogy rakományuk átvizsgálása
céljából egy ellenőrző kikötőbe álljanak be. Ellenőrző kikötőket helyeztek el Kanadában, a Földközi-tengeren, Skócia északi
részén és másutt, de az Egyesült Államok nem engedélyezte, hogy a Karib-tenger térségében is legyen ilyen. Amikor a
feltartóztatott hajók kezdték eltömíteni ezeket a kikötőket, a hajók egész kategóriáit mentesítették az ellenőrzés alól. Ez
vonatkozott például az amerikai hajókra 1940 januárja után. A torlódások és késedelmek csökkentése érdekében a brit
képviselők az indulási kikötőkben kereskedelmi útleveleket, úgynevezett navicerteket adtak ki a hajóknak, amelyek
igazolták, hogy nem tartanak csempészárut, és részletes jelentést adtak rakományukról, és általában mentesültek az
átvizsgálás és a késedelem alól. A navicerts használatát, amely kezdetben önkéntes volt, 1940 júliusában kötelezővé tették.
Ezzel egyidejűleg megtagadták a brit hitelek, javítási lehetőségek, biztosítások, üzemanyagtöltő állomások, térképek és
mindenféle hajózási segédeszköz használatát azoktól a hajóktól, amelyek nem rendelkeztek brit "hajóengedéllyel". Ez a
rendszer az Egyesült Államok nem hivatalos támogatásával fokozatosan lehetővé tette, hogy a világ hajózásának nagy részét
ellenőrzésük alá vonják. Az Egyesült Államok és más országok 1940-től együttműködtek abban is, hogy az utasokat és a
postai küldeményeket olyan pontokon keresztül irányítsák át, mint a Bermudák vagy Gibraltár, ahol a britek átvizsgálhatták
őket. Ezáltal Nagy-Britannia ellenőrzése alá vonta az információkat és az ellenséges pénzeszközöket a blokád céljaira.
Annak érdekében, hogy csökkentsék az ellenség külföldi vásárlási képességét, pénzügyi kapcsolatait elvágták, külföldi
pénzeszközeit befagyasztották, exportját pedig blokkolták. [Valójában a pénzügyi és vállalati monopóliumok és kartellek
Németországban, Nagy-Britanniában, Franciaországban és az Egyesült Államokban egy bonyolult titkos rendszert hoztak
létre, hogy Németországot pénzzel és hadianyagokkal lássák el.] Az Egyesült Államok is együttműködött ezekben az
erőfeszítésekben, befagyasztva a különböző nemzetek pénzügyi vagyonát, amint azokat az agresszor hatalmak
meghódították, és végül 1941 június-júliusában magukat az agresszorok vagyonát is. Ennek az erőfeszítésnek az egyik
legfontosabb lépése volt a német szén tengeri exportjának megszakítása a Balti-tengeren keresztül Olaszországba 1940.
március 5-én, három hónappal azelőtt, hogy maga Olaszország is hadviselő féllé vált. Ez megzavarta az olasz gazdaságot.
Azok az erőfeszítések, hogy Olaszország szükségletének csak a felét szállítsák Németországból vasúton, majdnem
megzavarták a német szállítási rendszert (mivel ehhez 15 000 vasúti kocsi használatára volt szükség). Ugyanakkor az olasz
export visszafogása és a brit szénvásárlás szükségessége szinte egy csapásra 2,3 milliárd tűzről 1,3 milliárd tűzre
csökkentette az olasz aranytartalékot.
Mivel a brit haditengerészetnek nem voltak olyan hajói, amelyekkel a csempészet teljes ellenőrzését a hajók megállításával,
átvizsgálás céljából érvényre tudta volna juttatni, különböző eszközöket alkalmaztak. 1939 decemberétől kezdődően olyan
megállapodásokat kötöttek semleges országokkal, amelyekben ez utóbbiak vállalták, hogy nem reexportálják importjukat
Nagy-Britannia ellenségeinek. A semleges importra vonatkozóan 1940 júliusának végén bevezették a kötelező
élelmiszerjegyzéket. Ezzel egyidejűleg megkezdődött a létfontosságú árucikkek megelőző felvásárlása a forrásuknál, hogy
Németország és szövetségesei ne juthassanak hozzájuk. A korlátozott brit források miatt a megelőző felvásárlás e feladatának
nagy részét az Egyesült Államok vette át, 1941 februárjára szinte teljesen.
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1941 után a blokád egyre hatékonyabbá vált, különösen a semleges országok (mint a Szovjetunió, Japán és az Egyesült
Államok) kiiktatásával és a mennyiségi ellenőrzésről a minőségi ellenőrzésre való áttéréssel. Ebben az új rendszerben a
blokád néhány létfontosságú anyagra és árucikkre koncentrált, megpróbálta növelni ezek német felhasználásának arányát,
vagy bombázással vagy szabotázzsal csökkenteni készleteiket, és olyan anyagokat keresett fel, amelyek
(mint például az ipari gyémántokat) a forrásaiknál, gyakran a Föld távoli régióiban, majd a gazdasági hírszerzés információi
alapján követték őket addig a pontig, ahol Nagy-Britannia lefoglalással vagy megelőző vásárlással hozzájuthatott.
A blokádot Nagy-Britannia a nemzetközi jog vagy a semlegesek jogainak kevéssé figyelembe vételével hajtotta végre, de a
semlegesek részéről viszonylag kevés tiltakozás érkezett, mivel a legbefolyásosabb semlegesek már olyan mélyen
elkötelezték magukat az egyik vagy a másik oldal mellett, hogy aligha tekinthetők semlegesnek, és nem is voltak hajlandók
megvédeni ezt a státuszt. Az Egyesült Államok nyíltan Nagy-Britanniát, míg Olaszország és Japán ugyanilyen nyíltan
Németországot favorizálta. A Szovjetunió egyik oldalt sem favorizálta, de nagyon félt mindkettő támadásától; 1940 áprilisáig
inkább Nagy-Britanniától és Franciaországtól tartott, Norvégia és Franciaország eleste után pedig egyre inkább
Németországtól. Mindkét félelem, a földrajzi és politikai körülmények miatt, Németország teljes körű gazdasági
támogatására késztette. Ez egészen a Szovjetunió elleni 1941. június 22-i német támadás napjáig folytatódott.
Az 1939. augusztus 19-i náci-szovjet kereskedelmi megállapodás azt ígérte, hogy Németország 200 millió márka hitelt nyújt
Oroszországnak gépekre és ipari létesítményekre, cserébe 180 millió márka értékű orosz nyersanyagért. 1940. február 11-én
egy új megállapodás 750 millió márka értékűre emelte ezt a cserét, és előírta, hogy az orosz szállítások 18 hónap alatt
történnek, és 27 hónapra szóló német szállítások fizetik ki őket, a számlákat pedig ebben a z:3 arányban hathavonta kell
kiegyenlíteni. Oroszország ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy megkönnyíti az Iránból, Afganisztánból és a Távol-Keletről,
Szibérián keresztül Németországba irányuló áruforgalom átrakodását.
Ez a Németország elleni blokádban lévő transzszibériai rés nagy jelentőségű lehetett, mert lehetővé tette Németország
számára, hogy kapcsolatot tartson fenn a szövetséges Japánnal, és útvonalat biztosított a hollandiai Indiák és Délkelet-Ázsia
ón-, gumi- és olajkészleteihez. A szállítási nehézségek, az oroszok és a japánok teljes körű együttműködésének hiánya,
valamint a fizetési problémák azonban a Németországba irányuló transzszibériai szállítmányok 1940-es összmennyiségét
körülbelül 166 000 tonnára csökkentették, amelyből 58 000 tonna szójabab és 45 000 tonna bálnaolaj volt. 1941 öt
hónapjában, az oroszországi háború kitörése előtt ez a Németországba irányuló árutranzit elérte a 212 000 tonnát, amelyből
142 000 tonnát a szójabab és a bálnaolaj tett ki. Az olyan alapvető cikkek, mint a gumi, az ón, a réz, a gyapjú vagy a
kenőolajok a teljes mennyiségnek csak kis töredékét tették ki.
Németország sokkal jobban teljesített a Szovjetunióból származó áruk beszerzésében, mivel az 1939. szeptember r. és 1941.
június 22. közötti 22 hónap alatt a teljes mennyiség 4 541 202 tonna volt. A legnagyobb tételek ebben a számban 1.594.530
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tonna gabona, 777.691 tonna fa és fűrészáru, 641.604 tonna kőolajtermék, 165.157 tonna mangánérc és 139.460 tonna gyapot
voltak, de ismét csak viszonylag kis mennyiségben érkeztek olyan létfontosságú védelmi anyagok, amelyekre
Németországnak sürgősen szüksége volt. Másrészt, azok a tételek, amelyeket Németország megszerzett, nagyon
jövedelmezőek voltak számára, mert Németország messze elmaradt az Oroszországnak való törlesztéssel, és ez a helyzet
1941 júniusának közeledtével egyre rosszabbá vált. A Németország által fizetségként ígért anyagok a szovjet védelem
számára nagy értékű ipari termékek voltak, és Németország a lehető legjobban késleltette a szállításokat, mert
Hitler keleti támadási tervei miatt. A szovjet követelések, hogy a németek pótolják a fizetési hátralékot, egyike lett azoknak
az ingereknek, amelyek 1941-ben felgyorsították a nácik Oroszország elleni támadását.
Összességében a blokádnak 1945-ig nem volt döntő hatása Németország hadrafoghatóságára. Miután megvizsgálták az erre a
problémára vonatkozó bizonyítékokat, a washingtoni Külgazdasági Hivatal blokádfőnökei a következőket írták:
"Németország haditermelését és katonai műveleteit soha nem akadályozta komolyan semmilyen alapvető nyersanyag vagy
ipari termék hiánya, egyetlen kivétellel, a kőolajjal - és még ez a hiány is inkább a román olajmezők szovjet hadsereg általi
elfoglalásának és Németország szintetikus termelésének koncentrált bombázásának együttes hatásából, mint közvetlenül a
gazdasági hadviselésből adódott". Ugyanezek az írók rámutatnak, hogy Németország élelmiszerellátása, az egy főre jutó
kalóriában kifejezve, a háború előtti szinten volt egészen a háború utolsó hónapjaiig.
Az, hogy a németek képesek voltak megbirkózni a blokáddal, nagyrészt magas szintű mérnöki képességeiknek és a
meghódított Európa kíméletlen kizsákmányolásának volt köszönhető, különösen az uralt területek munkaerejének. A német
mérnöki képességek lehetővé tették az anyaghiány áthidalását vagy a légitámadások által megrongált ipari üzemek
helyreállítását, de ezekhez az erőfeszítésekhez egyre több és több emberre volt szükség, ami Németországból hiányzott. A
munkaerő-utánpótlás növelését Lengyelország, Csehszlovákia, Oroszország és más országok rabszolgasorba taszított
népeinek leigázásával érték el. Ugyanígy a német élelmiszerkészletet is úgy tartották fenn, hogy éheztették ezeket a
rabszolgasorban tartott népeket.
A háború korai szakaszában a blokád nem volt hatékony a német mozgósítás alacsony szintje, a blokád alkalmazásának lassú
és hibás módja (talán szükségszerűen), a semleges és nem harcoló országok nagy száma, a Németországba SzovjetOroszországon és Vichy-Franciaországon keresztül történő kiszivárgások miatt, a mennyiségi ellenőrzések hatástalansága
egy korlátozott tengeri őrjárat alatt, és a német hódítások sorozata, amelyek olyan értékes javakat vontak közvetlen német
ellenőrzés alá, mint a norvég vasércútvonal, a francia vasbányák és alumíniumipar, a román olajkutak vagy a jugoszláv
rézbányák.
A szovjet határvidék, 1939 szeptembere és 1940 áprilisa között
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Az 1939 szeptemberétől 1940 áprilisáig tartó "álháború" idején Nagy-Britanniában, Franciaországban és Németországban
voltak olyanok, akik hajlandóak voltak a végsőkig harcolni, és voltak olyanok, akik béketűrőek voltak. Ezek a személyek
kiterjedt intrikákba és keresztbe-kasul intrikákba bocsátkoztak a béke kialkudása vagy megakadályozása érdekében. Ezen
erőfeszítések közül az egyik legnagyobb nyilvánosságot kapott az 1939. novemberi úgynevezett "venloi incidens". Október
8-án Hitler utasította a parancsnokságon lévő tábornokait, hogy készüljenek fel az azonnali támadásra Németalföld és
Franciaország ellen. Röviddel ezután a hollandiai brit katonai hírszerzés két tagját, akik hivatalosan a hágai brit diplomáciai
képviselethez tartoztak, felkereste egy férfi, akiről azt hitték, hogy a német vezérkar elégedetlen tábornokainak ügynöke. Ez a
férfi, aki valószínűleg mindkét félnek dolgozó "kettős ügynök" lehetett, a béketárgyalások lehetőségéről kívánt tárgyalni, ha
a német tábornokok államcsíny útján eltávolítják Hitlert és legfőbb társait.
Az ajánlat hitelesnek tűnt, mert a brit vezetőket 1938 augusztusa óta megkeresték hasonló, hitelesnek ismert ajánlatokkal, és
éppen akkor, 1939 végén volt a német vezérkar egyik tagja, aki információkat (többek között Hitler Hollandia elleni tervezett
támadásának időpontját) továbbított a berlini holland katonai attasénak.
Lord Halifax engedélyével a két brit tiszt, Richard Henry Stevens őrnagy és Sigismund Payne-Best százados a holland
kormány megfigyelőjével, Klop hadnaggyal együtt öt találkozót tartott holland területen a német tárgyalófelekkel. Az ötödik
találkozón, november 8-án Venlóban a tárgyalók, akik valójában az S.S. biztonsági rendőrségének tagjai voltak, lelőtték Klop
hadnagyot, és a holttestével, a két brit ügynökkel, egy holland sofőrrel és az autóval, amelyben utaztak, Németországba
menekültek. Az incidens akkoriban nagy visszhangot keltett, és egyes körökben úgy vélték, hogy ez azt jelzi, hogy NagyBritannia valóban kiutat akar találni a konfliktusból, annak ellenére, hogy kijelentette, hogy a végsőkig harcolni akar.
A venloi incidens csak egy volt a nyugati hatalmak és Németország közötti béke megkötésére irányuló számos sikertelen
kísérlet közül, és összességében meglehetősen jelentéktelen volt a Lengyelország legyőzését követő hat hónapban. Ezek az
erőfeszítések a "álháború" harcainak elmaradásával együtt meggyőzték a Szovjetunió vezetőit arról, hogy a nyugati
hatalmaknak kevés szívük van a Németország elleni harcban, és inkább Oroszországgal harcolnának. Mint látni fogjuk, ez
valószínűleg igaz volt Chamberlainre és közeli munkatársaira, valamint Daladier-re és utódjára, Paul Reynaud-ra, a francia
miniszterelnökre. A nyugati hatalmak vagy Németország támadásának elkerülése vagy legalábbis elhalasztása lett a szovjet
politika fő célja, és minden erőfeszítést megtettek Oroszország katonai, stratégiai és politikai pozíciójának megerősítésére. A
Kremlben a szeptembertől májusig terjedő időszakban úgy érezték, hogy a nyugati hatalmak részéről nagyobb a támadás
veszélye, mint Németország részéről, mivel Németországnak olyan nagy szüksége volt az orosz nyersanyagokra, hogy
valószínűleg megtartaná a békét, ha a Szovjetunió komoly erőfeszítéseket tenne a Németországgal kötött gazdasági
megállapodások teljesítésére. Ráadásul az augusztus 23-i és szeptember 28-i politikai megállapodások, mivel szabad kezet
adtak a Szovjetuniónak egy meghatározott vonaltól keletre, lehetővé tették Oroszország számára, hogy megerősítse
Németország elleni védelmét azáltal, hogy határait és katonai támaszpontjait előrenyomulva egészen addig a vonalig
meghosszabbította. Továbbá a szovjet vezetők úgy vélték, hogy a Németországgal való teljes gazdasági együttműködés
meggyőzheti Hitlert, hogy gyakoroljon nyomást Japánra, hogy csökkentse a szovjet távol-keleti határra gyakorolt nyomását.
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A szovjet Távol-Keletre gyakorolt japán nyomás 1938-ban és 1939-ben érte el tetőpontját, amikor a japán hadsereg két
támadást intézett szovjet terület ellen. A második ilyen támadás, a mandzsúriai-mongol határon lévő Nomonhan-nál, jelentős
japán vereséget eredményezett, amelyben Nippon 52 000 áldozatot szenvedett; a támadásnak az 1939. szeptember 16-án
aláírt fegyverszünet vetett véget, mindössze egy nappal azelőtt, hogy az orosz erők megkezdték a bevonulást
Lengyelországba. Diplomáciai szempontból a szovjet távol-keleti politika sikeres volt, mert Hitler az 1939-1941-es években
nyomást gyakorolt Japánra, hogy az ázsiai szárazföld északi részén való terjeszkedési törekvéseit mérsékelje, és ezt a brit
Malajzia és Holland Kelet-India elleni hadmozdulattal helyettesítse. A japánok nomonháni veresége és az a tény, hogy a
Japán számára szükséges nyersanyagokat inkább délen találták meg, mint a japánok.
mint Mongóliában, Szibériában vagy akár Észak-Kínában, meggyőzte Japánt, hogy elfogadja az irányváltást. Szovjet
nagykövet 1939 novemberében tért vissza Tokióba, 1938 júniusa óta először.
Az 1929 és 1941 októbere közötti időszakban a Szovjetunió kiváló információkkal rendelkezett a japán ügyekről a távolkeleti "mesterkémjétől", Richard Sorge-tól. Sorge, aki 1933-tól a náci párt tagja, ugyanettől az évtől kezdve számos tokiói
német újság képviselője, 1939-1941-ben pedig a tokiói német nagykövetség sajtóattaséja volt, a német nagykövettel való
saját bensőséges kapcsolatai és a japán kormánykörökben működő titkos ügynökei (köztük Szaionji, az "utolsó Genro"
fogadott fia és Ozaki, Konoye herceg tanácsadója) miatt kiváló ismeretekkel rendelkezett a Távol-Kelet legtitkosabb
ügyeiről. Azzal, hogy beszámolt Moszkvának a japán katonai erők állapotáról és a japán kormányon belül a britellenes
befolyás fokozatos győzelméről az oroszellenes befolyással szemben, Sorge lehetővé tette a Szovjetunió számára, hogy
gyengítse a távol-keleti védelmét, hogy aztán Európában megerősítse azt.
Európában Lengyelország megszállása után (amely az orosz központot árnyékolta) a szovjet vezetők két terület miatt
aggódtak. Délen, beleértve a Balkánt, a Dardanellákat vagy a kaszpi olajmezőket, nagyon tartottak egy angol-francia
támadástól, míg a Baltikumban a nyugati hatalmaktól és Németországtól egyaránt.
A nyugati hatalmaktól való szovjet félelem délen számunkra teljesen alaptalannak tűnik, de 1939-ben nagyon is valósnak tűnt
számukra. Az 1945 óta nyilvánosságra került információk azt mutatják, hogy volt némi alapja ennek a félelemnek, de az
Oroszországot fenyegető angol-francia veszély sokkal nagyobb volt a Baltikumban, mint délen. Ez utóbbi területen a Kreml
gyanakodott a francia Keleti Hadseregre Szíriában. Az oroszok úgy vélték, hogy Maxime Weygand tábornok több százezer
fős haderővel rendelkezik, amelyet Iránon vagy Törökországon keresztül kíván felhasználni a Kaszpi-tenger térségében lévő
orosz olajmezők elleni támadásra. 1940 januárjában Németország olyan jelentéseket kapott Párizsból, hogy Weygand
Romániából szándékozik megtámadni a Szovjetuniót. Tény, hogy Wevgat1d csak három rosszul felszerelt hadosztállyal
rendelkezett, összesen mintegy 40 000 emberrel, és tervei nagyrészt védekező jellegűek voltak. Azt remélte, hogy támogatni
tudja a Törökországnak, Görögországnak és Romániának nyújtott szövetséges garanciákat (amelyeket 1939 áprilisában
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adtak), és hogy Szalonikából északra vonulva megvédheti a román olajmezőket, ha Németország, Magyarország vagy
Bulgária bármilyen háborús lépést tenne a Balkánon.
A balkáni politikai helyzet olyan bizonytalan stabilitású volt, hogy a nyugati hatalmak nem mertek lépni a térségben, mert
attól féltek, hogy minden összeomlik.
Törökország, Görögország, Románia és Jugoszlávia egy balkáni antantban egyesült, amelynek célja a bolgár agresszió
megakadályozása volt. Mivel ez a négy állam több mint száz hadosztályt tudott mozgósítani, bár minden modern és nehéz
felszereléssel nem rendelkeztek, így nyugton tudták tartani Bulgáriát. Sajnos a balkáni antantot nem Olaszország vagy
Németország elleni védelemre tervezték, ahol az igazi veszély rejlett.
Olaszországnak különböző tervei voltak arra, hogy az 1939 áprilisában elfoglalt albán területről megtámadja Görögországot.
Teljesen kiforrott tervei voltak arra is, hogy Jugoszláviát megzavarja az Ante Paveliæ vezette horvát felkelés támogatásával
és támogatásával az ott uralkodó szerb többség ellen.
állam ellen. Az "álháború" során az olaszok abban reménykedtek, hogy a nyugati hatalmak megengedik Olaszországnak,
hogy végrehajtsa Jugoszlávia elleni tervét, hogy megakadályozza a németek bármilyen mozgását ezen a területen. Ez az
engedélyezés lehetségesnek tűnt abból a tényből, hogy a demokratikus államok nem vállaltak garanciát Jugoszláviára, mint a
balkáni antant másik három államára. Olaszország Noms projektjét 1940. június elejére tűzték ki, de Hitler nyugati támadása
megszakította, amelyet - olasz partnerének értesítése nélkül - május 10-én hajtott végre.
A délkelet-európai instabilitás másik eleme Magyarország helyzete volt, amely Erdély Romániától való leválasztására
törekedett. Mivel Magyarország ezt a területet saját erejéből nem tudta elfoglalni, inkább Olaszországtól kért támogatást,
mint Németországtól (amitől a magyarok tartottak). Olasz támogatással Magyarország 1939 szeptemberében megtagadta,
hogy német csapatok lépjék át területét, hogy megtámadják Lengyelországot, és tárgyalásokat kezdett Olaszországgal egy
olyan megállapodásról, amelynek értelmében Aosta hercegének felajánlják Magyarország koronáját, mint Magyarország
kétértelmű alkotmányos helyzetének németellenes megoldását.
Ezt a tervet, akárcsak a horvátországi projektet, Németország és Oroszország növekvő balkáni rivalizálása felborította.
Az 1939 szeptemberétől 1940 júniusáig tartó időszakban Hitlernek nem voltak politikai ambíciói sem a Balkánnal, sem a
Szovjetunióval szemben. Mindkettőtől nem akart mást, mint a nyersanyagok maximális ellátását és olyan politikai békét,
amely lehetővé teszi, hogy ezek az áruk Németországba áramoljanak. Mindkét terület teljes mértékben együttműködött
Németországgal gazdasági kérdésekben, de a Németországtól való félelem olyan nagy volt, hogy mindkét terület olyan
politikai változásokra is törekedett, amelyek megerősíthették volna képességüket arra, hogy később ellenálljanak
Németországnak. Az Olaszország támogatására irányuló magyar erőfeszítések, mint láttuk, nem jártak sikerrel, mert
Olaszország ingadozott a Németországtól való félelem és annak felismerése között, hogy saját ambícióit a Balkánon, a
Földközi-tengeren vagy Afrikában csak német támogatással érheti el. A balkáni antant a nyugati hatalmaktól kért támogatást
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és katonai ellátást, de keveset tudott elérni, mivel ezek a hatalmak úgy vélték, hogy nem rendelkeznek a saját védelmükhöz
szükséges felszereléssel. Az egyetlen fontos lépés, amit tettek, a Törökországgal kötött katonai szövetség volt. Ezt
Franciaországgal és Angliával 1939. október 19-én írták alá kölcsönös segítségnyújtási paktum formájában, azzal a
különbséggel, hogy Törökországot nem lehetett arra kényszeríteni, hogy fegyvert fogjon Oroszország ellen. Ez utóbbi
záradékot török nyomásra illesztették be, de titokban tartották, és ennek következtében a Szovjetuniót nem nyugtatta meg a
megállapodás.
Közben a Szovjetunió lépéseket tett, hogy megvédje magát a Balti-tenger felől érkező esetleges támadással szemben. Az
1939. szeptember 29. és október 10. közötti időszakban három balti állam, Észtország, Lettország és Litvánia kénytelen volt
katonai segítségnyújtási paktumot kötni Oroszországgal. Észtország és Lettország tengeri és légi támaszpontokat biztosított
az orosz erők számára, míg Vilna városát Litvániának adta Oroszország. Mindhárom országban mintegy 25 000 orosz katona
állomásozott. Ezen országok Németországhoz intézett, Oroszországgal szembeni támogatásra irányuló kéréseit rövid úton
elutasították, és azt tanácsolták nekik, hogy engedjenek a szovjet követeléseknek. A terület újjászervezésének részeként
Hitler szeptember 27-én elrendelte, hogy az úgynevezett "baltiakat" (a balti államok német nyelvű lakosait) a lehető
leggyorsabban Németországba kell telepíteni. Ez egy hónapon belül meg is történt.
Szovjet szempontból Finnország sokkal fontosabb problémát jelentett, mint bármelyik balti állam. Leningrád városát,
Oroszország egyik legnagyobb ipari központját, amelynek lakossága 3 191 000 fő volt, a Finn-öböl kötötte össze a Baltitengerrel. Ez a mintegy 150 mérföld hosszú és ennyi mérföld széles öböl nyugatról keletre futott, északi és keleti partját
Finnország, déli partját pedig nagyrészt Észtország foglalta el. Az öböl legdélebbi, délkeleti sarkában fekvő Leningrád az
öböl és a mintegy 20 mérfölddel keletebbre fekvő Ladoga-tó között észak-déli irányban húzódó szárazföldi nyak, a Karéliaiszoros déli végén feküdt. A finn határ az öböltől a Leningrádtól mindössze 20 mérföldre északra keresztezte ezt a földszorost
a Ladoga-tóig.
Október 14-én a Szovjetunió követelte, hogy a Leningrádtól északra fekvő finn határt tolják vissza az öböl partja mentén,
hogy a határ a Ladoga-tótól nyugatra húzódjon, és ne délre, mint korábban. Ez a finn határt mintegy 50 mérföldre helyezné
Leningrádtól, így Finnországnak a Karéliai-földszoros mintegy fele maradna. Ezenkívül a bolsevikok 30 évre bérleti jogot
követeltek a Finn-öböl bejáratánál lévő Hangöben lévő finn haditengerészeti támaszpontra, egy körülbelül 100 mérföld
hosszú és 10 mérföld széles sávot Közép-Finnországban (ahol a finn határ a legközelebb esett a Leningrád és a Jegestengeren lévő orosz Murmanszk jégmentes kikötője közötti vasútvonalhoz), valamint egy kis, körülbelül 25
négyzetmérföldes területet, ahol a finn határ elérte a Jeges-tengert Murmanszktól nyugatra. E koncessziókért cserébe
Moszkva megnemtámadási paktumot, mintegy 2100 négyzetmérföldnyi erdős területet ajánlott fel Közép-Finnországban, és
engedélyt Finnországnak, hogy megerősítse a Finnország és Svédország közötti Aaland-szigeteket, amit 1921 óta tilos volt.
Egyelőre nem világos, hogy Finnország miért utasította el az 1939 októberében megfogalmazott orosz követeléseket. A
németek és az oroszok úgy vélték, hogy ez brit befolyás alatt történt, de erre nincs bizonyíték. Mindenesetre a finnek német
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támogatást kértek, és már 1939. október 6-7-én (az orosz követelések kézhezvétele előtt) elutasították őket; október 8-án
elrendelték fegyveres erőik mozgósítását a Szovjetunió ellen, és a német miniszter tíz nappal később már "teljes
mozgósításról" számolt be. A tárgyalások során Sztálin lemondott a Hangöre vonatkozó szovjet követelésről, ha megkapja a
közeli Russarö szigetét és az öbölben feljebb fekvő Suursaari szigetét, de ragaszkodott a karéliai követelés nagy részéhez; a
finnek a karéliai követelés mintegy harmadát ajánlották fel, de nem voltak hajóbázisok biztosítását az öbölben. November 8án a tárgyalások megszakadtak; négy nappal később a finn tárgyalófelek hazamentek. A finnek valamilyen
megmagyarázhatatlan okból úgy tűnik, úgy érezték, hogy az oroszok nem fogják megtámadni országukat, de a szovjetek
november 28-án több ponton is támadtak.
Ha a finnek félreértelmezték a szovjetek elszántságát a támadásra, akkor a szovjetek félreértelmezték a finnek elszántságát az
ellenállásra. Bár öt jelentős ponton nagy erőkkel és nehéz felszereléssel támadták őket, a finnek nagyon ügyesen használták
ki a terepet és a téli időjárást. Az első két hónapban (december-január) legalább féltucatnyi szovjet hadosztályt téptek
darabokra. Csak 1940 februárjában kezdett megindulni a szovjet offenzíva, és a hónap végére a finn erők a túlerő miatt
annyira kimerültek, hogy elfogadták a szovjet feltételeket. A békét 1940. március 12-én írták alá.
Amint Finnország rájött, hogy Oroszország komolyan támadni szándékozik, új kabinetet állított fel Risto Ryti vezetésével,
hogy folytassa a háborút, és egyidejűleg tárgyalások útján keresse a békét. Ez utóbbi nehéznek bizonyult, mert december 2án Moszkva egy száműzetésben élő, jelentéktelen és lejáratott finn kommunista, V. Kuusinen vezetésével finn bábkormányt
állított fel, amellyel azonnal kölcsönös segítségnyújtási paktumot írtak alá. E rezsim létezése elriasztotta Németországot attól,
hogy bármilyen békére törekvő közvetítést ajánljon fel, annak ellenére, hogy a finnországi harcok végét kívánta, de március
12-én, amikor a hiteles finn kormánnyal békét kötöttek, Kuusinent Moszkva egyszerűen cserbenhagyta.
A Finnország elleni szovjet támadás az antantországok vezetői számára az ég adta meg a lehetőséget, hogy a Németországgal
vívott, de meg nem vívott háborút, amelyet nem akartak, a Szovjetunió elleni, ki nem hirdetett, de vívott háborúra
változtassák. Az a tény, hogy egy orosz háború több száz mérföldre lenne tőlük, míg a Németország elleni háború a
küszöbükön állt, további előnyt jelentett, különösen Párizsban, amely folyamatosan ellenállt a Rajna mentén a Németország
elleni barátságtalan fellépésre irányuló brit javaslatoknak. Ennek megfelelően Nagy-Britannia és Franciaország
feltámasztotta a haldokló Nemzetek Szövetségét, megszegte a Paktumot, hogy Finnországot, Egyiptomot és Dél-Afrikát
bevegye a Tanácsba, és törvénytelenül (az American Journal of International Law szerint) kizárta Oroszországot mint
agresszort a Szövetségből.
Az, hogy Oroszország provokálatlan agresszor volt, nem kérdéses, de legalábbis felszínes ellentmondás volt az 1939-es orosz
agresszióval szembeni angol-francia reakció hevessége és az önelégültség között, amellyel 1931-1939-ben más agressziókat
szemléltek. A Népszövetségnek ez az utolsó cselekedete volt a leghatékonyabb. Bár a Liga a japánok kínai agressziójának
vizsgálata tizenöt hónapot vett igénybe, és nem vezetett büntetéshez, Oroszországot 1939 decemberében tizenegy nap alatt
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elítélték. Az 1936-1939-es német agressziókat még a Népszövetség elé sem terjesztették, Albánia olasz elfoglalását pedig
1939-ben Nagy-Britannia már korábban méltatlan sietséggel elismerte, de az angol-francia vezetők most Finnország és Szíria
felől is a Szovjetunió megtámadására készültek.
Északon Franciaország és Nagy-Britannia mindent elkövetett, hogy a Finnország elleni szovjet támadást Oroszország elleni
általános háborúvá változtassa. 1939. december 19-én a Legfelsőbb Haditanács úgy döntött, hogy Finnországnak "minden
közvetett segítséget megadnak, ami a hatalmukban áll", és diplomáciai nyomást gyakorolnak Norvégiára és Svédországra,
hogy segítsék Finnországot Oroszország ellen. A skandináv országokat december 27-én tájékoztatták erről. 1940. február 5én a Legfelsőbb Haditanács úgy döntött, hogy 100 000 fős, erősen felfegyverzett csapatokból álló expedíciós erőt küld
Finnországba a szovjet hordák ellen. Németország azonnal figyelmeztette Norvégiát és Svédországot, hogy fellép ellenük, ha
a két skandináv ország engedélyezi ennek a haderőnek az áthaladását.
Németország és Oroszország egyaránt arra törekedett, hogy véget vessen a finn harcoknak, mielőtt bármilyen angol-francia
beavatkozás megkezdődhetne, az előbbi azért, mert attól tartott, hogy a Skandináviában lévő angol-francia erők képesek
lennének megállítani a svéd vasércszállítmányokat Norvégián keresztül a
Németországba Narvik tengeri kikötőjén keresztül, az oroszok pedig azért, mert meg voltak győződve arról, hogy az angolfranciák meg akarják támadni őket. A bizonyítékok mindkét félelmet alátámasztják.
A svéd vasérc nagyon jó minősége miatt nélkülözhetetlen volt a ,német acélipar számára. Németország 1938-ban közel 22
millió tonna ércet importált, amelyből majdnem kilencmillió tonna Svédországból és több mint ötmillió tonna
Franciaországból származott. Egy 1939. december 22-i német- svéd kereskedelmi megállapodás azt ígérte, hogy Svédország
1940-ben tízmillió tonna ércet szállít, amelyből két-három millió tonna Narvik útján fog eljutni. A britek már 1939
szeptemberében tárgyaltak egy olyan tervről, amelynek célja a narviki szállítmányok megszakítása Norvégia lerohanásával
vagy a norvég felségvizek bányászásával.
Amikor Németország értesült arról, hogy angol-francia expedíciós erők készülnek átkelni Norvégián Finnország felé, azt
feltételezte, hogy ez csupán ürügy az ércszállítmányok elvágására. Ennek megfelelően Németország elkezdte előkészíteni
saját terveit, hogy először Norvégiát foglalja el.
Valójában az angol-francia expedíciós haderőnek valójában az volt a célja.
Oroszországot kellett volna megtámadnia, de nem tudott időben megérkezni, bár Nagy-Britannia és Franciaország mindent
megtett, hogy Finnországot a harc folytatására kényszerítse, amíg ők a helyszínre nem érkeznek. Februárban azt az üzenetet
küldték, hogy ha Finnország békét köt, a két nyugati hatalom nem köteles támogatni a finn függetlenséget a nagy háború
befejezése után. Január 3-án a brit nagykövetet kivonták Moszkvából. Február 26-án Lord Halifax elutasította azt a szovjet
kérést, hogy Nagy-Britannia közvetítse a békefeltételeket Finnországnak; azokat helyette Svédországon keresztül kell
elküldeni. Március 4-én Daladier és Lord Ironsides hivatalosan ígéretet tett Finnországnak egy 57 000 fős expedíciós
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haderőre. A skandináv országok nyomást gyakoroltak Finnországra, hogy ne kérjen csapatokat, és közölték NagyBritanniával, hogy felszaggatják a vasútvonalaikat, ha az expedíciós haderő megpróbál átkelni.
Amikor a finnek kérése nem érkezett meg, Daladier március 8-án fenyegető üzenetet küldött nekik, amelyben ez állt: "Még
egyszer biztosítom önöket, hogy készek vagyunk azonnal segítséget nyújtani. A repülőgépek készen állnak a felszállásra. A
műveleti erő készen áll. Ha Finnország most nem fordul a nyugati hatalmakhoz, nyilvánvaló, hogy a háború végén a nyugati
hatalmak a legcsekélyebb felelősséget sem vállalhatják a finn területre vonatkozó végső rendezésért".
A finn külügyminiszter, V. Tanner szerint Daladier ebben az időben azt mondta a párizsi finn katonai attasénak, hogy ha
Finnország abbahagyja az Oroszország elleni harcot, akkor a nyugati hatalmak békét kötnek Németországgal. Ugyanezen
hatóság szerint angol-francia ügynökök a végső pillanatig mindent megtettek, hogy megakadályozzák vagy megzavarják a
szovjet-finn béketárgyalásokat, és terveket készítettek arra, hogy akár engedély nélkül is átkeljenek Skandinávián, és minden
finn felhívást egy expedíciós haderőre fegyverként használjanak fel, hogy a skandináv népeket saját kormányuk
megdöntésére buzdítsák. A svéd miniszterelnök viszont azzal fenyegetőzött, hogy Oroszország oldalán fog harcolni minden
olyan antant törekvés ellen, amely az átkelés kikényszerítésére irányul. Amikor a finn kérés nem érkezett meg, NagyBritannia március 12-én értesítette Norvégiát és Svédországot, hogy megérkezett, és hivatalos kérést nyújtott be a két
országon való átvonulásra. Ezt elutasították, és Finnország még aznap békét kötött.
Az 1940. március 12-i szovjet-finn békeszerződés a finn főparancsnok, Mannerheim báró nyomására született, bár sokkal
szigorúbb volt, mint az októberi orosz követelések. A szovjet agresszorok az északi területeken és a hangöi haditengerészeti
támaszponton kívül a Finn-öböl számos szigetét és az egész Karéliai-földszorost, beleértve a Ladoga-tó összes partját is,
elfoglalták. Ezek az előnyök lehetővé tették Oroszország számára, hogy hivatalos és nem hivatalos nyomást gyakoroljon
Finnországra, hogy befolyásolja annak kül- és belpolitikáját. Hogy ellenálljon ennek az állandó nyomásnak, Finnország 1940
augusztusában titkos katonai tárgyalásokat kezdett Németországgal.
Az, hogy az angol-francia expedíciós haderő nem érte el Finnországot, nem jelenti azt, hogy a finnekhez nem jutott el
segítség. Németország minden segélyt visszautasított, és az olasz segélyek nagy részét elfogta, majd a béke megkötése után
ismét elengedte. A nyugati hatalmak azonban bátorították az önkénteseket, és sok értékes felszerelést küldtek. Március elején
Chamberlain a következőképpen írt nővérének a finn segélyről: "Azzal kezdték, hogy vadászgépeket kértek, és mi minden
felesleget elküldtünk, ami csak a kezünk ügyébe került. Kérdezősködtek légvédelmi ágyúk után, és mi ismét lecsupaszítottuk
a saját tökéletlenül felfegyverzett hazai védelmünket, hogy segítsünk nekik. Kézifegyverekhez kértek lőszert, és mi
elsőbbséget adtunk nekik a saját hadseregünkkel szemben. Későbbi típusú repülőgépeket kértek, és mi 12 Hurricane-t
küldtünk nekik; a légi vezérkarunk akarata és tanácsa ellenére. Azt mondták, hogy az emberek most nem jók, de tavasszal 30
000 embert akarnak majd."
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A március 12-i szovjet-finn szerződés nem vetett véget az Oroszország megtámadására vagy Skandinávián való átkelésre
irányuló angol-francia terveknek. Párizsban és Londonban továbbra is nagy volt a harag mind a Szovjetunió, mind a
skandináv országok ellen. A finn expedíciós erőt Angliában tartották együtt, ahol létezése erőteljes ösztönzést adott a német
tervnek, hogy még Nagy-Britannia előtt megszállják Norvégiát. Április 5-én, mindössze négy nappal a Norvégia elleni német
támadás előtt Lord Halifax jegyzéket küldött Norvégiának és Svédországnak, amelyben ezeket az országokat súlyos, ha nem
is kimondott következményekkel fenyegette Nagy-Britannia, ha nem hajlandók együttműködni a nyugati hatalmakkal a
Finnországnak küldött segítségben, "bármilyen módon, amit jónak látnak" egy Finnország elleni jövőbeli szovjet támadás
esetén.
Hat nappal később, két nappal Németország Dánia és Norvégia elleni agressziója után Weygand tábornok parancsot kapott,
hogy Szíriából támadja meg a Szovjetuniót. Ez a terv 1940. január 19-én kezdődött, amikor Daladier utasította Gamelin
tábornokot és Jean Darlan tengernagyot, hogy készítsenek terveket Oroszország kaukázusi olajmezőinek Szíriából történő
bombázására. Ezeket a terveket február z2-én nyújtották be, de a finn projekt javára visszatartották; április 11-én, egy
hónappal a szovjet-finn béke után az új francia miniszterelnök, Reynaud, utasította Weygand tábornokot, hogy a lehető
leghamarabb hajtsa végre a kaukázusi szovjet olajkutak elleni támadást. Weygand ezt június vége előtt nem tudta megtenni.
Addigra Franciaországot legyőzte Németország, és Nagy-Britannia nem volt abban a helyzetben, hogy új ellenséget
támadjon.
A Dánia és Norvégia elleni német támadás, 1940. április
Hitler 1939. október 9-én adta ki a parancsot, hogy Hollandián és Belgiumon keresztül támadja meg Franciaországot, és a
támadás időpontját november 8-ra tűzték ki. Ez volt
november 7-én elhalasztották; e dátum és május loth között a támadási parancsot fél tucatszor adták ki és vonták vissza a
kedvezőtlen időjárási viszonyok és a lőszerhiány miatt. Mindegyik ilyen parancsot a berlini holland katonai attasén keresztül
jelentették a Nyugatnak, de mivel nem történt támadás, valószínű, hogy az ebbe az informátorba vetett bizalom csökkent.
Az információk más forrásokból is érkeztek. Az egyik támadási parancsot Ciano gróf, az olasz külügyminiszter jelentette a
Nyugatnak, de az olaszok a saját kémeikre voltak utalva, mivel Hitlertől nem kaphattak információt, és nem tudtak a május
10-i dátumról, amelyet végül használtak. Januárban egy német repülőgép a támadásra vonatkozó hadműveleti utasításokkal
Belgiumban kényszerleszállást hajtott végre; a parancsokat elfogták, mielőtt teljesen megsemmisülhettek volna. Ez nagy
riadalmat keltett Nyugaton, de senki sem lehetett biztos abban, hogy az elfogott dokumentumok hitelesek, vagy egy náci
téves riasztás részei.
Eközben 1939 decemberétől kezdve a német tengernagyok nyomására Norvégiának a lerohanására vonatkozó tervek
készültek. Ezek a tervek Vidkun Quisling őrnaggyal, egy korábbi norvég hadügyminiszterrel és a Norvégiában jelentéktelen
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náci párt vezetőjével együttműködve készültek. Hitler 1940. március 1-jén adta ki a hivatalos parancsot Dánia és Norvégia
megszállására. A norvég semlegesség mindkét fél általi megsértése 1940 első hónapjaiban nagyon kevéssé befolyásolta
ezeket a terveket. Februárban a brit haditengerészet norvég vizeken elfogta az Altmark nevű német fogolyhajót, és
kiszabadított mintegy háromszáz brit tengerészt, akiket a Graf Spee német kereskedelmi hajón ejtett fogságba; április 7-én a
britek aknamezőt helyeztek el norvég vizeken, hogy megszakítsák a svéd vasérc áramlását Norvégia nyugati partvidékén
Narvikból Németországba. Ekkorra azonban már megkezdődtek a német hadműveletek.
Dánia április 8-án engedett a német ultimátumnak, amikor német hadosztályok lepték el az országot; és tengeri erők szálltak
partra a koppenhágai kikötőben. Ugyanezen a reggelen Norvégiában lévő titkos német ügynökök és a norvég kikötőkbe
kereskedelmi hajókon becsempészett csapatok elfoglalták a norvég repülőtereket, rádióállomásokat és dokkokat. Azonnal
támogatta őket a légi gyalogság Oslóban és Stavangerben, valamint a tengeri erők Oslóban, Trondheimben, Bergenben és
Narvikban. Bár a német haditengerészet nagy veszteségeket szenvedett, köztük három cirkálót és tizenegy rombolót, a
hadművelet teljes sikerrel zárult. Oslót már az első nap álmában elfoglalták, és a Luftwaffe aznap végére légifölénybe került
Norvégia nagy része felett.
A Finnország számára előkészített szövetséges expedíciós erőket, néhány Franciaországból érkező kiegészítő erővel együtt,
szétszórtan és darabokban, főként Trondheim és Narvik környékén, Norvégiába vezényelték. A trondheimi expedíció rosszul
sikerült, és május 1-jén ki kellett evakuálni a tengerbe; a narviki expedíció május 27-én foglalta el a várost, de egy héttel
később megkezdték a kiürítést, és magukkal vitték a norvég királyi családot is. A hadműveletben a brit haditengerészet
súlyos veszteségeket szenvedett, köztük a Glorious repülőgép-hordozót is.
A norvégiai fiaskó forrpontra juttatta Nagy-Britannia egyre nyugtalanabb közvéleményét. A május 7-i parlamenti vitában
Chamberlain gyengén védte meg
politikáját, de minden oldalról megsemmisítő támadásoknak volt kitéve. A csúcspontot az jelentette, amikor Leopold Amery,
megismételve Cromwell szavait a hosszú parlamentben, Chamberlainre kiáltott: "Túl sokáig ültél itt ahhoz képest, hogy
milyen jót tettél. Távozzanak, mondom - hadd végezzünk magukkal. Isten nevében, menj!" Az ezt követő bizalmi szavazáson
Chamberlain 281-200 arányban győzött, de a 200 fős névleges többsége t31-re csökkent, ami vereségnek felelt meg. Másnap,
1940. május 9-én a házelnöknek sok dolga volt, hogy megakadályozza a tisztelt képviselőket abban, hogy folytassák
Chamberlain elleni támadásukat.
Május elsején hajnalban a német hadseregek nyugat felé, Hollandia, Belgium, Luxemburg és Franciaország ellen támadtak.
Chamberlain lemondott, és helyébe Winston Churchill vezetésével nemzeti kormány lépett.
Negyven évnyi parlamenti élet után, amelynek nagy részében ő volt az alsóház leggyűlöltebb embere, Churchill érkezését a
legmagasabb politikai hivatalba az angolok megkönnyebbült sóhajjal fogadták. Jól vagy rosszul, tisztességesen vagy
tisztességtelenül, Churchill mindig is harcos volt, és 1940 májusában, amikor a német hadseregek nyugat felé törtek, a
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tisztesség és a demokrácia erőinek szükségük volt egy harcosra, aki egy olyan magot alkotott, amely köré azok
gyülekezhettek, akik ellen akartak állni a zsarnokságnak és a borzalomnak. Első beszédében az új miniszterelnök ilyen magot
adott: minden, amit fel kellett ajánlania, "vér, fáradság, könny és verejték Egyetlen célunk a győzelem" - mondta - "mert
győzelem nélkül nincs győzelem" - mondta.
a túlélés."

50. fejezet-Franciaország eleste (1940. május-június)és a Vichy-rezsim
A következő hat hónapban sem a győzelem, sem a túlélés nem tűnt túl valószínűnek a Nyugat számára.
A május 10-én támadó német erők létszámban alulmaradtak a velük szemben álló erőkkel szemben, de sokkal egységesebbek
voltak, hatékonyan használták felszerelésüket, és egységes tervvel rendelkeztek, amelyet folytattak. Mintegy 136 hadosztályt
számláló 156 hadosztállyal álltak szemben, de a védők négy különböző nemzeti hadseregre oszlottak, helytelenül voltak
elrendezve, méretükhöz és felszerelésükhöz képest túl nehéz feladatokat kaptak, és általában úgy irányították őket, hogy
leggyengébb pontjaik teljesen egybeestek a legerősebb német támadásokkal.
A francia hadjárat tervét két tényező uralta: a Maginot-vonal és a D-terv. A Maginot-vonal, az állandó erődítések bonyolult
és költséges rendszere Svájctól Montmédyig húzódott. E vonal mögött, ahol a közelgő nagy csatában nem lehetett őket
használni, ezen a határon állomásozott a 102 francia hadosztályból 62 hadosztály. Montmédytől a tengerig Franciaországnak
40 hadosztálya volt, plusz a lo hadosztályokból álló brit expedíciós haderő. A D-terv szerint a várható német támadással
szemben a Németalföldön a Montmédytől északra a szövetséges erők a lehető leggyorsabban előrenyomulnak az ellenséggel
szemben. Ha a 20 hadosztályból álló belga hadsereg sikeresen feltartóztatja a német előrenyomulást, akkor remélték, hogy a
Dyle folyó mentén vagy akár negyven mérfölddel északabbra, az Albert-csatorna mentén új belga-brit-francia vonalat lehet
kialakítani; ha a belga védelem kevésbé sikeres, akkor az új vonalat a Schelde folyó mentén, ötven mérfölddel a Dyle mögött
kell kialakítani. Hogy ezt a gyors mozgást a német támadás bejelentése után azonnal végrehajtsák, a franciák a legjobb és
leggyorsabb hadosztályaikat a szélső baloldalra (Henri Giraud hetedik hadseregébe), a leggyengébb hadosztályaikat pedig a
balszélre (Henri Giraud hetedik hadseregébe) helyezték.
hadosztályokat a Maginot-vonal végéhez közel (André Corap kilencedik hadseregébe), ahol várhatóan viszonylag rövid
előrenyomulást kell végrehajtaniuk, hogy elfoglaljanak egy Sedán és Namur közötti állást a Maas folyó mentén. Amint ez a
D-terv szerinti előrenyomulás az Alföldre megvalósul", az új vonal a tengertől Longwy-ig (mélyen a Maginot-vonalban)
várhatóan a következőképpen alakul majd:
Holland erők-10 hadosztály Giraud hetedik hadserege-7 hadosztály Belga erők-20 hadosztály
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Lord Gort brit expedíciós hadereje-10 hadosztály Jean Blanchard első hadserege-6 hadosztály
Corap kilencedik hadserege-9 hadosztály
Charles Huntziger második hadserege-7 hadosztály
Eredetileg a német tervek, ahogyan azt a franciák előre látták, az 1905-ös Schliefen-terv módosított változata volt, amely egy
széles körű átvonulást jelentett az Alföldön. Az 1939-1940 telén bekövetkező német támadásról szóló hamis riasztások
azonban a németek számára nyilvánvalóvá tették, hogy a szövetségesek ezt a támadást egy gyors belgiumi előrenyomulással
fogják megválaszolni. Ennek megfelelően Erich von Manstein tábornok javaslatára a németek módosították terveiket, hogy a
szövetségesek Belgiumba való előrenyomulását ösztönözzék, miközben a németek a legnagyobb erővel Sedánnál, a
szövetséges forduló mozgalom forgópontjánál terveztek lecsapni. Egy ilyen sedani támadás szükségessé tette, hogy a német
erők átkeljenek az Ardennek erdejének keskeny, kanyargós útjain, majd átkeljenek a mély és gyors folyású Maas folyón, és
betörjenek Corap és Huntziger erői közé, de ha ez sikerül és Sedant beveszik, Sedantól nyugat felé, Franciaországon át a
tengerig kiváló utak és egy vasútvonal vezet.
A "Manstein-terv" szerint a német támadást az Északi-tengertől Sedánig négy hadseregre szervezték. Északon Hollandiát a
német tizennyolcadik hadsereg (egy páncélos és négy gyalogoshadosztály), középen Belgiumot a német hatodik hadsereg
(két páncélos és 15 gyalogoshadosztály) és a német negyedik hadsereg (két páncélos és 12 gyalogoshadosztály) támadta;
délebbre, az Ardennek térségében Franciaországot a német tizenkettedik hadsereg (öt páncélos és négy egyéb hadosztály)
támadta meg; Sedantól Svájcig, bár Németországnak mintegy 30 hadosztálya volt, mindegyik gyalogsági alakulat volt, és
nem került sor nagyobb támadásra.
A "Manstein-terv" teljes meglepetés volt a franciák számára. Annyira meg voltak győződve arról, hogy az Ardennek nagy
erők, különösen a harckocsik számára átjárhatatlanok, hogy mindent megtettek, hogy megkönnyítsék a németek dolgát:
Corap és Huntziger a leggyengébb erőiket (hat B sorozatú hadosztályt, alulszemélyzetet, kevés kiképzéssel) Sedantól
mindkét oldalra, a legjobb erőiket pedig az Ardennektől legtávolabbi frontjaikra (vagyis Sedantól) helyezték. A oldalon
Huntziger esetében ezek a jobb hadosztályok a Maginot-vonal mögött voltak. Az Ardennek miatt Corap a Sedan közelében
lévő négy gyenge hadosztályának nem adott páncéltörő ágyúkat, légvédelmi ágyúkat és légi támogatást (ezeket a negyven
mérfölddel északabbra lévő kiváló minőségű hadosztályainak tartogatta), és elvárta, hogy hadosztályonként tíz mérföldes
frontot védjenek (míg a mélyen a Maginot-vonal mögött lévő francia harmadik hadseregnek hadosztályonként 1,8 mérföldes
frontja volt). Ráadásul Corap gyenge hadosztályai nem a Maasnál állomásoztak, hanem kétnapi járóföldre attól nyugatra, és
amint a német támadás megindult, a közbeeső folyóig kellett a németekkel versenyt futniuk.
A német támadás május elsején 5 óra 35 perckor kezdődött. Két nappal később a német tizennyolcadik hadsereg
páncéloshadosztálya áttörte a holland védelmet, és megkezdte az ejtőernyős és légi erőkkel való egyesülést, amelyeket ezek
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mögött dobtak le; Hollandia összeomlott. A holland tábori erők május 14-én adták meg magukat, miután Rotterdam
központjának nagy részét egy húszperces légitámadásban megsemmisítették. A holland királyi család és a kormány Angliába
költözött, hogy folytassa a háborút.
A német támadás nagy tömege Belgiumra esett, és ehhez nagyban hozzájárult, hogy számos szokásos védelmi óvintézkedés
kudarcot vallott. A Maas és az Albert-csatorna felett átívelő létfontosságú hidakat csak részben vagy egyáltalán nem
semmisítették meg. Az Albert-csatornán a védőket hátulról támadták a mögöttük leszálló ejtőernyősök és siklóernyősök. A
csatorna hídjait fedező Eben Emael erős erődjét a tetőn leszállt légi önkéntesek foglalták el, és robbanóanyaggal
megsemmisítették az ágyúnyílásokat. A belga erők a Dyle felé hátráltak, miközben a francia és brit egységek a D-terv szerint
északkelet felé, Sedánra, mint tengelyre támaszkodva, szembefordultak velük. Mivel a belga erők északnyugatra húzódtak
vissza, míg a német támadás délnyugatra fordult, a német támadás fő terhe most a francia Első Hadseregre hárult, hogy azt
beszorítsa, és így megakadályozza, hogy délebbre Corapot megerősítse. Ebben a németek sikerrel jártak; május I-én, amikor
a sedani áttörés híre ismertté vált, Gamelin elrendelte, hogy Belgiumban minden erő vonuljon vissza a Dyle-vonaltól a
Schelde felé.
Az Ardenneken keresztül Corap kilencedik hadserege ellen egy öt páncélos és három motorizált hadosztályból álló
különleges német haderő indított támadást Paul von Kleist tábornok vezetésével. Ezek az erdőn átkelve átkeltek a Meuse
folyón, hogy Corap tapasztalatlan hadosztályainak jobb oldalára vetődjenek. Május 15-én estére Corap hadserege
"elpárolgott", és a német lándzsahegy harmincöt mérföldre Sedantól nyugatra rohant előre. A rosszul elhelyezett francia
hatodik hadsereg, amely 300 mérföldre délre, Lyon közelében tartalékban volt, elkezdett a rés felé mozdulni, miközben
Giraud tábornokot a hetedik hadsereg három hadosztályával a legészaknyugatibb részről vezényelték, és további hét
hadosztályt vontak be a Maginot-vonal mögötti erőkből. Mindezek túl későn érkeztek, mert von Kleist előretolt egységei
átkeltek Franciaországon, és május 20-án, tizenegy nap alatt 220 mérföldet megtéve, Abbeville-nél érték el a tengert. E
vékony, meghosszabbított vonal ellen soha nem indult összehangolt támadás, bár parancsot adtak ki arra, hogy északról és
délről is támadják meg.
A Belgiumból dél felé visszavonuló szövetséges erőket nagyban akadályozták az utakat eltömő menekülttömegek,
folyamatosan zaklatták őket a Stukák, és elvesztették a hadsereget.
az egységek közötti kommunikációt. Északon szinte semmilyen kapcsolat vagy együttműködés nem volt a franciák, britek és
belgák között, illetve ezek és a Kleist áttörésétől délre lévő francia erők között. Párizsban pánik tört ki. Május 16-án tizenhat
francia tábornokot, köztük Gamelint, elbocsátották, és a parancsnokságot Weygandnak adták, aki csak május 20-án érkezett
meg Szíriából. Ez idő alatt elrendelték a kormány Tours-ba való evakuálását, és a külügyminisztérium titkos irattárát a Quai
d'Orsay pázsitján máglyán elégették.
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Május 17-én Reynaud leváltotta Daladier-t a nemzetvédelmi miniszteri poszton, és általában felrázta a kormányt, sok gyenge
ember helyére defetistákat, békülékenyeket és fasiszta szimpatizánsokat ültetett. A legfőbb új arc a nyolcvanhárom éves
Pétain marsall volt, aki a két világháború közötti francia katonai tervezés elégtelenségéért a fő felelős. Pétain-t visszahívták
madridi nagykövetségéről, hogy az új kabinet miniszterelnök-helyettese legyen. Egyes francia politikusok, köztük Pierre
Laval, azt remélték, hogy Pétain olyan szerepet játszhat a francia belpolitikában, mint Hindenburg Németországban: megvédi
az ipar és az üzleti élet szervezett érdekeit a baloldali változásoktól a vereség időszakában.
Weygand öt napot (május 20-25.) töltött azzal a sikertelen erőfeszítéssel, hogy összehangolt támadást intézzen Kleist sáncai
ellen. Május 25-26-án Kleist a Somme-tól felfelé haladva a part mentén, az északi szövetséges erők hátországában elfoglalta
Boulogne-t és Calais-t, így Dunkerque maradt az egyetlen nagyobb kikötő a szövetségesek hátországában. Az ebbe a
kikötőbe való visszavonulást a belga hadseregen keresztül Ypres felé történő német áttörés fenyegette. Május 27-én Leopold
belga király a belga polgári kormány tiltakozása ellenére és anélkül, hogy megbizonyosodott volna arról, hogy a szövetséges
parancsnokságot tájékoztatták, feltétel nélkül megadta magát a németeknek. A brit expedíciós erők azonnal megkezdték a
kontinens kiürítését Dunkerque-en keresztül.
Hét nap alatt, 887 különböző típusú és méretű vízi járművet használva, 337 131 embert vittek el a dunkerque-i partokról,
könyörtelen légi bombázások alatt (május 28. - június 4.). Hitler közvetlen utasítására nem indítottak intenzív szárazföldi
támadást a dunkerque-i határon belüli szövetséges erők ellen, mivel Hitler meg volt győződve arról, hogy Nagy-Britannia
békét köt, amint Franciaországot legyőzték, és meg akarta menteni fogyatkozó páncélos erőit és lőszereit a Franciaország
többi része elleni támadásra. Az új támadás előtti időszakban Weygand megpróbált egy új vonalat kialakítani a Somme és az
Aisne folyók mentén a tengertől a Maginot-vonalig, és felszámolni három hídfőállást, amelyet a németek már a Somme-tól
délre tartottak.
A franciaországi csata június 5-én kezdődött a "Weygand-vonal" nyugati és keleti végei elleni német támadásokkal. Június 8ra a nyugati véget áttörték, és a német erők megkezdték a Somme védelmének hátulja felé történő átvonulást. Ahogy a vonal
összeomlott és a katonai erők visszahúzódtak, a német zuhanóbombázók által előre sürgetett polgári menekültek tömött
tömegei között oszlottak fel. Párizst és később Franciaország minden városát nyílt városnak nyilvánították, amelyet nem
lehetett megvédeni. Csakúgy, mint Kleist eredeti áttörésénél, nem tettek erőfeszítést arra, hogy a németeket útakadályokkal,
polgári ellenállással, házról házra folyó harcokkal, az utánpótlás megsemmisítésével vagy (mindenekelőtt) az elhagyott
benzin megsemmisítésével feltartóztassák. A német páncélos egységek a zsákmányolt üzemanyaggal kedvükre kószáltak.
Június 12-én Weygand kérte a francia kormányt, hogy keressen fegyverszünetet; Reynaud nem volt hajlandó engedélyezni
semmilyen polgári megadást, mivel ezt az 1940. március 12-i angol-francia megállapodás tiltotta. Ehelyett engedélyt adott a
katonai kapitulációra, amennyiben a polgári kormány Franciaország észak-afrikai vagy tengerentúli támaszpontjairól
folytatja a háborút, ahogyan azt Norvégia, Hollandia és Belgium tette. Pétain, Weygand és támogatóik nem voltak hajlandók
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elhagyni Franciaországot. Szintén határozottan elutasítottak minden katonai kapitulációt, mivel a harcokat fegyverszünettel
akarták befejezni, amely lehetővé tette volna Franciaország számára, hogy a francia hadsereget fenntartsa, mint garanciát a
Franciaországban bekövetkező gazdasági vagy társadalmi változások ellen.
A színfalak mögött jelentős nyomás nehezedett az antidemokratikus francia iparosok részéről is az olyan monopolista
ágazatokban, mint a vegyipar, a könnyűfémek, a szintetikus szálak és az elektromos közművek. Ezek az iparosok, valamint a
Lavalhoz hasonló politikusok és magán- vagy kereskedelmi bankok, mint a Banque Worms vagy a Banque de l'Indochine,
már tíz éve tárgyaltak kartell- és egyéb megállapodásokról Németországgal, és úgy érezték, hogy a fegyverszünet kiváló
lehetőséget kínálna e megállapodások kiegészítésére és érvényesítésére.
Ahogy a katonai összeomlás folytatódott, szánalmas segélykérések érkeztek Londonba és Washingtonba. Reynaud tizennyolc
üzenetet küldött Churchillnek, amelyben további légi támogatást kért, de nem kapott, mivel a brit háborús kabinet minden
még meglévő repülőgépét meg akarta menteni Nagy-Britannia védelmére a francia összeomlás után. A Roosevelthez intézett
kérések sem jártak több sikerrel; 150 repülőgépet és 2000 75 mm-es ágyút küldtek, de ezek csak június 17-én indultak el
Halifaxból, és a harcok megszűnésekor már a tengeren voltak.
Londonban és Washingtonban a legfőbb aggodalmat a francia flotta, valamint Észak- és Nyugat-Afrika, különösen Dakar
sorsa okozta. Ha Hitler megszerezné a francia flottát vagy annak bármely jelentős részét, a brit és az amerikai biztonság akut
veszélybe kerülne. A francia flotta kiváló minőségű volt, és két új csatahajót (Richelieu és Jean Bart) is tartalmazott,
amelyeket nemrég építettek, de még nem álltak szolgálatba. Egy ilyen flotta a német és az olasz haditengerészettel együtt
megsemmisíthetné Nagy-Britannia tengeri védelmét, és kikényszeríthetné a brit kapitulációt. Ez nagy veszélybe sodorná
Amerikát, mivel az amerikai biztonságot az Atlanti-óceánon 1818 óta a brit flotta őrizte meg, 1940-re pedig az egész
amerikai csatahajót a Csendes-óceánon kellett tartani, hogy szembenézzen Japánnal.
Ezeknél a veszélyeknél csak kevésbé volt közvetlen a brit és az amerikai biztonságot fenyegető veszély, amelyet Észak- és
Nyugat-Afrika franciaországi német megszállása jelentett. Ez azonnal lezárná a Földközi-tengeren átvezető brit útvonalat, és
lehetővé tenné a Líbiában lévő olasz erők számára, hogy viszonylag büntetlenül lerohanják Egyiptomot. Dakar német erők
általi elfoglalása olyan támaszpontot biztosítana, ahonnan tengeralattjárók támadhatnák a Dél-Afrikán keresztül keletre
vezető brit útvonalat, és lehetővé tenné a Dakartól mindössze 1700 mérföldre nyugatra fekvő Brazília megtámadását.
Ezeket a megfontolásokat szem előtt tartva Washington és London mindent megtett, hogy lebeszélje Mussolinit a
Franciaország elleni támadásról, és meggyőzze a franciákat, hogy kerüljenek el minden olyan fegyverszünetet, amely akár
Francia-Afrikát, akár a francia flottát Hitler kezére adná. Végül
Nagy-Britannia engedélyt adott Franciaországnak, hogy fegyverszünetet kössön, ha a flotta brit kikötőkbe hajózik. Ezt a
francia katonai és haditengerészeti hatóságok elutasították. Végső erőfeszítésként Churchill június 16-án politikai uniót
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ajánlott Franciaországnak Nagy-Britanniával, közös angol-francia állampolgársággal és közös kabinettel. Ezt a franciák soha
nem vették fontolóra.
Mivel a katonai összeomlás tovább nőtt, és Reynaud nem volt hajlandó külön békét kötni, és nem tudta elérni, hogy a kabinet
megállapodjon a tengerentúli kivonulásról, lemondott (június 16-án), és helyére új kormány lépett, amelynek élén Pétain
marsall állt. Az öregúr, akit olyan defetisták és békülékenyek vettek körül, akik évek óta intrikáltak a nácikkal való alkuk
érdekében, azonnal fegyverszünetet kért, és egy kétértelmű nyilvános nyilatkozatot adott ki, amely néhány francia egységet a
harcok azonnali beszüntetésére késztetett. Június elsején Olaszország hadat üzent, de nem tudott jelentős katonai előretörést
elérni a francia ellenállással szemben. Június 14-én a németek bevonultak Párizsba, a francia kormány június 14-én Tours-ba
vonult, és június 15-én Bordeaux-ba folytatta útját.
A fegyverszüneti tárgyalásokat ugyanabban a vasúti kocsiban folytatták le Compiègne-ben, a Rethondes-i erdőben, ahol
Németország 1918-ban megadta magát; a tárgyalások három napig tartottak, és június 25-én léptek hatályba. Hitler annyira
meg volt győződve arról, hogy Nagy-Britannia is békét köt, hogy meglepően engedékeny feltételeket szabott
Franciaországnak. Mussolini követelései ellenére Franciaországnak nem kellett lemondania egyetlen tengerentúli területről,
egyetlen földközi-tengeri kikötőről, egyetlen hadihajóról, repülőgépről vagy Anglia ellen felhasználható fegyverzetről sem.
Észak-Franciaország és a Pireneusokig tartó nyugati partvidék megszállás alá került, de a többi területet nem szállták meg,
egy olyan kormány irányította, amely mentes volt a közvetlen német ellenőrzéstől, és amelyet a francia fegyveres erők
felügyeltek. A kapituláció fő terheit három rendelkezés jelentette: ( 1) az ország két zónára való felosztása, a francia
termelési kapacitás mintegy kétharmada a megszállt zónában volt; (1) az összes francia hadifogoly, közel kétmillió ember, a
végleges békeszerződésig német kézben maradt, míg a német foglyokat azonnal szabadon kellett bocsátani; és (3) a német
megszállás minden költségét a megszállás nélküli Franciaországnak kellett fizetnie. A két zónát olyan teljesen lezárták, hogy
még a postai összeköttetést is minimálisra csökkentették; ez a megszállás nélküli rész gazdaságát megnyomorította. A
megszálló hadsereg kiadásait a felháborító összegben, napi 400 millió frankban állapították meg. Ráadásul azáltal, hogy az
árfolyamot a háború előtti egy frank helyett egy márka húsz frankért állapították meg, lehetővé vált, hogy a megszálló erők
nagyon olcsón vásárolhassanak Franciaországban, és így a vagyon Németországba áramlott.
A Vichy Franciaország kormányzati rendszere egyfajta bürokratikus zsarnokság volt. Pierre Laval egy sor alkotmányos
törvényt hozott, amelyek véget vetettek a Harmadik Köztársaságnak és a parlamentáris rendszernek, és Pétain marsall
kezében egyesítették az államfői (korábban az elnök által betöltött) és a kormányfői (korábban a miniszterelnök által
betöltött) funkciókat, valamint a rendeleti jogalkotás jogát. Laval-t jelölték ki Pétain utódjának e hatáskörök gyakorlásában,
és a parlamenti kamarákat feloszlatták.
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A központi hatalom e látszata ellenére a kormány egésze a szeszélyek és intrikák alapján működött, a különböző miniszterek
egymással összeegyeztethetetlen politikát követtek, és igyekeztek ezt kiterjeszteni azáltal, hogy növelték befolyásukat a
következőkre
Pétainra. Magának a marsallnak a halogatásai, gyanakvása, kétértelműségei és titkolózása miatt nehéz meghatározni, hogy mi
volt a saját politikája, vagy egyáltalán volt-e neki. Valószínűnek tűnik, hogy egyszerre többféle politikát követett, és
megengedte, hogy jogi hatáskörét meglehetősen eltérő beosztottak gyakorolják, néhány világosan meghatározott cél elérése
érdekében. Úgy tűnik, hogy e célok száma négy volt, csökkenő fontossággal:
(1) mindenáron megőrizni a megszállt Franciaország függetlenségét; (2) biztosítani a hadifoglyok mielőbbi szabadon
bocsátását; (3) csökkenteni a megszálló erők pénzügyi terheit; és (4) apránként csökkenteni a megszállt és nem megszállt
övezetek közötti akadályokat.
Vichy ideológiája a nacionalizmus, a társadalmi szolidaritás, az antiszemitizmus, a demokráciaellenesség, az
antikommunizmus, az osztályellentétek, a liberalizmus vagy a szekularizmus ellenzése tipikus fasiszta keveréke volt, a
fegyelem, az önfeláldozás, a tekintély és a bűnbánat erényeinek harsány hangoztatásával; de mindezek nagyon keveset
jelentettek sem az új rendszer urai, sem az uraltak számára. Általánosságban elmondható, hogy a korrupció és az intrika, az
idealizmus és az önfeláldozás nagyjából ugyanolyan elterjedt volt Vichy alatt, mint a Harmadik Köztársaság alatt, de a
titkolózás sikeresebb volt, a polgári szabadságjogok hiányoztak, a távolság a propaganda és a viselkedés között, ha valami,
akkor nagyobb volt, és a képmutatás felváltotta a cinizmust, mint a politikusok legfőbb bűnét. A rezsim két legerősebb
jellemzője, amely kellően szilárddá tette a további működéshez, negatív volt: a Harmadik Köztársaság iránti gyűlölet és az
Anglia iránti gyűlölet. De ezek a gondolatok túl negatívak és túl távol álltak a mindennapi élet problémáitól ahhoz, hogy a
Vichy-politika számára kielégítő iránymutatást nyújtsanak. Ennek eredményeképpen a politika teljesen összezavarodott.
Néhány vezető, és ezek a kevésbé befolyásos vezetők, mint Weygand, határozottan németellenes volt, és türelmesen várták a
napot, amikor Vichy a német hódítók ellen fordulhat. Mások, és ezek a befolyásosabbak, mint Laval vagy Darlan admirális,
hittek a Nagy-Britannia feletti végső német győzelemben, és úgy érezték, hogy Franciaországnak el kell fogadnia
Németország elkerülhetetlen hegemóniáját, de meg kell próbálnia biztosítani magának egy kiváltságos pozíciót, mint
"kedvenc műhold". Bár Pétain személyes nézetei valószínűleg közelebb álltak Weygand nézeteihez, pesszimista és defetista
személyisége arra késztette, hogy a másik álláspontot mint szükséges rosszat elfogadja. Ennek megfelelően német nyomásra
eltávolította Weygandot a közéletben való mindenféle részvételtől (1941 novemberében), és elfogadta Laval, majd később
Darlan legfőbb tanácsadóit és kijelölt utódait. Ebben a helyzetben Darland előnyben volt Laval-lal szemben, tekintettel Pétain
személyes hajlamait illetően, mivel Laval teljes szívvel és őszintén kiállt a Hitlerrel való együttműködés mellett, míg Darlan
sokkal fondorlatosabb és kétértelműbb személyiség volt, és így közelebb állt Pétain saját jelleméhez és politikájához. Ennek
megfelelően Laval 1940 júliusában külügyminiszterré és utódjává nevezték ki, de 1940. december 13-án, mint túlzottan
németbarátot, eltávolították hivatalából. Darlan, aki korábban haditengerészeti miniszter volt, 1941 februárjában
külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter, kijelölt utóda és Pétain főtanácsadója lett, és ezeket a
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tisztségeket 1942 áprilisáig töltötte be; ekkor Hitler arra kényszerítette Pétain-t, hogy Laval-t tegye meg a kormányfővé,
teljes jogkörrel mind a bel-, mind a külügyekben.
A Vichy Franciaország politikája aligha nevezhető sikeresnek Pétain, Darlan vagy Laval alatt. A rendszer alapjául szolgáló
néhány alapfeltevésről bebizonyosodott, hogy
tévesnek bizonyult. Nagy-Britannia nem adta meg magát. A Hitlerrel való együttműködésre irányuló erőfeszítések nem jártak
sikerrel a hadifoglyok szabadon bocsátásában, a megszállás költségeinek csökkentésében vagy a Franciaország két zónája
közötti korlátok csökkentésében. Több mint egymillió fogoly volt még 1944 januárjában is német kézben. Ezenkívül
nagyszámú francia civilt kényszerítettek munkaszolgálatra Németországba. Számuk mindenféle ellenállás ellenére 1943
végére elérte a 650 000 főt. A megszállási kifizetéseket 1942 májusában napi 400 millióról 300 millió frankra csökkentették,
de 1942 novemberében ismét emelték, 500 millióra, végül 1944 júliusában napi 700 millióra. Negyvenöt hónap alatt (1944
áprilisáig) Franciaország 536 000 millió frankot fizetett ki ezekből a terhekből. Ezek a kifizetések teljesen
kiegyensúlyozatlan költségvetést és rendkívüli inflációt eredményeztek. Az infláció megfékezésére tett hiábavaló
erőfeszítések, amelyek az árak, a bérek és a fejadagok rögzítésével próbálták megfékezni ezt az inflációt, hatalmas
feketepiaci ügyleteknek és széles körű korrupciónak adtak teret, amelyből mind a német, mind a Vichy tisztviselők nagy
hasznot húztak. Az utóbbiaknak még az az elégtétel sem maradt meg, hogy azt hihették, a fegyverszünet megőrizte
Franciaország és birodalmának integritását, mivel Elzász-Lotaringiát, ha jogilag nem is, de ténylegesen Németországhoz
csatolták, és a tengerentúli birodalom nagy része 1942-ben kikerült a Vichy-uralom alól. Lotaringiát németesítették, és azokat
a lakosokat, akik hűek maradtak Franciaországhoz vagy a francia kultúrához, üldözték és száműzték, százezrek érkeztek
menekültként a megszállt Franciaországba.
Nagy-Britannia folyamatos ellenállása, Elzász-Lotaringia kezelése, a növekvő gazdasági feszültség és mindenekelőtt Hitler
1941. júniusi, a Szovjetunió elleni támadása a németellenes földalatti ellenállás növekedéséhez vezetett Franciaországban.
Oroszország háborúba való bevonása a kommunistákat világszerte, mintegy varázsütésre, a németbarát, háborúellenes
politikáról a németellenes, háborúpárti politikára változtatta. Fegyelmük és fanatizmusuk fokozatosan meghatározóvá tette
őket az ellenállásban, Franciaországban és Európa más részein.
A brit és az amerikai politika a Vichy Franciaországgal szemben, akárcsak a Franco Spanyolországgal vagy a semleges
Oroszországgal szemben, párhuzamos volt, de messze nem azonos. London, amely 1940 júniusában megszakította a
diplomáciai kapcsolatokat az új francia rezsimmel, szigorú politikát folytatott, de ugyanakkor arra törekedett, hogy
Franciaországot visszanyerje valamiféle náciellenes ellenálláshoz. A Vichy gyengesége ezt reménytelen feladattá tette.
Ugyanakkor London megpróbálta de Gaulle tábornokot, mint a "szabad franciák" vezetőjét, egy felhígított francia
száműzetésben lévő kormányba építeni, bár de Gaulle nem együttműködő személyisége és arrogáns büszkesége ezt nehéz és
kellemetlen feladattá tette. De Gaulle kevés támogatást kapott a Francia Birodalomban és szinte semmit magában
Franciaországban, de továbbra is élvezte a britek bizonyos mértékű támogatását.
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Washingtonban viszont De Gaulle szinte semmilyen támogatást nem kapott. Az Egyesült Államok továbbra is elismerte a
Vichy-rezsimet, Roosevelt Leahy admirálist küldte személyes képviselőjének Pétainhoz, Robert Murphy-t pedig különleges
ügynökének Észak-Afrikába. Általánosságban az Egyesült Államok bátorította Franciaországot, felajánlott bizonyos
gazdasági engedményeket, különösen Észak-Afrikában, és alig akart mást, mint a fegyverszüneti feltételekhez való szilárd
ragaszkodást, valamint a flotta és a birodalom folyamatos visszatartását a náci kezektől.
Mind az Egyesült Államok, mind Nagy-Britannia számos titkos és különleges megállapodást kötött a Vichy-kormány
különböző képviselőivel, de nagyon keveset értek el. Egy 1941. február 26-án Robert Murphy és Weygand tábornok között
létrejött megállapodás mégis lehetővé tette, hogy a
Egyesült Államoknak, bizonyos kereskedelmi ígéretekért cserébe, konzuli "megfigyelőket" tartson Észak-Afrikában. Ezek a
megfigyelők nagy mennyiségű értékes katonai és gazdasági információt szereztek az Egyesült Államok és Nagy-Britannia
számára a szövetségesek 1942. november 8-i észak-afrikai invázióját megelőző hónapokban.

51. fejezet - A britországi csata, 1940. július-október
Franciaország összeomlása az európai történelem egyik legmegdöbbentőbb eseménye volt. Hetekig, sőt hónapokig a világ
minden részén emberek milliói döbbentek meg, fájdalmas ködben járkáltak. Ugyanilyen fontos volt - bár akkoriban nem
ismerték fel - Nagy-Britannia elszántsága a további harcra. Hitler, aki várakozásait felülmúló győzelmet aratott, nem tudta
befejezni a háborút, és a folytatására vonatkozó tervek nélkül maradt. Ilyen terveket kezdett rögtönözni, anélkül, hogy
megfelelő információkkal rendelkezett volna a megvalósításukhoz, és anélkül, hogy megfelelően felkészült volna a
végrehajtásukra. Ha Németország a tengeralattjárók építésére összpontosított volna, az újonnan szerzett norvégiai, alföldi és
franciaországi tengeralattjáró-bázisok lehetővé tették volna Nagy-Britannia blokád alá vonását, hogy megadja magát, de
Hitler elvetette ezt a tervet. Ehelyett elrendelte Nagy-Britannia lerohanását (Sealion hadművelet), egy olyan tervet, amelyben
egyetlen német sem bízott túlzottan, még maga Hitler sem.
Ugyanakkor Nagy-Britannia elutasító magatartása a békekötésre vonatkozóan teljes mértékben feltárta a francia
fegyverszünet elégtelenségét. Hitler ezeket Gibraltár elfoglalására irányuló tervvel (Felix hadművelet) igyekezett orvosolni.
A Sealion és a Felix 1940 júliusától novemberig Hitler aktív figyelmét igényelte. December első felében Hitler félretette a
Sealiont és a Felixet, és két új projekttel váltotta fel őket. Az új projektek az egész Balkán meghódítására (Marita
hadművelet) és a Szovjetunió megtámadására (Barbarossa hadművelet) irányultak. Ezek 1941 áprilisában-júniusában léptek
működésbe.
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Hitler 1940 decemberében bekövetkezett tervváltoztatása négy hatás következménye volt: (1) ekkorra már világos volt, hogy
a Sealiont nem lehet végrehajtani; (2) Franco együttműködési hajlandósága miatt Felix nem volt megvalósítható; ( 3 )
Mussolini ostoba kísérletei Egyiptom és Görögország meghódítására darázsfészket nyitottak a Földközi-tenger keleti részén;
és (4) Németország és a Szovjetunió között egyre nőtt a feszültség, nagyrészt Hitler saját fejében.
A Sealion hadművelet meghaladta Németország erejét, de ezt akkoriban senki sem látta. Elsődlegesen a Luftwaffe légi
fölényére volt szükség Dél-Anglia felett.
Ezt követően az invázióhoz nagy inváziós flottillára lett volna szükség, hogy embereket és utánpótlást szállítsanak egy
hosszú vízi szakaszon keresztül, és hogy ezeket az erőket harci alakzatba gyűjtsék össze Angliában. A német haditengerészet
nem volt abban a helyzetben, hogy egy ilyen flottillát a brit haditengerészet ellen aknamezőkkel védekezzen, és mind az
inváziós flottillát, mind az aknamezőket német légi fölény révén megőrizze.
Nagy-Britannia megfelelő emberanyaggal rendelkezett, beleértve a Franciaországból evakuált embereket és a lerohant
országokból érkező náciellenes menekültek ezreit, de kevés nehézfelszereléssel, és minden bizonnyal csak töredékével
rendelkezett annak a harminckilenc hadosztálynak, amelyet a németek becslések szerint
a védekező erők nagyságát. Ezeket az erőket sietve készítették fel; szögesdrótot és aknákat helyeztek el az összes partraszálló
parton; mindenütt őröket állítottak fel; eltávolítottak minden olyan útjelző táblát, amely a megszállókat eligazíthatta volna; és
minden munkaképes férfit, sokan csak vadászpuskával felfegyverkezve, kiképeztek az ejtőernyősök elleni védelemre.
Szerencsére e védelmi intézkedések egyikét sem kellett valaha is kipróbálni, mert Németország nem tudott légi fölényt
szerezni Anglia felett.
Bár a légi fölényt Németország még nem érte el, július közepén parancsot adtak az invázióra, az időpontot végül szeptember
21-re tűzték ki, de azt elhalasztották, szeptember 17-én ideiglenesen, október 12-én pedig határozatlan időre. A Luftwaffe
támadásai július 10-től október végéig egymás után a part menti védművek, a R.A.F. létesítményei és maga London ellen
irányultak. nagyon súlyos károkat okoztak Angliának, de a német légierő veszteségei jelentősebbek voltak, három és fél
hónap alatt 1733 gépet értek el pilótáikkal együtt. Ugyanebben az időszakban a brit halottak száma 375 pilóta és több mint 14
000 civil volt. A németek legnagyobb vesztesége egy nap alatt 76 repülőgép volt augusztus I., de a csata fordulópontja
szeptember 15-én következett be, amikor 56 megszálló gépet lőttek le.
A R.A.F. ellentámadása a német támaszpontok ellen szintén nagyon sikeres volt; több száz, esetenként kiképzés alatt álló
német katonákkal megrakott inváziós hajót semmisítettek meg. Ahogy a brit csata 1940 októberében a végéhez közeledett, a
németek áttértek a brit városok éjszakai bombázására. Ez a gyakorlat folytatódott, éjszakáról éjszakára, félelmetes
pusztítással és nagy emberveszteséggel, egészen Hitler 1941. júniusi, Szovjetunió elleni támadásáig.
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Ez idő alatt a városlakók milliói, akiket éjszakáról éjszakára megfosztottak az alvástól, vagy rosszul szellőző földalatti
óvóhelyekre szorultak, minden reggel a tűzvész és a pusztulás színhelyére bukkantak, hogy folytassák napi munkájukat a
háborús erőfeszítésekben.
Az átlagos angolok nyugodt bátorsága és módszeres kötelességtudata véget vetett Hitler diplomáciai és katonai
győzelmeinek, és a náci Németországnak okozta első és döntő vereségét. Nagy-Britannia sikeres védelme, amely arra
kényszerítette Hitlert, hogy feladja Anglia lerohanásának tervét, az európai háború fordulópontja volt. Az első háborús év
végéhez közeledve, melyben Hitler példátlan hódításokat ért el, véget vetett a rövid háború minden lehetőségének, és a
németeket egy hosszú küzdelemre kényszerítette, amelyre sem terveik, sem erőforrásaik nem voltak.
A védők hat fő okból győztek a brit csatában: (1) az angol nép fékezhetetlen lelkesedése miatt a megadás szóba sem jöhetett;
(2) a brit repülőgépek számban és minőségben megegyeztek a német gépekkel; ( 3) a brit pilóták jobb minőségűek és jobb
harci szelleműek voltak; (4) a brit hadműveleti szervezet sokkal jobb volt; (5) a saját földjük felett harcolva a brit pilótákat
általában ejtőernyővel tudták megmenteni; és (6) a brit tudományos találmányok messze megelőzték a németeket. Ez a
hatodik pont alapvető jelentőségű.
Nagy-Britanniában már 1924-ben tudományos kísérletekben használták a radart. A légitámadások elleni védelemre 1935-ben
adaptált radarállomások láncolatát 1937-ben fektették le, és 1939 áprilisában kezdték meg a folyamatos működést. A háború
szeptemberi kitörése előtt ezek az állomások
a legtöbb repülőgépet akár 100 mérföldes távolságból is érzékelni tudták. Végül egy igen bonyolult, központosított rendszer
tudott jelentést tenni minden ellenséges repülőgépről, amely Nagy-Britannia felett vagy annak közelében tartózkodott. A
franciaországi fá'.l után speciális éjszakai vadászgépeket láttak el saját, három mérföldes hatótávolságú radarérzékelőkkel.
Amikor 1940 decemberében teljes sötétségben elkezdték lelőni a német bombázókat, a Luftwaffe nem tudta, mi történik.
1940 márciusára a földi légvédelmi ágyúkhoz már hatékony radarcélzó berendezéseket szereltek. Ezek ötszörösére növelték
az ilyen ágyúk hatékonyságát az ellenséges bombázók lelövésében. Ezek az új eszközök olyannyira hasznosak voltak, hogy
1940 és 1941 telén több mint 100 bombázót lőttek le az éjszakai vadászok, és ugyanennyi bombázót a radaros légvédelmi
ágyúk.
A tudományt a Németország elleni brit éjszakai bombatámadásoknál is alkalmazták, de sokkal később. 1940-ben és 1941-ben
közel 45 000 tonna bombát dobtak le német célpontokra, de 90 százalékuk ártalmatlanul hullott a mezőkre. 1941-ben új
navigációs technikákat alkalmaztak, amelyek három angliai állomás egymást keresztező rádiónyalábjait használták, hogy
több repülőgép számára nagyobb pontosságot biztosítsanak a navigációban. Ezt a módszert alkalmazva Nagy-Britannia 1942
májusában ezer bombázót indított Köln ellen. Az év végére egy teljesen új módszert vezettek be; ennek pontossága a bázistól
mért kilométerenként körülbelül egy yard volt, és a 30 000 láb magasból ledobott bombák több mint felét 250 mérföldes
távolságban 150 yardon belül tudta elhelyezni a célponttól. Körülbelül ugyanebben az időben (1943 elején) a radart úgy
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alakították át, hogy a bombázók éjszaka vagy a felhőkön keresztül is láthassák a célt. Mint már jeleztük, a bombakárok,
bármilyen nagyok is voltak, nem voltak döntő hatással Németország hadviselési képességére, de a brit és amerikai
bombázások növekvő hatékonysága szükségessé tette, hogy Németország egyre több erőforrást és munkaerőt fordítson a
légvédelemre és a vadászgépek gyártására, és azáltal, hogy a német repülőgépeket Oroszországból Nyugat-Európába vonta
vissza, igen jelentősen segítette az orosz védelmet.

52. fejezet - A Földközi-tenger és Kelet-Európa, 1940) 1940 júniusa és 1941 júniusa között

Franciaország összeomlása megrendítően hatott a szovjet-német határvidéken, a Balti-tengertől az Égei-tengerig. Az 1940.
június 15-ét követő héten a Szovjetunió kényszerítő jegyzékeket küldött Litvániának, Lettországnak és Észtországnak,
követelve, hogy kormányaikat szervezzék át úgy, hogy azokban a Kreml számára elfogadhatóbb személyek legyenek. Mivel
a szovjet fegyveres erők már ezekben az államokban voltak, és sehol, de legkevésbé Berlinben nem emeltek segítő kezet, a
balti országok engedtek a szovjet követeléseknek. Augusztus első hetében a három új kormány választásokat tartott, tipikus
szovjet módra, egyetlen jelöltlistával; az újonnan megválasztott parlamentek azonnal szocialista szovjet köztársaságokként
egyesülni akartak Szovjet-Oroszországgal, és ezt meg is kapták.
Délebbre, Románia reményei, hogy az 1939. áprilisi angol-francia garancia támogatást hozhat Weygand szíriai erőitől,
szertefoszlottak Weygand franciaországi vereségével. 1940. május 29-én a román koronatanácson Carol király ragaszkodott
ahhoz, hogy máshol kell védelmet keresni, és hogy csak a Németországgal való szövetkezés teszi lehetővé, hogy Románia
ellenálljon az esetleges szovjet nyomásnak. Úgy vélték, hogy Németországnak a román olajra való igénye miatt nagyon nem
akarja majd hagyni, hogy a háború átterjedjen erre a területre.
Ennek megfelelően Románia felhagyott semlegességi politikájával, és Németországhoz csatlakozott, Grigore Gafencu
külügyminiszter pedig az új politika elleni tiltakozásul lemondott.
Románia nem érte el azokat az előnyöket, amelyeket a politikaváltástól remélt. 1940. június 26-án a Szovjetunió, miután
előzetesen értesítette Németországot, huszonnégy órán belül követelte Romániától Besszarábiát és Észak-Bukovinát.
Németország tiltakozott Bukovina követelése ellen, mivel azt az 1939. augusztusi náci-szovjet megállapodás nem biztosította
Oroszországnak. Németország egyébként nem emelt kifogást, bár Hitlert személyesen zavarta, és meg kellett nyugtatnia
Ribbentropot, hogy ő valóban beleegyezett Besszarábia Szovjetuniónak való átadásába.

619

Besszarábia elvesztése súlyos csapás volt a mérsékeltebb romániai vezetők számára.
De a rosszabb még csak ezután következett. Augusztus 26-án Hitler Bécsbe hívta a román vezetőket, és Ciano gróf és
Magyarország képviselőinek jelenlétében arra kényszerítette Romániát, hogy adja át Erdély kétharmadát Magyarországnak.
Cserébe Németország garanciát adott Romániának az új, csökkentett határaira.
A "bécsi díj" megsemmisítette a Románián belüli mérsékelt erőket. A zavargások és merényletek a belpolitikai tevékenység
rendszeres módszereivé váltak. Ezeket nagyrészt a "Vasgárda" szította, egy reakciós antiszemita politikai csoport, amely
1933 óta kvázi polgárháborúban állt a román kormánnyal, de Carol király erőskezű taktikájával sikerült elnyomni. 1940.
szeptember 5-én Ion Antonescu vezetésével a Vasgárda kormánya lépett hivatalba Bukarestben. Első intézkedése az volt,
hogy a királyt megbuktatta és száműzetésbe űzte, helyére pedig fia, Mihály került a trónra. Két nappal később közvetett
német nyomásra Dél-Dobrudzsa átadta magát Bulgáriának. Így egy hét alatt nagyrészt semmissé váltak azok a területi
nyereségek, amelyeket Románia 1919-ben három szomszédja rovására szerzett.
Moszkva tiltakozott a bécsi döntés ellen azzal az indokkal, hogy nem konzultáltak vele, és hogy nem volt szükség
Németország garanciájára Románia számára. Ezeket a tiltakozásokat azzal az indokkal utasították el, hogy Berlin ugyanilyen
kevés idő alatt értesült különböző szovjet tevékenységekről, és hogy a garanciára azért volt szükség, hogy megelőzzék a
román olajmezők elleni esetleges brit támadást. Röviddel ezután német katonai egységek kezdtek bevonulni Romániába, míg
a szovjet egységek megkezdték a Duna torkolatában lévő lakatlan szigetek elfoglalását. Ezzel egyidejűleg megkezdődött
Finnország német katonai megszállása azzal az ürüggyel, hogy a szóban forgó erők Norvégiába tartanak (szeptember 19-én).
A Franciaország vereségét követő zűrzavar gyorsan átterjedt a Földközi-tenger térségére. Ezt két tényező uralta: (1)
Mussolini féltékeny elszántsága, hogy a Földközi-tenger térségében valami dicsőséges hódítást érjen el, amely Hitler északi,
lenyűgöző győzelmeivel vetekszik, és (2) a francia fegyverszünet feltételeinek Németország szempontjából való teljes
elégtelensége. E feltételekkel sem Németország, sem Olaszország nem jutott hozzá a francia flotta egyetlen egységéhez, a
Földközi-tengeren lévő haditengerészeti támaszpontokhoz vagy a francia tengerentúli területek egy részéhez sem. Június 24én, a fegyverszünet megkötésekor Hitler annyira meg volt győződve arról, hogy Nagy-Britannia békét fog kötni, hogy
elhanyagolta ezeket a tételeket, és visszautasította Mussolini erőfeszítéseit, hogy bevonja őket. Egy hónapon belül Hitler
felismerte tévedését, és követelte
Franciaországtól kiterjedt katonai és haditengerészeti támaszpontokat és közlekedési létesítményeket Észak-Afrikában (1940.
július 15.). Ezeket a követeléseket Pétain egyszerre elutasította...
Hitlert a Földközi-tenger térsége egyetlen pillanatban sem érdekelte igazán, és egyszerűen csak remélte, hogy nyugalomban
marad. Személyes meggyőződése az volt, amint Nagy-Britannia inváziója távolinak tűnt, hogy Nagy-Britannia ki akarja
tartani, amíg a Szovjetunió elég erős lesz ahhoz, hogy keletről megtámadja Németországot. Nincs bizonyíték arra, hogy a
Szovjetuniónak bármilyen terve lett volna erre, vagy hogy kapcsolatban állt volna Nagy-Britanniával egy ilyen tervben,
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bármilyen távoli is legyen az, vagy hogy Hitler félt volna Oroszországtól. Éppen ellenkezőleg, a Szovjetunió, ha valami,
akkor egyre együttműködőbb lett Németországgal szemben, különösen gazdasági téren, és 1941 májusára már szinte alázatos
volt; az angol-szovjet megértés javítására irányuló minden erőfeszítést 1941. június 22. utánig elutasítottak; Hitler pedig,
távolról sem félt a Szovjetuniótól, teljesen megvetette azt, és meg volt győződve arról, hogy néhány hét alatt le tudja
hódítani. Az Oroszország megtámadására vonatkozó döntése, amelyet először 1940. július 29-én jelentett ki, és december 18án hivatalos irányelvként (Barbarossa hadművelet) adott ki, két megfontoláson alapult: (1) csak Oroszország és NagyBritannia minden Oroszországra alapozott reményének elpusztításával lehetett Nagy-Britanniát arra kényszeríteni, hogy
békét kérjen, és (2) a Németországgal való szovjet együttműködés Sztálin személyes politikája volt, és az ő életétől függött,
amit túlságosan megbízhatatlannak tartott ahhoz, hogy Németország hosszú távú elvárásokat támasszon vele szemben.
Hitler kívánságai ellenére a mediterrán térség nem volt nyugodtan tartható. A francia fegyverszünet elégtelensége, Mussolini
követelései egy aktívabb mediterrán politika folytatására, a brit haditengerészeti sikerek az olasz haditengerészet ellen,
Raeder admirális figyelmeztetése, hogy bizonyos védelmi intézkedéseket kell tenni, hogy elhárítsanak egy esetleges amerikai
beavatkozást Francia-Afrikában - mindezek folyamatosan a Földközi-tengerre hívták fel Hitler figyelmét egy olyan
időszakban, amikor ő a Szovjetunió megtámadásának problémájára akart koncentrálni.
Annak érdekében, hogy az Egyesült Államokat elriasszák a nyugat-afrikai beavatkozástól, és abban a hitben, hogy ez
segítené az 1940-es elnökválasztáson a Roosevelt-ellenes elszigetelődés híveinek, Németország, Olaszország és Japán 1940.
szeptember 27-én katonai szövetséget kötött. Ez a nagy propagandisztikus felhajtással bejelentett háromoldalú paktum
előírta, hogy az aláírók mindenben segítik egymást, ha valamelyiküket olyan hatalom támadja meg, amelyik még nem vett
részt az európai háborúban vagy a kínai-japán konfliktusban. Annak érdekében, hogy ez a megállapodás még inkább az
Egyesült Államok ellen irányuljon, és hogy a Szovjetunió természetes aggodalmait eloszlassa, az egyik záradék úgy
rendelkezett, hogy az új paktum nem változtatja meg az aláírók Oroszországgal fennálló kapcsolatait. Amint azt mindjárt
látni fogjuk, Ribbentrop 1940 novemberében tett erőfeszítései, hogy elérje a szovjetek csatlakozását a háromoldalú
paktumhoz, fordulóponthoz vezettek a náci-szovjet együttműködésben.
Franciaország 1940 júniusi elestekor Spanyolország biztosította Hitlert, hogy belép a háborúba Németország oldalán, amint
elegendő készletet, különösen gabonát halmoz fel ahhoz, hogy ellen tudjon állni a brit blokádnak. Ezt a biztosítékot Ramon
Serrano Suñer, a spanyol külügyminiszter, Señora Franco sógora szeptember 17-én Berlinben megismételte. Körülbelül
ugyanekkor Raeder admirális arról beszélt Hitlernek, hogy ki kell zárni Nagy-Britanniát a Földközi-tengeri hy Gibraltár és
Szuez elfoglalásával. E lehetséges célokat Hitler kiegészítette a Kanári-szigetek vagy a Zöld-foki szigetek valamelyikének
elfoglalásának gondolatával, vagy
vagy akár az Azori-szigetek valamelyikét, amelyeket védelmi pontként használhatnának a francia Nyugat-Afrikában történő
amerikai partraszállási kísérletekkel szemben.
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Nagyjából ugyanekkor, 1940 szeptemberében a Laval vezette németbarát kollaboránsok nyomására Pétain marsall
eltávolította Weygandot a nemzetvédelmi miniszteri posztjáról, és Afrikába küldte az ottani francia gyarmati birtokok
koordinátoraként és főparancsnokaként. Attól tartva, hogy Weygand esetleg együttműködik egy amerikai partraszállással,
Hitler október közepén komoly erőfeszítéseket tett a nyugat-mediterrán helyzet végleges rendezésére, együttműködve Vichy
Franciaországgal és Franco Spanyolországgal.
Egy ilyen kísérletre számítva Nagy-Britannia 1940 júliusában megtámadta és nagyrészt megsemmisítette a francia flotta
nagyobb hajóit, amelyek Mers-el-Kebirnél (az algériai Oran közelében) és Dakarnál (Nyugat-Afrika) horgonyoztak.
Valamivel nagyobb ügyességgel az egyiptomi Alexandriánál lévő francia egységeket megállapodás alapján leszerelték. Ezek
a francia hajók elleni brit támadások és az ezt követő, brit támogatással végrehajtott de Gaullisták támadásai Dakar
(szeptember 23.) és másutt valószínűleg szükségtelenek voltak, és arra szolgáltak, hogy a Vichy-rezsimet a németek karjaiba
hajtsák. 1940. június 24-én a francia haditengerészet utasítást kapott, hogy hajókat elsüllyesszen, ha bármi esély van arra,
hogy azok idegenek (akár németek, olaszok vagy britek) irányítása alá kerüljenek. Az a tény, hogy Nagy-Britannia 1400
francia tengerészt ölt meg a lehorgonyzott hajók bombázásával, nagymértékben növelte a Vichy-rezsim általában britellenes
elfogultságát, és lehetővé tette, hogy a legbrit-ellenesebb tagok, mint Laval vagy Darlan admirális, kiiktassák a
mérsékeltebbeket, mint Weygand tábornok.
Hitler erőfeszítései, hogy a fasiszta Olaszországot, Franco Spanyolországát és Vichy Franciaországát egyetlen politikában
koordinálja a Földközi-tenger nyugati részén, nem voltak könnyűek, mivel Olaszország és Spanyolország arra számított,
hogy szégyentelen ambícióikat francia költségen elégíthetik ki, Hitler pedig nem bízott sem Franciaországban, sem
Spanyolországban. 1940. október 22-én Hitler vonattal a spanyol határra utazott, hogy Franco-val tárgyaljon, és
kötelezettséget kapjon Gibraltár megtámadására. Franco követelései nem voltak szerények. Francia Marokkót, Algéria és
Francia Nyugat-Afrika egy részét, mintegy félmillió tonna gabonát, valamint Gibraltár elfoglalásához szükséges
üzemanyagot és fegyverzetet akart. Mindezért, ahogy Hitler keserűen mondta Mussolininek, Franco felajánlotta
Németországnak a "barátságát". Hitler azt is megszerezte Franco ígéretét, hogy valamilyen határozatlan időpontban a
jövőben Németország oldalán belép a háborúba, és azonnal csatlakozik a Hármas Paktumhoz, ha ezt titokban tartják.
Délen csalódva Hitler vonata visszatért észak felé Franciaországon keresztül. Másnap, 1940. október 24-én Hitler és
Ribbentrop Montoire-sur-le-Loire-ban találkozott Pétain-nal és Lavallal, és egy meglehetősen kétértelmű megállapodást
kötöttek. Ez a dokumentum az aláírók közös érdekét hirdette Nagy-Britannia mielőbbi legyőzésében, és megígérte, hogy
Franciaország az Olaszország és Spanyolország területi ambícióihoz való kedvező hozzáállásért cserébe a háború végén
részesedhet a szétzilált Brit Birodalom zsákmányából, hogy Franciaország teljes tengerentúli birtokai ne csökkenjenek ezen a
területen. Négy nappal később Laval-t a Vichy-rezsim külügyminiszterévé nevezték ki.
Ekkor Hitler csalódásai kezdtek eluralkodni rajta. Miután éppen elégtelen megállapodásokat kötött Spanyolországgal és
Franciaországgal, Montoire-ban késve kapott egy Berlinből továbbított üzenetet Mussolinitől, amelyben bejelentette, hogy
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Olaszország Görögország megtámadására készül. Mivel Hitler és Ribbentrop már július 7-én megvétózott minden támadást
akár Görögország, akár Jugoszlávia ellen, és ezt a figyelmeztetést azóta többször megismételték, Hitler azonnal utasította
Franciaországból Firenzébe tartó vonatát, hogy lebeszélje Mussolinit a Görögország elleni tervezett támadásról. Amikor a két
vezető 1940. október 28-án Firenzében találkozott, a Görögország elleni olasz támadás már megkezdődött, ezért
megbeszélésüket más témákra, például Franco tábornok hálátlanságára korlátozták.
1940 nyarán Mussolini ingerlékeny hangulatán nem javított az olasz szárazföldi erők Franciaország elleni kudarca, a franciaolasz fegyverszünet sovány eredményei, az olasz haditengerészet kudarca a Málta és Alexandria felé tartó brit konvojok
megzavarásában, az olasz légierő teljes összeomlása, valamint a Jugoszlávia vagy Görögország elleni olasz lépések elleni
német vétók sorozata. A Duce azon törekvéseit, hogy Líbiából szárazföldi úton támadja meg Egyiptomot, tábornokai
hónapokig ellenálltak. Amikor Rodolfo Graziani végül szeptember 13-án megtámadta, nehézségek nélkül, öt nap alatt hetven
mérföldet haladt előre, az egyiptomi Sidi Barrâniig. Itt megállt, és nem volt hajlandó továbbmenni.
A fasizmus Duce-ja szomjazott némi sikerre, hogy megvigasztalja sérült egóját, ezért úgy döntött, hogy megtámadja
Görögországot. Románia német katonai megszállása volt az utolsó csepp a pohárban, amely megtörte uralkodói türelmét.
"Hitler mindig kész tények elé állít engem" - mondta Ciano grófnak. "Ezúttal a saját érméjével fogom visszafizetni neki. Az
újságokból fogja megtudni, hogy megszálltam Görögországot. Így fog helyreállni az egyensúly". Az olasz tábornokok
egyöntetűen ellenezték a tervet, és rá kellett hajtani őket. Mussolini Cianónak címzett kirohanásában azzal fenyegetőzött,
hogy személyesen megy Görögországba, "hogy lássa, milyen hihetetlenül szégyenletesek azok az olaszok, akik félnek a
görögöktől".
Mussolini szerencsétlenségére tábornokai jobb ítélőképességgel rendelkeztek nála. Az október 28-án Albániából indított
támadást három héten belül teljesen leállították; az ezt követő görög ellentámadás mélyen Albániába hatolt, és a görög
nyomás egész télen folytatódott.
Az 1939. áprilisi garanciában ígérteknek megfelelően Nagy-Britannia azonnal csatlakozott Görögországhoz Olaszország
ellen, de saját gyengesége nem tette lehetővé erőinek jelentős növelését a térségben. 1940. november 11-én huszonegy brit
repülőgép torpedótámadást intézett az olasz flotta fő egységei ellen a tarantói kikötőben, és a hat csatahajóból hármat
elsüllyesztett, két repülőgép és egy pilóta halálos áldozata árán. Egy hónappal később, 1940. december 7-én Graziani 80 000
fős egyiptomi erőit hirtelen megtámadta Archibald Wavell tábornok 31 000 fővel és 225 harckocsival. Két hónap alatt,
mindössze 500 halott árán Wavell 130 000 olasz 400 tankkal és 1300 ágyúval foglyul ejtett, és 600 mérfölddel nyugat felé, El
Agheiláig nyomult előre. Nem sokkal később, ugyanilyen rövid idő alatt (1941. február 1 l-április 6.) meghódította KeletAfrikát és Etiópiát, és 100 000 olasz katonát semmisített meg a brit birodalmi haderő, amely mindössze 135 halottat
szenvedett.
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Az olasz kudarcok Görögországban és Afrikában, valamint Franco elutasítása Gibraltár megtámadására kényszerítették Hitler
terveinek jelentős átrendezését. Két hét alatt (1940. december 7-21.) Franco határozottan elutasította a Felix hadművelet
végrehajtását (december 7.), és ennek megfelelően ezt a tervet törölték (december 11.); Olaszország úgy döntött, hogy német
és bolgár segítséget kér Görögország ellen; a náci-szovjet rivalizálás Bulgáriában és Finnországban kiéleződött; és Hitler
három új hadvezetést rendelt el, az Attila, Marita és Barbarossa hadműveleteket. Az Attila hadművelet (december 10.) a Felix
hadművelet feladását részben kompenzálni kívánta azzal, hogy elrendelte egész Vichy Franciaország azonnali megszállását,
különös erőfeszítéssel a francia flotta elemeinek elfoglalására Toulonban, amennyiben Észak-Afrika francia része fellázad a
Vichy-kormány ellen.
Ez a terv akkor valósult meg, amikor a nyugati hatalmak 1942 novemberében megszállták Észak-Afrikát.
A Németországhoz intézett olasz segélykérés Görögország ellen (december 7.) a két hatalom közötti viszony átalakulásához
vezetett: Olaszország státusza szövetségesből műholddá változott. December 1 8-án Hitler ígéretet tett arra, hogy Bulgária
felől megtámadja Görögországot, de legkorábban 1941 márciusában. Elutasította a nyersanyagokra vonatkozó részletes olasz
kérést azzal az indokkal, hogy nem tudhatja, hogyan fogják ezeket felhasználni; ehelyett azt javasolta, hogy nagyszámú olasz
munkást küldjenek Németországba, és ott dolgozzák fel a nyersanyagokat késztermékké, amelyeket aztán Olaszországba
küldhetnek, hogy az Olaszországban állomásozó német "szakértők" tanácsai szerint használják fel. Olaszország katonai
problémáinak azonnali enyhítésére Hitler nem volt hajlandó csapatokat küldeni Albániába Görögország ellen, ehelyett
felajánlott egy páncélos haderőt Rommel tábornok vezetésével Líbiában való harcra, valamint egy német légiflottát
(körülbelül 500 repülőgépből), amelyet Szicíliában állomásoztatnának a Líbiába tartó fasiszta konvojok védelmére és a
Földközi-tengeren át közlekedő brit konvojok megzavarására.
A német beavatkozás a Földközi-tenger középső részén 1941 első hónapjaiban nagy sikert aratott a földön és a levegőben, de
nem tudta megakadályozni, hogy a britek megerősítsék pozícióikat a vízen. Az 1941-es első máltai konvojt a Luftwaffe első
beavatkozása súlyosan megrongálta; Nagy-Britannia egyetlen repülőgép-hordozója a Földközi-tenger keleti részén, az
Illustrious olyan súlyosan megsérült, hogy az Egyesült Államokba kellett sántikálnia (Szuezen keresztül és Afrika körül)
javításra; négy hónapig egyetlen más brit konvoj sem jutott át a Földközi-tengeren. Rommel haderejét viszont veszteség
nélkül szállították Líbiába.
Ezt a két, Nagy-Britanniára mért csapást némileg ellensúlyozta az 1941. március 28-29-én a Matapan-foknál az olaszok felett
aratott brit tengeri győzelem. Nagy-Britannia egy repülőgép emberveszteségével három cirkálót és két rombolót süllyesztett
el, és megrongált egy csatahajót. Ez a csata nevezetes a radarvezérelt lövészet első tengeri alkalmazásáról. Ezzel az újítással
éjszaka a Warspite hat 15 hüvelykes ágyújának nyitó salvója öt találatot ért el; a harc korábbi szakaszában, nappal, a Vittorio
Veneto olasz csatahajó több mint kilencven 15 hüvelykes lövedéket lőtt ki találat nélkül. A csata következményeként
Mussolini elrendelte, hogy az olasz flotta ne tevékenykedjen az olasz szárazföldi vadászgépek hatótávolságán kívül, amíg
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nem épül egy repülőgép-hordozó. Ennek megfelelően az olasz haditengerészet nem játszott szerepet a Líbiáért,
Görögországért és Krétáért folytatott későbbi küzdelemben.
Rommel líbiai érkezése megfordította az észak-afrikai helyzetet. Páncélosokkal és jó légi támogatással rendelkezett a brit
erőkkel szemben, amelyeket nagymértékben megfogyatkoztak azáltal, hogy egy páncéloshadosztályt küldött Görögországba
(március 7-én szállt partra Pireuszban). Ezt a hadosztályt és három gyalogoshadosztályt küldtek Görögországba a nagyon
rátermett görög főparancsnok, Alekszandr Papagosz tábornok ellenvetése ellenére, aki "stratégiai hibának tartotta a csapatok
visszavonását az afrikai sikerekből a biztos európai kudarcba". Rommel 1941. március 31-én El Agheilánál egy német
páncéloshadosztállyal, amelyet két olasz hadosztály támogatott, 1941. április 11-én érte el az egyiptomi határt.
Közben Ribbentrop érintett diplomáciai manőverekbe bonyolódott. Az 1940 szeptemberében kötött háromoldalú paktumnak
- Oroszország gyanakvása ellenére - valójában az volt a célja, hogy megijessze az Egyesült Államokat, hogy tartózkodjon az
eurázsiai zavargásokba való beavatkozástól. E fenyegetés megerősítése érdekében Ribbentrop arra törekedett, hogy
Oroszország csatlakozzon a háromoldalú paktumhoz és egy szovjet-japán megnemtámadási paktumhoz, amely felszabadítaná
Japánt Ázsiában, hogy dél felé, Szingapúr ellen csaphasson le. Ezek a manőverek Németország számára katasztrófát
jelentettek.
A háromoldalú paktumhoz való szovjet csatlakozás elérésére tett hiábavaló erőfeszítések csupán azt érték el, hogy
Bulgáriában és Finnországban feltárult az elkeseredett német-szovjet rivalizálás, míg a sikeres szovjet-japán
megnemtámadási paktum 1 941. április 13-án lehetővé tette, hogy a szovjet csapatokat a Távol-Keletről elegendő számban
vonják ki, hogy Moszkvát megmentsék Hitler novemberi támadásától a város ellen.
Molotov 1940. november 12-15-i berlini látogatása során Németország felajánlotta a Szovjetuniónak az agresszor államok
közötti befolyási szférák világméretű felosztását: Olaszországé lenne Észak- és Kelet-Afrika; Németországé Nyugat-Európa,
Nyugat- és Közép-Afrika; Japáné Malajzia és Indonézia; míg a Szovjetunióé Irán és India; Németország, Olaszország és a
Szovjetunió együttműködő politikát folytatna a Közel-Keleten, hogy megszabadítsa Törökországot brit kapcsolataitól, és
Oroszország számára szabadabb hozzáférést szerezzen a Földközi-tengerhez a Dardanellákon keresztül. Hitler egy ragyogó,
bár távoli jövő képét kínálta Molotovnak:
"Anglia meghódítása után a Brit Birodalmat 40 millió négyzetkilométeres óriási világméretű csődbirtokként osztanák fel.
Ebben a csődbirtokon belül Oroszország számára elérhető lenne a jégmentes és valóban nyílt óceán. Eddig egy 45 milliós
angol kisebbség uralkodott a Brit Birodalom 600 millió lakosa felett. Ő [Hitler] azon volt, hogy ezt a kisebbséget szétzúzza.
Még az Egyesült Államok sem tett valójában mást, mint hogy ebből a csődbement vagyonból kiválogatott néhány, az
Egyesült Államok számára különösen alkalmas elemet Ő egy olyan világkoalíciót akart létrehozni az érdekelt hatalmakból,
amelyik
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Spanyolországból, Franciaországból, Olaszországból, Németországból, Szovjet-Oroszországból és Japánból állna, és
bizonyos mértékig egy Észak-Afrikától Kelet-Ázsiáig terjedő koalíciót jelentene mindazoknak, akik a brit csődvagyonból ki
akartak elégedni"."
Molotovot csak mérsékelten érdekelték ezek a grandiózus tervek az érdekszférákról, és úgy tűnt, hogy a Brit Birodalommal
kapcsolatban nem voltak ambíciói. Ehelyett konkrét kérdésekre akart részletes válaszokat kapni: Miért állomásoztak német
csapatok Finnországban? Nem lehetett volna pontosan elhatárolni a szovjet és a náci érdekeket?
Finnországban? Miért nem lehetett a Romániára vonatkozó náci garanciát Bulgária szovjet garanciájával ellensúlyozni, vagy
ennek hiányában a román garanciát törölni? Mik voltak Németország európai új rendjének és Japán kelet-ázsiai szférájának
pontos határai?
Többórás vita után, amelynek során a németek kitértek Molotov Finnországra és Bulgáriára vonatkozó kérdései elől,
Ribbentrop egy öt pontot tartalmazó jegyzőkönyvet ajánlott Oroszországnak:
(1) a Szovjetunió csatlakozik a Háromhatalmi Paktumhoz; (2) a négy hatalom "tiszteletben tartja egymás természetes
befolyási övezeteit"; (3) "vállalják, hogy nem csatlakoznak semmilyen hatalmi kombinációhoz, és nem támogatnak
semmilyen olyan hatalmi kombinációt, amely a négy hatalom valamelyike ellen irányul"; (4) a négy hatalmi övezet követi a
homályos német javaslatokat; és (5) a három európai hatalom arra törekszik, hogy Törökországot leválassza a brit
befolyásról, és a Dardanellákat megnyissa a szovjet hadihajók szabad áthaladása előtt.
Molotov azonnal benyújtotta Németországnak a hivatalos jegyzőkönyvtervezetben megfogalmazott további javaslatokat.
Ezek a német javaslatokat öt további ponttal egészítették ki: ( 1 ) hogy a német csapatokat azonnal vonják ki Finnországból, (
2 ) hogy Bulgária írjon alá kölcsönös segítségnyújtási egyezményt a Szovjetunióval, és adjon át neki egy olyan támaszpontot,
ahonnan az orosz haditengerészeti és légi erők megvédhetik a Dardanellákat, ( 3 ) hogy a Batumtól és Bakutól a Perzsaöbölig terjedő területet ismerjék el "a szovjet törekvések központjának, " (4) hogy Japán adja át a Szovjetuniónak az északi
Szahalinban lévő olaj- és szénkoncesszióit, és (5) hogy a Törökországgal kötendő leendő megállapodást terjesszék ki egy
szovjet katonai és haditengerészeti támaszpontra "a Boszporuszon és a Dardanellákon", valamint a török függetlenség és
területi integritás mindhárom hatalom általi garantálására.
Molotov feltételei a háromoldalú paktumhoz való csatlakozásra feldühítették Hitlert. Négy héttel később parancsot adott a
Barbarossa hadműveletre, a Szovjetunió elleni közös finn-német-román támadásra. Mielőtt azonban erre sor kerülhetett
volna, a német jobbszárnyon, a Balkánon kialakult kétértelmű helyzetet a Marital hadműveletnek kellett tisztáznia. E
hadművelet fő célja az volt, hogy az olasz támadás következtében Görögországba bevonult brit erőket kiszorítsák a térségből,
és megakadályozzák, hogy a román olajmezőket bombázzák, amíg Németország Oroszországgal van elfoglalva. Az eredeti
terv szerint Bulgáriából és Jugoszláviából kellett volna fogócskázni Görögországba, miután e két országot diplomáciai
tevékenységgel bevonták a tengelyrendszerbe.
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A német erők 1940 októberétől kezdve folyamatosan vonultak be Romániába; négy hónappal később Moszkvát Hitler arról
tájékoztatta, hogy e megszálló erők létszáma elérte a "közel 700 000" főt. Március 1-jén Bulgária csatlakozott a
Háromhatalmi Paktumhoz, és ezek a német erők még aznap megkezdték az ország megszállását.
Jugoszlávia nem adta meg magát ilyen könnyen. Csaknem hat hétig, az országon belüli és a kabinet erős ellenállása miatt, Pál
régens herceg ellenállt a német követeléseknek. Amikor Jugoszlávia március 25-én Bécsben elfogadta és aláírta a
háromoldalú paktumot, cserébe jelentős engedményeket ígértek neki: szabadságot minden német katonai megszállástól,
felmentést minden katonai támogatás ígérete alól a németek számára.
Németországnak a paktum alapján nyújtott katonai támogatás alól, és ígéretet arra, hogy Németország támogatja Jugoszlávia
azon törekvését, hogy Szalonikánál az Égei-tengeren legyen kijárata.
A szovjet ellenállás ezekkel a német előretörésekkel szemben némileg közvetett volt. A német csapatok Romániába és
Bulgáriába való bevonulása ellen hevesen tiltakoztak. Törökországot tájékoztatták arról, hogy Oroszország teljes mértékben
betartja az 1925-ös szovjet-török megnemtámadási paktumot, ha Törökország ellenségeskedésbe keveredik egy harmadik
hatalommal (vagyis Németországgal). A legjelentősebb, hogy március 26-ról 27-re virradó éjjel Jugoszláviában katonai
puccs megdöntötte a jugoszláv régensséget és kormányt, a régens, Pál herceg helyére a fiatal Péter király került az állam
élére, és egy kevésbé engedékeny kabinetet állítottak fel Dusan Simoviæ tábornok vezetésével. Ez az új kormány április 5-ről
6-ra virradó éjszaka barátsági és megnemtámadási szerződést írt alá a Szovjetunióval. Kevesebb mint hat órával később
Belgrádot heves bombázásnak vetette alá a Luftwaffe, és harminchárom német hadosztály megkezdte Jugoszlávia és
Görögország lerohanását.
Mindkét országot vv három héten belül lerohanták, és felosztották a náci Németország sakál kollaboránsai között.
Bulgária és Magyarország felől Jugoszláviát három német hadoszlop szállta meg. A két szatellitállam követte őket, hogy
elfoglalják a számukra kijelölt területeket. A túlterhelt görög erők, nyugaton Albániába, keleten pedig Szaloniki német
elfoglalásával kiszorultak, dél felé csapkodtak, de Thesszáliában hamarosan elvágták őket a 68 000 brit katonától. Április 20án a görög kormány azt tanácsolta a briteknek, hogy evakuáljanak, mert a helyzet reménytelen volt, de a Pireusz szinte teljes
légipusztítása és a Korinthoszi-csatorna német ejtőernyősök általi hirtelen elfoglalása nagyon megnehezítette ezt a műveletet.
Légi védelem nélkül a brit haditengerészet 44 000 brit katonát evakuált különböző partokról, közülük 27 000-et Kréta
szigetén szállt partra.
Egy hétig tartó elkeseredett hegyi harcok után, amelyek nagy része közelharc volt, és amelyekben a német légierő volt a
főszereplő, a britek megkezdték Kréta kiürítését. Amikor a hadművelet elérte a "majdnem 700 000" embert. Március 1-jén
Nagy-Britannia 55 000 embert vesztett Görögországban és Krétán, és egy csatahajó, hét cirkáló és tizenhárom romboló
elsüllyedt vagy megrongálódott; elvesztette egész Észak-Afrikát, kivéve magát Egyiptomot, és további két országot látott
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Németország által lerohanni. Az egyetlen lehetséges vigasz abban a tényben rejlett, hogy a jugoszláv és görög ellenállás
három héttel késleltette Hitler Szovjetunió elleni támadását, és a krétai súlyos német veszteségek (több mint 30 százalékos
veszteség) meggyőzték Hitlert, hogy a jövőben lemondjon minden légi hadműveletről. Valamivel távolabbi haszna abban
rejlett, hogy a német brutalitás és a balkáni makacsság kiterjedt gerillaakciókat eredményezett, amelyek a tengelyhatalmak
erejét szívták le Jugoszlávia, Kréta és Görögország hegyvidékein.
Kréta elvesztése súlyosan veszélyeztette a britek közel-keleti pozícióit. Irakban április 3-án a hadsereg tisztjeinek egy
csoportja Rasid Ali el-Gailani vezetésével megdöntötte a kormányt és magához ragadta a hatalmat; egy hónappal később ez
az új rezsim támadást intézett a brit szerződéses létesítmények ellen Mezopotámiában. Darlan admirális bázisokat biztosított
Szíriában a felkelők megsegítésére induló német és olasz repülőgépek számára, és május 28-án aláírta a "párizsi
jegyzőkönyveket", amelyek Franciaországot majdnem bevonták a háborúba Németország oldalán. Ezek a megállapodások
az iraki felkelőknek ígérték a legtöbb francia katonai ellátmányt Szíriában, valamint azt, hogy Németországnak légi
támaszpontokat biztosítanak Szíriában és Dakarban, átadják a közlekedési eszközöket, beleértve a szíriai kikötőket és
vasutakat, a tunéziai Bizerte kikötőjét, a Bizerte és Gabès közötti vasútvonalat, francia lőszereket Németország számára,
francia hajókat a Földközi-tengeren történő ellátmányszállításra, francia hadihajókat az ilyen szállítmányok védelmére,
valamint egy tengeralattjáró-bázist Dakarban. Weygand és más tisztek heves tiltakozása e megállapodások ellen, valamint az
Egyesült Államok erőteljes tiltakozása meggyőzte Pétain marsallt, hogy felülbírálja Darlant és felmondja a megállapodásokat
(június 6-án).
Az iraki lázadást májusban megdöntötték, és De Gaulle brit és szabad francia támogatóinak közös hadereje júniusban
elfoglalta Szíriát és Libanont. Nagyjából ugyanekkor a brit haditengerészet Málta kitartó védelmével és a Líbiába tartó
tengelykonvojok elleni könyörtelen támadásokkal igyekezett visszaállítani a Földközi-tenger felszíne feletti ellenőrzését. Ez
szükségessé tette, hogy a tengelyhatalom az atlanti csata és az oroszországi csata növekvő igényei ellenére növelje légi és
tenger alatti erőit a Földközi-tengeren. 1941 novemberében a tengelyhatalmak Líbiába irányuló utánpótlásának 70 százalékát
elsüllyesztették. Szeptemberben Hitler a Földközi-tengerre küldte az első német tengeralattjárókat (mindössze hatot),
decemberben pedig Albert Kesselring marsall vezetésével Szicíliába küldte az 500 repülőgépből álló második légiflottát.
Novemberben a britek egy repülőgép-hordozót és egy csatahajót veszítettek el tengeralattjárók miatt; a következő hónapban
az olaszok egy merész személyes hőstett keretében három kétszemélyes emberi torpedót küldtek Alexandria kikötőjébe, és
elsüllyesztették a Földközi-tenger keleti részén maradt két brit csatahajót.
1941 júniusára a brit tengeri hatalom kimerülése szinte elviselhetetlenné vált.
A tengelyhatalmak mindössze egy maroknyi működőképes tengeralattjáróval, valamint a felszíni támadók és szárazföldi
repülőgépek némi támogatásával 1939 szeptembere és 1941 júniusa között összesen 1738 kereskedelmi hajót süllyesztettek
el 7 118 112 tonna össztonnatartalommal; ezen kívül csaknem 3 000 000 tonna maradt megrongálódva a kikötőkben. A
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főként az Egyesült Államokból történő ellátmányvásárlásra Nagy-Britannia 1941 júniusára dollárvagyonának,
aranykészleteinek és forgalomképes amerikai értékpapírjainak csaknem kétharmadát használta fel.

53. fejezet Amerikai semlegesség és a Nagy-Britanniának nyújtott segítség

Amikor 1939 szeptemberében elkezdődött az európai háború, az amerikai közvélemény egyöntetűen elhatározta, hogy
kimarad. Az első világháborúba való amerikai beavatkozást és az 1917-1919-es párizsi békekonferenciát követő
elszigetelődési reakció az 1930-as években, ha lehet, még inkább megerősödött. Történészek és publicisták széles körben
írtak arról, hogy Németország nem egyedül volt bűnös a háború 1914-es kirobbantásában, és hogy az antanthatalmak a
háború előtt és a harcok alatt is több titkos szerződést kötöttek, amelyek önös területi célokat tűztek ki célul.
1934-ben az Egyesült Államok szenátusának egyik bizottsága azt vizsgálta, hogy milyen szerepet játszottak a külföldi
kölcsönök és a hadviselő feleknek történő lőszereladások abban, hogy az Egyesült Államok belekeveredett az I.
világháborúba. 1934-ben a Roosevelt-kormányzat gondatlansága miatt ez a bizottság az elnök, Gerald P. Nye észak-dakotai
republikánus szenátor vezetésével az elszigetelődés híveinek ellenőrzése alá került. Ennek eredményeképpen a bizottság előtt
lévő bizonyítékokat mozgósították, hogy
hogy az első világháborúba való amerikai beavatkozást a bankárok és a lőszergyártók ("a halál kereskedői") szorgalmazták,
hogy megvédjék profitjukat és érdekeiket [külföldi kölcsönök] az antant győzelmében a háború első éveiben. E hatások
hatására az amerikai közvéleményben az 1930-as évek végén az a kellemetlen érzés alakult ki, hogy 1917-1918-ban amerikai
fiatalokat küldtek a halálba önző célokból, amelyeket a "kis nemzetek jogairól", a "tengerek szabadságáról" vagy a "világ
biztonságossá tételéről a demokrácia számára" szóló propagandaszlogenek mögé rejtettek. Ezeket az érzéseket az 1930-as
évek végén megerősítette a tekintélyelvű agresszió cinizmusából és a brit megbékélés gyengeségéből való növekvő
kiábrándulás. Mindez hozzájárult ahhoz a széles körben elterjedt elhatározáshoz, hogy a jövőben kimaradjanak Európa
állandó veszekedéseiből, és mindenekelőtt elkerüljék az "1917-es hibának" tekintett események megismétlődését.
Az izolacionista álláspontot nemcsak az 1920-as években, a Népszövetséggel és más nemzetközi szervezetekkel való
kapcsolatfelvétel korlátozásával, hanem később, a Roosevelt-adminisztrációk idején az úgynevezett semlegességi
törvényekben is beiktatták az amerikai törvényhozásba. Ezek a rosszul elnevezett törvények az 1914-1917-es események
megismétlődését kívánták elkerülni azáltal, hogy korlátozták a háborúban álló országoknak nyújtott kölcsönöket és
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lőszereladásokat. Eredetileg 1935-ben léptették életbe, majd a következő két évben felülvizsgálták őket, és ezek a törvények
úgy rendelkeztek, hogy a fegyver- és lőszerkivitel a hadviselő felek számára megszűnik, ha az elnök egy államot az
Amerikán kívüli háború résztvevőjének nyilvánít. Az elnök által megnevezett anyagokat, beleértve a lőszereket is, "cash-andcarry" alapon kellett értékesíteni, teljes kifizetéssel és a tulajdonjog átruházásával, mielőtt elhagyják az Egyesült Államokat,
és külföldi hajókon kellett szállítani. A "készpénz", de nem a "szállítás" rendelkezés a hadviselő felekkel folytatott minden
más kereskedelemre is vonatkozott. Ezenkívül tilos volt kölcsönöket nyújtani a hadviselő felek részére, és az amerikai
állampolgárokat figyelmeztetni lehetett, hogy ne utazzanak a hadviselő felek hajóin.
Egy korai jogszabály, az 1934-es Johnson-törvény megakadályozta a legtöbb európai hatalomnak nyújtott kölcsönöket,
megtiltva az olyan országoknak nyújtott kölcsönöket, amelyeknek az első világháborús háborús adósságukkal kapcsolatban
fizetési hátralékuk volt. Ezenfelül a Roosevelt-kormányzat az úgynevezett "morális embargóval" igyekezett etikai vagy
humanitárius okokból korlátozni a háborús anyagok exportját, ha erre nem volt jogi alap. E rendelkezés értelmében például a
repülőgépgyártókat arra kérték, hogy ne szállítsanak repülőgépeket olyan országokba, amelyek civileket bombáztak, mint
Olaszország Etiópiában, Japán Kínában vagy a Szovjetunió Finnországban.
Az 1935-1939-es években a semlegességi törvények a gyakorlatban meglehetősen semlegesnek bizonyultak, és jelentősen
bátorították az agresszorokat. Az Etiópia elleni olasz támadás megmutatta, hogy egy agresszor nyugodtan felfegyverkezhet,
majd egy támadással megakadályozhatja, hogy áldozata megvásárolja az Egyesült Államoktól a védekezéshez szükséges
eszközöket. Ezek a törvények nagy előnyt jelentettek egy olyan államnak, mint Olaszország, amelynek voltak hajói, amelyek
az Egyesült Államokból szállítottak utánpótlást, vagy amelynek volt készpénze, hogy itt vásároljon, szemben egy olyan
országgal, mint Etiópia, amelynek nem voltak hajói és kevés készpénze. A semlegességi törvényeket külön jogszabályokkal
kiterjesztették a polgárháborúkra is, hogy az 1936-os spanyol felkelésre is kiterjedjenek, és elvágták az elismert spanyol
kormányt a lőszerbeszerzéstől, míg a lázadó rezsim továbbra is a tengelyhatalmaktól szerezte be a lőszert.
E törvények nyilvánvaló igazságtalansága az 1937-es kínai-japán válságban meggyőzte Roosevelt elnököt, hogy tartózkodjon
a hadiállapot kihirdetésétől Kelet-Ázsiában, noha valójában mindenki számára világos volt, hogy ott háború folyik.
Mindenekelőtt 1939-re nyilvánvalóvá vált, hogy a semlegességi törvények a náci agressziót ösztönzik, mivel Németország,
ha háborút indít Nagy-Britannia és Franciaország ellen, elzárhatja őket az amerikai fegyverkezéstől. Emiatt a Rooseveltkormányzat megpróbálta elérni, hogy a Kongresszus helyezze hatályon kívül a semlegességi törvények embargót előíró
rendelkezését, de nem tudta legyőzni az elszigetelődéspárti ellenállást, amelyet William E. Borah idahói szenátor vezetett
(1939. július).
Amint Európában megkezdődött a háború, Roosevelt összehívta a Kongresszus rendkívüli ülését, hogy felülvizsgálja a
semlegességi törvényeket, hogy az antanthatalmak az Egyesült Államokban is beszerezhessék az utánpótlást. E törvények
ennek eredményeként 1939 novemberében végrehajtott felülvizsgálata értelmében a lőszerekre vonatkozó embargót hatályon
kívül helyezték, és a hadviselő felek minden beszerzését "cash-and- carry" alapra helyezték; megtiltották a hadviselő
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hatalmaknak nyújtott kölcsönöket, az amerikaiakat kizárták a hadviselő hajókon való utazásból, és az amerikai hajóknak nem
volt szabad felfegyverkezniük, lőszert szállítaniuk, illetve olyan területekre menniük, amelyeket az elnök harci területnek
nyilvánított. Ez utóbbi rendelkezés értelmében a Balti-tenger vagy az Atlanti-óceán minden európai kikötője Bergen-től délre
a Pireneusokig zárva volt az amerikai hajók előtt. Ahogy a háború terjedt, ezeket a területeket kihirdetéssel kiterjesztették.
Franciaország 1940. júniusi összeomlása, a Holland Kelet-Indiára és Francia-Indokínára vonatkozó arrogáns japán
követelésekkel (1940 augusztus-szeptember) és a Háromoldalú Paktum aláírásával együtt súlyos válságot okozott az amerikai
külügyekben. Már jeleztük, hogy milyen veszélyt jelenthetett az amerikai biztonságra nézve, ha a francia flotta vagy Dakar
német kézre kerül, vagy ha a nácik sikeresen megszállják Nagy-Britanniát. Ez a veszély lázasra emelte az amerikai
külpolitikával kapcsolatos vitát, és kiszélesítette a közvélemény szélsőségeit. Ezek a szélsőségek egyfelől a háborúba való
azonnali beavatkozás hívei Nagy-Britannia oldalán, másfelől a szélsőséges izolacionizmus védelmezői között mozogtak. A
szélsőséges beavatkozás hívei ragaszkodtak ahhoz, hogy Nagy-Britanniát csak egy Németországnak szóló azonnali amerikai
hadüzenet mentheti meg, de nem azért, mert Amerika azonnal harcképes lenne, ami elismerten csekély volt, hanem mert a
brit morálnak szüksége volt egy ilyen nyilatkozatra, hogy erőt adjon a további harcokhoz. Az izolacionisták ezzel szemben
azzal érveltek, hogy az Egyesült Államoknak semmi köze ahhoz, hogy Nagy-Britannia összeomlik-e vagy túléli, hiszen
Hitlernek nem állt szándékában megtámadni Amerikát, és ha mégis megtámadná, a nyugati félteke magába húzódhatna, és
biztonságban és jólétben élhetne tovább. Az amerikaiak többsége 1940 nyarán bizonytalan vagy zavaros volt, de hajlott arra,
hogy a két szélsőség közötti álláspontra helyezkedjen.
Az amerikai politikai front egységesítése érdekében Roosevelt a Republikánus Párt két kiemelkedő vezetőjét (mindketten
intervenciósok) vette be kabinetjébe, mint hadügyminisztert és haditengerészeti minisztert. Henry L. Stimson a Taft-kormány
hadügyminisztere és a Hoover-kormány külügyminisztere volt, Frank Knox pedig 1936-ban a republikánusok alelnökjelöltje
volt; mindkettőjüket a republikánus vezetők azonnal elutasították, de ezután fontos szerepet játszottak a Rooseveltkormányzatban. A pénzügyminiszterrel (Henry Morgenthau), a külügyminiszterrel és a külügyminiszterrel együtt
(Cordell Hull) és a belügyminiszterrel (Harold Ickes) együtt Rooseveltnek egy túlnyomórészt intervenciós kabinetje volt.
Roosevelt maga is rokonszenvezett ezzel az állásponttal, de erős politikai realizmusérzéke tudatosította benne, hogy az
amerikai közvéleményben, különösen a középnyugaton, erős izolacionista áramlatok uralkodnak. Ennek következtében
Roosevelt, aki a külső közönség számára haladó intervencionistának tűnt, a kormányzaton belül határozottan visszafogó
befolyást gyakorolt. A saját fejében egyértelműen az volt a szerepe, hogy fékként működjön kabinetbeli kollégái számára,
miközben hivatalának tekintélyét és nyilvánosságát arra használta fel, hogy az amerikai közvéleményt arra a meggyőződésre
nevelje, hogy Amerika nem állhat egyedül, elszigetelten a világban, és nem engedheti meg Nagy-Britannia legyőzését, ha ezt
bármilyen cselekedetünkkel megakadályozhatjuk.
A kormányzaton kívül az amerikai közvéleményt fizetett és önkéntes agitátorok bombázták az országon belülről és
külföldről, a legkülönbözőbb nézetekkel. Ezek közül sokan lobbicsoportokba és nyomásgyakorló csoportokba szerveződtek,
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amelyek közül a legjelentősebbek az intervenciós oldalon a Szövetségeseket segítő Amerika Védelmének Bizottsága, az
izolációs oldalon pedig az America First mozgalom voltak. A vita az 1940-es elnökválasztási kampány során érte el
tetőpontját, majd ezt követően, amikor a Kongresszus törvénybe iktatta a harmadik Roosevelt-kormányzat által kívánt
létfontosságú védelmi intézkedéseket...
A nemzetközi válság ... [lehetőséget adott] Rooseveltnek [arra], hogy megszegje a harmadik ciklus elleni alkotmányos
precedenst. Annak ellenére, hogy a republikánus jelölt, Wendell Willkie általában egyetértett Roosevelt külpolitikai
álláspontjával, a választások megnyerésének vágya arra késztette, hogy belefeledkezzen abba, amit később
"kampányszónoklatnak" nevezett, és heves vádakat fogalmazott meg ellenfele ellen. Többek között arról biztosította az
amerikai népet, hogy Roosevelt újraválasztása azt jelenti, hogy "háborúban leszünk". Hogy ellensúlyozza ezeket a vádakat,
és visszahódítsa azokat a háborúellenes szavazókat, akiket a Republikánus Párt, különösen annak vezető kongresszusi vezetői
általánosan elszigetelődő szemlélete vonzhatott, Roosevelt a saját kampányszónoklatával válaszolt. Biztosításai közül
néhányat később visszavágtak neki: New Yorkban azt mondta: "Nem küldjük hadseregünket, haditengerészetünket vagy
légiereinket harcolni az Amerikán kívüli idegen országokba, kivéve támadás esetén"; Bostonban pedig a leghatározottabban
kijelentette: "Ezt már korábban is mondtam, de újra és újra és újra el fogom mondani: Az önök fiait nem fogják külföldön
háborúzni."
Ez a "kampányszónoklat" mindkét oldalon azon az általános felismerésen alapult, hogy az amerikaiak túlnyomó többsége
eltökélten távol akarja tartani magát a háborútól, de e többség fejében uralkodó zavarodottság számos alkalommal
megmutatkozott, mint például 1940. október 5-én, amikor egy Gallup közvélemény-kutatás szerint az amerikaiak 70
százaléka fontosabbnak tartotta Hitler legyőzését, mint a háborútól való távolmaradást. Ez a felmérés elég közel állt
Roosevelt saját érzelmeihez ahhoz, hogy jogosnak érezze minden olyan intézkedés megtételét, amely növelné Hitler
legyőzésének esélyét és javítaná Amerika védekezőképességét.
Franciaország bukása akut formában vetette fel az amerikai védelem problémáját. Az amerikai hadsereg és a légierő
szánalmasan gyenge volt, míg a haditengerészet megfelelő volt a maga
feladatainak csak a Csendes-óceánon. E hiányosságok orvoslására 1940 júliusában megállapodtak abban, hogy 1942
áprilisára 1 400 000 fős hadseregre és 18 000 repülőgépből álló légierőre törekednek, valamint egy 1 3 2 5 000 tonnás
hajókkal megnövelt "két óceáni" haditengerészetre, amilyen hamar csak lehet. Ezeket a célokat nem lehetett elérni, tekintettel
az amerikai mozgósítás lassúságára, mind gazdasági, mind katonai szempontból, és még inkább elérhetetlenné tette őket
Nagy-Britannia, Kína, Görögország és mások állandó igénye a haditechnikai eszközökre, amint azok a gyártósorról
lekerültek. Két hónappal e célok kitűzése után egy hivatalos memorandum becslése szerint az Egyesült Államok
hadseregében legfeljebb 55 000 ember, a légierőben pedig 189 repülőgép állt készen az azonnali bevetésre (1940. szeptember
25.).
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Miközben az ország katonai erői lassan növekedtek, stratégiai tervek sorát dolgozták ki, hogy rögzítsék ezen erők
felhasználásának módját. Mindezek a tervek úgy döntöttek, hogy Németország a fő veszély, Japán pedig másodlagos
jelentőségű, és ennek megfelelően minden erőfeszítést, beleértve a tényleges hadviselést is, Németország legyőzésére kell
fordítani, és amíg ezt a célt el nem érik, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy elhalasszanak minden
erődemonstrációt Japánnal. A német vereség elsőbbsége a japán vereséggel szemben olyan szilárdan rögzült az amerikai
stratégiai gondolkodásban, hogy már 1940 novemberében komolyan felmerült, hogy amennyiben Japán megtámadja az
Egyesült Államokat, az Egyesült Államoknak háborút kell indítania Németország ellen, hogy ezt a fontossági sorrendet
megőrizze. Ahogy az események alakultak, Németország hadüzenete az Egyesült Államoknak négy nappal a japán támadás
után megmentette az Egyesült Államokat attól, hogy megkíséreljen valamit, amit az amerikai közvélemény soha nem hagyott
volna jóvá - egy Németország elleni támadást, miután minket megtámadott Japán.
Bár 1940 októberéig az amerikai kormány 17,7 milliárd dollárt különített el újbóli fegyverkezésre, a tényleges fegyvergyártás
egészen 1942-ig jelentéktelen maradt. Ennek a lassú haladásnak több oka is volt. Először is, az újrafegyverkezési
erőfeszítések kormányzati oldala nem volt központosított Ehelyett hasonló és
ellentmondó hatáskörök szétszóródtak a különböző adminisztrátorok között, vagy egymásnak ellentmondó személyiségekből
álló, nehézkes bizottságok kaptak megbízást, miközben a munkaerő, az ipar vagy az anyagi prioritások feletti valóban
létfontosságú kényszerítő hatáskörök nagyrészt nem léteztek. Másodszor, az ipar - tekintettel a közelmúltbeli gazdasági
depresszióra és a nagy mennyiségű kihasználatlan tőkeeszközre - nagyon vonakodott új üzemeket vagy új berendezéseket
építeni a védelmi célú gyártáshoz, hacsak a kormány nem tett olyan engedményeket az árak, az adók vagy az üzemek
értékcsökkenése tekintetében, hogy az új berendezés alig vagy egyáltalán nem került volna a vállalatnak. A
monopolisztikusabb vállalatok (amelyek a védelmi szerződésekkel rendelkező vállalatok túlnyomó többségét alkották) még
ekkor is vonakodtak a termelési létesítmények bővítésétől, mivel ez veszélyeztette volna az ár- és piaci kapcsolatokat a
háború utáni időszakban.
Ennek megfelelően a legtöbb iparos, különösen a legnagyobbak, akik a legszorosabb kapcsolatban álltak a kormánnyal,
grandiózusnak és lehetetlennek utasította el a kormányzat védelmi termelésre vonatkozó terveit. Ez Roosevelt 1940
májusában tett kijelentése után volt a legnyomatékosabb, miszerint Amerika célja évi 50 000 repülőgép gyártása. Bár az ipar
szinte egyöntetűen "fantasztikus" számnak nevezte ezt a csak "New Deal propagandisztikus trükknek" kiadott számot,
Amerika repülőgépgyártása a következő öt évben mintegy hat
és 1944-ben elérte a 96 000 darabot. Ezeket az eredményeket azért érték el, mert a kormány fizette az új gyárak kilenctizedét,
és rákényszerítette a modern tömeggyártási módszerek átvételére egy olyan iparágat, amely még 1941-ben is kézműves
iparnak számított.
A kapacitásbővítéstől való vonakodás mellett mind az ipar, mind a munkaerő vonakodott a meglévő berendezések
békeidőszaki termelésről háborús termelésre való átállításától egy olyan időszakban, amikor a kormányzati kiadások olyan
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szintű békeidőszaki keresletet és békeidőszaki nyereséget teremtettek, amilyenre sok éve nem volt példa. Az üzletemberek
elfogadták a háborús szerződéseket, de a kapacitást, az anyagokat és a munkaerőt továbbra is a polgári termékekhez
rendelték, mert ezek jövedelmezőbbek voltak, kielégítették a régi vevőket, akik várhatóan a háború utáni időszakban is vevők
maradnak, és nem igényelték a kapacitások átalakítását vagy az elosztó létesítmények megszakítását.
Ez különösen igaz volt az autóiparra, amely nem volt hajlandó átállni, sőt még az éves modellváltások szükségtelen luxusáról
sem volt hajlandó lemondani, amíg 1942 januárjában a kormány a háború idejére le nem állította a kedvtelésből készült autók
gyártását. De a korábbi vonakodás eredményeként az autóipar mintegy két évnyi háborús termelés veszett el, és 1941-ben
több kedvtelési célú autót gyártottak, mint szinte bármelyik évben a történelem során. 1940 decemberében Walter P. Reuther,
a United Automobile Workers vezetője azt javasolta, hogy az autóipar kihasználatlan kapacitását (amelyet 50 százalékra
becsült) repülőgépek gyártására használják fel; ezt mind a repülőgép-, mind az autógyártók elutasították. Az utóbbiak
ragaszkodtak ahhoz, hogy szerszámgépeiknek csak 10-15 százalékát használhassák fel a lőszergyártásban. Az 1942-es
kényszerű átalakítás után e szerszámgépek 66 százalékát használták fel ilyen módon, és az autóipar végül az Egyesült
Államokban 1940 júliusa és 1945 augusztusa között gyártott összes harci repülőgépmotor kétharmadát az autóipar gyártotta.
A legtöbb iparágban a kormánynak alig vagy egyáltalán nem volt hatásköre arra, hogy a védelmi célú szerződéseket a polgári
célú szerződések előttre kényszerítse, aminek következtében 1942-ig általában az utóbbiakat részesítették előnyben. Még egy
olyan létfontosságú termék esetében is, mint a szerszámgépek, 1942 májusáig nem állítottak fel hatékony rendszert a védelmi
célú kötelező prioritásokra. Ez annyira jellemző volt a háborús mozgósításra, hogy bizton állíthatjuk, hogy 1942 júniusáig
nem alakult ki valódi mozgósítás. Egy évvel később, 1943 júliusára már elképesztő növekedés következett be. 1941
márciusában még csak 16 könnyű harckocsit gyártottunk, és ezek túl könnyűek voltak az európai szolgálathoz; az első
közepes harckocsink (a General Grant) 1941 áprilisában készült el, de harminc hónappal később, 1943 végén már havi 3000
harckocsit gyártottunk. 1940 júliusában az Egyesült Államok 350 harci repülőgépet gyártott, 1941 márciusában pedig nem
tudott 506 ilyen gépnél jobbat, de 1942 decemberére már havi 5400 gépet gyártottunk, 1943 augusztusában pedig már 7500at. Hasonló volt a helyzet a hajóépítésben is. Az egész 1939-es évben az Egyesült Államok mindössze 28 hajót épített
összesen 342.000 tonnával, és 1940-ben ezt a számot legfeljebb 53 hajóra tudta emelni 641.ooo tonnával. 194 l
szeptemberében, amikor a német tengeralattjárók havi 700.000 tonna elsüllyesztésére törekedtek, az Egyesült Államok
mindössze 7 hajót készített el 64.450 tonnával. De az 1941 szeptemberi hét hajó között volt az első "Liberty ship", egy
nagyrészt brit terven alapuló tömeggyártású modell.
Két évvel később, 1943 szeptemberében az Egyesült Államok 155 hajót bocsátott vízre, összesen
1 700 000 tonnát, és abban a helyzetben volt, hogy ezt a napi öt hajóval, azaz évi 19 millió tonnával a végtelenségig tudja
folytatni.
Nem szabad elfelejteni, hogy ezeket a lenyűgöző számokat csaknem két évvel a Pearl Harbor elleni 1941. év végi támadás
után érték el, és hogy Franciaország eleste után két évig az Egyesült Államok kritikus diplomáciai válsággal nézett szembe,
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és szinte semmilyen katonai erőforrásra nem támaszkodhatott, és nem tudott eleget tenni a Nagy-Britanniából, Kínából,
Görögországból, Törökországból, Svédországból és tucatnyi más országból érkező szánalmas segélykéréseknek. NagyBritannia kivételével a legtöbb ilyen felhívás kevés kielégítést kapott. Kína például 1940 első nyolc hónapjában mindössze
48 repülőgépet kapott, és az 1940-es év egészében mindössze 59 millió értékben mindenféle fegyvert és lőszert. Az Egyesült
Államokban 1940. július 7. és 1941. február 1. között gyártott 2251 harci repülőgépből 1512 került Nagy-Britanniába, 607
pedig a saját hadseregünk és haditengerészetünk számára.
A Roosevelt-kormányzat a tekintélyelvű agresszió folyamatos előretörése, az amerikai haditermelés elégtelensége, az
agresszorok potenciális áldozatainak felhívásai és az amerikai elszigetelődés híveinek felháborodott üvöltései közé szorítva
olyan politikát rögtönzött, amely szinte egyenlő mértékben állt propagandisztikus nyilvános nyilatkozatokból, taktikai
trükkökből és tétova féllépésekből. 1940 szeptemberében, annak ellenére, hogy ez kedvezőtlen hatással lehetett Roosevelt
esélyeire a novemberi választásokon, a kormányzat rábírta a kongresszust, hogy fogadjon el egy törvényt a választási
szolgálatról, hogy kényszerrel növelje a fegyveres erők létszámát. A törvény 900 000 férfi egyéves kiképzését írta elő, és
kikötötte, hogy a nyugati féltekén kívül nem lehet őket alkalmazni.
Ugyanebben a hónapban, 1940 szeptemberében Roosevelt korlátozott nemzeti szükségállapotot hirdetett ki, és végrehajtói
utasítással ötven, az első világháborúból származó régi rombolót adott át Nagy-Britanniának, cserébe kilencvenkilenc évre
bérbe adta a féltekén lévő brit birtokokon lévő haditengerészeti és légi támaszpontokat Új-Fundlandtól Trinidadig.
A kongresszus új ülésszakának 1941. januári megnyitása lehetőséget adott Rooseveltnek, hogy kifejtse Amerika külpolitikai
céljait. Ezt a híres "Négy szabadság" beszédében tette meg: Amerika egy olyan világra vágyott, amely négy alapvető emberi
szabadságon alapul: a szólás és a véleménynyilvánítás szabadságán, azon szabadságon, hogy minden ember a maga módján
imádja Istent, a nélkülözéstől való mentességen és a félelemtől való mentességen. A Roosevelt-adminisztráció 1941 első
hónapjaiban, miközben azt kereste, hogyan tudna Amerika hozzájárulni ezekhez a célokhoz úgy, hogy közben kimaradjon a
háborúból, és ne dühítse fel teljesen az elszigetelődőket, számos eljárást talált ki, amelyeket az "Amerika mint a demokrácia
fegyvertára" és a "Lend-Lease" kifejezésekben foglaltak össze.
A demokrácia arzenálja elgondolás azt jelentette, hogy Amerika mindent megtesz azért, hogy fegyvereket és alapvető
ellátmányokat szállítson az agresszoroknak ellenálló országoknak, különösen Nagy-Britanniának. Ennek az elképzelésnek a
brit oldala Winston Churchill egyik nyilvános nyilatkozatában tükröződött: "Adjatok nekünk eszközöket, és mi befejezzük a
munkát". Ezek a kijelentések azért történelmi jelentőségűek, mert már akkor, amikor ezek elhangzottak, mind Amerikában,
mind Nagy-Britanniában a katonai szakértők megpróbálták meggyőzni a politikai vezetőket arról, hogy az Egyesült Államok
anyagi hozzájárulásaival
Egyesült Államok Nagy-Britanniának, bármilyen nagy összegű is legyen, nem lesz elegendő: Amerikai harcosokra is szükség
lesz.
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A demokrácia arzenálja projekt, még ha önmagában nem is volt elegendő Hitler legyőzéséhez, óriási akadályokba ütközött:
Nagy-Britannia képtelen volt fizetni, és Nagy-Britannia képtelen volt biztosítani, hogy az Egyesült Államokból származó
hadianyagokat Angliába szállítsák. Ez a két probléma 1941-ben Roosevelt figyelmének nagy részét lekötötte, az egyiket a
januártól márciusig, a másikat a márciustól decemberig tartó hónapokban.
A háború 1939. szeptemberi kitörésekor Nagy-Britannia körülbelül 4 500 000 000 dollárnyi olyan vagyonnal rendelkezett,
amelyet könnyen át lehetett váltani dollárra, hogy az Egyesült Államokban készleteket vásárolhasson (arany, dollárváltás
vagy amerikai értékpapírok). A háború első tizenhat hónapjában Nagy-Britannia további 2.000.000.000.000 dollárra tett szert
az arany vagy olyan áruk - mint a skót whisky vagy az angol gyapjú - eladásából, amelyeket Amerika hajlandó volt
megvenni. De ebben a tizenhat hónapban Nagy-Britannia közel 4.500.000.000.000 dollárt fizetett ki amerikai árukért, és
további mintegy 2.500.000.000.000 dollárra adott megrendelést, így az 1941-es évet úgy nyitották meg, hogy Nagy-Britannia
le nem kötött dollártartaléka mintegy 500.000.000 dollárra csökkent. Az 1941-es év első néhány hónapjában Nagy-Britannia
heti 10 000 000 dollár értékben adta el az Egyesült Államok (brit alattvalóktól átvett) értékpapírjait. Világos volt, hogy NagyBritannia dollárban való fizetési képessége a sürgősen szükséges ellátmányokért a végéhez közeledik. Ezt a véget nem
lehetett kölcsönökkel elhalasztani, mivel azokat a semlegességi törvények és a Johnson-törvény tiltotta. Ráadásul az első
világháború tapasztalatai azt mutatták, hogy a kölcsönök igen szerencsétlen háború utáni örökséget hagytak maguk után.
Roosevelt ... elméje számára ostobaságnak tűnt, hogy a monetáris megfontolások akadályként álljanak az önvédelem útjába
(ahogyan ő Nagy-Britannia túlélését tekintette). Inkább úgy vélte, hogy a háborús forrásokat össze kell vonni az Egyesült
Államok és Nagy-Britannia között, hogy mindkettő egy közös készletből használhassa fel azt, amire szüksége van.
Hangsúlyozta, hogy az angolok már most is meghalnak a védelmünkben, és hogy a britek már több százmillió dollárt adtak
nekünk, hogy gyárakat és gépeket építsünk repülőgépek, motorok, hajók vagy tankok gyártására; továbbá ingyenesen adtak
nekünk létfontosságú titkokat a radarok és tengeralattjárók felderítése terén, az első sikeres folyadékhűtéses
repülőgépmotorunkat (a Rolls-Royce "Merlin", amelyet a Packard egy brit pénzből épített gyárban épített, és amelyet a
legjobb kísérő vadászgépünkben, a P-51 Mustangban használtak), számos titkos funkciót, amelyet a B-24 (Liberator)
bombázóink motorjába építettek be, és a Whittle sugárhajtóművet (amelyet később a General Electric Company által a P-80
Shooting Starban használt sugárhajtómű gyártásához igazítottak).
Roosevelt már 1940. december 17-én a következő jellegzetes nyilatkozatban fejezte ki álláspontját az amerikai népnek:
"Tegyük fel, hogy a szomszédom háza kigyullad, és nekem van egy hosszú kerti slagom négy-ötszáz lábnyira. Ha ő fogja az
én kerti tömlőmet, és csatlakoztatja az ő tűzcsapjához, akkor segíthetek neki eloltani a tüzet.
Most mit tegyek? Nem mondom neki a művelet előtt: "Szomszéd, a kerti tömlőm 15 dollárba került nekem, 15 dollárt kell
fizetnie érte. Milyen tranzakció zajlik? Nem akarok 15 dollárt - a kerti tömlőmet akarom visszakapni, miután a tűz elült." Egy
számla, amely ezeket tartalmazza.
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1941. január 10-én H.R. 1776 néven került a Kongresszus elé, és két hónappal később törvénybe is iktatták, mint a LendLease Act.
Ez alatt a két hónap alatt a Capitoliumon és az egész országban vita dúlt, az elszigetelődés hívei minden lehetséges érvet
felhasználtak ellene. Burton K. Wheeler szenátor, aki 1924-ben a harmadik párt alelnökjelöltje volt, és az évek múlásával
egyre inkább elszigetelődő és reakciós lett, azt mondta, hogy a törvényjavaslat "minden negyedik amerikai fiú alá fog
szántani". Más ellenzők azzal érveltek, hogy Nagy-Britanniának több tízmilliárd dollárnyi eltitkolt vagyona van, és hogy a
Lend-Lease csupán egy ügyes trükk volt arra, hogy a brit háború költségeit az amerikai adófizetőkre hárítsák. Megint mások
azt állították, hogy a Lend-Lease egy nem semleges cselekedet, amely felkelti a németek haragját, és végül belekeveri az
amerikai népet egy olyan háborúba, amelybe nem volt szükségük. A törvényjavaslatot végül nagyrészt pártok szavazatai
alapján fogadták el; a képviselőházban ez a szavazás 260-161 arányban zajlott, és csak 25 demokrata szavazott ellene, és
csak 24 republikánus szavazott mellette. A törvény úgy rendelkezett, hogy az elnök "eladhat, tulajdonjogot ruházhat át,
elcserélhet, lízingelhet, kölcsönadhat vagy más módon rendelkezhet ... bármely védelmi cikkel" bármely olyan nemzetnek,
amelynek védelmét létfontosságúnak találja az Egyesült Államok védelme szempontjából; a kifizetés az Egyesült Államok
számára bármilyen "természetbeni vagy vagyoni juttatással vagy visszafizetéssel, vagy bármilyen más, az elnök által
kielégítőnek ítélt közvetlen vagy közvetett juttatással" történhet. 1941 novemberéig 14,3 milliárd dollárt biztosítottak e
rendelkezések végrehajtására.
A Lend-Lease Act két év múlva járt volna le. Az amerikai közvélemény változását abból lehet megítélni, hogy 1943
márciusában a képviselőház 476-6-os és a szenátus 82-0-s szavazatával megújították.
Az 1941-ben a Lend-Lease-re biztosított nagy összegű előirányzatok ellenére 1942 előtt kevés további ellátmányt juttatott el
egyetlen harcoló nemzetnek sem. Az amerikai termelési rendszert szinte teljesen eltömték a brit vagy az amerikai kormány
által korábban leadott, nem teljesített megrendelések. Amikor Németország 1941. júniusi támadása következtében a
Szovjetunió belépett a háborúba, ez az esemény nem biztosított további felvevőpiacot a Lend-Lease-javak számára, mivel az
amerikai közvélemény túlságosan erősen kommunistaellenes volt ahhoz, hogy a Szovjetunió részesülhessen a Lend-Lease
előnyeiből. Csak az év végén engedték meg Oroszországnak, hogy részesüljön ezekből a kedvezményekből.
Röviddel ezután a háborús iparban kialakult termelési dugót az 1941. augusztusi úgynevezett Győzelmi Program törte át. Ez
a program véget vetett annak a kísérletnek, hogy a békeidőszaki polgári ipari rendszer többletkapacitásaiból háborús
termelési rendszert építsenek ki, és bátran szembenézett azzal a kérdéssel, hogy a háborúhoz megfelelő gazdasági mozgósítás
csak akkor valósítható meg, ha az három alapelvre épül: (1) a polgári termelést vissza kell szorítani, hogy a hadiipar számára
munkaerőt, anyagokat és tőkét biztosítsanak; (2) minden megfelelő hadiipar az új ipari kapacitásokba történő beruházások
nagymértékű növelését igényli; és (3) a gazdasági mozgósítás lehetetlen, hacsak nincs bizonyos fokú központi kormányzati
ellenőrzés és bizonyos fokú kényszer a vállalkozásokra, a munkaerőre és a fogyasztókra.
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Ennek az erőfeszítésnek a részeként Roosevelt 1941 augusztusának végén felállított egy új kormányzati ügynökséget, az
Ellátási Prioritások és Kiosztások Tanácsát, amely, bár az egységes végrehajtó szervezettel szemben a bizottsági szervezet
minden gyengeségével rendelkezett, először kezdett szembesülni azzal a ténnyel, hogy nem lehet valódi gazdasági
mozgósítást végezni
a gazdasági erőforrásokhoz való hozzáférést igénylő számos különböző csoport között a prioritások és elosztások egységes
átfogó terve nélkül. A gazdasági mozgósításra irányuló egész erőfeszítés mögött Roosevelt katonai tanácsadóinak 1941
nyarán hozott titkos döntése állt, miszerint a háborút nem lehet megnyerni, hacsak az Egyesült Államok nem tervezi, hogy
végül 8 000 000 főre emeli fegyveres erőinek létszámát.
Egy 8 000 000 fős hadsereg nagyon távolinak tűnt 1941 nyarán, amikor az 1940. évi Selective Service Act által előírt 900
000 behívott közeledett kiképzési évének végéhez, és lelkesen kezdett felkészülni arra, hogy ismét civil tevékenységéhez
térjen vissza. Ennek engedélyezése kétségtelenül veszélyes csapást mért volna a felkészülési programra. Ennek megfelelően
a Roosevelt-kormányzat kérte a Kongresszust, hogy hosszabbítsa meg e férfiak szolgálati idejét. Az elszigetelődés hívei
azonnal teljes kiáltozásba kezdtek, és ezúttal nagyobb visszhangra találtak az amerikai közvéleményben. Sokak számára
nagyon igazságtalannak tűnt, hogy több éven át szolgálatban tartsák azokat az embereket, akiket, amikor szolgálatra
jelentkeztek, biztosítottak arról, hogy csak egy évig kell szolgálniuk. A hosszabbítás támogatói azzal érveltek, hogy Amerika
felkészültségének és biztonságának elsőbbséget kell élveznie minden ilyen téves biztosítékkal szemben. A szelektív
szolgálatra való felkészítés időtartamát további tizennyolc hónappal meghosszabbító törvény 1941. augusztus 12-én, egy
szavazattal, 203-202 arányban, szűk többséggel fogadta el a kongresszust. A republikánusok ismét határozottan ellenezték a
törvényt, mindössze 21-en szavaztak mellette, míg 133-an ellene.
Miközben a szelektív szolgálat meghosszabbításáról szóló szavazást számolták, Roosevelt és Churchill történelmi atlanti
konferenciáját tartották a Prince of Wales csatahajón egy kis új-fundlandi kikötőben. Négynapos konferenciát követően
(1941. augusztus 9-12.) az Egyesült Államok és Nagy-Britannia kormányfői kiadták az úgynevezett Atlanti Chartát, mint a
háborús célok első hivatalos kinyilvánítását. E dokumentum szerint lemondtak a maguk részéről minden területi gyarapítási
törekvésről, mások részéről pedig az érintett népek szabadon kifejezett kívánságának megfelelő területi rendezést és
kormányzati formákat reméltek elérni. Törekedtek továbbá arra, hogy minden állam számára egyenlő hozzáférést
biztosítsanak a kereskedelemhez és a nyersanyagokhoz, a nemzetközi gazdasági együttműködéshez, a tengerek
szabadságához és a háború utáni leszereléshez.
A britek és az amerikaiak közötti megbeszéléseken felmerült bizonyos nézetkülönbségek a nyilvános bejelentésben vagy
kimaradtak, vagy kompromisszumot kötöttek. A britek továbbra is a birodalmi preferenciák és bizonyos fokú bilateralizmus,
kereskedelmi megkülönböztetés és gazdasági autarchia mellett voltak a nemzetközi kereskedelemben, míg Hull miniszter
befolyása az amerikai küldöttséget szilárdan ellenezte ezeket, és a többoldalú, megkülönböztetésmentes, a legnagyobb
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kedvezmény elvén alapuló kereskedelmi kapcsolatokat támogatta. A második különbség, amely hamarosan háttérbe szorult,
abban az ellentétben rejlett, hogy Churchill valamilyen nyilatkozatot kívánt a Nemzetek Szövetségét felváltó, hosszú távú,
háború utáni nemzetközi szervezet tervének preferálásáról, Roosevelt pedig egy olyan azonnali, háború utáni rendszert
részesített előnyben, amely a néhány nagyhatalom rendőri fellépésén vagy akár egy egyszerű angol-amerikai partnerségen
alapul. Roosevelt mindenesetre túlságosan vonakodott felkelteni az izolacionizmus álmatlan kutyáit ahhoz, hogy az Atlanti
Konferenciának megengedje, hogy bármilyen nyilvános nyilatkozatot tegyen a nemzetközi szervezetről.
Az Atlanti Chartát a konferencia befejezése után azonnal kiadták a világnak; legalább ilyen fontosak voltak az egyidejűleg
zajló katonai és stratégiai megbeszélések, amelyeket titokban tartottak. Ezeken ismét eldőlt, hogy Németország legyőzésének
elsőbbséget kell élveznie Japán legyőzésével szemben, de a Németország legyőzésének módját illetően nagy volt a
nézetkülönbség. A briteknek nem voltak tervei és elvárásai arra, hogy szárazföldi erőkkel bármilyen nagyszabású inváziót
hajtsanak végre Európában. Ehelyett abban reménykedtek, hogy Németországot blokáddal, légi bombázással, felforgató
tevékenységgel és propagandával egy nagyon hosszú háború után vereségig lehet koptatni. Nagyszámú nehézbombázót
akartak, és remélték, hogy az amerikaiak minél hamarabb beavatkoznak a háborúba, főként a német morál elleni
propagandaértéke miatt. Nyilvánvalóan senki sem mutatott rá arra, hogy egy brit módszerekkel elért német vereség a szovjet
hadseregeket hagyná egész Európa fölött uralkodni, és nem lenne tengelyhatalmi, angol-amerikai vagy helyi erő, amely
szembeszállhatna velük.
Az amerikaiak az atlanti konferencián pusztán katonai okokból elutasították a brit elméleteket. Elutasítottak minden azonnali
amerikai beavatkozást a háborúba azzal az indokkal, hogy az Egyesült Államok nem volt eléggé felfegyverkezve ahhoz,
hogy hatékonyan felléphessen. Úgy vélték, hogy az egyetlen azonnali hozzájárulás, amelyet az Egyesült Államok a
beavatkozással hozzátehetne, az Európába tartó brit ellátóhajók konvojjainak kísérése lenne. Az amerikai katonai szakértők
elutasították azt az elképzelést, hogy Németországot blokáddal, propagandával, légitámadásokkal, vagy bármi mással is le
lehetne győzni, mint egy nagyszabású szárazföldi invázióval. Erre a célra a washingtoni hadügyminisztérium 8 000 000 fős
hadsereget tervezett.
További véleménykülönbség alakult ki a britek és az amerikaiak között a japán agresszióval kapcsolatos vitákból. A britek
közös vagy párhuzamos üzenetet akartak Japánnak, lehetőleg fenyegető tengeri mozgásokkal kísérve, hogy követeljék az
agresszív japán akciók beszüntetését. Az amerikaiak vonakodtak, mert féltek minden olyan lépéstől, amely felgyorsítaná a
japán agressziót, és ezzel elterelné a figyelmet a német problémáról; Roosevelt még azt is mondta, hogy a Japánnal való
folyamatos béke olyannyira lényeges, hogy "süket fülekre találna, ha Japán Thaiföldre menne, de arra nem, ha Holland
Kelet-Indiába mennének". Ez utóbbi esetben nem helyezett kilátásba mást, mint gazdasági háborút egy jelentős ideig.
Közvetlenül az Atlanti Konferencia után Roosevelt két nagy európai problémával foglalkozott, a Japánnal való növekvő
feszültséget Hullra bízta. A két probléma a Nagy-Britanniába tartó konvojok tengeri kísérete és a Szovjetuniónak szánt
katonai szállítmányok voltak.
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1941 tavaszán, nyarán és őszén Rooseveltre kabinetjének számos tagja folyamatosan nyomást gyakorolt, hogy ragadja meg a
bikát a szarvánál fogva, és hozzon létre amerikai haditengerészeti kíséretet a Nagy-Britanniába tartó ellátóhajók számára.
Eleinte engedett ennek a nyomásnak, de júliusra meggyőződött arról, hogy az amerikai közvélemény nem fogadja el a
konvojkíséretet egészen Nagy-Britanniáig, és helyette az izlandi délkörig tartó kíséretet javasolta, azzal az érvvel, hogy ez
még mindig a nyugati féltekén belül van. Február 26-án adták ki a parancsot a konvojkíséret megszervezésére egészen NagyBritanniáig. Ezek védelmére február 1-jén King admirális vezetésével létrehozták az Atlanti Flottát. Ez volt
három csatahajóval, egy repülőgép-hordozóval, négy cirkálóval és számos rombolóval erősítették meg, amelyeket májusban
helyeztek át a Csendes-óceánról. Márciusban Roosevelt elrendelte, hogy Észak-Írországban és Skóciában két romboló- és két
repülőgépbázis épüljön Lend-Lease pénzeszközökből. Ezzel egyidejűleg Nagy-Britanniának tíz parti őrség-vágóhajót adott,
amelyeket Izlandon állomásoztatott, és hatvanöt, amerikai kikötőkben horgonyzó tengelyhatalmi és dán hajót foglalt el. Egy
hónappal később Grönlandot a nyugati féltekéhez tartozónak nyilvánították, és az Egyesült Államok átvette a védelmét,
valamint bázisok építésébe kezdett.
A Vörös-tengert nem harci területnek nyilvánították, így újra megnyitották az Egyiptomba ellátmányt szállító amerikai
kereskedelmi hajók előtt (1941. április 10.). A tengelyhatalmak és az összes megszállt és hadviselő európai ország pénzügyi
eszközeit befagyasztották, és bezárták a tengelyhatalmak konzulátusait az Egyesült Államokban (1941. június 14-16.).
Amerikai repülőiskolákat bocsátottak brit repülők kiképzésére. Négyezer tengerészgyalogost, akiket az Azori-szigetek
elfoglalására vezényeltek, várva a nácik Gibraltár vagy az Atlanti-óceán szigetei felé irányuló mozgását, felmentettek e
feladat alól, amikor Hitler júniusban kelet felé vonult. Ennek megfelelően átvezényelték őket Izland elfoglalására, amit az
izlandi kormánnyal egyetértésben júliusban meg is tettek.
Időközben az amerikai semlegességi övezetet, amelyet 1939 szeptemberében a nyugati hosszúság 60°-tól nyugatra határoztak
meg, elnöki proklamációval kiterjesztették a nyugati hosszúság 26°-ig, az izlandi hosszúsági körig. Az Egyesült Államok
haditengerészetének parancsot adtak, hogy kövessen minden tengelytámadó támadót vagy tengeralattjárót ettől a hosszúsági
körtől nyugatra, és helyzetüket továbbítsa a briteknek. 1941. július 19-én az amerikai haditengerészeti konvojokat ettől a
délkörig keletre vezényelték. Az első ilyen konvoj 1941. szeptember 16-án indult el. A gyakorlatban az amerikai kísérőhajók
mintegy 1200 mérföldes távolságot tettek meg az Atlanti-óceán közepén a nyugati szélesség 52° és a nyugati szélesség 26°
között, felvették a kanadai kísérőhajókat Új-Fundlandtól délre, és átadták tölteteiket a brit kísérőhajóknak Izlandtól délre. Így
a kanadaiak és a britek mindkét oldalon mintegy 650 mérföldes útvonalat tettek meg. Ekkorra a tengelytávolságú
tengeralattjárók a Brit-szigetek előtti vizekről átköltöztek az Atlanti-óceán közepére, ahol "farkasfalkás" technikával
dolgoztak. E módszer szerint amint felfedeztek egy konvojt, egy tucat vagy több tengeralattjáró gyülekezett az útvonalán, és
éjszaka a felszínen támadtak. Ez nagyon hatékony módszernek bizonyult, különösen a tapasztalatlan amerikai kísérőhajók
ellen, amelyek túl merev állásokat tartottak fenn túl közel a konvojokhoz. Ennek a módszernek azonban megvolt az a nagy
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gyengesége, hogy a parancsokhoz kiterjedt rádiókapcsolatra volt szükség Németországgal; ez elárulta a tengeralattjárók
tartózkodási helyét, és végül végzetes gyengeséggé vált.
A brit konvojok amerikai tengeri kísérete nem kerülhette el a Németországgal vívott "lövöldözős háborút". A Rooseveltkormányzat nem riadt vissza ettől a valószínűségtől. A Japánnal szembeni növekvő feszültség és az amerikai stratégiai
döntés, miszerint Németországot előbb kell legyőzni, mint Japánt, egyre aktívabb atlanti politikát kényszerített ki, hogy
elkerüljük azt a helyzetet, hogy a Csendes-óceánon háborúban álljunk, miközben Németországgal még mindig békében
vagyunk. A kormányzat tervei szempontjából szerencsére Hitler a kezére játszott azzal, hogy 1941. december 11-én hadat
üzent az Egyesült Államoknak. Erre az időpontra az "incidensek"' egyre gyakoribbá váltak.
Október 17-én az Egyesült Államok Kearney rombolója szenvedett veszteségeket, amikor megtorpedózták; két héttel később
a Reuben James rombolót egy német torpedó robbanóanyag-lánca, saját elülső magazinja és saját mélységi bombái
robbantották darabokra, nagy veszteségeket okozva. November 10-én egy tizenegy hajóból álló amerikai kíséret, köztük a
Ranger hordozó, felvette a hat hajóból álló konvojt, köztük Amerika három legnagyobb óceánjáróját, az America, a
Washington és a Manhattan, 20 000 brit katonával, és őrizte őket Halifax előtt Indiáig és Szingapúrig. Pearl Harbort akkor
támadták meg, amikor ez a konvoj Dél-Afrikán haladt át, és a Washington végül a Csendes-óceánon át Kaliforniába jutott
haza.
Az amerikai haditengerészet 1941 nyarán végzett tevékenységei közül sokról egyáltalán nem, vagy csak nagyon hiányosan
tudott az amerikai közvélemény, de úgy tűnik, hogy a közvélemény általában támogatta a kormányzat intézkedéseit.
Szeptemberben Roosevelt a kongresszus intézkedését kérte a semlegességi törvények azon szakaszának hatályon kívül
helyezésére, amely megtiltotta a kereskedelmi hajók felfegyverzését. Erre október 17-én került sor, a szavazás a
képviselőházban 259-138 arányban zajlott, mindössze 21 demokrata ellenezte a változtatást, és csak 39 republikánus
támogatta azt. Ugyanezen a napon a Kearney-t megtorpedózták. Két héttel később a semlegességi törvények minden lényeges
részét hatályon kívül helyezték (november 13-án). A képviselőházi szavazás (212-194) ismét megmutatta a kormány
külpolitikájának pártos jellegét, mivel a 159 republikánus szavazatból csak 22-en támogatták a hatályon kívül helyezést.
Ezzel a szavazással az Egyesült Államok "visszanyerte hagyományos jogát, hogy hajóit oda küldje, ahová akarja, és azokat
minden lehetséges módon felfegyverezze és megvédje". Ez azt jelentette, hogy a nyílt tengeri háború Németországgal a
közeljövőben volt.
Ebben az időszakban, 1941 júniusától decemberéig Rooseveltet a Szovjetuniónak nyújtott katonai segély problémája is
foglalkoztatta. A náci erők, amelyek 1941. június 22-én Oroszországra vetették magukat, erejük csúcsán voltak, és a
Szovjetuniónak hamarosan nagy szüksége volt minden segítségre, amit csak kaphatott. Churchill ... hajlandó volt bárkit,
"még az ördögöt is", ahogy ő maga fogalmazott, szövetségesnek elfogadni a náci fenyegetés ellen, és bármilyen segítséget
nyújtani egy ilyen szövetségesnek. Roosevelt jelentős mértékben osztotta ezeket az elképzeléseket, de az amerikai nép
gyanakvó volt a bolsevizmussal szemben, és az amerikai katonai szakértők általában egyetértettek abban, hogy a Szovjetunió
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nem tudna elég sokáig kitartani Hitler ellen ahhoz, hogy bármilyen segítség hatékony legyen. Ennek megfelelően több
hónapba telt, mire Roosevelt olyan helyzetbe került, hogy a Kreml rendelkezésére bocsáthatta a Lend-Lease szállítmányokat.

54. fejezet - A náci támadás Szovjet-Oroszország ellen, 1941-1942
A Szovjet-Oroszország elleni támadás megtervezésekor Hitler a szokásos német stratégiai koncepciókat alkalmazta; ezek az
ellenséges hadseregek megsemmisítését helyezték előtérbe az ellenséges területek és erőforrások elfoglalásával és
megszállásával szemben. Ezt a megsemmisítést a kétkarú típusú gigantikus harapófogó mozdulatok sorozatával kellett volna
elérni (és Hitler szerint gyorsan elérni), amely olyan jól bevált Lengyelország ellen 1939-ben. Ezekben a hadműveletekben a
páncélos hadosztályok lándzsahegyeinek hatalmas külső fogója és a gyalogos hadosztályok oszlopainak egyidejű, de kisebb
belső fogója körülzárná az ellenséges csapatok tömegét, a páncélos fogó pedig elvágná ezek nagy részét az utánpótlástól és a
kommunikációtól, míg a gyalogsági oszlopok az ellenséges erők körülzárt tömegét kisebb részekre darabolnák fel.
megadásra hajlandó tömegekre. Ezt a módszert 1941 júniusa után újra és újra rendkívüli sikerrel alkalmazták a szovjet
hadseregek ellen, egyszerre több százezer orosz bekerítésével és gyakran foglyul ejtésével, de a hadműveletek mérete miatt a
náci embereket, anyagokat és (mindenekelőtt) időt emésztettek fel anélkül, hogy végzetes csapást mértek volna a szovjet
ellenállóképességre.
E német stratégiai elképzelések miatt a német tervekben egyetlen földrajzi cél sem kapott elsődleges prioritást. Hitler
ragaszkodása alapján másodlagos prioritást kapott Leningrád elfoglalása északon, valamint Kijev és a Kaukázus elfoglalása
délen. Ezeket a földrajzi célokat azért tűzték ki, hogy északon összekapcsolódjanak a finnekkel és elvágják a murmanszki
vasutat, délen pedig elfoglalják, vagy legalábbis elvágják az orosz hadseregektől a szovjet olajközpontokat. Moszkva
elfoglalása Hitler közvetlen utasítására csak harmadlagos prioritást kapott a német stratégiai tervekben.
A német tábornokok nem értettek egyet Hitler földrajzi elképzeléseivel, és ragaszkodtak ahhoz, hogy Moszkvát tegyék a
német előrenyomulás fő földrajzi céljává, mert ez volt az európai Oroszország létfontosságú vasúti központja; emellett fontos
ipari központ volt, és benne volt az egész szovjet önkényuralom szíve és agya. Bevétele a tábornokok szerint megbénítaná
Oroszország azon képességét, hogy csapatokat és utánpótlást helyezzen át északra és délre, és így lehetővé tenné a leningrádi
vagy a kijevi frontok elszigetelését a könnyebb hódítás érdekében. Sőt, elfoglalása megbénítaná a szovjet zsarnokság
túlközpontosított rendszerét, és olyan csapást mérne a bolsevikok presztízsére, hogy valószínűleg képtelen lenne túlélni.
Az 1941-es hadjárat első három hónapjában és az 1942-es hadjárat egész ideje alatt Hitler ellenállt tábornokai nyomásának,
és ragaszkodott ahhoz, hogy a maximális német erőfeszítéseket az eredetileg meghatározott két területre, északra és délre
fordítsák. Csak 1941 szeptemberében, amikor már túl késő volt a Moszkva elleni sikeres támadáshoz, ismerte fel Hitler, hogy
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saját földrajzi céljai nem valósíthatók meg, így visszatért tábornokai tanácsára a Moszkva elleni támadáshoz. A földrajzi
célok szétszóródása és eltolódása, valamint a szovjet hadseregek teljes megsemmisítésére való német képtelenséggel
párosulva, Németországot oda juttatta, ahonnan Hitler mindig is ragaszkodott ahhoz, hogy mindenekelőtt el kell kerülni: egy
kétfrontos kimerítő háborúhoz egy olyan Németországgal, amely a teljes gazdasági mozgósítás közelében sem volt.
A német hatóságok becslése szerint Oroszország több mint 200 hadosztállyal rendelkezett (ebből 30-35 hadosztály a TávolKeleten), 8000 különböző minőségű repülőgéppel és 115 000 harckocsival, amelyek többnyire könnyű vagy elavult
harckocsik voltak. Az európai fronton 125 gyalogos, 25 lovas, 25 motorizált és legalább 5 páncélos hadosztállyal számoltak.
Ezek ellen az orosz erők ellen Hitler 141 német és 33 szatellit (finn, román, olasz, magyar, szlovák és horvát) hadosztályt
tervezett bevetni. A német erők között 19 (félméretű) páncélos hadosztály volt 3.2oo harckocsival, 14 motorizált hadosztály
és 3 légiflotta 2.000 repülőgéppel. Ezeket az erőket három hadseregcsoportba szervezték (északi, középső és déli), amelyek
általános irányban Leningrád (500 mérföldre), Moszkva (750 mérföldre) és a Volga alsó folyása (Sztálingrád, 800 mérföldre)
felé irányultak. Mindegyik hadseregcsoport gyalogos és páncélos hadseregekből állt, amelyeket felváltva helyeztek el a
fronton, hogy működtetni tudják a
a már említett kettős csipeszes mozgásokat. Az egész német fronton, északról délre, hét gyalogos és négy páncéloshadsereg
volt ilyen váltakozó módon szervezve, két-két gyalogos hadsereg alkotta a vonal mindkét végét, a szatellit haderő pedig a
szélső szárnyakon (a finnek északon, a többiek délen).
A Szovjetuniót Washingtonból és Londonból, valamint saját kémei is figyelmeztették a közelgő náci támadásról, és szinte
azonnal tudta a támadás pontos időpontját, amint azt Berlinben kitűzték. Egy Berlinben tartózkodó náciellenes német a
Barbarossa hadműveletről szóló titkos hitleri utasítás másolatát a megfogalmazást követő három héten belül átadta az
amerikai kereskedelmi attasénak; ezt Hull külügyminiszter 1941 márciusának elején küldte el a Kremlbe. Mindezeket a
segítő lépéseket a szovjet vezetők rossz néven vették, és azokat, akik ezeket felajánlották, bajkeverőként kezelték. Moszkva
nem tett erőfeszítést arra, hogy a náci harapófogó elől úgy meneküljön, hogy csapatait kivonja kitett határállásaikból, hanem
továbbra is abban reménykedett, hogy a Hitlerrel való nyomorúságos gazdasági együttműködése arra készteti őt, hogy
visszavonja a támadási parancsot, felismerve azt a tényt, hogy gazdasági értelemben többet nyerhet a békebeli
együttműködésből, mint a háborús hódításból. Ez a remény hiábavaló volt, mert Hitler olyan gigantikus tiszteletlenséggel
viseltetett Oroszország harci ereje iránt, hogy körülbelül hat hét alatt teljes német győzelemre számított. Hitler ebben a
kérdésben annyira meg volt győződve, hogy júniusban, majd júliusban és még egyszer augusztusban határozottan elutasította
a Nagyvezérkar főnökének azon javaslatait, hogy bármilyen előkészületet tegyenek a téli harcokra. E visszautasításért
Németországnak keservesen meg kellett szenvednie.
Hitlernek a szovjet hadseregek gyengeségére és a közelgő hadjárat rövidségére vonatkozó becsléseit a világ katonai emberei
általában osztották. Az Egyesült Államokban George C. Marshall vezérkari főnök úgy vélte, hogy Németország hat hét alatt
győzni fog.
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A náci hadseregek 1941. június 22-én, vasárnap hajnalban törtek előre. Öt nap múlva már két borítékot zártak le, és a
következő napon egy harmadikat is befejeztek. Ezekben a zárványokban olyan nagy orosz erők voltak, hogy a
körbezárásokat nem lehetett teljesen lezárni, és a megtört orosz egységek átjutottak a német vonalakon.
Ennek ellenére ezekből a zsebekből 289 874 foglyot, 2585 harckocsit és 1149 ágyút ejtettek. Július 2-ig a központi fronton
több további bekerítés is befejeződött (további 185 487 foglyot ejtve, 2 030 harckocsival és 1 918 ágyúval).
Ekkor válsághelyzet alakult ki a német főparancsnokságon. Az összes említett nagy siker a központi fronton volt, míg az
északi és déli front, amelyet Hitler hangsúlyozni akart, sokkal lassabban haladt előre. Ez abból adódott, hogy Hitler
tábornokai nem osztották a Führer stratégiai elképzeléseit, és úgy rendezték el a német erőket, hogy tulajdonképpen
felülbírálták az utasításait, és saját céljuknak, Moszkva elfoglalásának adtak elsőbbséget. Ezért a négy
páncéloshadseregükből kettőt Fedor von Bock tábornagy hadseregvezető Középső Hadseregcsoportjának, egyet pedig a többi
hadseregcsoportnak adtak. Mivel az oroszok délre összpontosították erejüket, a Gerd von Rundstedt vezette Déli
Hadseregcsoportnak mindössze 800 harckocsija volt, míg szovjet ellenfelének, S. M. Budënny marsallnak 2000.
A német Hadseregcsoport Központ fényes sikere a német vezérkart és Hitlert is szemléletváltásra késztette, de ellentétes
irányba. A szovjet védelem gyengesége meggyőzte Bockot, hogy elfogadja a Guderian által előterjesztett tervet, miszerint a
Hadseregcsoport Központ hagyjon fel a további, fogócskás bekerítési kísérletekkel, és páncélos egységeit egyenesen a száz
mérföldre lévő Moszkva felé küldje. Körülbelül ugyanebben az időben Hitler úgy döntött, hogy megerősíti az Északi és a
Déli Hadseregcsoport előrenyomulását azáltal, hogy a Középső Hadseregcsoport két páncéloshadseregének erőfeszítéseit a
saját frontjáról a két oldalhadseregcsoport frontjára irányítja. Ezáltal a Középső Hadseregcsoport csak gyalogos erőkkel
maradt volna, ami lelassította volna az előrenyomulását és taktikai felderítő tevékenységre korlátozta volna a hadműveleteit,
de növelte volna az oldalhadseregcsoportok képességét, hogy a két páncéloshadsereg mindegyikének két
páncéloshadsereggel való rendelkezése révén lezárják a körbezárt területeket. Hitler július 19-én a 33. számú utasítással
kiadta a parancsot erre a változtatásra. Bár a tábornokok ellenálltak és késlekedtek ezen utasítások végrehajtásával, a
Moszkva elleni előrenyomulás megszakadt.
Franz Halder tábornok július 26-án írta naplójába: "A Führer elemzése, amely sok ponton méltatlanul kritikus a tábori
parancsnoksággal szemben, a nagy hadműveleti elképzelések stratégiájával való teljes szakítást jelzi. Az oroszokat nem lehet
operatív sikerekkel legyőzni, állítja, mert egyszerűen nem tudják, mikor verik meg őket. Emiatt apránként kell majd
megsemmisíteni őket, kis, tisztán taktikai jellegű bekerítő akciókban". Hitler ezen elképzelései ellen tábornokai hetekig hiába
érveltek. Augusztus 21-én Hitler kiadta a 34. számú utasítást. Ez így kezdődött: "A hadsereg főparancsnokságának augusztus
18-án keltezett javaslatai a keleti hadműveletek folytatására nem felelnek meg szándékaimnak.
nem Moszkva elfoglalása." Helyette a következő célokat tűzte ki: a Krím és a dombai szénbányák elfoglalása, a kaukázusi
olajellátás elvágása, Leningrád elszigetelése és közvetlen kapcsolatfelvétel a finnekkel.
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A hangsúlyok délre való áthelyezésének következményeként a német Dél Hadseregcsoport Kijevtől keletre (augusztus 24szeptember 21.) kolosszális bekerítést hajtott végre. Egy 200 mérföld széles nagy zsákban a németek 665 000 foglyot ejtettek
3 718 ágyúval és 884 harckocsival. Hitler ezt "a világtörténelem legnagyobb csatájának" nevezte; vezérkari főnöke "a keleti
hadjárat legnagyobb stratégiai baklövésének".
A hadjárat ezen szakaszában különös jelenség jelent meg: a sztálinistaellenes oroszok nagy számban kezdték megadni
magukat a náciknak. Ezek többsége ukrán volt, és a többségük szívesen harcolt volna a nácikkal a Szovjetunió sztálinista
rendszere ellen. Ha a nácik hajlandóak lettek volna együttműködni ezzel a mozgalommal, és tisztességesen bánni ezekkel a
dezertőrökkel, akkor rendkívül valószínű, hogy az orosz dezertőrök áradata elsöprő áradattá vált volna, és a moszkvai rezsim
összeomlott volna. Ehelyett a nácik Hitler vezetésével határozottan elutasították a "szlávok felszabadítójának" szerepét, és
ehelyett ragaszkodtak a "szlávok megsemmisítőjének" szerepéhez. A náci rendszer arroganciája, szadizmusa és rasszizmusa
hamarosan olyan gyűlöletes formában mutatkozott meg az átlagos szlávok számára, mint maga a sztálinizmus.
Amint a hódító német hadseregek elfoglalták a szovjet területeket, a kizsákmányolás, a rabszolgasorba taszítás és a
megsemmisítés különböző náci és szatellit szervezetei vonultak be, élükön a
az SS vezetésével. A hadifoglyokat és a civileket milliós nagyságrendben gyűjtötték össze, és deportálták őket német
rabszolgamunkatáborokba, ahol éheztették, fagyasztották és embertelenül megverték őket, miközben a náci haditermelésben
kellett dolgozniuk, napi tizenöt vagy több órát. A meghódított területek azon lakosait, akik megmenekültek a deportálástól
vagy a bebörtönzéstől, általában megfosztották vagyonuk nagy részétől, különösen élelmiszerkészleteiktől és
állatállományuktól. Minden ipari berendezést, amelyet a visszavonuló szovjet hadseregek nem vittek el, a nácik elloptak vagy
megsemmisítettek. A dezertőröket, akik a nácik oldalán akartak harcolni Sztálin ellen, a német hadsereg sok tisztje szívesen
látta volna, de ilyen jellegű felhasználásukat a náci politikai vezetők, mint Hitler vagy Himmler, általában elriasztották, és
gyakran meg is tiltották. Ennek ellenére a náci hadseregekben alakítottak néhány orosz egységet, bár általában csak őrzővédő vagy helyőrségi feladatokra használták őket. A sztálin-ellenes dezertőrök e mozgalmának nagyságát abból a tényből
lehet megítélni, hogy az általunk említett akadályok ellenére az ilyen dezertőrök száma 1944 júniusában elérte a 900 000-et a
náci fegyveres erőknél. Ezek névlegesen egy renegát szovjet tábornok, A. A. Vlaszov vezetése alatt álltak, aki 1938-ban
Csang Kaj-sek szovjet katonai tanácsadójaként szolgált Kínában, tábornagyi rangban, és 1942 júniusában, amikor a Volkhovi
front parancsnokhelyetteseként szolgált, a nácik fogságába esett. A "Vlaszov-alakulatokkal" Hitler és Himmler ellenállása
miatt semmi eredményeset nem lehetett tenni. Amikor 1944 novemberében Németország egyértelműen a vereség felé tartott,
Himmler visszavonta ellenállását, és megengedte Vlaszovnak, hogy felhívást tegyen közzé az oroszok sztálinistaellenes
felszabadító hadseregére. Hat hét alatt ez a szervezet egymillió tagfelvételi kérelmet kapott, de szinte semmilyen felszerelést
nem tudott beszerezni, és legfeljebb 50 000 fős harci egységeket tudott szervezni. A háború végén Vlaszov híveinek
százezrei menekültek nyugatra az amerikai és brit hadseregekhez, hogy Sztálin bosszúja elől menedéket találjanak, de átadták
őket a Szovjetuniónak, hogy aztán kéz nélkül meggyilkolják őket, vagy szibériai rabszolgamunkatáborokba küldjék. Az
emberi szenvedésnek az egész helyzethez kapcsolódó méretei meghaladják az emberi képzeletet. A nácik által elfogott
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szovjet foglyok száma a német hadsereg nyilvántartása szerint 1941. november 1-jére meghaladta a 2 000 000 főt, 1942.
március 1-jére pedig elérte a 3 060 000 főt. Közülük több mint 500 000 halt éhen, tífuszban vagy fagyott meg a
fogolytáborokban 1941-1942 telén. A teljes keleti hadjárat során 1944 januárjáig a nácik 5 553 000 foglyot ejtettek.
1941. szeptember 6-án a 35. számú irányelvben Hitler hirtelen elfogadta tábornokai javaslatát, és elrendelte Moszkva
megtámadását. Az erők két hetes újjászervezése után ez a támadás megkezdődött. Nagyjából ugyanekkor Leningrádot is
bekerítették, ezzel megkezdődött a sikertelen ostrom, amely huszonnyolc hónappal később a város felszabadításáig tartott.
1941. október 8-ig Moszkvától nyugatra két nagy bekerítés 663 000 szovjet foglyot zárt be 5412 ágyúval és 1242
harckocsival. A felmosás két hétig tartott. Addigra az időjárás megromlott, és a németek szakadó esőben, havas esővel és
sárral nyomultak előre. November 7-én elszenvedték az első fagyási sérüléseket, de mivel Moszkva csak harmincnyolc
mérföldre volt tőlük, a támadás folytatódott. Egy héttel később szibériai hadosztályok vonultak át a Távol-Keletről, a japánszovjet megnemtámadási paktum és Richard Sorge értesülése nyomán, miszerint a japánok úgy döntöttek, hogy
Szibéria helyett Szingapúrt támadják meg, megjelentek Moszkva előtt. Az első szovjet ellentámadásra november 28-án került
sor, éppen akkor, amikor a 2. német páncéloshadosztály tizennégy mérföldes távolságból megpillantotta a Kreml tornyait. A
következő éjszaka a hőmérséklet 22 Celsius-fok alá süllyedt. A németek, akik nem voltak felkészülve a téli hadjáratra,
szörnyen szenvedni kezdtek. Mégis, amikor von Rundstedt tábornagy, a Déli Hadseregcsoport parancsnoka megengedte,
hogy egyes egységei visszavonuljanak, Hitler eltávolította.
December 19-én a főparancsnokot, Walther von Brauchitsch tábornagyot leváltották, és helyét maga Hitler vette át. A Führer
parancsot adott ki, amelyben ez állt: "A hadsereg egyetlen lépést sem vonulhat vissza. Mindenkinek ott kell harcolnia, ahol
áll." Néhány nappal később Guderiant e parancs megszegése miatt eltávolították. Hitler hozzáállása ellenére az orosz nyomás
egész télen keresztül egyik német visszavonulást a másik után tette szükségessé. 1942 tavaszára sok egység száz vagy több
mérföldet esett vissza. Ebben az időszakban a Luftwaffe téli kenőanyagok hiányában általában nem tudott működni, és
amikor repülőgépei mégis felszálltak a levegőbe, akkor az oroszok által elvágott szárazföldi erők ellátását kellett
biztosítaniuk. A harckocsikat csak akkor lehetett használni, ha a motorjaikat tizenkét órán át melegítették. A német
hadseregben a fagyhalál okozta veszteségek száma naponta körülbelül ezer volt, és 1942. február 28-ra az orosz offenzíva
összes német vesztesége meghaladta az egymilliót (31 százalék).
Említettük, hogy a Szovjetuniónak az Egyesült Államok részéről nyújtott katonai segítséget hátráltatta az amerikai gazdasági
mozgósítás lassúsága, az amerikai közvélemény bolsevizmus-ellenessége és az általános bizalmatlanság a szovjet
képességekben, hogy ellenálljanak a náci támadásnak. Ezek az akadályok nem voltak döntőek Churchil1 vagy Roosevelt
esetében. 1941. július 12-én Nagy-Britannia szövetséget kötött Oroszországgal. Négy héttel később Harry Hopkins visszatért
egy sietős moszkvai látogatásról, hogy az Atlanti Konferenciának beszámoljon arról a meggyőződéséről, hogy a Szovjetunió
képes lesz ellenállni a náci támadásnak. Elhozta Sztálin teljesen ésszerűtlen követelését is, miszerint azonnali brit inváziót
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kell indítani Nyugat-Európában, hogy enyhítsék az Oroszországra nehezedő német nyomást. Mivel 1941-ben, de még 1942ben sem lehetett reményt adni egy ilyen invázióra, Roosevelt és Churchill úgy döntött, hogy teljes körű gazdasági missziót
küldenek Moszkvába, hogy megállapítsák Oroszország anyagi szükségleteit. Ez a misszió, amelynek élén Averell Harriman
és Lord Beaverbrook állt, 1941. szeptember végén három napig tartózkodott Moszkvában, és 1942. június 30-ig szóló
megállapodást írt alá a szovjet segélyekről.
A háború utáni időszakban gyakran hangoztatták, hogy a Roosevelt-adminisztrációnak ki kellett volna használnia Sztálin
1941 szeptemberi sürgős ellátási szükségletét, és arra kellett volna kényszerítenie, hogy aláírja a különböző kelet-európai
országok függetlenségének és területi integritásának elismeréséről szóló megállapodásokat. Furcsa módon az akkori
moszkvai tárgyalások során Sztálin nagyon szerette volna elérni, hogy hivatalos nyilatkozatot kapjanak a háborús célokról és
a konkrét területi határokról, de az Egyesült Államok vonakodott: ellenzett minden olyan "titkos megállapodást", amely
később akadályozná a cselekvési szabadságot, és nem volt hajlandó sem a kelet-európai népeket Oroszországra bízni, sem
elég erőteljesen ragaszkodni a jogaikhoz ahhoz, hogy a Szovjetuniót külön békére késztesse Hitlerrel.....
Az 1941. szeptember 30-i megállapodás értelmében az angol-amerikaiak a következő kilenc hónapban l 050 000 tonna
utánpótlást, köztük havonta 300 harci repülőgépet, 100 bombázót és 500 harckocsit küldenek a Szovjetuniónak. Oroszország
addig a pillanatig mintegy 100.000.000.000 dollár értékben vásárolt utánpótlást az Egyesült Államokban saját pénzén,
29.000.000.000 dollárnyi utánpótlást kapott az Egyesült Államok kölcsönéből, amelyet jövőbeli aranyrúdszállításokkal
kellett visszafizetnie, és jelentős mennyiségű utánpótlást kapott Nagy-Britanniától, többek között 450 repülőgépet, 3.000.000
pár csizmát és 22.000 tonna gumit. Az új moszkvai megállapodás finanszírozása azonban egészen más feladatot jelentett, és
csak a Lend-Lease keretében volt megoldható. November végére Rooseveltnek sikerült elérnie, hogy az amerikai
közvélemény, és különösen az amerikai katolikus közvélemény csökkentse az ilyen lépéssel szembeni ellenérzéseit annyira,
hogy lehetővé tegye számára annak létrehozását.
A Nagy-Britanniának nyújtott Lend-Lease-segélyhez hasonlóan a Szovjet-Oroszországnak nyújtott ilyen jellegű segítség is
felvetette az utánpótlás szállításának problémáját. A Lend-Lease első két évében a szállított mennyiség 46 százaléka a
Csendes-óceánon át Szibériába ment szovjet hajókon; 23 százalék a 76 napos útvonalon a Perzsa-öbölbe, hogy a teljesen
alkalmatlan transz-iráni útvonalon át északra menjen; 41 százalék a 12 napos tengeri útvonalon Murmanszkba vagy
Arkangyalba. Ez utóbbi útvonal veszélyességét mutatja, hogy az azon közlekedő rakományok 21 százaléka német támadás
következtében veszett oda, részben tengeralattjárók és felszíni támadók, de főként finn és norvég támaszpontokról indított
légitámadások következtében. Az Oroszországba vezető északi útvonal borzalmai szinte leírhatatlanok. Nyáron a napi
huszonnégy órás világos idő lehetővé tette a folyamatos támadásokat; télen a víz hőmérséklete olyan alacsony volt, hogy a
megtorpedózott tengerészek legfeljebb néhány percig bírták benne. És mindkét évszakban nem volt enyhülés az út végén,
mivel az orosz kikötők a német légi támaszpontok könnyű bombázási hatótávolságán belül voltak, olyan látási viszonyok
között (nevezetesen a környező hegyek és a gyenge szovjet együttműködés miatt), amelyek csak néhány másodperces
figyelmeztetést tettek lehetővé minden támadás előtt.
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55. fejezet - A csendes-óceáni felkelés, 1942-ig.

A távol-keleti amerikai politika hagyományosan Kína területi integritásának és politikai függetlenségének megőrzésére,
valamint a kínai külkereskedelem számára a "nyitott kapuk" fenntartására törekedett. Ezeket a célokat a huszadik század
folyamán egyre nehezebbé vált elérni, mivel maga Kína egyre gyengébbé vált, Japánban folyamatosan nőtt az agresszió, és
más távol-keleti érdekeltségű hatalmak egyre jobban belekeveredtek a Németországgal vívott élet-halál harcba.
Franciaország és Németalföld 1940 nyarán bekövetkezett bukása után Nagy-Britannia alig tudott többet nyújtani az Egyesült
Államoknak, mint szimpátiát és bizonyos fokú diplomáciai támogatást a Távol-Keleten, míg Hollandia és Franciaország
gazdag gyarmati birtokaival Japán mohó markának hatósugarában nem tudott valódi ellenállást kifejteni Japán követeléseivel
szemben. Miután Hitler 1941 júniusában megtámadta Oroszországot, a Szovjetunió, amely 1938-ban és 1939-ben
ténylegesen harcolt a japán erőkkel a Távol-Keleten, nem tudott nyomást gyakorolni Japánra a további nipponi agresszió
elrettentése érdekében. Így 1941 nyarára Japán készen állt az újabb távol-keleti előrenyomulásra, és csak az Egyesült
Államok volt abban a helyzetben, hogy ellenálljon.
Ezt a helyzetet bonyolították az Egyesült Államokon és Japánon belüli belpolitikai megosztottságok. Általában ezek a
megosztottságok inkább elhalasztották a két hatalom közötti leszámolást. Egyfelől az amerikai kormány katonai stratégiai
tervei és diplomáciai tevékenysége között szakadék alakult ki, éppen akkor, amikor az országon belüli elszigetelődés hívei a
leghangosabban tiltakoztak az adminisztráció politikája ellen mindkét területen. Másrészt a japán kormány korántsem volt
egységes sem a következő lépések irányát, sem az időzítést illetően.
A közvélemény megosztottsága az Egyesült Államokon belül, sőt még a Roosevelt-kormányzaton belül is elég nyilvánvaló
az amerikaiak számára, de a Japánban tapasztalható hasonlóan nagy megosztottságot nagyrészt figyelmen kívül hagyják. Az
amerikaiaknak ma fel kellene ismerniük, ahogyan azt a japán vezetők is felismerték annak idején, hogy az 1941-es japán
agresszió, amely a Pearl Harbor elleni december 7-i támadásban csúcsosodott ki, félelmen és gyengeségen, nem pedig
648

arrogancián és erőn alapult. Az biztos, hogy a korábbi agressziók, amelyek 1931-ben Mandzsúriában és 1937-ben ÉszakKínában kezdődtek, elég arrogánsak voltak. A japánok még 1939-ben is rendkívül magabiztosak voltak abban, hogy szükség
esetén egész Kínát képesek meghódítani. Ennek következtében előrenyomulásukat a kínaiakkal szembeni brutalitás, az
összes európai és minden európai gazdasági vállalkozás Kínából való kiűzésére irányuló különböző akciók, valamint a
Kínában, különösen Sanghajban tartózkodó európaiak sértegetése és megalázása kísérte.
1939-re mindez kezdett megváltozni. A Kína elleni támadás teljesen elakadt. A japán gazdaság kezdett megtántorodni a
következő körülmények együttes hatása alatt: a Kína megfojtására és a visszavonuló kínai kormánynak polip-taktikával
történő végzetes csapás mérésére irányuló kimerítő erőfeszítések, a japán hazai ipar könnyű alapról nehézipari üzemekké
való átszervezése (amelyhez Japánnak nem voltak meg a szükséges erőforrásai), a Mandzsúriában és Észak-Kínában
végrehajtott gigantikus tőkebefektetések, a japán kereskedelemre a nyugati országok által bevezetett növekvő korlátozások,
és végül a gyorsan növekvő népesség és az akut anyaghiány együttes hatása. Az ehhez hasonló problémák sok nemzetet, még
Nyugaton is, kétségbeesett cselekvésre késztethettek volna. Japánban a helyzetet az tette még kritikusabbá, hogy a munkaerőt
és az erőforrásokat nagymértékben és igen nagy ütemben átirányították a fogyasztásból a tőkeképzésbe. És végül mindez egy
olyan országban zajlott, amely nagyra becsülte a katonai arroganciát.
Elméletileg persze Japán békés úton is megpróbálhatta volna orvosolni az anyaghiányt, mégpedig úgy, hogy Japán
külkereskedelmének növelésére törekszik, egyre nagyobb mennyiségű japán árut exportál, hogy ezzel fizesse ki a növekvő
japán importot. Valójában egy ilyen politikának nyilvánvaló gyengeségei voltak. Az 1929 utáni világválság és a gazdasági
autarchia növekedése minden országban, beleértve az Egyesült Államokat is, nagyon megnehezítette a japán export
növelését. Az 1930-as, túl magas amerikai Smoot-Hawley vám, bár nem így tervezték, a japánok számára a megélhetésük
agresszív korlátozásának tűnt. A Brit Nemzetközösség "birodalmi preferencia" szabályozása hasonló következményekkel
járt. Mivel Japán nem tudott védekezni az ilyen gazdasági intézkedések ellen, politikai intézkedésekhez folyamodott.
Másképp cselekedni ellentétes lett volna a japán
hagyományokkal. De ezzel az útra lépve Japán olyan irányba indult el, amelynek aligha lehetett kedvező kimenetele. Ha
Japán politikai intézkedéseket foganatosítana, hogy megvédje magát a gazdasági korlátozásokkal szemben, a nyugati
hatalmak elkerülhetetlenül még nagyobb gazdasági korlátozásokkal védekeznének Japánnal szemben, és ilyen lépések
sorozatával nyílt háborúba sodornák Japánt. Egy ilyen háborúban pedig, tekintettel gazdasági gyengeségére, Japán aligha
remélhetné, hogy győzelmet arathat. Ezeket a szakaszokat egy teljes évtizeden át (1931-1941) a Japánban és a nyugati
hatalmaknál egyaránt tapasztalható határozatlanság és megosztott tanácsok összezavarták és késleltették. A folyamat során
Japán jelentős előnyt talált Olaszország és Németország párhuzamos agressziójában. Jelentős hátrányt jelentett számára az a
tény is, hogy Japán importja létfontosságú volt számára, míg exportja senki számára sem volt létfontosságú.
Ez azt jelentette, hogy Japán kereskedelmét bárki elzárhatta vagy csökkenthette, ami Japánnak nagy kárt okozott, de a másik
nemzetnek sokkal kisebb költséggel járt.
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A Japán és a nyugati hatalmak közötti nyílt háborúhoz vezető lépéseket a kínai-japán háború hosszan elhúzódó
határozatlansága késleltette. Japán évekig a Kína feletti döntő győzelemben remélt megoldást gazdasági és társadalmi
problémáira, míg a nyugati hatalmak ugyanezekben az években a japán agresszió végét remélték egy japán vereségtől
Kínában. Ehelyett az ottani küzdelem döntés nélkül elhúzódott. A nyugati hatalmak túlságosan megosztottak voltak otthon és
egymás között, túlságosan el voltak telve pacifizmussal és téves politikai és gazdasági elképzelésekkel ahhoz, hogy bármi
döntő lépést tegyenek Kínával kapcsolatban, különösen akkor, amikor a nyílt háború lehetetlen volt, és minden, ami a
háborúnál kevesebb, Kínának és Japánnak is kárt okozott volna. Így nem szabtak ki szankciókat Japánra a Mandzsúria elleni
1931-es agressziója vagy az Észak-Kína elleni 1937-es támadása miatt. Az amerikai semlegességi törvényt azért nem
alkalmazták erre a konfliktusra, mert Roosevelt elnök azt az egyszerű jogászi megoldást választotta, hogy nem "talált"
háborút a Távol-Keleten. De már a puszta létezése azoknak a törvényeknek, amelyek gazdasági szankciókat vagy gazdasági
megtorlást róhattak volna ki Japánra, megmutatta az országnak saját helyzetének alapvető gyengeségét.
1937-ben Japán egy sor leckét kapott stratégiai-gazdasági helyzetének bizonytalan állapotáról. Az év első felében, a Kínára
gyakorolt növekvő katonai nyomás hátteréül, Japán rekordmennyiségű amerikai vas- és acélhulladékot vásárolt, 1,3 millió
tonnát hat hónap alatt. Az Egyesült Államokban egyre erősödött az agitáció, hogy ezt a kínálatot korlátozzák, akár a
semlegességi törvénynek a kínai-japán konfliktusra való alkalmazásával, akár valamilyen kisebb intézkedéssel. 1937
októberének elején Roosevelt elnök vitát váltott ki azzal a beszédével, amelyben az agresszor nemzetek "karanténba
helyezését" javasolta. Az Egyesült Államokban, különösen a Középnyugaton, túl erős volt az izolacionista hangulat ahhoz,
hogy a kormányzat fontos lépéseket tegyen egy ilyen "karantén" felé. Mindazonáltal Stimson, aki az 1931-es mandzsúriai
válság idején amerikai külügyminiszter volt, nyilvános felhívást intézett a Japánba irányuló hadianyag-szállítások
embargójára. Egy hónappal később, 1937. november 3-24. között Brüsszelben ülésezett a Kína integritását garantáló 1922-es
kilenchatalmi szerződés aláíróinak konferenciája, hogy megvitassák, milyen lépéseket lehetne tenni Japán kínai
agressziójának megszüntetésére. Sok szó esett a gazdasági szankciókról, de egyetlen nagyhatalom sem volt hajlandó
meggyújtani a gyújtózsinórt ezen a dinamitrúdon, így az alkalom elmaradt, és nem történt semmi. A lecke azonban nem
veszett kárba Japán számára; fokozta erőfeszítéseit, hogy Japán hatalmát olyan helyzetbe hozza, hogy politikai fellépéssel
védekezhessen bármilyen gazdasági megtorlás ellen. Természetesen a politikai akciók, amelyeket
csak arra szolgáltak, hogy felgyorsítsák az ellene irányuló gazdasági megtorlásokat, különösen az Egyesült Államok részéről,
amely a világ legelszántabb védelmezője volt a távol-keleti status quónak, és az egyetlen nagyhatalom, amely - különösen
Hitler támadása után - aktív politikát folytathatott Japánnal szemben.
Japán keveset tudott volna elérni problémáinak politikai megoldása felé, ha a világ másik felén nincs Olaszország és
Németország agressziója. Egy teljes évvel a brüsszeli konferencia előtt, 1936. november 25-én Japán csatlakozott az
agresszorok szövetségéhez, amelyet antikomintern paktumnak neveztek el. Évekig folytak a megbeszélések arról, hogy ezt a
megállapodást teljes körű német-japán szövetséggé erősítsék, de csak 1940 szeptemberében zárultak le.
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Hitler nem volt biztos abban, hogy a nyugati demokráciák vagy a Szovjetunió ellen akarja-e a japán támogatást, és ennek
megfelelően olyan megállapodást keresett, amelyet mindkét irányba meg lehetett volna kötni, míg Japán csak akkor volt
érdekelt a német szövetségben, ha az a Szovjetunió ellen irányul. Ugyanakkor Németország ellenezte a Kína elleni japán
háborút, mivel ez megakadályozta, hogy Japán ereje Németország egyik lehetséges ellenfele ellen irányuljon, és
veszélyeztette a német gazdasági érdekeket Kínában. Mindezek a nehézségek továbbra is fennálltak, bár Ribbentrop 1938
februárjában történt berlini külügyminiszteri kinevezése a Japánnal való teljes körű együttműködés időszakát nyitotta meg
Kínában, felváltva Neurath korábbi erőfeszítéseit, hogy a kínai-japán háborúban valamiféle semleges egyensúlyt tartson fenn.
A Csang Kaj-sek mellett lévő német katonai tanácsadókat visszavonták, bár néhányan közülük már tíz éve töltötték be
pozíciójukat, és valószínűleg szovjet tanácsadókkal váltották volna fel őket; a német nagykövetet kivonták Kínából, és a
német érdekek védelmét általában alacsonyabb rangú tisztviselőkre bízták, a japán megszállás alatt álló területeken japán
tisztviselőket alkalmazva; a mandzsukuói japán rezsimet kifejezetten elismerték (1938. február 20.); a Kínába irányuló német
hadianyag-szállításokat (amelyek 1937-ben közel 83 millió márka értékben érkeztek) leállították, és 282 millió márka értékű,
még nem teljesített szerződést töröltek; hallgatólagosan elfogadták a japánok azon állítását, hogy a nacionalista Kína elleni
támadásuk valójában kommunistaellenes akció volt, bár Berlinben csalásnak ismerték el; és megszűntek a korábbi német
erőfeszítések a Kína és Japán közötti béke közvetítésére.
Ezen engedmények ellenére Japán folytatta erőfeszítéseit, hogy más nyugati nemzetek gazdasági vállalkozásai mellett a
német gazdasági vállalkozásokat is korlátozza Kínában. A két agresszor ország 1939 nyarára bekövetkezett elidegenedését
abból is meg lehet ítélni, hogy az 1939. augusztusi náci-szovjet megnemtámadási paktum az 1936. novemberi német-japán
antikomintern egyezmény durva megsértésével született, mivel ez utóbbi dokumentum arra kötelezte az aláírókat, hogy a
Szovjetunióval nem kötnek politikai megállapodást a másik aláíró állam előzetes beleegyezése nélkül. Ezt Tokióban olyan
csapásnak tekintették a japán kormány presztízsére nézve, hogy a miniszterelnök lemondott.
Eközben az amerikai kormány elkezdte szorosabbra húzni a gazdasági fogót Japánon, ahogyan Japán igyekezett szorosabbra
húzni a katonai fogót Kínán. 1939 folyamán Japánnak sikerült lezárnia minden kívülről Kínába vezető útvonalat, kivéve
Hongkongon keresztül, Francia-Indokínán keresztül, valamint a sziklás és fejletlen útvonalon a
Burmából Csungkingba. Az amerikai kormány gazdasági hadviseléssel vágott vissza. 1938 júniusában "erkölcsi embargót"
vezetett be a repülőgépek vagy azok alkatrészeinek és bombáinak Japánba történő szállítására, egyszerűen arra kérve az
amerikai állampolgárokat, hogy utasítsák vissza e cikkek eladását.
1939 elején nagy összegű amerikai és brit kölcsönökkel igyekeztek megerősíteni Kína összeomló pénzügyi rendszerét. 1939
szeptemberében Washington hat hónapos határidővel felmondta a Japánnal 1911-ben kötött kereskedelmi szerződést; ez
megnyitotta az utat a Japánnal szembeni mindenféle gazdasági nyomásgyakorlás előtt. Ezzel egyidejűleg az "erkölcsi
embargót" kiterjesztették tizenegy megnevezett nyersanyagra, amelyek létfontosságúak voltak Japán hadigépezete számára.
Decemberben ezt az embargót kiterjesztették a könnyűfémekre és a repülőbenzin gyártására szolgáló valamennyi gépre vagy
tervre.
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Általánosságban elmondható, hogy az Egyesült Államokban mind a kormányzaton belül, mind máshol jelentős nyomás
nehezedett a Japánnal szembeni amerikai gazdasági szankciók szigorítására. Egy ilyen politikát elleneztek az országon belüli
elszigetelődők, a tokiói diplomáciai ügynökeink és kvázi szövetségeseink, Nagy-Britannia, Franciaország és Hollandia. Ezek
a különböző vélemények egyetértettek abban, hogy a gazdasági szankciókat hosszú távon csak háborúval lehet
kikényszeríteni. Egyszerűbben fogalmazva, ha Japán nem tudott kereskedelem útján kőolajat, bauxitot, gumit és ónt szerezni,
akkor csak erőszakkal lehetett megakadályozni, hogy elfoglalja az ezeket a termékeket előállító területeket. E nyilvánvaló
következtetés elkerülése érdekében Cordell Hull arra törekedett, hogy Amerika gazdaságpolitikáját kétértelművé tegye, hogy
Japánt a még ki nem szabott szankcióktól való félelem visszatartsa a gonosz cselekedetektől, és a még meg nem adott
engedmények reménye megnyerje a békülékeny cselekvésre. Ez a politika hiba volt, de 1939 decemberében Roosevelt elnök
kifejezett jóváhagyását kapta. Hiba volt, mert megbénította a japán ügyekben a kevésbé agresszív elemeket, és lehetővé tette,
hogy az agresszívabb elemek átvegyék az irányítást, mert az általa keltett bizonytalanság sokak számára, még a kevésbé
agresszívek közül is, annyira elviselhetetlenné vált, hogy minden drasztikus intézkedés, amely a feszültség megszüntetésére
törekedett, üdvözlendővé vált; nem volt valódi hit Amerika szándékaiban, aminek következtében a tartós bizonytalanság
időszakát Japánban a Japán elleni támadást megelőző amerikai újrafegyverkezés időszakaként értelmezték, és a Japánnal
szembeni amerikai kereskedelmi politika kétértelműsége 1940 és 1941 hónapjai során lassan feloldódott a gazdasági
szankciók fokozódása irányába. Az "erkölcsi embargó" kiterjesztésével, a pénzügyi akadályok növekedésével és a növekvő
vásárlási nehézségekkel, amelyek feltehetően Amerika újrafegyverkezési programján alapultak, folyamatosan nőtt az
Amerika által Japánra gyakorolt gazdasági nyomás.
Japán tovább nyomult előre Kínában, durván semmibe véve a nyugati érdekeket, polgárokat vagy tulajdont. 1939 végére
Japán ellenőrzése alá vonta Kelet-Kína összes fő városát, folyóvölgyét és vasútvonalát, de a vidéki területeken állandó
gerillaellenállásba ütközött, és nem volt ellenőrzése Kína mélyebb belseje felett, amely hű maradt Csang Kaj-sek
kormányához a távoli Csungkingban, a délnyugat-kínai Jangce felső folyásánál. 1940 márciusában a japánok Nankingban
kínai bábkormányt állítottak fel, de hatalmuk valósága senkit sem tévesztett meg.
1939-1940 telén Japán erőteljes kereskedelmi követeléseket kezdett támasztani Holland Kelet-Indiával szemben. Ezek a
követelések, amelyek főként kőolajra és bauxitra vonatkoztak, a franciaországi és az alföldi német győzelmek után még
fokozódtak.
E győzelmek és Hull doktriner elutasítása miatt, hogy bátorítsa a japán reményeket.
hogy egy mérsékeltebb politikával érdemi amerikai engedményeket nyerhetnek, a szélsőségesség hívei Japánban egyre
nagyobb befolyásra tettek szert. Japán követelte Franciaországtól, miután az vereséget szenvedett Németországtól, hogy
engedje be a japán csapatokat Észak-Indokínába, hogy elvágják a Kínába tartó utánpótlást. Ezt a Vichy-kormány azonnal
elfogadta. Ugyanekkor (1940 júniusában) Nagy-Britannia azt a követelést kapta, hogy vonja ki csapatait Sanghajból, és zárja
le a burmai utat a kínai import előtt.
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Amikor Hull megtagadta az együttműködést Nagy-Britanniával, sem a japánok leállásra kényszerítésében, sem pedig
bármilyen olyan politikában, amelynek célja a japánok jobb magatartásának megnyerése engedményekkel, Nagy-Britannia
kivonult Sanghajból, és három hónapra lezárta a Burmai utat.
Éppen ebben a pillanatban egy új, erőteljes fegyverrel bővült az amerikai arzenál Japán ellen, a nemzetvédelmi törvény
módosítása révén, amely felhatalmazta az elnököt, hogy embargót rendeljen el az Egyesült Államok védelméhez
szükségesnek ítélt szállítmányok kivitelére. Az első elnöki rendelet ezen új hatáskör alapján számos olyan árura vonatkozóan
engedélyt követelt meg, amelyre Japánnak szüksége volt, beleértve az alumíniumot, a repülőgép-alkatrészeket, minden
fegyvert vagy lőszert, optikai kellékeket és különböző "stratégiai" anyagokat, de a kőolajat és a vashulladékot nem
akadályozta.
Amikor 1940 júniusában Franciaország elesett, Roosevelt belpolitikai okokból a Republikánus Párt két vezetőjét, Henry L.
Stimsont és Frank C. Knoxot vette fel kabinetjébe; mindketten intervenciós pártiak voltak Nagy-Britannia érdekében, míg
Stimson évek óta gazdasági szankciókat követelt Japán ellen, biztosítva óvatosabb hallgatóságát, hogy egy ilyen politika
inkább a japán visszavonulást, mint bármilyen háborút eredményezne. Ennek az álláspontnak a tévedése 1941 decemberében
Pearl Harborban világosan kiderült, de a tévedés pontos természetét nem mindig ismerik fel.
A Japánnal 1940-1941-ben folytatott amerikai tárgyalások valódi hibája kettős volt. Egyrészt nem volt összefüggés a
Japánnal szemben támasztott követeléseink és a Csendes-óceánon belüli tényleges erőnk között, mivel a követeléseink jóval
nagyobbak voltak, mint az erőnk. Másrészt nem volt összefüggés stratégiai terveink és diplomáciai tevékenységünk között,
aminek következtében nem volt összefüggés német és japán politikánk között. Az amerikai stratégiai tervek azon a feltevésen
alapultak, hogy Németországot előbb kell legyőzni, mint Japánt. Ebből a tökéletesen helyes előfeltevésből számos
következmény következett, amelyeket az amerikai vezetők, különösen a nem katonai vezetők nem értettek meg teljesen. Az
egyik ilyen következmény szerint Amerikának nem szabad háborúba bocsátkoznia Japánnal, mielőtt Németországgal
háborúba bocsátkozna, mert ha ezt tenné, akkor vagy fel kellene adnia stratégiai terveit, és Japán ellen kellene harcolnia,
vagy magának Németországnak kellene hadat üzennie. A Németországtól, és különösen a Nagy-Britannia vagy a Szovjetunió
feletti német győzelemtől származó sokkal nagyobb veszély az elsőt tette elfogadhatatlanná, míg az amerikai közvélemény
soha nem fogadta volna el a Németország elleni amerikai hadüzenetet, amikor már hadiállapotban voltunk Japánnal.
Mindezen feltételek második következménye az volt, hogy a Japánra gyakorolt amerikai diplomáciai nyomást az amerikainémet és nem az amerikai-japán kapcsolatok szempontjából kell időzíteni, hogy Japán ne kényszerüljön kétségbeesett
cselekvésre, mielőtt az amerikai-német kapcsolatok átlépték volna a töréspontot.
Mint látni fogjuk, a Japánra gyakorolt amerikai diplomáciai nyomást erkölcsi felháborodás, magasra tett elvek, véletlen
megtorlás és a nemzetközi jogszerűség irreális felfogása alapján növelték, anélkül, hogy ezt a nyomást megpróbálták volna
összehangolni a Németországhoz fűződő kapcsolatainkkal, vagy ami még rosszabb volt, a Csendes-óceánon belüli tényleges
hatalmunkkal. Hull ezt azért tehette meg, mert az ő hozzáállását általában osztották a két hadügyminisztérium civil vezetői,
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Stimson mint hadügyminiszter és Knox mint haditengerészeti miniszter; így a katonai és haditengerészeti vezetők reálisabb
nézetei, valamint az amerikai stratégiai tervek következményeinek jobb megítélése nem kapott megfelelő súlyt az amerikai
politikai döntéshozatalban a kabinet szintjén, de még a Fehér Házban sem.
Szerencsére Amerika megmenekült e hibák számos következményétől, amikor Hitler elkövette legnagyobb hibáját azzal,
hogy hadat üzent az Egyesült Államoknak.
1941 elejére a Kína elleni japán támadás megfeneklett, és olyan közvetlen veszélybe került, hogy valami drasztikusat kellett
tenni. Japánon belül azonban nem volt egyetértés abban, hogy milyen irányba kellene ilyen drasztikus lépéseket tenni. Még
magán a japán kormányon belül is létezett egy félénk többség, amely hajlandó lett volna kivonulni a kínai "incidensből", ha
ezt túl nagy "arcvesztés" nélkül meg lehetett volna tenni. Összességében ez a csoport félénk és eredménytelen volt a Japánon
belüli szélsőséges militarista és hipernacionalista csoportok merényletveszélye miatt. Ráadásul lehetetlen volt olyan
megállapodást kötni a kínai nacionalista kormánnyal, amely lehetővé tette volna Japán számára, hogy megőrizze "arcát"
azáltal, hogy a Kínából való tényleges kivonulást valamiféle látszólagos diplomáciai diadallal leplezi.
Az agresszív politika hívei Japánban megoszlottak a jelentéktelen csoportra, akik még mindig hittek abban, hogy egy Kína
elleni totális támadást sikerre lehet vinni, és a befolyásosabb csoportokra, akik a kínai patthelyzetet úgy próbálták volna
kiváltani, hogy a támadást vagy Szovjet-Szibéria vagy a gazdag angol-holland birtokok, Malajzia és Indonézia ellen
irányítják át. Hosszú távon a déli hadjáratot szorgalmazó csoportnak kellett győznie, mert Malajzia és Indonézia
nyilvánvalóan gyenge és gazdag volt, míg Szovjet-Szibériából hiányoztak azok a javak (például kőolaj, gumi vagy ón),
amelyekre Japánnak a legsürgősebben szüksége volt, és az 1938-1939-es harcokban bizonyította erejét. Németország, amely
eredetileg arra bátorította a japánokat, hogy dél felé vonuljanak a brit Malajzia ellen, majd amikor már túl késő volt,
megpróbálta a japán csapást Szibéria ellen irányítani, jelentéktelen szerepet játszott Japán politikájában. A döntés, hogy dél
felé mozduljanak, ahol a védelem gyengébb és a nyeremények sokkal nagyobbak voltak, félreérthetően és félszívvel született
meg 1941 nyarán. A kritikus fordulópont valószínűleg július utolsó hetében volt.
A hathetes időszakban, március 12. és április 22. között Matsuoka, a tűzokádó külügyminiszter nem tartózkodott Tokióban,
mert berlini és moszkvai látogatáson vett részt. A német fővárosban azt tanácsolták neki, hogy ne kössön politikai
megállapodásokat a Szovjetunióval, mert az ország és Németország között közeleg a háború. Matsuoka azonnal Moszkvába
utazott, ahol 1941. április 13-án aláírta a szovjet-japán semlegességi paktumot.
Közben márciusban japán diplomaták különleges gazdasági engedményeket nyertek Sziámban, míg júniusban a kilenc
hónapja tartó kereskedelmi tárgyalások Kelet-Indiával megszakadtak anélkül, hogy Nippon megkapta volna a kívánt
engedményeket. Ezek a
megállapodások, ha megszerezték volna, olyan helyzetbe hozhatták volna Japánt, hogy ellen tudott volna állni egy teljes
amerikai kőolajembargónak. Ha ezeket nem sikerült megszerezni, az azt jelentette, hogy Japán nagy olajtartalékai tovább
csökkentek volna, és Japán katonailag tehetetlen lett volna a teljes olajhiány miatt. Amerika felgyorsíthatta volna ezt a
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folyamatot vagy a kőolajellátás visszafogásával, vagy azzal, hogy olyan lépésekre kényszerítette volna Japánt, amelyek
növelnék a fogyasztás mértékét. A japán olajtermelés 1941-ben mindössze évi hárommillió hordó volt, szemben az évi 3z
millió hordó körüli fogyasztással. A tartalékok, amelyek 1939 decemberében 55 millió hordó voltak, 1941 szeptemberében
50 millió hordó alá csökkentek, és Pearl Harborig 43 millió hordóra estek vissza.
1941. július 21-én a japán fenyegetések hatására Vichy Franciaországtól elnyerte a jogot, hogy csapatokat vezessen DélIndokínába. Ez inkább a brit Malájföldet fenyegette, mint a kínai Burmai utat. Egy héten belül, 1941. július 26-án az
Egyesült Államok befagyasztotta az összes japán pénzügyi eszközt az Egyesült Államokban, gyakorlatilag véget vetve a két
ország közötti kereskedelemnek. A Brit Nemzetközösség tagjai hasonló rendeleteket adtak ki, míg a Holland-Indiákok
különleges engedélyeket hoztak létre a Japánba irányuló minden exportra. Az olyan létfontosságú árukra, mint az olaj vagy a
bauxit, nem adtak ki engedélyt. Ugyanezen a héten amerikai katonai misszió indult Kínába, és a Fülöp-szigeteki hadsereget
beolvasztották az amerikai hadseregbe.
E nyomás eredményeként Japán olyan helyzetben találta magát, hogy olajkészletei két év alatt, alumíniumkészletei pedig hét
hónap alatt kimerültek. A japán haditengerészet vezérkari főnöke közölte a császárral, hogy ha Japán háborúhoz folyamodna
a blokád megtörése érdekében, nagyon kétséges lenne, hogy győzni tudna. A japán tervtanács elnöke megerősítette ezt a
borúlátó véleményt. A fegyveres erők ragaszkodtak ahhoz, hogy Japánnak választania kell a gazdasági nyomás alatt a
kihalásig tartó lassú hanyatlás vagy a háború között, amely lehetővé tenné számára, hogy kitörjön szorult helyzetéből. A
haditengerészetnek kevés reménye volt a győzelemre egy ilyen háborúban, de egyetértett ezzel az elemzéssel. Abban is
egyetértettek, hogy a háborúnak, ha bekövetkezik, december közepe előtt kell elkezdődnie, amikor az időjárási viszonyok
túlságosan kedvezőtlenek lesznek ahhoz, hogy lehetővé tegyék a kétéltű hadműveleteket; egyértelmű volt, hogy a gazdasági
nyomás túlságosan káros ahhoz, hogy Japán elhalaszthassa az ilyen műveleteket az 1942-ben újra jó időjárás beálltáig. Ennek
megfelelően úgy döntöttek, hogy 1941-ben háborút indítanak, de október végéig folytatják a tárgyalásokat az Egyesült
Államokkal. Ha addig az időpontig sikerülne megállapodásra jutni, akkor a háborús előkészületeket fel lehetne függeszteni;
ellenkező esetben a tárgyalásokat befejeznék, és folytatnák a nyílt háború felé való előrenyomulást. Matsuoka
külügyminisztert, aki ellenezte a tárgyalások folytatását az Egyesült Államokkal, július 16-án eltávolították a kabinetből;
ettől kezdve a kabinet polgári része kétségbeesetten próbált Washingtonban megállapodásra jutni, míg a katonai rész
nyugodtan készült a háborúra.
1941 folyamán Japán háborús előkészületei fokozatosan kibővültek a Kínába vezető déli útvonalak lezárására irányuló
tervből, Malajzia megtámadásával, az Egyesült Államok elleni támadásra. A burmai út erőszakos lezárására vonatkozó
döntés azt jelentette, hogy Japánnak a szingapúri brit haditengerészeti támaszpont semlegesítése után be kell vonulnia
Francia-Indokínába és Sziámba, és át kell kelnie a brit Malájföldön. Egy ilyen mozgásnak számos hátránya volt. Háborút
jelentett volna Nagy-Britanniával; nyitva hagyta volna a japán kommunikációs vonalakat dél felé a Fülöp-szigeteki amerikai
támaszpontokról érkező szárnycsapások előtt; kétséges volt, hogy Kína
655

legyőzhető lenne még akkor is, ha minden nyugati utánpótlást elvágnának (végül is ezek az utánpótlások olyan
jelentéktelenek voltak, hogy 1940-ben az amerikai fegyverek és lőszerek Kínába szállított értéke mindössze 9 millió dollár
volt); még Kína teljes legyőzése is akut anyaghiányt hagyna Japánban, különösen a legnagyobb anyagszükséglet, a
kőolajtermékek tekintetében. Tekintettel ezekre a hátrányokra, amelyek mellett Japán oly sokat költene, hogy oly keveset
nyerjen, sok japán vezető számára úgy tűnt, hogy igen jelentős nyereséget lehetne elérni csak csekély többlet erőfeszítéssel,
ha a gazdag Holland-Indiákok elleni támadást összekapcsolnák a Malajzia és a Burmai út elleni támadással. Egy ilyen
előrenyomulás a maláj ón és bauxit, valamint a hollandiai Indiák olaja felé minden előnye megvolt bármely alternatív
lehetőséggel, például a Kelet-Szibéria elleni támadással szemben, különösen mivel a japán hadsereg (de a haditengerészet
nem) jobb véleménnyel volt a szovjet hatalomról, mint az angol-amerikaiak erejéről.
Miután a japán vezetők a Malajzia és Indonézia elleni támadást részesítették előnyben a Szibéria elleni esetleges támadással
szemben, elfogadták a tényt, hogy ez háborút jelentene Nagy-Britanniával és az Egyesült Államokkal. Ebben valószínűleg
nem tévedtek, bár egyes amerikaiak azt állították, hogy Amerika nem indított volna háborút, ha Japán a Fülöp-szigetek
mellett halad el, és más amerikai területeket érintetlenül hagy a dél felé vezető úton. Bizonyára igaz, hogy egy ilyen akció
heves vitát váltott volna ki az Egyesült Államokon belül az elszigetelődés hívei és az intervenció hívei között, de szinte
biztosnak tűnik, hogy a Roosevelt-kormányzat politikáját végrehajtották volna, és ez a politika magában foglalta a Japán déli
mozgása elleni háború tervét akkor is, ha az amerikai területeket nem támadják meg. Mindenesetre az amerikai reakciókat a
maguk szempontjából megítélve a japánok úgy döntöttek, hogy egy érintetlen Fülöp-szigetekről indított amerikai
szárnycsapás a dél felé kiterjesztett összeköttetéseik ellen túl nagy kockázatot jelentene; ennek megfelelően a Fülöp-szigetek
elleni támadás ennek megakadályozására szerepelt a japánok déli hadmozdulattal kapcsolatos terveiben.
Ez a döntés rögtön a következő lépéshez vezetett, a Pearl Harborban lévő amerikai flotta megtámadásának tervéhez, azzal az
indokkal, hogy az Egyesült Államokkal elkerülhetetlen háborút az amerikai haditengerészet elleni meglepetésszerű
támadással lehet a leghatékonyabban megkezdeni, ahelyett, hogy megvárnák, amíg egy ép amerikai flotta érkezik, hogy
felkutassa a japánokat a Csendes-óceán délnyugati részén lévő aktív hadműveleti zónáikban. El kell ismerni, hogy az egyik
fő tényező, amely a japánokat a Pearl Harbor elleni támadásra ösztönözte, az volt, hogy kevés japánnak (és ezek főleg a
hadseregben voltak) volt reménye arra, hogy Japán le tudja győzni az Egyesült Államokat egy döntő végkifejletig vitt
háborúban. Inkább abban reménykedtek, hogy az amerikai flotta Pearl Harbornál történő megbénításával Japán olyan nagy
területet hódíthat meg a Csendes-óceán délnyugati részén és Délkelet-Ázsiában, hogy kedvező feltételekkel lehet majd békét
kötni. A japánok itt ismét félreismerték az amerikai pszichológiát.
A Kichisaburo Nomura és Hull miniszter közötti washingtoni tárgyalások a valaha folytatott legfurcsább diplomáciai
tárgyalások közé tartoztak. Bár Nomurát valószínűleg nem tájékoztatták a japánok háborús terveiről, nem lehetett nem
következtetni rájuk, mert utasítást kapott, hogy október végén meg kell állapodnia, ha meg akarja őrizni a békét.
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Lehetetlennek találta egy ilyen megállapodás megkötését, mivel Hull követelései szélsőségesek voltak, és saját tokiói
felettesei nem voltak hajlandóak politikai engedményeket tenni a gazdasági korlátozások enyhítése érdekében.
Az amerikaiak tisztán látták a helyzetet, mivel feltörték a titkos japán kódokat, és általában előbb kapták meg Nomura
utasításait Tokióból, mint ő maga. Így az amerikaiak tudták, hogy Nomurának nincs hatalma engedni egyetlen létfontosságú
politikai kérdésben sem, hogy októberben határidőt kapott, és hogy háború kezdődik, ha nem sikerül elérnie a gazdasági
embargó enyhítését a határidő lejárta előtt. A japán katonai tervekről azonban nem rendelkeztek részletekkel, mivel azokat
nem közölték rádión keresztül, és nem tudták, hogy ezek a tervek Pearl Harbor megtámadását is tartalmazzák. November
folyamán az amerikai haditengerészeti hírszerzés már tudott arról, hogy a japán fegyveres erők mozgósítanak és dél felé
mozognak; november 20-ára pedig világossá vált, hogy a haditengerészet egy különítménye, köztük a négy legnagyobb japán
repülőgép-hordozó eltűnt. November végén az elfogott japán üzenetekből egyértelműen kiderült, hogy a tárgyalásoknak már
nincs jelentősége. December elején ezekből kiderült, hogy a washingtoni japán nagykövetségnek utasítást adtak, hogy
semmisítse meg az összes kódját, és készítse fel személyzetét a távozásra.
A Hull és Nomura közötti tárgyalások hosszadalmasak, technikai jellegűek és reménytelenek voltak. Lényegében arra a
következtetésre futottak ki, hogy Amerika nem enyhíti a Japánnal szembeni gazdasági korlátozásait, hacsak (1) Japán
megígéri, hogy tartózkodik az erőszakos cselekményektől a Csendes-óceán délnyugati térségében; (2) Japán beleegyezik,
hogy megszegi a Németországgal kötött szerződését, hogy az Egyesült Államok akár a Németország elleni háborúig is
támogathatja Nagy-Britanniát anélkül, hogy Japán beavatkozna Németország oldalán; és (3) Japán beleegyezik, hogy kivonja
fegyveres erőit Indokínából és Kínából, és az utóbbi országban egy később kidolgozandó ütemterv szerint helyreállítja a
gazdasági esélyegyenlőséget.
Amikor 1941. október 15-én világossá vált, hogy a megállapodás lehetetlen, Hideki Tojo, az aktivista katonai csoport
vezetője Japánban lemondásra kényszerítette Fumimaro Konoye herceget. Az új kabinetben Tojo tábornok volt a
miniszterelnök, a hadügyminiszter és a belügyminiszter (aki a belügyi rendőrséget irányította). Ez egyértelműen háborús
kormány volt, de a tárgyalások Washingtonban folytatódtak.
November 10-én hadműveleti parancsot adtak ki a japán haditengerészetnek, hogy december 7-én semmisítse meg a Pearl
Harborban lévő amerikai flottát. Már kiadták a parancsot Thaiföld, Malajzia, a Fülöp-szigetek, Borneó és Szumátra
meghódítására; a Holland Kelet-India többi részét egy második hadmozdulattal kellett elfoglalni, és az összes meghódított
területet egy védekező peremkerületbe kellett zárni, amely a japán Kuril-szigetektől a Wake-szigeten és a Marshallszigeteken keresztül, Timor, Jáva és Szumátra déli és nyugati peremén át a burmai-indiai határig terjedt. November 20-ra az
amerikai védekező erők tudták, hogy Japán le fog csapni, de még mindig úgy érezték, hogy a csapás dél felé fog irányulni.
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November 27-én Washingtonból háborús figyelmeztetést küldtek Pearl Harborba, de ott nem történt változás a fokozott
elővigyázatosság vagy a magasabb fokú készültség érdekében.
Szerencsére az amerikai csendes-óceáni flotta három repülőgép-hordozója nem volt Pearl Harborban a támadás reggelén, de
a japánok részletes horgonyzóhelyeket jelöltek ki az ott lévő hajóknak, köztük hét csatahajónak és hét cirkálónak. A japán
támadás
haderő hat repülőgép-hordozóból állt 450 repülőgéppel, amelyeket két csatahajó, két cirkáló, tizenegy romboló, húsz normál
tengeralattjáró és öt törpe tengeralattjáró kísért. Ez az erő teljes rádiócsendben és anélkül, hogy más hajókkal találkozott
volna, 1 l nap alatt egy nagy északi körben hajózott a Kuriloktól egy Pearl Harbortól 275 mérföldre északra fekvő pontig.
Erről a pontról 1941. december 7-én reggel 6 órakor 360 repülőgépből álló légicsapást indítottak, köztük 40
torpedórepülőgépet, 100 bombázót, 130 zuhanóbombázót és vadászgépet. A nagyobb tengeralattjárókról ledobott öt törpe
tengeralattjáró már Pearl Harbornál működött, és azért tudtak behatolni, mert december 7-én hajnali 4 óra 58 perc után
gondatlanul nyitva hagyták a torpedóelhárító hálót. Ezeket a tengeralattjárókat 3:42-kor észlelték, mielőtt beléptek volna a
kikötőbe, de figyelmeztetést csak 6:54-kor küldtek, miután az egyiket megtámadták és elsüllyesztették.
Körülbelül ugyanebben az időben egy katona a radar segítségével észlelt egy 132 mérföldre észak felől érkező furcsa
repülőgépek csoportját, de jelentését figyelmen kívül hagyták. A címen
7.30-kor egy tengerész két tucat repülőgépet vett észre egy mérfölddel a hajója felett, de nem jelentette. A következő fél
órában ezekhez a japán repülőgép-hordozókról érkező korai érkezőkhöz újabbak csatlakoztak, és 7:55-kor megkezdődött a
támadás. Harminc percen belül a csendes-óceáni flotta harcvonalát megsemmisítették. Az amerikai veszteségek között 2400
halott, közel 1200 sebesült, négy csatahajó elsüllyedt, három másik alig sérült, sok más hajó elsüllyedt vagy megsérült, és
több száz repülőgép semmisült meg a helyszínen. A legnagyobb károkat a 100 láb magasság alatt érkező repülőgépekről
indított speciális sekélyvízi torpedók okozták. Összességében a japánok veszteségei csekélyek voltak, legfeljebb néhány tucat
repülőgépet tettek ki, mert a meglepetés olyan nagy volt. A japán flottát a támadás után nem találták meg, mert a keresési
parancsot egy értelmezési hiba miatt 180 fokkal az iránytól eltérően adták ki.
Pearl Harbor csak egy volt a japánok több támadása közül a december 7-10-i nyitótámadásaik során. A Wake-sziget, a
Midway-sziget, Guam, a Fülöp-szigetek és Malajzia elleni légitámadások több száz repülőgépet semmisítettek meg,
többnyire a földön, és nagy készleteket gyújtottak fel. A légvédelmi eszközök hiánya, a nem megfelelő légierő és repülőterek,
valamint a magasabb tisztek gondatlansága a védők helyzetét kritikusból reménytelenné változtatta, bár a személyes bátorság
és találékonyság miatt a japánok keményen megfizettek a győzelmükért.
A Honolulutól 1300 mérföldre északnyugatra fekvő és azzal egy nagyon fontos kábelen keresztül összekötött Midway-sziget
túlélte az 1941. december 8-i támadást, és 1942-ben Amerika legnyugatibb támaszpontja volt, amely különösen értékes volt a
repülőgépek, tengeralattjárók és felderítők számára. A Midwaytől 1200 mérföldre délnyugatra fekvő Wake-szigetet
december 8-án támadták meg, és december 23-án adta meg magát egy kétnapos súlyos támadás után. A Wake-től 1500
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mérföldre nyugatra fekvő Guamot, amely a japánok által uralt Mariana-szigetek közepén fekszik, kezdetben lerohanták, és
december elsején adta meg magát. A Wake-től 3.ooo mérföldre nyugatra fekvő Fülöp-szigeteket a karácsony előtti tizenhét
napban kilenc ponton támadták partraszállással; december 27-re a japánok arra kényszerítették az amerikai szárazföldi
erőket, hogy kiürítsék Manilát, és visszavonuljanak utolsó védelmi területeikre, Corregidor szigetének sziklás barlangjaiba és
a Bataan-félsziget erdeibe. A kegyetlen harcok 1942. május 6-ig folytak, amikor a Corregidoron lévő utolsó amerikai erők is
megadták magukat. A
parancsnokok, Douglas MacArthur tábornok és Thomas Hart admirális már Ausztráliába vonultak vissza.
A Fülöp-szigetektől tizenötszáz mérföldre birkózó japán hadsereg Indokína felől betört Thaiföldre, és december 8-án harc
nélkül elfoglalta Bangkokot. Nagyjából ugyanekkor japán partraszállások történtek a Szingapúrtól északra fekvő Malájfélszigeten.
Amikor a Repulse brit csatahajó és az új Prince of Wales csatahajó légi fedezet nélkül merészkedett északra (mivel a kísérő
hordozójuk, az Indomitable zátonyra futott), japán szárazföldi repülőgépek elsüllyesztették őket (december elsején). Ezek
voltak az egyetlen szövetséges tőkehajók Pearl Harbortól nyugatra. Az eseménynek azonban ennél sokkal nagyobb
jelentősége volt. Megmutatta, hogy a tőkehajó már nem a tengerek úrnője, ahogyan az legalább két generáción át volt, és
ezáltal megmutatta, hogy a Pearl Harborban elszenvedett amerikai veszteségek, amelyek a csatahajókra koncentrálódtak,
közel sem voltak olyan jelentősek, mint amilyennek látszottak. De még ennél is jelentősebb, hogy ezek a Malajzia keleti
partjainál bekövetkezett elsüllyedések a britek tengeren való felsőbbrendűségének végét jelentették, amely a spanyol Armada
1588-as megsemmisítésével kezdődött. A következő két évben még vitatott volt a tengerek feletti fennhatóság, de ennek az
időnek a végére a döntés egyértelműen egy új bajnok, az Egyesült Államok javára dőlt el.
A Csendes-óceán délnyugati részén és Ázsia délkeleti részén terjeszkedve a japán erők 1941. december 25-én elfoglalták
Hongkongot, és a szárazföldi oldalán lévő mocsarakon át Szingapúr felé nyomultak. Ez a nagy tengeri támaszpont, a távolkeleti brit hatalom bástyája 1942. február 15-én kénytelen volt megadni magát, anélkül, hogy képes lett volna megvédeni
magát, mivel a tenger felé irányuló nagy ágyúi, amelyek egy soha nem érkező hadseregre irányultak, teljesen
használhatatlanok voltak a szárazföld felől közeledő japánokkal szemben.
Ausztráliától északra, Szingapúrtól Új-Guineáig egy nagy ívben húzódott a Maláj-gát, amely eredetileg a japán védelmi
terület déli határát hivatott képezni. Mint gyöngyök a nyakláncon, úgy húzódott a 3500 mérföldes távolságon keresztül több
tucatnyi sziget: Szumátra, Jáva, Bali, Lumbok, Flores, Timor, Új-Guinea és mások. Ezeket a japán polip olyan gyorsan
elfoglalta, hogy a különböző szigetek közötti szorosokat lezárták, mielőtt néhány szövetséges hajó át tudott volna menekülni
délre. Öt szövetséges cirkálót és számos rombolót fogtak el és süllyesztettek el az 1942. február 26-i héten; Szumátra, Jáva és
Timor március 8-ra megadta magát; a holland erőket pedig kiirtották, a brit erők Ceylonra vonultak vissza, és a néhány túlélő
amerikai hajó javításra hazabicegett. Rangun, a burmai főváros március 8-án megadta magát, és pontosan egy hónappal
később a diadalmas japán haditengerészeti erők nyugat felé söpörtek, hogy Ceylonra csapjanak le. Április első hetében, 1942
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nagyhéten, Chuichi Nagumo japán admirális, aki a Pearl Harbor elleni támadást vezette, hasonló támadást intézett Ceylon
ellen, elsüllyesztve a brit Hermes repülőgép-hordozót, két nehézcirkálót és számos kisebb hajót (köztük 136 000 tonna
kereskedelmi hajót).
Ebben a sötét pillanatban, 1942 áprilisának közepén, a csendes-óceáni csatározások menetrendje kezdett megfordulni. A
Pearl Harbornál megkímélt három amerikai repülőgép-hordozóhoz (Lexington, Enterprise és Saratoga) csatlakozott az
Atlanti-óceán két hordozójának egyike (Yorktown). Ezek, a cirkálókkal, rombolókkal, tengeralattjárókkal és ellátóhajókkal
együtt a
a Csendes-óceánt könyörtelenül bejáró "munkacsoportok" magjaivá váltak. 1942. április 2-án az új Hornet hordozó,
fedélzetére ékelt tizenhat amerikai hadseregbeli Mitchell-bombázóval (B-25-ösökkel), Tokióba szóló üzenettel indult San
Franciscóból. Az Enterprise Task Force kíséretében a japán fővárostól 850 mérföldre (és így a Kínában kijelölt
leszállóhelyektől 2100 mérföldre) lévő pontig kísérve a tizenhat B-25-öst a James H. Doolittle alezredes vezette nyolcvan fős
katonai személyzetük szállította le a hordozó meredek fedélzetéről. Négy órával később tizenhat tonna bombát dobtak le a
japán fővárosra, majd továbbindultak nyugat felé, Kína felé. Tizenöt gép Kínában zuhant le, miután kifogyott a benzin, míg a
tizenhatodik Szibériában talált internálásra. Kínai segítséggel a legénység nyolcvan tagjából hetvenegy visszatért Amerikába.
Az egész epizód inkább látványos volt, mint eredményes, de nagy lökést adott az amerikai morálnak, és annyira megrémítette
a japánokat, hogy négy japán repülőcsoportot Japánban tartottak a védelem érdekében.
A háborúnak ebben az időszakában az Egyesült Államok elképesztően pontos információkkal rendelkezett a japán
haditervekről. Ezek egy része a japán kódok feletti ellenőrzésünkből származott, de a legkritikusabb információk nagy része
más forrásokból származott, amelyeket soha nem hoztak nyilvánosságra. Ezeken a csatornákon keresztül, amikor William
Halsey admirális még úton volt hazafelé a tokiói rajtaütésből két repülőgép-hordozóval, az amerikai haditengerészeti
hatóságok két japán tervről szereztek tudomást. Az első azt tervezte, hogy az Új-Guineától északra fekvő Új-Britanniában
lévő Rabaulból inváziós erőt küldenek az Új-Guinea déli partján fekvő Port Moresby elfoglalására. A második terv azt
remélte, hogy a Csendes-óceán északi részén lévő Aleut-szigetek és Midway-sziget elfoglalásával kelet felé kiterjeszthetik a
japán védelmi peremet. Az előbbi terv meghiúsult az 1942. május 7-8-i korall-tengeri csatában, míg a második terv
katasztrofális vereséget szenvedett az 1942. június 4-i döntő midwayi csatában.
A ragyogóan kék és fehér Korall-tenger keletről nyugatra több mint 1000 mérföld széles, északról délre pedig valamivel
hosszabb téglalapot alkot. Délen nyitott, a másik három oldalát nyugaton Ausztrália, keleten az Új-Hebridák és ÚjKaledónia, északon pedig Új-Guinea és a Salamon-szigetek határolják. Május 8-án, amikor a Port Moresbybe tartó japán
inváziós erő északnyugat felől érkezett erre a területre, egy amerikai különítmény, köztük a Lexington és a Yorktown
repülőgép-hordozók feltartóztatták. Az inváziós erőt visszafordították, egy kisebb japán hordozót elsüllyesztettek, egy nagy
hordozót súlyosan megrongáltak, míg mindkét amerikai hordozón eloltották a tüzet. A csata után azonban a Lexington
szétrobbant a hajótest mélyén egy villanymotor szikrája által meggyújtott benzintűz miatt.
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56. fejezet - A fordulat, 1942-1943: Midway, E1 Alamein, Francia-Afrika és Sztálingrád

A második világháború azért volt gigantikus konfliktus, mert több háború összeadódása volt. Mindegyik háborúnak más-más
fordulópontja volt, de ezek mindegyike a Corregidor 1942. május 6-i kapitulációját követő évben következett be. Az első
fordulópont az Egyesült Államok és Japán közötti háborúban Midwaynél, 1942. június 4-én következett be, míg a második
fordulópont az Egyiptom elleni olasz-német támadás leverése volt 1942. november 2-án. A Németország elleni amerikai
háború a francia Észak-Afrika 1942. november 8-i sikeres amerikai inváziójával fordulatot vett, míg az 1942. november 8-án
a
ugyanakkor a náci Németország és a Szovjetunió közötti döntő jelentőségű küzdelem az 1942 novemberétől 1943 februárjáig
tartó hosszú sztálingrádi agóniában fordulatot vett. Mondanom sem kell, hogy hosszú és kemény erőfeszítésekre volt szükség
ahhoz, hogy a három agresszor államot a legmesszebbre tartó pontokról hackelésre kényszerítsék.
A midwayi csata egy japán csapdából eredt, amely a csendes-óceáni flotta többi részének megsemmisítését célozta volna, de
egészen másként végződött. Bármilyen illúziói is lehettek a japán hadseregnek, a japán haditengerészet teljes mértékben
felismerte, hogy addig nem győzhet a Csendes-óceánon, amíg az amerikai flotta teljesen el nem pusztul. Ennek elérése
érdekében csapdát állítottak fel, hogy a flottát kivonják Pearl Harborból bN7 a Midway-sziget délnyugat felől történő japán
kétéltű inváziójának fenyegetésével. Amikor az amerikaiak kisietettek, hogy megtámadják ezt az inváziós flottát Midwaynél,
a Midwaytől 200 mérföldre északnyugatra lesben álló négy japán repülőgép-hordozó repülőgépeinek kellett volna
megsemmisíteniük őket. A rajtaütés meghiúsult, mert Chester Nimitz admirálisnak Pearl Harborban világos képe volt a japán
tervekről, és kiküldte a saját hordozóit, hogy egy 200 mérföldre északkeletre lévő pontról támadják meg a japán hordozókat.
Az amerikai ellencsapás a szerencsés véletlenek rendkívüli sorozata miatt sikerült. A négy japán repülőgép-hordozó arra
számított, hogy az amerikai ellentámadás Pearl Harborból több napos késéssel érkezik, és ennek megfelelően szabadnak
érezték magukat arra, hogy saját hordozógépeikkel bombázzák a Midway védelmét, hogy megpuhítsák azt a délnyugatról
Midwayre érkező támadó erő javára. Ezek a bombázó repülőgépek már visszatértek Midwayről a hordozóikra, és még
mindig lázasan tankoltak a fedélzeteken, amikor az amerikai hordozói "csapás" megérkezett: Az Enterprise és a Hornet 116
gépét nem sokkal később a Yorktown 35 gépe követte.
A borzalmas taktikai helyzetbe került japánok olyan ügyesen védekeztek, hogy a 41 amerikai torpedóbombázóból 37-et
elvesztettek, de ahogy a zuhanóbombázók hullámai egyre-másra érkeztek, a japán védelem "telítődött", és hamarosan mind a
négy hordozó lángokban süllyedt el. Mielőtt a negyedik japán hordozó elsüllyedt volna, 40 gépet küldött ki, amelyek
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megtorpedózták a Yorktownt. Az amerikai hordozót harcképtelenné tették és tévesen elhagyták, így két nappal később egy
japán tengeralattjáró könnyedén elsüllyesztette. Ez a veszteség, még a Lexington egy hónappal korábbi, Korall-tengeren
elszenvedett veszteségével együtt is olcsó ár volt az öt japán hordozó öt hét alatt történő megsemmisítéséért e két területen,
mivel az Egyesült Államoknak megvolt az ipari kapacitása, hogy pótolja veszteségeit, míg Japánnak nem.
1942 novemberének két eseménye, az El Alameinnél aratott brit győzelem és a francia Észak-Afrika angol-amerikai
megszállása taktikai tanulságokat és stratégiai fordulatokat hozott, amelyek teljes mértékben olyan nagyszerűek voltak, mint
az öt hónappal korábban a Csendes-óceánon tapasztaltak. 1942 nagy részében a britek a Földközi-tengeren át Gibraltártól
Máltáig és Egyiptomig tartó életvonalukhoz legfeljebb egy körömnyi különbséggel ragaszkodtak. Az olasz-német
tengeralattjáró- és légitámadások folyamatosan fokozódtak. Miközben a Földközi-tenger egész északi partja Gibraltártól az
Égei-tengerig a tengelyhatalmak ellenőrzése alatt állt vagy szimpatizáltak velük, a Földközi-tenger déli partján, Líbiában
folyamatosan erősödött az olasz lábnyom a Földközi-tenger déli partján,
nagyrészt német erősítésekkel, és német nyomást gyakoroltak Vichy Franciaországra, hogy növeljék a náci befolyást
Franciaország Észak-Afrikájában.
Amíg a britek ellenfelei csak az olasz erők voltak a Földközi-tengeren, addig képesek voltak a konvojok mozgásban tartására,
de 1941. január lo-ján a német légierő pusztító hatásúan beavatkozott a Földközi-tenger középső részén. Ettől kezdve két
éven át (1943 májusáig) lehetetlen volt kereskedelmi konvojt átjuttatni a Földközi-tengeren Gibraltárból Alexandriába; ennek
megfelelően az egyiptomi brit birodalmi erőket a hosszabb, Afrika körüli útvonalon kellett ellátni. Még a brit
haditengerészeti hajóknak is nehéz volt átjutniuk a Földközi-tengeren; 1941 folyamán a Földközi-tenger középső és keleti
részén tartózkodó összes brit tőkehajó és anyahajó elsüllyedt vagy olyan súlyosan megsérült, hogy ki kellett vonulniuk.
Málta szigetét, amely a tengelyhatalmak Olaszországból Afrikába vezető utánpótlási útvonalának közepén feküdt, több mint
tizenkilenc hónapon át (1942 októberéig) a levegőből porrá zúzták, és minden hajót, még a tengeralattjárókat is ki kellett
vonni a kikötőiből. Az élelmiszer- és lőszerkészletek feltöltésére irányuló erőfeszítések öngyilkossági kísérletnek
bizonyultak, de folytatni kellett őket, mivel a polgári lakosság nagyszerűen helytállt a bombázások alatt, és a harcoló
szolgálatok nem hagyhatták ellátatlanul. Hónapokig nem tudtak átjutni a konvojok, de minden alkalommal, amikor az
ellátmányok a kimerüléshez közeledtek, egy-egy konvoj töredékei érkeztek, amelyek elegendő mennyiséget szállítottak
ahhoz, hogy a sziget még egy kicsit tovább harcolhasson. 194 l júniusában egyszerre tíz kereskedelmi hajót küldtek
Alexandriából és hatot Gibraltárból, hogy megosszák az ellenséget; bár egy csatahajó, két anyahajó, tizenkét cirkáló és
negyvennégy romboló védte őket, a tizenhat teherhajóból csak kettő érkezett meg Máltára, három romboló és egy cirkáló
elsüllyedt és sok más hajó megsérült. Két hónappal később, amikor Máltának már csak egy heti ellátmánya volt, Gibraltárból
tizennégy nagyon gyors kereskedelmi hajót küldtek két csatahajó, négy anyahajó, hét cirkáló és huszonöt romboló
kíséretében. Öt súlyosan megrongálódott kereskedelmi hajó érte el Máltát, a haditengerészet vesztesége egy hordozó, két
cirkáló és egy romboló elsüllyedt, egy másik hordozó és két cirkáló súlyosan megsérült.
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Ez a súlyos harc a Földközi-tenger középső részén abból fakadt, hogy mindkét félnek létfontosságú volt a térség
kommunikációs ellenőrzésére. A Földközi-tenger északi partját nyugatról keletre Franco Spanyolország, Vichy
Franciaország, a tengelyhatalmak és Törökország ellenőrizte. Spanyolország tengelybarát volt, de gazdasági gyengesége
miatt nem volt képes beavatkozni a háborúba, amíg Nagy-Britanniát alaposan meg nem verték; Vichy Franciaország 1942
novemberéig kétértelmű maradt, és Európa gazdasági blokádjának egyik fő résévé vált; Törökország britbarát volt, de nem
tudott jóindulatú semlegességnél többet nyújtani. A Földközi-tenger déli partján Líbia (amely nyugaton Tripolitániából,
keleten pedig Cyrenaicából állt) Egyiptom és a francia Észak-Afrika között feküdt, és a tengelyhatalmak Olaszországból és
Szicíliából kiinduló utánpótlási vonalai miatt bármelyik ország támadására felhasználható volt. Ezeket a vonalakat
nagymértékben megerősítette Görögország és Kréta tengelyhatalmak általi meghódítása 1941 májusában és júniusában.
E líbiai bázisról a tengelyhatalmak háromszor támadták Egyiptomot, amire három brit ellentámadással válaszoltak. Ezek a
történész számára elképesztő sorozatot nyújtanak.
mozgásokról, amelyekben a harcvonalak Egyiptom és a francia Tunisz között, 1200 mérföldes távolságban, végigvonultak
Afrikán. A valódi harc Cireneika ellenőrzéséért folyt, és különösen a tengeri kikötőkért, amelyek gyöngyökként fűződtek fel
Bengázitól 270 mérföldre keletre, Dernán és Tobrukon keresztül az egyiptomi határon fekvő Sollumig. Ha a németek
ellenőrzésük alá tudnák vonni ezt a szakaszt, Tobrukot utánpótláskikötőként használhatnák, ahol Málta nem avatkozhatna be,
míg ha a britek ellenőrzésük alá tudnák vonni, akkor Málta számára légi fedezetet tudnának biztosítani az afrikai mezőkről.
Az első tengelyhatalmi előrenyomulás, amelyet az olaszok Graziani vezetésével hajtottak végre, nem jutott tovább az
egyiptomi Sidi Barrâni-nál, mintegy mérföldnyire keletre Sollumtól (1940 szeptemberében). Ezt egy elképesztő brit
előrenyomulás verte vissza, amely Sidi Barrâni-tól 500 mérföldön át az E1 Agheiláig, 150 mérfölddel Bengázi után (1940.
december-1941. február). Az olasz visszavonulás megállítására 1941 elején a nácik beavatkoztak egy 500 repülőgépből álló
légiflottával, Kesselring vezetésével, és a híres Afrika Korps-szal, Erwin Rommel tábornagy vezetésével. Rommel, a taktikai
zseni, három német hadosztályt (két páncélos és egy motorizált) hét olasz hadosztállyal (hat gyalogos és egy páncélos)
támogatott. Rommel egy sor elsöprő csapással nyomult előre kelet felé Egyiptom felé' megsemmisítve az útközben lévő brit
páncélosok nagy részét, de 1941 áprilisában Sollumnál megállt az előrenyomulása. Hitler visszatartotta a Rommelhez érkező
utánpótlás nagy részét, mert Görögországban, Krétán és később Oroszországban volt rá szüksége. A Rommelhez vezető
utánpótlási útvonalak nagyon bizonytalanok voltak a mindössze 250 mérföldre keletre fekvő Alexandriából indított brit
tengeri támadások miatt, valamint a Tobrukban maradt ausztrál hadosztály miatt, amely, bár Rommel körülvette és
hónapokig ostromolta, megtagadta tőle kikötőjének használatát.
Miközben Rommel utánpótlása egyre fogyott, és a brit haditengerészetet a tengelyhatalmak légiereje és tengeralattjárói
kiszorították a Földközi-tenger középső részéből, Egyiptom védelmét a circum-afrikai utánpótlási vonalon építették ki. Ezen
a 10 000 mérföldes útvonalon 1941 végére 951 könnyű harckocsi és 13 000 teherautó érkezett, sok közülük Lend-Lease
663

keretében. Ezzel a felszereléssel Claude Auchinleck tábornok 1941 novemberében megtámadta Rommelt, és két hónap alatt
felszabadította Tobrukot, és visszaszorította a németeket El Agheilába (1942 januárja). Egy héten belül Rommel
ellentámadásba lendült és kelet felé nyomult előre, Tobruktól negyven mérföldre nyugatra állították meg (1942. február
közepe). Mindkét fél ott pihent, míg a nyugati hatalmak lázasan halmozták fel utánpótlásukat Egyiptomban. 1942. május
végén Rommel ismét lecsapott; ezúttal Tobrukot foglalta el, és végül El Alameinnél, Alexandriától mindössze hatvan
mérföldre, ötnapos dühödt harcok után megállították (1942. július 1-5.).
Augusztusban Bernard L. Montgomery tábornok, a későbbi alameini tábornagy és Montgomery első alameini vikomt váltotta
Auchinleck tábornokot. Erőit minden olyan fegyverzettel felszerelték, amit az Egyesült Államokból meg lehetett spórolni,
köztük 700 kétmotoros bombázó repülőgéppel, 1000 harci repülőgéppel, több mint 400 M-4 Sherman harckocsival, go új
amerikai önjáró löveggel, valamint 25 000 teherautóval és egyéb járművel. Október 23-án, míg Rommel Németországban
tartózkodott, Montgomery a tengelyhatalmakat a legerősebb pontjukon, a parti út mentén támadta meg, és tizenkét nap heves
harc után áttörte a német állásokat. Rommel visszatért, de nem tudta megállítani a megfutamodást. November 20-ra
elvesztette Bengázit, és még mindig visszavonult. Ennél is rosszabb volt, hogy november 8-án, mindössze négy nappal El
Alamein után Rommel megtudta, hogy nagyszabású amerikai inváziót terveznek a francia
Észak-Afrikában már három ponton partra szállt. Ezeket hátra kellett vetni, mert a német erőket elvághatta volna, ha az
amerikaiak Tunisz mellett haladnak el.
Az 1942. november 8-i észak-afrikai amerikai invázió (Fáklya hadművelet) Moszkva, London és Washington meglehetősen
eltérő stratégiai elképzeléseinek kompromisszumaként jött létre. Sztálin ragaszkodott ahhoz, hogy az angol-amerikaiaknak
1942-ben "második frontot" kell nyitniuk Nyugat-Európában, hogy csökkentsék az Oroszországra nehezedő náci nyomást.
Teljesen ésszerűtlen volt a hozzáállása, egészen odáig ment, hogy az 1942. augusztusi moszkvai konferencián Churchillt
gyávasággal gúnyolta. Londonban valóban nagy hitetlenség uralkodott egy esetleges európai invázióval kapcsolatban;
ehelyett abban reménykedtek, hogy a németeket légitámadásokkal és gazdasági blokáddal talán tíz év múlva meg lehet
békíteni; Churchill egy kicsit tovább ment, amikor a kontinens lehetséges inváziójáról beszélt a Földközi-tenger felől, az
általa tévesen "a tengelyhatalmak puha gyomrának" nevezett területen keresztül. Washingtonban a katonai vezetők a háború
legkorábbi szakaszától kezdve meg voltak győződve arról, hogy Hitlert nem lehet legyőzni Nyugat-Európa teljes körű
inváziója nélkül. Harry Hopkins és Marshall tábornok már 1942 áprilisában megjelent Londonban a harminc amerikai és
tizennyolc brit hadosztály nyugat-európai inváziójának terveivel. A
britek nagyon vonakodtak, de mivel Sztálin 1942-ben továbbra is ragaszkodott egy "második fronthoz", Roosevelt július 25én kompromisszumos megállapodásként elérte, hogy 1942 őszén megszállják Észak-Afrika francia részét.
Alig volt idő a megfelelő tervezésre, és nem volt idő a megfelelő kiképzésre sem, mielőtt a partraszállásra november 8-án sor
került volna. Bár a hadművelet közös brit-amerikai vállalkozás volt, a brit szerepvállalás kevéssé került nyilvánosságra, hogy
elkerüljék a franciák - különösen a francia haditengerészet - ellenérzéseit, amelyek a Dakar, Oran és Szíria elleni brit
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támadások miatt még mindig ellenségesek voltak. Emellett nehéz probléma merült fel az észak-afrikai francia hatóságokkal
való politikai együttműködés kérdésében. A britek leginkább de Gaulle tábornokba vetették bizalmukat, de hamarosan
világossá vált, hogy Észak-Afrikában igen csekély támogatottsága van, és személyesen túlságosan nehézkes és nem
együttműködő ahhoz, hogy az inváziós tervek részévé tegyék.
Az amerikaiak, akik diplomáciai kapcsolatokat tartottak fenn Vichyvel, úgy vélték, hogy le kell váltani a helyi Vichyvezetőket, amint Észak-Afrikát meghódították; bizalmukat a hős Henri Giraud tábornokba vetették, aki mindkét
világháborúban jelentős hírnevet szerzett a német börtönökből való látványos szökéseivel. Sajnos az invázió előrehaladtával
kiderült, hogy Giraud-nak még De Gaulle-nál is kisebb befolyása volt Észak-Afrikában, különösen a francia
haditengerészetnél, amely az invázióval szembeni legfőbb harci ellenállást biztosította. Ennek megfelelően a harcok leállítása
érdekében szükségessé vált egyezséget kötni Darlan admirálissal, aki akkoriban Észak-Afrikában tartózkodott; ez az alku,
amely Darlant ismerte el az egész francia Észak-Afrika legfőbb politikai hatóságaként, Giraud-val mint főparancsnokkal, sok
vitát váltott ki. Azzal érveltek, hogy a deklarált háborús céljainkban, különösen az Atlanti Chartában megfogalmazott magas
elveket szükségtelenül feláldoztuk azzal, hogy egy olyan elvtelen náci kollaboránssal kötöttünk alkut, mint Darlan.
Az alkut a döntéshozók, Mark Clark tábornok Eisenhower tábornok nevében és Robert Murphy nagykövet Roosevelt elnök
nevében a katonai sürgősséggel indokolták. Ez az érv meglehetősen gyenge, mivel Darlan november 8-án délben kiadott
tűzszüneti parancsát két harci területen (Marokkóban és Oránban) nem tartották be, a harmadik területen (Algírban) pedig
csak részben, és mire november 11-én a hivatalos megállapodás megkötésére sor került, a francia erők szervezett harcai már
mindenütt megszűntek. A további indoklás, miszerint a francia gerillák ellenállásának elkerülése érdekében meg kellett
teremteni valamiféle jogfolytonosságot a Vichy-rezsimmel, túl sok ismeretlen tényezőt tartalmaz ahhoz, hogy értékét
meggyőzően meg lehessen ítélni. Gyengének tűnik, mivel a szövetségesek észak-afrikai inváziójára adott német reakció
olyan drasztikus franciaellenes irányt vett, hogy az amerikaiakkal vagy a britekkel szembeni bármilyen francia ellenállás
egyértelműen németbarát, és így a legvalószínűtlenebb viselkedés lett volna bármely hazafias francia számára. Mindenesetre
a Darlan-alkut hamarosan elnyelte az események gyors üteme, és személyesen akkor ért véget, amikor Darlant december 24én francia ellenségei meggyilkolták.
Az angol-amerikai invázió Észak-Afrikában, amely Fáklya hadművelet néven ismert és Eisenhower tábornok
főparancsnoksága alatt állt, három ponton történt partraszállás: Marokkó atlanti partvidékén, Casablanca közelében egy
Észak-Amerikából érkező haderő, és a Földközi-tenger partján, Algériában két ponton az Angliából érkező erők által. A
marokkói támadás szinte vakmerő volt, mivel 35 000 teljesen tapasztalatlan és elégtelenül kiképzett katonát kellett volna 250
harckocsival együtt 102 hajón, 4000 mérföldes távolságon keresztül az óceánon át szállítani, hogy egy ellenséges parton
éjszakai partraszállást hajtsanak végre. Ezen akadályok és az egyes pontokon tanúsított szívós francia ellenállás ellenére a
Noms hadművelet sikeres volt, és a harcok három nap alatt megszűntek. A Fáklya hadművelet másik része, az algériai
partraszállás nagyobb léptékű volt, hiszen 49 000 amerikai és 23 000 brit katona vett részt benne, és ugyanilyen sikeres volt.
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November 14-re a szövetségesek kelet felé haladtak Tunézia felé, hogy elvágják Rommel visszavonulását keletről, és
november 28-ra már csak tizenkét mérföldre voltak Tunisztól. Ettől a ponttól kezdve a németek hátraszorították őket.
Hitler heves reakciókat adott a Fáklyára. Egész Franciaországot megszállták a náci erők; a francia flotta touloni elfoglalására
tett erőfeszítései meghiúsultak, amikor a legtöbb hajót a horgonyzóhelyükön elsüllyesztették, vagy elsüllyesztették, amikor
megpróbáltak elmenekülni a kikötőből; már november elsején német légideszant csapatok Laval áldásával elfoglalták
Tunéziát. Ezek a német erők feltartóztatták a szövetségesek nyugatról történő előrenyomulását, és 1943 februárjában keserű
vereséget mértek az amerikai erőkre a Kasserine-hágónál. Így Rommel, akit Montgomery december 13-án kiszorított El
Agheilából, nyugat felé, Tunéziába vonulhatott vissza, és februárban a délkelet-tunéziai Gabès alatt, a Mareth-vonal mentén
foglalhatott állást.
1943 januárjának harmadik hetében Roosevelt, Churchill és vezérkaraik titkos tanácskozáson találkoztak Casablancában. Az
amerikaiaknak ismét meg kellett küzdeniük az angolok vonakodásával, hogy elkötelezzék magukat Európa bármilyen
"Csatornán átívelő" inváziója, Japán elleni offenzívája vagy egyáltalán bármilyen hosszú távú tervezés mellett. A konferencia
kompromisszumaiból megállapodás született arról, hogy elhalasztják a Csatornán átkelést.
hadművelet elhalasztását, a Németországra Európában légi támadásokkal gyakorolt nyomás fenntartását, és azt, hogy az
Egyesült Államoknak lehetővé tegyék, hogy bármilyen támadó akciót tegyen Japán ellen, amely nem veszélyezteti a
Németország legyőzésének továbbra is adott prioritást. Két másik döntés volt Szicília katonai megszállásának folytatása és a
három totalitárius hatalom "feltétel nélküli megadásának" követelése. Természetesen a Szicíliáról szóló katonai döntést
titokban tartották, de a feltétel nélküli megadásról szóló politikai döntést nagy harsánysággal hozták nyilvánosságra, és ezzel
egyből olyan vitát indítottak el, amely máig tart.
A feltétel nélküli megadással kapcsolatos vita azon a meggyőződésen alapul, hogy maga a kifejezés nagyrészt értelmetlen, és
kedvezőtlen hatást gyakorolt, mivel elvette a tengelyhatalmon belüli minden reményt, hogy a tengelyhatalmon belüli
országok az erőfeszítéseik lanyhításával, a kormányaik elleni lázadással vagy valamiféle "feltételes" megadásra törekvő
tárgyalásokkal kiutat találhatnak. Úgy tűnik, aligha kétséges, hogy a feltétel nélküli megadás követelése
összeegyeztethetetlen volt a korábbi kijelentésekkel, miszerint mi a német, japán és olasz kormányok ellen harcolunk, nem
pedig a német, japán és olasz népek ellen, és hogy ez a követelés - e különbségtétel megsemmisítésével - bizonyos mértékig
megszilárdította ellenségeinket és meghosszabbította ellenállásukat, különösen Olaszországban és Japánban, ahol a háborúval
szembeni ellenállás széles körű és aktív volt. A feltétel nélküli megadás követelése még Németországban is elkedvetlenítette
azokat a mérsékeltebb és békeszeretőbb németeket, akikre a háború utáni Németországgal szembeni politikánknak épülnie
kellett, és valójában épült is. De 1943-ban és a háború nagy részében a szövetséges hatalmaknak sem idejük, sem kedvük
nem volt arra, hogy előre tekintsenek a Németországgal kapcsolatos háború utáni politikára, és a feltétel nélküli megadás
követelését anélkül adták ki, hogy elemezték volna annak az ellenséges népekre gyakorolt lehetséges hatásait, sem a háború

666

alatt, sem annak befejezése után. A feltétel nélküli megadás követelése inkább a szövetséges hatalmak moráljának erősítésére
szolgált, és ebben a funkciójában talán volt is némi hatása akkoriban.
Miközben a szövetséges vezetők Casablancában tanácskoztak, miután visszaverték a német támadást Afrikában, a szovjet
erők még nagyobb vereséget mértek Hitlerre Kelet-Európában. Hitler 1942-es oroszországi hadjárata nagyon hasonlított az
1941-eshez, kivéve, hogy eredeti terve egyetlen célra korlátozódott: a kaukázusi olajmezők elfoglalására. A 44 gyalogos, 10
páncélos és 6 motorizált hadosztályból, valamint 43 szatellit hadosztályból és 7oo repülőgépből álló német erőknek a Feketetenger északi partján kellett volna végighaladniuk, átjutniuk a Rosztovnál kialakult zsúfolt szűk keresztmetszeten, és
elfoglalniuk a szovjet olajmezőket (amelyek közül a Bakuban lévő főhadosztály 700 mérföldre volt Rosztovtól). E hadjárat
hosszú északi szárnyának védelmére más német támadásokat is elrendeltek északabbra, Voronyezs és a Volga menti
Sztálingrád felé. A német offenzíva elérte a Kaukázust, és majdnem Groznijig (400 mérfölddel Rosztov után) nyomult előre,
de nem foglalta el a fő olajmezőket. Az 1941-es offenzívához hasonlóan több szovjet hadosztályt semmisítettek meg, és több
százezer szovjet foglyot ejtettek, de a Szovjetuniónak nem okoztak létfontosságú sérülést.
Július 18-án, hét hetes előrenyomulás után Hitler hirtelen elrendelte Sztálingrád bevételét. Mivel az összes rendelkezésre álló
páncélos erő a kaukázusi offenzívába került, ahol hasztalan torlaszolták el Rosztovot, a Sztálingrád elleni támadás csak
szeptember 12-én kezdődhetett meg. Két hónapig tartó kegyetlen, házról házra tartó harcok után a
a németek szinte az egész várost birtokba vették, de teljesen lerombolták. November végén Sztálingrádtól északra és délre
orosz ellentámadások törtek át a német hatodik hadsereg két oldalán álló román hadseregeken, és a hátországban egyesültek.
Hitler megtiltott minden visszavonulást, illetve a Hatodik Hadseregnek minden erőfeszítést, hogy nyugat felé kivágja magát a
csapdából. Ehelyett vállalta, hogy a hatodik hadsereget a levegőből látja el, amíg új német erők nem törnek be, hogy
felváltják. A bekerített hatodik hadsereg 20 hadosztályból, mintegy 270 000 emberből állt, köztük 3 páncélos és 3 motorizált
hadosztályból. Bár egy ekkora haderőnek naponta körülbelül 1500 tonna utánpótlásra volt szüksége, a Luftwaffe soha nem
volt képes napi 200 tonnánál többet szállítani, és körülbelül 300 repülőgépet veszített az erőfeszítés során. A nyugatra lévő
német erők sem tudtak a hatodik hadseregbe behatolni, bár csak 4o mérföldre voltak tőlük.
Miközben mindez 1942 decemberétől 1943 januárjáig Sztálingrádnál zajlott, egy másik szovjet offenzíva, amely
északkeletről csapott le Rosztov felé, Rosztov városának elfoglalásával próbálta elvágni a teljes kaukázusi német haderőt, és
ezzel lezárni a szűk keresztmetszetet az Azovi-tengertől északra. A németek kivonulása a Kaukázusból 1943 első napján
kezdődött meg. A németeknek rendkívüli ügyességgel sikerült nyitva tartaniuk a rosztovi átjárót, bár január 23-án hy január
23-án már csak 3o mérföld széles volt. A sztálingrádi német hatodik hadsereg, bár megfagyott, éhezett, és ellátmány
hiányában alig tudott harcolni, nem adhatta meg magát, mert amint ezt megteszi, az őt körülvevő három szovjet hadsereg
felszabadul, hogy nyugatra nyomuljon, és lezárja a rosztovi átjárót. Január 23-án Friedrich von Paulus tábornok, a hatodik
hadsereg parancsnoka elfogadta Hitler rádióparancsát, hogy az utolsó emberig harcoljon, hogy időt nyerjen. Egy héttel
később Hitler tábornagyi rangra emelte, két nappal később pedig megadta magát. Az eredetileg körülzárt 270 000 németből
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több mint 100 000 meghalt, 34 000-et légi úton evakuáltak, 93 000 megadta magát. Tíz nappal Paulus kapitulációja után a
németek elhagyták Rosztovot. A következő két hétben úgy tűnt, hogy egy Voronyezs felől induló új szovjet offenzíva
elvághatja az egész déli német hadseregcsoportot, de von Manstein tábornagynak április 1-jére sikerült helyreállítania egy
stabil védelmi vonalat, nagyjából azon a vonalon, ahol tizenegy hónappal korábban az 194Z német offenzíva kezdődött. De
ezalatt a tizenegy hónap alatt Hitler mintegy 38 német hadosztályt, ugyanennyi szatellit hadosztályt veszített, az összes német
hadosztályt kilenc zászlóaljról hatra csökkentette, nem sikerült elfoglalnia a kaukázusi olajmezőket, Moszkvát vagy
Leningrádot, és nem tudta elvágni a murmanszki vasutat.
Ezen a vasútvonalon és más útvonalakon keresztül egyre nagyobb amerikai utánpótlási áradat érkezett a szovjet
hadseregekhez. 1942 októberére 85 000 teherautó érkezett, aminek eredményeként a szovjet hadsereg ettől az időponttól
kezdve a háború végéig nagyobb mozgékonysággal rendelkezett, mint a németek. A Luftwaffe erői a keleti fronton az 1941es hadjáratban 2000 repülőgéppel rendelkeztek, az 1942-es hadjárat megnyitásakor 1300-zal, és a hadjárat befejezése után
aligha lehetett tartani az 1000-es létszámot. A szövetségesek nyomása a nyugati fronton szükségessé tette a német légierő
keletre szánt részének csökkentését, aminek következtében Németországnak 1944. május 1-jén már csak 265 üzemképes
repülőgépe volt az orosz fronton. Ugyanakkor az amerikai utánpótlás, beleértve a repülőgépeket is, elképesztő áradattal
áramlott a Szovjetunióba. A német tengeralattjárók képtelenek voltak megakadályozni ezt az áruforgalmat, bár
elsüllyesztettek 77
a 2660 hajóból, amelyek a Lend-Lease szállítmányokkal voltak megrakodva. Ezek közül sok elsüllyesztés a félelmetes
murmanszki útvonalon történt.
1941-ben és 1942-ben a szövetségesek közel 2 000 000 tonna utánpótlást küldtek a Szovjetuniónak.
Ezt 1943-ban több mint 4 500 000 tonna követte, és összesen több mint 15 000 000 000 tonna, 10 000 000 000 dollár
értékben a harc végéig. A végösszegben 375 000 teherautó, 52 000 dzsip, 7 056 harckocsi, 6 300 egyéb harcjármű, 2 328
tüzérségi
járművek, 14.795 repülőgép, 8.212 légvédelmi ágyú, 1.900 gőzmozdony, 66 dízelmozdony és 66 dízelmozdony.
mozdony, 11 075 vasúti kocsi, 415 000 telefon, 3 786 000 járműgumi, 15 000 000 pár katonai csizma, 4 478 116 tonna
élelmiszer és 2 670 371 tonna kőolajtermék. Ezzel szemben a német páncélos hadosztályok üzemanyag hiányában már 1942ben hetekig tétlenül álltak, és a Luftwaffe mind a hadműveleti, mind a kiképzési repüléseit 1942-től drasztikusan korlátozták.
Az üzemanyaghiány olyannyira súlyos volt, hogy Hitler 1942 végén úgy döntött, hogy a német haditengerészet felszíni
hajóinak nagy részét kivonja a forgalomból. Amikor Raeder nagyadmirális túl hevesen tiltakozott, 1943 januárjában
eltávolították a haditengerészet éléről, és helyére a tengeralattjáró-specialista Karl Doenitz admirális került.
Mindezen eseményeknek egyértelművé kellett volna tenniük, hogy Németország nem nyerheti meg a háborút, de a következő
két évben Hitler és közvetlen munkatársai egyre fanatikusabbá, egyre könyörtelenebbé és egyre távolabb kerültek a
valóságtól. Mindenkit, aki hallhatóan kételkedett őrült világképükben, gyorsan likvidáltak.
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57. fejezet - Németország közeledése, 1943-1945

Az 1943-as év az európai harcban olyan fordulópontot jelentett, mint amilyen az 1942-es év volt a csendes-óceáni harcban.
1943-ban Észak-Afrika májusban kiszabadult a náci szorításból, júliusban és augusztusban elfoglalták Szicíliát, elfoglalták
Olaszország déli részét, és a német hadseregeket visszaszorították Kelet-Európából. Ennek következtében a Földközi-tenger
megnyílt a szövetségesek előtt, és Olaszország 1943 szeptemberében kénytelen volt megadni magát.
Ezek voltak a kritikus 1943-as év nyilvánvaló, a nyilvánosság számára is látható és a jövőre nézve reményteli eseményei. De
ennek az évnek mint a Németországgal való konfliktus fordulópontjának szerepe ennél sokkal nagyobb volt, mivel a
színfalak mögött az év katonai sikerei olyan stratégiai tervekkel és háború utáni projektekkel kapcsolatos döntéseket
kényszerítettek ki, amelyek következményeit még ma is dolgozzák ki. És még mindig nagyon is a színfalak mögött, ezek a
stratégiai és háború utáni tervek mély repedéseket és rivalizálásokat tártak fel a három szövetséges hatalom között.
A koalíció tagjai közötti rivalizálással mindig számolni kell, és általában - és szükségszerűen - titokban tartják a háború alatt.
A második világháborúban ezek az 1943-as évben voltak a legjelentősebbek. Az 1943 előtti években ezek a viták inkább a
stratégiai döntésekkel, mint a háború utáni tervezéssel voltak kapcsolatosak, míg a későbbi években, amikor a stratégia már
meg volt határozva, a háború utáni tervek voltak a viták fő okai. Az 1943-as év azonban mindkettőből teljes mértékben
kivette a részét, mivel a legfontosabb stratégiai döntések meghozatalára a következőkben került sor
ebben az évben születtek, és ezek a döntések önmagukban is nagy szerepet játszottak a háború utáni világ jellegének
meghatározásában.
Az 1941-1943-as években a fő stratégiai kérdések két problémával foglalkoztak: (1) A Németország elleni európai háborúnak
továbbra is elsőbbséget kell-e élveznie a Japán elleni csendes-óceáni háborúval szemben, és (2) Németországot közvetett
módon, légi bombázással, blokáddal és gerillaerőkkel kell-e támadni, vagy nagy gyalogos erőkkel kell Európát megszállni,
akár Angliából közvetlenül a La Manche-csatornán át Nyugat-Európába, akár a Földközi-tenger felől Dél-Európán keresztül;
az ezekre a stratégiai kérdésekre adott válaszok, különösen az utóbbi, nagy szerepet játszottak az európai háború utáni
politikai rendezés kialakításában.
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A korábbi években bizonyos irányt adott a háború utáni tervezésnek Roosevelt 1941. januári, a Négy Szabadság kihirdetése,
valamint az 1941 augusztusában megjelent angol-amerikai Atlanti Charta angol-amerikai kiadása. Amikor 1941. december 7én Pearl Harbor megdöbbentő híre Londonba érkezett, Eden külügyminiszter éppen Moszkvába utazott. Úgy döntöttek, hogy
neki mindenképpen mennie kell, de Churchill miniszterelnöknek ezzel egyidejűleg Washingtonba kell utaznia, hogy mindent
megtegyen annak érdekében, hogy az Egyesült Államokban a népi, Japán-ellenes érzelmek ne fordítsák vissza azt a
megállapodást, hogy Németország katonai vereségének elsőbbséget kell élveznie Japán legyőzésével szemben.
Washingtonban, az úgynevezett Arcadia-konferencián (1941. december 22. - 1942. január 14.) a túlbuzgó miniszterelnök
nem talált hajlandóságot a katonai prioritások megváltoztatására, és a már megállapított irányvonalak mentén tervezhette a
fokozott katonai tevékenységet. Ugyanakkor Roosevelt
átnyújtotta neki az "Egyesült Nemzetek Nyilvános Nyilatkozatának" tervezetét. Ez a dokumentum kijelentette, hogy a
huszonhat aláíró állam "az élet, a szabadság, a függetlenség és a vallásszabadság védelméért, valamint az emberi jogok és az
igazságosság megőrzéséért harcol saját és más országaikban, és hogy most közös harcot folytatnak a világ leigázására
törekvő vad és brutális erők ellen". Minden aláíró ígéretet tett arra, hogy "minden erejét beveti, és nem köt külön
fegyverszünetet vagy békét" a hitlerizmus feletti győzelemért folytatott küzdelemben.
A nyilatkozat 1942. január 1-jei közzétételéhez vezető titkos megbeszélések többsége szóbeli vagy eljárási kérdésekkel
foglalkozott, de ezek egy része a jövőbeli problémákat jelképezte. Jelentős vita folyt arról, hogy az aláírások milyen
sorrendben kerüljenek a dokumentumra; a döntés, hogy két csoportba sorolják őket, a négy "nagyhatalom" - az Egyesült
Államok, az Egyesült Királyság, a Szovjetunió és Kína - utána pedig ábécé sorrendben huszonkét kisebb állam következik,
korai jele volt annak a hasonló felosztásnak, amely ma is létezik az Egyesült Nemzetek Szervezetében. Kína felvétele a
nagyhatalmak közé, nyilvánvaló gyengesége ellenére, a többi hatalom által az Egyesült Államoknak tett engedmény volt. Az
amerikai vezetők, Roosevelttől lefelé, ragaszkodtak ahhoz, hogy Kína nagyhatalom, vagy legalábbis annak kellene lennie,
noha az egyetlen bizonyíték, amit ennek alátámasztására találtak, az a nagyobb népessége volt. Úgy tűnt, az amerikaiak
abban reménykedtek, hogy bátorítással és ismételgetéssel, vagy talán még megidézéssel is, Kínát nagyhatalommá lehet tenni,
amely Japán legyőzése után képes lesz uralni a Távol-Keletet.
Az ENSZ-nyilatkozat további figyelemre méltó elemei a következők voltak: (1) az a tény, hogy a de Gaullist Franciaországot
kizárták az aláírók közül, hogy ne ismerjék el kormányként, (2) az a tény, hogy az Egyesült Államok az első helyen szerepelt
a nagyhatalmak között, és (3) az a nehézség, hogy a nyilatkozatot úgy fogalmazzák meg, hogy Japán, amellyel a Szovjetunió
nem állt háborúban, ne kerüljön kifejezetten az ellenség közé, ugyanakkor ne kerüljön ki az elítélt "brutális erők" közül.
Eközben Moszkvában Anthony Eden szembesült a szovjet követelésekkel, amelyek Kelet-Európa háború utáni határainak
konkrét kijelölésére vonatkoztak. Északon a bolsevik vezetők azt akarták, hogy a britek kifejezetten ismerjék el, hogy
Lettország, Észtország és Litvánia a Szovjetunió részei, és hogy a szovjet-finn határ olyan legyen, mint amilyen az 19391940-es "téli háború" után volt; középen a szovjetek Lengyelországgal az úgynevezett Curzon-vonal mentén követeltek
határt, amely ugyan a nyelvi határt követte, de 150 mérfölddel nyugatra volt az 1921-1939-es lengyel-szovjet határtól; délen
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Sztálin azt akarta, hogy Eden egyezzen bele egy szovjet-román határba, amely lehetővé tette volna, hogy Oroszországnak
Besszarábia és Bukovina jusson. Ezek a követelések a Szovjetunió nyugati határának elismerésére törekedtek, ahogy az az
1939. szeptemberi náci-szovjet paktum és Hitler 1941. júniusi támadása között volt, azzal a különbséggel, hogy a Curzonvonal néhány helyen kissé keletre volt az 1940-es vonaltól.
Bár ezek a szovjet követelések egyértelműen ellentétben álltak az Atlanti Charta magas céljaival, Churchill nem volt ellene,
hogy fizikai szükségességre hivatkozva elfogadja a hőhatárokat, de az amerikaiak ellenvetései a területi kérdések bármilyen
rendezésével szemben, amíg a háború tartott, arra kényszerítették, hogy elutasítsa Sztálin kéréseit. Általában véve a britek
nehéz helyzetben találták magukat az amerikaiak magas és hirdetett elvei, valamint az oroszok alacsony és titkos érdekei
között. Az amerikai nyomás miatt Eden kerülte a területi kötelezettségvállalásokat, és rábeszélte Sztálint, hogy fogadjon el
egy húsz évre szóló szövetségi szerződést Nagy-Britanniával. Ez az 1942. május 26-i angol-szovjet szerződés nem
tartalmazott területi rendelkezéseket, és tartalmazta azt a nyilatkozatot, hogy az aláírók "a két elvnek megfelelően fognak
eljárni, miszerint nem törekszenek saját maguknak területi gyarapodásra, és nem avatkoznak be más államok belügyeibe".
Bár a Szovjetunió elfogadta a brit szövetség feltételeit, 1942-ben még mindig nagy volt a gyanakvásuk a Nyugattal szemben,
és a kapcsolatuk Nagy-Britanniával egyre barátságtalanabbá vált, 1943-ra elérte a kritikus szintet. Moszkvában attól tartottak,
hogy a Nyugat el akarja húzni a háborút, hogy mind Németországot, mind a Szovjetuniót kivéreztesse. Attól tartottak, hogy
ezt a célt el lehet érni, ha az Oroszországnak szánt amerikai szállítmányokat olyan magas szintre helyezik, amely elég magas
ahhoz, hogy Oroszország harcban maradjon, de nem elég magas ahhoz, hogy Hitler legyőzhesse. Ennek elkerülése érdekében
Moszkva továbbra is - indokolatlanul sokszor ismételgetve - ragaszkodott ahhoz, hogy növelni kell a neki szánt Lend-Lease
szállítmányokat, és mindenekelőtt1 ahhoz, hogy a kontinensen egy második frontot kell nyitni egy azonnali angol-amerikai
invázióval Anglia felől Európába. Talán úgy ítélve meg, hogy az amerikai pszichológia a sajátjukkal azonos "hatalmi
politika" mentén fog működni, egy olyan hiba, amelyet a japánok - lényegesen nagyobb okkal - a Pearl Harbor előtti
hónapokban elkövettek, az oroszok nem tudták elképzelni, hogy az Egyesült Államok elegendő segítséget nyújtana
Oroszországnak ahhoz, hogy lehetővé tegye egy
Hitler gyors legyőzéséhez, mivel egy ilyen politika szinte elkerülhetetlenül a győztes szovjet hadseregek fölött hagyná a
győzelmet Kelet- és valószínűleg Közép-Európában is.
Ami azt illeti, bár néhány amerikai kétségtelenül "hatalmi politikában" gondolkodott, és néhány esetben talán odáig ment,
hogy Hitler győzelmét Sztálin felett előnyben részesítette a Sztálin győzelmével szemben, az ilyen emberek nagyon távol
álltak az amerikai kormányzat hatalmi központjaitól. Ezekben a hatalmi központokban teljes meggyőződés volt az
Oroszországnak nyújtott korlátlan segítség, Németország minél gyorsabb legyőzése és Európa minél hamarabbi teljes
"Csatornán átívelő" inváziójának értéke. Valójában ezeket a célokat olyan szilárdan vallották azok az amerikaiak, akikkel az
oroszok kapcsolatban álltak, olyan emberek, mint Harry Hopkins, Marshall tábornok vagy maga Roosevelt, hogy ezek az
emberek néha félrevezették az oroszokat azzal, hogy inkább reményeiket fejezték ki, mint elvárásaikat, aminek az lett a
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következménye, hogy az oroszok gyanakvása később ismét felébredt, amikor ezek a remények nem teljesültek. Közvetlenül
az angol-szovjet szövetség aláírása után Molotov szovjet külügyi komisszár Washingtonba jött, hogy sürgesse az azonnali
második front szükségességét Európában. Bár egy ilyen projekt
1942-ben nem lett volna bölcs, ha nem is lehetetlen, a Fehér Ház 1942. június t-i közleménye igyekezett kielégíteni az
oroszokat és megijeszteni a németeket azzal, hogy "teljes megértés" és "teljes egyetértés" volt.
az 1942-es európai második front létrehozásának sürgős feladatai tekintetében".
1942 kora nyarán a Washingtonba és Londonba küldött szovjet üzenetek továbbra is hangsúlyozták, hogy Nyugat-Európában
azonnal második frontot kell létrehozni, hogy csökkentsék a szovjet erőkre nehezedő náci katonai nyomást. Felismerve egy
ilyen vállalkozás 1942-es lehetetlenségét, az angol-amerikaiak arra törekedtek, hogy az Oroszországra nehezedő nyomást
olyan helyen történő partraszállással enyhítsék, ahol a német védelem nem lesz olyan erős. Ez a törekvés eredményezte az
1942. július 25-i döntést, hogy novemberben megszállják Észak-Afrikát.
Miután meghozták a döntést, hogy 1942-ben ezzel a tervvel helyettesítik az esetleges Csatornán átívelő támadást, a hírt
közölni kellett a Szovjetunióval. Churchill 1942 augusztusában, Sztálinnal való első moszkvai találkozóján vállalkozott erre a
kényes feladatra. Az eredmény egy igen kellemetlen robbanás volt Sztálin részéről. A szovjet vezető azzal vádolta, hogy
Molotov határozott ígéretet kapott egy 1942-es második frontra, hogy ennek az ígéretnek a teljesítésének elmaradása
veszélyeztetné a szovjet katonai terveket, és hogy Churchill gyávaságból ellenezte ezt a vállalkozást!
A három szövetséges hatalom közötti stratégiai viták élesek voltak, és nagyon eltérő szemléleten alapultak, de a gyávaság
semmilyen esetben sem játszott szerepet. A szovjet ragaszkodás egy azonnali, teljes körű Csatornán átívelő támadáshoz az
Oroszországra nehezedő náci nyomás enyhítése érdekében teljesen érthető volt, bár az 1942-es ilyen támadáshoz való
ragaszkodás irreális volt. Ugyanilyen érthető volt Oroszország félelme attól, hogy az angol-amerikaiak esetleg elvonják
erejüket Németországtól, hogy elkerüljék a háború utáni szovjet uralom alatt álló Európát, bár ez a félelem nem mutatta az
amerikai kilátások reális értékelését. Másrészt a britek vonakodása a Csatornán átívelő támadás megkísérlésétől teljesen
világos volt. Sir Alan Brooke, a birodalmi vezérkar főnöke ellenzett minden ilyen támadásra vonatkozó tervet, míg mások,
mint Churchill, egy ilyen támadást határozatlan időre el akartak halasztani, vagy csak kisebb rajtaütések sorozatára akarták
redukálni, hogy állandó németellenes hídfőállásokat hozzanak létre Nyugat-Európában. Az ilyen rajtaütések nehézségei
1942. augusztus 19-én mutatkoztak meg, amikor egy
5000 fős, többnyire kanadaiakból álló haderő szállt partra Dieppe-nél, és néhány óra alatt 3350 áldozatot szenvedett.
Az amerikaiak, különösen Marshall tábornok, meg voltak győződve arról, hogy Németországot csak a Csatornán átívelő
támadással lehet legyőzni, és a lehető legnagyobb léptékű, a lehető legkorábbi időpontban végrehajtott támadást
szorgalmazták....
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Ezek a stratégiai nézetkülönbségek alapvető szemléletbeli különbségeket tükröztek. Az amerikaiak szemlélete nagyrészt
katonai jellegű volt. Arra törekedtek, hogy Németországot legyőzzék és a háborút a lehető leghamarabb befejezzék, és kevés
idejük vagy energiájuk volt a politikai problémákra vagy a háború utáni tervezésre. A britek ezzel szemben sokat
foglalkoztak politikai kérdésekkel és azzal, hogy a háború utáni helyzet hogyan fogja befolyásolni a korábbi stratégiai és
katonai akciókat. A szovjet vezetők bizonyos mértékig a két másik nézőpont kombinációját képviselték, és ezt azért tehették
meg, mert nem volt ilyen mértékű eltérés a katonai és a politikai, illetve a háborús és a háború utáni céljaik között. Minél
mélyebben be tudták vonni az angol-amerikaiakat a Németországgal folytatott küzdelembe, annál hamarabb lehetett
Németországot legyőzni, és egy ilyen vereség, különösen, ha az egy Csatornán átívelő támadásból származik, egész KeletEurópát a vörös hadseregek hatalmába adná, amelyek nem találnának riválisra ezen a területen.
Churchill és más brit vezetők nem feledkezhettek meg az 1916-os lövészárok-háborúkban Nagy-Britannia által elszenvedett
szörnyű veszteségekről. Úgy érezték, hogy ezek az áldozatok maradandó sérülést okoztak Nagy-Britanniának azzal, hogy a
brit fiatalok egy egész generációját kiirtották, különösen a jobban képzett rétegből, és elhatározták, hogy 1944-ben nem
ismétlik meg ezt a hibát. Ezek a vezetők olyan balkáni vagy égei-tengeri offenzívát akartak, amely - úgy vélték - kevesebb
áldozattal az angolszász hatalmak fölényét hagyná meg a Földközi-tengeren és a Közel-Keleten, lehetővé tenné a szovjet
hatalom kiegyensúlyozását Kelet-Európában, és elvágná a Szovjetuniót a Balkántól és Közép-Európa egy részétől. Annak a
lehetősége, hogy Nagy-Britannia megszerezze az amerikai hozzájárulást egy ilyen égei-tengeri offenzívához, olyan csekély
volt, hogy közvetlen meggyőzéssel aligha tettek erőfeszítéseket a hozzájárulás megszerzésére. Éppen ellenkezőleg, kitartóan
törekedtek arra, hogy lépésről lépésre haladjanak felé. Ezek az erőfeszítések a Csatornán átívelő invázió elhalasztására vagy a
hangsúly csökkentésére törekedtek, mivel ez elkerülhetetlenül Nagy-Britannia mediterrán projektjeinek végét jelentette
volna. De itt is olyan hangsúlyos volt az amerikai ragaszkodás a La Manche csatornán átívelő invázióhoz, hogy a britek ezt
nem tudták közvetlenül kétségbe vonni, mint ahogyan az égei-tengeri inváziót sem tudták közvetlenül szorgalmazni.
Ehelyett, miközben a britek kifejezetten elfogadták a Csatornán átívelő inváziót, egymás után olyan alternatív projekteket
ajánlottak fel, amelyek elhalasztották vagy elterelték volna a Csatornán átívelő inváziót.
Az észak-afrikai invázió volt az első ilyen elterelés, amelyet a szicíliai hadjárat, majd az olaszországi invázió követett. Ezeket
az amerikaiak elfogadták, mivel úgy érezték, hogy sürgősen tenni kell valamit a Hitler elleni angol-amerikai fellépésre
vonatkozó szovjet követelések teljesítése érdekében. Valamiféle balkáni beavatkozás volt a következő brit javaslat, de nem
volt remény arra, hogy egy ilyen tervhez amerikai hozzájárulást kapjanak. Az Egyesített Vezérkari Főnökök 1943.
szeptember 9-én hivatalosan elutasították. Churchill nem adta fel, hanem továbbra is a lehető legjobban forszírozta ezeket a
perifériális terveket. Utasította a tábornokot
Wilsont, a közel-keleti brit parancsnokot, hogy "legyen bátor, sőt meggondolatlan" a németek égei-tengeri megtámadásában,
és megpróbálta meggyőzni Eisenhowert is, hogy Olaszországból az Égei-tengerre helyezzen át csapatokat, vagy hogy győzze
meg Törökországot, hogy üzenjen hadat Németországnak. Churchill egyetlen sikere ezekben az erőfeszítésekben az volt,
hogy meggyőzte az amerikaiakat, hogy vegyenek részt egy kétéltű támadásban Olaszország ellen Anziónál, miután az
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amerikaiak lemondták az ilyen támadás terveit, és úgy döntöttek, hogy megfojtják az olasz offenzívát, hogy a Csatornán
átívelő támadásra koncentráljanak.
Hosszú távon Churchillnek el kellett fogadnia az amerikai stratégiai terveket, mivel Amerika biztosította volna az utánpótlás
nagy részét, sőt az emberek többségét is egy Európa elleni közvetlen támadáshoz. Az amerikaiak azon képessége, hogy
rákényszerítsék a britek beleegyezését a stratégiai döntésekbe, nagyon is valós elem volt a háború vezetésében. Ez abból
adódott, hogy a briteknek nagy szükségük volt az amerikai munkaerőre és utánpótlásra, és az Egyesített Vezérkari Főnökök
mechanizmusán keresztül működött.
Amikor Churchill '941 végén eljött a washingtoni Arcadia-konferenciára, legfőbb célja az volt, hogy fenntartsa a
"Németország az első" bevett prioritást. Ezt a maga belső érdemei alapján nagyon könnyen elérte, de ugyanakkor el kellett
fogadnia valamit, amit nem akart - egy olyan kombinált vezérkari főnöki szervezetet, amely világszerte irányítja a stratégiát.
Ez az új bizottság nagyobb hatalmat fejlesztett ki, mint amire Churchill, vagy bárki más számított, mert a fegyverellátás felett
is rendelkezett. Ez a hatalom döntő volt.
Mivel fegyverek és utánpótlás nélkül nem lehetett katonai műveletet végrehajtani, az ezek feletti ellenőrzés az Egyesített
Vezérkari Főnököknek az összes művelet, és így a háború stratégiai vezetése és az összes helyi parancsnok felett is
ellenőrzést biztosított. Az egyesített vezérkari főnökök heti rendszerességgel tartott értekezleteken működtek a Roosevelt és
Churchill által az időszakos konferenciáikon hozott általános politikai döntések keretein belül. Ily módon Nagy-Britanniának
az Egyesült Államoktól való függősége a haditechnikai eszközök tekintetében az Egyesült Államoknak a brit stratégiai
döntések és katonai műveletek feletti ellenőrzést biztosította, még azokon a területeken is (például Délkelet-Ázsiában vagy a
Közel-Keleten), ahol névlegesen brit parancsnok volt a főparancsnok. Ugyanígy az Egyesült Államok közvetett ellenőrzést
gyakorolt Nagy-Britannia háború utáni tervezésének nagy része felett is.
Annak ellenére, hogy az angol-amerikaiak kétértelműen egyetértettek Molotov azon kitartásával, hogy 1942-ben közvetlen
támadásra van szükség Hitler ellen Európában, teljesen világos volt, hogy a háborúnak ebben a korai szakaszában nem lehet
ilyen támadást végrehajtani, ezért az észak-afrikai támadást ajánlották fel helyettesítőnek. Az észak-afrikai harcok során
világossá vált, hogy a Csatornán átívelő támadást 1944 tavasza előtt nem lehet végrehajtani. Ennek megfelelően, amikor az
észak-afrikai németek 1943 májusában megadták magukat, gyorsan új frontot kellett nyitni Hitler ellen, mivel nagyon
veszélyes lett volna, ha Hitler egy teljes évig szabadon hagyja erőinek nagy részét Oroszország ellen vetni. Előkészültek a
Szardínia vagy Szicília elleni támadási tervek, és 1943. január 23-án parancsot adtak ki, hogy az utóbbi szigetet a "kedvező
júliusi holdtöltekor" szállják meg. Az oroszok ezt nem tekintették nagy erőfeszítésnek, és neheztelésük a forráspontig
fokozódott. Ahogy Hull külügyminiszter fogalmazott emlékirataiban, az angol-orosz kapcsolatok légköre arra emlékeztetett,
ami pontosan négy évvel korábban, közvetlenül az 1939. augusztusi náci-szovjet szerződés előtt volt. Ekkor történt, úgy
tűnik, két végzetes esemény,
és egymással összeegyeztethetetlen döntést hoztak Washington és Moszkva legfelsőbb szintjein.
674

A Washingtonban hozott döntés az, amelyet már említettünk - az a döntés, hogy a háború utáni világban úgy próbálják
megnyerni a szovjet együttműködést, hogy mindent megtesznek azért, hogy a háborús időszakban elnyerjék a bizalmát és
együttműködését. Ez a döntés valószínűleg azon a meggyőződésen alapult, hogy Oroszország háború utáni viselkedését nem
lehetett volna a háború alatt ellene irányuló erőszakpolitikával irányítani, mivel egy ilyen erőfeszítés Hitler javára válna
anélkül, hogy Sztálintól bármilyen kikényszeríthető megállapodást elnyerhetett volna.
Úgy tűnik, Sztálin ekkor hozta meg döntését, hogy a háború utáni világban orosz biztonságra törekszik, de nem valamilyen
idealista nemzetközi szervezetben való baráti együttműködés tervével, ahogy Roosevelt remélte, hanem azzal, hogy a
Szovjetunió nyugati határain egy pufferterületet hoz létre a Moszkvával baráti kormányok alatt álló szatellitállamokból. Az
ilyen, valószínűleg kommunista irányítás alatt álló kormányok felváltanák azt a Cordon sanitaire-t, amelyet a nyugati
hatalmak az első világháborút követően Oroszország elszigetelésére hoztak létre, egy olyan "insanitaire"-nek nevezhető
kordonnal, amely a második világháborút követően a Szovjetuniónak a külvilágtól való elszigetelésére szolgálhatna.
Washington 1943. április 28-án értesült erről a lehetőségről a moszkvai amerikai nagykövet által, de kevés figyelmet fordított
a figyelmeztetésre, valószínűleg azért, mert szinte lehetetlen volt alternatív politikát találni a Szovjetunióval szemben.
A szovjet megvetés ellenére az afrikai és a földközi-tengeri katonai műveletek komoly erőfeszítéseket jelentettek a nem
militarizált nemzetek tapasztalatlan erői számára, bár nyilvánvalóan nem hasonlíthattak a náci-szovjet halálos csapdához,
amely több száz hadosztályt foglalt magában a kelet-európai síkságokon és erdőkben. Az észak-afrikai győzelem 1943
májusában fejeződött be. Két hónappal később következett Szicília megszállása. A stratégiai fontosságú sziget elleni támadás
a háború legnagyobb partraszállási támadása volt, nyolc hadosztály egyszerre, egymás mellett érte el a partot. A sziget
majdnem derékszögű háromszöget alkot, amelynek derékszöge a legészakkeletibb részén van, és a Messinai-szoros választja
el az olasz szárazföldtől, amely mindössze három mérföld széles. A partraszállások a sziget túlsó oldalán, a háromszög
hipotenzusán történtek, ahol a part délnyugati irányban, Tunézia felé néz. A brit Nyolcadik Hadsereg Montgomery tábornok
vezetésével, 250 000 emberrel, 818 hajóval és kísérőhajóval a szicíliai háromszög délkeleti pontján szállt partra, míg az
amerikai Hetedik Hadsereg (George Patton tábornok) 228 000 emberrel és 580 hajóval a britek bal oldalán, Gela két oldalán.
A négy olasz hadosztály és két német páncéloshadosztály védekező erői szétszóródtak a szigeten, és a szövetségesek
partraszállását ügyesen hajtották végre könnyű ellenállással szemben (1943. július 10.). A partra érve azonban a hadjáratot
ügyetlenül folytatták, mert a terület elfoglalását az ellenséges erők megsemmisítésével szemben előnyben részesítették:
Patton északnyugat felé haladt Palermo elfoglalására (július 22.), majd az északi part mentén kelet felé követte az ellenséges
erőket Messináig; Montgomery a keleti parttal párhuzamosan lassan észak felé haladva az Etnától nyugatra tett egy kitérőt.
A Messinai-szoros lezárására nem tettek erőfeszítéseket; ennek eredményeként a németek majdnem két hadosztályt
küldhettek erősítésként Olaszországból, és később, amikor a szigetet el kellett hagyni, ugyanilyen szabadon kiüríthették azt,
és hét nap alatt emberveszteség nélkül közel 40 000 katonát, 9650 járművel és 17 000 tonna készletet szállítottak a Messinai675

szoroson át Olaszországba. Ezzel egy időben, egy külön hadműveletben 62 000 olasz katona szintén a szárazföldre menekült.
Augusztus 17-re Szicíliát elfoglalták, de az evakuált ellenséges erők újjászerveződtek, hogy magát Olaszországot megvédjék.
Az olaszoknak nem volt ínyükre Olaszország védelme. Mussolini intézkedése folytán és saját akaratuk ellenére 1940
júniusában belerángatták őket a háborúba, és 1943-ra szívből elegük lett az egészből. Ez az elégedetlenség már jóval a júniusi
szicíliai támadás előtt teljesen kifejlődött. Februárban a Duce a vejét, Ciano grófot és Dino Grandi grófot, mint
külügyminisztert és igazságügy-minisztert, defetizmusuk és ellenállásuk miatt elbocsátotta külügyminiszteri és igazságügyminiszteri tisztségükből. De ezek a tulajdonságok tovább terjedtek, még a kormány legbelsőbb köreiben is. Szicília
megszállása adta meg a végső lökést ennek a fejlődésnek. Július 24-én a Fasiszta Nagytanács elfogadott egy indítványt,
amely a kormány összes szerve alkotmányos funkcióinak visszaállítását és a fegyveres erők teljes körű parancsnokságának
visszaállítását követelte a királytól. Ez a 18-8 arányban elfogadott indítvány lényegében Mussolinivel szembeni
bizalmatlansági szavazást jelentett. Másnap reggel a király a Duce lemondását követelte, és amikor a Duce elhagyta a palotát,
letartóztatta.
Mussolini bukása 1943. július 25-én, miután több mint húsz évig volt hatalmon, semmit sem javított Olaszország helyzetén.
A király, aki ellenezte a parlamentáris rendszer vagy felelős kormány felállítását, Pietro Badoglio marsallt, Etiópia
meghódítóját állította a kormány élére, de nem engedte, hogy nem fasiszta vezetőkből álló kabinetet hozzon létre. A Fasiszta
Pártot felszámolták, és a fasiszta milíciát beolvasztották a reguláris hadseregbe, de sem a közigazgatásból, sem a fegyveres
erőkből nem lehetett megszabadulni a fasiszta szimpatizánsoktól. Összességében Mussolini bukását az olasz nép üdvözölte,
de nem politikai eszmék miatt, hanem egyszerűen azért, mert úgy vélték, hogy ez a háború végéhez és az élelmiszeradagolás
megszűnéséhez vezet. Egyik sem valósult meg, mert a szembenálló erők erőviszonyai túlságosan kiegyenlítettek voltak
Olaszországban ahhoz, hogy döntő eredményt lehessen elérni.
Olaszország 1943-as története az elvesztett lehetőségek története, talán szükségszerűen elvesztett, de mégis csalódást okozott
minden érintettnek. Ha az események kedvezően alakulnak, Olaszország talán már az év nyarán kikerülhetett volna a
háborúból, és a németeket nem sokkal később kiűzhették volna a félszigetről. Ehelyett Olaszországot darabokra szaggatták;
népei és a megszálló szövetséges csapatok nagy megpróbáltatásokat szenvedtek el; és az ország olyan lassan került ki a
háborúból, hogy a németek 1945-ben, a végső kapitulációkor még mindig olasz földön harcoltak.
Olaszország ezen általános szerencsétlenségei több erő együttes működésének az eredményei voltak. Az egyik Olaszország
katonai gyengesége volt Németországgal szemben; ez lehetetlenné tette, hogy Olaszország befejezze a háborút, vagy akár
csak megadja magát a szövetségeseknek, mert minden erre irányuló kísérlet az egész ország és a szövetségesek azonnali
német megszállásához vezetett volna.
vezetőinek, az egyiknek a kizsákmányolására és elpusztítására, a másiknak a lemészárlására. Olaszország túlságosan gyenge
volt ahhoz, hogy a németeket elég sokáig visszatartsa ahhoz, hogy lehetővé tegye Olaszország szövetséges megszállását. A
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második tényező a szövetségesek gyengesége volt, mivel erőiket az Overlordra való felkészülés során Nagy-Britanniába
irányították át: ez azt jelentette, hogy a szövetségeseknek nem volt elég erejük ahhoz, hogy gyorsan bevonuljanak
Olaszországba, hogy megvédjék azt a teljes német megszállástól, még ha Olaszország titokban meg is adná magát a
szövetségeseknek, és együttműködne a bevonulásukkal. A harmadik tényező az olaszokkal szembeni teljes bizalmatlanság
volt mind a németek, mind a szövetségesek részéről. Ez a bizalmatlanság, amelyért az olaszok legalább két generáción át
tanúsított kül- és belpolitikai magatartása egyaránt felelős, az egész helyzet kulcsa volt. Az olaszországi harcoknak csak úgy
lehetett volna gyorsan véget vetni, ha Olaszország titokban megadja magát a szövetségeseknek, és együttműködik velük egy
azonnali nagyszabású észak-olaszországi invázióban, de a szövetségesek túlságosan bizalmatlanok voltak az olaszokkal
szemben ahhoz, hogy egy ilyen tervben együttműködjenek velük, vagy akár egy titkos megadást is elfogadjanak. Végül pedig
a negyedik akadály a szövetségesek fából vaskarika és rugalmatlan ragaszkodása volt a feltétel nélküli megadáshoz, amely,
bármennyire is értelmetlen volt, mégis lehetetlenné tette a Badoglio-kormány számára, hogy a szövetségesekkel mint a
németek elleni társhadviselőkkel együttműködjön (ahogyan azt szerette volna), vagy hogy a németek előtt elég ideig titokban
tartsa a megadást, hogy megelőzze erőszakos reakcióikat. A feltétel nélküli megadás nem csak a társháborút és a titoktartást
zárta ki, hanem az olaszokat is tehetetlenné tette a németekkel szembeni ellenállással szemben. Mindenekelőtt ez a négy
tényező lehetetlenné tette Róma német elfoglalásának megakadályozását, amely bizonyos értelemben az egész probléma
középpontja volt.
A németek, akiknek nyolc hadosztályuk volt Olaszországban, megduplázták ezt a számot, amint értesültek Mussolini
bukásáról. Visszautasították a Badoglio-kormány kérését, hogy a Balkánon és Oroszországban lévő ötvenhárom olasz
hadosztály közül bármelyik hazatérhessen, így túszként tartották őket. Amikor a Badoglio-kormány augusztus 16-án
Madridon keresztül kapcsolatba lépett a szövetségesekkel, és felajánlotta, hogy csatlakozik hozzájuk a Németország elleni
harcban, csak annyit tudott elérni, hogy feltétel nélküli megadást követeltek tőle. Napokig tartó tárgyalások után szeptember
3-án aláírták a szövetségesek feltételeit elfogadó fegyverszünetet, azzal a kikötéssel, hogy azt titokban tartják mindaddig,
amíg a szövetségesek csapatai nem állnak készen arra, hogy a szárazföldön partra szálljanak. Három nappal később az olasz
kormány felfedezte, hogy a szövetségesek már folyamatban lévő partraszállási művelete csak kis létszámú volt, és a
Nápolytól délre fekvő Salerno felé tartott, ahol nem tudott volna segíteni az olaszoknak abban, hogy ellenálljanak az
Olaszország nagy részének elfoglalására irányuló német erőfeszítéseknek. Ragaszkodtak ahhoz, hogy a fegyverszünet
kihirdetését és a szövetséges ejtőernyősök előzetes "ledobását" Rómában addig halasszák el, amíg elegendő szövetséges erő
nem kerül ütőtávolságba Rómától, hogy megvédje a várost a közelében lévő német csapatoktól. Eisenhower ezt elutasította,
és szeptember 8-án, egy nappal azelőtt, hogy az amerikai hetedik hadsereg partra szállt volna Salernóban, közzétette az olasz
kapitulációt.
A németek az olasz "árulás" és a szövetségesek dél-olaszországi inváziójának hírére a rájuk jellemző gyorsasággal reagáltak.
Miközben a Közép-Olaszországban rendelkezésre álló erők a salernói partraszállás felé közeledtek, egy páncéloshadosztály
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Rómába verekedte magát, az olasz csapatokat mindenütt lefegyverezték vagy megfélemlítették, és a Badoglio-kormány
Viktor Emánuel királlyal együtt kénytelen volt a britek által ellenőrzött Brindisi környéki területre menekülni.
Az olasz flotta nagy része a Földközi-tengeren a szövetségesek ellenőrzése alá menekült, de számos hajót elsüllyesztettek a
németek, vagy elsüllyesztették, hogy ne kerüljenek a kezükbe. A oldalon
Olaszország nagy részén politikai bénultság és zűrzavar uralkodott; egyes helyeken az olaszok egymás ellen harcoltak, vagy
egyszerűen meggyilkolták egymást, míg a vélemények az egyik véglet teljes közömbösségétől a másik véglet erőszakos
fanatizmusáig terjedtek.
Hogy legyen valami jogi ürügyük Olaszország ellenőrzésére, a németek ejtőernyősöket küldtek, hogy kiszabadítsák
Mussolinit a Gran Sasso hegységben lévő nyári szállodában lévő "börtönéből", és légi úton Észak-Olaszországba menekítsék,
ahol a németek által kiválasztott, "neofasisztákból" álló kormányt mutattak be neki Olasz Szociális Köztársaság néven (1943.
szeptember 13-15.). A fasizmus volt dukátja megtört és kimerült, a német kegyetlenség és az őt körülvevő korrupt és bűnöző
neofasiszták hajlékony eszközévé vált. Ebben a csoportban a legbefolyásosabbak Mussolini szeretőjének, Clara Petaccinak a
családja volt, amelyet Ciano gróf "a prostituáltak és fehér rabszolgák azon körének nevezett, amely néhány éve az olasz
politikai életet sújtja".
A szövetségesek kezében a király és Badoglio 1943. szeptember 29-én egy újabb, jóval hosszabb fegyverszünet aláírására
kényszerült; annak rendelkezéseivel "az olasz kormányt kézzel-lábbal megkötözték, és teljesen alávetették a szövetséges
kormányok akaratának, amelyet a szövetséges főparancsnokon keresztül fejeztek ki". Ennek az akaratnak megfelelően
október 13-án a királyi kormány hadat üzent Németországnak.
Miközben a szövetséges erők lassan visszaszerezték olasz területeket a németek szívós szorításából, a királyi kormány
továbbra is alárendeltje maradt hódítóinak. A polgári ügyek közvetlenül az előrenyomuló harcvonalak mögött teljesen
katonai kézben voltak a megszállt területek szövetséges katonai kormánya (Allied Military Government of Occupied
Territory, AMGOT) nevű szervezet keretében; távolabb a polgári ügyek a Szövetséges Ellenőrző Bizottság alá tartoztak.
Ezeknek a szervezeteknek a létrehozása, tisztán angol-amerikai alapon, az elsőként "felszabadított" tengelyhatalmi terület
irányítására, nagyon fontos precedenssé vált a szovjet magatartás számára, amikor seregeik elkezdték elfoglalni az ellenséges
területeket Kelet-Európában: Az oroszok azzal érveltek, hogy kizárhatják az angol-amerikaiakat a katonai kormányzás aktív
részvételéből keleten, mivel korábban nyugaton már kizárták őket ebből a részvételből.
Miközben ezek a politikai események zajlottak, a katonai előrenyomulás csigalassúsággal haladt. A szövetségesek
olaszországi inváziója, amerikai nyomásra, nagyon korlátozott erőforrásokat kapott egy nagyon nagy feladathoz. Az
olaszországi erőforrásoknak ez a korlátozása azt kívánta megakadályozni, hogy a britek az olaszországi hadjáratot ürügyként
használják fel az 1944 tavaszára tervezett, a La Manche-csatornán átívelő, Európa elleni támadás késleltetésére vagy
elhalasztására. Az amerikaiak csak az erőforrások ilyen, kifejezetten kimondott korlátozása mellett fogadták el a britek
678

javaslatát, hogy egyáltalán inváziót indítsanak a szárazföldi Olaszország ellen. 1943 májusában, egy washingtoni plenáris
ülésen az egyesített vezérkari főnökök 1944 májusát tűzték ki céldátumként a Csatornán átívelő európai invázióra 29
hadosztállyal, elrendelték a Németország elleni teljes körű légi támadást 2700 nehéz és 800 közepes bombázóval, teljes
ellenőrzést adtak az amerikai vezérkari főnököknek a Japán elleni csendes-óceáni háború felett, és felkérték Eisenhower
tábornokot, hogy készítsen terveket Olaszország inváziójára, a rendelkezésre álló erőkön kívül más erők felhasználásával. Ez
utóbbi korlátozást július 26-án megismételték, amikor a tábornokot utasították, hogy terveit hajtsa végre...
Olaszország lerohanása kétirányú erőfeszítés volt. Szeptember 3-án két brit hadosztály Montgomery tábornok vezetésével
átkelt a Messinai-szoroson, és kevés ellenállással szemben megkezdte az észak felé való mozgást. Hat nappal később egy brit
légideszant-hadosztály Bizertéből partra szállt Tarantónál, és megkezdte a mozgást az Adriai-tenger partján. Ugyanezen a
napon, szeptember 8-án a Mark W. Clark altábornagy vezette két amerikai és két brit hadosztályból álló V. hadsereg partra
szállt Salernónál. A partraszállás helyszíne a híres Nápolyi-öböltől délre eső következő öbölben volt, és attól a zord
Sorrentói-félsziget választotta el. A taktikai meglepetés fenntartása érdekében nem volt előzetes bombázás a haditengerészet
ágyúival, és az amerikai egységek a súlyosan aláaknázott és szögesdrótozott partokon keresztül egyenesen a német 16.
páncéloshadosztály arcába érkeztek. Három napon belül hat német hadosztály, közülük négy motorizált, hatszáz harckocsival
a salernói partvonal körül állt. Heves harcokban lassan sikerült a területet kiterjeszteni, bár egy ponton a német
ellentámadások majdnem áttörtek a partra. A német tankok elleni tengerészeti ágyútűz volt a döntő tényező az oda-vissza
küzdelemben.
Szeptember 13-án az amerikai 82. légideszant hadosztály a partraszállás mögé került. Körülbelül ugyanekkor az ÉszakOlaszországban parancsnokságon lévő Rommel megtagadta, hogy erősítést adjon Kesselringnek délen. Szeptember 16-án az
utóbbi parancsnok engedélyezte a visszavonulást a térségből, hogy a haditengerészeti ágyútűz hatósugarán kívülre kerüljön.
Ugyanezen a napon Montgomery nyolcadik hadserege kapcsolatba lépett Clark ötödik hadseregével, és a szövetségesek
vonala Olaszországon át az Adriai-tengerig húzódott. Ez a vonal lassan haladt észak felé, és 1943 októberének első napján
elfoglalta Nápolyt. A város egy romhalmaz volt, tele roncsokkal és erősen felrobbantva; a vízellátást szándékosan
szennyezték, és minden élelmiszerraktárat és kormányzati iratot megsemmisítettek; a teljesen lángokban álló kikötő területét
elsüllyedt hajókkal, mozdonyokkal és más nagyméretű tárgyakkal töltötték fel, hogy használhatatlanná tegyék. Ez volt az a
fajta helyzet, ahol az amerikai energia, humanitárius szellem és leleményesség tündökölt; a higiéniát és a rendet azonnal
helyreállították, az éhező olaszok számára élelmet biztosítottak, és a kikötőt olyan sikeresen megtisztították, hogy az
\hogy három hónapon belül a háború előtti névleges kapacitását meghaladó tonnatartalmat tudott kezelni.
Október 7-re a szövetségesek előrenyomulását megállították a Volturno folyó vonalán, Nápolytól húsz mérföldre északra.
Két hónappal később, amikor Eisenhower tábornokot áthelyezték, hogy átvegye a Nyugat-Európa közelgő inváziójának
főparancsnokságát, a szövetséges vonalak nem haladtak észak felé a német Gustav-vonalnál tovább. Ez a Rómától nyolcvan
mérföldre délre húzódó, nagyjából a Rapido folyót nyugaton és a Garigliano alsó folyását keleten követő vonal minden
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előnyét kihasználta a zord terepviszonyoknak, és lehetővé tette az ellenség számára, hogy súlyos veszteségeket okozzon a
támadóknak, különösen a nagy rettegett német 88 mm-es ágyúk tüzérségi tüzével. Ennek az állásnak az átfésülésére kétéltű
partraszállást rendeltek el a német hátországon túl Anziónál, a Pontinai-mocsaraktól északra, Rómától harminc mérföldre
délre. Eredetileg a partraszállást egy műveletben kellett volna végrehajtani, így a szövetséges erők nyolc napra a parton
maradtak volna ellátással, és nem volt lehetőségük a tengerről érkező erősítésre vagy utánpótlásra. Ez azon a várakozáson
alapult, hogy a fő szövetséges erők délről időben feljönnek, hogy felváltják az új partraszállást. Amikor világossá vált, hogy a
szövetséges erők nem tudnak előrenyomulni a félszigeten, a tervet december 22-én törölték. Három nappal később, egy sietve
megtartott
Tuniszba összehívott konferencián Churchillnek sikerült elérni, hogy a tervet visszaállítsák, felajánlva egy brit hadosztályt az
eredetileg tervezett egyetlen amerikai hadosztály mellé.
1944. január 20-án Clark tábornok megpróbált átkelni a megáradt Rapido folyón annak a nagy hegynek a lábánál, amelyen
Monte Cassino ősi bencés kolostora állt. Célja az volt, hogy észak felé, Anzio felé nyomuljon előre. Kétnapos véres harcok
után az átkelést fel kellett adni; még aznap (január 22-én) a két szövetséges hadosztály partra szállt Anziónál, abban a
reményben, hogy elvágják a Monte Cassino felé dél felé tartó német összeköttetéseket. A partraszállás könnyű volt, de
Kesselring marsall egy héten belül elegendő erőt tudott átcsoportosítani a Rapido frontról, hogy lezárja az anzioi partvidéket.
Bár a szövetségesek további négy hadosztályt küldtek az anzioi hadműveletbe, így összesen hatot, nem tudtak kitörni a német
szorításból. Az eredmény egy patthelyzet volt, amelyben a németek a Rapido és az Anzio vonalat is tartani tudták azáltal,
hogy szükség szerint gyorsan átcsoportosították erőiket egyikről a másikra.
Ahogy az egy patthelyzetben lenni szokott, sok kritika érte ezeket a hadműveleteket, különösen a szövetségesek részéről. Azt
sugallták, hogy a Rapido tartásában elért német siker a tüzérségi tűz pontosságának köszönhető, és hogy ezt a Monte Cassino
tetején lévő ősi kolostorból (amelyet Szent Benedek alapított Kr. u. 529-ben) figyelték meg. Azt is felvetették, hogy Clark
tábornoknak légi bombázással kellett volna megsemmisítenie a kolostort, de ezt elmulasztotta, mert katolikus volt. 1944.
február 15. után Clark tábornok valóban teljesen elpusztította a helyszínt a légierő bombáival, anélkül, hogy a helyzeten
bármit is segített volna. Ma már tudjuk, hogy a németek nem használták a kolostort; de miután mi leromboltuk, a romok közé
ásták magukat, hogy erősebb védelmet építsenek.
A holtpont a Gusztáv-vonalon 1944 májusának második felében tört meg. Ekkor már francia, lengyel és olasz egységek
harcoltak a szövetségesek oldalán, így huszonhét szövetséges hadosztály állt szemben húsz német hadosztállyal. Május I. 6án egy francia hadtest átkelt a Garigliano folyón, három nappal később pedig szörnyű veszteségek után egy lengyel
hadosztály elfoglalta Monte Cassinót. Kesselring mogorván visszavonult észak felé, őt követték a szövetséges erők. Az
utóbbiakat a felszabadult olaszok hisztérikus lelkesedéssel fogadták. Május 2-án felvették a kapcsolatot az anzioi erőkkel, és
1944. június 4-én az amerikai 88. hadosztály, egy kizárólag szelektív szolgálatot teljesítő egység bevonult Rómába.
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Ahogy a felszabadító erők bevonultak, és a németek sietve visszavonultak, Rómában szinte őrültekháza alakult ki. A németek
és az újfasiszta titkosrendőrség által fogva tartott foglyok százait gyilkolták meg celláikban, és tehetetlen civileket gyilkoltak
meg túszként vagy megtorlásként a visszavonuló német erők. A német vonalak mögötti gerillabandák jó szolgálatot tettek a
szövetségesek ügyének, zaklatták a kommunikációt, segítették a szövetséges hírszerzést és segítették a szökésben lévő
foglyokat. E gerillák közül sokan a társadalmi forradalomért és Olaszország felszabadításáért is harcoltak, és közöttük sok
volt a rivalizálás, sőt az erőszakos konfliktus is. A domináns befolyást a kommunisták gyakorolták, akik fegyelmezettebbek
és szigorúbban ellenőrzöttek voltak, mint a nem kommunista egységek.
Mussolini bukása jelentős lendületet adott a háború utáni tervezésnek a szövetséges táborokban. Az 1939 és 1943 közötti
sötét napokban már volt ilyen, de összességében a szövetséges vezetők vonakodtak olyan projektek mellett elkötelezni
magukat, amelyek korlátoznák cselekvési szabadságukat a háború vezetésében vagy a háború diplomáciai és
propagandisztikus hátterének manipulálásában. Az egyik ellenséges állam összeomlása azonban szükségessé tette, hogy
komoly figyelmet szenteljenek a háború utáni terveknek. Ugyanakkor az olaszországi tapasztalatok megmutatták, hogy a
háború utáni korszak problémái sokkal szélesebb körűek lesznek, mint pusztán politikai vagy diplomáciai, és olyan mértékű
társadalmi, gazdasági és ideológiai problémákat fognak magukban foglalni, amilyeneket korábban soha nem tapasztaltak.
Világos volt, hogy a szegénység, a zűrzavar és az emberi szenvedés, amellyel előrenyomuló hadseregeink Olaszországban
találkoztak, tízszeresére fog növekedni, amikor Németország sokkal elkeseredettebb ellenállását legyőzték.
Annak érdekében, hogy elkerüljék a Darlánnal és más "vichyistákkal" kötött széles körű szövetséges "alkuk"
megismétlődését, Olaszország megszállt területeit egy teljesen katonai szövetséges kormánynak vetették alá, bár, hogy e
kormány jogi folytonosságát és jogi igazolását megkapja, a különböző megállapodásokat Badoglio írta alá. Még ez a csekély
kapcsolatfelvétel is a baltás-fasiszta vezetőkkel kedvezőtlen megjegyzéseket váltott ki bizonyos amerikai körökben, bár
ugyanakkor és általában ugyanezekben a körökben ellenezték a tisztán katonai közigazgatás alternatívaként való
alkalmazását. Az egyetlen másik lehetőség az lett volna, ha az újonnan felszabadított területeket a helyi antifasiszta
bennszülött csoportoknak adják át. Ez utóbbi megoldás szóba sem jöhetett, mert ezek a csoportok általában annyira elszántak
voltak a társadalmi és gazdasági forradalomra, hogy olyan konfliktusokat és zavargásokat szítottak volna, amelyek
veszélyeztették volna megszálló hadseregeink helyzetét, és minden bizonnyal fokozták volna azokat a társadalmi és
gazdasági problémákat, amelyeket a legtöbb amerikai mindenképpen csökkenteni akart. Ezek a társadalmi és gazdasági
problémák többnyire nagyon gyakorlati jellegűek voltak, és az éhezéssel, a betegségekkel, a közrenddel és a kitelepítettek
ellátásával foglalkoztak.
Mindezeket a problémákat drasztikusan növelte a német erők kíméletlen pusztító ereje, ahogy visszahúzódtak maga
Németország felé. Az élelmiszerkészleteket elvitték vagy megsemmisítették; milliók maradtak hajléktalanok, sokan közülük
távol az otthonuktól és a féléhség és a betegségek szánalmas körülményei között. Ezek a körülmények, amelyek a háború
végéhez közeledve folyamatosan romlottak, nagy hatással voltak az amerikaiak humanitárius érzelmeire, és olyan
problémákat vetettek fel, amelyekkel az amerikai nagylelkűség és szervezeti hatékonyság jól tudott megbirkózni. Másrészt az
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amerikaiak politikai érdekei gyengék voltak, ideológiai képzettségük szűk volt, és szívesen kerülték az olyan problémákat,
mint a kormányformák, a vagyonelosztás mintái vagy a nacionalista viták. Nem meglepő tehát, hogy a háború utáni amerikai
tervezés és az amerikai adminisztrátorok magatartása elhanyagolta az utóbbi típusú problémákat, hogy energiáikat az anyagi
túlélés gyakorlatiasabb feladatainak szenteljék. A politikai, jogi vagy ideológiai problémákkal kapcsolatban az amerikai
"felszabadítók" a demokrácia, a magántulajdon és a szabadság meglehetősen homályos és idealista dicséretén túl nem sokat
tudtak nyújtani.
Miközben az angol-amerikaiak katonai erőfeszítései 1943 első hónapjaiban a nyilvánosság szeme láttára győzelemről
győzelemre haladtak, egy nagyon baljós helyzet alakult ki.
a színfalak mögött a Szovjetunióval való kapcsolatukban. Már említettük a bizonyítékokat arra, hogy Washingtonban és
Moszkvában ebben az időben meglehetősen összeegyeztethetetlen döntések születtek a háború utáni világról. Úgy tűnik,
hogy Washingtonban az a döntés született, hogy a Szovjetuniónak tett háborús engedményekkel minden erőfeszítést
megtesznek annak érdekében, hogy az oroszok együttműködjenek egy háború utáni nemzetközi szervezetben, és hogy
minden területi problémát a háború utáni időszakra hagynak. Moszkvában úgy tűnik, az volt a döntés, hogy az angolamerikai hatalmakban nem lehet megbízni, és hogy a Szovjetuniónak arra kell törekednie, hogy a háború utáni biztonságát
egy sor szatellit- és pufferállam létrehozásával biztosítsa nyugati határain. E nézetek összeegyeztethetetlensége vezetett az
1943. májusi lengyel válsághoz.
Lengyelország 1939. szeptemberi náci-szovjet felosztása után Franciaországban, majd Londonban lengyel száműzetésben
lévő kormányt hoztak létre, amelynek miniszterelnöke Wladyslaw Sikorski tábornok volt. Ezt a kormányt, bár a világ nagy
része a legyőzött lengyel kormány utódjaként ismerte el, sem a tengelyhatalmak, sem a Szovjetunió nem ismerte el. Ezek úgy
tettek, mintha Lengyelország megszűnt volna létezni. Oroszország, amely megkapta Lengyelország felét, a 35 millió lakosú
Lengyelországból 13,2 millióval, ezeket a területeket a Szovjetunióhoz csatolta, szovjet állampolgárságot írt elő a
lakosoknak, és több mint egymillióan kényszerültek Oroszország más részeibe menni, hogy bányákban, gyárakban vagy
gazdaságokban dolgozzanak. A lengyelek közül a legtöbb művelt vagy hivatásos személyt letartóztatták, és a lengyel
hadseregek fogságba esett tisztjeivel együtt koncentrációs táborokba zárták őket. Időközben Lengyelország Németország
által elfoglalt részeit két részre osztották, amelyek közül a nyugati részt (10,5 millió lakossal) Németországhoz csatolták, a
többit (11,5 millió lakossal, Varsóval együtt) pedig Lengyelország főkormányaként szervezték meg német közigazgatás alatt.
A nácik arra törekedtek, hogy minden lengyel etnikumot a főkormányba kényszerítsenek; hogy közvetlenül vagy a
rabszolgamunka kimerítése és alultápláltsága révén kiirtják a lengyel nép minden művelt elemét; és hogy lelkiismeretfurdalás nélkül meggyilkolják az ország nagyszámú zsidó lakosságát.
A Szovjetunió elleni 1941. június 22-i német támadás rövid időre megfordította a Kreml hozzáállását Lengyelországhoz. A
Szovjetunió, nyilvánvalóan azért, hogy lengyel támogatást szerezzen a Németország elleni harcban, újra felvette a
diplomáciai kapcsolatokat a londoni lengyel száműzetésben lévő kormánnyal, és 1941. július 30-án megállapodást írt alá,
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amellyel az 1939-es szovjet-német felosztási szerződéseket felmondták, általános amnesztiát adtak a Szovjetunióban
bebörtönzött lengyel állampolgároknak, és Wladyslaw Anders tábornoknak engedélyezték, hogy a Szovjetunióban élő
lengyelekből új lengyel hadsereget szervezzen. A hadsereg létrehozására irányuló erőfeszítéseket hátráltatta az a tény, hogy
mintegy 10 000 lengyel tisztet, valamint mintegy 5000 lengyel értelmiségit és szakembert, akiket három nyugat-oroszországi
táborban tartottak fogva, nem sikerült megtalálni. Ezenkívül a szovjet csapatok által 1939 szeptemberében elfogott 230 000
lengyel hadifogolyból legalább 100 000-et a szovjet munkatáborokban éhezés és túlhajszoltság miatt kiirtottak, és több mint
egymillió lengyel civilt hasonlóan kezeltek.
A szovjet hatóságok állandó akadályokat gördítettek Anders tábornok azon erőfeszítései elé, hogy keleten újjáépítse a lengyel
hadsereget. Amikor a 70 000 katonából és sok ezer lengyel civil menekültből álló haderő élelmezésére 26 000-re
csökkentették a fejadagokat, Anders elérte, hogy
engedélyt kapott arra, hogy haderejét Iránba evakuálja (1942 márciusában). Ez az alakulat volt az, amely a következő
években olyan jól harcolt Olaszországban és Nyugat-Európában.
Amint Anders csapatai elhagyták Oroszországot, a szovjet vezetők lengyel és orosz kommunisták egy csoportját az
úgynevezett Lengyel Hazafiak Szövetségébe kezdték szervezni, amely egy lengyel nyelvű rádióállomást és egy új,
kommunista irányítású lengyel hadsereget támogatott Oroszországban. 1943 januárjában Moszkva arról tájékoztatta a
londoni Sikorski-kormányt, hogy minden lengyel, aki a szovjet csapatok által 1939 szeptemberében megszállt
tartományokból származik, szovjet alattvalónak minősül.
Miközben a szovjet-lengyel kapcsolatok megromlottak, a német rádió 1943. április 13-án hirtelen bejelentette, hogy a német
erők a megszállt Oroszországban, az oroszországi Szmolenszk melletti Katynban tömegsírokat fedeztek fel, amelyekben
5000 lengyel tiszt holtteste volt, akiket a szovjet hatóságok 1940 tavaszán gyilkoltak meg. Moszkva ezt náci
propagandatrükknek nevezte, és kijelentette, hogy a lengyel tiszteket maguk a nácik gyilkolták meg és temették el, amikor
1941 augusztusában, a szovjet terület és koncentrációs táborok elfoglalásával elfoglalták a tiszteket és a települést. Amikor a
londoni lengyel kormány kérte, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt vizsgálja ki ezt a bűntényt a helyszínen, a szovjet kormány
megszakította a diplomáciai kapcsolatokat a Sikorski-kormánnyal, arra hivatkozva, hogy az a szovjetellenes érzelmek miatt a
náci propaganda áldozatává vált.
A katyni mészárlások évekig viták tárgyát képezték. Ma már kétségtelen, hogy a bizonyítékok nagy tömege arra utal, hogy a
4243 áldozatot 1940 kora tavaszán, és nem 1941 augusztusában (vagy később), amikor a terület német megszállás alatt állt,
tarkón átlőtték. Ezek a bizonyítékok, amelyek egyértelműen a szovjet bűnösségre utalnak, a következőket tartalmazzák: (1)
az áldozatok a háború 1939-es kitörésekor kiadott egyenruhát és csizmát viselték, és ezek jó állapotban voltak, minimális
kopást mutattak, ami 1940 áprilisában még igaz lehetett, de 1941 augusztusában már nem lehetett igaz; (2) a holttesteken
lévő összes levél, napló vagy dokumentum 1940 májusát megelőző dátummal rendelkezett, és semmiképpen sem későbbi; (3)
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az áldozatok a sírokban csoportosan voltak elhelyezve, ugyanabban a sorrendben, ahogyan 1940 márciusában és áprilisában a
kozielszki szovjet koncentrációs táborból elszállították őket; (4) az áldozatok 1940 áprilisáig leveleket írtak családtagjaiknak
otthon, de később nem; (5) a szovjet hatóságok 1940 áprilisáig kézbesítették az áldozatok családtagjaiknak küldött leveleit,
de ezt követően kézbesíthetetlennek minősítve visszaküldték a feladónak; (6) magánbeszélgetésekben különböző szovjet
hatóságok különböző időpontokban elismerték a gyilkosságokat. Sok más bizonyíték is bizonyítja a szovjet bűnösséget ebben
az ügyben, de nem szabad elfelejteni, hogy mind Szovjet-Oroszország, mind a náci Németország eltökélt szándéka volt
minden lengyel vezető és a lengyel nemzet kiirtása a vezető nélküli lengyelek rabszolgamunkássá való lefokozásával, és
hogy Németország is megölte volna ezeket a lengyel tiszteket, ha elfogja őket, hiszen a németek a háború alatt 4 000 000
lengyelt irtottak ki ilyen módon. Bár a katyni holttestek száma kevesebb, mint 5000 volt, a meggyilkolt tisztek száma ennek
majdnem kétszerese volt, a többit, úgy tűnik, a Fehér-tengerbe fojtották.
A szovjet-lengyel kapcsolatok 1943 tavaszán bekövetkezett válsága fordulópontot jelent a Németország ellen harcoló három
nagyhatalom viszonyában, bár ezt a tényt akkoriban minden igyekezetükkel igyekeztek elrejteni. 1943 márciusától kezdve a
szovjet hatóságok mindent megtettek, hogy a Lengyel Hazafiak Szövetségét mint a saját hazájukban még mindig szenvedő
lengyelek törekvéseinek központját felépítsék, miközben ezzel egy időben Washington évi 12,5 millió dolláros támogatást
kezdett fizetni a lengyel száműzetésben lévő lengyel kormánynak, hogy finanszírozza lengyelországi földalatti szervezeteit és
a latin-amerikai országokkal való diplomáciai kapcsolatait. Magán Lengyelországon belül a londoni kormánynak hamarosan
titkos hadserege és titkos földalatti kormánya volt, beleértve a parlamentet, az iskolákat és a bírósági rendszert. Ez a kormány
titokban ülésezett, döntéseket hozott, és ítéleteket hajtott végre a hűtlen lengyeleken, különösen a nácikkal kollaborálókon.
A náci tervek a lengyelek és a lengyel nemzet végső kiirtását célozták. 1939-1940 telén a Németországhoz csatolt nyugati
területekről az összes lengyelt néhány órás határidővel, utcáról utcára deportálták a főkormányszékbe. Ez utóbbi területeken
Hans Frank és Arthur Seyss-Inquart uralma alatt minden vagyont elkoboztak és elszállítottak, ami Németország számára
felhasználható volt; minden lengyel felsőoktatási vagy kulturális intézményt megszüntettek, így csak az elemi iskolákat (és
ezeket német nyelven tartották) engedélyezték; minden kiemelkedő személyt meggyilkoltak; milliókat deportáltak nyugatra,
hogy rabszolgamunkásként dolgozzanak a német gyárakban; a németek által lefoglalt élelmiszerkészletek révén a
megmaradtak élelmiszerfogyasztását a napi szükséglet negyedére (600 kalóriára) csökkentették; és különböző intézkedéseket
hoztak, például a nemek szétválasztásával, hogy megakadályozzák a lengyelek szaporodását. Ilyen körülmények között
figyelemre méltó, hogy a lengyel szellemet nem sikerült megtörni, hogy a lengyelek százezrei továbbra is ellenálltak
gerillacsapatokban, a "Grot" (Stefan Rowecki) és "Bor" (Thaddeus Komorowski) tábornokok vezette földalatti "Honi
Hadseregben", és hogy továbbra is virágzott a szabotázs, a propaganda, a kémkedés és a londoni lengyel kormánnyal való
kommunikáció.
Abban az időben, amikor ezek az események zajlottak, az angol nyelvű világ népe szinte egyáltalán nem tudott a színfalak
mögött zajló diplomáciai vitákról, és szinte ugyanilyen kevéssé volt tisztában a németek által megszállt Európában uralkodó
életkörülményekkel. Ellenben teljes mértékben tisztában voltak az észak-afrikai győzelemmel, Szicília meghódításával és az
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olaszországi invázióval. Az ezekkel a hadjáratokkal kapcsolatos stratégiai döntések, és mindenekelőtt az 1943
szeptemberében hozott döntés, hogy elutasították Churchill balkáni hadjáratra vonatkozó terveit, hogy 1944-re a Csatornán
átívelő offenzívára koncentráljanak, alapvető fontosságúak voltak a háború utáni Európa formájának meghatározásában. Ha
az 1943-as stratégiai döntést másképp hozták volna meg, és elhalasztották volna a Csatornán átívelő támadást, és helyette az
Égei-tenger felől Bulgárián és Románián át Lengyelország és Szlovákia felé irányuló támadásra összpontosítottak volna, a
háború utáni helyzet egészen másképp alakult volna. Ezt bizton állíthatjuk, még ha nem is tudjuk biztosan megmondani,
hogy mi lett volna a különbség.
1943 folyamán, miközben Roosevelt, Churchill és Sztálin még mindig a háború vezetésének szentelték legfőbb figyelmüket,
külügyminisztereik, Cordell Hull, Anthony Eden és Vjacsiszlav Molotov egyre nagyobb figyelmet szenteltek a háború utáni
problémák tervezésének. E problémák közül a legfontosabbak, amelyeket megvitattak, a következők voltak: (1) a gazdasági
a győztes hatalmak leszerelése, (2) a legyőzött országok és a felszabadított területek segélyezése és rehabilitációja, (3) a
menekültek és a kitelepítettek problémái, (4) a pénzügyi és a nemzetközi pénzváltás problémái, (5) a legyőzött államokban a
"háborús bűnösök" megbüntetése, (6) ezen államok és a felszabadított államok kormányformái, (7) területi kérdések, mint
például Németország, Magyarország vagy Lengyelország határai, (8) a győztesek és a legyőzöttek gyarmati birtokainak, vagy
ahogyan ezeket nevezték, "függő területeinek" rendezése, (9) a győztes államok és az egész világ háború utáni politikai
viszonyainak problémája.
Nyilvánvaló, hogy e problémák közül sok robbanásveszélyes természetű volt, és vitákhoz vezethetett a szövetségesek között,
sőt esetleg a közös németellenes erőfeszítések gyengüléséhez is. Ennek következtében a külügyminiszterek számos ilyen
problémáról folytatott megbeszélései tétova és bizonytalanok voltak, és gyakran megszakították őket, hogy a három
kormányfővel tanácskozzanak. Néhány esetben még ezen a magasabb szinten sem sikerült megállapodásra jutni, és ezeket a
problémákat általában félretették, nehogy a megállapodásra irányuló erőfeszítések elidegenítsék a szövetségeseket a
Németország elleni háborús erőfeszítéseik rovására. Ez a leghatározottabban igaz volt a háború utáni lehetséges kelet-európai
helyzetet érintő kérdésekre, ahol Németország, Lengyelország és a Szovjetunió határai, illetve Lengyelország és a balti
államok státusza túlságosan ellentmondásos volt ahhoz, hogy csak nagyon óvatosan lehessen felvetni.
Az elmúlt években gyakran hangoztatták, hogy az, hogy a háború alatt nem sikerült megállapodásra jutni Kelet-Európa
területi és kormányzati rendezéséről, azt jelentette, hogy ezeket a kérdéseket a háború végén fennálló katonai helyzet alapján
fogják rendezni, kevés figyelmet fordítva a törvényesség, az emberiesség, a szabadság, a nacionalizmus, a kisállamok jogai
vagy más, a szövetségesek háborús propagandájában oly gyakran említett tényezők kérdéseire. Konkrétan ez azt jelentette,
hogy a szovjet hadseregek kétségtelenül uralni fogják Kelet-Európát, miután Németországot legyőzték, és hogy ezek a
hadseregek erőszakon alapuló rendezést hajthatnak végre, hacsak a Szovjetuniót nem kényszerítették arra, hogy Németország
teljes legyőzése előtt megállapodásokat kössön szövetségeseivel valamilyen kívánatosabb kelet-európai rendezésről. Ezek az
érvek általában abból indulnak ki, hogy a Szovjetunió vonakodott egy ilyen korai megállapodást kötni, és hogy erre azért
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lehetett volna rákényszeríteni, mert a harcok során szüksége volt az amerikai utánpótlásra. Ez a feltételezés azt jelenti, hogy
Amerikának meg kellett volna fenyegetnie a Szovjetunióba irányuló Lend-Lease szállítások csökkentésével vagy
leállításával, hacsak nem tudjuk elérni, hogy a szovjetek beleegyezzenek az általunk kívánt kelet-európai rendezésbe. Ezek az
érvek utólagosan, és nem a történelmi tények reális megértésén alapulnak, ahogyan azok alakultak.
A nyilvánosságra hozott dokumentumokból ma már világos, hogy a Szovjetunió nagyon vágyott arra, hogy mielőbb
megállapodásra jusson a háború utáni kelet-európai rendezésről, és hogy mind az Egyesült Államok, mind Nagy-Britannia
vonakodott egy ilyen megállapodás megkötésétől, nyilvánvalóan azért, mert attól tartottak, hogy ezt csak a kisebb keleteurópai államok kárára Oroszországnak tett széles körű engedmények árán tehetnénk meg. Nem voltunk hajlandóak arra
használni a Lend-Lease szállítások feletti ellenőrzésünket, hogy engedményeket kényszerítsünk Oroszországtól, mert az ilyen
szállítások bármilyen csökkentése, a Szovjetunió Németországgal szembeni ellenállásának gyengítésével,
növelné Németország képességét az amerikaiak elleni harcra, és meghosszabbítaná a háborút. Ráadásul a szovjet
elképzelések a balti államokkal és Lengyelország keleti határaival kapcsolatban annyira megalkuvást nem tűrtek, hogy
ezeken a pontokon nem lehetett volna engedményeket elérni, kivéve talán a Lend-Lease-szállítmányok olyan mértékű
csökkentésével, amire az angol-amerikaiak saját érdekeik miatt nem voltak hajlandóak. Félő volt, hogy bármilyen drasztikus
angol-amerikai nyomásgyakorlás Oroszországra ebben a formában a brit és az amerikai választók heves tiltakozásához
vezetne, mivel a két demokratikus hatalom polgárait sokkal jobban érdekelte a háború folytatása, mint a lengyelek vagy a
balti államok háború utáni helyzete. Ráadásul az angol-amerikai vezetők attól tartottak, hogy ha Oroszországnak a
Németország elleni harcra való képessége csökken az utánpótlás bármilyen korlátozásával, a szovjet vezetők esetleg külön
békét kötnek Hitlerrel, lehetővé téve a nácik számára, hogy dühük teljes erejét nyugat felé fordítsák. Londonban és
Washingtonban különböző időpontokban, különösen 1943 második felében, pletykák keringtek a külön békét célzó esetleges
szovjet-náci megbeszélésekről, és az angol-amerikai vezetők túlságosan tisztában voltak az 1939. augusztusi hirtelen náciszovjet megállapodással ahhoz, hogy az oroszokat olyan erővel nyomást gyakoroljanak az oroszokra, hogy azok esetleg egy
újabb, hasonló jellegű, végzetesebb megállapodást kössenek.
A ... [stratégia], amelyet az angol-amerikai vezetők a háború alatt végig követtek, az volt, hogy a Németországgal szembeni
teljes körű szovjet ellenállás elengedhetetlennek tűnt, ha a nácikat valaha is le akarták győzni [A szövetséges nemzetek már a
háború utáni világot készítették elő azzal, hogy felépítették
a Szovjetuniót az úgynevezett hidegháborúra.] Winston Churchill 1941 júniusában azzal a kijelentéssel üdvözölte az
oroszokat, mint Hitler elleni szövetségeseket, hogy ő kész lenne a pokolban az ördöggel is szövetségre lépni, ha az ördög
kész lenne Hitler ellen harcolni. Természetesen ez a nézet egyre kevésbé vált szélsőségesebbé, ahogy Hitler veresége egyre
kevésbé volt távoli, de a németek olyan jól harcoltak, egészen a háború végéig, hogy soha nem vált lehetővé, hogy a háború
utáni kelet-európai politikai rendezést illetően bármilyen szovjet engedményt kikényszerítsenek.
Ehelyett azt a taktikát választották - Roosevelt elnök teljes szívvel, Churchill miniszterelnök vonakodva -, hogy a háborúban
való teljes körű együttműködéssel és a szovjet érzékenységnek a szélesebb kérdésekben tett baráti engedményekkel próbálták
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a szovjet vezetőket, különösen Sztálint, kevésbé gyanakvó és békülékenyebb hangulatra bírni. Ez az alternatív politika
korántsem volt könnyű, mert a szovjet gyanakvás olyan közel volt a felszínhez, a szovjet érzékenység pedig olyan érzékeny,
hogy a velük való együttműködés igen kényes és kellemetlen vállalkozásnak bizonyult. Roosevelt azonban személyesen is
értett hozzá, és ez az üzlet megfelelően működött, egészen addig, amíg a Németországgal vívott háború és Roosevelt élete
1945 tavaszán a végéhez közeledett.
A háború utáni különböző problémákat, amelyeket említettünk, a háborús évek alatt egy sor magas szintű konferencián
vitatták meg. Egy 1943 márciusában Washingtonban tartott konferencián Eden és Roosevelt egyetértett abban, hogy
Németországot veresége után három vagy négy államra kell feldarabolni, de sok más kérdésben nem értettek egyet.
Roosevelt úgy vélte, hogy a háború utáni világban csak a négy nagyhatalomnak kell fegyverkeznie, és csak akkor tudnák
fenntartani a békét a többi állam számára, ha meg tudnának egyezni egymással. A többi állam a fegyverkezés terhe alól
felszabadulva minden erőforrásukat a gazdasági újjáépítésre fordíthatná.
A négy nagyhatalmat segítené a béke mindenki számára történő fenntartásának feladatában, ha közösen birtokolnák a világ
különböző stratégiai pontjait, például Dakart vagy Formosát,
és közösen dolgozhatnának a világ közvéleményének tájékoztatásán a földgolyón szétszórt információs központok közös
szponzorálásával. Egy ilyen rendszerben, amelyben a kisebb államoknak nem kell megvédeniük magukat, Roosevelt
gondolkodása szerint nem lehetett volna kifogás az ellen, hogy olyan népeket válasszanak szét, mint a szerbek és a horvátok,
amelyek nem tudtak megegyezni, vagy hogy függetlenséget biztosítsanak függő területeknek, mint például Hongkong. Eden
számára mindezek nagy része kevés értelmet nyert, aki nem volt hajlandó feladni Hongkongot vagy a brit gyarmati birtokok
más részeit, vagy látni a Szovjetuniót egy olyan Európa határain, amelyben minden más államot lefegyvereztek. Ezen a
konferencián a legfőbb egyetértési pont az volt, hogy Németországot a háború után fel kell darabolni, és hogy Lengyelország
megkaphatja Kelet-Poroszországot.
Két hónappal később, az úgynevezett "tridenti" konferencián Washingtonban Churchill és Roosevelt ugyanezeket a
kérdéseket tárgyalta (1943. május). A Csatornán átívelő támadást, az Overlordot 1944 májusára tűzték ki, és előzményként
Németország fokozott légi bombázását rendelték el. A háború utáni problémákról nem sikerült fontos döntéseket hozni, bár a
hangulatot felderítette a Kommunista Internacionálé megszüntetéséről szóló szovjet bejelentés és a Kínában a
területenkívüliségről lemondó angol-amerikai bejelentés.
A következő konferencia, amelyet 1943 májusában és júniusában a virginiai Hot Springsben tartottak, technikai jellegű volt,
és a háború utáni élelmiszer- és mezőgazdasági problémákat tárgyalta. Ebből a konferenciából született meg az ENSZ
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO), egy tanácsadó testület, amely mezőgazdasági információkat gyűjtött és
terjesztett, ahogyan azt korábban a Nemzetek Szövetségének leányvállalata, a római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet
tette.
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A FAO-hoz szorosan kapcsolódott, de inkább ideiglenes, mint állandó jellegű volt, és inkább igazgatási, mint egyszerűen
tanácsadói hatáskörrel rendelkezett, az Egyesült Nemzetek Segélyezési és Újjáépítési Igazgatósága (UNRRA). E nemzetközi
szervezet első ülésén, a New Jersey állambeli Atlantic Cityben, 1943 novemberében negyvennégy nemzet állapodott meg
abban, hogy nemzeti jövedelmük I százalékával hozzájárulnak a háború sújtotta népek segélyszállítmányainak
megvásárlásához. Az új szervezet főigazgatójává Herbert Lehmant, New York korábbi kormányzóját választották.
Eközben 1943 augusztusában Quebecben, az olykor "négyes konferencia" néven emlegetett konferencián Churchill és
Roosevelt talált némi időt a háború utáni politika megvitatására, bár fő gondjuk Olaszországgal, Overlorddal és Overlord új
kiegészítésével volt, amely Dél-Franciaországnak a Földközi-tenger felől a Rhone-völgyön át történő inváziójából állt. Ezt az
új inváziót, amelyet üllő néven ismertek, 1944 nyarán kellett volna elindítani.
Quebecben Churchill jelentős vonakodással fogadta Roosevelt háború utáni terveit. A miniszterelnök határozottan úgy vélte,
hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió lesz a háború utáni világ két óriása, és hogy Nagy-Britannia érdeke egyfajta brit
befolyási övezet kiépítése Európában és Ázsiában e két óriással szembeni ellensúlyként. Azt kívánta, hogy e két területre két
regionális szövetség jöjjön létre, mindkettőben Nagy-Britannia részvételével, és a kettő, ha szükséges, egy nagyobb,
világméretű szövetség részét képezze.
szövetségnek. Hamarosan világossá vált, hogy az Egyesült Államok nem fogad el ilyen jellegű regionális társulásokat, és
ragaszkodott az egyes országok világméretű társulásához. Az amerikai ragaszkodást ahhoz, hogy ne legyenek befolyási
szférák és ne rendeződjenek a határok a háború alatt, akárcsak azt az amerikai ragaszkodást, hogy Kína nagyhatalom, a másik
két szövetséges gyerekesen irreálisnak, sőt képmutatónak tartotta, különösen mivel mind Nagy-Britannia, mind Oroszország
meg volt győződve arról, hogy az Egyesült Államok arra törekszik, hogy amerikai érdekszférákat, ha nem is regionális
társulásokat hozzon létre a számára legfontosabb területeken, Latin-Amerikában és a Távol-Keleten.
Churchillnek el kellett fogadnia Roosevelt háború utáni nemzetközi szervezetre vonatkozó terveit, mert attól tartott, hogy az
ezekkel szembeni ellenállás a második világháborút követően az amerikai izolacionizmus újjáéledéséhez vezethet, ahogyan
az 1919 után történt. Churchillnek mindenekelőtt ezt kellett megakadályoznia, mivel ez Nagy-Britanniát nagyhatalmi társak
nélkül hagyta volna szembenézni a Szovjetunióval. Ennek megfelelően 1943 augusztusában Quebecben Churchill elfogadta
Hull tervezetét a háború utáni Egyesült Nemzetek Szervezetéről, amely négy nagyhatalomból és a világméretű alapon társult
kisebb hatalmakból állt volna. Ez azt jelentette, hogy Nagy-Britannia elkötelezte magát amellett, hogy a Szovjetunióval
szemben az Egyesült Államoktól kérjen támogatást az Egyesült Nemzetek Szervezetén belül, nem pedig valamilyen
háromoldalú, befolyási szférákkal rendelkező hatalmi egyensúlyi rendszeren keresztül.
Az amerikai álláspont melletti brit elkötelezettség egyik fontos következménye 1943-ban jelent meg a lengyel határok
robbanásveszélyes problémája kapcsán. Nagy-Britannia és Oroszország előzetes megállapodásra jutott arról, hogy az egész
lengyel államot nagyarányú lakosságátcsoportosítással nyugat felé mozdítják el, keleti határát a Curzon-vonal mentén húzva,
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és ezt a keleti területveszteséget a nyugati határnak az Odera és a Neisse folyókhoz való áthelyezésével kompenzálják.
Churchill őszintén úgy vélte, hogy ez az eltolódás nagymértékben megerősítené Lengyelországot, mivel a keleten
Oroszország számára elveszített területek nagyrészt mocsarak és fenyvesek voltak, míg a Németországtól nyugaton
megszerzendő területek mezőgazdasági és ásványkincsekben gazdagok voltak. Ezt a tervet azonban el kellett vetni, amikor
mind az Egyesült Államok, mind Lengyelország elutasította. Az egyetlen megállapodás, amelyet sikerült elérni, az a nem
hivatalos megállapodás volt, hogy Lengyelországnak meg kell kapnia Kelet-Poroszországot.
A Nagy Hármak (Roosevelt, Churchill és Sztálin) közelgő első teheráni találkozójának előkészítéseként külügyminisztereik
1943 októberében Moszkvában találkoztak. Elutasították azokat az orosz javaslatokat, hogy Törökországot kényszerítsék be a
háborúba, vagy svédországi légi támaszpontokat követeljenek, és általánosan egyetértettek abban, hogy Németországot a
háború után ne darabolják fel, hanem kötelezzék a németeket a károk jóvátételére, valamint az emberiség vagy a nemzetközi
jog elleni bűnök miatti büntetésre. Megállapodtak abban, hogy a lefegyverzett Németországot egy szövetségközi
bizottságnak kell közösen kormányoznia, Ausztriát pedig független országként kell visszaállítani.
A konferencia legfőbb eredménye az Egyesült Nemzetek Szervezetéről szóló négynemzetiségű nyilatkozat aláírása volt. Ez a
dokumentum kimondta, hogy az aláírók a háború után is együttműködnek "a béke és biztonság megszervezése és fenntartása
érdekében". Ígéretet tett továbbá arra, hogy létrehoznak "egy általános nemzetközi szervezetet, amely a békeszerető államok
szuverén egyenlőségének elvén alapul, és nyitva áll minden ilyen állam tagsága előtt".
államok számára." A négy hatalom azt is megígérte, hogy a háború utáni időszakban nem vetik be hadseregeiket más államok
területén, "kivéve a jelen nyilatkozatban előirányzott célokra és közös tanácskozás után", valamint hogy közösen
együttműködnek a háború utáni fegyverkezés szabályozásában. Ez a nyilatkozat azért volt jelentős, mert az amerikaiak
megígérték, hogy nem esnek vissza ismét az elszigeteltségbe, és mert az amerikaiaknak sikerült elérniük, hogy Kínát - igaz,
vonakodva, de - nagyhatalomként fogadták el.
Amikor a Kongresszus együttes ülése előtt beszámolt a megállapodás jelentőségéről, Hull külügyminiszter olyan naiv
idealizmusnak adott hangot, amely Churchillt is megrémítette. Azt mondta: "Amint a Négy Nemzet Nyilatkozatának
rendelkezései hatályba lépnek, többé nem lesz szükség befolyási övezetekre, szövetségekre, erőegyensúlyozásra, vagy
bármilyen másfajta különleges megállapodásra, amelyeken keresztül a nemzetek a boldogtalan múltban biztonságuk
megőrzésére vagy érdekeik előmozdítására törekedtek." A négy nemzet nyilatkozatának rendelkezései a jövőben nem lesznek
szükségesek. A továbbiakban kívánatos tényként mutatott rá, hogy a határok kérdését az Egyesült Államok kívánságának
megfelelően az ellenségeskedések befejezéséig függőben hagyták.
Éppen ebben az időben az Egyesült Államokban jelentős erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy a nép elkötelezze
magát a háború utáni izolacionizmushoz való visszatérés ellen. 1943. szeptember 7-én a Republikánus Párt vezetőinek
konferenciája a michigani Mackinac-szigeten jóváhagyta a háború utáni nemzetközi szervezetre vonatkozó reményeket. Két
689

héttel később az ilyen szervezetet támogató Fulbright-határozat 360 szavazattal 29 ellenében átment a képviselőházon,
novemberben pedig egy hasonló kifejezést, a Connally-határozatot 85 szavazattal 5 ellenében elfogadta az Egyesült Államok
szenátusa.
A moszkvai külügyminiszteri konferenciát egy hónapon belül követte a Nagy Hármak első találkozója, amelyet Teheránban
tartottak 1943. november 28. és december I. között. Mivel Oroszország nem állt háborúban Japánnal, Teheránban nem voltak
kínai képviselők, és az angol-amerikaiak két külön konferencián találkoztak velük Kairóban a teheráni ülések előtt és után
(1943. november 22-26. és december 3-6.).
Bár a Kína elleni háborút a Németország elleni háborútól teljesen függetlenül vívták, a kairói megbeszélések a teheráni
tárgyalások hátterét képezték, és kétségtelenül befolyásolták azokat. Ez a befolyás ismét a stratégiai megbeszéléseken
keresztül érvényesült.
Eredetileg a Japán elleni amerikai stratégia MacArthur tábornok befolyása alatt a hadseregnek szánt főszerepet, a
haditengerészetnek és a légierőnek pedig támogató szerepet. Ez a korábbi stratégia a "szigetugrálás" néven ismert formát
öltött, és Kína és a kínai hadsereg számára jelentős szerepet irányzott elő. E stratégia célja az volt, hogy Ausztrália felől,
szigetről szigetre közelítsék meg Japánt, mindegyik szigeten partra szálljanak, és minden egyes szigeten megsemmisítsék a
japán helyőrségeket, mielőtt továbbhaladnának a következő szigetre. Végül ez a módszer az amerikai hadsereget érintkezésbe
hozta volna Kínával, mind Burmán keresztül a délnyugati tartományokba, mind pedig a délkeleti partok mentén a Kínába
való hagyományos belépési pontokon, Hongkongban és Kantonban. Miután a Kínával való kapcsolatfelvétel ilyen módon
megtörtént, a Japán elleni végső támadás a kínai erők és kínai támaszpontok, mint a végső támadás fő elemeinek
felhasználásával történt volna.
Éppen a teheráni konferencia idején ez a távol-keleti stratégia három tényező hatására módosult. Először is, az Egyesült
Államok haditengerészetének sikerei a hordozóra telepített repülőgépekkel és a kétéltű partraszállási műveletekkel azt
mutatták, hogy a Japán elleni támadást közvetlenül a nyílt Csendes-óceánról lehet végrehajtani anélkül, hogy szükség lenne
Japán számos szigetországi bázisának visszafoglalására azokon túl, amelyekre a Japán elleni saját légierőnk támadásainak
bázisaként volt szükség, és hogy ez a kínai szárazfölddel való előzetes kapcsolatfelvétel nélkül is végrehajtható.....
Sztálin éppen ebben a pillanatban jelezte, hogy hajlandó beavatkozni a Japán elleni háborúba, és szovjet erőket biztosítani a
japán csapatok felszámolásához Ázsiában, amint a Németország elleni háború befejeződik. Ahogy az amerikaiak hite abban,
hogy Kína képes legyőzni a japán erőket az ázsiai szárazföldön, folyamatosan fogyott, és egyre nőtt a hitük abban, hogy
Amerika képes végzetes csapást mérni magára Japánra a nyílt Csendes-óceánról, úgy vált egyre inkább Amerika céljainak
részévé, hogy szovjet kötelezettségvállalást érjen el a Japán elleni háborúba való belépésre a japán csapatok legyőzése
érdekében Ázsiában. Ez a Rooseveltre katonai vezetői által rákényszerített vágy nagymértékben gyengítette az elnököt a
Sztálinnal folytatott tárgyalásain, mivel Roosevelt nem lehetett hajthatatlan Oroszország kelet-európai, sőt kelet-ázsiai
helyzetét illetően, ha szovjet kötelezettségvállalást akart elérni a Japán elleni háborúra.
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Teheránban Sztálint elsősorban a Németországtól való erős félelem és az a vágy motiválta, hogy a Szovjetuniót a nyugati
határa mentén megerősítse Németország elleni védelemként. Nyilvánvalóan ez a félelem olyan nagy volt, hogy Sztálin nem
akarta, hogy Németország a háború után kommunista legyen, valószínűleg attól való félelmében, hogy egy ilyen változás
megerősítené Németországot. Ehelyett lengyel határokat követelt és kapott a Curzon- és az Odera-Neisse-vonalon, és
beleegyezést nyert a Finnországgal kapcsolatos, meglehetősen mérsékelt terveihez. Ez utóbbiak közé tartozott az 1940-es
határ, egy szovjet haditengerészeti támaszpont Hangónál vagy Petsamónál, jóvátétel Oroszországnak és teljes szakítás
Németországgal.
A britek Teheránban általában nem tudták elérni vágyaikat. Remélték, hogy elhalaszthatják az Overlordot és a burmai út
újbóli megnyitására tervezett hadjáratot, a burmai felszerelést helyette az Égei-tengerre helyezve át, de kénytelenek voltak
elfogadni az Overlord 1944. májusi céldátumát, miközben Sztálin határozottan megvétózott minden török, égei-tengeri vagy
balkáni projektet. Sztálin és Roosevelt felhatalmazta Churchillt, hogy tárgyalásokat folytasson Törökországgal annak
érdekében, hogy meggyőzze az országot a Németország elleni háborúra, de senki sem remélte, hogy ezek az erőfeszítések
sikeresek lesznek, Roosevelt és Sztálin pedig általában ellenezte őket, mert attól tartottak, hogy késleltethetik az Overlordot.
Roosevelt leginkább katonai kérdésekkel foglalkozott Teheránban. Miután kitűzte az Overlord időpontját, bejelentette
döntését, hogy Eisenhowerre bízza a hadművelet főparancsnokságát. Ugyanezen a napon Sztálin bejelentése nyomán,
miszerint a Szovjetunió háborút indít Japán ellen, amint Németországot legyőzték, döntő váltást hajtott végre a távol-keleti
stratégiában a kínai megközelítésről a Japán csendes-óceáni megközelítésére, a japán ázsiai erőket a kínaiak helyett
Oroszországra bízta, és úgy döntött, hogy a burmai hadjáratot hagyja elmaradni. Ezzel egyidejűleg Sztálintól kérte az európai
Oroszországban és a szibériai tengeri nehézbombázó bázisok használatát.
Tartományokban. A szibériai támaszpontokat Japán ellen kellett volna használni, de soha nem kerültek bevetésre, mert
Sztálin vonakodott, és mert a gyors amerikai előrenyomulás a Csendes-óceánon keresztül az Egyesült Államoknak
helyettesítő támaszpontokat biztosított, különösen Okinawán. Az európai oroszországi támaszpontokat az "ingázó
bombázási" technikához használták volna, amelynek során az amerikai nehézbombázók Angliából Oroszországba repültek
volna, majd vissza, és mindkét út során Németországot bombázták volna. A technikát többször is alkalmazták, de nem tudták
folytatni, mert az oroszok nem biztosítottak elegendő légvédelmi védelmet a keleti bázisok számára, aminek következtében a
német légierő viszonylag büntetlenül és súlyos veszteségekkel bombázta a földön lévő amerikai gépeket.
A teheráni konferencia fontos következtetésekre jutott Irán és Jugoszlávia vonatkozásában. Közös nyilatkozatot írtak alá és
adtak ki, amelyben a három hatalom megállapodott Irán függetlenségének, szuverenitásának és területi integritásának
fenntartásában. Ezt az angol-amerikai ügy győzelmének tekintették, mivel az orosz intrikák Perzsiában a cári idők óta
fenyegették annak függetlenségét és integritását, és különösen az ország 1941. augusztusi angol-szovjet katonai megszállása
óta voltak kifogásolhatóak. Ezt a megszállást azért vállalták, hogy kikényszerítsék mintegy hétszáz német ügynök és
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technikus kiutasítását, és az 1921-es szovjet-perzsa szerződés alapján indokolt volt. Ez a szerződés lehetővé tette Oroszország
számára, hogy csapatokat küldjön Perzsiába, ha más erők valaha is fenyegetést jelentenének számára. Amíg az oroszok az
ország északi részét, addig a britek a déli részt foglalták el. Az iráni közvélemény mogorván behódolt. A gyűlés elfogadta a
szövetségesek követelését, hogy a német, olasz, román és magyar követségeket utasítsák ki, és egy héttel később a sah
lemondott fia, Muhammad Riza Pahlavi javára. 1942. január 29-én Nagy-Britannia, a Szovjetunió és Irán szövetséget írt alá,
amelyben az első kettő megígérte, hogy tiszteletben tartja és megvédi Irán integritását, szuverenitását és függetlenségét, Irán
pedig a háború befejezése utáni hat hónapig katonai ellenőrzést adott a két hatalomnak a transz-iráni kereskedelmi útvonal
felett, és ígéretet tett arra is, hogy megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat minden olyan országgal, amely szakított a másik
két aláíróval.
A transz-iráni útvonal átszervezése és újbóli felszerelése amerikai irányítással lehetővé tette, hogy a háború alatt 5,5 millió
tonna utánpótlást szállítsanak ezen az útvonalon a Szovjetunióba. Ezek az erőfeszítések jelentős zavarokat hoztak az iráni
életben, különösen az árinfláció és az akut élelmiszerhiány miatt, de a legfőbb zavart az észak-iráni szovjet politikai akciók
okozták. Az oroszok kizárták a legtöbb iráni tisztviselőt, és bátorították a helyi szeparatista és forradalmi erőket. Az Egyesült
Államok külügyminisztere több alkalommal is megkeresést küldött Moszkvába e tevékenységekről, de kielégítő választ soha
nem kapott. [Az 1943. december 1-jei ... teheráni nyilatkozatban ... Sztálin csatlakozott Roosevelthez és Churchillhez, hogy
garantálja Irán függetlenségét és integritását.
A Jugoszláviáról szóló teheráni megállapodás még jelentősebb volt, mint az Iránról szóló, és semmilyen őszinteséggel nem
nevezhető a Nyugat győzelmének. A délszláv állam 1941 tavasza óta szenvedett a tengelyhatalmak brutális megszállása alatt,
ráadásul polgárháború osztotta meg két földalatti mozgalom között, amelyek több energiát fordítottak egymás elleni harcra,
mint amennyit a tengelyhatalmak elleni harcra fordítottak. A korábbi földalatti mozgalom, a csetnikek, a jugoszláv törvényes
kormányt támogatta.
a londoni száműzetésben élő Jugoszláv Jugoszláv Köztársaságot; vezetője Draža Mihajloviæ tábornok, a száműzetésben lévő
kormány hadügyminisztere volt. A második földalatti mozgalom, amelyet partizánok néven ismertek, baloldali és
köztársasági szimpátiával rendelkezett, és a Moszkvában kiképzett Josip Broz, azaz Tito által vezetett kommunisták uralták.
A két földalatti mozgalom között éles volt az ellentét, de Churchill és Roosevelt számára ezek a különbségek nagyrészt
figyelmen kívül maradtak annak a közvetlenebb kérdésnek a javára, hogy melyikük hajlandóbb a tengely ellen harcolni.
Churchill véleménye szerint erre a kérdésre a válasz Tito volt. Ezért Churchill Teheránban azt a sorsdöntő javaslatot tette,
hogy a Jugoszláviába irányuló szövetséges ellátmányt Mihajloviætól Titóhoz kellene átcsoportosítani, és hogy Oroszország
küldjön katonai missziót Titóhoz, amely csatlakozna a már ott lévő brit katonai misszióhoz. Ezeket a javaslatokat a Nagy
Hármak elfogadták, nyilvánvalóan anélkül, hogy világos elképzelésük lett volna arról, hogy mit jelent ez a politikai változás,
de ez a változás tele volt jelentőséggel, mivel azt jelentette, hogy a háború utáni időszakban a kommunisták fogják
Jugoszláviát irányítani. A Nagy Hármak közül legalább kettőnek biztosan nem ez volt a szándéka, de Németország
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legyőzésének buzgalmában hajlandóak voltak figyelmen kívül hagyni a nyilvánvaló tényeket. E nyilvánvaló tények közé
tartozott az a tény, hogy Mihajloviæ a royalizmus, a szerb centralizmus és a szociális konzervativizmus erőit képviselte, míg
a partizánok a republikanizmus, a délszláv föderalizmus és a szociális forradalom erőit.
Mihajloviæ vonakodása a tengelyhatalmak elleni gerillatámadások folytatásától elvesztette a brit támogatást, de az ő
szempontjából ez volt az egyetlen lehetséges taktika. A németek elleni minden gerillatámadásra a szerbek elleni német
megtorlással válaszoltak, amelynek során ezreket mészároltak le, védtelen falvakat pusztítottak el, és parasztok százai
kényszerültek a hegyekbe menekülni, ahol partizáncsapatokba toborozták őket. Tito, aki nem kívánta fenntartani Jugoszlávia
korábbi társadalmi, gazdasági és ideológiai struktúráját, nem kívánta elkerülni a német megtorlásokat, amelyek egyidejűleg
rombolták a régi társadalmi struktúrát és toborzottakat biztosítottak a partizáncsapatok számára. Ennek megfelelően Tito
szívesebben harcolt a németek ellen, és így szerzett jogot a szövetségesek támogatására Teheránban. De Tito hajlandósága a
németek elleni harcra csak valamivel volt buzgóbb, mint Mihajloviæé, mivel mindkettőjük fő célja az volt, hogy erőit elég
erősnek tartsa ahhoz, hogy a tengelyhatalom kiűzése után átvehesse Jugoszláviát. Ráadásul egyik csoport sem volt elég erős
ahhoz, hogy még a szövetségesek utánpótlásával is kiűzze a tengelyhatalmakat az országból, vagy átvegye az ország bármely
jelentős része felett az ellenőrzést. A jugoszláviai olasz erőket maga az olaszországi angol-amerikai győzelem győzte le, míg
a német erőket végül a szovjet és bolgár erők 1944-1945 telén keletről történő előrenyomulása szorította ki. Mindazonáltal a
teheráni döntés, miszerint a szövetségesek utánpótlását a csetnikektől a partizánok felé irányítják át, nagy jelentőséggel bírt a
háború utáni Európa kialakításában.
A szövetséges vezetők a kairói és a teheráni konferencia után reményteli hangulatban váltak el egymástól, és teljes
energiájukat a katonai ügyekre fordították. Így az 1944 szeptemberében tartott második québeci konferenciáig nem volt újabb
fontos találkozó, és a Nagy Hármaknak sem volt újabb találkozója 1945 februárjáig, Jaltáig. A Teheránt követő kilenc
hónapot katonai ügyeknek szentelték, amelyek közül a legfontosabb az 1944. június 6-án, a D-napon megkezdett Overlord
volt.
Az Overlord előkészületei a hadtörténelem egyik legkidolgozottabb előkészületei közé tartoztak. A tervezés Frederick E.
Morgan brit tábornok vezetésével csaknem egy évet vett igénybe, mielőtt Eisenhower 1944 januárjában Angliába érkezett,
hogy átvegye a parancsnokságot. Az előkészítő munka magában foglalta a hatalmas ember- és utánpótlás-állomány
felhalmozását Angliában, a kiterjedt hírszerzési munkát és a csapatok átképzését, a nagyon nagyszabású részletes tervezést,
sok különleges felszerelés felhalmozását, beleértve több mint 5000 kísérőhajót és partraszálló hajót, két mesterséges úszó
kikötőt, számos blokkhajót és a vészkikötőkhöz szükséges kazettákat, valamint a német légierő és tengeralattjáróflotta
legyőzésére irányuló fáradságos erőfeszítéseket még a projekt megkezdése előtt.
A Nyolcadik Amerikai Légierő 1942 augusztusában állt fel Angliában, de a támadás teljes hatását nem tudta kifejteni, mert
az embereket és a repülőgépeket folyamatosan Észak-Afrikába és a Földközi-tengerre irányították. Casablancában, 1943
693

januárjában a légi bombázással kapcsolatos eltérő brit és amerikai elképzeléseket az úgynevezett "kombinált
bombázóoffenzíva" keretében békítették össze. Az amerikaiak úgy vélték, hogy Németországot a német ipar stratégiailag
kiválasztott üzemei elleni precíziós nappali bombázással a bénulásig meg lehet bénítani; a britek, akik úgy érezték, hogy a
nappali bombázás túl költséges lenne, egész területek éjszakai telített bombázásában bíztak, így rombolva a polgári morált és
kimerítve a német munkaerőt, valamint megsemmisítve a katonai létesítményeket. A kombinált bombázóoffenzíva
Németország "éjjel-nappal" történő bombázására törekedett, lehetővé téve, hogy minden szövetséges a saját speciális
támadási típusára koncentrálhasson. Fokozatosan az amerikaiak által a nappali támadások során elszenvedett igen súlyos
veszteségek, valamint annak felismerése, hogy a "precíziós bombázás" túlságosan pontatlan ahhoz, hogy elérje a kitűzött
célokat, továbbá az olyan technikai vívmányok, mint a radar és a rádiólokáció, amelyek javították az éjszakai bombázás
pontosságát, az amerikaiakat bizonyos mértékig a brit álláspontra juttatták.
Az egyesített bombázóoffenzíva többször is eltolta a célpontjait, és 1944 elején a német harci gépek megsemmisítésére
összpontosított. Ezt a német pilóták gyorsabb kiirtásával érték el, mint amilyen gyorsan ki tudták képezni őket, és ezt a célt
nagyban elősegítette az a tény, hogy Németországban az üzemanyag-ellátás nem volt elegendő a megfelelő
kiképzőrepülésekhez. A szövetségesek gyárak elleni bombázásai ellenére a német vadászgépgyártás 1944-ben folyamatosan
nőtt, és közvetlenül a D-nap előtt elérte a havi 2500 darabot. A pilótaképzést azonban a benzinhiány miatt 260 óráról 100
órára, sőt egyes esetekben akár egy órára is csökkentették. Ennek következtében a repülőgépek balesetekből eredő
veszteségei majdnem olyan magasak voltak, mint a szövetségesek által okozott veszteségek, és 1944 februárjában elérték a
rendkívül magas 1300 gépet, ami az új repülőgépek havi termelésének fele volt. Eközben az amerikai bombázó repülőgépek
veszteségei a Németország feletti támadások során megközelítették a lo százalékot, és egy esetben, a schweinfurti
golyóscsapágygyár felett, elérték a kiküldött gépek 25 százalékát. 1944 első hónapjaiban egy sor támadást indítottak Berlin
ellen azzal a szándékos céllal, hogy a német vadászerőket harcra provokálják, hogy megsemmisíthessék őket. Ez teljes
sikerrel járt. Az utolsó ilyen rajtaütések alkalmával a szövetséges bombázókat egyáltalán nem támadták német vadászgépek,
és júniusra a szövetségesek teljes légi fölényt szereztek Németország felett.
Hasonló eredményt, valamivel korábban és nem ennyire meggyőzően, a tengeralattjárók elleni harcban is elértek. Ebben az
erőfeszítésben a radaroknak és a kombinált légi és tengeri támadásoknak köszönhetően a tengeralattjárókat teljesen
kiszorították az Atlanti-óceán északi részéből. A fordulópont 1943 májusában következett be, amikor a tengerre szállt német
tengeralattjárók 30 százaléka nem tért vissza. A megtorpedózott szövetséges hajók száma az 1943. márciusi 141-ről 1944
júniusában 19-re, 1944 augusztusában pedig mindössze 3-ra csökkent. Ugyanakkor a szövetségesek hajóépítési programja
olyan gyorsan növekedett, hogy még 1943-ban, a veszteségek levonása után is csaknem 11 millió tonnával nőtt.
A németek rosszul voltak felkészülve arra, hogy megbirkózzanak a szövetségesek bármilyen nyugati partraszállásával. Erőik
kétharmada Oroszországban és Kelet-Európában harcolt, a maradékot pedig az Égei-tengertől a Pireneusokig, majd onnan
északra, Norvégiáig és Finnországig kellett szétosztani. A német munkaerő és a létfontosságú anyagok elszívása olyan nagy
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volt, hogy az ország folyamatosan gyengült. Mégis tovább harcolt, a vezetők egyre kegyetlenebbek lettek, és egyre távolabb
kerültek a valóságtól, míg végül a gyűlölet, a gyanakvás és a frusztráció őrült őrületében éltek. Az emberhiány, különösen a
képzett kezek hiánya, és az anyaghiány, még az olyan hétköznapi árucikkek, mint a beton vagy az acél, lehetetlenné tette a
német védelem szükséges mértékű megerősítését. Mindenekelőtt a benzin hiánya
lehetetlenné tette még a felszerelés visszavonását is az előrenyomuló oroszok elől. 1943 utolsó két hónapjában a német
hadseregek közel ezer harckocsit és feleannyi önjáró löveget veszítettek a szovjet erőkkel szemben. A javítás ugyanolyan
nehézzé vált, mint az új építés. 1943 júniusában a németeknek 2569 üzemképes és 463 javítás alatt álló harckocsija volt;
1944 februárjában a megfelelő számok 1569 és 1534 voltak.
Nyugaton a német védelmet szükségszerűen hagyták leépülni az orosz front megerősítése érdekében. Bár nyugaton volt
néhány jó hadosztály, az ottani német erők többsége harcra nem felkészült egységekben volt, és teljesen hiányzott a
mozgékonyságuk. A férfiak túlkorosak vagy nagyon fiatalok voltak, fizikailag alkalmatlanok vagy lábadozóban, felkészültek
a megszállási rendőrség és a partfigyelők szolgálatára, de valódi harcra teljesen alkalmatlanok. Volt olyan hadosztály is,
amely szinte teljes egészében emésztési zavarokkal küzdő férfiakból állt. A legtöbb hadosztály nyugaton csak két ezredből
állt, és mivel teljesen hiányoztak a szállítóeszközök, "statikus" (nem teljesen harcképes) egységnek minősültek.
Bár Hitler elrendelte a partvidék megerősítését, beton és emberhiány miatt ez szinte sehol sem történt meg. A szövetségesek
légi bombázásai növelték ezeket a hiányosságokat; magában Németországban majdnem egymillió ember vett részt a
légvédelemben. A vasúti közlekedés megszakadása megnehezítette a partvidékre jutó utánpótlás eljuttatását. Májusban
például egy terület napi 240 vagon cementszükséglete mellett naponta 16 vagon cement érkezett. Amikor Rommel átvette az
aktív védekezést nyugaton, elrendelte egy folyamatos aknafektetésű aknafedő öv lefektetését, amihez legalább 50 millió
aknára volt szükség.
Csak 6 millió aknát fektettek le. Hasonlóképpen, tengeri aknák elhelyezését rendelték el a partoknál, valamint a Csatorna
közepén elhelyezett aknák felújítását, amelyeket 1943-ban helyeztek el, és amelyek már túl öregek voltak ahhoz, hogy
megfelelően működjenek. Ez utóbbit egyáltalán nem lehetett végrehajtani, míg a part menti aknákat rossz területen helyezték
el.
A fő német védelmi erők a Pas-de-Calais-t védő Tizenötödik Hadsereg és a Normandiában és Bretagne-ban távolabb,
délnyugatra lévő Hetedik Hadsereg voltak. A németek arra számítottak, hogy a támadás a Pas-de-Calais-nál fog
bekövetkezni, mivel az közelebb volt Angliához. Ezt még a D-nap után is hitték, mivel úgy gondolták, hogy a normandiai
partraszállás csupán elterelő hadművelet volt, amely megelőzte a fő támadást északabbra. Ráadásul a németek meg voltak
győződve arról, hogy a támadások közvetlenül dagály előtt fognak bekövetkezni, hogy a parton átkelni szükséges szélességet
minimalizálják, és ennek megfelelően csak a dagály felénél építették ki az akadályokat és helyeztek el aknákat.
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Bár a szövetségesek Csatornán átívelő támadása nem volt nagyszabású, hiszen mindössze öt támadó hadosztály volt, amelyet
három légideszant-hadosztály egy része előzött meg, azt szépen megtervezték, hozzáértően hajtották végre, és számos
nagyon szerencsés véletlenbe ütközött, különösen az időjárás szempontjából.
A kívánt partraszállási feltételek alacsony dagály, közvetlenül hajnal után, holdfényes éjszakát követően voltak. Ezek
havonta csak egyszer fordultak elő, és csak három napig tartottak. 1944 júniusában ezek a napok az 5., 6. és 7. napok voltak.
A légi műveleteket megnehezítő rossz időjárás és a lehetetlenül erős hullámzás arra kényszerítette Eisenhowert, hogy június
5-én elhalassza a támadást; de mivel a jobb, szakszerűen értelmezett időjárási információk azt mutatták a szövetségeseknek,
hogy az időjárás hirtelen javulni fog, a főparancsnok elrendelte a támadást június 6-án, egy olyan időpontban, amikor a
németek a kedvezőtlen időjárás folytatódására számítottak. A két amerikai hadosztály a Vire folyó két oldalán, Carentan
közelében szállt partra, nyugaton a "Utah Beach", keleten pedig az "Omaha Beach" (a Vire és a Drôme folyók között). Egy
kanadai és két brit hadosztály a Drôme és az Orne folyók között, Bayeux és Caen előtt szállt partra. Légideszant
hadosztályokat dobtak le a szárazföld belsejében a támadási terület mindkét szárnyán, hogy feltartóztassanak minden német
ellentámadást, és egy másik légideszant hadosztályt dobtak le Utah Beach belsejében, hogy elfoglalják a lagúnákat
keresztező gátakat a parton belül. A taktikai meglepetés minden ponton sikerült elérni, olyannyira, hogy az Omaha Beachen a
legerősebb nyugati német parti ütegeket pilóta és őrzés nélkül találták. Az Omaha Beach kivételével, ahol magas sziklákat
kellett megmászni a tűz alatt, a partraszállás azonnal sikeres volt. Omahánál a kérdés a második napon is a mérlegen függött.
Ennek eredményeképpen Omahánál 2000 áldozatot szenvedtek, míg Utah Beachnél 200-at.
Amint a partraszállások megtörténtek, az embereket és a felszerelést a partraszállásokhoz özönlötték. A június 19-23-i nagy
szélvihar két napra leállította a kirakodást, és megsemmisítette az omahai amerikai mesterséges kikötőt, de mire a szélvihar
kitört, 629 000 embert, 95 000 járművet és 218 000 tonna utánpótlást szállítottak partra. Az egymilliomodik ember július 6án szállt partra, alig egy hónappal az első...
E siker ellenére a szövetséges erők két hónapig Normandiában rekedtek. A baloldalon az óvatos Montgomery vezette brit
erők nem tudták bevenni Caen-t; a Bradley tábornok vezette amerikai erők középen, Saint-Lô előtt megálltak. Csak a jobb
oldalon volt lehetőség a mozgásra, a félsziget átkelésére (június 18-án) és nyugat felé fordulva Cherbourg megrohamozására
és elfoglalására. Ezt a nagy tengeri kikötőt, amelyet 40 000 német katonával együtt június 27-én foglaltak el, annyira
feldúlták, hogy nem lehetett bevonni a
augusztus végéig, és a szövetségesek utánpótlása továbbra is a normandiai partokon keresztül érkezett.
Július első 18 napjában Caen és Saint-Lô elfoglalására súlyos harcok után került sor, amelyeket egy több mint 2200
repülőgép által végrehajtott félelmetes légi bombázás indított el, amely során az egyik városra 7000 tonna, a másikra 4000
tonna robbanóanyagot dobtak le. Mindkét város romokban hevert, de a szövetséges erők még mindig nem tudtak mozdulni, a
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német erők dühös ellenállásába ütköztek, miközben mezőnként küzdötték át magukat, melyeket áthatolhatatlan mező határolt
sövénysávval volt körülvéve.
Miközben a szövetségesek így kúsztak előre, Nyugat-Európában másutt két szenzációs esemény történt. Június Ist-én Pas-deCalais-ból kilőtték Hitler első "bosszúfegyverét", a V-l-t, Londonra. Ez egy kis sugárhajtású, pilóta nélküli, automatikusan
irányított repülőgép volt, amely 400 mérföld/órás sebességgel haladt, és egytonnás robbanótöltetet szállított. Ebből 80 nap
alatt mintegy 8000-et lőttek ki, de a védelmet folyamatosan fejlesztették, így augusztus végén már go százalékát
megállították, mielőtt elérték volna Londont. Ennek ellenére 2300 elérte célját, több mint 20 000 áldozatot követelve,
akiknek egynegyede halálos áldozat volt, és egymillió nőt és gyermeket kényszerítve a város evakuálására.
1944. szeptember 8-án a V-l-t felváltotta a sokkal jobb V-2, egy olyan rakéta, amelyet nem lehetett elfogni, mert gyorsabban
mozgott, mint a hang. A háború végéig összesen 1050 ilyen fegyver hullott Angliára, több mint 2700 ember halálát okozva és
háromszor ennyi embert megsebesítve. Összességében ezek a fegyverek, bár ijesztőek voltak, nagy német erőforrásokat és
energiákat használtak fel, de katonai eredményt nem értek el.
Hasonlóan látványos volt az a merényletkísérlet, amelyet Hitler meggyilkolására tettek úgy, hogy a kelet-poroszországi
főhadiszállásán egy aktatáskába rejtett bombát robbantottak fel a székénél. Ez volt az utolsó a több ilyen jellegű kísérlet
közül, amelyet ugyanaz a csoport hajtott végre, amely 1938 szeptemberében hiába próbált tárgyalni Chamberlainnel,
Halifaxszel és Churchillel. Az összeesküvők, akik többnyire a konzervatív felsőbb osztályból származtak, főként
katonatisztekből álltak, kisebbségben voltak a polgári és diplomáciai vezetők. A legfőbb katonai személyiségek Ludwig
Beck, Georg Thomas, Erwin von Witzleben, Karl von Stuelpnagel és mások tábornokok voltak; a legfőbb civil vezető Carl
Goerdeler, Lipcse egykori polgármestere volt; a legfőbb szellemi személyiség pedig Helmut von Moltke gróf, az 1914-es
német főparancsnok fia; a diplomáciai vezető személyiségek a Kordt, Theodor és Erich testvérek voltak, az első a londoni
követségen, míg a második Ribbentrop irodáját vezette a külügyminisztériumban; az összeesküvésekhez kétes módon
kapcsolódó személyek között volt Wilhelm Canaris admirális, a katonai kémelhárítás vezetője és Paul Schmidt, Hitler
személyes tolmácsa.
Ez a csoport évekig tárgyalt arról, hogyan lehetne megszabadulni Hitlertől, és mi legyen utána Németországgal.
Szórványosan kísérletet tettek a Führer megölésére. Ezek mind sikertelenek voltak a balszerencse, az elszántság hiánya és
Hitler rendkívüli megérzései miatt.
1944. július 20-án azonban közelinek tűnt a siker, amikor gróf Klaus Schenk von Stauffenberg ezredes, a Honi Hadsereg
vezérkari főnöke megtette napi jelentését Hitlernek, és anélkül hagyta el a konferenciát, hogy felvette volna aktatáskáját,
amely a Der Führer székének lábához támaszkodott. Az aktatáskában egy angol gyártmányú bomba volt tízperces
gyújtózsinórral. Amikor a bomba felrobbant, Stauffenberg megadta a jelet a berlini, párizsi és más katonai egységeknek,
hogy vegyék át az irányítást ezeken a területeken a fanatikus náci SS-egységektől.
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Sajnos Hitler július 20-i konferenciáját a hőség miatt a szokásos betonbunker helyett egy faházban tartották. Ez lehetővé
tette, hogy a robbanás eloszlassa magát. Ráadásul néhány másodperccel a bomba felrobbanása előtt Hitler felállt a székéből,
hogy a konferenciaterem legtávolabbi falán lévő térképhez menjen. Ennek következtében a teremben néhányan meghaltak
vagy súlyosan megsebesültek, Hitler azonban viszonylag sértetlenül megúszta a robbanást. Ezt a nácik azonnal közvetítették
a rádióban, és mivel ellentmondott Stauffenberg jelének, kellő zavarba és határozatlanságba ejtette az összeesküvőket ahhoz,
hogy az SS és a lojális nácik meg tudják zavarni az összeesküvést.
Körülbelül 7000 gyanúsítottat tartóztattak le, és körülbelül 5000-et megöltek, általában hetek vagy akár hónapokig tartó
szörnyű kínzások után. Néhányan, mint például Rommel tábornagy, öngyilkosságot követhettek el, a náciknak tett korábbi
szolgálataiért járó különleges jutalomként. Ennek a fiaskónak a következményeként a Hitler-ellenes ellenzék megsemmisült,
a legfanatikusabb és legkevésbé épeszű nácik Németországon belül megnövelték hatalmukat, a béketárgyalások bármilyen
esélye - ami bevallottan mindig is távoli lehetőség volt - lehetetlenné vált, és a náci rezsim belső adminisztrációja teljes
őrültekházává vált.
Eközben nyugaton a német erők fő ereje Caen közelében összpontosult a britek ellen. Miközben az utóbbiak lassan dél felé,
Calais felé nyomultak, az újonnan felállított, főleg páncélosokból álló amerikai Harmadik Hadsereg George S. Patton
tábornok vezetésével Saint-Lô-tól dél felé, Avranches-ig nyomult (július 18-augusztus 1.). Míg néhány egység Avranches-tól
nyugat felé fordult Bretagne-ba, hogy további tengeri kikötőket foglaljon el Saint-Malo, Brest és Saint-Nazaire-nál, addig a
páncélos egységek kelet felé, Le Mans-ig (augusztus 11.), majd észak felé Argentan-ig kanyarodtak, csak egy keskeny rést
(Calais- Argentan) hagyva az amerikai és a brit erők között, mint menekülési útvonalat, amelyen keresztül nyolc összetört
német hadosztály kelet felé menekülhetett (1944. augusztus 19-21.). Sokan áttörtek, de ebben a zsebben 25 000 ember esett
fogságba, és a franciaországi német védelmi erők teljesen megzavarodtak. Le Mans-ból az amerikai Harmadik Hadsereg
egységei, akár napi negyven mérföldes sebességgel haladva, Párizstól délre, kelet felé haladtak, elhaladtak a város mellett,
hogy Fontainebleau-nál elérjék a Szajnát. Tőlük balra az amerikai Első Hadsereg még ugyanazon a napon elérte a Párizs
alatti folyót, míg nyugatabbra a brit és kanadai hadseregek balra, a Szajna alsó folyása felé fordultak. Az izgalmak
közepette az amerikai Hetedik Hadsereg erős francia erőkkel együtt partra szállt Franciaország földközi-tengeri partvidékén
(augusztus Isth.), és megkezdte az előrenyomulást észak felé a Rhône völgyében. A Toulon és Cannes között elhanyagolható
ellenállással szemben végrehajtott partraszállás gyorsan elfoglalta Marseille-t. Két nap múlva a német főparancsnokság
elrendelte, hogy a tengeri kikötők és erődök kivételével minden német erő vonuljon vissza a francia atlanti- és földközitengeri partokról. Nyolc nap múlva a 7. hadsereg 140 mérföldet haladt előre a Rhone folyón, és elfoglalta a következő
helyeket
57 000 foglyot ejtett. Lyont és Dijon-t is harc nélkül foglalták el, és szeptember 12-én Châtillon-sur-Seine közelében
kapcsolatba léptek az Egyesült Államok harmadik hadseregével.
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Eközben 1944. augusztus 9-én Párizs polgárai fellázadtak, a Francia Belügyi Erők (FFI), ahogy a földalatti ellenállási
seregeket nevezték, 50 000 fegyveres tagja vezetésével. Itt is, mint máshol Európában, ezeket az erőket kommunisták uralták.
Jean Leclerc tábornok a francia 2. páncélos hadosztállyal augusztus 24-én berontott a városba, és elfogadta a 10 000 fős
német helyőrség megadására buzgó, az FFI elől menekülni vágyó férfiakat. Ekkorra Franciaország n1ucll egész területén
felemelkedtek az ellenállási erők, megtámadták a német erőket és bosszút álltak a németekkel együttműködő franciákon.
Augusztus 26-án De Gaulle bevonult Párizsba, és azonnal a hazatérő száműzöttek és földalatti vezetők koalíciójából alakult
ideiglenes kormány elnökévé tették. Eisenhower tábornok áttekintette a szövetséges erők diadalmas menetelését a Champs
Elysées-n, de a szövetséges fő hadseregek Párizs mindkét oldalán elsöpörtek a német határok felé.
1944 őszén a szövetségesek nyugati előrenyomulása lelassult, legalább annyira a saját közlekedési és ellátási problémái, mint
a német ellenállás miatt. Ennek az előrenyomulásnak egy sor híres folyón, a Szajnán, a Somme-on, az Aisne-on és a Meuseon kellett átkelnie.
A gyenge német ellenállás miatt mindegyiken nehézség nélkül keltek át. De az előttük álló nagy probléma a Rajna volt, ahol
a német ellenállás elkerülhetetlenül szívós volt. A több mint kétszáz mérföld széles szövetséges fronton az amerikai
Harmadik Hadsereg a jobb oldalon már augusztus 3-án elfoglalta Verdunt; az amerikai Első Hadsereg középen bevette
Sedant és belépett Belgiumba (augusztus 31.); a bal oldalon a brit Második Hadsereg Amiens mellett haladt át Lille felé
(augusztus 31.), míg a szélső bal oldalon a kanadai Első Hadseregnek az a nem túl hálás feladat jutott, hogy lezárja a
Csatorna kikötőiben elbarikádozott német helyőrségeket. Ezeket nagyon elkeseredett harcok után sorra bevették, de a legtöbb
esetben a kikötőket sérülések vagy más okok miatt nem lehetett azonnal használni. A szeptember 4-én elfoglalt Antwerpen
két hónapig nem volt használható, mert a németek továbbra is tartották a tengerhez közelebbi folyópartokat.
Szeptember 11-én az Egyesült Államok első hadserege Trier közelében átlépte a német határt, és a Rajna felé vette az irányt.
Amikor Aachen, az elsőként elért német város megtagadta a megadást, a várost bombázással szinte teljesen elpusztították, és
elkeseredett utcai harcok során elfoglalták. A legtöbb német város ezt követően inkább megadta magát.
Ezen a ponton éles nézetkülönbség alakult ki Eisenhower és Montgomery között. Az előbbi folytatni kívánta a Németország
elleni szélesfrontos támadást, míg az utóbbi minden reményét egyetlen villámcsapásra kívánta helyezni a Rajna alsó folyásán
át és a Ruhr-vidék létfontosságú ipari területére. A Rajna alsó folyása a tengerhez közeledve több kisebb folyóra szakad;
hogy ezek közül több is átkelhessen egy rohamban, Montgomery merész tervet ajánlott fel: három légi hadosztályt kellett
volna lépcsőzetes időközönként a brit második hadsereg elé dobni, hogy elfoglalják a folyami átkelőket, és utat nyissanak a
második hadsereg hatvan mérföldes előrenyomulása előtt. Augusztus 15-én erre a kísérletre sor is került. Az amerikai 8.
légideszant hadosztály Eindhovennél szállt le, hogy fedezze a Maas folyót; az amerikai 101. légideszant hadosztály
Nijmegennél szállt le, hogy fedezze a Waal folyót.
átkelés fedezésére; a brit 1. légideszant hadosztályt pedig Arnhem közelében vetették le, hogy a Rajna legészakibb ágát, a
Neder Rijn-t fedezze Rotterdam felett. A német ellenállás olyan nagy volt a 2. hadsereg előrenyomulásával szemben, hogy az
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nem tudta elérni Arnhemet, és egy hét dühödt harc után e hősies csoport maradványait, az ejtőernyősök kevesebb mint
negyedét, evakuálták. Ez a kudarc véget vetett a reményeknek, hogy a Rajnán át a Ruhr-vidékre irányuló, létfontosságú
támadásra kerüljön sor.
December közepén a szövetséges hadseregek ködben és esőben, rövid nappalok és hosszú éjszakák közepette küzdöttek kelet
felé, a Rajna felé. Az Ardennek sűrű erdeiben különösen rosszak voltak a körülmények. Ott a németek elhatározták, hogy
utolsó ellentámadásukat hajtják végre. A németek titokban 25 hadosztályt összpontosítottak a légi felderítéshez túl rossz
időben, és nyugat felé, főként páncélosokkal támadtak Omar Bradley tábornok tizenkettedik hadseregcsoportjára, amely
szélesre szakadt, és azzal fenyegetett, hogy áttörnek a Maas fölött. Bár az Első és a Harmadik amerikai hadsereget több mint
60 mérföldes német előrenyomulás választotta el egymástól, egyetlen létfontosságú pontot sem értek el, főként a makacs
amerikai ellenállás miatt, még akkor sem, amikor körülzárták őket, mint Bastogne-nál. December 26-ra a német
előrenyomulás megállt, és három héttel később az elvesztett terület nagy részét visszaszerezték. A támadás során a németek
mintegy 76 000 áldozatot okoztak az amerikaiaknak, de maguk is mintegy 90 000 áldozatot szenvedtek, és pótolhatatlan
készleteket és felszerelést használtak fel. Mielőtt ez a dombvidéki csata befejeződött volna, Hitlernek vissza kellett vonnia az
eredeti támadást végrehajtó erők nagy részét, hogy azokat sietve keletre küldje, hiábavaló kísérletként, hogy lelassítsa az
1945. január l2-én kezdődött szovjet téli offenzívát.
Alig ért véget az ardenneki csata, a nyugati német védelemnek máris váltakozó kalapácsütések sorozatát kellett elszenvednie
a szövetségesek németországi invázióját előkészítve. A tavaszi offenzívák tervei szerint 85 szövetséges hadosztály támadott
80 alultámadó német hadosztályt. Keleten a németek már a 155 hadosztályból álló szovjet téli offenzíva előtt megtorpantak.
1945. március 7-én az amerikai 8. páncélos hadosztály elfoglalta a Rajnán átívelő Ludendorff vasúti hidat Remagnál, néhány
perccel azelőtt, hogy a németek felrobbantották volna. A nácik kétségbeesett erőfeszítései ellenére, hogy megsemmisítsék, ez
tíz napig nem sikerült. Addigra már késő volt, mert más átkelőket is létesítettek, és számos szövetséges hadosztály átkelt a
hídon. 1945 márciusának végére a német haderő nyugaton nem volt több, mint 46 hadosztály, amelyet 85 szövetséges
hadosztály szorongatott. Ahogy az Egyesült Államok hivatalos története fogalmazott: "A német hadsereget többé nem
lehetett jelentős akadálynak tekinteni". De a német katonai vezetők Hitler és Himmler fanatikus ragaszkodása alatt nem
adhatták meg magukat.
A szövetségesek nyugati előrenyomulását Moszkvában vegyes érzelmekkel fogadták, ahol valódi aggodalom volt, hogy a
németek esetleg minden erejüket keletre helyezik át Oroszországgal szemben, miközben nyugaton beengedik az angolamerikai erőket. A németek az oroszokat a szovjet földön elkövetett német atrocitások miatt őrjöngő alantas embereknek
tekintették, és minden okuk megvolt arra, hogy féljenek az orosz megszállástól és megtorlástól, míg mindenki tudta, hogy
bármilyen amerikai megszállást inkább humanitárius megfontolások, mint megtorlás motiválna. A náci vezetők túlságosan el
voltak merülve saját irracionalitásukban ahhoz, hogy
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hogy ilyen taktikát alkalmazzanak, bár a szovjet vezetők továbbra is rettegtek a lehetőségtől, és az ellentmondásos
bizonyítékok ellenére meg voltak győződve arról, hogy ez valószínű. Ennek megfelelően a szovjet előrenyomulás
versenyfutássá vált a nyugati hatalmakkal, még akkor is, ha ezek a hatalmak Eisenhower parancsára sok ponton (például
Prágában) visszatartották előrenyomulásukat, hogy az oroszok elfoglalhassanak olyan területeket, amelyeket az amerikaiak
könnyen elfoglalhattak volna előbb.
1943 nyár közepétől a háború 1945. májusi végéig a szovjet offenzíva keleten szinte folyamatosan zajlott. Az orosz erők
1944 januárjában átlépték a régi határt Lengyelországba; februárban visszaszorították a németeket az ostromlott
Leningrádból, és a következő hónapban déli offenzívát indítottak, amely a Prut folyón át Romániába vezetett. 1944
júliusában a szovjet hadseregek elérték a Visztula folyót Varsóval szemben, és offenzívát indítottak Románia lerohanására.
Ezek az események éles formában vetették fel azt a problémát, hogy ki fog uralkodni a felszabadított kelet-európai területek
felett.
Az angol-amerikaiak általában elismerték, hogy az oroszoknak biztonságra van szükségük a nyugati határaik mentén, de úgy
vélték, hogy ezt úgy lehet elérni, ha Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában, Görögországban és Jugoszláviában
független államokat hoznak létre alkotmányos kormányokkal (amelyekben a kommunista párt is szerepet játszott). Nem
láttak reményt arra, hogy a balti államokat felszabadítsák Oroszországtól, és kevés figyelmet fordítottak Finnországra.
Általánosságban úgy vélték, hogy Kelet-Európában az orosz biztonság akkor biztosítható, ha a győztes hatalmak, köztük
Oroszország, a háború utáni időszakban is meg tudják őrizni egységüket, és békeidőben az Egyesült Nemzetek Szervezetében
együtt tudnak működni, ahogyan a háborúban is tették. Bár a nyugati hatalmak elismerték, hogy az oroszok a
Népszövetséggel kapcsolatos szerencsétlen tapasztalataik alapján joggal gyanakodnak a nemzetközi szervezetekre, úgy
vélték, hogy ezt le lehet győzni, ha az angolszász hatalmak tanúbizonyságot tesznek új együttműködési szándékukról, és ha
léteznek olyan regionális megállapodások, mint az 1942. május 26-i angol-szovjet húszéves szövetség vagy az 1944.
december 10-i francia-szovjet megállapodás. Minden erőfeszítés, hogy Oroszországgal valamilyen megállapodást érjenek el
a kisebb államokkal kapcsolatban, mélyen összefonódott a Németország sorsáról folytatott határozatlan tárgyalásokkal.
Általános egyetértés volt Németországgal kapcsolatban annyiban, hogy az 1918 októberi hibák nem ismétlődnek meg: A
német katonai vezetőket teljes kapituláció aláírására kényszerítenék, a győztesek Németországgal szembeni jövőbeni
magatartásának minden jogi korlátozása nélkül; Németország ezután közvetlenül a katonai kormányzat révén a győztesek
uralma alá kerülne; Kelet-Németország jelentős részeit, esetleg a nyugati Neisse folyóig (az Odera vonaláig) nyugatra,
elvennék Németországtól; Németországot teljesen lefegyverzik és iparilag megnyomorítják; és jelentős természetbeni
jóvátételeket vennének el tőle. A Németország ipari szintjének csökkentésére irányuló törekvés és a tőle való jóvátétel
megszerzésére irányuló törekvés közötti látszólagos ellentétet átmenetileg azzal a tervvel szépítették meg, hogy a német ipari
üzemek leszerelését Oroszországnak szánt jóvátételként tervezték.
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Ezek a Németországgal kapcsolatos megállapodások legalább három fontos kérdést hagytak tisztázatlanul, és ennek
következtében Sztálinban erős bizonytalanságérzetet keltettek Németország jövőjét illetően: nem volt megállapodás arról,
hogy Németországot feldarabolják-e, vagy egységként kezelik, sőt
katonai megszállás alatt; nem volt megállapodás a jövőbeli német kormány jellegéről; és nem volt megállapodás a német
leszerelés és a korlátozott ipari fejlődés állandó érvényesítésének módszereiről.
Nem kell elbeszélnünk a tárgyalások, ideiglenes megállapodások, félreértések és átértelmezések folyamatos sorozatát, amely
a szövetséges hatalmak között Németország és a felszabadított országok sorsát illetően éveken át folyt. Naiv volt az az
elképzelés, hogy a Szovjetunió és az angol-amerikai hatalmak a békében ugyanúgy folytathatják az együttműködést, mint a
háborúban, akár diplomáciai úton, akár vezetőik konferenciáján, akár valamilyen nemzetközi szervezeti struktúrán belül. Ezt
a lehetőséget két tényező zárta ki: az alapvető gyanakvás mindkét oldalon, még háborús időkben is, és a modern államok
politikai hatalmának természete.
E két okból kifolyólag mindkét fél, a szolidáris szemléletről és a háború utáni együttműködés terveiről szóló megnyugtató
nyilvános nyilatkozatok közepette, az érdekszférák és a hatalmi egyensúlyok más, reálisabb elrendezésén kezdett el dolgozni.
Ezt az alternatív és végül is elkerülhetetlen utat Sztálin és Churchill hamarabb választotta, mint Roosevelt, de nem azért, mert
az utóbbi naiv vagy beteg volt, hanem mert a hatalmi egyensúlyok csupasz ellentétét a jogi korlátozások, az ellentétes
közvélemény kaotikus takarójával akarta megfojtani, és alternatív intézményi megállapodásokkal, amelyek megnehezítik a
hatalmi konfliktusok nyílt működését, és amelyek lehetővé teszik a hozzá hasonló embereknek, hogy a válságokat napról
napra eltereljék és elhalasszák, miközben a hatalmi konfliktusok erőszakos megoldásának elhalasztásából nyert béke egymást
követő időszakaiban jobb gazdasági és társadalmi megállapodásokat rögtönöztek népeik számára. Roosevelt szerint mindez
nem valósítható meg, hacsak nem sikerül Sztálinnak a kapitalista hatalmakkal szembeni gyanakvási mániáját csökkenteni
azáltal, hogy engedményekként olyan dolgokat adnak neki, amelyeket amúgy sem lehetett volna megakadályozni, hogy
elfogadjon. Végső soron Roosevelt érzéke a hatalom realitásai iránt éppoly éles volt, mint Churchillé vagy Sztáliné, de ezt az
érzéket sokkal tudatosabban és sokkal teljesebben rejtette el a magasröptű erkölcsi elvek és a népi vonzerővel bíró idealista
nyilatkozatok álarca mögé. Nem valószínű, hogy Rooseveltnek lett volna bármilyen hatalmi politikán alapuló alternatív terve,
amelyre támaszkodhatott volna, ha a háború utáni együttműködésre és az Egyesült Nemzetek Szervezetére vonatkozó
kinyilvánított céljai kudarcot vallanak. Churchillnek viszont, bár őszintén együttműködési célokat követett, volt egy
másodlagos vázlata, amely a hatalmi egyensúlyon és az érdekszférákon alapult. Sztálin megfordította Churchill prioritásait,
és a hatalmi szféráknak adott elsődleges helyet, másodlagosnak pedig - meglehetősen ironikusan - az együttműködés és a
nemzetközi szervezetek elfogadását.
Ami Kelet-Európát illeti, a sztálini prioritások teljesen lehetetlenné tették az együttműködés vagy a nemzetközi megállapodás
bármilyen mechanizmusát. Nem lehet kétséges, hogy Sztálin eltökélt szándéka volt, hogy a biztonságot a szovjet nyugati
határon egy teljes kommunista ellenőrzés alatt álló államokból álló puffer létrehozásával érje el. Ez szükségszerűen kiterjedt
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Lengyelországra, Romániára és Bulgáriára, és minden másra, amit véletlenül megszerezhetett. Görögországgal, Albániával
vagy Ausztriával nem foglalkozott, kevés reménye volt Csehszlovákia megszerzésére, remélte, hogy megtarthatja
Jugoszláviát, és jelentős, de nem részletezett félelmei voltak Iránnal kapcsolatban. Az a technika, amellyel a kommunista
irányítást akarta megszerezni ezek felett az államok felett, hasonló volt ahhoz, amit Hitler használt Ausztriában: (1)
létrehozni egy kommunistákat tartalmazó koalíciós kormányt; (2) kommunista kézbe adni a védelmi (hadsereg), a
belügyminisztériumot (rendőrség), és ha a kommunisták nem tudták, akkor a belügyminisztériumot is.
(3) közigazgatási rendeletekkel átvenni az oktatás és a sajtó irányítását, és megbénítani az ellenzéki politikai pártokat; és (4)
végül létrehozni egy teljesen kommunista rendszert, szükség esetén a szovjet katonai erők védelme alatt.
E lépések sikerét Lengyelországban, Bulgáriában és Romániában még a háború alatt biztosította, hogy a nyugati hatalmak
elfogadták a kommunistákat tartalmazó koalíciós kormányokat, mint a szovjet biztonság szükséges árát helyben és a szovjet
együttműködésért másutt (különösen a Távol-Keleten), valamint az, hogy az orosz hadseregek megszállva tartották az érintett
területeket.
Churchill hatalmi szférákon alapuló alternatív politikájának egyik első bizonyítéka volt Eden 1944. május 5-én a londoni
szovjet nagykövetnek tett javaslata, miszerint Nagy-Britannia megengedné Oroszországnak, hogy vezető szerepet vállaljon a
Romániával kapcsolatos politikában, cserébe a Nagy-Britannia görögországi politikájának orosz támogatásáért. Ezt úgy
védte, mint ami a "katonai realitásokon" alapul, Hull külügyminiszter ellenezte, de Noms Roosevelt "három hónapos
próbaidőre" elfogadta. Az 1944. október 9-18-i moszkvai konferencián Churchill és Sztálin között megállapodás született
arról, hogy a Balkánon az angol-szovjet érdekeket százalékos alapon lehet megosztani, úgy, hogy Romániában és
Bulgáriában Oroszország, Görögországban Anglia, Magyarországon és Jugoszláviában pedig Magyarország és Jugoszlávia
fele-fele arányban legyen túlsúlyban. [A] ... megállapodást papírra vetették és aláírták. Sztálin nyomására a megállapodás
lényegét már elküldték Washingtonba, ahol Roosevelt Hull szabadsága alatt (1944. június 12.) parafálta azt.
Ez a megállapodás kevéssé befolyásolta Churchill cselekedeteit. Továbbra is együttműködő alkotmányos megállapodásokért
dolgozott Kelet-Európában és másutt. Amikor 1944 nyarán Paul Henri Spaak belga külügyminiszter egy nyugati védelmi
blokkot akart elérni, amely Norvégiától az Ibériai-félszigetig terjedne, és magában foglalná Nagy-Britanniát is, Churchill és
Eden egyaránt elutasította a tervet azzal az indokkal, hogy az két blokkra osztaná Európát, nyugati és szovjet blokkra,
amelyek egymást túllicitálva pályáznának a háború utáni német támogatásra. A brit vezérkari főnökök azonban 1944 őszén
alternatív politikaként Németország feldarabolását és az iparosodott Nyugat-Németországnak a nyugati védelmi tervekbe
való bevonását igyekeztek megalapozni arra az esetre, ha a háború utáni Kelet- vagy Közép-Európában orosz
ellenségeskedés alakulna ki. A brit polgári vezetők Eden vezetésével szeptemberben és októberben is elutasították ezeket a
vezérkari javaslatokat, és megismételték elhatározásukat, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetén belül az egység és
együttműködés politikáját folytatják, és lemondanak minden olyan törekvésről, amely bármilyen szovjetellenes blokk
kialakítására irányul, legkevésbé Németországgal. A vezérkari főnökök nem meggyőződve engedtek, és figyelmeztettek arra,
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hogy alternatív politikát kell kidolgozni, ha az Egyesült Nemzetek Szervezete az Oroszországgal való nézeteltérések miatt
felbomlana, és akkor szükségessé válna egy olyan egyesült Németországgal szembenézni, amelyet Oroszország ural, vagy
amellyel együttműködik.
Eközben a Szovjetunió 1944-ben, a háború folytatódó erőszakossága és a háború utáni egységes világszervezet létrehozásáról
szóló tárgyalások leple alatt lépéseket tett a kommunizált szatellitállamokból álló nyugati pufferének létrehozására.
1944 augusztusában Finnország, Románia és Bulgária igyekezett kilépni a háborúból. Mihály román király megbuktatta
Antonescu tábornok nácibarát kormányát, és egy kommunista által vezetett küldöttséget küldött Moszkvába, hogy aláírja a
hivatalos fegyverszünetet. A szeptember 12-én aláírt kapituláció az ENSZ-nek szólt, de annak végrehajtását a szovjet
főparancsnokságra bízták, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság angol-brit tagjait pedig megfigyelői státuszba sorolták. Hasonló
fegyverszünetet írtak alá Finnországgal szeptember 19-én.
A bolgár kapituláció bonyolultabb volt, mivel ez az ország nem állt háborúban Oroszországgal. A szeptember 4-én
megalakult új bolgár kormány semlegességet hirdetett, és kérte a német erők kivonását. Oroszország másnap hadat üzent,
szeptember 16-án ellenállás nélkül bevonult Szófiába, és támogatta az államcsínyt, amely kommunista vezetésű kormányt
hozott létre. Az új rendszer azonnal hadat üzent Németországnak, és az orosz erők megszállták. Churchill és a québeci Eden
megvétózta a román fegyverszünethez hasonló fegyverszünetet, de az 1944. október 28-i végső bolgár fegyverszünet alig
különbözött ettől.
A szovjet erők időközben átkeltek Bulgárián és megszállták Jugoszláviát, október Isth. felszabadítva Belgrádot. Ezután
északra, Magyarországra lendültek, november 11-én elérték Budapestet, és a hónap végére körülzárták. A németek 1944.
október 15-én a kormány irányításának átvételével megakadályozták a magyar kapitulációt, és ennek következtében
Budapestet november és december folyamán heves harcok során nagyrészt elpusztították. Csak 1945. január 20-án sikerült
Miklós tábornok ideiglenes kormányának fegyverszünetet kötnie az oroszokkal, bár a harcok még hónapokig folytak az
országban. A megállapodás Magyarországot nagyrészt szovjet katonai ellenőrzés alatt hagyta (aláírva 1945. január 20-án)...
A nyugati hatalmak, különösen Nagy-Britannia több éven át tartó hiábavaló erőfeszítéseket tettek annak megakadályozására,
hogy Jugoszlávia és Lengyelország teljes kommunista befolyás alá kerüljön. A r943 folyamán meglehetősen hiábavaló
erőfeszítéseket tettek a fegyverellátás ellenőrzése és a brit összekötő tisztek munkája révén, hogy a csetnikeket és a
partizánokat rávegyék, hogy inkább a németek ellen harcoljanak, mint egymás ellen. A növekvő bizonyítékok arra
vonatkozóan, hogy a szerbbarát csetnikek a királypárti Mihajloviæ tábornok vezetésével együttműködtek a németekkel, arra
késztették a briteket, hogy támogatásukat Titóra tereljék át, de ugyanolyan nehéznek bizonyult rávenni a londoni jugoszláv
királyi száműzetésben lévő kormányt, hogy elfogadja Titót, mint amilyen nehéz volt rávenni az utóbbit, hogy elfogadja a
királyi kormányt. A Tito elleni sikeres német támadás, amely arra kényszerítette, hogy az Adriai-szigetekre meneküljön,
mindkét felet megegyezésre késztette, és 1944 októberében Ivan Subasic királyi miniszterelnök beleegyezett, hogy
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csatlakozik egy olyan titói kormányhoz, amelyben a partizánok a tisztségek túlnyomó többségét a partizánok töltik be. A
megállapodás a teljes felszabadulást követő három hónapon belül szabad alkotmányozó gyűlési választásokat ígért, és Péter
király visszatérését csak akkor ígérte, ha népszavazáson elfogadták. A király addig nem volt hajlandó elfogadni ezt a
megállapodást, amíg Churchill meg nem fenyegette őt Angliából való kiutasítással. Az új kormány, amelyet a hatalmak
Jaltában elfogadtak, 1945. március 4-én alakult meg Belgrádban.
Amint arra következtetni lehetett, a lengyel rendezés még a jugoszlávnál is boldogtalanabb volt, hiszen a lengyelek a szovjet
hadseregek teljes súlya alatt álltak, és a nyugati hatalom számára elérhetetlenek voltak. A londoni lengyel kabinetet, amely
Lengyelországban földalatti hadsereget és földalatti kormányt működtetett, már 1943-ban fenyegették azok az orosz
követelések, hogy a lengyel keleti határt nyugat felé, a Curzon-vonalig tolják el, és távolítsák el a kormány szovjetellenes
tagjait. A hiábavaló tárgyalások hónapokig elhúzódtak. 1944 júliusában, amikor a szovjet hadseregek a Visztula felé
közeledtek, Oroszországban szovjet védelem alatt felállították a kommunista "Lengyel Nemzeti Felszabadítási Bizottságot".
Az 1921-es alkotmány alapján teljes jogú szuverenitást követelt Lengyelország felett, és a londoni lengyel kormányt
törvénytelennek nyilvánította.
A lengyel miniszterek Londonból Moszkvába siettek tárgyalni. Még ott tárgyaltak, és amikor a szovjet hadsereg már csak hat
mérföldre volt Varsótól, a városban lévő lengyel földalatti erők szovjet meghívásra fellázadtak a németek ellen. A felkérésre
4o.ooo fős haderő válaszolt, de az orosz hadseregek a világ minden részéből érkező felhívások ellenére megállították
előrenyomulásukat és akadályozták a felkelők ellátását. 1944. október 3-án, hatvanhárom napos reménytelen harc után a
lengyel Honi Hadseregnek meg kellett adnia magát a németeknek. Ez a szovjet árulás megszüntette a legfőbb akadályt a
lengyelországi kommunista uralom elől, és a londoni kormány ennek megfelelően figyelmen kívül hagyta. 1945. január 5-én
Oroszország elismerte a Nemzeti Felszabadítási Bizottságot Lengyelország kormányának, míg a nyugati hatalmak továbbra
is a londoni kormányt ismerték el.
Egyedül Görögországban sikerült megmenteni egy balkáni államot a kommunista uralomtól; ez azért sikerült, mert az ország
elérhető volt a tengeren érkező brit erők számára. A németekkel szemben Görögországban ellenálló gerillákat két csoport
irányította: egy kommunista csoportot a kezdőbetűiről ELAS néven ismertek, míg egy kisebb helyi, kommunistaellenes
ellenállókból álló epiruszi csoportot EDES néven ismertek (az angolbarát Zervas ezredes vezetésével). A két csoportot közös
kormány és program alá egyesíteni igyekvő brit erőfeszítések meghiúsultak a király rendkívüli népszerűtlensége miatt. Végül
egy ilyen kormány alakult egy liberális republikánus, George Papandreou vezetésével, R. M. Scobie brit tábornokkal, mint a
gerillaharcosok főparancsnokával. 1944. október közepén a brit erők ezzel a kormánnyal együtt visszatértek Athénba, de a
közrendet állandóan fenyegető fegyveres ELAS-csoportok garázdálkodtak Athénban. Az ezek lefegyverzéséről szóló
határozat fegyveres felkeléshez vezetett a városban. A britek által legyőzöttek a hegyekbe vonultak, de Oroszországtól nem
kaptak támogatást, és 1945. február 13-án Damaszkínosz érsek regnálása alatt elfogadták a lefegyverzést és az amnesztiát,
Nicholas Plastiras tábornok miniszterelnökkel egy nem kommunista kormányban.
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A kelet-európai kommunista elemekkel való konfliktusok ellenére a nyugati hatalmak továbbra is együttműködtek a
Szovjetunióval Németország katonai leigázásában és a háború utáni általános rendezésről szóló diplomáciai tárgyalásokban.
Ez utóbbi tárgyalásokon az európai, különösen a német háború utáni rendezés problémája elválaszthatatlanul összekeveredett
egy világbiztonsági szervezet létrehozásával. Mindkettő központi magját az a remény jelentette, hogy a három nagyhatalom
képesek lesznek a békében ugyanúgy együttműködni, mint a háborúban, de ezt a meglehetősen gyenge reményt más
megfontolások tömkelege takarta.
Már láttuk, hogy a szovjet műveletekben milyen meghatározó szerepet játszott Oroszországnak a nyugati határai mentén a
biztonsághoz való ragaszkodása. Nagy-Britanniának ugyanilyen erőteljes törekvései voltak, amelyek közül a legfontosabbak
az voltak, hogy megakadályozzák az amerikaiak háború utáni izolacionizmusba való visszafordulását, mint 1921-ben, és
hogy fenntartsák a Nemzetközösség egységét. A washingtoni Roosevelt-kormányzat ugyanúgy félt az amerikai
izolacionizmus újbóli fellángolásától, és azt remélte, hogy az amerikai idealizmus és érdekek keveredő hangjainak
szimfonikus megszólításával el tudja kerülni: Az Egyesült Államok lenne a legnagyobb hatalom egy olyan világbiztonsági
szervezetben, amely megakadályozná a jövőbeni háborúkat, de ugyanakkor nem tudna semmilyen döntést rákényszeríteni az
Egyesült Államokra. E béke keretében a világot gazdaságilag úgy építenék újjá, hogy minden ember alapvető szükségleteit
kielégítse, az amerikai technikai tudás és tudomány segítségével véget vessen a szegénységnek és a betegségeknek, és
mindenütt emelje az életszínvonalat az amerikai idealizmus és az amerikai ipar jövedelmező piacok iránti igényének egyidejű
kielégítése érdekében.
Ennek a háború utáni amerikai paradicsomnak a körvonalait olyan nyilatkozatok vázolták fel célként, mint az 1941. januári
Négy Szabadság beszéd, az 1941. augusztus 14-i Atlanti Charta és az 1942. január 2-i ENSZ-nyilatkozat. Az utóbbi
dokumentum végső megfogalmazásában elrejtették a Nagy Hármak közötti nézetkülönbségeket az utóbbi dokumentum
kidolgozása során, de ennek is van némi jelentősége. Ezek közé tartozott az amerikai ragaszkodás Franciaország kizárásához
és Kína nagyhatalomként való bevonásához, a brit törekvés a szociális biztonság felvételére és a birodalmi preferenciák
védelmére, valamint a vallásszabadság fontosságára vonatkozó szovjet ellenvetések.
A háború utáni időszakban e célok biztosítására szolgáló szervezeti struktúrákat számos nemzetközi konferencián vázolták
fel különböző kormányzati szinteken. Ezek közé tartoztak a már említett nagy kormányfői csúcstalálkozók, valamint az ezt
követő második québeci (1944. szeptember), moszkvai (1944. október), máltai (1945. január), jaltai (1945. február) és
potsdami (1915. július) konferenciák, továbbá számos szakértői konferencia. Ez utóbbiak közé tartoztak: (1) egy konferencia
a háború utáni gazdasági problémákról Londonban 1941 szeptemberében; (2) egy másik az élelmezésről és mezőgazdaságról
a virginiai Hot Springsben 1943 május-júniusában; (3) egy a menekültekről és a háború utáni sürgősségi segélyezésről a New
Jersey állambeli Atlantic Cityben 1943 novemberében; (4) egy konferencia a nemzetközi monetáris problémákról a New
Hampshire állambeli Bretton Woodsban 1944 júliusában; (5) a szövetséges kormányok oktatási minisztereinek konferenciája,
amelyet 1944 áprilisában Londonban tartottak; és (6) a nemzetközi biztonsági szervezet létrehozására irányuló két
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konferencia, amelyet 1944 októberében a washingtoni Dumbarton Oaksban és 1945 április-júniusában San Franciscóban
tartottak.
Ezeket a konferenciákat előzetes és későbbi tárgyalások övezték, és ezeken jöttek létre a háború utáni időszak alapvető
nemzetközi szervezetei. Ezek közé tartozott az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO), amely most Rómában
állomásozott; az Egyesült Nemzetek Segélyezési és Újjáépítési Igazgatósága (UNRRA); a Nemzetközi Valutaalap és a
Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (World Rank),
most Washingtonban; az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO), most
Párizsban; és az Egyesült Nemzetek Biztonsági Szervezete, amely most New Yorkban, az East River mentén álló csillogó
üvegépületeiben működik. Azokról a vitákról és konfliktusokról, amelyek kompromisszumai és határozatai biztosították a
háború utáni "egy világ" idealizmusának ezeket a szervezeteit, később lesz szó; magának a háborúnak a során ezek nagyrészt
elvesztek a világkonfliktus lármája alatt.
Miközben a nyugati hatalmak ily módon lerakták az alapjait ... [Új Birodalmi Rendjüket] a háború utáni világ számára 19431945 folyamán, a nácizmus alapvetően destruktív, kóros és irracionális jellege őrültekházává változtatta Németországot és a
megszállt Európát. 1943 szeptemberére Németországban egyetlen objektív ember sem számíthatott német győzelemre; 1944
szeptemberére minden német katonai vezető látta, hogy a vereség küszöbön áll. Mégis a náci hierarchia és sakál
kollaboránsai, akiket megszállott téveszméik elszigeteltek a valóságtól, csak fokozták őrült őrjöngésük erőszakosságát. Ezt az
erőszakot egyre inkább befelé fordították azzal az elhatározással, hogy mindent elpusztítanak egy hatalmas holokausztban, ha
Hitler Új Rendjét nem sikerül megvalósítani. Az olyan népek, mint a zsidók, cigányok, szlávok és a "politikailag
megbízhatatlanok" teljes elpusztítására irányuló erőfeszítések, amelyek a náci pszichózis különleges célpontjai voltak,
felgyorsultak, ahogy a nyugati és szovjet hadseregek egyre mélyebbre vágtak a Birodalomban. A lelkes beosztottak túlórában
dolgoztak, hogy lemészárolják a koncentrációs táborokban a megfogyatkozott foglyokat, mielőtt az egész rendszer
összeomlott. Ennél is jelentősebb, hogy a zsúfolt börtönökben ellenállóként és ellenzékiként fogva tartott személyeket
kivégzésre vagy akasztásra ítélték, mielőtt a megszálló hadseregek szabadon engedték volna őket.
Németországon belül sok helyen maga a háború lármája szinte elveszett a hóhérok fegyverropogásában, a megkínzottak
sikolyaiban, a gázkamrák fanyar szagában, a fösvénység és gyűlölet milliónyi áldozatának nyögéseiben, az égő testek
bűzében, és a bestiális nácik sürögésében, akik dokumentumokat igyekeztek elrejteni vagy megsemmisíteni, hogy elrejtsék az
évszázadokkal korábbi európai kultúrából Hitler győzelmei idején kifosztott kincseket; hogy elrejtsék az ékszereket és a
nemesfémeket (beleértve a meggyilkolt zsidók fogaiból kitépett aranyat), és hogy kielégítsék a kapzsiság és a gonoszság
utolsó ösztöneit. Több százmillió dollárnyi ilyen rejtett zsákmányt fedeztek fel a hadseregek a győzelem végső szakaszában.
Amikor ezek a győztes hadseregek 1944 végén betörtek Németországba, a nácik még mindig fogva tartották 8.000.000
rabszolgasorba taszított civil munkás, 10.000.000 zsidó, 5.750.000 orosz hadifogoly és más hadseregek több millió foglyának
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túlélőit. A zsidók és oroszok több mint fele és a többiek közül több millióan, összesen talán 12 000 000-en haltak meg
gyilkosság, túlmunka vagy szándékos gondatlanság miatt, mielőtt 1945 tavaszán a végső győzelem bekövetkezett. Ezeknek a
rabszolgasorba taszított és kizsákmányolt millióknak a munkája lehetővé tette, hogy a németek nagy többsége
megmeneküljön a háború gazdasági szigorától. Míg a britek életszínvonalát a fejadagok és a hiány olyan szintre szorította
lefelé, ahol az energiát és a munkát akadályozták, és egy olyan időszakban, amikor a németek által megszállt országokban
gyakran a létminimum alá kényszerültek, a németek életszínvonala átlagosan magasabb volt, mint 1928 óta, és a németek
munkára vagy háborús szolgálatra való mozgósítása kevésbé volt szigorú, mint bármely más nagy harcoló országban. Ez
különösen igaz volt a nőkre és a nem létfontosságú munkásokra. Például 1943 közepére a németek száma
Németországban a háztartási szolgálatot teljesítők száma csak mintegy 8 százalékkal volt kevesebb, mint négy évvel
korábban, míg Nagy-Britanniában ugyanezen négy év alatt a csökkenés 67 százalékos volt. Ugyanebben az időszakban a
nehéziparban dolgozók száma 68,5 százalékkal nőtt Nagy-Britanniában, de csak 18,8 százalékkal Németországban. 1944
augusztusában Albert Speer, a fegyverkezési és haditermelési miniszter és egyike a kevés racionális, magas pozícióban lévő
németországi figuráknak, úgy becsülte, hogy Németországban még mindig 7,7 millió nem produktív munkavállaló van,
köztük
1,4 millióan háztartási szolgálatban. A konfliktus első négy évében a haditermelésre mozgósított nők száma 2,25 millió volt
Nagy-Britanniában, szemben a németországi 182 ezerrel.
A németek ilyen viszonylagos könnyedségét a történelem legpusztítóbb háborúja közepette számos tényező egybeesése tette
lehetővé, amelyek közül a legjelentősebbek az ipari mozgósítás lassúsága, a megszállt területek kíméletlen kifosztása és a
rabszolgasorba taszított népek millióinak halálra dolgoztatása voltak. E helyzet egyik következménye volt, hogy a háború
elvesztésének felismerése a németek számára, ahogy Hitler számára is, viszonylag későn és meglepő hirtelenséggel jött el, de
a fegyveres erők vezetői már egy évvel, sőt két évvel a vég előtt felismerték reménytelen helyzetüket. A hitleri terrortól való
félelem megakadályozta őket abban, hogy bármilyen lépést tegyenek a háború befejezésére, vagy akár csak említést tegyenek
róla Hitlernek, félve annak dühétől; és a Hitler megölésére irányuló erőfeszítéseik, bár kitartóak voltak, szánalmasan
alkalmatlanok voltak.
Így Hitler fanatikus pusztítás iránti elkötelezettsége lehetetlenné tette a megadást, és a háborút a keserű végkifejletig vitte.
Ezt a keserűséget a németek többségének a Kombinált Bombázó Offenzíva vitte el, amelyet az Egyesített Vezérkari Főnökök
1943. június 10-én hagytak jóvá. Ezt az offenzívát megelőzően Németország légi bombázásának nem sok jelentősége volt.
Az egész háború alatt csaknem l,5 millió tonna bombát dobtak le Németországra, de ebből 1940-ben csak 15 000, 1941-ben
pedig mintegy 46 000 darab esett le. Az 1942-es adat még az Egyesült Államok Nyolcadik Légierőjének segítségével is csak
7000 tonnával volt magasabb, mint az 1941-es. Így a háborúban Németországra ledobott összes bomba 95 százaléka 1943
januárja után esett.
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A kombinált bombázóoffenzíva egy olasz tábornok, Giulio Douhet nagyrészt téves elképzeléseinek megvalósítására tett
kísérlet volt, akinek legjelentősebb eredménye egy könyv volt, A levegő parancsnoksága: Egy esszé a légi hadviselés
művészetéről, amely 1921-ben jelent meg olasz nyelven. Ebben és más műveiben Douhet egy sor olyan állítást és
feltételezést fogalmazott meg, amelyek szinte teljesen tévesek voltak, és káros hatással voltak a későbbi történelemre.
Ezek közé tartoztak a következők: (1) hogy a szárazföldi hadviselésben 1916-ban uralkodó defenzív fölény továbbra is
fennmarad, és ennek megfelelően szárazföldi harccal nem lehet döntést hozni; (2) hogy a légi erők ezzel szemben támadó
fölényben vannak, amellyel szemben nem lehet védekezni; (3) hogy a háborúban a döntést ennek megfelelően' kizárólag a
légi erők hozhatják meg, és ennek alapján egy jövőbeli háború első huszonnégy órájában meg is lehet hozni; (4) hogy minden
légi erőt ilyen stratégiai célokra (az ellenség azonnali teljes legyőzése) kell fordítani, és nem szabad megengedni, hogy
taktikai alapon a szárazföldi vagy a tengeri erőkkel keveredjenek; (5) hogy a légi győzelem a polgári morál azonnali és teljes
összeomlásával érhető el minimális bombázások alatt; (6) hogy
ennek megfelelően, hogy a légi támadást az ellenséges városokban lévő civilek ellen kell irányítani, fő fegyverként mérges
gázzal, amelyet gyújtóbombák egészítenek ki, de a nagy erejű robbanóanyagú bombák a minimális és jelképes, körülbelül
húsz tonnás mennyiségen túl szükségtelenek. (Úgy vélte, hogy bármelyik várost teljesen elpusztítaná 500 tonna bomba, főleg
gázzal).
Ehhez a képtelenséghez Douhet számos kiegészítő elképzelést fűzött hozzá, többek között a következőket:
(1) a háborút az ellenséges városok elleni megelőző (első) légicsapással kell kezdeni, mindenféle hivatalos hadüzenet nélkül;
(2) mivel a légvédelmi ágyúk teljesen hatástalanok, a vadászgépek pedig majdnem ugyanilyen haszontalanok, a
bombázóknak nincs szükségük nagy sebességre, és soha nem lesz szükségük vadászgépek általi kíséretre; és (3) mivel egész
városok azonnal összeomlanak, nincs probléma a célpontok kiválasztásával, nincs szükség gazdasági hadviselésre vagy
gazdasági mozgósításra, és alig kell aggódni a repülőgépek vagy más felszerelések pótlásáról vagy tartalékáról.
Ezek az elképzelések első látásra annyira nem tűnnek meggyőzőnek, hogy szinte elképzelhetetlen, hogy jelentős szerepet
játszottak a huszadik századi történelemben, de mégis játszottak, és jelentősen hozzájárultak annak az új korszaknak a
kialakulásához, amelyben élünk. Ezeket az elképzeléseket a Szovjetunióban szinte teljesen figyelmen kívül hagyták,
Németországban pedig nagyrészt elutasították; Franciaországban nagy vitákat váltottak ki; Nagy-Britanniában és az Egyesült
Államokban pedig nagymértékben elfogadták őket a légierő tagjai. Bárhol is fogadták el őket, arra késztették a légierőt, hogy
a taktikai műveletekből való kiszabadulásért küzdjenek, és egy harmadik szolgálat, az önálló légierő létrehozásával
szabaduljanak meg a többi (szárazföldi vagy tengeri) szolgálattól.
A douhetizmus elfogadása a polgári vezetők részéről Franciaországban és Angliában az egyik legfőbb tényezője volt a
megbékélésnek és különösen az 1938. szeptemberi müncheni kapitulációnak. Baldwin 1932 novemberében tükrözte ezeket
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az elképzeléseket, amikor azt mondta: "Azt hiszem, az utca emberének is jó, ha felismeri, hogy nincs olyan hatalom a földön,
amely megvédhetné őt a bombázástól. Bármit is mondjanak neki az emberek, a bombázó mindig át fog jutni.....
Amikor eljön a következő háború, és az európai civilizációt kiirtják, mert ki fogják irtani, és nem más erő, mint ez az erő,
akkor ne hagyják, hogy az öregeket hibáztassák." 1938 szeptemberében a Chamberlain-kormány ezeket a gondolatokat
tükrözte, és azzal készítette elő az utat München felé, hogy 35 millió gázálarcot adott ki a városlakóknak.
És a brit és amerikai légierők douhetizmusának következményeként Németország stratégiai bombázását [szándékosan és
stratégiailag] rosszul kezelték a háború kezdetétől szinte a háború végéig. Helyesen, az ilyen stratégiai bombázásoknak a
német hadigazdaság gondos elemzésén kellett volna alapulniuk, hogy kiválasszák azt az egy-két kritikus cikket, amely a
háborús erőfeszítések szempontjából alapvető fontosságú volt. Ezek a tételek valószínűleg golyóscsapágyak, repülőgépüzemanyagok és vegyi anyagok voltak, amelyek mindegyike nélkülözhetetlen és mind koncentráltan rendelkezésre állt. A
háború után Gotthard Heinrici német tábornok azt mondta, hogy a háború egy évvel korábban véget ért volna, ha a
szövetségesek bombázásai az ammóniaüzemekre összpontosulnak. Akár igaz ez, akár nem, tény marad, hogy a stratégiai
bombázás nagyrészt kudarcot vallott, mégpedig a célpontok rossz megválasztása és az ismétlődő támadások közötti hosszú
időközök miatt. A könyörtelen napi bombázás, nehéz vadászkísérettel, napról napra, a veszteségek ellenére, azzal, hogy a
veszteségek vagy az elképzelések változása miatt abszolút nem engedték volna, hogy a terület- vagy városbombázástól
eltérjenek, nagyban hozzájárult volna Németország legyőzéséhez, és lerövidítette volna a németországi bombázások
időtartamát.
a háborút lényegesen. A stratégiai bombázások hozzájárulása Németország legyőzéséhez azonban - az erőfeszítés során
elszenvedett szörnyű veszteségek ellenére - viszonylag jelentéktelen volt.
A városok bombázására való áttérés ... [szándékos és stratégiai, mert meghosszabbította a háborút, és megőrizte a titokban
Nagy-Britanniával és az Egyesült Államokkal szövetséges német iparosok kulcsfontosságú birtokait, iparágait és kartelljeit].
Chamberlain, Baldwin, Churchill és a többiek téves elképzelései ellenére a háborút egyáltalán nem városi bombázással
nyitották meg és folytatták hónapokig, azon egyszerű oknál fogva, hogy a németeknek nem volt szándékuk, tervük és
felszerelésük a stratégiai bombázásra. A britek, akiknek megvoltak a szándékai, de még mindig nem voltak meg a tervek és a
felszerelés, szintén visszafogták magukat. Franciaország eleste után, ahol szinte minden német bombázás taktikai vagy
pszichológiai jellegű volt, a Rotterdam elleni támadást kivéve, a brit csatát a hajózás és az alkalmi légibázisok vagy
repülőgépgyárak taktikai bombázásával vívták és veszítették el.
A városok elleni támadás véletlenül kezdődött, amikor 1940. augusztus 24-én egy csoport elveszett német repülőgép a
parancs ellenére Londonra dobta bombatöltetét. A RAF a következő éjszaka Berlin bombázásával vágott vissza. 1940.
szeptember 2-án Göring megtorlásként szeptember 7-re jelentette be a városok bombázásának megkezdését, de a politika már
augusztus 28-a után Liverpool elleni támadássorozattal megkezdődött. A németországi katonai célpontok elleni nappali
támadásokkal való ellentámadásra tett brit erőfeszítések olyan veszteségeket eredményeztek, hogy a légi offenzívát éjszakai
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támadásokra helyezték át. Ez azzal is járt, hogy az ipari célpontokról áttértek a városi területek válogatás nélküli
bombázására. [Ezt a változást szándékosan úgy tervezték, hogy megvédjék a titokban Nagy-Britanniával és az Egyesült
Államokkal szövetséges német iparosok magántulajdonát, birtokait, iparát stb. és meghosszabbítsák a háborút.] Ezt azzal a
teljesen téves érveléssel indokolták, hogy a polgári morál a németek gyenge pontja, és hogy a munkáslakások lerombolása
megtörné ezt a morált. A bizonyítékok azt mutatják, hogy a német háborús erőfeszítéseket semmiképpen sem gyengítette a
polgári morál csökkenése, a rájuk zúdított borzalmak ellenére erőfeszítéseket tettek arra, hogy "ezer bombázó" támadásokat
indítsanak egyetlen célpont ellen egyetlen éjszaka alatt, és ezekből hármat hajtottak végre, az elsőt Kölnben május 30-án. Ez
szörnyű megrázkódtatás volt a németek számára, de kevéssé befolyásolta hadrafoghatóságukat. Mivel a brit bombázóparancsnokságnak körülbelül 450 első vonalbeli bombázó repülőgépe volt, egy ekkora rajtaütés, mint a kölni, az összes
tartalék és kiképzőgép bevetését igényelte, és a kiképzők a gépek körülbelül egynegyedét repültek. A kiküldött 1046
repülőgépből 898 érte el a célt, és 1455 tonna bombát dobott le, 40 repülőgép elvesztette az erejét, további 12 pedig
javíthatatlanul megrongálódott. A városban 474 ember halt meg, 565-en kerültek kórházba, több mint 5000-en
megsebesültek, 45 ezren váltak hajléktalanná, és több száz gyárat semmisítettek meg, mégis a város élete két hét alatt
normalizálódott, a város háborús termelése pedig körülbelül hat hét alatt állt helyre. A következő ezer repülőgépes támadás
(valóban 956), Essen ellen két nappal a Köln elleni támadás után, olyan hatástalan volt, részben a felhős időjárás miatt, hogy
a német légvédelem még csak nem is jelentett támadást Essen ellen azon az éjszakán, miközben három másik Ruhr-város
elleni támadást jelentett.
A célpontok megtalálásának javulása, a súlyosabb támadások és az amerikai Nyolcadik Légierő érkezése (amely 1943-ban
bevezette az "éjjel-nappal bombázást") növelte a Németország elleni stratégiai bombázások okozta károkat, anélkül, hogy a
német háborús erőfeszítések mértékét csökkentette volna. Ez a kudarc több olyan tényezőből fakadt, amelyet meg kell érteni.
A legfontosabb az volt, hogy a nyugati kormányok 1933-tól kezdve teljesen félreértették a német lőszertermelés jellegét és
mennyiségét. Ezt 1933-1943-ban nagymértékben (kétszeresére vagy háromszorosára) túlbecsülték, 1943-1945-ben pedig
ugyanilyen mértékben alábecsülték. A britek azt feltételezték, hogy Németországban már 1938-ban teljes ipari mozgósítás
történt a háborúra; ez azonban soha nem valósult meg, sőt 1943 decemberéig meg sem kísérelték.
Következésképpen Németország 1944-1945 teléig rendelkezett a nem mozgósított erőforrásokkal, amelyek lehetővé tették a
bombakárok elképesztően gyors helyreállítását és a hadiipari termékek termelésének még elképesztőbb növekedését még
1945 januárjában is.
A nyugati hatalmak kudarca a német hadigazdaság elemzésében a német hadigazdaság megtámadására irányuló változékony
és elhibázott erőfeszítésekhez vezetett. Amikor sikeres támadásokat hajtottak végre létfontosságú objektumok ellen, mint
például a golyószóró vagy vegyi üzemek, nem követték azokat, így a németeknek időt adtak arra, hogy ezeket a
létesítményeket megjavítsák vagy akár szét is oszlassák. Sok erőfeszítést fordítottak szinte teljesen eredménytelen célpontok
bombázására, mint például repülőterek, tengeralattjáró-kikötők, kikötők, vasúti pályaudvarok, tankgyárak és mások.
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Különböző okokból ezeket a célpontokat nem lehetett annyira megrongálni, hogy a pótlás vagy a javítás lehetetlenné váljon.
A kombinált bombázóoffenzívára vonatkozó eredeti, 1943. januári döntés a tengeralattjáró-építő udvarokat jelölte meg a
legmagasabb célpontprioritásként. Az e veszteséges feladatra használt repülőgépek és legénységek töredéke nagyban
hozzájárulhatott volna a tengeralattjáró legyőzéséhez, ha magukat a tengeralattjárók éjszakai felkutatására használták volna
fel az Atlanti-óceánon.
Már 1943. június 10-én az egyesített bombázóoffenzíva során a tengeralattjáró-gyárakról a német vadászgépgyártásra
helyezték át a legfőbb prioritást, de itt elkövették azt a hibát, hogy a kevés és sebezhetőbb motorgyárak helyett a karosszériaés összeszerelő üzemekre koncentráltak (amelyekből sok volt). 1944 áprilisára, amikor a német vadászgépek gyártása
gyorsan nőtt, ez az erőfeszítés kudarcot vallott, és a bombázóoffenzíva 1944 májusában végre egy sebezhető célpont, a
repülőgép-üzemanyaggyártás felé fordult. Ehhez jött 1944 októberében az általános vasúti és csatornaszállítási rendszer
elleni támadás. Az üzemanyagtámadás mellékesen megzavarta a vegyipart, és ez a kombináció a közlekedéssel együtt 1945
februárjában térdre kényszerítette a német hadigazdasági alapot. A késedelmet részben az okozta, hogy nem volt elég
határozott a kiválasztott célpontokra való összpontosítás, és a városok bombázásának délibábja állandóan vonzotta a
figyelmet. Még 1944 májusa után is, amikor a fő célpont az üzemanyaggyárak voltak, a ledobott bombáknak csak 16
százalékát célozták meg, és még mindig 27 százalékot dobtak el a városokban lévő polgári lakások bombázására. Hogy a
stratégiai bombázásoknál mennyire fontos a megfelelő célpont kiválasztása, azt egy véletlen és valószínűleg véletlenszerű
sikerből is láthatjuk.
A németeknek csak egy gyáruk volt, amely a Tiger és Panther harckocsikban használt Maybach nehéz HL motort gyártotta.
Ezt 1944-ben egy légibomba megsemmisítette. Ez több száz ilyen nehéz harckocsit tett mozgásképtelenné az orosz fronton,
és jelentősen hozzájárult a sikeres orosz áttöréshez.
A britek arra irányuló erőfeszítése, hogy a német polgári morált megtörjék a terület éjszakai bombázásával, szinte teljes
kudarcot vallott. Valójában a háború egyik inspiráló és elképesztő eseménye az a rendíthetetlen lelkierő volt, amelyet az
egyszerű dolgozó emberek tanúsítottak az elviselhetetlen támadások közepette.
ipari városokban. Ez ugyanúgy igaz volt Oroszországban (Moszkvában és mindenekelőtt Leningrádban), mint
Németországban vagy Nagy-Britanniában (mindenekelőtt Kelet-London kikötői területein). Az e népek elleni támadások
nagyobb hatással voltak a fronton harcoló katonáik moráljára, mint magukra a szenvedő népekre.
Ennek a szenvedésnek a legkülönlegesebb példája az 1943-as hamburgi brit tűzharcok során történt. Július 24-től kezdődően
több mint egy héten át olyan hevesen és kitartóan támadták Hamburgot nagy erejű robbanó- és gyújtóbombák keverékével,
hogy a pusztításnak teljesen új feltételei, az úgynevezett "tűzviharok" jelentek meg. A városban az ezer fok fölé hevült levegő
gyorsan emelkedni kezdett, aminek következtében a földfelszínen orkán erejű, sőt orkán erejű szelek rohantak a városba.
Ezek a szelek olyan erősek voltak, hogy az embereket ledöntötték a lábukról, vagy lángoló gerendákat és falakat mozgatott a
levegőben. A hőség olyan erős volt, hogy az általában nem gyúlékony anyagok elégtek, és a tüzek minden lángtól méterekre
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gyulladtak ki. Július 27-én megsemmisült a vízellátás, de a lángok túl forróak voltak ahhoz, hogy a víz hatékony legyen:
gőzzé változott, mielőtt elérhette volna a lángoló tárgyakat, és a lángok oxigénmegvonással történő elfojtásának minden
szokásos módszerét lehetetlenné tette a külvárosokból zúduló friss levegő vihara.
Ennek ellenére az oxigénellátás nem tudott lépést tartani az égéssel, és a szén-monoxid nagy rétegei megtelepedtek az
óvóhelyeken és a pincékben, megölve az ott összezsúfolódott embereket. Akik az utcán keresztül próbáltak menekülni,
azokat úgy borították be a lángok, mintha egy forrasztólámpa perzselő sugárában sétálnának. Néhányan, akik egy csatornából
származó vízbe mártott takarókba burkolóztak, leforrázódtak, amikor a víz hirtelen gőzzé változott. Százakat
elhamvasztottak, és hamvaikat szétszórta a szél. A pusztításról 1951-ig nem lehetett végleges számadatokat közölni, amikor a
német hatóságok 40 000 halottat (köztük 5000 gyermeket), 250 000 elpusztult házat (a város mintegy felét) és több mint 1
000 000 hajléktalanná vált embert állapítottak meg. Ez volt a legnagyobb pusztítás, amelyet egy város ellen légitámadás
végzett, egészen az 1945. március 9-i tokiói tűzvészig, amely a mai napig az emberiség történelmének legpusztítóbb
légitámadása.
Az amerikai stratégiai légierő megérkezése és az 1943 nyarán meginduló kombinált bombázóoffenzíva új fordulatot adott a
Németország elleni légitámadásnak. Az első nagy amerikai erőfeszítés Schweinfurt ellen, egy olyan város ellen, amely a
német golyóscsapágyak 80 százalékát állította elő, megmutatta, hogy milyen nehéz az amerikai cél, a katonai célpontok
precíziós nappali bombázása (1943. október 14.). Egy 228 nehézbombázóból álló erő 450 tonna robbanóanyagot dobott le a
célpontra, de 62 gép és 599 ember nem tért vissza. Ilyen veszteségeket nem lehetett elviselni, és abból adódott, hogy a kísérő
vadászgépek olyan kis hatótávolságúak voltak, hogy a német határnál vissza kellett fordulniuk. Ennek eredményeként
Schweinfurtot négy hónapig nem bombázták újra, ezalatt a golyóscsapágy-gyártás nagy részét öt közeli kisvárosba szórták
szét. Az 1944. február 21. utáni jól irányzott támadások sorozata a következő nyolc hétben mintegy negyedére csökkentette a
termelést, de ez kevéssé befolyásolta Németország harci erejét.
A német lőszertermelésre vonatkozó adatok árulkodóak. 1944-ben, amikor Németországnak mintegy 150 teljes, egyenként
12 000 fős hadosztályból álló fegyveres ereje volt, elegendő fegyverzetet gyártott ahhoz, hogy teljesen felszereljen 250
gyalogos és 40 páncéloshadosztályt. Egyes esetekben a teljes bővítés 1945-ben is folytatódott. A teljes németországi
lőszergyártás
1945 januárjában negyedével nagyobb volt, mint 1943 januárjában. A repülőgépgyártás 1945 januárjában ugyanannyi volt,
mint 1944 januárjában, és mindkettő csaknem 40 százalékkal haladta meg az 1943. januári szintet. A fegyvergyártás 1945
januárjában 4 százalékkal volt több, mint 1944 azonos hónapjában. A harckocsik termelése, ha 1942 január-februárját 100nak vesszük, 1943 januárjában 54 százalékkal, 1944 januárjában 338 százalékkal, 1945 januárjában pedig 457 százalékkal
nőtt.
A következő, konkrét cikkek tényleges termelésére vonatkozó számadatok segítenek a Németország elleni stratégiai
bombázást perspektívába helyezni:
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Tételek Év Németország Egyesült Királyság Katonai repülőgépek 1942 14 200 23 600
1944 39,600 26,500
Harckocsik 1942 6,300 8,600
(körökben) 1944 5,370 millió 2,460 millió
Valószínűleg nem lenne igazságtalan azt állítani, hogy 1945 januárjában, a nyugati hatalmak két évig tartó heves légi
bombázása után Németország nemcsak a haditechnikai eszközök legjelentősebb tételeit tekintve múlta felül az Egyesült
Királyságot, hanem relatív pozícióját is javította. Ennek egy része természetesen annak tulajdonítható, hogy az Egyesült
Államok átvette egyes cikkek gyártását, de a fő ok Németország hihetetlen gazdasági mozgósítása volt az 1943 decembere és
1944 decembere közötti évben. A stratégiai bombázások relatív költségeit számokban lehet bemutatni. Az amerikaiak és a
britek együttesen 40 000 repülőgépet és 158 906 repülőt veszítettek,
majdnem egyenlően elosztva. A németek mintegy 330 000 civil vesztette életét, közel 1 000 000 sebesültet és mintegy 8 000
000 hajléktalanná vált; a háború utolsó másfél évében több mint 1 000 000 németet foglalkoztattak a bombakárok
felszámolásával és kijavításával. Mindezek közvetve hozzájárultak a német háborús erőfeszítések hátráltatásához.
A stratégiai bombázások közvetlen hozzájárulása a háborús erőfeszítésekhez főként 1944 szeptembere után következett be, és
főként az üzemanyag és a szállítás megzavarásában nyilvánult meg. Még ez is elkerülhető lett volna, ha Hitler hajlandó lett
volna megfogadni beosztottjai tanácsát, és megfelelő védekezési intézkedéseket hozott volna a nyugati légitámadásokkal
szemben. Hitler maga ragaszkodott a flak (légvédelmi ágyúk) elsőbbségéhez a vadászgépekkel szemben, és Anglia megtorló
bombázásához a német vadászgépek általi védekezéssel szemben, mindkettő téves döntés volt. Ha a Németország által
Anglia bombázására fordított embereket és anyagokat teljes egészében a védekező vadászgépekre fordították volna, a
szövetséges stratégiai bombázásoknak a háború kimenetelére gyakorolt hatása jelentéktelen lett volna.
Németország akkor is vereséget szenvedett volna, mert hosszú távon reménytelen volt a helyzete, miután Hitler megtámadta
Oroszországot, miközben Anglia még veretlen volt. Ez a vereség a német hadseregek csatában való megsemmisüléséből
következett, gazdasági szempontból pedig elkerülhetetlenné vált a romániai olajellátás 1944. augusztusi elvesztése, valamint
a Ruhr-vidék ipari területének 1945. áprilisi elvesztése miatt.
A német szárazföldi hadseregek vereségének egyik előre nem látott (és máig nagyrészt fel nem ismert) eseménye az volt,
hogy Hitler nagyobb ellenállást tanúsított a nyugati, mint a szovjet előrenyomulással szemben. Azt feltételezték, különösen a
Kremlben, hogy Hitler kommunizmus iránti gyűlölete arra készteti majd, hogy gyengítse nyugati védelmét, hogy
hatékonyabban tudjon ellenállni Oroszország előrenyomulásának. Pontosan az ellenkezőjét tette. 1944 késő nyarán
Németország harcoló embereinek kétharmada keleten állt ellen az oroszoknak (összesen 2 000 000 fő), 300 000 fő
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Olaszországban és 700 000 fő máshol nyugaton. Jalta idején (1945. február 1-jén) Németországnak 106 hadosztálya volt
nyugaton (ebből 27 Olaszországban), amelyekkel a nyugati hatalmak ugyanannyi, valamivel nagyobb hadosztálya állt
szemben, míg keleten 133 hadosztálya volt (24-gyel kevesebb, mint 1944. június 1-jén), amelyek közül csak 75 (köztük 4
páncélos) állt szemben Oroszország 100 hadosztályával (további 80 tartalékos hadosztállyal) a Kárpátoktól a Balti-tengerig
tartó 600 mérföldes fronton.
A német erők ilyen mértékű eltolódása katonai okokkal magyarázható, de a valódi okok sokkal mélyebbek voltak, és Hitler
agyának eltorzult mélységeibe és a nácizmus természetébe ágyazódtak. Hitler kommunizmus elleni verbális támadásai
ellenére valódi gyűlölete a nyugati civilizáció értékei és hagyományai, valamint a keresztény és polgári életmód ellen
irányult. Ez a gyűlölet késztette arra, hogy katonai parancsnokai ellenvetéseit felülbírálva mozgósítsa minden fogyatkozó
ember- és készlettartalékát (különösen a teherautó-szállítás és a benzin), hogy 1944. december 16-án végső támadást indítson
a nyugati hatalmak ellen. Ez a hiábavaló erőfeszítés két hónapra megállította a Németország elleni nyugati támadást, de
megnyitotta keletet a megsemmisítő szovjet csapások előtt, amelyek 1945. január 12-én kezdődtek.
A Németország elleni nyugati szárazföldi támadás az ardenneki csata után csak 1945. február 8-án folytatódott. Két hónappal
később a Ruhr-vidéktől északra és délre, kelet felé egy fogócska húzódott. Április 1-jén ez bezárult, hogy teljessé tegye a
nagy iparvidék bekerítését; tizenhét nappal később Walter Model tábornagy megadta magát 325 000 németjének, és azonnal
megölte magát. Tíz nappal később ismét az olaszországi német-olasz erők, amelyek Lombardiában a C hadseregcsoport és a
járhatatlan mocsarak, tenger és folyók közé szorultak, mintegy háromszor akkora haderővel kezdték meg a kapitulációt.
Április 28-án Mussolinit, aki éppen a svájci határ felé tartott hatalmas kincsekkel, olasz gerillák elfogták és megölték;
holttestét visszavitték Milánóba, legkorábbi győzelmeinek színhelyére, hogy a sarkánál fogva lógjon egy közterületen
szeretője, Clara Petacci holttestével együtt. A hosszan elhúzódó olaszországi hadjárat, amely a célját szolgálta azzal, hogy
több tucat német hadosztályt lekötött a félszigeten, összesen 536 000 német és 312 000 szövetséges áldozattal ért véget.
Eközben Eisenhower tábornok a Ruhr-vidéki győzelmet követően északkeletre figyelmen kívül hagyta Berlint, és egyenesen
kelet felé, Drezda felé haladt. Megalapozatlanul zavarták a pletykák, miszerint a németek Németország délkeleti részén egy
utolsó védekező "redoubtot" készítettek elő. Churchill és mások politikai alkudozás céljából azt akarták, hogy az amerikai
előrenyomulást Berlin felé irányítsák át, de a washingtoni vezérkari főnökök nem voltak hajlandók beavatkozni Eisenhower
terepen hozott döntéseibe. Ezek a [Churchill, Roosevelt és Sztálin közötti titkos politikai és katonai megállapodásokon]
alapuló döntések ... lehetővé tették, hogy a szovjet erők "felszabadítsák" Közép-Európa összes fővárosát. Budapest február
13-án esett el az oroszok kezére, majd április 13-án Bécs következett. Április 25-én az orosz erők bekerítették Berlint, és
hetven mérfölddel délebbre, az Elba menti Torgau-nál felvették a kapcsolatot az amerikai csapatokkal. Az előző napon a
Prága felé előrenyomuló Eisenhowert a szovjet vezérkar figyelmeztette, hogy az orosz erők elfoglalják a Moldva völgyét
(amely a cseh fővárost is magában foglalta). Még május 4-én, amikor az amerikai erők hatvan mérföldre voltak Prágától, a
szovjet hadseregek pedig több mint száz mérföldre a várostól, a szovjet parancsnok kérésére az előbbieknek a város felé való
előrenyomulására irányuló erőfeszítését leállították, annak ellenére, hogy Churchill hiába üzent utoljára Eisenhowernek, hogy
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politikai alkudozási céllal foglalja el a cseh fővárost. [Ez a titkos stratégia megalapozta a háború utáni világot, ahol
Oroszország uralta Kelet-Európát, és ezeket az országokat fogoly nemzetekké vagy Oroszország gyarmataivá tette. Ez az
árulás olyan tett volt, amelynek kevés párja van a történelemben].
Eközben az orosz csapatok üvöltve, fosztogatva és erőszakoskodva törtek be Berlinbe. Április 20-án, Hitler ötvenhatodik
születésnapi ünnepségét követően, amelyen a náci párt és a katonai vezetők többsége részt vett, a Führer nem volt hajlandó
elhagyni a halálra ítélt várost. A többiek többsége még aznap éjjel elmenekült az utolsó szűk folyosón keresztül Németország
középső része felé. Hitler még kilenc napig telefonon tovább adta a parancsokat az új kancellária épületének kertjében lévő
bunkeréből, de ezekre csak kevesen figyeltek. Egykori hadnagyai szétszóródtak Németország középső részén, és intrikáltak,
hogy átvegyék a Vezér szerepét, vagy azt tervezték, hogy eltűnnek a szem elől. Csak Goebbels, feleségével és hat
kisgyermekével, valamint Hitler szeretője, Eva Braun tervezte, hogy a végsőkig megmarad. A Führer április 22-én teljes
szellemi összeomlást szenvedett. Egy héttel később már csak néhány beosztottja maradt, hogy teljesítse utolsó kívánságát. Az
orosz lövedékek mindenfelé hullottak.
a kancellárián, feleségül vette Eva Braunt, elrendelte Göring és Himmler letartóztatását árulásért, és összeállított egy
"Politikai végrendeletet", amelyben a háborúért és Németország minden szerencsétlenségéért a zsidókat tette felelőssé, és azt
mondta a nemzetnek: "A cél továbbra is az kell legyen, hogy a német nép számára területeket nyerjünk keleten". 1945. április
30-án délután, miközben az orosz katonák csak egy háztömbnyire voltak tőle, Eva Braun mérget vett be, Hitler pedig szájon
át lőtte magát. Az alárendeltek utasításuknak megfelelően benzinnel árasztották el a holttesteket, és a kancellária kertjében
lévő orosz lövészárokban elégették őket. [Vannak, akik úgy vélik, hogy Hitlert és közeli segítőit kicsempészték
Németországból Dél-Amerikába, és visszavonultan élték le az életüket.]
Hitler halálakor Németország roncsainak vezetését Karl Doenitz admirálisra hagyta. Törekvéseit, hogy a Szovjetunió elleni
háború folytatása mellett megadja magát a nyugati hatalmaknak, május 4-én visszaverték, és három nappal később az összes
német haderő feltétel nélkül megadta magát valamennyi győztes hatalomnak. Ez utóbbiak hadseregei tovább nyomultak
előre, még forró kemencékben lerohanták a koncentrációs és fogolytáborokat, a meggyilkolt rabok holttesteinek ezreit
találták egymásra halmozva, mint a kordfát, és további ezrek tántorogtak elő, mint mocskos rongyokban járó csontvázak,
hogy találkozzanak a jól táplált, lágyszívű amerikai fiatalok hitetlenkedő tekintetével.
Hamarosan a Buchenwald, Dachau és Belsen neveket ismételgették borzalommal az egész világon. Belsenben 35 000
holttestet és 30 000 még lélegzőt találtak. A világ meglepődött és megdöbbent. A meglepetésre nem volt mentség, hiszen
Hitler céljai és módszerei, beleértve minden olyan nép vagy csoport népirtását, amelyet az ő elborult elméje elítélt, már jóval
1939 előtt közismertek voltak a nácizmus tanulmányozói körében, és a Mein Kampfban kifejezetten hirdették, egy olyan
könyvben, amelyből Hitler hatalomra kerülése előtt 227 000 példányt adtak el, 1933-ban, kancellársága első évében pedig
több mint egymillió példányt. Az, hogy Hitler kormánya a gyakorlatban mindent elkövetett, hogy megvalósítsa mindazokat
az aljas célokat, amelyeket elméletben magáénak vallott, már 1939-re minden tájékozott ember számára kifejezetten
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világossá vált, leginkább talán Hermann Rauschning, a danzigi náci vezetők egykori danzigi vezetőjének A nihilizmus
forradalma című könyvében, vagy a menekültektől származó bizonyítékokon alapuló, 1933-ban megjelent A hitleri terror
könyve című könyvben. Nem volt mentség arra, hogy a világsajtót 1945-ben meglepje a náci bestialitás, hiszen a
bizonyítékok 1938-ban már teljes mértékben rendelkezésre álltak. A V-E-napra, 1945. május 8-ra ez az állattá válás több
mint 30.000.000 ember halálát okozta, akik a misztikus germán törzsek áldozatául estek.

58. fejezet - Japán bekerítése, 1943-1945

Amikor Németország 1945. május 8-án megadta magát, Japán már vereséget szenvedett, de nem tudta rávenni magát a
feltétel nélküli megadás elfogadására, és öngyilkos taktikával próbálta elhárítani ezt az elkerülhetetlen véget. A midwayi
csatától a német kapitulációig eltelt harmincöt hónap alatt a japán haditengerészet és a kereskedelmi tengerészet kisöpörték a
Csendes-óceán nyugati részéből, és nagyrészt elpusztították a folyamat során, elvágva a hazai szigeteket a létfontosságú
tengerentúli ellátmánytól, és fegyveres erőik millióit elszigetelve hagyva Délkelet-Ázsiában, Kínában, Új-Guineában, a
Fülöp-szigeteken és más szigetcsoportokban.
A Németország elleni háború és a Japán elleni háború különálló háborúk voltak, bár ugyanazok a győztes nemzetek vettek
részt bennük. A fegyverek, a stratégia és a taktika egészen más volt, főként azért, mert az egyik légi és szárazföldi háború
volt, míg a másik a tengeri és légi erők küzdelme egy hatalmas óceán felett. Még az amerikai stratégiai bombázás is más volt
a Csendes-óceánon, ahol B-29-eseket használtak, amelyeket Európában nem ismertek, a városokban élő civilek elleni területi
bombázásra, amit Európában helytelenítettünk. A Japán elleni nagy fegyverek a repülőgép-hordozók voltak, amelyek
könyörtelenül ólálkodtak az óceánon, és biztosították a szükséges védelmet a Japánhoz vezető szigeti lépcsőfokok elleni
kétéltű támadásokhoz. A japán haditengerészet és légierő teljes megsemmisítése szinte mellékes volt ebben a folyamatban,
amely a tengerészgyalogosok és a hadsereg egységeinek partraszálló erőit védte.
Még ott is, ahol ugyanazokat a fegyvereket használták az európai és a csendes-óceáni harcokban, az eredmények eltérőek
voltak. Az előbbiben a német tengeralattjárókat vadászták le és semmisítették meg, míg a Csendes-óceánon az amerikai
tengeralattjárók a japán kereskedelmi flotta szinte teljes megsemmisítésével nagyban hozzájárultak a győzelemhez. Japánnak
minimálisan 2 millió tonnára volt szüksége a kereskedelmi hajózásra, hogy a polgári lakosságot megóvja az éhhaláltól. A
háborút 6 millió tonnával kezdte, a háború alatt 3,5 millió tonnával gyarapodott a külföldi hajók építéséből és elfoglalásából,
de a háború alatt 8,2 millió tonnát süllyesztett el, és végül úgy adta meg magát, hogy mindössze 231, 860 936 tonnás hajója
maradt működőképes. A veszteségből 5,1 millió tonnát tengeralattjárók, 2,3 milliót repülőgépek, 0,3 milliót pedig aknák
süllyesztettek el. 1945 tavaszára a japán kereskedelmi hajózás már a minimális polgári túlélési szint alatt volt.
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Közvetlenül Midway után az Egyesült Államok számára létfontosságú kérdéssé vált, hogy a Csendes-óceán délnyugati részén
meg kell állítani a japánok Ausztrália elleni előrenyomulását. Abban az időben a japán védelmi perem déli széle keletnyugati irányban Új-Guineán keresztül húzódott Ausztráliától északra. Előretolt bázisa az Új-Britannia-szigeten lévő Rabaul
volt, amelyet 1942 januárjában foglaltak el Ausztráliától. Ezt a Tokiótól 3000 mérföldre fekvő, pompás, de távoli kikötőt két
megerősített támaszpont kötötte össze a japán fővárossal, amelyeket illegálisan építettek a japán fennhatóság alatt álló
szigeteken. Rabaultól mintegy 800 mérföldre északra volt Truk a Karolina-szigeteken, Truktól majdnem 700 mérföldre
északra pedig Saipan a Mariana-szigeteken. Saipanból, amely később Tokiót bombázó B-29-es bázis volt, majdnem 1600
mérföld volt a japán főváros. Közvetlenül Midway előtt a japánok Rabaultól 600 mérfölddel délebbre terjesztették ki
fenyegetésüket, délnyugatra Új-Guineáig (ezzel Ausztráliát fenyegetve) és délkeletre Guadalcanalig, a Salamon-szigetek
legdélebbi részéig (2375 mérföldre északra Wellingtontól, Új-Zélandtól).
Az amerikai ellentámadás erre a japán déli nyomulásra két párhuzamos, észak felé irányuló, Rabaultól és Truktól keletre és
nyugatra haladó lökés formájában zajlott. A MacArthur tábornok vezette nyugati támadás célja Új-Guinea visszafoglalása
volt, majd észak felé, az Admiralitás-szigeteken és a Fülöp-szigeteken keresztül a Kínai-tenger felé haladt. A
haditengerészeti irányítás alatt álló keleti amerikai haderő észak felé igyekezett haladni a Salamon-szigeteken keresztül, majd
a Marshall-szigeteken keresztül messze keletre megkerülni Rabault és Trukot, és a Marshall-szigetekről (Truktól 700
mérföldre keletre) a Mariana-szigetek megtámadásával visszatérni a tokiói útra. Ezt a kettős mozgást általában "létrának"
nevezik, amelyben
az amerikaiak alternatív előrenyomulása mindkét oldalon japán ellentámadásokat eredményezett Rabaulból és Trukból a két
szakasz között.
Eleinte a harcok nagy része darabos volt, mindkét fél számára elégtelen utánpótlással, de az amerikai utánpótlás
folyamatosan érkezett, míg a japán támogatás sokkal inkább szakaszos volt. Végül ez lett a csendes-óceáni háború története,
ahogy a 6000 vagy még több mérföldről szállított amerikai utánpótlás víz és föld alá temette a japánokat. Ezt az
Ausztráliából és Új-Zélandról észak felé irányuló küzdelmet egy harmadik előrenyomulásnak kellett volna kísérnie, Joseph
W. Stilwell tábornok és Lord Louis Mountbatten vezetésével Indiából, Burmán keresztül, hogy helyreállítsák a kapcsolatot
Délnyugat-Kínával. Egy ideig arra számítottak, hogy MacArthur és Stilwell a Fülöp-szigetekről és Burmából Kínába
közeledve olyan szárazföldi támaszpontot hoz létre, ahonnan a Japán elleni végső támadás megindulhat. A burmai hadjárat,
amelyet a terep nehézségei és az emberek és az utánpótlás más hadszínterekre való folyamatos átirányítása hátráltatott, csak
1945 februárjában érte el Kínát a kézzel épített burmai úton. MacArthurt két évig (1942-1944) feltartották Új-Guinea
térségében. Így figyelmünket az Új-Zélandtól északra, a Salamon-szigeteken keresztül a keleti hadjáratra kell
összpontosítanunk.
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Ez a keleti hadjárat 1942. augusztus 7-én kezdődött, amikor Guadalcanalra az új-zélandi Wellingtonból, 2375 mérfölddel
délebbre fekvő Wellingtonból tengerészeti és tengerészeti erők hatoltak be. 1943. február 8-ra, hat hónap szörnyű
dzsungelharc után, gyakran légi vagy tengeri támogatás nélkül, a Salamon-szigetek meghódításra került. A harcok során hat
húzós tengeri ütközet nagymértékben meggyengítette az ellenség felszíni erőit, míg légi erőit megbénították. Ugyanebben az
időszakban a japán előretolt támaszpontokat kiűzték az Aleut-szigetekről, és legalább 135 000 ellenséges szárazföldi erő
maradt elszigetelve Új-Guineában és Rabaulban.
1943 őszére a szövetséges erők elérték a Csendes-óceán középső részén a japán mandátumú szigetek nagy akadályát. Ezeket
a "szigetugrálásnak" nevezett kétéltű hadműveletek sorozatában haladták át. Ezek közül az első, a Gilbert-szigetcsoportban
található Tarawa a későbbi "partraszállásokhoz" képest kis hadművelet volt, de a neve még mindig borzalmat kelt azokban,
akik emlékeznek rá. Négy nap alatt 3100 tengerészgyalogost téptek darabokra (egyharmadukat halálosan), hogy elfoglaljanak
egy kis korallszigetet, amelyet 2700 japán védett 2000 civil munkással. A japánok fanatizmusa kinyilatkoztatás volt, és talán
a tényen is lemérhető, hogy 4500-an haltak meg. Tarawán sokat tanultunk a kétéltű hadviselésről, különösen az alapos
előzetes tengeri bombázás, valamint az árapály, a szél, a zátonyok és a helyi tűztámogatás részletes ismeretének és
tervezésének szükségességéről.
1943 februárjában ezeket a tapasztalatokat a világ legnagyobb atolljánál, a Tarawától 560 mérföldre északra fekvő
Kwajaleinnél és a Marshall-szigeteken, a Kwajaleintől 340 mérföldre nyugatra fekvő Eniwetoknál is alkalmazták. Ezeken a
partraszállásokon az amerikaiak először szereztek nagyszabású tapasztalatot a japánok elleni harc irracionalitásáról. A
Mikado tisztjei díszkarddal támadtak tankokra, míg a közlegények néha öngyilkosok lettek, amikor amerikaiakkal voltak
kiszolgáltatva. Általában azonban ügyesen és kitartóan harcoltak, amíg az eredmény reménytelenné nem vált, amikor
öngyilkos "Banzai!" rohamokat indítottak. Ez a két partraszállás 695 amerikai halottat követelt 11 556 japán megölésére. E
hadműveletek során az admirális
Raymond Spruance haditengerészeti admirális egy repülőgép-hordozó egységet vezetett egy Truk elleni támadásban, amely
több mint 200 japán repülőgépet és egy tucat hadihajót semmisített meg 17 amerikai repülőgép árán.
1943 folyamán az amerikai előrenyomulás a csendes-óceáni "létra" jobb lábán Tokió felé olyannyira megelőzte a tervezettet,
hogy több tervezett partraszállást töröltek, az összes jövőbeli partraszállás időpontját néhány hónappal előrehozták, és az
előrenyomulás teljes súlyát az eredeti tervről, amely szerint a japánok végső támadását Formosa vagy az ázsiai szárazföld
felől tervezték, egy dátum nélküli és meg nem határozott kétéltű támadásra helyezték át a csendes-óceáni támaszpontokról.
Ez három fő problémát hagyott maga után: (1) szükség volt egy Japánhoz elég közel fekvő szigetre a szárazföldi repülőgépek
előzetes bombázásához; (2) nagyon nagy amerikai veszteségek lehetősége, amikor a japán invázió megvalósul (valószínűleg
1946-ban); és (3) mit lehet tenni az Észak-Kínában és Mandzsúriában lévő több millió japán szárazföldi erővel. E két utóbbi
probléma vezetett a Japán elleni háborúba való szovjet beavatkozás elérésére irányuló erőfeszítésekhez; ezek szinte
bizonyosan azt jelentették, hogy jelentős engedményeket kell tenni az oroszoknak a Távol-Keleten, és hogy a Japán elleni
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végső támadást néhány hónappal Németország végleges legyőzése utánra kell halasztani, hogy a szovjet erőket Európából a
Távol-Keletre lehessen átcsoportosítani. Addig is, mivel a szárazföldi bombázók számára Japán hatótávolságán belül légi
támaszpontra volt szükség, a Marianas-szigetek elfoglalását eredményezte.
A Mariana-szigetek Truktól 700 mérföldre északra, Eniwetoktól több mint 1000 mérföldre északnyugatra és Tokiótól
majdnem 1600 mérföldre feküdtek. A szigetcsoport közepén fekvő Saipan 1944 júniusában és júliusában történt elfoglalása
volt a második nagy kétéltű partraszállás azon a nyáron: két tengerészgyalogos hadosztály Holland M. Smith altábornagy
vezetésével június Isth-én, mindössze kilenc nappal a normandiai D-Day után, partra szállt Saipannál. A japánoknak 29 000
emberük volt Saipanon, 7 000 Tinianon és 18 000 Guamon. Július végére mindhármat megsemmisítették. A japán ellenállás
olyan heves volt Saipánon, hogy a tengeren tartalékban tartott amerikai hadosztályt, amelyet a többi szigeten tartottak, már a
második napon partra kellett vetni Saipánon. A szigetet július 9-re elfoglalták, a 32 000 fős japán helyőrségből 27 000
halottal szemben 3400 amerikai halott és 13 000 sebesült állt. A másik két szigeten több mint 24 000 japán és 2214 amerikai
halt meg.
A japán flotta erőfeszítései, hogy megzavarja a Mariana-szigeteki támadást, a Fülöp-szigeteki tengeri csatához vezettek
(1944. június 19-20.). Ez egy újabb "tengeri" csata volt, amelyben egyetlen felszíni hajó sem lőtt egymásra, sőt, nem is látták
egymást, mivel teljes egészében a levegőben és a felszín alatt folyt a küzdelem. A nyitónapon a japánok 402 repülőgépet
veszítettek, miközben 26 amerikai gépet megsemmisítettek, és két hordozójukat amerikai tengeralattjárók süllyesztették el.
Miközben a légi védelemtől megfosztott japán flotta nyugat felé menekült, Spruance gépei üldözőbe vették és
elsüllyesztettek egy hordozót és több kisebb hajót, 20 repülőgép kárára. Ez az ütközet szétzúzta a japán haditengerészeti légi
támogatást, és a Fülöp-szigetek nyitva állt az amerikai támadás előtt.
1944 szeptemberében egy másik kétéltű támadás a nyugati Karolin-szigetek Palau-csoportjánál szállt partra, 1175 mérföldre
közvetlenül Truktól nyugatra és mindössze 610 mérföldre közvetlenül keletre Mindanaótól, a Fülöp-szigetek nagy déli
szigetétől. Lázasan igyekeztek meghódítani ezt a csoportot, és előkészíteni az Ulithi-atollt, a térség legjobb kikötőjét, mint az
amerikai felszíni hajók bázisát, mivel a Fülöp-szigeteki Leyte invázióját december 20-ról október 20-ra halasztották,
mindössze négy héttel Ulithi elfoglalása után.
szeptember 23-án. A két hadosztályból álló inváziós erők szeptember 15-én hagyták el Hawaiit, eredeti célállomásuk az
Ulithitől délre fekvő Yap volt, de átirányították őket, hogy találkozzanak MacArthur két hadosztályával a tengeren, Leyte-tól
450 mérföldre keletre. Eközben 1944 első felében a japán flotta a Japán beltengerről a Szingapúr előtti Lingga-utakra
helyezte át a hajóit, hogy közelebb legyen a fűtőolaj-utánpótláshoz; a japán hadsereg pedig a kínai szárazföldön Hankowtól
dél felé haladt Hanoiig (Indokína), elvágva Csiang Kaj-seket egész Kelet-Kínától, és lerohanta a térségben lévő amerikai
stratégiai bombázó bázisokat.
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Július 27-én Roosevelt elnök, Chester Nimitz admirális és MacArthur tábornok Pearl Harborban ülésezve úgy döntött, hogy
felgyorsítják a Japán elleni támadást, visszafoglalják a Fülöp-szigeteket anélkül, hogy megvárnák Németország vereségét, és
a tengeri és légi erő alkalmazásával, a japán anyaország lerohanása nélkül kényszerítik Japánt "kapitulációs feltételeink
elfogadására". Szeptember 13-án William F. Halsey admirális javasolta négy tervezett közbenső partraszállás törlését és ezen
csapatok felhasználását Leyte azonnali elfoglalására. A javaslatot, amelyet Roosevelt és Churchill a második quebeci
("Oktogon") konferencián közvetített Rooseveltnek és Churchillnek, kilencven percen belül (1944. szeptember 15-én)
jóváhagyták és elrendelték. A palaui partraszállás még aznap megkezdődött.
Az amerikaiak Leyte-i partraszállásának időpontját és helyét is előre jelezték Tokióban, de a japánok nem tudták a helyszínen
megerősíteni az egyetlen hadosztályt. A partraszállás fedezésére Halsey admirális a 9 flottahordozóból, 8 kísérőhordozóból, 6
csatahajóból, 14 cirkálóból és 58 rombolóból álló Harmadik Flottát vezette a Rjúkjú-szigetek, Formosa és Luzon
ostromlására (1944. október 10-17.). Witl1 több mint 1000 amerikai repülőgép volt egyszerre a levegőben, ez az erő 915
ellenséges repülőgépet és több száz hadihajót semmisített meg. Mivel a japán haditengerészeti repülőgépek száma a Fülöpszigeteki tengeri csatában kritikusan csökkent, és mivel a Halsey söprésében megsemmisítettek többsége szárazföldi
repülőgép volt, a japánok október 17-e után kritikusan híján voltak a kiképzett pilótáknak, és kamikaze (öngyilkos) taktikát
kezdtek alkalmazni. E taktikában a félig kiképzett pilóták bombákkal megrakott gépeikkel amerikai hajók fedélzetére
vetették magukat. Ez az új taktika a következő hónapokban súlyos veszteségeket okozott az amerikaiaknak.
Az október 17-24. közötti héten Halsey harmadik flottája visszatért Leyte partjaihoz, hogy fedezze a 732 hajóból álló
inváziós erőt. Öt nap alatt 132 400 embert és 200 000 tonna utánpótlást szállítottak partra, csak mérsékelt ellenállással
szemben. E partraszállás megsemmisítésére a japánok olyan parancsokat adtak, amelyek a Leyte-i csatát eredményezték, a
történelem legnagyobb tengeri konfliktusát.
A Fülöp-szigetek keleti partja két nagyon nagy szigetnek tekinthető, északon Luzon és délen Mindanao, amelyeket kisebb
szigetek csoportja (a Visayák) választ el egymástól, amelyek közé tartozik a keleti parton szinte egybefüggő Samar és Leyte.
Luzon és Samar között volt a San Bernardino-szoros, a délebbre fekvő Leyte-ot és Mindanaót a Surigao-szoros választja el
egymástól. A japán terv az volt, hogy Japánból csaliként egy kisebb haderőt küldenek, hogy Luzonból északkeletre
csalogassák Halsey harmadik flottáját, míg három másik japán haderő (egy Japánból és kettő Szingapúrból) titokban
nyugatról közelít, a Takao Kurita admirális vezette középső haderő a San Bernardino-szoroson keresztül, a Kiyohide Shima
és Shoji
Nishimura áthalad a Surigao-szoroson, hogy összefusson Frederick C. Sherman admirális hetedik flottájával, hogy
megsemmisítse azt és a Leyte-i partraszállást is, mielőtt Halsey visszatérhetne Jisaburo Ozawa admirális északi üldözéséből
Jisaburo Ozawa admirális áldozati "csalijának".
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Ezek a pontos időzítést és kíméletlen végrehajtást igénylő tervek csak azért nem sikerültek, mert az amerikai harcosok
minősége annyira felülmúlta a japán admirálisokét, hogy a tényleges harcban felülmúlta a japánok fegyverekben és hajókban
mutatkozó fölényét. Az ebből eredő leyte-i csata véget vetett a japán haditengerészetnek, mint hatékony harci erőnek. Az
egyik oldalon 216 amerikai és 2 ausztrál hajó állt 143 668 emberrel, valamint számos segédhajóval, míg az ellenségnek 64
nagyobb hajója volt, amelyeken 42 800 japán volt.
A japán északi haderő 2 nehéz, 1 nagy és 3 kis hordozóból állt, amelyeket a tengerészrepülők hiánya miatt már nem lehetett
hordozóként használni. Ez a 6 hajó 3 könnyűcirkáló és 8 romboló kíséretében hajózott le Japánból, hogy "Bull" Halsey
harmadik flottáját, szinte az összes amerikai nehéz csapásmérő erővel, észak felé csalogassa el a Leyte-i partraszállástól.
Váratlanul egészen október 24-ig, a vártnál egy nappal később, elkerülte a megfigyelést, és körbe-körbe kellett vitorláznia,
várva Halsey északi érkezését.
Közben Kurita középső haderejét, amely remélte, hogy észrevétlen marad, amerikai tengeralattjárók elfogták, és jelentették.
Ez a japán haderő, amely a San Bernardino-szoros felé tartott, 7 csatahajóval (köztük a két legnagyobb, 68 000 tonnás, 18,1
hüvelykes ágyúkkal felszerelt hajóval), 11 nehézcirkálóval, 2 könnyűcirkálóval és 19 rombolóval rendelkezett. Mindezek a
nagy hajók gyorsabbak és nehezebbek voltak, mint a hasonló amerikai hajók, de kevés légi fedezettel, gyenge tűzvezetéssel
és rosszabb morállal rendelkeztek. Október 23-án az amerikai Darter és Dace tengeralattjárók megtorpedózták Kurita három
nehézcirkálóját, kettőt elsüllyesztve (köztük Kurita zászlóshajóját). Miközben Kuritát kimentették a vízből és kiszárították,
Halsey a Darter által figyelmeztetve légicsapást intézett a Fülöp-szigetek felett, és 19 torpedó- és 17 bombatalálatával
elsüllyesztette a 68 000 tonnás Musashi csatahajót, valamint kiütött egy nehézcirkálót is. Órákkal korábban a Luzonról
érkező japán szárazföldi repülőgépek csapást mértek Halseyre, és nagyrészt megsemmisültek, de egyetlen bomba, amely a
Princeton hordozó pékségében robbant fel, tüzet gyújtott, amely meggyújtotta a torpedóit és a repülőbenzint, és
szétrobbantotta, súlyos veszteségeket okozva a segítségére siető Birmingham cirkálónak. Amikor Halsey repülőgépei a
Fülöp-szigetektől nyugatra visszatérve túlzó jelentéseket adtak a Kurita sérüléseiről, és bejelentették, hogy nyugatra fordult,
Halsey 65 hajóval (beleértve az összes nehézhajóját) észak felé indult, ahol Ozawa 17 hajóból álló "csalitja" türelmesen
körözött. Kurita, hét órával a menetrendhez képest késve, folytatta útját a San Bernardino-szoros és a Leyte-öböl felé.
Eközben két másik japán haderő közeledett a Surigao-szoros felé, messze délre. Együttesen 2 csatahajó, 3 nehézcirkáló, egy
könnyűcirkáló és 8 romboló állt rendelkezésükre. Közeledésüket jelentették az amerikai hetedik flottának Leyte-nál. Ez dél
felé vonult, hogy a Surigao-szorosnál fenyegető veszélynek megfeleljen, feltételezve, hogy Halsey továbbra is a San
Bernardino-szorost fedezi. Thomas Kinkaid admirális hetedik flottájának elfogó ereje 6 csatahajóból, 4 nehézcirkálóból, 4
könnyűcirkálóból és z8 rombolóból állt.
Amikor a japán déli haderő október 24-25-én a hosszú, sötét éjszakán át a Surigao-szoroson átkelt, 30 PT-hajó támadta meg;
ezeket nagy zűrzavar után szétoszlatták. Ezután több mint 100 torpedó érkezett az amerikai rombolókról, 9 találatot elérve,
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amelyek 3 japán rombolót és egy csatahajót süllyesztettek el. Az amerikai nehézhajók ágyútüze ezután elsüllyesztette a déli
haderő nagy részét; a sérült hajókat légi és tengeralattjáróval üldözték, míg november 5-én már csak egy cirkáló és 5 romboló
maradt a tengeren az egész haderőből.
Amikor a Hetedik Láb 5:00-kor elszakadt a Déli Erők maradványaitól.
Október 2-án reggel 5 órakor a japán főerő, Kurita vezetésével, 175 mérfölddel északabbra, kilépett a San Bernardinoszorosból, és Leyte felé tartott, amelyet egy 6 kísérőhajóból álló flottilla védett 7 rombolóval, Clifton Sprague
ellentengernagy vezetésével. Ezek a kis hajók a Samar-sziget előtt tartózkodtak egyenként mintegy 25 repülőgéppel, és két
hasonló flottilla támogatta őket délebbre. A meglepetés mindkét oldalon teljes volt, amikor reggel 6 óra 47 perckor egy
járőrgép felfedezte Kurita jelenlétét. Alig regisztrálták a hírt, amikor a japán nagyágyúk tüzet nyitottak. Szerencsére Kuritát
teljesen megzavarta a találkozás, és azt hitte, hogy Halsey flottájába futott bele.
Sprague füstfüggönyök és esőviharok fedezékében próbált elmenekülni a heves japán ágyútűz elől, miközben a "baby flattopjai" erőteljes légicsapásaival és rombolóiról indított torpedótámadásokkal tartotta távol az ellenséget a Leyte-öböltől. Az
5-16 hüvelykes kaliberű japán lövedékek mind páncéltörőek voltak, és robbanás nélkül hatoltak át Sprague hajóinak vékony
lemezein; de mivel egyenként akár negyven lyukat is ütöttek, ezek a hajók hamarosan szabadon szivárogtak. Olyan hevesen
támadtak azonban, és akkor is használták az e hüvelykes ágyúikat, amikor már minden torpedó elfogyott, hogy Kurita flottája
szétszóródott, és úgy döntött, visszavonul, hogy átcsoportosítsa erőit. Elsüllyesztett két amerikai rombolót, egy kísérő
anyahajót és egy rombolókíséretet, de cserébe három nehézcirkálót vesztett. Ekkorra (9 óra 15 perckor) már a Fülöp-szigetek
egész területéről érkeztek a légitámadások, és Kurita azt a hírt kapta, hogy csak egy romboló élte túl a déli erők Surigaónál
elszenvedett vereségét. Megkezdte a visszavonulást a San Bernardino-szoroson keresztül. Sprague kísérő repülőgéphordozóit nagymértékben feldarabolták, és a legkorábbi kamikaze-támadások még mindig hevesen támadták őket. Ezek 1
l:30 körül elsüllyesztették a St. Lô kísérő repülőgép-hordozót.
Reggel 8:45-kor Halsey admirálishoz intézett sürgős felhívás nyomán öt gyors hordozóból és kísérőhajókból álló csapatot
vezényeltek a Kurita üldözésére. Két órával késôbb, még 335 mérföldes távolságban, ezek légicsapások sorozatát indították,
összesen 147 gépet, amelyek közül 14-et vesztettek el anélkül, hogy a japánok jelentôs károkat szenvedtek volna. Másnap
257 repülőgép csapásai elsüllyesztették Kurita egy másik cirkálóját.
Ugyanezen az eseménydús október 25-én Ozawa admirális északi hadereje, a "csali" elnyelte. Öt légitámadás során, összesen
527 repülőgépet, Halsey hordozói, Mitscher admirális parancsnoksága alatt, négy japán hordozót és egy rombolót
süllyesztettek el. Ezek között volt az 1941-ben Pearl Harbort megtámadó hat hordozó közül az utolsó is.
A Leyte-i csata, amely japán szempontból stratégiailag meggondolatlan volt, véget vetett haditengerészetének, mint jelentős
csendes-óceáni haderőnek. Ettől kezdve az amerikai előrenyomulást elsősorban az öngyilkos taktikák (a kamikazetámadások) tartották fel. Leyte nagy történelmi jelentőséggel bír, mint az utolsó olyan tengeri csata, amelyben csatahajók
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vettek részt és játszottak - igaz, kisebb szerepet. A Harmadik Flotta hat nagy hajóból álló csatasorozata még a nehézágyúit
sem lőtte ki.
Miközben MacArthur tábornok és a hadsereg a Fülöp-szigeteket tisztogatta, és március 14-én heves házról-házra zajló harcok
után elfoglalta Manilát, a haditengerészet és a légierő Japán felé nyomult. 1944. október 1-jére két köztes célt tűztek ki: az
egyik a Bonin-szigeteken fekvő Iwo Dzsima elfoglalása volt, körülbelül félúton Saipan és Tokió között, amelyet a Saipanról
Tokiót támadó B-29-esek számára vészleszállóhelyként és vadászrepülőgép-bázisként használhattak. A másik cél Okinawa és
a Ryukyus-szigetek más szigeteinek elfoglalása volt, mint a szárazföldi erők támaszpontja, hogy megszállhassák magát
Japánt.
Iwo Jimát február 19-én szállták meg, és március 26-ra biztosították. Az elkeseredett harcok, amelyek során a japánokat
egytől egyig ki kellett űzni a barlangokból, március 26-ig 20 703 japán halottat és mindössze 216 foglyot eredményeztek; a
következő két hónapban további 2469 japánról (akiknek egyharmadát megölték) szabadultak meg. Az amerikaiak mintegy
5000 halottat vesztettek, de három hadosztály több mint kétharmadnyi veszteséget szenvedett a sziget elfoglalásáért folytatott
küzdelemben.
4,5 x 2,5 mérföldes területű szigetet. A halottak száma mindkét oldalon így négyzetmérföldenként 2400 volt.
Iwo mindig is emlékezetes marad a híres amerikai zászlófelvonásról a sziget déli csücskénél lévő, 550 láb magas Suribachi
hegy tetején február 23-án, amikor még mindig heves harcok folytak. Április 7-én a sziget értéke megmutatkozott, amikor a
Tokióból visszatérő B-29-esek először szálltak le Iwo szigetére, hogy segítséget nyújtsanak; aznap ötvennégy gép szállt le.
Ezek a nagy repülőgépek, amelyek körülbelül hét óra alatt tették meg az oda-vissza utat Saipanról Tokióba, már az összes
japán város szisztematikus lerombolásán dolgoztak. E zsúfolt városrészek gyenge házai nagyon sebezhetővé tették őket a
gyújtóbombákkal szemben, de a távolság olyan nagy volt, hogy csak közepes méretű bombatölteteket lehetett szállítani.
1945. március 9-én a légierő egy merész kísérletet próbált ki. A 279 B-29-esről eltávolították a védelmi fegyverzetet, így
súlyt szabadítottak fel további gyújtóbombák számára, és ezeket a gépeket fegyverek nélkül, de 1900 tonna gyújtóbombát
szállítva, alacsony szintű támadásra küldték Tokió ellen. Az eredmény az egész történelem legpusztítóbb légitámadása lett.
Mindössze 3 repülőgép vesztesége mellett 16 négyzetmérföldnyi terület égett le Tokió központjában; 250 000 ház pusztult el,
több mint egymillió ember vált hajléktalanná és 84 793-an haltak meg. Ez nagyobb pusztítást végzett, mint az öt hónappal
később Hirosima felett elhelyezett első atombomba.
Okinawa elfoglalása sokkal nagyobb feladat volt, mint Iwo Dzsima; 760 mérföldre nyugatra Iwo-tól, mindössze 360
mérföldre volt a kínai szárazföldtől, és majdnem ugyanekkora távolságra Formózától és Japántól is. A Tokiói-öböltől 830
mérföldre délnyugatra, Leyte-tól 900 mérföldre északra, és több mint 1200 mérföldre volt az Egyesült Államok
haditengerészetének Ulithi-atollon lévő menedékhelyétől. A sziget mérete, közel 500 négyzetmérföld, egy Japán elleni
invázió lehetséges állomáshelyévé tette.
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A sűrűn lakott Okinawa elleni támadás nagyságrendje szinte hihetetlen.
A 110 harci hajóból álló haditengerészet több mint 100 ellátóhajóval védte a 182 113 rohamcsapatot szállító 1213 hajóból
álló kétéltű támadást. A haditengerészeti ágyúk előzetes bombázása során 40 412 lövést adtak le 16 és 5 hüvelykes
kaliberekben. A támadás 1945. április I. tökéletes húsvéti reggelén négy hadosztállyal, öt mérföld széles fronton csapott le a
korallzátonyra. Az egész hadművelet méreteit abból lehet megítélni, hogy az ellátó tankhajók nyolc hét alatt (május 27-ig) 8
3/4 millió hordó fűtőolajat és 2 ½ millió gallon repülőbenzint szállítottak; ebből öt hét alatt ugyanezek a tankhajók több mint
24 millió levelet szállítottak a támadásban részt vevő férfiaknak.
Az okinavai hadjárat volt a csendes-óceáni háború legsúlyosabb hadjárata. Három hónapig tartó intenzív harcra volt szükség
ahhoz, hogy a szigetet biztosítsák a 77 000 japán védővel szemben, akiknek nagy részét meg kellett ölni vagy öngyilkosnak
kellett lenniük. Az inváziós erőnek 40 000 sebesültje volt, akiknek csaknem egyötöde meghalt. A haditengerészet és a légi
támogatás intenzíven szenvedett az 1900 kamikaze támadástól, amelyek 30 hadihajót elsüllyesztettek és 368 hadihajót
megrongáltak, 763 flotta repülőgép elvesztésével és 10 000 haditengerészeti veszteséggel (amelynek fele meghalt).
A japánok okinawai ellenállásának mértéke és fajtája komoly kérdéseket vetett fel Japán végső vereségével kapcsolatban.
1945 májusára a japán lakosság jelentős része teljesen kiábrándult a háborúból, és alig várta, hogy kiutat találjon belőle.
Ezeket az érzéseket a polgári vezetők többsége és a haditengerészeti vezetők jó része is osztotta. A hadsereg egy része
azonban még mindig úgy vélte, hogy a Japán elleni amerikai invázió költségeit túl magasra tudják szabni ahhoz, hogy az
amerikai közvélemény számára elfogadható legyen. Valamelyest hasonló gondolatok merültek fel az amerikai vezetők egy
részében is. Ezek a japán fanatikusok úgy vélték, hogy 1945 szeptember közepéig el tudják érni, hogy a japán
vadászrepülőgép-építés jelentős részét szétszórják és a föld alá helyezzék. Ha ezeket a létesítményeket olcsó, műszerezetlen
kamikaze repülőgépek építésére használják, amelyeket képzetlen öngyilkos önkéntesek (akik nagy számban álltak
rendelkezésre) személyzetével és emberi torpedókkal kiegészítve, elviselhetetlen veszteségeket okozhatnának magának Japán
bármilyen amerikai inváziójának.
E projekt részeként a japánok tökéletesítették az amerikaiak által Baka (bolond) névvel illetett, emberes siklóbombát, amely
egy embert és 2645 font trinitroanisolt szállított egy 20 láb hosszú, 16,x láb szárnyfesztávolságú törzsben. Hajtómű nélkül, de
három tolórakétát hordozva, ezt a fegyvert egy hagyományos repülőgépről dobták le, és több mint 600 mérföld/órás
sebességgel érkezett a célpontra. Még légi fedezettel és közelségi gyújtószerkezetek használatával is "telítődhetett" és
kimerülhetett az amerikai hajóvédelem, ha elég sok ilyen rakéta érkezett kellően hosszú időn keresztül. Az okinawai hadjárat
során több incidens is ilyen jellegű félelmeket keltett. Április 16-án a Laffey rombolót 80 perc alatt 22 támadás érte, és
mindegyiket megsemmisítette, de 6 kamikazé is eltalálta a hajót, kiütve azt. Május 11-én a Hadley nevű őrhajót egyszerre lo
repülőgépek támadták; mindegyik megsemmisült, de a hajót egy Baka, egy kamikaze és egy bomba is eltalálta, és kiütötte.
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Egyik hajó sem süllyedt el, de a veszteségek olyan súlyosak voltak, hogy az amerikai vezetők beleborzongtak, milyen
következményekkel járna, ha ilyen támadásokat intéznének a kétéltű támadásra érkező csapatszállítók ellen. 1945 júniusában
az amerikaiak becslései szerint a veszteségek egy ilyen támadásban
több mint félmillióan voltak. Igaz, hogy Japán képes lett volna ilyen ellenállást tanúsítani, mert 1945 augusztus közepén,
amikor 2550 kamikaze repülőgépet elhasználtak, a japánoknak még mindig maradt 5350 gépük, megfelelő pilótákkal
készenlétben, és körülbelül 5000 repülőgépük volt az ortodox bombatámadásokhoz, plusz még körülbelül 7000 raktáron vagy
javítás alatt. Ezeket a bombákkal és benzinnel együtt az amerikai invázióra tartogatták. Ezek a megfontolások képezik a jaltai
és a potsdami konferencia, valamint az atombomba Japán elleni bevetéséről szóló döntés hátterét.
Roosevelt, Churchill és Sztálin 1945. február 4-12. között a krími Jaltában tartott konferenciája a háború és a közvetlen
háború utáni időszak legtöbb kérdésében igyekezett megállapodásra jutni ....
Miközben a megbeszélések folytak, a győztes hadseregek gyorsan nyomultak előre Németországba az 1945. január 12-én
kezdődött szovjet offenzívában és Eisenhower 1945. február 8-án megkezdett támadásában. Az európai háborúban
egyértelműen előre látható volt a győzelem, de a Távol-Keleten a jövő sokkal homályosabb volt.
Európában úgy tűnik, hogy a kölcsönös bizalom hozzáállása magas volt, valószínűleg magasabb, mint amit a három hatalom
tényleges kapcsolatai indokoltak, de ez olyannyira uralkodó volt, hogy nem tettek erőfeszítéseket arra, hogy Németországon
belül demarkációs határokat állapítsanak meg az előrenyomuló hadseregek számára. Gyorsan megállapodás született
Németország háború utáni közös igazgatásáról, egy négyhatalmi ellenőrző bizottsággal (Franciaország bevonásával) és
három különálló katonai megszállási zónával (Franciaország bármelyik zónáját kivették a nyugati hatalmaknak kijelölt
területből). A bármelyik zónán kívül eső Berlint a mindenkori zóna főparancsnoka által kijelölt parancsnokokból álló
Kommandatura közösen irányította volna. A Berlinbe való bejutást, mint katonai kérdést, az Egyesült Államok
hadügyminisztériumának tanácsára, a későbbi katonai megállapodásokra bízták, az "átutazás szabadsága" mint vezérelv
alapján.
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének szabályaival kapcsolatos nézeteltéréseket meglepően könnyen rendezték. Sztálin
elfogadta Roosevelt javaslatát, hogy a Biztonsági Tanács tagjai ne vétózhassák meg a saját magukat érintő viták megvitatását
a Tanácson belül, az angol-amerikaiak viszont elfogadták a szovjet követelést, hogy a Közgyűlésben további helyeket
kérjenek, felajánlva nekik kettőt, Ukrajna és Fehér-Oroszország számára.
A kulcsfontosságú Lengyelország problémája olyan megállapodások tárgyát képezte, amelyek az oroszok számára sok
mindent megadtak abból, amit akartak. Az 1919-es Curzon-vonalat elfogadták keleti határként, de a nyugati határt
határozatlanul hagyták, mivel Sztálin azt nyugatabbra helyezte volna (ami további több millió német lakos deportálásával járt
volna), mint amit Roosevelt vagy Churchill elfogadhatónak tartott. Lengyelország számára már nem lehetett kormányt találni
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a londoni csoport és a kommunista irányítású Lublini Bizottság egyesítésével, mivel az előbbi Mikolájczyk lemondása után
nyíltan szovjetellenes lett, az utóbbit pedig 1944. december 31-én Moszkva elismerte Lengyelország kormányának.
Kompromisszumot kötöttek azzal a megállapodással, hogy a lublini csoportot kibővítik "a külföldön élő lengyelországi
demokratikus vezetőkkel", és hogy ezt a kibővített kormányt akkor ismerik el, ha az "elkötelezi magát a szabad és szabad
választások mielőbbi megtartása mellett az általános választójog alapján és a
titkos szavazás alapján". E választások felügyeletének semmilyen formáját, még a nagyköveteik általi felügyeletét sem tudták
elérni az angol nyelvű országok.
A jaltai konferencia nagy része a Távol-Kelettel foglalkozott. [Nem] lenne hiba úgy tekinteni ezeket a megbeszéléseket, mint
amelyek a Szovjet-Oroszországnak a Távol-Keleten a Japán elleni háborúba való beavatkozásért cserébe történő
kifizetésekről szóltak. Mindhárom hatalom egyetértett abban, hogy az 1854 óta Oroszország és Kína kárára elért japán
imperialista nyereségeket vissza kell csinálni, és Sztálin éppúgy kész volt belépni a Japán elleni háborúba Németország
legyőzése után, mint ahogy Roosevelt is nagyon szerette volna, ha Oroszország is belép. A megbeszélés inkább a két akció
feltételeiről és részleteiről szólt.
Roosevelt, Churchill és Csang Kaj-sek 1943. december 1-jén tartott első kairói konferenciáján megállapodtak egy
"nyilatkozatban", amely megígérte, hogy "Japánt kiűzik minden olyan területről, amelyet erőszakkal és kapzsisággal foglalt
el". Jaltában ezt a nyilatkozatot kibővítették és pontosították. Megállapodtak abban, hogy az 1904-es orosz-japán háború
eredményeit a következőképpen vonják vissza:
Dél-Szahalint a Szovjetuniónak adják, a Port Arthur haditengerészeti támaszpont bérletével és a "nemzetközivé tett" Dairen
kikötő domináns pozíciójával együtt; a kínai Keleti Vasútvonalat és a Dairent kiszolgáló Dél-Mandzsúria Vasútvonalat egy
szovjet-kínai vállalat közösen fogja üzemeltetni, amelyben a szovjet érdekek dominálnak, bár a Mandzsúria feletti teljes
szuverenitás Kína kezében marad. Ezenkívül a Kuril-szigeteket átengednék a Szovjetuniónak; és a kínai hatalomtól évtizedek
óta mentes Külső-Mongóliát véglegesen autonómiával ruháznák fel.
Ezeket a Jaltában hivatalos dokumentumban megfogalmazott megállapodásokat, amelyeket a Japán elleni háborúba való
szovjet beavatkozás áraként határoztak meg, titokban tartották, bár megegyeztek abban, hogy azokat közlik Csang Kaj-sekkel. Ezt nem lehetett megtenni sokkal a szovjet háborús beavatkozás előtt, mert Csungkingban olyan rossz volt a biztonsági
helyzet, hogy ott nem voltak titkok a japánok előtt; ennek megfelelően a kínaiak csak akkor értesültek a titkos jaltai
megállapodásokról, amikor Truman elnök 1945. június 10-e körül közölte a kínai miniszterelnökkel és külügyminiszterrel, T.
V. Soonggal.
Ebben az időszakban a nagyhatalmak alaposan kiábrándultak Kínából. ...
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A kereskedelem félig összeomlott, az infláció elszabadult; a legalapvetőbb tőke, mint például a mezőgazdasági eszközök, az
utak és a kommunikáció, elhasználódott; a vasutak százaléka nem működött; és szinte minden kínai legfőbb gondja a túlélés
volt A meglévő politikai megosztottság kevés reményt adott arra, hogy orvosolni lehessen bármelyik problémát.
Kína bajainak orvoslására, még Japán legyőzése után sem. [Valójában a nagyhatalmak titokban előkészítették a terepet
Sztálin számára, hogy bevezesse a kommunizmust Kínába, hogy Maót állítsa fel új vezetőként, elárulja a kínai népet,
beleértve vezetőjét, Csang Kaj-seket is, és létrehozzon egy kommunista nemzetet, amely idővel átveszi Ázsia vezetését. Kína
kommunista kézre kerülése teljesen elkerülhető lett volna, ha az Egyesült Államok és szövetségesei támogatták volna Csang
Kaj-seket és erőit. Ez a stratégia azonban
nem volt része annak a titkos tervnek, amelyet egy új, hatalmas kommunista nemzet és egy új császári rend létrehozására
követtek a háború után.]
Az uralkodó Kuomintang Párt [...] ... legfőbb céljának az tűnt, hogy fenntartsa fegyveres blokádját az északnyugat-kínai
Jenanból kiinduló kommunista erőkkel szemben. Ott a rendkívül fegyelmezett kommunista hadseregek átvették a területet, és
úgy tűnt, hogy bizonyos fokú helyi támogatásra tettek szert.
A két párt közös és energikus kínai kormányba olvasztásához fűzött amerikai remények azonban a Kuomintang elutasításán
és a kommunisták távoltartásán meghiúsultak.....
Mint azonban már 1944-ben világossá vált, az Egyesült Államok nem fogja elérni kívánságait Kínában [Azaz egy koalíciós
kormányt a kommunistákkal az élen.] Mivel
Roosevelt már 1944 szeptemberében annyira kiábrándult a kínai háborús erőfeszítésekből, különösen Csangnak a japánok
elleni harcban tanúsított erőtlenségéből, hogy azt javasolta, hogy Stilwell tábornokot bízzák meg az összes kínai haderő
parancsnokságával. Erre a követelésre, amelyet szeptember 16-án küldött el Csiangnak, tíz napon belül Csiang egyenesen azt
követelte, hogy Stilwellt távolítsák el Kínából. [Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia szándékos árulása a kínai népnek a
kommunizmus kezére kevés párhuzamot talál a történelemben.]
Ezek a körülmények akkoriban elkerülhetetlenné tették, hogy az amerikai vezetők, különösen a katonaság, üdvözöljék a
szovjet erők esetleges beavatkozását Japán ellen az ázsiai szárazföldön, és kétszeresen is üdvözöljék az első atombombák
felvételét a fegyverarzenáljukba. [Valójában azt tervezték, hogy Oroszország azért lép be a Japán elleni háborúba, hogy
biztosítsa Mao kommunista erőinek sikerét Kínában. Az USA-nak nem volt szüksége arra, hogy Oroszország belépjen a
háborúba Japán legyőzéséhez. A háborúnak már majdnem vége volt.]
Az első atombombák elkészítése minden bizonnyal a világháború legelképesztőbb története.
II. VILÁGHÁBORÚ LEGNAGYOBB TÖRTÉNETE. Ez egy hosszú, bonyolult és technikai jellegű tanulmány, amelyet a
legtöbb történész szívesen kihagyna, de nem lehet megérteni a huszadik század közepének történelmét anélkül, hogy ne
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értenénk valamennyire, hogyan sikerült ezt a szinte hihetetlen fegyvert megvalósítani, és különösen azt, hogy a nyugati
hatalmak miért voltak képesek erre, a fasiszta po\versek pedig miért nem. Ennek a történetnek a lényegét a következő
fejezetben fogjuk elmesélni. Itt csak annyit kell rögzítenünk, hogy az Egyesült Államok 1945. július 15. és augusztus 15.
között három hét alatt szerezte meg az első három atombombát.
Az elmélet, amelyen a nukleáris robbanások alapultak, már 1939 áprilisa előtt ismert volt minden ország tudósai előtt, és az
irány, amely felé a gyakorlati erőfeszítéseknek haladniuk kell a bomba megvalósítása érdekében, szintén ismert volt, mielőtt
egy évvel később, 1940 áprilisában, közvetlenül Franciaország eleste előtt világméretű titoktartás kezdődött. A tudományos
tudatlanság azonban olyan általános volt a világ politikai és katonai vezetői körében, hogy a meglévő tudományos ismeretek
felhasználása sehol sem valósult volna meg, ha két tényezőt nem vesznek figyelembe: (1) a világ legnagyobb nukleáris
tudósai közül sokan menekültek el a
fasizmus elől Angliába és az Egyesült Államokba menekültek, és (2) Franklin Roosevelt hajlandó volt meghallgatni a
szokatlan javaslatokat, ha a figyelmét meg lehetett nyerni.
Az 1939-1941-es években az Egyesült Államokban tartózkodó menekült tudósok annyira féltek attól, hogy Hitler
megszerezheti az atombombát, hogy rá tudták venni a legismertebbet közülük, Einsteint, hogy engedje meg, hogy a nevét
felhasználva felhívják Roosevelt figyelmét. Miután ez megtörtént, ugyanezen tudósok sürgetése és maga a háború növekvő
sürgőssége lehetővé tette, hogy az amerikai tudósok adminisztratív tehetségei a rendelkezésükre bocsátott hatalmas
erőforrásokat a kitűzött cél elérése érdekében felhasználják. 1942 szeptembere után Leslie R. Groves amerikai
dandártábornok irányította az egész projektet, és a fanatikus titoktartás légkörében, mintegy 2 milliárd dollárnyi ráfordítással
és mintegy 150 000 ember munkájával sikerre vitte azt.
Ebben is, mint más ügyekben, Roosevelt elnök 1945. április 12-én bekövetkezett hirtelen halála nagy és felbecsülhetetlen
hatással volt. Truman alelnök semmit sem tudott az atomkutatási programról, amíg Henry Stimson hadügyminiszter április
12-én röviden, két héttel később pedig hosszabban el nem mondta neki. Valójában Trumant olyannyira kívül tartották a
háborús erőfeszítések egészén, hogy elnökként töltött első néhány hónapja szinte emberfeletti erőfeszítéseket igényelt, hogy a
politika főbb irányvonalai a kezébe kerüljenek. Hogy elkerülje, hogy ez a helyzet megismétlődjön saját halála esetén, úgy
döntött, hogy James F. Byrnes-t, az amerikai kormányzat talán legtapasztaltabb emberét helyezi a külügyminiszteri posztra,
mivel akkoriban ennek az első kabineti posztnak a betöltőjét az alelnök után másodiknak jelölték ki az elnöki tisztség
öröklési sorában.
Az új külügyminiszter azonban "elnökhelyettesként" szolgált, aki nagyrészt belpolitikai kérdésekkel foglalkozott, és a
külpolitika főbb problémáit majdnem annyira nem ismerte, mint maga Truman.
A problémákat, amelyekkel Truman, Byrnes és tanácsadóik a világbéke helyreállítása során szembesültek, nagyban fokozta a
szovjet kormány obstrukciója, valamint az a tény, hogy Winston Churchill 1945. július 5-re tűzte ki a kormánya
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mandátumának megújítása érdekében az első választást Angliában, tíz év után az elsőt. Az eredmény csak 1945. július 27-én
derült ki, mivel a tengerentúlon tartózkodó katonák szavazatait meg kellett számolni, de ezek végül a Munkáspárt elsöprő,
kettő az egyhez arányú győzelmét mutatták Churchill konzervatívjai felett.
Így Byrnes csak június 30-án lett külügyminiszter. Truman elnökkel együtt ment a potsdami konferenciára, amely július 17én nyílt meg és augusztus 2-ig tartott. 1945. július 28-án azonban Clement Attlee és Ernest Bevin, Nagy-Britannia új
miniszterelnöke és külügyminisztere váltotta fel Churchillt és Edent a potsdami küldöttek között. Az átmenetet valahol
megkönnyítette, hogy Attlee 1942 óta miniszterelnök-helyettes volt, és a konferencia megnyitásától kezdve a potsdami brit
delegáció tagja volt. Mindazonáltal az a tény, hogy Sztálin volt az egyetlen túlélője a háború alatt oly gyakran tanácskozó
nagy három kormányfőnek, kétségtelenül gyengítette a Nyugatot ezen az utolsó, "terminális" konferencián.
Általánosságban úgy tűnt, hogy az amerikai küldöttség fő céljának azt tekintette, hogy a Nagy Hármak együttműködését a
háború utáni világban is folytassa az Egyesült Nemzetek Szervezetének struktúráján belül, amelynek alapszabályát június 2án fogadták el San Franciscóban. Az amerikai küldöttség úgy vélte, hogy Európa nagyon gyorsan két ellentétes részre esik
szét, amelyben Nagy-Britannia a szovjet uralom alatt álló Kelet-Európát egy brit uralom alatt álló Nyugat-Európával próbálja
majd ellensúlyozni. Az amerikaiak ezt el akarták kerülni, és különösen két lehetséges következményt akartak megelőzni:
Németország újjáélesztését Nagy-Britannia által, hogy pajzsként szolgáljon a keleti szovjet hatalommal szemben, valamint
Nyugat-Európa és a világ gazdasági fellendülésének veszélyeztetését Európa ellentétes tömbökre való felosztásával. Ennek
az amerikai hozzáállásnak egyik bizonyítékaként említhetjük Truman elnök elutasítását, hogy a potsdami fő konferenciát
megelőzően Churchillel külön-külön tanácskozzon, valamint azt, hogy a külügyminisztérium és a külügyminisztérium nem
volt hajlandó előzetesen megállapodni a közös politikáról.
Július 16-án, miközben Truman a berlini pusztítást szemlélte, az atomtudósok az Albuquerque-től 125 mérföldre délkeletre
fekvő Alamo-gordo, Új-Mexikó kietlen síkságán gyűltek össze. Ott egy száz láb magas acéltorony tetején egy implosziós
típusú plutóniumbombát robbantottak fel hajnali fél hatkor. Az eredmény minden várakozást felülmúló robbanás volt: a
Napnál sokkal fényesebb vakító fényrobbanás két mérföld magas tűzgömbbé tágult, amely másodpercről másodpercre
hatalmas, gombamód szaporodó, radioaktív füst- és poroszlopként csaknem nyolc mérföld magasra emelkedett. Majdnem
egy perccel később, mintha egy forró sütő ajtaját nyitották volna ki, a robbanás elérte a "bázistábort", tíz mérföldre a bomba
helyétől, és olyan erővel, hogy néhány embert hátralökött. A fényt 180 mérföldre látták a korán kelők, és a hang, valami
furcsa módon, ablakokat hasított szét ebben a távolságban. A helyszínen Thomas F. Farrell tábornok azt mondta Groves
tábornoknak: "A háborúnak vége", de a tudósok, akiket elborzasztotta a rémület, hogy sikerült mintegy 12 font plutóniumból
17 500 tonna TNT-nek megfelelő erőt felszabadítaniuk, megpillantották a poklot. Abban a pillanatban sokan közülük
politikusokká váltak, meggyőződve a tudomány társadalmi felelősségéről, különösen a háború elkerülése és a tudomány
korlátlan erejének az emberi jólétre való irányítása érdekében. Hamarosan kiderült, hogy az acél bombatorony elpárolgott,
akárcsak egy 4 hüvelykes, 16 láb magas vascső, amely 1500 méterrel arrébb mélyen betonba volt foglalva. Egy másik, 70 láb
magas, negyven tonnás acéltorony, fél mérföldnyire innen, darabokra szakadt.
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Az új-mexikói nagy eseményről szóló első hír július 17-én jutott el Stimson hadügyminiszterhez Potsdamba. Mindössze
három szó volt benne: "A csecsemők kielégítően megszülettek". További részletek következtek, és Groves tábornok részletes
beszámolója július 21-én futárral érkezett.
Mindezeket az információkat Churchillnek is átadták, amint megérkeztek. Megállapodtak abban, hogy az oroszoknak nem
adnak információt, csupán a lehető legkevesebbet említik az új bomba sikerét, hogy elkerüljék a későbbi vádakat, hogy a
történet nyilvánosságra kerülésekor információkat tartanak vissza. A miniszterelnök azonnal belátta az esemény jelentőségét,
de vezérkari főnöke, Lord Alanbrooke tábornagy lekicsinyelte Churchill izgatottságát, és naplójába írta:
"Magába szívta az összes kisebb amerikai túlzást, és ennek következtében teljesen elragadtatta magát. Most már nem volt
szükség arra, hogy az oroszok bejöjjenek a
japán háborúba; az új robbanóanyag önmagában elegendő volt a kérdés eldöntéséhez. Ráadásul most már volt valami a
kezünkben, ami helyreállította volna az egyensúlyt az oroszokkal szemben."
Lord Alanbrooke tudatlanságát, amely tudományos analfabétizmusán alapult, osztotta a világ összes hadseregének szinte
valamennyi katonája, és a politikusok túlnyomó tömege is. Az utóbbi csoportba tartozott Sztálin is, de szerencsére Truman
nem. Az elnök július 18-án elrendelte a második bomba ledobását Japánra, amint az készen áll, és július 24-én kiválasztotta a
lehetséges célpontok listáját: Hirosima, Kokura, Nigata és Nagaszaki. Stimson miniszter, akit Edwin O. Reischauer
professzor könnyei és saját emlékei is meghatottak, meggyőzte az elnököt, hogy a listáról hagyja ki Kiotót, a templomok,
szentélyek és művészeti kincsek városát. Ezeket a városokat már megkímélték a B-29-es légitámadásoktól, hogy az
atombomba tesztelésére tartalékolják őket.
Ugyanezen a napon Truman tájékoztatta Sztálint a sikeres tesztről. Kétségtelen, hogy az elnök, hogy elriassza Sztálin
esetleges kérdéseit, túlzásba vitte a közlés lazaságát. Ráadásul félrevonulva beszélt vele, orosz tolmácsot használva, akinek
az angol nyelvtudása korlátozott volt. Truman saját beszámolójából kiderül, hogy Sztálin vagy nem értette, vagy nem volt
tisztában azzal, hogy az atomrobbantás jelentős esemény. Az elnök ezt írta:
"Véletlenül megemlítettem Sztálinnak, hogy van egy új, szokatlan pusztító erejű fegyverünk. Az orosz miniszterelnök nem
mutatott különösebb érdeklődést. Csak annyit mondott, hogy örömmel hallotta, és reméli, hogy jól fogjuk használni a
japánok ellen".
Valószínűnek tűnik, hogy Sztálin személyes érdeklődése az atommaghasadás iránt 1945 júniusában nagyjából ugyanolyan
volt, mint Lord Alanbrooke-é, bár, mint a következő fejezetben látni fogjuk, a szovjet rendszerben alacsonyabb rangú
emberek jobban tisztában voltak a téma jelentőségével.
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Úgy tűnik tehát, hogy az atombomba nem játszott szerepet Potsdamban. Marshall tábornok és Stimson miniszter, valamint
Churchill is felismerte, hogy Japán legyőzéséhez már nincs szükség szovjet segítségre, de nem tettek lépéseket a beavatkozás
elkerülése érdekében. Rendkívül valószínű azonban, hogy a második és harmadik bomba bevetésének hektikus és egyébként
megmagyarázhatatlan sietsége, huszonegy és huszonnégy nappal Alamo-gordo után, abból a vágyból fakadt, hogy a japánok
megadására kényszerítsék őket, mielőtt bármilyen hatékony szovjet beavatkozásra kerülne sor.
Potsdam fő feladata a békerendezés alapjainak megteremtése volt. Ezt minden esetben a három nagy ország, Franciaország és
Kína külügyminisztereiből álló tanácsnak kellett kidolgoznia, a Potsdamban elfogadott általános elvek alapján. Ezek az elvek
homályosak voltak, és később értelmezték vagy megsértették őket, így összességében a Szovjetunió elérte, amit az Oderától
és az Adriától keletre és Görögországtól északra kívánt, míg a nyugati hatalmak e határoktól nyugatra és délre megkapták
általános kívánságaikat. A fő problémát szokás szerint Németország jelentette. Ott a Szovjetunió még mindig valamiféle
felosztást akart, hogy uralni tudja a töredékeket, míg nyugaton csak Franciaország, a Németországtól való folyamatos félelem
miatt, törekedett az ország feldarabolására és gyengítésére, míg az angolszász országok a lehető legegységesebb
közigazgatást akarták, és egy olyan szintet, amennyire csak lehetséges.
gazdasági fellendülést, amely szükségtelenné teszi az amerikai gazdasági segélyt. Ezenkívül az Egyesült Államok
elhatározta, hogy nem ismétlődhet meg az 1920-as évek, amikor a német jóvátételeket az Egyesült Államoktól kölcsönvett
forrásokból fizették ki a többi győztesnek.
A háború utáni Németországra vonatkozó, Potsdamban meghatározott fő elvek a következők voltak: (1) állandó és teljes
leszerelés és az összes katonai erő feloszlatása; (2) a köz- és magánélet teljes nácizálásmentesítése; (3) minden náci
diszkriminatív törvény semmissé tétele;
(4) a háborús bűnökben és atrocitásokban vétkes személyek megbüntetése; (5) minden központi német kormány (és így
minden német békeszerződés) határozatlan időre történő elhalasztása, de egy központi, nemzeti, közigazgatási gépezet
fenntartása, amelyet az Ellenőrző Tanács használhat fel a nemzeti hatáskörű gazdasági tevékenységekre; (6) a politikai élet és
az igazságszolgáltatás decentralizálása és demokratizálása; (7) többpártrendszer, amelyben csak a náci csoportok vannak
betiltva; (8) a német oktatás demokratizálása és nyugatiasítása; (9) a szólás, a sajtó, a vallás és a szakszervezeti tevékenység
alapvető nyugati szabadságjogainak megteremtése.
Gazdasági téren megegyezés született arról, hogy Németországot egységes gazdasági egységként kell kezelni, minden
zónában egységes ellenőrző intézkedésekkel, amelyek célja egy német irányítás alatt álló, fogyasztóorientált gazdaság
létrehozása. amely képes biztosítani a megszálló erők és a menekültek eltartását, maguk a németek életszínvonala pedig nem
lehet magasabb, mint a nem orosz kontinentális Európaé. A Morgenthau-tervnek (amely a német gazdasági élet teljes
vidékiesítését célozta agráralapra) ezt a némileg módosított változatát szinte azonnal több tényező módosította.
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Az első módosító tényező a jóvátétel iránti vágy volt. Az amerikaiak ragaszkodtak ahhoz, hogy a jóvátételeket, amennyire
csak lehetséges, a meglévő készletekből és üzemekből, és ne a jövőbeni termelésből vegyék ki (ez az 1919-es amerikai
álláspont teljes megfordulása), hogy elkerüljék az 1919-1933 közötti időszak hibáját, a német tőkeeszközök túlépítését és a
német jóvátételi kifizetések amerikai finanszírozását a bizonytalan jövőbe. Nem határozták meg a jóvátételi juttatások teljes
összegét és felosztását, hanem úgy rendelkeztek, hogy minden jóvátétel Németország egészéből származik, és százalékos
alapon írják jóvá a győzteseknek. Ennek adminisztrálására, a lengyel jóvátételi igények megmenekülésére és az oroszok
kivonására az olasz kérdésből (hogy ez az ország a nyugati hatalmak partnere lehessen) Byrnes miniszter bonyolult alkut
dolgozott ki.
Az alku központi alapja az volt, hogy Németországnak volt egy iparosodott nyugata és egy mezőgazdasági keletje. A
Szovjetunió jóvátételt akart a nyugati ipari üzemekből, míg az Egyesült Államok és Nagy-Britannia mezőgazdasági
termékeket (nem jóvátételt) akart Kelet-Németországból a nyugatnémetek és a német menekültek és hazatelepülők millióinak
élelmezésére, akik nyugat felé áramlottak a kommunista uralom alatt álló keleti területekről, valamint a lengyelek, csehek és
mások által elvesztett területekről. Byrnes kompromisszuma leegyszerűsítve az volt, hogy minden ország a saját zónájából
vállalja a jóvátételt, de Oroszország megkapja Nyugat-Németország nehéz háborús ipari felszerelésének 40 százalékát, amiért
csak 25 százalékot kell fizetnie élelmiszerben, szénben és más alapvető szükségletekben keletről. Ebből az összegből a
Szovjetunió fizetné ki Lengyelország jóvátételi követeléseit, felszabadítaná Olaszországot...
minden orosz jóvátételi követelés alól, és beleegyezne Olaszország azonnali felvételébe az Egyesült Nemzetek Szervezetébe.
Ennek az időszaknak az egyik kritikus eseménye az volt, hogy a szovjetek megtagadták az élelmiszer- és szénszállításokat
Berlin demokratikus hatalmak által megszállt területeire. Ez, valamint a nyugatra áramló németek milliói, akik a bosszúálló
oroszok, lengyelek és csehek elől menekültek, nagy szerepet játszottak a nyugati németek iránti szimpátia felkeltésében,
valamint a közös munka és a kölcsönös függőség közös frontjának létrehozásában ezen a területen.
1945. július 26-án Truman, Attlee és Csiang Kaj-sek kétértelmű ultimátumot intézett Japánhoz, amelyben figyelmeztette az
utóbbit, hogy vagy elfogadja az azonnali feltétel nélküli megadást, vagy teljes és teljes megsemmisülést szenved. Ezt a három
vezető úgy tekintette, mint az atomos holokauszt fenyegetését, hacsak Japán nem teszi le a fegyvert, de az atomfenyegetés
nem volt pontosan meghatározva, és a japánok számára értelmetlen volt, míg a legfőbb aggodalmuk, hogy a "feltétel nélküli
megadás" a császár eltávolítását jelenti-e, ugyancsak meghatározatlan volt. A japán miniszterelnök, Kantaro Suzuki
admirális, akit azért neveztek ki, hogy megtalálja a háborúból kivezető utat, csapdába esett. Ha komoly erőfeszítéseket tesz a
megadás érdekében, a militaristák meggyilkolhatják, miközben titkos erőfeszítéseit a Nyugat túlságosan homályosnak
minősítve visszautasította. Hogy az előbbit elhárítsa, nyilvánosan kijelentette, hogy a potsdami nyilatkozat ''méltatlan a
figyelemre''.
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Július 26-án az Indianapolis nehézcirkáló, amely új légvédelmi és radarberendezésekkel volt megterhelve, de még mindig
nem volt felszerelve víz alatti tengeralattjáró-felderítő eszközökkel, kirakta a bombát az utolsó lényeges része, az uránium-23
nélkül: Tinianon. Azonnal tengerre szállt, és július 28-án éjjel Guam és Leyte között gyakorlatilag szétrobbantották az I-58
japán tengeralattjáró torpedói. Tizennégy perc múlva, amikor minden kommunikáció ki volt kapcsolva, a nagy hajó felborult
és a tengerfenékre süllyedt. 1200 emberének egyharmada már halott volt, a többiek a vízben vergődve maradtak. Négy nap
telt el anélkül, hogy az amerikai fegyveres erőknél bárki is kérdést tett volna fel az Indianapolisról. Aztán egy amerikai
repülőgép túlélőket szúrt ki egy nagy olajfoltban; 316-ot szedtek fel a következő napokban. De a bomba biztonságban volt
Tinianon.
Miközben az I-58-as az Indianapolisra leselkedett a Csendes-óceánon, az Augusta nehézcirkáló az Atlanti-óceán közepén
tartózkodott, és Truman elnököt és segítőit hozta haza Potsdamból. Az elnök az óceán közepéről küldte a jelet Washingtonba
és Tinánba, hogy dobják le a bombát Japánra. Augusztus 5-re minden készen állt, és másnap hajnali 2:45-kor az átalakított B29-es Enola Gay, Paul W. Tibbets ezredes parancsnoksága alatt, a hosszú tinian-i kifutópályán dübörögve indult el a 7 órás
repülésre Hirosimába. Csak egy ember volt a fedélzeten, egy tengerészkapitányként szolgálatba állt tudós, William S.
Parsons, aki pontosan tudta, hogy mi is az a furcsa új bomba, vagy hogy Tibbets ezredes miért kapott ilyen szokatlan
parancsokat a bombázási technikát illetően. Ezek a parancsok a maximális sebességgel való merülés és 150 fokos fordulat
volt, amint a bomba felbocsátása megtörténik. Parsons egyenesen megszegte a parancsot, hogy élesítse a bombát, mielőtt az a
repülőgépbe kerülne, mert látott már több, Japánba tartó B-29-est lezuhanni felszálláskor, és felismerte, hogy egy
atombaleset elpusztíthatja Tinian repülőterét a több százmillió dolláros repülőgépeivel és tízezresével együtt.
kiképzett embereivel. Közvetlenül a felszállás előtt Parsons kapitány kölcsönkért egy töltött revolvert, hogy saját maga ellen
használhassa, ha az Enola Gay japán területen landolna.
Hat és fél órával később, 1700 mérföldre Tinian városától északra az Enola Gay látótávolságba került. A halálra ítélt város
csendesen feküdt a kora reggeli napsütésben. 9:15-kor, pontosan a menetrend szerint, az óriásgép 31 600 láb magasan, 328
mérföld/órás sebességgel indult bombázórepülésbe. Amikor a bomba felrobbant, a gép hevesen elfordult, hogy minél
messzebb kerüljön a robbanástól. A másodpercek ketyegtek, miközben a bomba majdnem öt mérföldet zuhant 2000 lábra;
majd a két urántömeg villámgyorsan összeért és energiává változott. A tűzgolyó kifelé terjeszkedett, beborította a város
központját, intenzív hője és robbanása kifelé hajtott, hogy összetörje az épületeket és meggyújtsa a törmeléket. Tizenöt
mérfölddel arrébb az Enola Gayt kétszer is megütötte a rengés. Másfél órával később, 360 mérföldről a legénység
visszanézve még mindig látta a 40 000 láb magasra emelkedő gombafelhőt.
A felhő alatt legalább 40 000 japán halt meg azonnal; további 12 000-en haltak meg a következő napokban; végül 60 175-en
vesztették életüket, és ugyanennyien megsebesültek. A város több mint félig elpusztult, a pusztulás területe egy mérföldre
terjedt ki a földtől.
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A nagy katasztrófa hírét Washingtonban azonnal közzétették, de Japánban a kommunikáció megszakadt, és nem volt
egyetértés a történtekről. A császár üzenetet küldött Suzuki miniszterelnöknek, hogy fogadja el a potsdami nyilatkozatot, de a
militaristák három feltételhez ragaszkodtak: (1) Japán lefegyverzi saját csapatait, (2) Japán megszállását korlátozzák, és (3) a
háborús bűnösöket japán bíróságok elé állítják. Mindenki feltételezte, hogy a császár álláspontja vitán felül áll. A patthelyzet
folytatódott, mivel a Szovjetunió hadat üzent Japánnak (augusztus 8-án késő este). A japán Legfelsőbb Haditanács napról
napra patthelyzetben maradt, annak ellenére, hogy a Nagaszakira ledobott második, plutóniumbomba mintegy 100 000
áldozatot követelt, amelynek egyharmada meghalt (1945. augusztus 9.).
Augusztus 10-én kora reggel, amikor a haditanács már tizenhat órája folyamatosan ülésezett, Hirohito császár személyesen
utasította a haditanácsot a béke megkötésére. A potsdami feltételeket elfogadó üzenetet, a császár álláspontjának
fenntartásával, még aznap elküldték. Ezt Noms egy amerikai jegyzékkel fogadta el, amely előírta, hogy a Szövetséges
Hatalmak Legfelsőbb Parancsnoka (SCAP) utasításokat ad ki a japán császárnak és kormányának. Japánban katonai
puccskísérletet kíséreltek meg, de augusztus Isth. Hét japán tábornok és admirális követett el harakirit. A császár ekkor a
történelemben először szólalt meg a rádióban, arra kérve népét, hogy fogadja el a békét. Sok hallgató arra számított, hogy
arra kéri őket, hogy harcoljanak életre-halálra. Mindenki megdöbbent, és hetekig ebben a furcsa állapotban maradt. A saját
propagandájuk annyira félrevezette őket, hogy sokan azt hitték, hogy megnyerik a háborút. Augusztus 16-án késő este
tűzszünetet kötöttek. Szeptember 2-án a Missouri csatahajó fedélzetén, a nagy 16 hüvelykes ágyúk árnyékában és a
harmincegy csillagos zászló alatt, amelyet Perry kilencvenkét évvel korábban ugyanezen a horgonyzóhelyen lobogtatott,
aláírták a végső megadást.
Ezzel véget ért a hat évig tartó világháború, amelyben 70 millió embert mozgósítottak és 7 millióan haltak meg a harcokban.
Legalább 18 millió civil halt meg. A Szovjetunió
és Németország szenvedte el a legnagyobb veszteséget. Az előbbinek 6,1 millió katonája esett el és 14 millió sebesültje volt,
de több mint lo millió civil halottat vesztett. Németország 6,6 millió katonát vesztett el vagy halt meg szolgálatban, 7,2 millió
sebesültet és 1,3 millió eltűntet. Japán fegyveres erőinek 1,9 millió halottja volt. Nagy-Britannia háborús halottjainak száma
357 000, míg Amerikáé 294 000 volt.
Mindezekre a személyes tragédiákra és a megszámlálhatatlanul sok milliárd dolláros anyagi kárra azért volt szükség, hogy a
nácik, fasiszták és japán militaristák irracionális elméjének bebizonyítsák, hogy a nyugati hatalmak és a Szovjetunió
erősebbek a három agresszor államnál, és ennek megfelelően Németország nem hozhat létre Európában egy náci
kontinentális blokkot, és Japán sem uralhatja a kelet-ázsiai társjóléti szférát. Ez a háború legfőbb funkciója: a tévedő
elméknek a lehető legdöntőbben bebizonyítani, hogy tévednek az erőviszonyokat illetően. De, mint látni fogjuk, a háború,
miközben ezeket az objektív tényeket bizonyítja, hogy megváltoztassa a téves szubjektív képet ezekről a tényekről,
drasztikusan megváltoztatja magukat az objektív tényeket is.
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Tizenhatodik rész. Az új korszak
59. fejezet - Bevezetés

Minden háború két meglehetősen ellentmondásos szolgálatot tesz annak a társadalmi környezetnek, amelyben zajlik.
Egyrészt megváltoztatja az emberek, különösen a legyőzöttek gondolkodását a harcoló felek közötti tényleges hatalmi
viszonyról. Másrészt pedig magát a tényszerű helyzetet is megváltoztatja, így olyan változásokat idéz elő néhány év alatt,
amelyek békeidőben talán évtizedekig tartottak volna.
Ez minden háborúra igaz volt, de soha nem volt igazabb, mint a világháború tekintetében.
II. Az 1945-ben kezdődött korszak szinte minden szempontból új korszak volt. Visszatekintve ma már világos, hogy a
huszadik század első nemzedéke, körülbelül 1895-től 1939-ig, a tizenkilencedik századi világból a huszadik század teljesen
más világába való átmenet hosszú időszaka volt. E változások közül néhány nyilvánvaló: a demokrácia korszakából a
szakértők korszakába való átmenet; az Európa, sőt Nagy-Britannia által uralt világból a három nagy tömbre osztott világba;
egy olyan világból, amelyben az ember még mindig ... körülvéve a természettel, egy olyan helyzetbe, ahol a természetet az
ember uralja, átalakítja és bizonyos értelemben teljesen elpusztítja; egy olyan rendszerből, ahol az ember legnagyobb
problémái az anyagiak voltak, vagyis az ember tehetetlensége a betegségek, az éhezés és a természeti katasztrófák
kiszámíthatatlansága okozta természeti fenyegetésekkel szemben, az 1960-as és 1970-es évek teljesen más rendszerébe, ahol
az emberre a legnagyobb fenyegetést maga az ember jelenti, és ahol a legnagyobb problémái a társadalmi (és nem anyagi)
problémák, vagyis hogy mik a valódi létcéljai, és hogyan használja fel a világegyetem feletti hatalmas hatalmát, beleértve
embertársait is.
Az emberek egy része évezredeken át úgy tekintett magára, mint az angyaloknál vagy akár Istennél valamivel alacsonyabb
rendű, és az állatoknál valamivel magasabb rendű teremtményekre. Most, a huszadik században az ember [úgy véli, hogy]
szinte isteni hatalomra tett szert, és egyre világosabbá vált, hogy többé nem tekintheti magát állatnak (ahogy a
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tizenkilencedik század vezető gondolkodói tették), hanem legalábbis embernek kell tekintenie magát (ha nem is tudja rávenni
magát, hogy olyan teljesen szakítson tizenkilencedik századi elődeivel, hogy úgy tekintse magát, mint aki köteles angyalként
vagy akár istenként viselkedni).
A tizenkilencedik század egész irányzata az ember állati természetének hangsúlyozása volt, és ennek során arra törekedett,
hogy növelje anyagi szükségleteinek ellátását, a teremtményi kényelemben való elragadtatását, az élelemmel, mozgással,
szexszel és érzelmekkel kapcsolatos élményeit. Ez a törekvés az ember korábbi történelmének konvencióinak erőteljes
megkurtítását vagy szinte teljes elhanyagolását eredményezte, olyan konvenciókét, amelyek összességében az embernek mint
dualista teremtménynek a felfogásán alapultak, amelyben az örök szellemi lélek ideiglenesen egy mulandó, anyagi testbe
burkolózott. Ez a régebbi felfogás abban a formában, ahogyan a tizenkilencedik század megkérdőjelezte, nagyrészt a
tizenhetedik században öltött testet, és ebben a korábbi időszakban a puritanizmus, a janzenizmus és más, alapvetően
pesszimista, gátló, mazochista és önfegyelmező ideológiák széles körű hatása tükröződött. A tizennyolcadik század a
régebbi, tizenhetedik századi szemléletmódtól való megszabadulásért folytatott küzdelem hosszú korszaka volt, és nagyrészt
azért húzódott el ennyire, mert azok, akik elfordultak a tizenhetedik századtól, nem tudták elképzelni, és nem tudtak
megegyezni abban az újabb ideológiában, amelyet az általuk elutasítani kívánt régebbi ideológia helyére akartak állítani.
Ezt az újabb ideológiát a tizenkilencedik században találták meg, és olyan ideológiának tekinthető, amely az ember
szabadságát hangsúlyozta, hogy kiélhesse állatiasabb aspektusait: hogy testének szabadságot szerezzen a betegségtől, a
haláltól, az éhségtől, a kényelmetlenségtől és a fáradságtól.
szemléletet Charles Darwin szimbolizálhatja, akinek írásai a következőkért váltak ismertté
[állítólag] az ember állati természetének bizonyítékaként, és Sigmund Freud, akinek írásait úgy tekintették, hogy [állítólag]
azt mutatják, hogy a szex az uralkodó, ha nem az egyetlen emberi motiváció, és hogy a gátlások az emberi élet nagy csapása.
Ez utóbbi álláspont az emberi tapasztalat legátfogóbb szintjén a gátlások és a fegyelem elleni támadásokban vált elfogadottá,
amelyeket "progresszív" nevelésnek nevezünk, és amelyeket olyan félig-meddig népszerű gondolkodók kiáramlásai
képviseltek, mint Rousseau a mozgalom legkorábbi szakaszában (az Emile-ban) vagy John Dewey a legújabb szakaszban.....
Így a tizenhatodik század humanizmusa a középkori skolasztika ellen reagált, és ellene reagált viszont a tizenhetedik század
puritanizmusa, a tizenkilencedik század materializmusa, és e legutóbbi szemlélet ellen a reakciós totalitarizmus "szabadságtól
való menekülése" és vak tömegfegyelme a fasiszta és náci aberrációkban.... a reakciós totalitarizmus reakciója.
Ez leglényegesebben abban mutatkozik meg, hogy a tizenkilencedik század nagy vívmányai és a huszadik század nagy
válsága egyaránt a tizenhetedik század puritán hagyományához kötődnek. A puritán szemlélet a testet és az anyagi világot
bűnösnek és veszélyesnek tekintette, és mint ilyet, olyasvalaminek, amit az egyén akaratának szigorúan ellenőrizni kell. Úgy
vélték, hogy Isten kegyelme erőt ad az egyénnek ahhoz, hogy megfékezze mind a testét, mind az érzéseit, hogy kordában
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tartsa a lustaságra, az élvezetek elvonatkoztatására és az élvezetek elterelésére való hajlamukat, és lehetővé tegye az egyén
számára, hogy a munkára való teljes odaadással bizonyítsa, hogy Isten kegyelmének kiválasztott címzettjei közé tartozik.
Ez a puritán szemlélet, amelyet a tizenkilencedik század igazságról alkotott elképzelése külsőleg elutasított, mindazonáltal
még mindig befolyásoló elem volt a tizenkilencedik század viselkedésében, különösen azok körében, akik a leginkább
hozzájárultak ahhoz, hogy a tizenkilencedik század elérje saját céljait. A puritán nézőpont hozzájárult az önfegyelem, az
önmegtagadás, a mazochizmus, a munka dicsőítése, a fogyasztás élvezeti korlátozásának hangsúlyozása, valamint mind a
jelen alárendelése a jövőnek, mind önmagunk alárendelése egy nagyobb egésznek. Ezek jelentős elemeivé váltak a XIX.
századot uraló polgári, középosztálybeli viselkedésmintának. A középosztályok maguk is nagyrészt a tizenhetedik század
termékei voltak, és ezt a szemléletet vették át, mint az egyik olyan jellemzőt, amely megkülönböztette őket a másik két
társadalmi osztály - az alattuk lévő parasztok, illetve a felettük álló arisztokrácia és nemesség - önfeledt hozzáállásától.
A tizenkilencedik században a puritán szemlélet elemei meglehetősen elszakadtak azoktól a túlvilági céloktól, amelyeket a
tizenhetedik században szolgáltak (Isten és a személyes üdvösség), és individualista és nagyrészt önző, e világi célokhoz
ragaszkodtak, de olyan magatartásformákat és viselkedésmintákat vittek tovább, amelyek nagyrészt távol maradtak a
tizenkilencedik század kinyilvánított céljaitól, és ezek a tizenhetedik századi módszerek és a tizenkilencedik századi célok
kombinálásával létrehozták a tizenkilencedik század hatalmas fizikai eredményeit.
Ezek a módszerek számos lényeges módon jelentek meg, nevezetesen az önfegyelem hangsúlyozásában a jövőbeli
előnyökért, a fogyasztás korlátozásában és a megtakarításban, ami a tizenkilencedik század ipari fejlődésének
tőkefelhalmozását biztosította; a munka iránti odaadásban és az élvezetek elhalasztásában egy olyan jövőre, amely soha nem
érkezett meg.....
Az ilyen emberek és a tizenkilencedik század uralkodó középosztálybeli ideológiája számára a "kudarcos" emberről - a
"sikeres" embertől való megkülönböztetés érdekében - a legkedvezőtlenebb megjegyzések, amelyeket egy "kudarcosról"
lehetett tenni, az volt, hogy "pazarló", "semmirekellő", "érzéki" és "önelégült". Ezek a kifejezések azt az értéket tükrözték,
amelyet a középosztály a munkának, a spórolásnak, az önmegtagadásnak és a társadalmi megfelelésnek tulajdonított.
Mindezek az értékek a tizenhetedik századi puritanizmusból kerültek át, és leggyakrabban az ebben a században gyökerező
vallási csoportok, a kvékerek, a presbiteriánusok, a nonkonformisták (Angliában így nevezték őket) és a janzenista túlélők
körében fordultak elő, és kevésbé voltak nyilvánvalóak a régebbi irányultságú vallási csoportok, például a római katolikusok,
a főanglikánok vagy az ortodox keresztények körében.
Ezek a régebbi hitvallások inkább az alsó és felsőbb osztályok, valamint Dél- és Kelet-Európa, mint Észak- vagy NyugatEurópa körében voltak elterjedtebbek. Ez megmagyarázza, hogy az energia' önfegyelem és a megtakarítás, amely az 1900-as
év világát alkotta, miért volt középosztálybeli, protestáns és északnyugat-európai. Amint később, a huszadik század amerikai
válságának tárgyalásakor látni fogjuk, ezeket a szemléleteket, értékeket és csoportokat most egészen más szemlélet, értékek
és csoportok váltják fel.....
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A XIX. századi szemléletnek ezekről a lényeges vonásairól később fogunk beszélni, mert eltűnésük a XX. században, amely
a középosztályok válságához kapcsolódik, lényeges része a XX. század válságának, ahol ez a legvilágosabban az angol
nyelvű és a skandináv országokban figyelhető meg. Nevezzük ezeket a vonásokat, mint egységes csomagot,
"jövőpreferenciának", és értsük úgy, hogy ez magában foglalja a megtakarítás, a munka, valamint a halasztott élvezet,
fogyasztás és szabadidő evangéliumát.
Szorosan kapcsolódik hozzá egy némileg eltérő elképzelés, amely a jelenlegi helyzettel és a jelenlegi javakkal való állandó és
megmásíthatatlan elégedetlenségen alapul. Ez a tizenkilencedik században a szerzésre, a teljesítményre és a végtelenségig
kiterjeszthető keresletre helyezett hangsúlyhoz kapcsolódik, és ugyanígy a középosztálybeli szemlélethez.
Mindkettő együtt (a jövő preferálása és a kiterjeszthető anyagi igények) alapvető jellemzője volt a tizenkilencedik századi
középosztályi társadalomnak, és nélkülözhetetlen alapjai a nagy anyagi vívmányoknak. Ezek elkerülhetetlenül hiányoznak az
elmaradott, törzsi, alulfejlett paraszti társadalmakból és csoportokból, nemcsak Afrikában és Ázsiában, hanem a nyugati
civilizáció számos periférikus területén és csoportjában is, beleértve a Földközi-tenger nagy részét, Latin-Amerikát, KözépFranciaországot vagy a dél-pennsylvaniai és másutt élő mennonita közösségeket. A jövőpreferencia és a kiterjeszthető anyagi
igények hiánya más területeken, illetve ezek gyengülése a középosztálybeli nyugati civilizációban a huszadik századi válság
lényeges jellemzői.
Bár ez a válság, amely a tizenkilencedik századi életmód összeomlásaként, megszakadásaként és elutasításaként jelent meg,
már 1900-ra teljesen nyilvánvalóvá vált, a két világháború és a világválság miatt akut stádiumba került. Ha szabad túlságosan
leegyszerűsíteni, a válság kezelésének két ellentétes módja jelent meg. Az egyik út, amely olyan emberekig nyúlik vissza,
mint Georges Sorel (Reflections on Violence, 1908), a válság megoldását az irracionalizmusban kereste, az önmagáért való
cselekvésben, az egyénnek a törzs, a közösség vagy a nemzet tömegében való elmerülésében, az egyszerű, intenzív, konkrét
érzésekben és cselekedetekben. A másik irányzat, amely a XIX. század tudományán alapult, a racionalizálásban, a
tudományban, az egyetemességben, a kozmopolitizmusban és az örök - bár gyorsan visszahúzódó - igazság folyamatos
keresésében kereste a válság megoldását. Míg a nyugati civilizációban az emberek nagy tömege vagy figyelmen kívül hagyta
a problémát és a két kínált megoldás ellentétes jellegét, öntudatlanul sodródott az egyik felé, vagy zavarodottan küzdött a
másik felé, két kisebb csoport nagyon is tudatában volt a kettő ellentétének és rivalizálásának. Magából a válságból és a
számtalan egyedi eseményből, amely ezen keresztül vezetett, jött a II. világháború. Bár kevesen voltak tudatában ennek, ez a
háború a fasizmus által képviselt irracionalitás erői és a szövetséges nemzetek által képviselt nyugati tudomány és
racionalizáció erői közötti küzdelemmé vált.
A szövetséges nemzetek nyerték ezt a félelmetes küzdelmet, mert ők képviselték a Nyugat ősi hagyományainak erőit,
amelyek a nyugati civilizációt a legerősebb és legvirágzóbb civilizációvá tették, amely valaha is létezett az emberi
szerveződés e formájának elmúlt hatezer éves tapasztalata során. A nyugati hagyományok használatának ez a képessége a
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racionalizáció, a tudomány, a sokszínűség, a szabadság és az önkéntes együttműködés használatának képességében jelent
meg - a nyugati civilizáció régóta létező tulajdonságaiban.

60. fejezet - Racionalizáció és tudomány
A racionalizáció és a tudomány alkalmazása a második világháborúban a Nyugat háborúban aratott győzelmének egyik
alapvető oka (bár nem feltétlenül a legfontosabb oka). E győzelem következményeként ez a két módszer túlélte a reakciós,
totalitárius, tekintélyelvű fasizmus kihívását, és az emberi tapasztalat azon korlátozott területeiről, ahol korábban működtek,
kiterjeszkedve a huszadik századi világ meghatározó tényezőivé váltak. A kettő nyilvánvalóan nem azonos; és egyik sem
egyenértékű a racionalizmussal (bár mindkettő a racionalizmust használja működésének kiemelkedő elemeként). A
racionalizmus, szigorúan véve, meglehetősen kevéssé meggyőző ideológia. Feltételezi, hogy a valóság racionális és logikus,
és ennek megfelelően az ember tudatos mentális folyamatai számára érthető, és kizárólag az emberi ész és logika
segítségével megragadható. Feltételezi, hogy ami racionális és logikus, az a valóság, ami nem racionális és logikus, az kétes,
megismerhetetlen és jelentéktelen, és hogy az emberi érzékszervek megfigyelései megbízhatatlanok vagy akár illuzórikusak.
A racionalizmus és a tudomány két fő dologban különbözik a racionalizmustól: (1) empirikusabbak, amennyiben hajlandóak
az érzékszervi megfigyeléseket felhasználni, és (2) gyakorlatiasabbak, amennyiben inkább azzal foglalkoznak, hogy a
dolgokat elvégezzék az időbeli világban, mint azzal, hogy felfedezzék a végső igazság természetét. Nem feltétlenül tagadják
egy ilyen végső igazság létezését, de egyetértenek abban, hogy az ő módszereik segítségével annak természetéről levont
következtetések inkább közeliek, mint végsőek. Mindkét módszer tehát analitikus, tétova, közelítő, szerény és viszonylag
gyakorlatias. A legfőbb különbség közöttük az, hogy a tudomány a racionalizáció némileg szűkebb alosztálya, mert
merevebb és öntudatosabb módszertannal rendelkezik.
Együttvéve e kettő évszázadokon át jelentős szerepet játszott a nyugati civilizációban, de a hétköznapi emberek tapasztalatai
szempontjából mindig kissé periférikus maradt. A második világháború egyik legfőbb következménye, hogy többé már nem
periférikusak. Természetesen el kell ismerni, hogy a racionalizáció és a tudomány még korántsem központi szerepet játszik
az átlagemberek, sőt az emberek többsége számára sem. De most már szinte bizonyosan az emberek többségének első kézből
származó tapasztalataivá kell válniuk, ha a nyugati civilizáció fenn akar maradni. Ahogy e témák regényírója, Sir Charles
P. Snow mondta, a tudósok egyre inkább létfontosságú szerepet játszanak azokban a döntő, titkos döntésekben, "amelyek a
legdurvább értelemben határozzák meg, hogy élünk-e vagy meghalunk".
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A második világháború előtt a tudományt mindenki elismerte, hogy az élet jelentős eleme, de kevesen kerültek vele
közvetlen kapcsolatba, és nagyon kevesen ismerték fel igazán természetét és eredményeit. Nagyrészt az akadémikusok
számára volt fenntartva, mégpedig egy szűk kisebbség számára, és a legtöbb ember életét csak közvetve érintette, a
technológiára, különösen az orvosi gyakorlatra, a közlekedésre és a kommunikációra gyakorolt hatása révén. A mi egyetlen
civilizációnkban 1939 előtt nagyon világosan létezett az, amit Sir Charles Snow "két társadalomnak" nevezett. Ez azt
jelentette, hogy az emberek többsége a tudományok terén majdnem akkora tudatlanságban élt, mint egy hottentotta, és
majdnem ugyanolyan nagy volt a Harvard, Oxford és Princeton magasan képzett irodalomprofesszorai között. Ez azt is
jelentette, hogy a tudósok meglehetősen távol álltak annak a világnak a főbb valóságaitól, amelyben éltek, és a háborúk, a
depresszió és a politikai zavargások hatásaitól legalább akkora tudatlanság, naivitás és általános tanácstalanság közepette
sújtották őket, mint a tanulatlan átlagembereket. A második világháború a tudományt bevitte a kormányzatba, és különösen a
háborúba, és a politikát, a gazdaságot és a társadalmi felelősséget olyan módon hozta be a tudományba, amely mindkettő
számára előnyös lehetett, de szinte elképzelhetetlenül megrázó volt mindkettő számára. Ha például a tudósok és politikusok
között a kongresszus űrkutatással, atomenergiával vagy orvosi kutatással foglalkozó bizottságai előtt zajló kérdés- és
válaszcserét olvassuk, akkor a kommunikáció szinte teljes hiánya tárul elénk, amely a szavak termékeny cseréje mögött
zajlik.
A racionalizálás hatása majdnem ugyanilyen nagy, bár sokkal kevésbé elismert. Mindig is mellékesen és mellékesen létezett
az emberek tapasztalataiban, de aligha indokolt külön nevet kapnia, amíg nem vált tudatos és szándékos technikává. Olyan
módszer, amely a problémák és folyamatok kezelését egy meghatározott lépéssorozat szerint végzi, így: (1) elkülönítjük a
problémát; (2) szétválasztjuk a legnyilvánvalóbb szakaszokra vagy területekre; (3) felsoroljuk azokat a tényezőket, amelyek
az egyes szakaszokban vagy területeken a kívánt eredményt meghatározzák; (4) tudatosan, szisztematikusan és (ha
lehetséges) mennyiségi módon variáljuk a tényezőket, hogy maximalizáljuk az adott szakaszban vagy területen kívánt
eredményt; és (5) újra összeállítjuk a szakaszokat vagy területeket, és ellenőrizzük, hogy az egész probléma vagy folyamat a
kívánt irányba elfogadhatóan javult-e.
Az ilyen racionalizálás analitikus és mennyiségi (akár számszerű). Először a XIX. század végén alkalmazták széles körben a
tömegtermelés problémáinak megoldására, és lépésről lépésre vezetett a futószalagos technikákhoz, amelyekben az anyagok
(alkatrészek), az energia, a munkaerő és a felügyelet szabályozott mennyiségét a tér és az idő racionális elrendezésében
szállították, hogy valamilyen végtermék folyamatos kiáramlását állítsák elő. A folyamat minden elemét mérhető egységekre
vonatkoztatták egy domináns terv szerint működtetett rendszerben, hogy elérjék a kívánt eredményt. Természetesen egy ilyen
folyamat a termelési folyamat dehumanizálását szolgálja, és mivel a folyamat minden elemét ismétlődő műveletre igyekszik
redukálni, végül olyan automatizáláshoz vezet, amelyben még a felügyelet is elektronikus és mechanikus.
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A termelés alapvetően mérnöki problémájából a racionalizálás fokozatosan átterjedt az üzleti élet dominánsabb problémájára.
A termelés maximalizálásából a profit maximalizálása felé mozdult el. Ez vezetett az olyan "hatékonysági szakértőkhöz",
mint Frederick Winslow Taylor (akinek A tudományos vezetés elvei 1911-ben jelent meg), és végül a vezetési
tanácsadókhoz, mint az Arthur D. Little, Inc.
Ezt a pontot 1939-re érték el, amikor a racionalizálás még mindig távol állt a hétköznapi élettől, és nagyon távol a politikától
és a háborútól. Mint oly sok más újítás esetében, a racionalizálás bevezetését a háborúban is a britek kezdték el, majd az
amerikaiak vették át, hatalmas léptékben. Eredetét általában P. M. S. Blackett professzor (Nobel-díj, 1948) erőfeszítéseinek
tulajdonítják, hogy a radart a légvédelmi ágyúkhoz alkalmazza. Blackett innen vitte át a technikát a tengeralattjáró elleni
védelembe, ahonnan "Operational Research" (OP) néven terjedt el a háborús erőfeszítések számos területén. Eredeti
formájában a "Blackest cirkuszaként" ismert Légvédelmi Parancsnokság Kutatócsoportjába három fiziológus, két
matematikai fizikus, egy asztrofizikus, egy földmérő, egy általános fizikus, két matematikus és egy katonatiszt tartozott. Ez
egy vegyes csapat megközelítése volt az operatív problémáknak, amely az objektív, analitikus és kvantitatív módszerre
helyezte a hangsúlyt. Ahogy Blackett 1941-ben írta: "A tudós ösztönözheti a numerikus gondolkodást a műveleti
kérdésekben, és így segíthet elkerülni, hogy a háborút az érzelmek széllökései irányítsák".
Az operatív kutatás, a természettudományokkal ellentétben, a legnagyobb mértékben a meglévő eszközök felhasználásával
kapcsolatban járult hozzá, nem pedig az új eszközök feltalálására irányuló erőfeszítésekhez. Gyakran adott olyan konkrét
ajánlásokat, amelyekhez a matematikai valószínűségszámítás technikáival jutott el, és amelyek közvetlenül ellentmondtak a
bevett katonai eljárásoknak. Egy egyszerű eset az ellenséges tengeralattjárók elleni légi támadás problémájára vonatkozott:
Milyen mélységre kell beállítani a bombák gyújtózsinórját? 1940-ben a RAF Parti Parancsnokság 100 lábra állította be a
gyújtózsinórt. Ez három tényező becslésén alapult: (1) a tengeralattjáró és a repülőgép által a tengeralattjáró észlelése közötti
időintervallum; (2) a repülőgép közeledési sebessége; és (3) a tengeralattjáró merülési sebessége. Az egyik rögzített tényező
az volt, hogy a tengeralattjáró valószínűleg nem süllyed el, ha a bomba több mint 20 lábnyira robban fel.
Az operatív kutatás egy további tényezővel egészítette ki: Milyen közel volt a bombázó ahhoz, hogy megítélje a pontos
helyet, ahol a tengeralattjáró elsüllyedt? Mivel ez a hiba az eredeti észlelés távolságával rohamosan nőtt, egy olyan
tengeralattjárót, amelynek volt ideje mélyre merülni, szinte elkerülhetetlenül elhibázott volna a bomba a pozícióban, ha nem
is a mélységben; de a 100 lábnyi gyújtózsinórral olyan tengeralattjárók, amelyeknek kevés idejük volt a merülésre, még
akkor is elhibázták, mert a gyújtózsinór túl mélyen volt, ha a pozíció helyes volt. Az OP azt javasolta, hogy a gyutacsokat 25
lábra állítsák, hogy a közeli célpontokat elsüllyesszék, és gyakorlatilag elismerte az összes távoli célpont megmenekülését.
Amikor a biztosítékokat 35 lábra állították be, a tengeralattjárók elleni sikeres támadások 400 százalékkal nőttek ugyanazzal
a felszereléssel.
A britek számos hasonló problémára alkalmazták az OP-t: (1) A nem megfelelő számú
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légvédelmi ágyúkkal, jobb-e koncentrálni őket, hogy egy város egy részét alaposan védjék, vagy szétszórni őket, hogy az
egész várost elégtelenül védjék? (Az előbbi a jobb.) (2) Az éjszakai bombázók átfestése feketéről fehérre, amikor
tengeralattjáró-járőrözésre használják őket, 30 százalékkal növelte a tengeralattjárók észlelését. ( 3 ) A kis konvojok
biztonságosabbak a kereskedelmi hajók számára, mint a nagyok? (Nem, nagymértékben.) (4) Nem megfelelő számú
járőrgépek mellett jobb volt-e az egész járőrözési területet néhány napon átkutatni (ahogyan az a gyakorlat volt), vagy
minden nap egy részét átkutatni a rendelkezésre álló gépekkel? (Egy matematikus számításai, S.
D. Poisson, aki 1840-ben halt meg, azt mutatták, hogy az utóbbi a jobb megoldás.)
OP néhány fejlesztése nagyon egyszerű volt. Például a német tengeralattjárók járőrgépek általi észlelésének statisztikai
vizsgálata kimutatta, hogy a gép bal oldalán kétszer annyit láttak, mint a jobb oldalon. A vizsgálat kimutatta, hogy ez azért
volt így, mert a repülőgép automata pilótával repült, így a pilóta (a bal oldalon) szinte teljes idő alatt a tengert figyelhette,
míg a másodpilóta a jobb oldalon az idő nagy részében elfoglalt volt. Ha a másodpilóta elfoglaltsága idején a jobb oldalra egy
másik személyzeti tagot helyeztek, az körülbelül 30 százalékkal növelte az észleléseket. A RAF 1941 végéig a német
városokat bombázta, amikor csak tudta. Ekkor az OP, Nagy-Britannia német bombázását alapul véve, kiszámította az egy
tonna ledobott bombára jutó halálos áldozatok számát, és ezt Németországra alkalmazva kimutatta, hogy a Németországnak
okozott veszteségek száma havonta körülbelül 400 civil halálát jelentette - ez körülbelül a német autóbalesetek halálozási
arányának a fele -, míg a RAF legénysége havonta 200 embert ölt meg a bombázás során. Az ilyen bombázások soha nem
tudták befolyásolni a háború kimenetelét. Később kiderült, hogy a rajtaütések valójában csak 200 német civilt öltek meg
(majdnem mindannyian nem harcoló, a háborús erőfeszítésekhez alig hozzájáruló személyek) a RAF havi 200 harcosának
költségén, és így hozzájárultak a német győzelemhez! E becslések alapján tanácsos volt a repülőgépeket Németország
bombázásáról átcsoportosítani a tengeralattjáró-járőrözésre, hogy a német tengeralattjáró-háborút, amely valójában NagyBritanniát fojtogatta, ellenőrzés alá lehessen vonni. Egy bombázó átlagosan 30 bevetés alatt Túl sok tonna bombát dobott le
Németországra, 20 németet megölve és néhány házat lerombolva. Ugyanez a repülőgép harminc tengeralattjáró-járőrözés
során átlagosan 6 megrakott kereskedelmi hajót és legénységüket mentette meg a tengeralattjáróktól. Ahogy az várható volt,
a RAF bombázó parancsnokságának vezetője, Sir Arthur ("Bomber") Harris főmarsall hevesen ellenállt ennek a
felfedezésnek.
Ehhez szorosan kapcsolódott az a kérdés, hogy Nagy-Britannia hajóépítési kapacitását jobb-e kísérőhajók vagy kereskedelmi
hajók építésére fordítani. Ez a meglévő kereskedelmi hajók megmentése vagy a tengeralattjárók okozta veszteségek kiépítése
közötti választást jelentette. Ehhez statisztikai tanulmányt kellett készíteni a kísérőhajók hatékonyságáról. Abban az időben
az Admiralitás a kis konvojokat biztonságosabbnak, a nagyokat pedig veszélyesnek tartotta, és megtiltotta a hatvan hajónál
nagyobb konvojokat. Minden egyes konvojhoz három plusz a védett hajók számának egy tizedét kitevő kísérőhajót rendeltek.
Az OP be tudta bizonyítani, hogy ez a kiosztási szabály nem volt összeegyeztethető a nagy konvojokkal szembeni előítélettel.
A múltbeli veszteségeket tanulmányozva kimutatták, hogy a 4o hajó alatti (átlagosan 32 hajóból álló) konvojok 2,5
százalékos veszteséget szenvedtek el, míg a 4o hajó feletti (átlagosan 54 hajóból álló) nagy konvojok kétszer olyan
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biztonságosak voltak, és csak l. l százalékos veszteséget szenvedtek el. A megmentett német tengeralattjárók legénységétől
származó információk alapján az OP ki tudta mutatni, hogy a tengeralattjárók sikere a kísérőhajók sűrűségétől függött a
konvoj kerülete körül, és hogy az elsüllyesztett hajók százalékos aránya fordítottan arányos a konvoj méretével. 1944-re egy
187 hajóból álló konvoj veszteség nélkül érkezett meg. Ha a nagy konvojokra való áttérés 1942 tavaszán történt volna, nem
pedig 1943 tavaszán, akkor egymillió tonna kereskedelmi hajót (vagy 200 hajót) lehetett volna megmenteni. A nagyobb
konvojok kombinációja, valamint az, hogy egyes repülőgépek Németország bombázásáról átálltak a tengeralattjárójárőrözésre, 1943 nyarán fordított a tengeralattjárók fenyegetésén, és hozzájárult számos hajó megmentéséhez, amelyeket a
szövetségesek kétéltű partraszállásai során használtak, különösen 1944-ben a D-napon.
Franciaország 1940. júniusi elestének sokkja fordulópontot jelentett az Egyesült Államokban az egyetemek és a kormányzat
közötti kapcsolatokban. Abban az időben a kettő közötti legfőbb kapcsolatokat az 1863-ban alapított Nemzeti Tudományos
Akadémia és az 1915-ben alapított Nemzeti Repüléstudományi Tanácsadó Bizottság (National Advisory Committee for
Aeronautics, NACA) jelentette. Az előbbi
vv - mint nem kormányzati testület, amely amerikai tudósok közül választotta meg saját tagjait, és arra volt kötelezve, hogy
felkérésre tudományos vagy műszaki kérdésekben tanácsot adjon a kormánynak. A Nemzeti Kutatási Tanács (National
Research Council) nevű, attól függő testületnek a teljes kormányzatból és több mint száz tudományos társaság képviselőiből
álló tagjai voltak, akik összekötőként működtek az akadémia és a tudományos közösség között. A NACA egy kormányzati
ügynökség volt, amely hasonló feladatot látott el a repüléstechnikában, és kormányzati forrásokból kiterjedt kutatásokat
végzett a maga területén. 1938-ban Vannevar Bush, az elektrotechnika professzora és a Massachusetts Institute of
Technology alelnöke, az alkalmazott matematika és elektronika kiemelkedő alakja, aki leginkább a differenciálanalizátor (a
differenciálegyenletek mechanikus megoldására szolgáló számtani differenciálszámítás) feltalálójaként ismert, a NACA tagja
lett. A következő évben a washingtoni Carnegie Institution of Washington elnöke és a NACA elnöke lett.
Franciaország elestével Bush meggyőzte Roosevelt elnököt, hogy hozzon létre egy Nemzeti Védelmi Kutatóbizottságot,
amelynek Bush volt az elnöke. A tizenkét tag fizetés nélkül szolgált, és a hadsereg, a haditengerészet és a Nemzeti
Tudományos Akadémia egy-egy két-két tagjából állt, valamint hat további tagból. Bush Frank B. Jewettet, a Bell Telephone
Laboratories és a NAS elnökét, Karl T. Comptont, az MIT elnökét, James B. Conantot, a Harvard elnökét, Richard C.
Tolmant, a Kaliforniai Technológiai Intézet elnökét és másokat nevezett ki. A Carnegie Intézetben és a washingtoni
Dumbarton Oaksban, a Harvard bizánci kutatóközpontjában rendezték be főhadiszállásukat.
Az NDRC az első évben több mint kétszáz szerződést adott különböző egyetemeknek, és ezzel kialakította a kormányzat és
az egyetemek közötti kapcsolatok máig fennálló mintáját. Ebben az első évben mindössze 6,5 millió dollárt költött, de az
1940 és 1946 közötti hat év alatt csaknem 454 millió dollárt költött. Ez alatt az egész időszak alatt az NDRC civil
személyzetében csak egy váltás történt. 1941 májusában egy magasabb és szélesebb körű szervezetet hoztak létre, a
Tudományos Kutatási és Fejlesztési Hivatalt (OSRD), amelynek Bush volt az elnöke és Conant a helyettese. Conant vette át
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Bush helyét az NDRC elnöki posztján, és Roger Adams, az Illinois-i Egyetem vegyészprofesszora került az NDRC-be. Ezek
a csoportok voltak a legfőbb befolyással Amerikában a racionalizálás és a tudomány bevezetésében a kormányzatba és a
háborúba 1940-1946 között, elősegítve több száz új technikai fejlesztést és találmányt, köztük az atombombát. Egyik
legkorábbi cselekedetük az volt, hogy összeírták a kutatási létesítmények jegyzékét és a tudományos és szakképzett
személyzet nemzeti névjegyzékét (690 000 névvel); nem haboztak mindkettő szolgáltatásait igény szerint igénybe venni.
Amikor a pénz fogytán volt, magánforrásokból szereztek pénzt, mint például 1941 júniusában, amikor egyszerűen kérésre
félmillió dollárt kaptak az MIT-től és ugyanekkora összeget az ifjabb John D. Rockefellertől, hogy a kongresszusi
előirányzatok szűkössége miatt ki tudják fizetni a fizetéseket.
Valamelyest hasonló szervezetek alakultak ki Nagy-Britanniában, a Szovjetunióban és az ellenséges országokban, de egyik
sem működött olyan sikeresen, mint az amerikaiaké, akik itt is, mint másutt, zsenialitást mutattak a rögtönzött nagyszabású
szervezésben. Összességében a britek termékenyebbek voltak az új ötletek terén, mint az amerikaiak (valószínűleg azért,
mert kevésbé konvencionális gondolkodási folyamatokat folytattak), de az amerikaiak a fejlesztés és a termelés terén
felülmúlták őket. A Szovjetunió, amely igencsak híján volt az új ötleteknek, a fejlesztés terén (nyilvánvaló hátrányait, például
az ellenséges inváziót és az ipari elmaradottságot figyelembe véve) meglehetősen sikeres volt. Szervezete némileg hasonlított
az Egyesült Államokéhoz, de sokkal centralizáltabb volt, mivel a Tudományos Akadémia ellenőrizte a kormányzati pénzeket,
és mind a feladatokat, mind a pénzeszközöket az egyetemi és speciális kutatócsoportoknak osztotta ki. Németországot, amely
magas fokú innovációval rendelkezett (az Egyesült Államokéhoz hasonlóan), megbénította a számtalan egymásnak
ellentmondó és egymást átfedő hatóság, amelyek a fejlesztést és a termelést irányították, valamint az a tény, hogy az egész
kaotikus zűrzavar ingadozó autokraták zsarnoksága alatt állt. Az innovációban szinte teljesen híján lévő Japán meglepő
mértékű termelést ért el az egymásnak ellentmondó autokratikus hatóságok majdnem olyan rossz rendszere mellett, mint
Németországban.
A viselkedés racionalizálása, ahogyan azt az operációkutatás képviselte, és a tudomány alkalmazása az új fegyverekre,
ahogyan azt az angolszász országok gyakorolták, éles ellentétben állt a háromoldalú agresszorok által alkalmazott hadviselési
módszerekkel. Hitler úgy vívta a háborút, hogy reményeit az inspirációra (saját magára) és az akaraterőre (általában arra,
hogy egy centit sem volt hajlandó meghátrálni) alapozta; Mussolini retorikára és szlogenekre próbálta vívni a háborúját; a
japánok önfeláldozással és halálra készséggel próbáltak győzelmet aratni. Mindhárom irracionális módszer elavult volt a
racionalizálás és a tudomány angol-amerikai módszerével szemben.
Az operációkutatás angliai sikerének első hírét Conant elnök hozta el az Egyesült Államokba 1940-ben, és Vannevar Bush,
mint a vezérkari főnökök egyesített bizottsága új fegyverekkel foglalkozó bizottságának elnöke, 1942-ben mutatta be
hivatalosan. A háború végére a technika széles körben elterjedt az amerikai háborús erőfeszítések során, és a béke
beköszöntével a civil életben is elfogadott szakmává vált. Ennek legismertebb példája a Rand Corporation, az Egyesült
Államok Légierőjével szerződésben álló magánkutató és fejlesztő cég, de számos kisebb szervezet és vállalkozás foglalkozik
ma már racionalizálási technikákkal a politikai életben, a háború és a stratégia tanulmányozásában, a gazdasági elemzésben
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és másutt. Hasonló csoportok jöttek létre Nagy-Britanniában. A technika egyik legösszetettebb alkalmazása a Bootstrap
hadművelet volt, amellyel a Puerto Ricó-i Ipari Fejlesztési Társaság az Arthur D. Little, Inc. tanácsadásával igyekezett
átalakítani a Puerto Ricó-i gazdaságot. Az OP iránt érdeklődők Angliában (1948) és az Egyesült Államokban (1949)
társaságokat szerveztek, amelyek negyedéves folyóiratot és folyóiratot adnak ki.
A háború utáni világban a társadalom racionalizálásának nagy lendületet adott a matematikai módszerek példátlan mértékű
alkalmazása a társadalomban. Ennek nagy része a matematika tizenkilencedik századi óriási fejlődését használta fel, de jó
része új fejlesztésekből származott. Ezek közé tartoztak a játékelmélet, az információelmélet, a szimbolikus logika, a
kibernetika és az elektronikus számítástechnika alkalmazásai. Ezek közül a legújabb valószínűleg a játékelmélet volt,
amelyet egy magyar menekült matematikus, John von Neumann dolgozott ki az Institute for Advanced Study-ban. Ez
matematikai technikákat alkalmazott olyan helyzetekre, amelyekben a személyek egymással ellentétes célokra törekedtek a
szabályok által szabályozott kapcsolatok hálójában. Ehhez szorosan kapcsolódtak a döntéshozatal kezelésének új
matematikai módszerei. Az új terület alapműve John von Neumann és Oskar Morgenstern Theory of Games and Economic
Behavior című könyve volt (Princeton, 1944).
Hasonló lendületet adott az egész fejlődésnek a matematika két másik területe, amelyeknek Amerikában jelentős könyvei
voltak C. E. Shannon és W. Weaver: The Mathematical Theory of Communication (The Mathematical Theory of
Communication, University of Illinois, 1949), valamint Norbert Wiener: Cybernetics, or Control and Communication in the
Animal and the Machine (Massachusetts Institute of Technology, 1949). Könyvek özöne bővítette és módosította ezeket az
alapműveket, amelyek mindegyike matematikai módszereket próbált alkalmazni az információs, kommunikációs és irányítási
rendszerekre. Ehhez szorosan kapcsolódik a szimbolikus logika fokozott alkalmazása (mint Willard von Orman Quine,
Mathematical Logic, Harvard, 1951), és mindezek alkalmazása az elektronikus számítógépekre, ami az információ
nagyméretű tárolását jelenti, gyors visszakereséssel és az összetett számítások fantasztikusan gyors műveleteivel. Ezek és a
kapcsolódó technikák mostanra az élet minden területén átalakítják a működési és viselkedési módszereket, és az emberi élet
nagymértékű racionalizálását eredményezik, ami a huszadik századi nyugati civilizáció egyik legjelentősebb jellemzőjévé
válik.
Mindezekhez szorosan kapcsolódott mind a háború alatt, mind a háború utáni időszakban a tudomány fejlődése. A nagy
lendületet itt is a háborús győzelemért folytatott küzdelem adta, és az élet minden területét áthatotta az a szemlélet és
módszer (ebben az esetben a tudomány), amely a háború előtti időszakban a legtöbb ember tapasztalataihoz képest
periférikus volt. Ennek a forradalomnak a következményei ma minden oldalról körülvesznek minket, és még a
legértetlenebbek számára is nyilvánvalóak a televízió és az elektronika, a biológia és az orvostudomány, az űrkutatás, a
hitelezés, a számlázás, a bérszámfejtés és a személyzeti gyakorlat automatizálása, az atomenergia és mindenekelőtt a
nukleáris elégetés állandó fenyegetése terén, amely most mindannyiunkkal szemben áll. Mindezek nagy részében az alapvető
innovációk britek, vagy legalábbis európaiak voltak, de teljes kiaknázásuk és termelési folyamatuk amerikaiak voltak.
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Ezeknek a folyamatoknak az OSRD és az NDRC keretében történő mozgósítása a két massachusettsi jenki, Bush és Conant
által a háború egyik csodája. Éles ellentétben az OSS-szel, minimális adminisztratív súrlódással, a már létező ügynökségek
felhasználásával érte el céljait, kivéve azt a néhány esetet, mint például az atombomba, ahol korábban nem létezett
ügynökség. Valószínűleg az amerikai kormányzat történetében egyetlen új csoport sem ért el ennyi mindent ilyen nagyfokú
segítőkész együttműködéssel. Ennek nagy része Bush széles látókörének, tapintatának és a személyes hírnév iránti vágy teljes
hiányának volt köszönhető. Sok mindent csendben, egyéni megbeszéléseken és nem nyilvános bizottsági üléseken tettek.
Például a vezérkari főnökök egyesített bizottságának (Joint Committee on New Weapons and Equipment, JNW) elnökeként a
bizottság 1942. májusi megalakulásától a háború végéig Bush csodákat ért el, nemcsak abban, hogy a katonákat meggyőzte
az új fegyverek és új technikák használatáról, hanem abban is, hogy a különböző szolgálatokat rávegye az új módszerek
bevezetésének és a jövőbeli terveik integrálására.
A tudomány felhasználásának lendületét számos területen a britek adták. Ez az első világháborúban kezdődött, amikor olyan
férfiak, mint (Sir) Henry T. Tizard, (Sir) Robert A. Watson-Watt és Frederick A. Lindemann professzor (1956 után Lord
Cherwell) tudományosan tanulmányozták a repülés problémáit. Ez a kapcsolat a kormányzat és a tudomány között a repülés
területén a hosszú fegyverszünet alatt is fennmaradt Nagy-Britanniában, akárcsak az Egyesült Államokban. Hitler hatalomra
kerülése után Dr. H. E. Wimperis, a Légügyi Minisztérium tudományos kutatási igazgatója és kollégája, A. P. Rowe
létrehozta a Légvédelmi Kutatási Bizottságot, amelynek Tizard volt az elnöke és Rowe a titkára, tagjai A. V. Hill és P. M. S.
Blackett professzorok, Watson-Watt pedig tanácsadó. Hill professzor, fiziológus, 192z-ben Nobel-díjat kapott, míg Blackett,
volt tengerésztiszt és atomfizikus, az operatív kutatás kezdeményezője volt, és 1948-ban fizikai Nobel-díjat kapott. WatsonWattot tekinthetjük a radar fő felfedezőjének.
Az amerikai OSRD-vel és NDRC-vel éles ellentétben ez a bizottság viharos életet élt.
1908-ban, miközben Walther Nernstnél (Nobel-díj, 1920) tanult fizikát Berlinben, Tizard találkozott egy diáktársával, F. A.
Lindemann-nal, aki németként született és tanult, de gazdag apja születése előtt Angliában honosított brit útlevéllel
rendelkezett. Lindemann szeszélyes, hajtós, kompromisszumkész és kiszámíthatatlanul képzett amatőr tudós lett, aki legjobb
óráit és energiáit az angol felsőosztálybeli társasági életnek szentelte, és a tudományos zsenialitás időnkénti felvillanásait az
objektivitás teljes hiányával és következetesen rossz ítélőképességgel ötvözte. Tizard, aki meglehetősen tipikus angol
köztisztviselő volt, mindazonáltal vonzódott Lindemannhoz, és 1919-ben segített neki megszerezni a kísérleti filozófia
oxfordi professzori kinevezését. Abban az időben a tudomány mélyponton volt Oxfordban, és Lindemann a következő két
évtizedben a Clarendon Laboratóriumot olyan magas szintre építette fel, mint amilyet a Cambridge-i Egyetem Cavendish
Laboratóriuma ért el Lord Rutherford vezetésével. Ebben az időszakban Lindemann Winston Churchill közeli barátja és
tudományos tanácsadója lett. Churchill befolyása révén Lindemann bekerült Tizardnak a légvédelem tudományos
felmérésével foglalkozó bizottságába, ahol 1935 júliusától kezdve bomlasztó hatású volt, amíg a három tudományos tag
(Hill, Blackett és Wimperis) 1936 szeptemberében közös lemondással ki nem kényszerítette őt. Az egész bizottságot ekkor
feloszlatták, és Lindemann nélkül, Tizard vezetésével újjáalakították. Ez utóbbi négy évvel később, amikor Churchill
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miniszterelnök lett, megfordította a sorrendet, és Lindemann volt szinte egyetlen tudományos tanácsadója. Tizard 1940
júniusában kikerült a bizottságból. De addigra a radar nagy munkája már befejeződött.
A Tizard-bizottság, amelynek mindössze 10 000 font állt rendelkezésére a kutatásra, 1935. január 28-án tartotta első ülését,
és június 16-ra (mielőtt Lindemann csatlakozott volna) már rendelkezett egy radarkészülékkel, amellyel 40 mérföldön
keresztül követtek egy repülőgépet. 1936. március 3-án azonosítottak egy 1500 láb magasan repülő gépet 75 mérföldre tőlük.
1938 szeptemberében Londontól délkeletre öt állomás követte Chamberlain gépét, amely a müncheni konferenciára repült.
1939 nagypéntekén, amikor Mussolini megszállta Albániát, egy húsz állomásból álló lánc kezdte meg folyamatos működését
a keleti partok mentén.
Az egyik legfontosabb előrelépés itt az volt, hogy Watson-Watt katódvákuumcsövet használt (olyat, amilyet ma a
televízióban használunk) a visszatérő rádiójelek figyelésére. Ez a rádióvákuumcsőből impulzusokban kibocsátott jel egy
kristálydetektoron keresztül tért vissza, hogy "blip"-ként vagy foltként jelenjen meg a katódcső fluoreszkáló képernyőjén.
Minél rövidebb volt a küldő hullám hullámhossza, annál élesebb és pontosabb volt a visszatérő jel, annál rövidebb volt a
szükséges antenna, és annál alacsonyabb az adótorony; de a vákuumcsövek nem tudtak lo méternél (300 000 kilociklusnál)
rövidebb hullámokat sugározni. Éppen a háború kitörésekor John T. Randall professzor a Birminghami Egyetemen feltalálta
a rezonáns üregű magnetront, egy ökölnél nem nagyobb tárgyat, amely nagy teljesítményű, nagyon rövid rádióhullámokat
sugároz. Ez véget vetett a földi vagy az ionoszférából származó visszaverődések okozta interferenciának, és lehetővé tette a
tárgyak éles megkülönböztetését hosszú antennák vagy magas tornyok nélkül. Mire a magnetron használatba került (1941), a
csövekből történő sugárzást már továbbfejlesztették, hogy lehetővé tegyék a l,5 méteres hullámok használatát, de a
magnetront a következő célokra fejlesztették ki.
0,1 méteres hullámokra tervezték. Minden későbbi radarfejlesztés ezen alapult. Ezzel egyidejűleg nagy előrelépés történt a
detektorok kristályai terén. Ez később mesterséges kristályok (tranzisztorok) alkalmazásává nőtte ki magát a
vevőkészülékekben való erősítéshez és a detektáláshoz.
1940 augusztusában Sir Henry Tizard, akit Lindemann kiszorított a bizottságából, brit tudományos missziót vezetett
Washingtonba. Egy nagy doboznyi tervrajzot és jelentést hozott magával a brit tudományos munkáról, többek között a
radarról, egy új robbanóanyagról (RDX, amely fele olyan erős, mint a TNT), az uránizotópok gáznemű diffúziójával
kapcsolatos tanulmányokról az atombomba számára, és sok másról. Ez a látogatás nagy lendületet adott az amerikai
tudományos munkának. Ennek egyik következményeként 1941 novemberére (egy hónappal Pearl Harbor előtt) már 350
amerikai férfi dolgozott az angliai radarhálózati állomásokon.
A II. világháborúban a tudomány által létrehozott számos találmány közül itt csak néhányat tudunk megemlíteni: az alakított
töltetek, a közelségi gyújtózsinór, az orvosi fejlesztések és az atombomba.
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A tüzérséggel kapcsolatos hatszáz éves tüzérségi kutatás már jóval a II. világháború előtt magas színvonalúvá tette a
lövegeket, de a tüzérségnek - a hatótávolság és pontosság minden előnye mellett - három belső hátránya volt: a meghajtás
robbanó gázainak hátrafelé irányuló lökése heves visszarúgást eredményezett; ugyanezek a gázok nagyon gyorsan
korrodálták és elkoptatták a cső belsejét; és a lövedék a célpontba csapódva szétterítette robbanóerejét, amelynek nagy részét
a célpont ellenállása miatt hátrafelé a levegőbe küldte. A rakéta elkerüli az első két problémát, mivel a visszarúgást előre
irányítja, hogy a rakétát meglökje, és egyáltalán nincs szüksége tartálycsőre. Az oroszok, akik nagymértékben kifejlesztették
a rakéták használatát, 1941-ben nagy számban használták őket a németek ellen. Mivel a rakétáknak nincs szükségük hordóra
a kilövéshez, hanem csupán egy tartót igényelnek, amíg teljesen be nem gyulladnak, a rakéták lehetővé teszik a gyalogos
számára, hogy saját tüzérségi támogatást nyújtson, különösen a tankok ellen. A háború végére az amerikai rakétákat egyedi,
eldobható műanyag kilövőállványokban szállították, amelyeket a bennük lévő rakéta kilövése után kidobtak.
A rakéták nagy hátránya a pontatlanság és a rövid hatótávolság volt, mindkettő a hajtóanyag gyenge és egyenetlen égéséből
adódott. A hajtóanyagok tanulmányozásában a németek nagy előrelépéseket tettek, különösen Hermann Oberth, Walter
Dornberger és Werner von Braun munkája nyomán a balti-tengeri Peenemündei Rakétakutató Intézetben. Ezek az emberek
Robert H. Goddard amerikai professzor (A Method of Reaching Extreme Altitude, 1929) és egy oroszországi lengyel
középiskolai tanár, K. E. Ziolkovsky (1857- 1935) korábbi tanulmányai alapján dolgoztak, és a háború alatt nagymértékben
fejlesztették a rakétatechnikát, és kifejlesztették a V-2-t, amely 1944. szeptember 8-tól a háború végéig pusztította Londont és
Antwerpent. Az angolok számítottak erre a támadásra, mivel 1944 júniusában egy német tesztrakéta tévútra tévedt,
és Svédország felett robbant fel. A belőle származó darabok, amelyeket átadtak a szövetségeseknek, lehetővé tették a rakéta
jellemzőinek rekonstruálását, de rettegésben tartották őket, hogy a rakétát addig tartják vissza, amíg a németek tökéletesíteni
tudják az atombomba robbanófejét. Ebből a szempontból az 1944. szeptember 8-án, délután 6 óra 43 perckor Angliára érkező
első V-2-es, amelyet tizenhat másodperccel később egy másik követett, megkönnyebbülést jelentett: ezek hagyományos
robbanóanyagú robbanófejeket hordoztak. De ez az 1654 font súlyú robbanófej egy 46 láb magas rakétán érkezett, amely a
hangsebesség háromszorosával száguldott, és 60 mérföldes magasságból zuhant le egy 200 mérföldre lévő kilövőhelyről.
Több mint 1100 ilyen rakéta 3000 britet ölt meg, mielőtt megállították volna őket.
Ahogyan a rakéta megfordította a fegyver visszarúgását, előre irányítva azt, úgy fordította meg az alakított töltet a lövedék
alakját. A tüzérségi lövedék golyó alakú, elülső vége hegyes vagy domború. C. E. Munroe 1888-ban kimutatta, hogy ha a
robbanótöltetet homorúvá alakítják, és az elülső végén lévő üreggel a céltárgy felé fordítják, akkor a robbanóerő nem
hátrafelé, hanem előre, a céltárgy felé irányul (ahogy a fénysugarak a homorú fényszóró üregéből előre haladnak). Az 1942es amerikai páncélököl ezt az alakított töltetet rakétával kombinálta, hogy olyan gyalogsági fegyvert alkosson, amellyel
egyetlen ember ki tudott ütni egy harckocsit. Egy viszonylag kis töltet, amelyet egy tankhoz vittek, és amelynek lendülete
nem volt nagyobb, mint egy jól eltalált baseball-labdáé, erejének nagy részét előrefelé robbantotta egy keskeny ceruza
robbanóerőben, amely néha hat hüvelyknyi páncélzatot vagy hat lábnyi falazatot is áthatolt. A harckocsin keletkezett, egy
hüvelyknél kisebb lyuk is képes volt elpusztítani a legénységet azáltal, hogy a formázott töltet által befelé nyomott olvadt
749

fém szétfröcskölte őket. Néhány esetben ez nyolc hüvelykes páncélzaton keresztül történt anélkül, hogy a páncélzatot teljesen
áthatolták volna. Így az 1940-ben diadalmaskodó harckocsit ellenőrzés alá vonták, és 1945-re nagyrészt mozgó tüzérségként
használták.
Még figyelemre méltóbb előrelépés volt a közelségi gyújtószerkezet. Ez egy olyan gyújtózsinór volt, amely egy apró
radarkészüléket tartalmazott, amely mérte a célpont távolságát, és úgy lehetett beállítani, hogy meghatározott távolságban
robbanjon fel. Először arra használták, hogy a légvédelmi lövedékeket az ellenséges repülőgépek halálos távolságában
robbantsák fel, de hamarosan úgy alakították át, hogy közvetlenül a szárazföldi erők feje felett robbanjon. Ez utóbbi
használatát azonban több mint két évig nem engedélyezték, mert attól tartottak, hogy az ellenség szerez egy vaklármát, és
képes lesz lemásolni azt.
A közelségi VT gyújtószerkezet az atombomba után a háború második legnagyobb tudományos vívmánya volt, bár a
magnetron mindkettőnél jobban hozzájárult a szövetségesek győzelméhez. A gyújtószerkezet előállítása lehetetlennek tűnt:
Olyan radar adó- és vevőkészüléket kellett volna készíteni, amely egy jégkrémtölcsérnél kisebb helyen elfér; elég erősnek
kellett volna lennie ahhoz, hogy ellenálljon az eredeti gyorsulásban a gravitációs erő 20 000-szeresének és a percenkénti 475
fordulatos repülés közbeni pörgésnek; egy pontos időpillanatban kellett volna detonálnia, hogy ne robbanjon fel korábban,
hogy veszélyeztesse a lövészt; és biztosnak kellett volna lenni abban, hogy teljesen felrobban, ha elhibázza a célzónát, hogy
soha ne legyen bukó.
Ezeket a problémákat megoldották, és 1942-ben megkezdődött a gyártás. A háború végére a Sylvania több mint 130 millió
percenkénti rádiócsövet gyártott, amelyből minden egyes gyújtószerkezethez öt darabra volt szükség.
Először a U.S.S. Helena vetette be 1943. január 5-én egy japán zuhanóbombázó repülőgép ellen, és a második salvóval
megsemmisítette a támadót. Az egyesített vezérkari főnökök parancsa megtiltotta a gyutacs használatát, kivéve a víz felett,
ahol az ellenség nem tudta visszaszerezni a robbanótesteket. 1943 végén azonban a titkos hírszerzés megszerezte a V-1
robotrepülőgép terveit, amelyet Hitler London bombázására készített elő. A CCS kiadta a közelségi gyújtózsinórokat, hogy
Anglia felett használhassák őket az új fenyegetés ellen. Az első V-l 1944. június 12-én, az utolsó pedig 80 nappal később
érkezett, a VT gyújtószerkezeteket csak az utolsó négy hétben használták. Az utolsó héten a VT gyújtószerkezetek az
átrepülő V-l-ek 79 százalékát semmisítették meg. Az utolsó napon a ro4-ből csak 4 érte el Londont. Ezeket három, az NDRC
által kifejlesztett és az Egyesült Államokban gyártott gép semmisítette meg: az SCR-584 radarral észlelték őket, pályájukat
az M-9 számítógépek előre jelezték, és VT gyújtózsinórral lőtték le őket. Sir F. A. Pile tábornok, a brit légierőparancsnokság
főnöke elküldte Bushnak a hadműveletről szóló jelentésének egy példányát, a következő felirattal: "Üdvözlettel az OSRDnek, aki lehetővé tette a győzelmet".
A VT gyújtószerkezetet a CCS 1944. október végén adta ki általános szárazföldi használatra, és először a német szárazföldi
erők ellen használták az ardenneki csatában. Az eredmények pusztítóak voltak. A sűrű ködben a németek összezsúfolták az
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embereiket, azt hitték, hogy biztonságban vannak, mivel az ortodox tüzérségi időzített gyutacsok hatótávolsága nem volt
mérhető; a fejük felett felrobbanó VT gránátok lemészárolták őket, és még a rókalyukakban guggolókat is eltalálták. Egy
másik este Bastogne közelében német tankokat figyeltek meg, amint egy erdőbe vonultak be éjszakára. Miután letelepedtek,
a területet VT gránátokkal lőtték szét. Reggel tizenhét német tankot találtak a környéken, körülvéve halott legénységükkel.
A tudomány egyik legnagyobb győzelme a háborúban a sebesültek ellátása volt. A frontkötöző állomásokra érkező
sebesültek 97 százalékát sikerült megmenteni, ami olyan siker, amelyet a korábbi háborúkban soha nem sikerült
megközelíteni. Az ezt lehetővé tevő, vérátömlesztést, sebészeti technikákat és antibiotikumokat magában foglaló technikák
mind folytatódtak és erősödtek a háború utáni világban, bár az ember természetes környezetének a technológia fejlődése
általi pusztítása új veszélyeket és új halálozási okokat teremtett a rák előretörésével, a keringési rendszer szétesésével és a
szellemi összeomlás fokozódásával.
A tudomány legnagyobb vívmánya a háború alatt, sőt az egész emberi történelemben az atombomba volt. A győzelemhez
való hozzájárulása másodlagos volt, mivel semmi köze nem volt a Németország feletti győzelemhez, és legfeljebb csak
hetekkel rövidítette meg a japánok elleni háborút. De az együttműködő emberi elmék erejének ez a legnagyobb példája
megváltoztatta az egész környezetet, amelyben az emberek élnek. Az egyetlen emberi felfedezés, amely ehhez fogható, az
volt, hogy az ember majdnem kilencezer évvel korábban feltalálta a földművelés technikáját, de ez a korábbi fejlődés lassú és
empirikus volt. Az atombombáig tartó fejlődés gyors és elméleti volt, amelyben az emberek matematikai számítások
segítségével képesek voltak olyan eseményeket előre látni, mérni, megítélni és irányítani, amelyek korábban az emberi
tapasztalatban soha nem fordultak elő. Nem lehet megérteni a huszadik század történelmét anélkül, hogy ne értenénk, hogyan
sikerült elérni ezt a szinte hihetetlen \goalt, és különösen azt, hogy a nyugati hatalmak miért voltak képesek elérni, a fasiszta
hatalmak pedig miért nem.
Még Franciaország 1940-es bukásáig minden ország egyenlő volt a tudományos ismeretek terén, mert a tudomány akkoriban
szabadon közölhető volt, ahogyan annak természeténél fogva lennie kell. A fizikai tudományok terén e tudás nagy része az
1918-1922 közötti három Nobel-díjas elméletén alapult. Ők voltak Max Planck (1858-1947), aki szerint az energia nem
folyamatos áramlásban mozog, mint a víz, hanem diszkrét egységekben, kvantumokban, mint a golyók; Albert Einstein
(1879-1955), akinek relativitáselmélete szerint az anyag és az energia felcserélhető az E = mc2 képlet szerint; és Niels Bohr
(1885- 1962), aki az atomot bolygószerkezetként mutatta be, nehéz, összetett atommaggal, és a Planck-féle
kvantumelméletnek megfelelően az energiaszintek által meghatározott, rögzített pályán keringő elektronokkal. Abban az
időben (1940) minden tudós tudta, hogy a nehezebb elemek némelyike természetes módon bomlik, és negatív töltésű
elektronok vagy pozitív töltésű alfa-részecskék (két pozitív töltésű protonból és két töltetlen neutronból álló héliummag)
radioaktív kibocsátásával valamivel könnyebb elemekké redukálódik.
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Már 1934-ben Rómában Enrico Fermi (Nobel-díj, 1938) és Emilio Segre (Nobel-díj, 1959), anélkül, hogy tudták volna, mit
tettek, az uránatomokat könnyebb elemekre (főként báriumra és kriptonra) hasították fel úgy, hogy neutronokat lőttek az
uránmagba. (Az ilyen neutronokat 1932-ben Sir James Chadwick, az 1935-ben Nobel-díjjal kitüntetett Sir James Chadwick
izolálta és azonosította). Bár Ida Noddack azonnal felvetette, hogy Fermi hasította fel az atomot, a felvetést általában
figyelmen kívül hagyták, amíg Otto Hahn, Lise Meitner és Fritz Strassmann Németországban 19371939-ben meg nem
ismételték Fermi kísérleteit, és megpróbálták azonosítani a könnyebb radioaktív elemek zavarba ejtő választékát, amelyek
akkor keletkeztek, amikor az uránt neutronokkal bombázták.
1939 februárjára megállapították, hogy a legnehezebb elem, a 92-es urán különböző módokon szétválasztható az atomtábla
közepéhez közelebb eső könnyebb elemekre, és hogy e folyamat során nagy mennyiségű energia szabadul fel. A 92 urán
például 56 báriumra és 36 kriptonra bontható. Az energia felszabadulásának oka az volt, hogy a mag részecskéinek
(protonoknak és neutronoknak) kisebb volt a tömegük az atomtábla közepéhez közeli elemek magjában, mint a táblázat
tetejéhez vagy aljához közelebb eső elemek magjában, vagy mint a részecskéknek önmagukban, bármelyik magon kívül. Ez
azt jelentette, hogy a mag részecskéinek a 26 vashoz közeli elemekben volt a legkisebb a tömegük, és hogy energia szabadul
fel, ha a nehezebb elemek a vashoz közeli könnyebbekre bomlanának, vagy ha a könnyebb elemek a vashoz közeli nehezebb
elemekké épülnének fel. Most, hogy a tudósok mindkettőre képesek, legalábbis a táblázat legalsó (hidrogén) és legfelső
(urán) részén, az atommagok hasadási folyamatát "hasadásnak", a felépülési folyamatot pedig "magfúziónak" nevezzük. Mint
robbanóerőket, ezeket most az "atombomba" és a "hidrogén", a termonukleáris bomba képviseli. A bármelyik folyamat által
felszabaduló energia mennyisége kiszámítható Einstein egyenletével, E = mc2, ahol c a fény sebessége (3o milliárd
centiméter, azaz körülbelül 186 000 mérföld másodpercenként). Ezen egyenlet szerint, ha csak egy uncia anyagot
semmisítünk meg, 5 600 000 kilowattóra energia szabadul fel. 1939-ben persze senki sem tudta elképzelni, hogyan lehetne
könnyebb elemeket nehezebbekké fuzionálni, hiszen a tudósok éppen akkor fedezték fel, hogy az urán hasadhat.
Az események történésze számára a január és február hónapok döntő jelentőséggel bírnak. Januárban és januárban a
Mussolini Olaszországából száműzött Fermi feleségével és gyermekeivel megérkezett New Yorkba Stockholmból, ahol
éppen akkor kapta meg a Nobel-díjat. Négy nappal később Németországban megjelent a Hahn-Strassmann-jelentés az
uránhasadásról, és Otto Frisch, akit nagynénje, Lise Meitner küldött Svédországból (ahová mindketten menekültek a hitleri
Németország elől), Koppenhágába sietett, hogy Bohrral tárgyaljon Hahn jelentésének valódi jelentéséről. Bohr már másnap,
január 7-én elutazott, hogy Einsteinhez csatlakozzon az
Institute for Advanced Study-ba, Princetonba, míg Frisch és Meitner Svédországban megismételték Hahn uránhasadékát, és
az eredményekről mennyiségi szempontból beszámoltak a Nature című angol folyóiratban 1939. február 11-én és 18-án.
Ezek a jelentések, amelyek először használták a "hasadás" szót, bevezették az "atomkorszakot", és kimutatták, hogy az urán
hasadása súlyra vetítve húszmilliószor robbanékonyabb, mint a TNT.
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Egy ilyen energiakitörés természetesen nem lenne észrevehető a természetben, ha csak néhány uránatom hasadna; ráadásul
nem is hasadna nagy számban, hacsak az urán nem lenne olyan tiszta, hogy atomjai összezsúfolódnának, és ha a hasadó
neutronok áradata nem találná el folyamatosan az atommagjaikat. Azonnal, 1939 februárjában több tudós úgy gondolta, hogy
ezt a két, a természetben nem létező feltételt laboratóriumban is elő lehet állítani. Csak néhány perc kellett ahhoz, hogy
rájöjjenek, hogy ez a folyamat szinte azonnali láncreakcióvá válna, ha a hasadási folyamat során extra neutronokat
bocsátanának ki, amelyek hasadási lövedékként szolgálnának. Mivel az uránmagnak 146 neutronja van, míg a bárium és a
kripton együttesen csak 82 plusz 47, azaz 129, nyilvánvaló, hogy minden egyes hasadt uránatomnak 17 neutront kell
kibocsátania, amelyek képesek más uránatomok hasítására, ha megfelelő lendülettel találják el azok atommagját.
Ezt az elképzelést Frédéric Joliot-Curie (Nobel-díj, 1935) Párizsban, Fermi és egy másik menekült, Leo Szilárd pedig
munkatársaikkal együtt a New York-i Columbia Egyetemen azonnal tesztelte. A három csapat r939 márciusában nyújtotta be
jelentését a publikálásra. Bohr és mások már korábban felvetették, hogy a természetben nem fordul elő nagymértékű
uránhasadás, mert a természetes urán azáltal, hogy érceiben más anyagokkal való kémiai kombinációban és keveredésben
túlnyomóan hígult, atomjaiban széles körben szétszóródott; rámutattak arra is, hogy még a tiszta természetes urán sem
robbanna fel valószínűleg, mert három különböző uránfajta, azaz izotóp keveréke, amelyek mindegyike azonos, 92-es atomi
számmal rendelkezik (és így azonos kémiai reakciókkal, mivel ezek az atommag egészének elektromos töltésén alapulnak),
de egészen eltérő, 234, 235 és 238-as atomsúllyal. Ezeket az izotópokat kémiai úton nem lehetett szétválasztani, mivel
azonos atomi számuk (vagy magjuk elektromos töltése) azt jelentette, hogy azonos kémiai reakciókat folytatnak, és
különböző vegyületeket alkotnak. Csak fizikai módszerekkel lehetett őket szétválasztani, a kissé eltérő tömegsúlyuk alapján.
Mivel az urán csak nagy nehézségek árán és kis mennyiségben nyerhető ki az ércekből,
99,28 százaléka U-238, 0,71 százaléka U-235, és csak nyomokban U-234. A természetes uránban tehát 140-szer annyi U-238
van, mint U-235. Hamarosan felfedezték, hogy az U-235-öt lassú vagy nagyon gyors neutronok hasítják, de hasadáskor
nagyon energikus, nagy sebességgel haladó neutronokat bocsát ki. Ezeket a gyors neutronokat le kellene lassítani ahhoz,
hogy további U-235-öt tudjanak hasítani, de mivel az U-238 elnyeli az összes neutront, amely közepes sebességgel érkezik,
az uránban a természetben nem következhet be láncreakcióval járó hasadás, ahol minden egyes U-235 atomot U-238 atomok,
valamint más neutronelnyelő szennyeződések vesznek körül.
Ebből világossá vált, hogy a láncreakció két eset valamelyikében folytatódhat:
(1) ha a nagyon tiszta természetes uránt egy olyan anyaggal (úgynevezett "moderátorral") keverik össze.
amely lelassítja a neutronokat anélkül, hogy elnyelné azokat, vagy (2) ha csak U-235-öt lehet olyan nagy tömegben
előállítani, hogy a hasadás során kibocsátott gyors neutronok a hasadási sebességig lelassuljanak, mielőtt a tömegből
kilépnének. Az előbbi reakciót valószínűleg lehetne irányítani, de az utóbbi U-235-ös tömeg szinte biztosan spontán
felrobbanna, mivel mindig van néhány lassú neutron a térben, ami elindíthatja a láncreakciót. A tudósok már 1939-ben is
sejtették, hogy a közönséges víz, a nehézvíz (amely olyan hidrogénből áll, amelynek atommagja egy neutron és egy proton
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helyett csak egy protonból áll) vagy a szén jó moderátorok lennének egy szabályozott reakcióhoz. Azt is tudták, hogy
legalább négyféleképpen, fizikai módszerekkel lehet az U-235-öt az U-238-tól elválasztani.
1939 legvégén a tudósok már ki is fejtették, mi történik, amikor az U-238 elnyeli a közepes sebességű neutronokat. Az U-238
92 U-238-ból 92 U-239-re változott, de az U-239, amely instabil, szinte egyszerre kilőtt egy negatív töltést (béta-sugarat
vagy elektront) az atommagjában lévő 147 neutron egyikéből, ami azt a neutront protonra változtatta, és a súlya 239 maradt,
miközben a pozitív töltése (atomi száma) 93-ra emelkedett. Ez egy új elem lenne, egy számmal az uránon túl, és ezért
neptúniumnak neveznénk el a Neptunusz bolygó után, amely a Naprendszerben kifelé haladva egy bolygóval az Uránuszon
túl van. Az elmélet azt látszott mutatni, hogy az új "transzurániás" elem, a 93-as Np-239 nem lesz stabil, hanem hamarosan
(kiderült, hogy körülbelül két nap múlva) kilő egy neutronból egy másik elektront, gamma-sugárzás formájában megjelenő
energiával együtt. Ez egy új, 94-es számú, 239-es tömegű transzurániai elemet eredményezne. Ezt a második transzurániás
elemet plutóniumnak nevezték el, jelképe 94 Pu-239. 1939 legvégén az elmélet arra látszott utalni, hogy ezt a plutóniumot,
akárcsak az U-235-öt, lassú neutronok hasítanák, ha elég nagy darabot lehetne belőle készíteni. Ráadásul, mivel ez egy másik
elem lenne, 94 pozitív töltéssel, kémiai módszerekkel (általában sokkal könnyebben, mint az ugyanazon elem izotópjainak
elválasztásához szükséges fizikai módszerek) el lehetne választani a 92 U-238-tól, amelyben keletkezett.
Az elmélet 1940 tavaszára jutott el idáig. Ekkor, április és június hónapok között több dolog is történt: (1) a nácik lerohanták
Dániát és Norvégiát, az egyik országban elfoglalták Bohrt, a másik országban pedig a világ egyetlen nehézvízgyárát; (2)
Amerikába eljutott a hír, hogy a nácik megtiltották Csehszlovákia uránérceinek minden további értékesítését, és átvették
Németország nagy fizikai kutatólaboratóriumának, a berlini Kaiser Wilhelm Intézetnek az uránkutatásra szolgáló nagyobb
részét; (3) az egész világon levetették a titoktartás takaróját a maghasadással kapcsolatos tudományos kutatásokra; és (4) a
nácik lerohanták Hollandiát, Belgiumot és Franciaországot, és többek között elfogták Joliot-Curie-t. Abban az időben az urán
nagyrészt értéktelen árucikk volt, amelyből évente néhány tonnát kerámiák színezésére használtak, csak mellékesen termelték
ki más ásványok, például a kobalt vagy a rádium előállítására irányuló erőfeszítések melléktermékeként. Közvetlenül a
háború kitörése előtt Edgar Sengier, a belga-kongói Katanga Union Minière ügyvezető igazgatója Joliot-Curie-tól értesült az
urán-23-as lánchasadásának felfedezéséről. Ennek megfelelően Franciaország eleste után Sengier elrendelte, hogy az összes
rendelkezésre álló uránércet, 1250 tonnát, szállítsanak New Yorkba. Ez az érc 65 százalék urán-oxidot tartalmazott, szemben
a piacképes észak-amerikai ércek 0,2 százalékos, és a dél-afrikai ércek háború utáni teljes körű kiaknázása során elért 0,03
százalékos urán-oxidtartalommal! Több mint két évig
Sengier nem talált senkit az Egyesült Államokban, aki érdeklődött volna ércei iránt, amelyek 1942 végéig egy Staten Island-i
raktárban hevertek.
Mielőtt 1940 tavaszán lehullott volna a titoktartás függönye az atomkutatásról, Szovjet-Oroszországban elképesztő
információkat tettek közzé a témáról, de mint a legtöbb orosz nyelvű kiadványt, a külvilág figyelmen kívül hagyta őket.
1939-ben a Szovjet Tudományos Akadémia V. I. Vernadszkij, a leningrádi Rádium Intézet igazgatója és alapítója (1922)
754

elnökletével "Izotópbizottságot" hozott létre, amely az uránizotópok szétválasztásán és a nehézvíz előállításán dolgozott. Az
első európai ciklotron, egy négymillió elektronvoltos (4 MeV) atomszaggató, amely 1937 óta működött, 1940 áprilisában
teljes kísérleti használatba került, és ezzel egyidejűleg a Tudományos Akadémia elrendelte egy 1 l MeV-os ciklotron azonnali
megépítését, amely a világ legnagyobb ciklotronjához, a Kaliforniai Egyetemen lévő 60 hüvelykes ciklotronhoz hasonlítható,
amelyet Ernest 0. Lawrence, e gépek feltalálója üzemeltet (Nobel-díj, 1939).
Ugyanezen a végzetes 1940-es tavaszon egy moszkvai izotópleválasztási konferencián nyilvánosan megvitatták az U-235
leválasztásának problémáját; ezt követően Y. B. Khariton és
Y. B. Zeldovich publikált egy tanulmányt az izotóp spontán robbanásának kritikus tömegének problémájáról ("Az urán
lánctalanításának kinetikája", in: Zhurnal Eksperimentalnoi i teoreticheskoi, X, 1940, 477). Ezt hasonló dolgozatok
publikálása követte, némelyik még 1941-ben is, amelyek világosan megmutathatták volna bárki számára, aki látni akarta,
hogy a Szovjetunió akkoriban fejlettebb volt, mint az Egyesült Államok. Sajnos senki sem akart látni. Nagyjából ugyanebben
az időben Edwin
A. McMillan (Nobel-díj, 1951) és Philip H. Abelson a kaliforniai Berkeleyben E. O. Lawrence nagy ciklotronját használva
tanulmányozta az urán-238 neutronbombázásából származó eredményeket, és rámutatott a 93 neptúnium természetére és a 94
plutónium hasadási lehetőségeire (Physical Review, 1940. június 15.). Bohr, valamint a princetoni Louis A. Turner már
jelezte a plutónium néhány tulajdonságát, beleértve a hasadhatóságot is.
Az atomkutatás szovjet helyzete 1940-ben megdöbbentő, ha figyelembe vesszük, hogy Sztálin az 1937-1939-es tisztogatások
során milyen kegyetlenkedéseket követett el a szovjet tudósok ellen. 1940 júniusában a szovjet tudomány ezen a területen
nagyjából egy szinten állt a náci Németországban maradt német tudósokéval, bár mindketten messze elmaradtak a menekült
tudósoktól, akik még mindig nyugat felé, az angol nyelvű világba igyekeztek. A szovjet tudósokat nyilvánvalóan csak az
ipari energiát szolgáló atomkutatás érdekelte, és nem sokat foglalkoztak az atomrobbanóanyagok előállításával. Ennek
megfelelően inkább a kevert uránizotópokból álló atomhalmokra koncentráltak, mint az urán szétválasztására, és munkájuk
nagy részét az 1941-es náci invázió után felfüggesztették. Hasonló módon a megmaradt német tudósok, bár a bombát
keresték, 1942 februárjában úgy döntöttek, hogy az izotópok nagyszabású szétválasztása túl drága ahhoz, hogy gyakorlatias
legyen, és a háborús évek hátralévő részét azzal a reménytelen feladattal töltötték, hogy megpróbáljanak olyan atomhalmot
kidolgozni, amelyet bombaként lehetne használni. A nagy német hiba az volt, hogy nem jutottak el a "kritikus tömeg"
fogalmához, amely pont 1940-ben jelent meg Oroszországban.
Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában az 1940-es események hatása sokkal intenzívebb volt a menekült tudósok
körében, mint az amerikaiaknál. Összességében a menekültek mind a tudományos képzés, mind a politikai tudatosság
magasabb szintű volt, mint a bennszülött tudósoké, és a legtöbb kiváló amerikai tudós Európában, főként Göttingenben vagy
máshol Németországban szerezte meg a speciális tudását. Már 1939 áprilisában magyar menekültek egy csoportja, Leo
Szilard vezetésével, köztük Eugen Wigner, Edward Teller és John von Neumann, megpróbálta a kutatási információk
önkéntes cenzúráját bevezetni, és ráébreszteni az amerikai kormányt a lehetséges atombomba jelentőségére. 1939. március
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17-én Fermi felkereste a haditengerészeti műveletek műszaki osztályát vezető admirálist, de nem tudott érdeklődést kelteni.
Júliusban Szilárd, akit egyszer Wigner, másodszor pedig Teller hajtott, kétszer is felkereste Einsteint, és rábeszélte, hogy
Alexander Sachs bankáron keresztül küldjön levelet és memorandumot Roosevelt elnöknek. Az elnök 1939. október 11-én
olvasta el az anyagot, és a kormányzat kerekei mozgásba lendültek, de nagyon lassan. Csak 1941. december 6-án, egy nappal
Pearl Harbor előtt született meg a döntés, hogy mindent megtesznek az atomenergia felszabadítására.
Amikor 1940 júniusában lehullott a titoktartás függönye, a feladathoz szükséges összes elméletet minden hozzáértő fizikus
ismerte; amit nem tudtak, az (1) az volt, hogy elméleteik működni fognak-e, és (2) hogyan lehet mozgósítani a feladathoz
szükséges hatalmas erőforrásokat. Még 1939-ben is kevesebb mint egy uncia uránfém készült az Egyesült Államokban.
Most tonnaszámra kellett előállítani belőle rendkívül finomított formában. A szabályozott nukleáris reakcióhoz szükséges
atompalack megépítéséhez több száz tonna nehézvízre vagy eddig ismeretlen mértékben finomított grafitra is szükség volt.
Ezt a feladatot Arthur H. Compton (Nobel-díj, 1927) irányítására bízták, a tényleges munkát Fermi végezte, és a Chicagói
Egyetemen állították fel. A tisztított grafitból álló, urániumrögökkel átszőtt halmot a Stagg Field nyugati lelátója alatti
squashpályán építették fel, ahol a labdarúgást megszüntették. A nagyjából lapított, körülbelül 24 láb átmérőjű gömb alakú
grafithalomban 12 400 font uránium volt elszórtan, apró darabokban, a közepén lévő kockában elosztva. Neutronszámlálók,
hőmérők és más műszerek követték nyomon a belsejében zajló hasadási sebességet. Mielőtt a felső rétegek hozzáadódtak
volna, ezek a mutatók egyre gyorsabban kezdtek veszélyes szintre emelkedni; ezért kadmiumacél rudakat helyeztek be a
grafitrácson keresztül. A kadmiumot, amely nagy mennyiségű neutront nyel el anélkül, hogy megváltozna, arra lehetett
használni, hogy visszatartsa a hasadási folyamatot, amíg a halom be nem fejeződik. 1942. december 2-án egy tudósokból álló
csoport előtt ezeket a kadmiumrudakat lassan visszavonták addig a pontig, ahol láncreakció indult be. Ezt le lehetett
csillapítani vagy robbanásig fel lehetett gyorsítani, egyszerűen a rudak beljebb tolásával vagy kihúzásával. Ez az első tartósan
működő atomreaktor nagy sikert aratott, de az atombomba megalkotásához kevéssé járult hozzá. Teljes üzemmódban olyan
sebességgel állítottak elő benne plutóniumot, hogy 70 000 évre lett volna szükség ahhoz, hogy egy bombához elegendő
plutóniumot nyerjenek. Ez a halom tisztított természetes uránnal működött, amelyben az U-238 140-szerese volt az U-235nek.
Az U-235 és az U-238 fizikai módszerekkel történő elválasztására négy technikát próbáltak párhuzamos utakon alkalmazni.
Ezek közül kettőnek 1943 vége után már nem volt jelentősége. A két túlélő a gázdiffúzió és az elektromágneses elválasztás
volt. Ez utóbbinál az urán gáznemű vegyületeit elektromosan feltöltötték, hogy azok egy
vákuumcsövön, majd egy erős mágnesen haladnak keresztül, ami megingatja őket. A nehezebb U-238 vegyületek kevésbé
pörögtek, mint a valamivel könnyebb U-235 vegyületek, és a kettőt el lehetett választani egymástól. Ernest O. Laurence és
Emilio Segre a Kaliforniai Egyetem gigantikus új ciklotronmágnesének segítségével, amelynek átmérője 84 hüvelyk volt,
kimutatta, hogy naponta egy font U-235 szétválasztásához körülbelül 45.ooo ilyen egységre lenne szükség.
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Az elektromágneses elválasztó üzem (Y-12), ahogyan azt 1943-ban Oak Ridge-ben felállították, 825 hektárt foglalt el, és 8
nagy épületben volt elhelyezve (t\vo közülük 543 láb x 312 láb méretű volt). Több ezer mágnes, amelyek többsége 20 láb x
20 láb x 2 láb méretű volt, csillagászati mennyiségű villamos energiát fogyasztott az uránizotópok gigantikus tartályokba
történő szétválasztásához. Ezeket az egyenként tizennégy tonnás tartályokat a keletkezett mágneses vonzások akár három
hüvelyknyire is kihúzták a sorból, megerőltetve az uránvegyületet szállító csöveket, és végül a padlóhoz kellett rögzíteni
őket. Mivel az elektromos csatlakozásokhoz szükséges rézből olyan kevés volt, az amerikai papírpénzek kincstári
tartalékából titokban 14 000 tonna ezüstöt vittek el a kincstári páncélszekrényekből (bár a kincstári mérlegek továbbra is
nyilvánosan szerepeltek), és az Y-12 üzem vezetékeit készítették belőle. Ebből az üzemből származott a hirosimai
atombombához használt U-23-asok nagy része.
A gázdiffúziós módszer, amelyet a britek már meglehetősen messzire vittek, mielőtt Amerika átvette, azt a tényt használta ki,
hogy a könnyebb U-235 gáz atomjai gyorsabban mozognak, mint a nehezebb U-238, és így gyorsabban áthaladnak egy
porózus akadályon. Ha a t \vo izotópok keverékét, az instabil és hevesen korrodáló urán-hexafluorid egyetlen elérhető gáz
halmazállapotú formáját, így pumpálták át 4000 egymást követő, milliárdnyi lyukkal rendelkező, egyenként nem több mint 4
tízmilliomod hüvelyknyi lyukon, akkor az utolsó akadály után a keverék nagyrészt az U-235-ös vegyület formája (százalékos
tisztaságú) lett volna.
1943 áprilisának végére a Tennessee állambeli Oak Ridge közelében, három szomszédos völgyben három üzemet építettek az
U-235 gázdiffúziós és elektromágneses szétválasztására, valamint egy nagy uránhalmot, hogy az U-238-ból plutóniumot
készítsenek. A háború végére a 70 négyzetmérföld kiterjedésű Oak Ridge 78 000 fős lakossággal rendelkezett, és a háború
végén
Tennessee ötödik legnagyobb települése volt. Mivel a plutóniumüzem a hatalmas hőtermelés és radioaktivitás miatt olyan
veszélyes volt, egy nagyobb és elszigeteltebb üzemet kezdtek el építeni a washingtoni Hanford közelében, egy 670
négyzetmérföldes területen. Ott 1943 áprilisában 60 000 munkást foglalkoztató építőtábort létesítettek, júniusban megkezdték
az első hasadóhalom építését, és 1945 januárjában kezdte meg működését. Érdekes megjegyezni, hogy a két helyszínt Oak
Ridge-ben és Hanfordban azért választották ki, mert közel voltak a Tennessee Valley Authority és a Grand Coulee
vízerőművekhez, amelyeket Roosevelt New Dealje épített. A háború végére a nukleáris termelés az Egyesült Államokban
termelt teljes villamos energia nagy részét használta fel, és ez lehetetlen lett volna a New Deal e nagy áramtermelő
építményei nélkül (amelyeket az amerikai konzervatívok még mindig heves gyűlölettel szemléltek).
Egy harmadik telephelyet, amely magának a bombának a kutatására és végső összeszerelésére szolgált, az új-mexikói Los
Alamos közelében, Santa Fe-től húsz mérföldre fekvő lapos hegycsúcson építettek. Robert Oppenheimer, a Kaliforniai
Egyetem munkatársa, a világ legnagyobb tudósokból álló csoportjával.
(köztük közel egy tucat Nobel-díjas), ezen az elszigetelt helyen tervezte és építette meg a legkorábbi bombákat.
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Ezeket a komplex projekteket 1943. május 1-jéig olyan tudósokból álló bizottságok és albizottságok működtették,
amelyeknek James B. Conant, Vannevar Bush, E. O. Lawrence, Harold Urey és A. O. Compton voltak a fő elnökei. A
tényleges építési munkálatokat az Egyesült Államok hadseregének mérnöki testületére bízták, Leslie R. Groves, az épületek
építésének szakértője vezetésével, akinek fő eredménye a washingtoni Pentagon épülete volt. A West Pointon szerzett
diplomájától kezdve Groves csak irodai állásokat töltött be, tizenhét évig volt hadnagy, és a háború kitörésekor még mindig
őrnagy volt. A manhattani körzet vezetőjévé, az atombombaprojekt fizikai irányításáért felelős vezetőjévé szeptemberben
dandártábornokká léptették elő. 1943. május 1-jén átvette az egész projekt teljes irányítását.
Groves komoly, keményen dolgozó ember volt, kevés fantáziával, humorérzékkel, és nem sok ismerettel rendelkezett a
tudományról vagy a tudósokról (akiket felelőtlen "hosszú hajúaknak" tartott). Bár fáradhatatlanul hajtotta magát és társait, a
titoktartás fanatikus megszállottságával nagyban hátráltatta a feladat előrehaladását. Ez a megszállottság azon a
meggyőződésén alapult, hogy a projekt alapvető tudományos titkokat érint (ilyen titkok nem voltak). Erőfeszítései teljesen
hiábavalóak voltak, mivel az egyetlen valódi titkot, az izotópok szétválasztására, a kritikus tömegre és a bombák kioldó
mechanizmusára vonatkozó technológiai titkokat a Szovjetunió számára szinte azonnal felfedték brit tudósok, amint azok
megvalósultak. A titoktartás tehát inkább az amerikai közvélemény, mint a németek vagy az oroszok számára volt titok (akik
közül egyikük sem kereste valójában az információkat, mivel - akárcsak maga Groves tábornok - kevéssé bíztak a projekt
megvalósíthatóságában).
Biztonsági okokból Groves tábornok "elszigetelte" a munkát, és csak mintegy tucatnyi személynek engedélyezte, hogy a
projekt egészét megismerje. Következésképpen a projekten dolgozók túlnyomó többsége nem tudhatta, hogy valójában mit és
miért csinálnak, és ez a kilátástalanság nagyban hátráltatta a problémák megoldását. Az egész projekt mintegy 150 000 fős
csoportját elkülönítették polgártársaiktól; minden kommunikációt elvágtak vagy cenzúráztak; a projektet pedig elárasztották
az őrök és biztonsági tisztviselők, akik nem haboztak lehallgatni, leveleket olvasni, telefonokat lehallgatni, beszélgetéseket
rögzíteni és egyéneket elkülöníteni. Ezek a tevékenységek jelentősen késleltették az atombomba amerikai elérését anélkül,
hogy látszólagos céljukat elérték volna, mivel nincs bizonyíték sem arra, hogy a három ellenséges hatalom képes lett volna a
bomba elkészítésére, sem arra, hogy Groves tábornok rendkívüli mértékű titkolózása jelentősen késleltette volna Oroszország
bombakészítését.
Groves tábornok személyes álláspontja paradox volt. Csalódottan és vonakodva fogadta el a megbízást, nem hitt igazán
abban, hogy a projekt sikeres lesz, amíg ténylegesen meg nem valósult, a titoktartást a végsőkig vitte, mégis meg volt
győződve arról, hogy a mérnöki problémák olyan kolosszálisak, hogy a Szovjetunió, még ha tudná is, hogyan csináltuk meg,
nem lenne képes megismételni a teljesítményt kevesebb mint húsz év alatt, ha egyáltalán valaha is. Én magam is hallottam
Groves tábornokot 1945-ben ilyen kijelentéseket tenni. Másrészt, Grove tábornok
Groves tábornok fáradhatatlan és lendületes menedzser volt, és a bombát lehetővé tevő személyes, politikai és katonai
megállapodások szakértő manipulátora.
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A projekt utolsó két évében (1943 júliusa és 1945 júliusa között) válságot válságra válságra válságra halmozott át, és ez
olyan őrült sorozattal járt, amely minden alternatív hónapban azt a látszatot keltette, hogy a projekt egy 2 milliárd dolláros
fiaskó lesz. 1944 januárjában, amikor az Oak Ridge-i hatalmas gázdiffúziós üzem már teljes egészében épült, de diffúziós
gátak nélkül, mivel nem lehetett hatékony gátakat gyártani, szükségessé vált, hogy a gátakat, amelyeken majdnem két éven át
folytak a tesztek, kidobják, és egy új, alig tesztelt gát több millió négyzetméteres tömegtermelésébe kezdjenek. Amikor ez az
üzem az év végén szakaszról szakaszra elkezdett működni, olyan hatástalanul működött, hogy szinte lehetetlennek tűnt, hogy
az U-235 koncentrációját valaha is 15 vagy 20 százalék fölé lehessen emelni anélkül, hogy több kilométernyi további gátat
építenének, ami hónapokkal késleltetné a bombát, és fantasztikus mennyiségű urán-hexafluorid gázt használna fel csak a
kamrák feltöltéséhez. Hasonlóképpen, az elektromágneses szeparátorok üzemzavarok után meghibásodtak, és olyan szinten
működtek, hogy lehetetlennek tűnt az U-235-tartalom 50 százalék fölé emelése.
1944 áprilisára egyértelműnek tűnt, hogy 1946 előtt nem lehet 95 százalékos U-23-at előállítani, még akkor sem, ha a
gázdiffúziós és az elektromágneses üzemeket párhuzamos helyett sorban működtetik, és az utóbbiakat az előbbiekből
származó 20 százalékos U-235-tel indítják, ahelyett, hogy mindkettő a nulláról próbálná feldolgozni a természetes uránt.
Oppenheimer ekkor fedezte fel, hogy Philip Abelson (aki eredetileg felfedezte, hogyan lehet urán-hexafluoridot előállítani) a
haditengerészetnek dolgozott, és megpróbált dúsított U-235-öt előállítani, amelyet egy atom-tengeralattjáró meghajtására
használhattak volna. Termikus szétválasztást alkalmazott, az egyiket a két módszer közül (a másik a centrifuga volt), amelyet
a Manhattan körzet 1942-ben elutasított. A termikus szétválasztás azon a tényen alapult, hogy egy folyadékkeverék egy forró
és egy szemben lévő hideg falú tartályban hajlamos szétválni; a nehezebb folyadék a hideg fal közelében összegyűlik, lehűl
és süllyed, míg a könnyebb folyadék a forró fal közelében gyűlik össze, felmelegszik és felemelkedik. Abelson, aki semmit
sem tudott a manhattani körzet munkájáról, sem a sikeres chicagói nukleáris cölöpről, a philadelphiai haditengerészeti
hajógyárban dolgozott, ahol 102 függőleges, dupla koncentrikus cső volt, mindegyik 48 láb hosszú, amelyekben a belső
csövet gőzzel fűtötték, a külső csövet hidegen tartották, és a kettő közötti gyűrű alakú teret uránfolyadék-keverékkel töltötték
meg, amelynek két izotópja hajlamos volt elválni egymástól. E csövek tetejéből remélte, hogy 1944. július 1-jéig napi egy öt
uncia 5 százalékos U-235-öt tud majd meríteni.
Groves belekapaszkodott ebbe a szalmaszálba, és 1944. június 27-én aláírta a szerződést az Oak Ridge-i termikus diffúziós
üzemről, amely kilencven napon belül elkészül. Az új üzem, amely végül több mint 15 millió dollárba került, 522 láb hosszú,
82 láb széles és 75 láb magas volt, és Abelson üzemének huszonegy pontos másolatát tartalmazta volna (összesen 2142
csövet); néhány százalékpontra dúsított U-23-at termelt volna, amelyet a nem megfelelő gázdiffúziós üzembe kellett volna
betáplálni. A termelés 1945 márciusában kezdődött meg. A három szétválasztási módszer egymás után történő
elhelyezésével, és azzal, hogy éjjel-nappal dolgoztak mindhárom módszer hatékonyságának javításán, úgy tűnt, hogy 1945
második felében már rendelkezésre állhat az U-23: egy bombához.
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Ezek az U-23-as csalódások természetesen a Hanfordban készülő plutóniumhoz fűzték az emberek reményeit. Amikor 1944.
szeptember 27-én ott az első óriáshalom "kritikus állapotba" került, egy nap után leállt, majd egy újabb nap után újraindult.
Az Oak Ridge-i és chicagói kisebb halmokkal folytatott eszeveszett tanulmányozás és konzultáció végül felfedte, hogy a
halmon belül váratlanul egy neutronelnyelő izotóp, a Xenon 135 keletkezett, amelynek felezési ideje 9 óra; a halom
újraindult, amikor ez elbomlott, és így megszűnt a neutronok elszívása az urán hasadási folyamatából. Ezt a problémát végül
úgy oldották meg, hogy a halomban lévő uráncsövek számát jelentősen megnövelték.
A Los Alamosnak mindvégig gondjai voltak a kioldó mechanizmusokkal11 . Kísérletek és számítások végül kimutatták,
hogy az U-235 kritikus tömege kevesebb, mint 11 font, körülbelül akkora, mint egy kis grapefruit, ha megfelelően tömörített
és gömb alakú. Ennek elérésére két mechanizmust találtak ki, amelyeket "ágyúnak" és "implosziónak" neveztek el. Az
"ágyút" úgy tervezték, hogy a kritikus tömeget úgy hozza létre, hogy egy darab U-235-öt nagy sebességgel belelőttek egy
szubkritikus tömegbe, hogy a kombináció a kritikus tömeg fölé kerüljön. Az így kapott alak azonban annyira nem volt gömb
alakú, hogy kiszámították, hogy az ágyúkioldó bombához szükséges teljes U-235-ös mennyiség majdnem kétszerese az
ideális kritikus tömegnek. Ez a bombánként körülbelül 11 font U-235-ről körülbelül 21 fontra való növelés hetekkel
meghosszabbítaná a bomba elkészültének időpontját, mivel az U-235-nek ilyen kicsi volt a kibocsátása.
A második, "implosziónak" nevezett kiváltószerkezet egy üreges gömböt tervezett készíteni U-235-ből vagy plutóniumból,
amely a teljes mennyiségét tekintve kritikus volt, de a közepén lévő lyuk miatt kritikus alatti szinten tartották. Ezt a
fémgömböt a középpontjában lévő térben összenyomták volna, hogy ott kritikus tömeget hozzanak létre húsz vagy több, a
gömböt körülvevő, félhold alakú TNT-darab felrobbanásával. A nehézséget az jelentette, hogy az összes környező TNT-nek
ugyanabban a pillanatban kellett felrobbannia ahhoz, hogy a nukleáris anyagot a középpontban összepréselje; bármilyen
késedelem egyszerűen szabálytalanul kidudorítaná a nukleáris anyagot, és megakadályozná a kritikus tömeg elérését. Minden
lőszerügyi szakértő, beleértve Parsons kapitányt, az Egyesült Államok haditengerészetének munkatársait is, aki a munka e
részével Los Alamosban megbízást kapott, meg volt győződve arról, hogy a TNT-robbanás ilyen pontos időzítése - két tucat
darabot a másodperc milliomodrészén belül felrobbantani - lehetetlen.
Ez újabb válságot idézett elő, mert Glenn Seaborg (Nobel-díj, 1951) és Segre megjósolták, majd bebizonyították, hogy a
hanfordi halmokból keresett plutónium-238 spontán módon, lassú ütemben átalakul a plutónium-izotópjává.
240. Mivel a Pu-240 spontán hasadóanyag, ez a szennyeződés idő előtt felrobbantaná a pisztoly típusú kioldóban lévő
plutónium céltömeget, mivel a pisztoly mechanizmusának hatástalansága miatt a céltömegnek olyan nagynak kellett lennie
(U-235 esetében tökéletesen biztonságos, de Pu-238 esetében öngyilkosság, ha Pu-240 is volt benne). A plutóniumot ezért
implosziós kioldóval kellett használni, és ha ezt nem lehetett volna megoldani, akkor a hanfordi üzem 400 millió dolláros
költségét gyakorlatilag kidobták volna.
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Szerencsére George Kistiakowsky, harvardi vegyészprofesszor, a robbanóanyagok nagy szaktekintélye Los Alamosba
érkezett, és 1945 tavaszára kidolgozott egy olyan gyújtószerkezetet, amellyel az összes TNT néhány milliomod másodperc
alatt felrobban. Ez a
megmentette a plutóniumtervet, de világos volt, hogy ez az anyag 1945 késő nyaráig aligha áll majd rendelkezésre
bombamennyiségben, és hogy nem lesz elég, hogy kipróbálhassák rajta az implosziós kioldószerkezetet, ha a háborúban
felhasználnák.
1945 júliusára mindenki, aki a bombával foglalkozott, éjjel-nappal dolgozott, és néhányan már attól kezdtek tartani, hogy a
háborúnak vége lesz, mielőtt a bomba elkészülne. Másrészt a tudósok egy csoportja, élükön a projektet kezdeményező
Szilárddal, elkezdett agitálni amellett, hogy a bombát ne Japán ellen használják. Indítékaik
\azóta is megkérdőjelezik, de egyszerűek és tisztességesek voltak. Azért sürgették 1939-ben az atombombát, mert attól
tartottak, hogy Németország már dolgozik rajta, és talán előbb megszerzi. Miután Németország vereségével megszűnt ez a
veszély, sok tudós úgy vélte, hogy a bombán való további munka erkölcstelen és már nem védekező (mivel nem volt esély
arra, hogy Japán is kifejlesszen egyet). 1945 júliusában senki sem tudta, hogy a bomba elkészítésével kapcsolatos összes
jelentős információt, nevezetesen a különböző uránfajták relatív előnyeit, a plutónium szétválasztásának módszereit és a
kétféle kioldó mechanizmust 1945 júniusában Harry Gold és Anatolij A. Jakovlev közvetítésével Klaus Fuchs és David
Greenglass továbbküldte a Szovjetunióba, főként. Az amerikai "biztonsági" ügynökök még ma is igyekeznek titokban tartani
ezeket a tényeket, amelyeket a könnyen hozzáférhető műszaki kiadványokban teljes mértékben elmagyaráztak.
1945 után az amerikai népet sok éven át riadalomban tartották az "atomkémek" hálózatáról szóló történetek, amelyek a
kommunista párt tagjaiból vagy szimpatizánsaiból álltak, akik az országot járják, hogy kémkedés útján megszerezzék azt,
amit a Szovjetunió a tudományos kutatás és az ipari fejlődés terén saját erejéből nem tudott elérni.....
Amikor atomtitkokról és kémkedésről beszélünk, három egészen más típusú információt kell megkülönböztetnünk: (1)
tudományos alapelvek, (2) általános gyártástaktikai kérdések (például, hogy mely módszerek működőképesek vagy nem
működőképesek), és (3) részletes információk a mérnöki konstrukcióról. Az I. csoportba tartozó titkok nem léteztek; a 3.
csoportba tartozó titkok pedig általában bonyolult tervrajzokat és képleteket igényeltek volna, amelyeket nem lehetett volna
kémkedési kommunikációs módszerekkel átadni. Maradtak a 2. csoportba tartozó információk, amelyek rendkívül hasznosak
lehetnek az elvesztegetett idő és erőfeszítés megspórolásában. A legtöbb esetben az ilyen típusú információnak kevés
jelentősége lenne bárki számára, aki nem rendelkezik minimális tudományos képzettséggel. Úgy tűnik, hogy az ilyen jellegű
információkat - amennyire a jelenlegi információk lehetővé teszik az ítéletet - két angol tudós, Alan Nunn May és Klaus
Fuchs, valamint egy amerikai katona, David Greenglass adta át az oroszoknak 1945 szeptemberéig. Nunn Maynek
közvetlenül nem sok köze volt az atombombához, de Kanadában dolgozott a nehézvizes nukleáris halmon, és többször
meglátogatta a chicagói grafithalmot. Kanadában Angelov hadnagy és Zabotin ezredes szovjet ügynököknek jelentős
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információkat adott át az atomerőművekről, valamint az Oak Ridge-i U-235 és plutónium napi termeléséről (400, illetve 800
gramm), és átadott egy nyomot az U-233 uránizotópból.
A Fuchstól származó, sokkal értékesebb információk körülbelül ugyanebben az időszakban (1945 júniusában) csúcsosodtak
ki, és a gázdiffúzióról, a két kiváltó
berendezésről, valamint arról, hogy a fúziós H-bomba kifejlesztésén különösebb siker nélkül dolgoztak. Greenglass
ugyanebben az időben átadta ugyanennek az orosz kapcsolatnak, Harry Goldnak az A-bomba "implosziós
kioldószerkezetének" egy részének vázlatos vázlatát. Lehet, hogy voltak más kémkedési epizódok is, amelyekről most nem
tudunk, de az oroszoknak átadott információk, amelyekről most tudomásunk van, valószínűleg nem járultak hozzá jelentős
mértékben az A-bomba megvalósításához. A H-bombával később foglalkozunk. A gyakran hangoztatott állítások, miszerint
az oroszok nem tudták volna elkészíteni az A-bombát a kémkedésből szerzett információk nélkül, vagy azok az állítások,
miszerint az ilyen információk évekkel (vagy akár másfél évvel) felgyorsították a bomba megszerzését, igen valószínűtlenek,
bár ebben sem lehetünk biztosak. Bizonyára megmenekültek attól, hogy megpróbálkozzanak néhány nem jövedelmező
irányvonallal, de a bomba elkészítésének igazi problémái mérnöki és pénzügyi problémák voltak, amelyeket Oroszország
képes volt leküzdeni, mégpedig rohamléptekben, amint kiderült, hogy van egy ilyen bombánk. Ezt a tudást Hirosima
elpusztításával kapta meg a világ.

61. fejezet - A huszadik század mintája

A bomba Japán elleni bevetéséről szóló döntés korunk történelmének egyik kritikus fordulópontját jelzi A tudósoknak,
akikkel konzultáltak, nem volt információjuk a
magának a háborúnak a helyzetéről, fogalmuk sem volt arról, hogy Japán már milyen közel állt a véghez, és nem
rendelkeztek tapasztalattal ahhoz, hogy ítéletet alkothassanak ebben a kérdésben. A politikusoknak és a katonáknak nem volt
valódi fogalmuk az új fegyver természetéről, illetve arról a drasztikus forradalomról, amelyet az emberi élet számára
jelentett. Számukra ez egyszerűen egy "nagyobb bomba" volt, sőt egy "sokkal nagyobb bomba", és már csak ezért is
üdvözölték.
Néhányan, mint például Groves tábornok, azt akarták, hogy ezzel igazolják a 2 milliárd dollárt, amit elköltöttek. Egy nagy
csoport mellé állt, mert a kongresszus demokrata vezetői a kongresszus megfelelő eljárásain kívül engedélyezték ezeket a
kiadásokat, és együttműködtek abban, hogy mindkét ház szinte valamennyi tagja elől eltitkolják azokat, félrevezető
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előirányzatcímek alá rejtve őket. John W. McCormack többségi vezető (későbbi házelnök) egyszer félig tréfásan azt mondta
nekem, hogy ha a bomba nem működött volna, akkor büntetőjogi felelősségre vonásra számíthat. Néhány republikánus,
nevezetesen Albert J. Engel michigani képviselő, már korábban jelét adta annak, hogy a kongresszusi vizsgálatokat és az
újságok nyilvánosságát felhasználva kérdéseket kíván felvetni a közpénzekkel való visszaélésekkel kapcsolatban. A
hadügyminisztériumban a problémáról folytatott egyik megbeszélés során egy szakképzett mérnök, Jack Madigan azt
mondta: "Ha a projekt sikeres lesz, nem lesz semmilyen vizsgálat. Ha nem sikerül, akkor semmi mást nem fognak vizsgálni".
Ráadásul a légierő egyes tisztjei a háború utáni leszerelés és a pénzügyi előirányzatok drasztikus csökkentése során úgy
akarták megvédeni szolgálatuk relatív helyzetét, hogy egy sikeres A-bomba ledobását arra az érvre hivatkozva használták fel,
hogy Japánt inkább a légierő, mint a tengeri vagy szárazföldi erők győzték le.
Miután mindennek vége lett, a csendes-óceáni hadszíntér katonai hírszerzésének igazgatója, Alfred McCormack, aki
valószínűleg mindenkinél jobb helyzetben volt a helyzet megítéléséhez, úgy vélte, hogy a japán kapitulációt néhány hét alatt
el lehetett volna érni pusztán blokáddal: "A japánoknak már nem volt elegendő élelmiszerkészletük, és üzemanyagtartalékaik
gyakorlatilag kimerültek. Titokban elkezdtük az összes kikötőjüket aláaknázni, ami folyamatosan elszigetelte őket a világ
többi részétől. Ha mi hoztuk volna
ezt a műveletet logikusan befejeztük volna, a japán városok gyújtóbombákkal és más bombákkal való lerombolása teljesen
szükségtelen lett volna. Norstad tábornok azonban Washingtonban kijelentette, hogy ez a blokádakció a légierőhöz méltatlan,
gyáva eljárás volt. Ezért leállították."
... Hogy azóta milyen mértékben torzították el pártpolitikai célokra, azt láthatjuk azokból az egymásnak ellentmondó
vádakból, hogy a bombázásra irányuló erőfeszítések Németország legyőzése után lelassultak, és az ellenkező vádból, hogy
ebben az időszakban felgyorsultak. Az előbbi vád, amely a tudósokra irányult, különösen a chicagói menekültekre, akik az
eredeti lendületet adva Amerikának a bombát adták, az volt, hogy ezek a tudósok, élükön Szilárddal, náciellenes, szovjetbarát
és Amerika-ellenes volt, és kétségbeesetten dolgoztak a bombáért, amíg Hitler fenyegetést jelentett, de a bukásakor
elleneztek minden további munkát, mert attól féltek, hogy az túlságosan erőssé teszi az Egyesült Államokat a Szovjetunióval
szemben. Az ellenkező vád Noms, hogy a manhattani körzet egyre nagyobb lázzal dolgozott Németország veresége után,
mert Groves tábornok szovjetellenes volt. Ez utóbbi vád egyik változata az, hogy Groves rasszista volt, és hajlandó volt a
bombát nem fehérek, például a japánok ellen használni, de nem volt hajlandó a németek ellen. Igaz, hogy Groves 1945.
április 23-i jelentésében, amelyet Stimson miniszter két nappal később nyújtott be Truman elnöknek, azt állította, hogy
mindig is Japán volt a célpont. A "mindig" szó itt valószínűleg csak arra az időpontra vonatkozik, amikor felismerték, hogy a
bomba olyan nehéz lesz, hogy az európai hadszíntéren egyetlen amerikai repülőgép sem tudja kezelni, és ha ott használják,
akkor egy brit 1,ancasterről kell ledobni, míg a Csendes-óceánon a B-29-es képes kezelni.
... Az eredeti döntés a bomba elkészítéséről helyes döntés volt, amely azon a félelmen alapult, hogy Németország kapja meg
előbb. Ezen az alapon a projektet le lehetett volna állítani, amint Noms világossá vált, hogy Németországot nélküle is
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legyőzik. Addigra azonban más erők léptek a helyzetbe, olyan erők, amelyek túl erősek voltak ahhoz, hogy leállítsák a
projektet. Az is világos, hogy Japán legyőzéséhez nem volt szükség az atombombára, mint ahogyan nem volt szükség az
oroszok háborúba való belépésére vagy a japán szigetország amerikai inváziójára sem. De ismét más érdekeket és nem
racionális megfontolásokat érintő tényezők túl erősek voltak. Ha azonban az Egyesült Államok nem fejezte volna be a
bombaprojektet, vagy nem használta volna fel, a legvalószínűtlenebbnek tűnik, hogy a Szovjetunió a háború után
erőfeszítéseket tett volna a bomba megszerzésére.
Ennek több oka is van: (1) a bomba valódi jelentősége még távolabb állt a szovjet politikai és katonai vezetők előtt, mint a
miénk előtt, és túlságosan távol állt volna ahhoz, hogy megérje a megszerzésére irányuló erőfeszítéseket, ha a bombát soha
nem mutatják be; (2) a szovjet stratégiának nem volt érdeke a stratégiai bombázás, és a végső döntésük, hogy a mi
birtokunkban lévő bombát elkészítsék, a stratégiai elképzelések megváltoztatásával járt, és azzal az erőfeszítéssel, hogy
szinte a semmiből szerezzenek be egy olyan stratégiai bombázó repülőgépet (a Tu-4-et), amely képes a bombát szállítani; és
(3) a szovjet gazdasági erőforrásoknak a bomba elkészítésével járó terhelése nagyon nagy volt, tekintettel az orosz háborús
károkra. A tényleges bomba ismerete nélkül, amelyet az orosz vezetők az erejének bemutatásából szereztek, szinte biztosan
nem tettek volna erőfeszítéseket a bomba megszerzésére, ha nem használtuk volna Japán ellen. [Oroszország is dolgozott a
bombán. Oroszország akkoriban jól tudott a németek bombafejlesztési eredményeiről.]
Másrészt, ha nem vetettük volna be a bombát Japán ellen, meglehetősen képtelenek lettünk volna megakadályozni a szovjet
szárazföldi erők terjeszkedését, bárhová is vezényelték volna őket Eurázsiában 1946-ban és később. Nem tudjuk, hogy hová
vezényelték volna őket, mert nem tudjuk, hogy a Kreml telhetetlenül vágyik-e a hódításra, ahogy egyes "szakértők" állítják,
vagy csak puffer biztonsági zónákra törekszik, ahogy más "szakértők" hiszik, de az világos, hogy a szovjet előrenyomulási
parancsokat megakadályozta az A-bomba 1945 utáni amerikai birtoklása. Az viszont egyértelműnek tűnik, hogy a szovjet
erők végső soron elfoglalták volna egész Németországot, a Balkán nagy részét, valószínűleg Mandzsúriát, és esetleg más
peremterületeket Közép-Ázsiában, beleértve Iránt is. A szovjet hatalom ilyen mértékű előretörése a Rajna, az Adria és az
Égei-tenger felé teljesen elfogadhatatlan lett volna az Egyesült Államok számára, de az atombomba nélkül aligha tudtuk
volna megállítani. Ráadásul egy ilyen előrenyomulás kommunista vagy kommunista irányítású koalíciós kormányokhoz
vezetett volna Olaszországban és Franciaországban. Ha a szovjet erők Iránon keresztül a Perzsa-öbölig nyomultak volna
előre, az ilyen kommunista vezetésű kormányokhoz vezethetett volna Indiában és Afrika nagy részén.
Ezekből a megfontolásokból valószínűnek tűnik, hogy az atomprojekt amerikai felfüggesztése Németország legyőzése után,
vagy a bomba Japán elleni bevetésének elmaradása végül a bomba amerikai birtoklásához vezetett volna egy Oroszországgal
szembeni, egyébként elviselhetetlen alárendelt helyzetben, vagy akár háborúhoz is, hogy elkerüljék ezt a helyzetet (de a
háborútól kevés a remény, hogy elkerüljék ezt az alárendeltséget). Ez még akkor is bekövetkezett volna, ha az
Oroszországgal kapcsolatos két feltételezés közül az optimistábbat feltételezzük: (1) hogy ők maguk nem fognak hozzá a
bomba elkészítéséhez, és (2) hogy ők maguk nem telhetetlenül expanziósak.
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Összességében tehát úgy tűnik, hogy a kölcsönös nukleáris terror háború nélküli patthelyzete, amelyben a világ most él, jobb,
mint ami akkor következhetett volna be, ha az Egyesült Államok úgy döntött volna, hogy Németország legyőzése után
felfüggeszti az atomprojektet, vagy megtagadja annak Japán elleni alkalmazását. Bármely más lehetséges döntés (például
hatalmának nyílt demonstrálása a nemzetközi közönség előtt, hogy olyan nemzetközi szervezetet szerezzen, amely képes az
új hatalom ellenőrzésére) valószínűleg a már ismertetett két végkifejlet egyikéhez vezetett volna. De világosan el kell
ismerni, hogy a nukleáris terror sajátos patthelyzete, amelyben a világ most él, közvetlenül abból a két 1945-ben hozott
döntésből ered, hogy Németország legyőzése után folytatják a projektet, és hogy a bombát Japán ellen használják.
Ez a nukleáris patthelyzet viszont a huszadik században a világ minden területén átható következményekhez vezetett. A két
szuperhatalom között őrült versenyfutás kezdődik, hogy a tudomány és a racionalitás életre való alkalmazásában - kezdve a
fegyverekkel - felülmúlják egymást. Ez az erőfeszítés olyan drága felszereléseket biztosít és olyan szakértelmet követel meg
e felszerelések kezelőitől, hogy elavulttá teszi a tizenkilencedik század ideiglenesen besorozott polgári katonáinak
hadseregét, valamint az első világháború, sőt a második világháború "fegyveres hordáit", és magasan képzett, hivatásos,
zsoldos harcosok alkalmazását teszi szükségessé.
A specialisták hadseregének növekedése, amelyet de Gaulle tábornok 1934-ben előre jelzett, és amelyet mások is előre láttak,
lerombolja a politikai demokrácia három alapvető alapjának egyikét. Ez a három alap a következő: (I) az emberek viszonylag
egyenlőek a tényleges hatalomban; (2) az emberek viszonylag egyenlő mértékben férnek hozzá a kormányzati döntések
meghozatalához szükséges információkhoz; és
(3) az emberek pszichológiai hajlandósága arra, hogy elfogadják a többségi uralmat, cserébe azokért a polgári jogokért,
amelyek lehetővé teszik, hogy bármely kisebbség azon dolgozzon, hogy többséggé váljon.
Ahogy a fegyverfejlesztés lerombolta az első alapot, úgy a titkolózás, a biztonsági megfontolások és a kérdések növekvő
összetettsége a második alapot is aláásta. A harmadik, amely mindig is a leggyengébb volt a három közül, még mindig a
viszonylagos életképesség és a viszonylagos elfogadottság azon szakaszában van, mint a tizenkilencedik században, de
sokkal nagyobb veszélyben van a külső erők fenyegetése miatt, nevezetesen a másik két alapban bekövetkezett változások
miatt, valamint a külső háború vagy a hazai gazdasági összeomlás által jelentett nagyobb veszély miatt.
Az egyik nagy veszély e második alapot (a döntéshozatalhoz szükséges információk hozzáférhetősége) illetően a
racionalizáció terjedésének hatása. Miközben ez az információk automatikus és mechanikus tárolásához és visszakereséséhez
vezetett, az ilyen információk növekvő mennyisége és összetettsége alapján az automatikus elektronikus döntéshozatal
létrehozására irányuló törekvésekhez is vezetett. Az emberi lét alapvető jellemzőjéről - az ítélőképességről és a
döntéshozatalról - való lemondás nagyon veszélyes, és éppen arról a képességről való lemondás, amely az embernek sikert
adott a többi élőlénnyel folytatott evolúciós küzdelemben. Ha ezt az egész folyamatot ... most el akarjuk hagyni a
döntéshozatal valamilyen más, tudattalan és mechanikus módszere javára, amelyben az egyén rugalmasságát és tudatosságát
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egy merev csoportfolyamatnak rendeljük alá, akkor az embernek át kell adnia a helyét azoknak az életformáknak, például a
társas rovaroknak, amelyek ezt a módszert már a tökéletesség magas fokára fejlesztették.
Eugene Burdick és Harvey Wheeler nemrégiben megjelent regényének, a Fail-Safe-nek a középpontjába ezt az egész
folyamatot állították. Az embereknek a drága gépek bonyolult hálózatában automatákká való redukciója jól látható ebben a
könyvben. A képhez két pontot kell hozzátenni: (1) Nem kell egy felrobbant kondenzátor, mint a könyvben, hogy a helyzet
teljes veszélyességét kibontakoztassa; ez a helyzet önmagában is veszélyes, még akkor is, ha tökéletesen működik; és (2) a
könyvben szereplő végső totális katasztrófa elkerülése, mert néhány ember a csúcson és a csúcs közelében képes volt
újrakezdeni a döntés, az önfeláldozás, a felebaráti szeretet és a jövőbe vetett remény emberi funkcióit, nem fedheti el azt a
tényt, hogy a történetben az egész világ perceken belül elérte, hogy erőforrásait átadja a rovaroknak.
A helyzet kimenetelétől függetlenül egyre világosabb, hogy a huszadik században a szakértő felváltja ... a demokratikus
szavazót a politikai rendszer irányításában. Ennek oka, hogy a két rendszer közötti kapcsolatokban a laissez faire helyébe
elkerülhetetlenül a tervezés lép. Ez a tervezés nem biztos, hogy egységes vagy egységes lesz, de olyan tervezés lesz,
amelyben a rendszer fő kereteit és működési erőit a kormányzati oldal szakértői határozzák meg és korlátozzák; majd a
gazdasági oldal nagy egységein belül a szakértők e meghatározott korlátok között végzik a tervezést. Remélhetőleg a
választás és a szabadság elemei megmaradnak a hétköznapi ember számára, mivel szabadon választhat két szemben álló
politikai csoport között (még akkor is, ha ezeknek a csoportoknak a szakértők által meghatározott politikai paramétereken
belül kevés politikai választási lehetőségük van), és választhat, hogy gazdasági támogatását egy nagy egységről egy másikra
cserélje.
egy másikra. De általában véve szabadságát és választási lehetőségeit nagyon szűk alternatívákon belül szabályozza az a
tény, hogy születésétől fogva megszámozzák, és számként követik végig az oktatási képzésén, a kötelező katonai vagy egyéb
közszolgálaton, az adófizetésén, az egészségügyi és egészségügyi követelményein, valamint a végső nyugdíj- és haláleseti
juttatásain.
Végül, két-három generáción belül, ahogy az átlagember, aki nem szakértő vagy képzett hivatásos katona vagy kiemelkedő
ipari vezető, egyre kevésbé lesz a kormány számára személyes érdekeltségi körébe tartozó személy, a kormányzathoz fűződő
kapcsolatai egyre kevésbé lesznek közvetlenek, és egyre inkább közvetítőkön keresztül fognak zajlani. Némi elmozdulás
ebbe az irányba már most is megfigyelhető azokban az esetekben, amikor azok az adófizetők, akiknek jövedelme teljes
egészében bérből vagy fizetésből származik, azt tapasztalják, hogy a teljes adójukat már a munkaadójuk fizeti, vagy abban,
hogy a katonai behívóknak egyre kevésbé van szükségük arra, hogy az elnöktől kapott levéllel hívják be őket szolgálatra.
Egy ilyen helyzet kialakulása, egyfajta neo-feudalizmus, amelyben az átlagemberek és a kormányzat kapcsolata megszűnik
közvetlen lenni, és egyre inkább közvetítőkön keresztül történik (akik inkább magán-, mint állami hatóságok), ... [már
megérkezett].
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A nukleáris rivalizálás egyik következménye a nemzetközi jog és a nemzetközi közösség szinte teljes megsemmisülése volt,
ahogyan a XVII. század közepétől a XIX. század végéig léteztek. Ez a régi nemzetközi jog számos olyan éles, racionális
megkülönböztetésen alapult, amelyek ma már nem léteznek; ezek közé tartozik a háború és a béke közötti különbségtétel, a
semlegesek jogai, a harcolók és a nem harcolók közötti különbségtétel, az állam természete, valamint a közhatalom és a
magánhatalom közötti különbségtétel. Ezek mostanra vagy megsemmisültek, vagy nagy zűrzavarban vannak. Már láttuk,
hogy a harcosok és a nem harcolók, valamint a semlegesek és a hadviselő felek közötti különbségtétel eltörlődött az első
világháborúban a britek által végrehajtott intézkedések következtében. Ezek a semleges országok, például Hollandia
blokádjával és a hajózási vizeken úszó aknák használatával kezdődtek. A németek a belga civilek elleni cselekményekkel és
válogatás nélküli tengeralattjáró-háborúval torolták meg. Az ilyen jellegű akciók a második világháborúban folytatódtak a
brit éjszakai bombázásokkal, amelyek célja a polgári morál lerombolása volt a munkáslakások lerombolásával (Lord
Cherwell kedvenc taktikája), valamint a Tokió elleni amerikai tűzharcokkal. Az első atombomba bevetéséről szóló amerikai
beszámolókban általában azt állítják, hogy a céltervezés a katonai célpontok kiválasztásán alapult, és még ma sem köztudott,
hogy a kabinet szintjéről származó hivatalos utasítások ebben a kérdésben kifejezetten azt mondták, hogy "munkáslakásokkal
körülvett katonai célpontok". A terror háború utáni egyensúlya a nem harcolók és a semlegesek teljes semmibevételének
csúcspontját John Foster Dulles politikájában érte el, aki az álszent vallást a "masszív megtorlással, bárhol és bármikor, ahol
és amikor csak jónak látjuk" kombinálta a nem harcolók vagy semlegesek teljes megsemmisítésével.
A hagyományos nemzetközi jog legtöbb más aspektusa is megsemmisült. A hidegháború keveset hagyott a háború és a béke
közötti régi különbségtételből, amelyben1 a háborúkat formálisan kellett meghirdetni és formálisan lezárni. Hitler
figyelmeztetés nélküli támadásai; a koreai háború, amely sem a nemzetközi jog, sem az amerikai alkotmányjog szerint nem
volt "háború" (mivel a Kongresszus nem "hirdette meg"); és az a tény, hogy nem írtak alá békeszerződést a
világszervezetekkel.
Németországgal a második világháború befejezésére, miközben mi már mindenféle be nem jelentett háborús tevékenységet
folytatunk a Szovjetunió ellen, együttesen eltörölték a háború és a béke közötti számos olyan különbséget, amelyet Grotius
halála előtti ötszáz évben (1645-ben) olyan fájdalmasan megalapoztak.
E veszteségek többsége nyilvánvaló, de vannak mások is, amelyek ugyanolyan jelentősek, de még nem ismerik fel széles
körben. A nemzetközi jog fejlődése a késő középkorban és a reneszánsz korszakban nemcsak az általunk jelzett
megkülönböztetésekre törekedett, a "feudális rendezetlenség" elleni reakcióként; arra is törekedett, hogy éles különbséget
tegyen a közhatalom és a magánhatalom között (hogy megszabaduljon a dominia feudális doktrínájától), és hogy a
szuverenitás új doktrínáját magában foglaló közhatalom éles kritériumait állítsa fel. Az ilyen szuverenitás egyik fő kritériuma
a béke fenntartásának képessége volt, valamint a törvény és a rend érvényre juttatása egy meghatározott területen; az egyik
legnagyobb eredménye az önkényes, nem szuverén magánhatalmak - mint például a rablóbárók a szárazföldön vagy a
kalózkodás a tengeren - felszámolása volt. E felfogás szerint a szuverenitás legfőbb bizonyítékává a rend és a rend
fenntartására való képesség vált, és a szuverenitás birtoklása lett a közhatalom és az állam létezésének egyetlen jele. Mindez
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mára megsemmisült. Az 1931-es Stimson-doktrína ...a Vörös Kína elismerésének amerikai elutasításával az elismerést a rend
fenntartására való képesség objektív kritériumáról a kormányforma jóváhagyásának vagy a kormány belpolitikai
magatartásának szubjektív kritériumára helyezte át.
A nemzetközi jog lerombolása, akárcsak a nemzetközi rend lerombolása, ennél sokkal messzebbre ment. Amíg egy állam
szuverenitásának, és így elismerésének fő kritériuma a rend fenntartására való képesség volt, addig az államokat a
nemzetközi jogban egyenlőnek tekintették. Ezt a felfogást elméletben még mindig elismerik az olyan szervezetek, mint az
ENSZ Közgyűlése. A nukleáris fegyverek elérése azonban a hidegháborúban két szuperhatalom létrehozásával
megsemmisítette az államok egyenlőségének tényét. Ennek az volt a nyilvánvaló következménye, hogy két szintű Hatalmak
jöttek létre: közönséges és szuperhatalmak; de kevésbé nyilvánvaló, de annál jelentősebb következménye volt, hogy lehetővé
tette az alacsonyabb hatalmi szintű államok létezését, amelyek messze a közönséges Hatalmak szintje alatt vannak. Ez azért
alakult ki, mert a két szuperhatalom nukleáris patthelyzete a nukleáris háború kirobbanásától való félelem ernyőjét hozta
létre, amely meghamisította a két szuperhatalom cselekvőképességét.
Ennek eredményeként mindenféle csoportok és egyének mindenféle cselekedetet megtehettek a törvény és a rend
lerombolására anélkül, hogy elszenvedték volna a közönséges hatalmak vagy a szuperhatalmak erőszakos megtorlásának
következményeit, és államként ismerhették el őket, amikor még teljesen hiányoztak belőlük az államiság hagyományos
attribútumai. Például a Léopoldsville-i csoportot az egész Kongó valódi kormányaként ismerték el annak ellenére, hogy
képtelenek voltak a törvény és a rend fenntartására a területen (vagy akár magában Léopoldsville-ben). Hasonló módon egy
1962-es jemeni lázadókból álló bandát azonnal elismertek, mielőtt bármilyen bizonyítékot adtak volna arra, hogy képesek
fenntartani az ellenőrzést, vagy hogy készek vállalni a jemeni állam meglévő nemzetközi kötelezettségeit, és mielőtt
megállapítást nyert volna, hogy igazak voltak a király megölésére vonatkozó állításaik. Togóban a következő évben
elégedetlen katonák egy csoportja megölte az elnököt, Sylvanus Olympiót, és egy visszahívott politikai száműzöttel váltotta
fel.
A nukleáris patthelyzet ernyője alatt a régi államok határait a kívülállók által támogatott gerillák konfliktusba keverednek;
külső kormányok gyilkosságokat vagy lázadásokat támogatnak, ahogyan az oroszok tették 1958 júliusában Irakban, vagy
ahogyan Nasszer Egyiptomban Jordániában, Szíriában, Jemenben és másutt az 1953 utáni időszakban, és ahogyan az
amerikai CIA tette több helyen, sikeresen Iránban 1953 augusztusában és Guatemalában 1954 májusában, vagy nagyon
sikertelenül, mint az 1961 áprilisi kubai invázióban. A hidegháborús ernyő alatt kis csoportok vagy területek államként való
elismerést szerezhetnek anélkül, hogy az államiság hagyományos jellemzőit, nevezetesen azt, hogy képesek legyenek
határaikat erőszakkal fenntartani szomszédaikkal szemben, és képesek legyenek e határokon belül a rendet fenntartani,
bizonyítani kellene. Ezt vagy úgy érhetik el, hogy biztosítják valamilyen külső hatalom (általában titkos) beavatkozását, vagy
akár úgy, hogy megakadályozzák egy elismert hatalom beavatkozását, félve attól, hogy nukleáris vagy kisebb konfliktust
idéz elő. Ily módon a kevés állammal rendelkező területek (mint például Délkelet-Ázsia) sok államra szakadtak szét; államok
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szűntek meg vagy jelentek meg (mint Szíria 1958-ban és 1961-ben); és úgynevezett új államok jöttek létre pontszerűen, a
politikai hatalom hagyományos realitásaira vagy a nemzetközi jog bevett eljárásaira való hivatkozás nélkül.
Az Egyesült Nemzetek Szervezetében tagként nyilvántartott különálló államok száma az 1945-ös 51-ről 1958-ban 82-re,
1961-ben 104-re emelkedett, és folyamatosan nőtt. A legerősebb és a leggyengébb közötti hatalmi különbség csillagászati
méretűvé vált, és a nemzetközi kapcsolatok egész mechanizmusa - az ENSZ-szervezeten kívül és belül egyaránt - egyre
távolabb került a hatalmi megfontolásoktól vagy akár a valóságtól, és a szimbólumok, a presztízs, a személyes büszkeség és a
kicsinyes harag szubjektív megfontolásaiba bonyolódott. 1963-ra az egyes afrikai törzsek az államiság ENSZ-tagságon
keresztüli elismerését tűzték ki célul, még akkor is, ha nem rendelkeztek olyan anyagi forrásokkal, amelyekkel támogatni
tudtak volna egy delegációt az ENSZ New York-i székhelyén vagy bármely nagyobb ország fővárosában, és valójában
képtelenek voltak a rendfenntartó rendőri erők irányítására saját törzsi területeiken.
Ily módon a hidegháborún belüli nukleáris patthelyzet fennállása tovább vitte a hagyományos nemzetközi jog teljes
megsemmisülését és az állam és a közhatalom bevett fogalmainak fokozatos értelmét vesztését, és megnyitotta az ajtót a
hatalom feudalizálódása előtt, amely némileg hasonlít ahhoz, amit a modern államrendszer és a nemzetközi jog alapítói a
tizenkettedik századtól a tizenhetedik századig tartó időszakban igyekeztek leküzdeni.
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Tizenhetedik rész.
A nukleáris rivalizálás és a hidegháború, az amerikai atomfölény: 1945-1950
62. fejezet - A tényezők

Történelmi szempontból az 1945-től 1963 elejéig tartó időszak egységet alkot. Ebben az időszakban számos tényező hatott
egymásra, hogy egy nagyon bonyolult és rendkívül veszélyes eseménysorozatot mutasson. Az, hogy az emberiség és a
civilizált élet átvészelte ezt a majdnem két évtizedes időszakot, inkább számos szerencsés véletlennek tulajdonítható, mint a
két szembenálló politikai blokk vagy a semlegesek különleges ügyességének.
Az időszak egésze annyira összetett, hogy egyetlen történész sem tett sikeres kísérletet arra, hogy egységként mutassa be.
Ehelyett általában különálló, viszonylag elszigetelt fejlemények sorozataként kezelik, mint például a távol-keleti események,
az Egyesült Államok belföldi története, a szovjet belföldi történelem, a tudomány és a technológia fejlődése, a semlegesek
felemelkedése és egyéb fejlemények. Az ilyen bemutatás nem megfelelő, mert meghamisítja azt a történelmi tényt, hogy ezek
(és más fejlemények) egyidejűleg történtek, és folyamatosan egymásra reagáltak. Ráadásul az egész időszak központi ténye,
amely az összes többit uralta, az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti tudományos és technológiai rivalizálás volt, mert
ez a rivalizálás képezte a hidegháború alapját és magját, amelyet mindenki elismert, mint a korszak meghatározó politikai
tényezőjét.
Sajnos a hidegháborút szinte mindig olyan kifejezésekkel írják le, amelyek kisebb hangsúlyt fektetnek a szovjet-amerikai
technológiai rivalizálás szerepére, vagy akár el is hanyagolják azt. Ez azért történik, mert a legtöbb történész nem érzi magát
kompetensnek ennek megvitatására; de főként azért, mert a bizonyítékok nagy része titkos. Az ilyen titkolózás miatt a
szovjet-amerikai technológiai rivalizálás története két, egymástól meglehetősen különböző, sőt egymásnak ellentmondó
részre esik: (1) mi volt a valós helyzet, és (2) mit hitt a közvélemény a helyzetről. Például 1954-1955-ben a Szovjetuniónak
sok hónappal előttünk volt termonukleáris, úgynevezett H-bombája, miközben a közvélemény ennek az ellenkezőjét hitte;
1960 végén pedig az egész világon elterjedt volt az úgynevezett "rakétaveszteség", vagyis az amerikaiak alulmaradása a
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nukleáris rakétafegyverek terén, miközben ilyen alulmaradás nem létezett; és végül, több éven át, 1957-től körülbelül 1960ig, az oroszok a rakétatechnológia és a rakétairányító mechanizmusok terén általában véve megelőzték az Egyesült
Államokat és a szabad világot, bár ez sem akkor, sem később nem tükröződött a nukleáris rakétafegyverek terén mutatkozó
fölényben, mivel egyidejűleg a rakéták nukleáris robbanófejei terén is alulmaradtak, ami mind a robbanófegyverek
számában, mind a változatosságában jelentős különbséget jelentett.
A világhelyzet e központi tényezőjével foglalkozva a történésznek a mindkét fél részéről fennálló titoktartás miatt nem áll
módjában biztos vagy végleges ítéleteket hozni, és egyszerűen csak a rendelkezésre álló információk alapján kell a helyzetet
körültekintően megbecsülnie.
Sajnos ennek a tényezőnek a hatása annyira központi, és így annyira mindent átható, hogy az, hogy nem lehetünk biztosak a
tényekben ebben a kérdésben, sok más területre, például John Foster Dulles külpolitikájára vagy az úgynevezett
"atomkémkedési ügyek" valódi jelentőségére vonatkozóan, meglehetősen sok bizonytalanságot hoz. Ez a bizonytalanság
azonban mindig jelen van a közelmúlt történelmi elemzésében, és a legtöbb történész, tudván, hogy a dokumentumok és így a
tények sem állnak rendelkezésre a kortárs történelem (mondjuk az elmúlt húsz év) esetében, általában másokra,
politológusokra, újságírókra vagy életrajzírókra bízza a közelmúltat.
Az 1945-1963 közötti időszak történetében hat fő tényezőt kell kiemelni: (1) a hidegháború és a nukleáris egyensúly; (2) a
leszerelés és az újbóli leszerelés, különös tekintettel a szolgálatok közötti rivalizálásra és az ipari komplexumok nyomására;
(3) a pártpolitikai küzdelmek az Egyesült Államokban, középpontban az unilateralizmus felemelkedésével és hanyatlásával;
(4)
személyes politikai küzdelmek a Szovjetunióban, középpontban a Sztálin utódlásával; (5) a blokkon belüli ellentétek,
középpontban az Egyesült Államok és szövetségesei közötti kapcsolatokkal az egyik oldalon, valamint a Szovjetunió és
szatellitjei közötti kapcsolatokkal a másik oldalon; és (6) a semlegesség szerepe, a visszamaradt nacionalizmusok és a
gyarmatellenesség körül forogva. A korszak története csak e hat tényező kölcsönhatásából érthető meg, annak minden
összetettségében, egyszerre kezelve, de mielőtt erre kísérletet tennénk, röviden meg kell vizsgálnunk minden egyes tényezőt
külön-külön, hogy meghatározzuk fogalmainkat és felállítsuk a másodlagos időrendi sorrendet.
A hidegháború, mint a következő fejezetben látni fogjuk, Németország, Japán, Franciaország és Olaszország vereségeinek,
valamint a nacionalista Kína összeomlásának elkerülhetetlen következménye volt, de akut és tartós válsággá a nukleáris
fegyverek megléte és a rakéták kifejlesztése emelte. Ez a kombináció az ember mint civilizált lény fennmaradását fenyegette,
bár valószínűleg nem fenyegette az ember további létezését egy nukleáris holokauszt után, egy lealacsonyított társadalmi
szinten, mint különálló élőlényfaj. Az emberiség kipusztulásától való félelmet sok jó szándékú, tévedésben lévő vagy zsoldos
ember terjesztette, és talán Nevil Shute On the Beach című regényének kereskedelmi sikerében érte el tetőpontját, mind
regényként, mind mozifilmként. Az ember megsemmisítése, ahogyan azt az ilyen művek bemutatják, technikailag lehetséges,
de biztosan nem a totális termonukleáris háborúban használt fegyverek eredményezik. Mindig fennáll azonban annak a távoli
771

lehetősége, hogy egy olyan őrült, mint Hitler, úgy dönt, hogy bosszúból, mert meghiúsultak őrült ambíciói, elpusztítja az
emberi fajt. Ezt többféleképpen is meg lehetne tenni, a legegyszerűbb az lenne, ha nagyszámú termonukleáris bombát vastag
kobaltrétegbe burkolnának; az ebből származó radioaktív kobalt 60-as sugárzás ki tudna irtani minden állati életet a Földön
(kivéve a legtöbb növényt, rovart és egyéb gerinctelen állatot). Egyetlen épeszű politika sem használna ilyen bombát, mivel a
kobalt 60 320-szor radioaktívabb, mint a rádium, és legalább négyszáz ilyen, egyenként legalább egy tonnás bombára lenne
szükség ahhoz, hogy annyi radioaktivitás szabaduljon fel, hogy a Föld összes állati életét kioltsa.
Azonban még kobaltbomba nélkül is, bármilyen kiterjedt nukleáris háború emberek százmillióit ölné meg, és elegendő
radioaktivitást szabadítana fel ahhoz, hogy olyan kiterjedt genetikai károkat okozzon, hogy az emberek következő generációi
jelentős százalékban szörnyetegeket hoznának létre; ez a tény, a madárvilág genetikai károsodásával kiegészítve, olyan
helyzetet teremthet, amelyben az emberek képtelenek lennének sikeresen versenyezni a rovarokkal (amelyek sokkal
immunisabbak a radioaktivitás okozta genetikai károsodásra ) .
A nukleáris fegyverek egyensúlya a hidegháború egyik központi tényezője, mivel addig nem jöhet létre megállapodás a
nukleáris kísérletek beszüntetéséről, a nukleáris leszerelésről, a hagyományos leszerelésről vagy a feszültség enyhüléséről,
amíg mindkét fél el nem ismeri, hogy a nukleáris egyensúly (az úgynevezett "nukleáris patthelyzet") megvalósult. Ez 1950
elején közel állt a megvalósuláshoz, amikor mindkét fél rendelkezett atomfegyverekkel, de akkoriban Truman elnök
utasítása, hogy folytassák a hidrogénbomba kifejlesztését, megsemmisítette. Ez 1962 végéig nem valósult meg újra, mert
amikor 1956-ra mindkét félnek sikerült a H-bombát megvalósítania, ezt az egyensúlyt a rakétaverseny zavarta meg, amely a
legszélesebb egyensúlytalanságát a szovjet "Szputnyik" sikerével érte el, a
1957 októberében. Ez vezetett az ezt követő, 1957-1962 közötti, nukleáris robbanófejjel ellátott interkontinentális ballisztikus
rakéta (ICBM) megszerzéséért folytatott versenyhez.
1963-ra, amikor mindkét fél rendelkezett ezekkel a fegyverekkel, kialakult a terror egyensúlya, és lehetővé vált a tárgyalás.
Tény, hogy az egyensúly nem volt egyenlő, mivel az amerikaiak teljes atomháborús képessége 1963-ban messze meghaladta
a Szovjetunióét, de a fegyverfejlesztés nagyjából ugyanoda jutott; az Egyesült Államok sebezhetőbb volt Oroszország
kevesebb fegyverével szemben, mivel lakosságának nagyobb része ipari és városi lakosság volt, a Szovjetuniónak pedig más
területeken voltak növekvő problémái, nevezetesen a kommunista Kínától való elidegenedése. Ugyanakkor a nyugati
blokkban durva repedések kezdtek megjelenni De Gaulle azon törekvéseitől, hogy Európát az amerikai táborból a harmadik
("semleges") erőbe fordítsa. Körülbelül ugyanekkor az 1962 októberében bekövetkezett kubai válság - némileg az 1898-as
fasodai válsághoz hasonlóan - azáltal, hogy az Egyesült Államokat és a Szovjetuniót egy olyan háború szélére sodorta,
amelyet egyikük sem akart, mindkettőjük számára nyilvánvalóvá tette a kölcsönös tévedések egyensúlyát és azt, hogy
valamit tenni kell ellene. Mindez az 1945-ben kezdődött történelmi időszak végét jelentette.
Az 1945-1963 közötti időszak nukleáris egyensúlytörténetének fő alfejezetei a következők:
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Az amerikai atommonopólium az 1945. júniusi Alamogordótól az első szovjet atombomba ("Joe I") 1949. augusztusi
megjelenéséig.
Rövid nukleáris egyensúly 1949-től 1950-ig.
A verseny a hidrogénbombáért 1950 januárjától az első amerikai hidrogénfúzión keresztül Eniwetoknál 1952 novemberében
és az első szovjet H-bomba 1953. augusztusi robbanásán át a gyakorlati termonukleáris fegyver amerikai eléréséig 1954
márciusában. Ez a verseny még két évig folytatódott, mivel mindkét fél megpróbálta tökéletesíteni az új fegyvert, mint légi
bombát. Az Egyesült Államok 1956. május 21-én hajtotta végre az első sikeres fúziós bomba légi ledobását - szinte biztosan
később, mint a hasonló szovjet kísérlet.
Az 1956 és 1962 közötti, az ICBM-ért folytatott versenyt széles körben félreértették, mivel mindkét fél
propagandahazugságai igyekeztek elfedni a valós helyzetet, és gyakran még saját magukat is összezavarták. Alapvetően a
probléma kezdetben az volt, hogy hogyan lehet kombinálni a 9000 font súlyú amerikai nagaszaki bombát a német V-2
rakétával, amely 1700 font robbanófejet szállított csak 200 mérföldre. A szovjet kormány a rakéta teljesítménye és a
nukleáris hasznos teher közötti szakadékot úgy igyekezett áthidalni, hogy egy erősebb rakéta kifejlesztésén dolgozott, míg az
amerikaiak a légierő és a repülőgépipar ellenállása ellenére úgy igyekeztek áthidalni a szakadékot, hogy kisebb bombákat
szereztek. A verseny eredménye az lett, hogy a szovjet kormány egy sor igen nagy teljesítményű rakétahajtóművet szerzett
be, amelyek tolóereje 800 000 font és 1,5 millió font között mozgott, és egytől több mint hét tonna tömegű kapszulák
kilövésére voltak képesek. Ezeket 1957 októberétől kezdve mutatták be az ámuló világnak.
Ezek a szovjet űrsikerek az amerikai erőfeszítéseket a rakétahajtóművek terén nagyon másodrangúnak tűntették fel, de ez a
benyomás meglehetősen félrevezető volt. Teljesen igaz volt, hogy az Egyesült Államok 1957-1960-ban nem rendelkezett
olyan nagy teljesítményű rakétahajtóművekkel, amelyek képesek lettek volna nagy űrjárműveket pályára vagy a Hold mellé
repíteni (ahogyan azt a 3245 kilós szovjet Lunik I. 1959 januárjában tette), de az Egyesült Államok ebben az időszakban
nagyszámú, sokféle méretű hasadó- és fúziós robbanófejjel rendelkezett, és gyorsan fejlesztett közepes teljesítményű
rakétákat, amelyek képesek voltak ezeket nagy távolságokra eljuttatni. Valójában az első
amerikai ICBM-et 1957 decemberében, két hónappal az I. Szputnyik után lőtték ki Cape Canaveralról, és 1958
novemberében teljes hatótávolságba került.
1961-re az Egyesült Államok változatos választékkal rendelkezett rakétákból, tróth szilárd és folyékony üzemanyaggal,
némelyik percek alatt kilőhető volt, és nukleáris robbanófejeket tudott hordozni, amelyek robbanóereje a mindössze 750 000
tonna TNT-nek (tehát a hirosimai A-bomba erejének negyvenháromszorosának) megfelelőtől az 5 000 000 vagy annál is több
tonna TNT-ig terjedt. Ezeket l.000-től több mint 6.000 mérföldig terjedő távolságokra lehetett eljuttatni, és olyan
pontossággal, hogy legalább a felét a célponttól 3 mérföldön belül körkörösen lehetett célba juttatni.
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Ezek a fejlesztések a Szovjetuniónak jóval kisebb számú, 20 megatonnás (20 000 000 tonna TNT) robbanófej hordozására
alkalmas óriásrakétát hagytak, de olyan nagyokat, hogy ezek helyét hamarosan kikémlelték az amerikai magasan repülő U-2
fotórepülőgépek. A Szovjetunió, hogy orvosolja ezt a túlhangsúlyozott méretet, 196r októberében megszegte a nukleáris
robbanószerkezetek tesztelésére 1958 októbere óta érvényben lévő moratóriumot, és felrobbantotta a legkülönfélébb kis
bombákat I-től 5 megatonnáig, valamint egy 25 megatonnás gigantikus és egy 58 megatonnás kolosszális bombát; ez utóbbi,
a valaha felrobbantott legnagyobb bomba, egyharmadát tette ki az 1945-től a korábbi tesztek 1958 decemberi befejezéséig
tartó összes korábbi nukleáris robbanásnak.
Még e végső tesztek előtt, 1960-ban a Pentagon óriási elektronikus számítógépein bonyolult számítások végeztek becsléseket
egy feltételezett totális nukleáris háború következményeiről 1963 júniusában. Két válasz volt: (1) Ha a Szovjetunió csapna le
először, és az Egyesült Államok megtorolná, a háború egyetlen nap alatt véget érne egy orosz győzelemmel, amelyben ők
220 millió lakosukból 40 millió halottat és ipari kapacitásuk 40 százalékát veszítenék el, míg Amerika 195 millió lakosából
150 millió halottat és iparának 60 százalékát semmisítenék meg. (2) Ha az Egyesült Államok csapna le először nukleáris
támadással, válaszul a szovjet szárazföldi csapatok Németországba való előrenyomulására, 75 millió orosz és 110 millió
amerikai halna meg, mindkettőjük iparának fele megsemmisülne, és egyikük sem győzhetne. Ezen az alapon a feszültség
némi enyhítése elengedhetetlenné vált, amint a szovjetek megelégedhettek azzal, hogy 1961-1962-es nukleáris kísérleteikkel
patthelyzetet értek el.
A nukleáris képességek e négylépcsős sorrendjéhez szorosan kapcsolódik a stratégiai tervezés egészen más, négylépcsős
sorrendje. Ez azzal foglalkozik, hogy mit tervezünk tenni, és nem azzal, hogy mire vagyunk képesek. Amerikai részről ez
négy szakaszból áll, a következők szerint:
"Nagyhatalmi együttműködés" az Egyesült Nemzetek Szervezetén belül, 1945-1946.
A szovjet terjeszkedés "megfékezése" minden rendelkezésre álló eszközzel, beleértve a másoknak nyújtott gazdasági
segítséget (Marshall-terv), a hagyományos erőket (mint a NATO-ban) és a nukleáris fegyvereket, 1946-1953.
"Felszabadítás", "tömeges megtorlás" és az "új szemlélet", 1953-1960. Ez az időszak, amely John Foster Dulles
külügyminiszter befolyásához kötődik, szlogenekkel és meglehetősen irreális politikával igyekezett kezelni a külföldi
válságokat, amelyeket soha nem lehetett volna alkalmazni. Szövetségeseinket, a semlegeseket, sőt még az oroszokat is
figyelmen kívül hagyták és gyakran megvetették, miközben a külügyminisztérium részt vett abban, amit maga Dulles 1956
januárjában úgy nevezett, hogy "a háború szélére ment". Ez a politika a kormányzati kiadások csökkentésére és a
költségvetés egyensúlyának megteremtésére törekedett azáltal, hogy csökkentette az összes helyi vagy hagyományos
háborúra fordított kiadásokat, és arra a fenyegetésre alapozta stratégiánkat és külpolitikánkat, hogy minden olyan szovjet
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előrenyomulást, amelyet nem értünk egyet, "masszív megtorlással", mindenütt, ahol mi azt megfelelőnek ítéljük, egyoldalúan
(szövetségeseinkkel való konzultáció nélkül) és "első csapás" alapon (vagyis akkor is ezt tennénk, ha a Szovjetunió nem
támadott volna meg minket és nem használt volna atomfegyvereket). Ez a politika reménytelenül felelőtlen volt, és nemcsak
elidegenítette a szövetségeseket (például Franciaországot) és a semlegeseket (például Indiát), de nem is lehetett alkalmazni,
mivel soha nem alkalmaznánk ilyen öngyilkos és hatástalan taktikát, hogy válaszoljunk egy kommunista helyi
előrenyomulásra Koreában, Délkelet-Ázsiában, Tibetben, Afganisztánban, Iránban, Egyiptomban, Jugoszláviában vagy a
szovjet blokk perifériáján lévő legtöbb más helyen. Ez a politika ténylegesen, ha nem is elméletben, de magára hagyta a
NATO-t, és azt jelentette, hogy nyilvánosan elfogadtunk egy olyan politikát, amelyet soha nem fogunk végrehajtani; mert
még ha hajlandóak is lennénk elfogadni a szovjet nukleáris ellencsapás teljes következményeit a mi "masszív
megtorlásunkra", akkor sem tudnánk soha győzni egy ilyen háborúban, mivel a szovjet szárazföldi erők a 125
hadosztályukkal Európában könnyen felül tudnák múlni a NATO 25 hadosztályát, és elfoglalnák egész Európát NagyBritannia és Spanyolország kivételével. A Kreml vezetői Párizsba vagy Rómába (esetleg a Vatikánba) költözve
elérhetetlenek lennének számunkra, és nukleáris fenyegetés alatt tarthatnák Londont, miközben mind az Egyesült Államok,
mind a Szovjetunió elpusztulna. A Dulles-doktrína nem a cselekvés doktrínája volt, hanem kizárólag a fenyegetés doktrínája,
mivel arra számított, hogy a fenyegetés önmagában megállítja a szovjet előrenyomulást, és hogy soha nem lesz szükség a
fenyegetés végrehajtására. A politika csak azért működött abban az értelemben, hogy a világ és az Egyesült Államok átélte,
mert a Szovjetunió ugyanakkor a Sztálin halála (1952. március 5.) és Hruscsov teljes hatalomra kerülése (1957. július 4-től
1958. március 27-ig) közötti "interregnumban" volt. Az utolsó két évet az Eisenhower-kormányzat azon erőfeszítései
töltötték ki, hogy visszatérjen egy működőképesebb, a szovjet akciókra adott különféle válaszokon alapuló védelmi
politikához, és mindezt úgy tegye, hogy sem Dulles-t nem utasította el, sem a költségvetést nem hozta túlzottan egyensúlyba.
A "fokozatos elrettentés" 1960-tól kezdődően valójában arra irányuló erőfeszítés volt, hogy visszatérjenek az 1950-es
politikához, amelyet a Nemzetbiztonsági Tanács 1950. márciusi NSC 58-as dokumentuma szorgalmazott, és általában Robert
Oppenheimer tanácsaihoz, mielőtt nyilvános karrierjét 1953-ban a "masszív megtorlás" hívei tönkretették volna. Ez az
újjáélesztett doktrína a szovjet agresszióra adott fokozatos és változatos stratégiai választ követelte, amelyet a
szövetségeseinkkel való együttműködéssel, a semlegesek semlegességhez való jogának elismerésével, a mindkét csoportnak
nyújtott fokozott gazdasági és kulturális támogatással, valamint a Szovjetunióval szembeni feszültség enyhítésével
kombináltak.
kulturális és tudományos együttműködés révén. Ennek a széleskörű és változatos programnak1 középpontjában a lehetséges
háború legalább négy szintjének kidolgozása állt: (1) háború hagyományos fegyverekkel;
taktikai atomfegyverek hozzáadása; (3) stratégiai nukleáris támadás "városok nélkül" alapon (a támadások csak a szovjet
katonai bázisok és létesítmények ellen irányulnak); és (4) a "totális pusztító válasz". Mindegyiknek voltak alfokozatai, és
olyan megoldatlan problémákat vetettek fel, mint például az "eszkaláció", vagyis annak lehetősége, hogy egy szint
fokozatosan egy intenzívebb szintre fejlődik a harc hevében. Ráadásul az ilyen összetett válaszok hatalmas pénzkiadásokat
igényeltek, még akkor is, ha az egész megvalósítása több évre oszlott. De ez a költség, úgy vélték, megéri, mivel a "városok
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nélküli" alapon történő nukleáris hadviselés a háború első hetében mintegy 100 millió amerikai életet mentene meg a "totális
pusztulás" szintjén történő háborúhoz képest. Az egész stratégiai váltás egyik eleme volt, hogy válaszlépésünk hangsúlyát a
Stratégiai Légierő Parancsnokság (SAC) nukleáris bombázásáról a hagyományos hadsereg erőire és a haditengerészet Polaris
rakétákkal felszerelt nukleáris tengeralattjáróira helyeztük át. Az előbbi csökkentené a Szovjetunió kísértését, hogy helyi
"ecsetelős" háborúkat szítson, míg az utóbbi még sikeresebb lenne bármilyen szovjet nukleáris "első csapás"
megakadályozásában, mivel egy ilyen támadás sokkal kevésbé lenne képes megtalálni és megsemmisíteni a Polaris
tengeralattjárókat, mint a SAC rögzített bázisainak megsemmisítésére.
A háború utáni történelem következő nagy aspektusa az Egyesült Államokon belüli pártpolitikai küzdelmek voltak, amelyek
középpontjában az unilateralizmus és a neo-izolacionizmus felemelkedése és hanyatlása állt. Amint azt egy későbbi
fejezetben látni fogjuk, a pártharc az Egyesült Államokban a középosztály pártja, a republikánusok és a peremvidék pártja, a
demokraták közötti küzdelem formájában zajlott. Ez a kivételes esetek sokaságát felvonultató felállás az értelmiségieket
(beleértve a tudósokat is), az internacionalistákat, a kisebbségeket és a kozmopolitákat a Demokrata Pártban, az
üzletembereket, bankárokat és hivatalnokokat pedig a Republikánus Pártban találta. Ez utóbbiak izolacionizmusa, párosulva
azzal, hogy képtelenek voltak megbirkózni a világválsággal vagy a Hitlerből eredő nemzetközi válsággal, húsz éven át
(1933-1953) a demokratákat tartotta a Fehér Házban. Dewey Trumantól elszenvedett 1948-as veresége különösen keserű
pirulát jelentett, és a republikánus pártiak ezt követően készek voltak minden olyan fegyvert bevetni, amellyel a demokrata
kormányzatot lejárathatják. Ilyen fegyvert találtak a Republikánus Párton belüli neo-izolacionista erőkben, amelyek a
Kongresszusban az ott működő, a bizottságok ellenőrzésére szolgáló rangidős rendszer révén bebetonozódtak. Mivel az
Egyesült Államokban bármelyik párt országos (és nem helyi) alapon nyer elnökválasztást, és a mérsékelt középcsoporthoz
tartozó emberek megszólításával, akik hajlandóak szavazatukat megváltoztatni és a felvetett kérdéseket megfontolni, egy
olyan párt, amely már régen kikerült a Fehér Házból, a helyi, szűk, tudatlan és szélsőséges mag irányítása alá kerül, amely
nem hajlandó megfontolni a kérdéseket vagy a nemzeti jólétet, vagy megváltoztatni pártállását és szavazatait. Ezen okok
miatt a Republikánus Párt kongresszusi irányítás alá került (amelyet olyan szenátusi személyiségek képviseltek, mint Robert
Taft, Kenneth Wherry, Styles Bridges és William Jenner szenátorok) .....
Ez a csoport, amelynek gyakran adjuk a "neo-izolacionista" elnevezést, semmit sem tudott az Egyesült Államokon kívüli
világról, és általában megvetette azt. Így nem törődtek szövetségeseinkkel vagy semlegesekkel, és nem láttak okot
Oroszország megismerésére vagy tanulmányozására, mivel azt teljesen meg lehetett gyűlölni anélkül, hogy pontos
ismeretekre lett volna szükség. Minden külföldi
elvtelen, gyenge, szegény, tudatlan és gonosz embernek tekintettek, akinek egyetlen célja van az életben, nevezetesen, hogy
az Egyesült Államokra zsákmányt ejtsen. Ezek a neo-izolacionisták és unilateralisták ugyanúgy gyanakvással vagy
gyűlölettel voltak tele minden amerikai értelmiségivel, beleértve a tudósokat is, mert nem tudtak elképzelni egyetlen olyan
embert sem, aki az objektív igazságot magasabbra helyezi a szubjektív érdekeknél, mivel egy ilyen hozzáállás teljes kihívást
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jelentett az amerikai üzletemberek azon feltevésével szemben, hogy minden embernek az önérdek és a profit hajszolásával
kell foglalkoznia és kell is foglalkoznia.
A háború végén csak természetes volt, hogy sok amerikai igyekezett visszatérni az idegen és érthetetlen dolgokból, beleértve
olyan országokat, népeket és problémákat, amelyek az amerikai neo-izolacionisták emberi természetről, társadalmi
struktúráról és megfelelő motivációkról alkotott elképzeléseinek állandó cáfolatát jelentették.
A neo-izolacionizmus egy sor olyan feltételezéssel rendelkezett, amelyek magyarázzák kijelentéseiket és cselekedeteiket, és
amelyeket nem tarthatott senki, aki az amerikai alsó-középosztálybeli üzleti körökön kívül bármilyen ismerettel rendelkezett
a világról. Ezekből a hiedelmekből legalább hét volt:
Egyoldalúság: az a meggyőződés, hogy az Egyesült Államoknak egyedül kell és tud cselekednie, anélkül, hogy figyelembe
kellene vennie a szövetségeseket, a semlegeseket vagy a Szovjetuniót.
Nemzeti mindenhatóság: az a meggyőződés, hogy az Egyesült Államok olyan gazdag és erős, hogy senki más nem számít, és
hogy ennek megfelelően nincs szükség idegen területek, szokások vagy politikák tanulmányozására, mivel Amerika
politikája kizárólag saját hatalmán és saját magas erkölcsi elvein alapulhat (amelyeknek senki más számára nincs valódi
jelentőségük).
Korlátlan célok (vagy utópizmus): az a meggyőződés, hogy a világ problémáira létezik végleges megoldás. Ez azt feltételezi,
hogy az amerikai hatalom lehetővé teszi számára, hogy azt tegyen, amit akar, és hogy ennek a hatalomnak a bajkeverő
külföldiekkel szembeni demonstrálása arra készteti őket, hogy örökre békén és biztonságban hagyják az Egyesült Államokat.
Ez az elképzelés a legdurvább formában abban a hitben tükröződött, hogy Amerika hatalmát egyetlen végső csapással lehet a
világra alkalmazni, amely után minden örökre elrendeződik. E nézet hívei nem voltak hajlandók elfogadni, hogy Amerika
biztonsága a tizenkilencedik században nem tipikus és átmeneti állapot volt, és hogy az állandó veszély és az állandó
problémák az emberi élet örökös feltételei, kivéve a rövid és szokatlan körülményeket. Ezt a fajta türelmetlenséget a külföldi
problémákkal és veszélyekkel szemben Dulles világosan megfogalmazta a Life magazin 1952. május 19-i, "A Policy of
Boldness" című cikkében. Ebben ragaszkodott ahhoz, hogy a Truman-féle megfékezés politikáját a "felszabadítás
politikájának" kell felváltania, mivel az előbbi "futószalag politikán alapult, amely a legjobb esetben is talán addig tarthat
bennünket ugyanott, amíg ki nem merülünk". Ezek a politikák, érvelt, pénzügyi összeomláshoz és a polgári szabadságjogok
elvesztéséhez vezetnének, "nem a győzelem végleges kivívására irányultak", és nem a Szovjetunió problémájának
megoldására törekedtek, hanem arra, hogy együtt éljünk vele, `'feltehetően örökre''. Megoldása az volt, hogy sem az európai
szatelliteknél, sem Kínában nem volt hajlandó elismerni a kommunista irányítást, tagadta a vasfüggöny létezését, és
felszabadította a kommunizmus által rabszolgasorba taszított milliókat. Bár ezeket a milliókat csak háborúval lehetett volna
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felszabadítani, Dulles nem volt hajlandó a megelőző háborút támogatni, és nem állított fel más módszert céljai elérésére, mint
a saját
hogy ha nem hajlandó szembenézni a valósággal, akkor a valóság meg fog változni. Elfogadta azonban a megelőző háborút
masszív megtorlás formájában, ha a kommunisták további előrenyomulást hajtanának végre, és megalapozta azt az érvet,
hogy a kommunisták megfékezésére irányuló Truman-politika a kommunisták legyőzésének megtagadására irányuló politika
volt, puhányságból, félelemből vagy szimpátiából. Ez lett az alapja azoknak a későbbi pártos republikánus vádaknak,
amelyek szerint a demokrata kormányok "puhányak a kommunizmussal szemben", és "győzelem nélküli" politikát
folytatnak.
Az amerikai mindenhatóságba és külföldi alárendeltségbe vetett neo-izolacionista hit szinte azonnal ahhoz a következtetéshez
vezetett, hogy a szovjet fenyegetés fennmaradása az Amerikán belüli belső árulásból ered, és hogy az orosz nukleáris sikerek
mögött árulásnak és kémkedésnek kell állnia, és nem alapulhatnak külföldi tudományon vagy szovjet ipari képességeken. Az
új-izolacionisták meg voltak győződve arról, hogy az Amerikát fenyegető egyetlen veszélyt a belső felforgatás, a
kommunista szimpatizánsok és "útitársak" jelentik, mivel semmilyen külföldi fenyegetés nem árthat a mindenhatóságunknak.
A neo-izolacionista nézetekkel szembeni minden ellenállást "Amerika-ellenesnek" bélyegeztek, és alacsony motivációkra
vagy az amerikai élet olyan nem amerikai újításokkal való megrontására vezették vissza, mint a gazdasági tervezés, a
szociális jólét vagy a külföldiekkel való törődés. Henry Wallace-t és Roosevelt asszonyt, akik ezen izolacionisták különleges
célpontjai voltak, azzal vádolták, hogy összeesküvést szőttek Amerika vagyonának elajándékozására (annak érdekében, hogy
meggyengítsék azt): "egy liter tejet minden hottentottának".
Mivel a legfőbb "magas erkölcsi elv", ami1 a neo-izolacionistákat motiválta, a saját gazdasági önérdekük volt, különösen a
magas adók izgatták őket, és ragaszkodtak ahhoz, hogy Szovjet-Oroszország és a demokraták közös hallgatólagos
összeesküvést szőttek, hogy a magas adókkal tönkretegyék Amerikát, kihasználva a hidegháborús válságot, hogy Amerikát
csődbe adóztassák.
Mivel a neo-izolacionisták elutasítottak minden részmegoldást vagy korlátozott célt, és nem voltak hajlandóak fizetni
Amerika katonai erejének növeléséért (sine' ragaszkodtak ahhoz, hogy Amerika már így is elsöprő erejű), a külügyekben
nemigen tehettek mást, mint hogy hangosan beszéltek és antikommunista paktumokat és kiáltványokat írtak alá. Ez
megmagyarázza Dulles szóbeli harsányságát és "rakétazörgését", valamint paktomániáját, amely miatt a világ minden táján
rohangált, és olyan dokumentumokat írt alá, amelyek az embereket antikommunista politika folytatására kötelezték.
A neo-izolacionizmus irreális és történelmietlen jellege azt jelentette, hogy valójában nem lehetett politikát folytatni. John
Foster Dulles ezt követte, szövetségeseink, a semlegesek és az amerikai kormányzat személyi állományának állandó
sérelmével, de a Pentagonban nem követték, és Eisenhower a Fehér Házban is csak félszívvel követte. Az elnök a szavazók
mérsékelt középső csoportját igyekezett a táborában tartani azzal, hogy személyes báját sugározta szét az országban, de a
778

Pentagon nem volt hajlandó követni Dulles taktikáját, aki az új-izolacionisták megbékítésére a minisztériumi alkalmazottak
védelmének megtagadásával igyekezett megnyugtatni őket. Amikor McCarthy szenátor a felforgatás és árulás extravagáns
vádjait a külügyminisztériumról a hadseregre terelte, az utóbbi alkalmazottait Robert Stevens miniszter védelmébe vette, és
McCarthy bukása megkezdődött. A neo-izolacionista erők, bár 1960-ban és 1962-ben vereséget szenvedtek az urnáknál, még
mindig folytatódnak egyre felelőtlenebb formában, különböző nevek alatt.....
A közvélemény számára sokkal kevésbé nyilvánvaló, mint a neo-izolacionizmus, de az 1945-1963 közötti történelem
megteremtésében ugyanúgy szerepet játszott az amerikai védelmi szolgálatokon belüli küzdelem arról, hogy milyen
felhasználásra kerüljön az atomfegyver. 1945-ben az atombombát egyszerre úgy üdvözölték, mint az "abszolút fegyvert",
amely ellen "nincs védelem". Ha ez igaz, akkor ez a hadsereg és a haditengerészet végét jelentette volna, mivel a meglévő,
tyúktojás alakú, 10 láb 8 hüvelyk hosszú, 5 láb átmérőjű és 10 000 font súlyú bombát a B-29-esben csak úgy lehetett volna
kezelni, hogy a bombakidobó nyílást kiszélesítve módosították, és a szárazföldi erők, a haditengerészet ágyúi vagy hordozó
repülőgépei nem tudták volna kezelni. Ráadásul a pusztítás hatótávolsága és intenzitása miatt a légierő hívei azonnal azt
állították, hogy a tömeges szárazföldi erők, a lassan mozgó páncélozott eszközök és az összes haditengerészeti hajó,
különösen a drága hordozók és tőkehajók, elavulttá váltak az új fegyver által. Ezeket az extravagáns állításokat a második
világháború stratégiai bombázási felmérései és a háború végi leszerelési problémák még kritikusabbá tették hatásukban.
A légierő szószólói legalább 1908-tól kezdve extravagáns állításokat tettek - általában inkább a jövőre, mint a jelenleg
rendelkezésre álló eszközökre alapozva -, miszerint a repülőgép biztosítja a végső legfőbb fegyvert, amely szükségtelenné
teszi a hadviselés minden más módszerét. Ezt láttuk Giulio Douhet olasz tábornok, "Billy" Mitchell tábornok, az Egyesült
Államokból, és a menekült orosz repülőgéptervező, Alekszandr de Szeverszkij érveiben.
Douhet már 1921-ben azt hirdette, hogy a következő háborút az első huszonnégy órában az összes ellenséges város légi úton
történő teljes megsemmisítésével fogják befejezni; Mitchell az 1920-as évek közepén nagy port kavart azzal az állításával,
hogy a szárazföldi repülőgépek a csatahajókat és a kisebb hadihajókat feleslegessé tették; Szeverszkij pedig a második
világháború előtt, alatt és után azt állította, hogy a légi erő más fegyvereket tett feleslegessé. Láttuk, hogy ezek az állítások
milyen jelentős és káros hatással voltak az emberek cselekedeteire a II. világháború előtt és alatt. Sok légierő, aki nem hitt
ezekben az állításokban, mégis úgy érezte, hogy támogatnia kell őket, hogy országa védelmi pénzének nagy részét megkapja
a civil politikusoktól, akik nem voltak abban a helyzetben, hogy megítéljék az állítások érdemeit.
Az I. világháború tapasztalatai első pillantásra nem támasztották alá a légierő híveinek állításait. 1944. november 3-án az
Egyesült Államok hadügyminisztere az elnök utasítására tizenkét tagú bizottságot állított fel a stratégiai bombázási felmérés
lefolytatására, hogy a bombakárok értékelésével, a lefoglalt német és japán dokumentumok értékelésével és a legyőzött
országok vezetőinek megkérdezésével megvizsgálja a stratégiai bombázás hozzájárulását a végső győzelemhez. A német
felmérés, amely 1945-től kezdődően több éven keresztül 208 részből állt össze, összességében nem támasztotta alá a
légifanatikusok állításait, hanem inkább azt mutatta ki, hogy a légierő hozzájárulása sokkal kisebb volt, mint amire
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számítottak vagy remélték, és csak 1944 októbere után vált lényegessé, főként a szállításban és a benzinellátásban, amikor
Németországot már (a taktikai légierő segítségével) a szárazföldön legyőzték.
Ezek a következtetések nagyon nem tetszettek a hadsereg légierő stratégiai bombázásra szakosodott tisztjeinek, és különösen
a repülőgépgyártó iparnak, amely elérte a több milliárd dolláros nagyságrendet, és remélte, hogy a háború befejezése után is
megtarthatja piacának legalább egy részét. A Japán elleni háború utolsó hónapjaiban legalább 400 millió dollár értékben
Boeing B-29-esek és alkatrészek voltak bevetésen a Csendes-óceánon. A stratégiai bombázásokba vetett hit elvesztése a
légierő tisztjeit és a légierő iparát a háború utáni zord és szegényes világnak tette volna ki. Ennek megfelelően mindkét
csoport számára szükségessé vált, hogy meggyőzzék az országot arról, hogy Japánt a stratégiai légierővel legyőzték. A Japán
stratégiai bombázásáról szóló felmérés nem támasztotta alá ezt az állítást, bár a stratégiai bombázásra összpontosítva segített
elfedni a tengeralattjáróknak a japán kereskedelmi tengerészet megsemmisítésében játszott létfontosságú szerepét, a
tengerészgyalogság korai munkájának ugyancsak létfontosságú szerepét a kétéltű hadviselésben, és mindenekelőtt azt a
nagyszerű munkát, amelyet a haditengerészeti ellátó erők végeztek minden fegyverzet számára, beleértve magukat a
stratégiai bombázó bázisokat is. E bázisok védelme és ellátása a Mariana-szigeteken éles ellentétben állt a B-29-es bázisok
elvesztésével a kontinentális Kínában a japán szárazföldi erőkkel szemben, és minden elfogulatlan kívülálló számára
megmutatta, hogy minden fegyverzet kiegyensúlyozott elosztására van szükség minden hatékony védelmi rendszerben. Egy
ilyen kiegyensúlyozott rendszerben a stratégiai bombázások és általában a nagy hatótávolságú repülőgépek szerepe (szemben
a taktikai repülőgépekkel és vadászgépekkel) nyilvánvalóan kisebb lenne, mint amit a légierő tisztjei vagy a repülőgépiparosok kielégítőnek tartottak.
Ennek megfelelően e két csoport és támogatóik számára sürgőssé vált, hogy meggyőzzék az országot arról, hogy (1) az
atombomba nem "csak egy újabb" fegyver, hanem a végső, "abszolút" fegyver; (2) hogy az atombomba volt a döntő tényező
a japán kapitulációban; és (3) hogy a nukleáris fegyverek csak a légierő használatára alkalmasak, és nem lehet, illetve nem
szabad őket haditengerészeti vagy szárazföldi használatra átalakítani. E két első pont közül az első kettő 1945-1947-ben
meglehetősen szilárdan rögzült az amerikai közvéleményben, de a harmadikat az atomtitkok miatt nagyrészt a színfalak
mögött kellett megvitatni. Mindhárom pont nagyrészt valótlan volt (vagy csak akkor igaz, ha olyan fenntartásokkal
védekeztek, amelyek nagyrészt megsemmisítették volna a légierő propagandájának értékét), de azok, akik ezeket használták,
érdekeket védtek, nem pedig az igazságot, még akkor is, ha ragaszkodtak ahhoz, hogy az általuk védett érdekek az Egyesült
Államok érdekei, és nem csupán a légierő érdekei. Ebben a vitában a tudósok, akiknek többsége naivan az igazságot védte,
kénytelenek voltak eltiporni. Másrészt bármely másként gondolkodó tudós pénzhez és támogatáshoz juthatott, ha szövetséget
kötött a légierővel.
A probléma középpontjában az Egyesült Államokon belüli nukleáris reakciók ellenőrzéséért folytatott küzdelem állt, de a
harc végső célja a nemzeti védelmi költségvetés felosztására való befolyásolás joga volt. Így a harc középpontjában az
Atomenergia Bizottság (AEC) személyzete állt, és különösen annak kiváló tudósokból álló tudományos tanácsadó testülete,
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az AEC úgynevezett Általános Tanácsadó Bizottsága (General Advisory Committee, GAC). Az egész küzdelem
középpontjában Robert Oppenheimer állt.
Robert Oppenheimer, az A-bombákat készítő Los Alamos-i laboratórium háborús igazgatója nem volt olyan nagy tudós, mint
Einstein, Bohr vagy Fermi, de a témában való tudása mélyreható volt, és szélesebb körű, mint a legtöbbeké. Kulturális
kérdésekben, különösen az irodalomban és a zenében nagyon művelt volt, és megfelelő alkalmakkor képes volt görögül
Homéroszt és szanszkritul a Bhagavad-Gitát idézni. Társadalmi és - nagyobb mértékben - politikai műveltsége csak 1935
körül kezdődött, amikor harmincegy éves volt, és már a California Institute of Technology és a Kaliforniai Egyetem rendes
professzora volt. Politikai naivitása egészen a háború utánig tartott. Mindig is
meggyőzően beszélt, nagyon jól kijött a legkülönbözőbb emberekkel, és a háború alatt felfedezte, hogy kiváló adminisztrátor.
1947-re a kormány legtöbb fontos ügynökségének tudományos főtanácsadója lett, informálisan, ha nem is formálisan, mivel
más tudósok gyakran konzultáltak vele, mielőtt döntést hoztak a problémákról. 1947-től a GAC elnöke volt, valamint a
Védelmi Minisztérium Kutatási és Fejlesztési Tanácsa Atomenergia Bizottságának tagja; a Nemzeti Tudományos
Alapítványnak; az Elnök Tudományos Tanácsadó Testületének; a Bulletin of Atomic Scientists igazgatótanácsának elnöke;
valamint a CIA, a Külügyminisztérium, a Nemzetbiztonsági Tanács, az Egyesült Nemzetek Szervezetébe delegált amerikai
küldöttség és a Kongresszus Atomenergiával foglalkozó vegyes bizottságának (az AEC kongresszusi felügyelőbizottsága)
atomenergiával kapcsolatos tanácsadója - összesen harmincöt kormányzati bizottságnak volt tagja. .
Oppenheimer 1947-1953 közötti magasztos pozíciói ellenére, amelyek közé tartozott a nagyszerű princetoni Institute for
Advanced Study (az oxfordi All Souls College amerikai másolata) igazgatói tisztsége is, Oppenheimer múltjára árnyék vetült.
Fiatalabb és naivabb korában szoros kapcsolatban állt a kommunistákkal. Ő maga természetesen soha nem volt kommunista,
és soha, semmilyen körülmények között nem volt hűtlen az Egyesült Államokhoz, ennek ellenére hosszú ideig kapcsolatban
állt kommunistákkal. Ez részben politikai tapasztalatlanságából fakadt, részben abból, hogy a San Franciscó-i öböl
térségének értelmiségi köreiben, ahol 1929-1942 között professzorként dolgozott, a kommunisták igen elterjedtek voltak,
részben pedig abból, hogy 1936 körül hirtelen és későn ismerte fel a világválság és Hitler szörnyű tragédiáját. Mindenesetre
bátyja, Frank Oppenheimer és annak felesége legalább 1937 és 1941 között a kommunista párt munkatársai voltak San
Franciscóban, míg Oppenheimer saját felesége, akit 1940-ben vett feleségül, volt kommunista, egy olyan kommunista
özvegye, aki 1937-ben esett el a fasizmus ellen Spanyolországban folytatott harcban.
Oppenheimeréknek továbbra is voltak kommunista barátaik, és Oppenheimer 1941 végéig kommunista csatornákon keresztül
pénzzel támogatta a spanyol menekültek segélyezését és a kaliforniai vándorló mezőgazdasági munkások segélyezését. Még
1943-ban is valamiféle távoli érzelmi kapcsolatban állt egy lánnyal, egy professzortársa lányával, aki kommunista volt.
Mindezekről a "becsmérlő" információkról Groves tábornok és a hadsereg hírszerzése, a G-2 már azelőtt tudott, hogy
Oppenheimert 1942-ben a Los Alamos vezetőjévé nevezték ki. A kinevezésre azért került sor, mert a tehetségére sürgősen
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szükség volt, és nem volt okunk azt gondolni, hogy ő maga kommunista lenne, vagy hogy valaha is hűtlen lett volna vagy
lenne az Egyesült Államokhoz.
A következő négy évben Oppenheimert az M-2 állandó megfigyelés alatt tartotta; beszélgetéseit titokban rögzítették,
telefonhívásait és leveleit figyelték, és minden mozgását megfigyelték. 1954-ben Groves tábornok eskü alatt vallotta, hogy
hisz Oppenheimer diszkréciójában és lojalitásában, és ezt megismételte 1962-ben kiadott emlékirataiban is. Mindennek az a
jelentősége, hogy ezt az ősi bizonyítékot, valamint Oppenheimer állítólagos ellenállását a H-bomba elkészítésére irányuló
erőfeszítésekkel szemben 1946-1949-ben a légierő hívei, az új-izolacionisták, a masszív megtorlás hívei és a hivatásos
antikommunisták 1953-1954-ben arra használták fel, hogy lerombolják Oppenheimer közhírnevét, hogy véget vessenek a
további közszolgálat lehetőségének, és hogy lejárassák az előző, a H-bomba gyártására irányuló erőfeszítéseket.
washingtoni demokrata kormányzatot. Ez lényeges eleme volt az 1953-1957 közötti masszív megtorló, neo-izolacionista,
McCarthy-féle dulles-i interregnumnak, amely szinte pontosan párhuzamosan zajlott a Szovjetunióban ugyanezen években a
Sztálin utáni interregnummal.
A háború utáni tizennyolc év utolsó jelentős tényezőjét a távol-keleti események jelentették. Ebben a tényezőben is három
részidőszakot különböztethetünk meg, amelyek közül a legjelentősebb a középső, 1949 végétől "Kína elvesztésétől" a
kommunisták számára az 1955. júliusi genfi "csúcstalálkozóig" tartó időszak volt. Ebben az időszakban a Távol-Keletet a
kínai győzelem a szárazföldi Kínában; a háború kitörése Koreában 1950 júniusában; az 1953. júliusi koreai fegyverszünet; az
1953-1954-es indokínai háború és fegyverszünet; valamint a fenyegető kínai kommunista támadás Quemoy, ha nem is
Formosa ellen, 1954-1955 telén zavarban volt. A távol-keleti történelem korábbi időszakában Csang Kaj-sek nacionalista
kínai rezsimjének lassú hanyatlása és Japán újjáéledése zajlott, míg a későbbi, harmadik időszak középpontjában a "vörös"
Kína növekvő ereje és veszélyes harciassága állt. Ez a harmadik időszak az 1962 októberében India ellen indított kínai
támadással és a kommunista Kína és a Szovjetunió közötti szakítással ért véget 1962 végén.
E hat tényező összefonódása teszi ki az 1945-1963 közötti időszak történetének nagy részét. Minden esetben három szakaszt
különböztethetünk meg, amelyek közül a középső a legkritikusabb. E szakaszok időpontjai természetesen nem azonosak
mind a hat tényező esetében, de elég közel állnak egymáshoz ahhoz, hogy az egész tizennyolc évet sikeresen vizsgálhatjuk
három egymást követő részidőszakként, amelyek az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti nukleáris rivalizálás központi
magja köré szerveződnek. Ennek megfelelően ezt az egész időszakot három szakaszban vizsgálhatjuk: (1) az amerikai
atomfölény, 1945-1950; (2) a H-bombáért folytatott verseny, 1950-1954.

63. fejezet - A hidegháború kezdetei, 1945-1949
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Japán kapitulációja után a világ nagy része egyensúlyban maradt a Szovjetunió tömeghadseregei és az amerikai nukleáris
monopólium között. Ez egy egyenlőtlen egyensúly volt, mert az Egyesült Államok nem vetette volna be atomfegyverét az
oroszok ellen semmi olyanért, amire Oroszország valószínűleg képes lett volna. Sztálin felismerte ezt, és nagyrészt figyelmen
kívül hagyta az atombombát, bár tervezője, Andrej Tupoljev sikeresen lemásolt négy, az oroszok által 1944-ben a TávolKeleten elfogott B-29-est, és ezeket 1947-ben (Tu-4-esekként) gyártásba is vitte. Egyébként a Kreml helyzetértékelése
meglehetősen téves volt.
Sztálin azt feltételezte, hogy az Egyesült Államok hamarosan visszaesik az izolacionizmusba, ahogyan az első világháború
után tette, és teljes mértékben le lesz foglalva az 1921-eshez hasonló háború utáni gazdasági összeomlással. Ennek
megfelelően Nagy-Britanniát tekintette tervei legfőbb akadályának, és mivel látta, hogy az ország kicsi és gyenge, és
gazdasági kilátásai igen kilátástalanok, terveit úgy hajtotta végre, hogy viszonylag kevés figyelmet fordított az angol nyelvű
hatalmak reakcióira. Ezek a tervek magukban foglalták egy szovjet ellenőrzésű pufferhatár létrehozását a szovjet határok
mentén, a szovjet hadseregek által megszállt területeken, valamint a szovjet szatellitállamokból álló pufferhatár létrehozását.
kommunista koalíciós kormányokat ezeken a területeken túl. Mindkét esetben a helyi kommunistákat saját nemzetiségű
vezetők irányították volna, akiket a Komintern égisze alatt képeztek ki a Szovjetunióban. Egyes esetekben ezek a
kommunista vezetők több mint húsz éve voltak száműzetésben Oroszországban.
Sztálin háború utáni stratégiájának legfőbb hibája az volt, hogy teljesen félreértette Truman elnököt és szélesebb körben az
amerikai nép egészét. E hiba egy része kétségtelenül abból fakadt, hogy Sztálin nem ismerte az Oroszországon kívüli világot,
és abból a tényből, hogy az 1930-as években Oroszországban folytatott terrorista taktikája megnehezítette számára, hogy
megbízható külföldi információkhoz jusson diplomáciai testületétől, amely védve volt a külföldiekkel való kapcsolattartástól,
és inkább arra törekedett, hogy Sztálinnak az általa elvárt információkat küldje, mint hogy független megfigyelésekből
származó információkat kapjon. A Kreml mindenesetre rosszul ítélte meg mind Trumant, mind az amerikai népet.
Truman az oroszokkal szembeni természetes gyanakvása ellenére azzal a szándékkal fejezte be a háborút, hogy megpróbálja
megvalósítani Roosevelt eredeti terveit a Szovjetunióval való háború utáni együttműködésről. Ezenkívül, mivel sokat tanult
az 1920-as évekből, minden erőfeszítést meg akart tenni annak érdekében, hogy elkerülje a háború utáni gazdasági válságot
vagy az elszigetelődésbe való visszaesést. Sikere az említett események elkerülésében lehetővé tette, hogy visszafordítsa az
Oroszországgal való együttműködés örökölt politikáját, amikor Sztálin 1946-1947-es intézkedései világossá tették, hogy az
együttműködés a Kreml számára az utolsó dolog, amit akar. Ezek az intézkedések a legvilágosabban Németországgal
kapcsolatban jelentek meg.
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Már említettük Lengyelország, Románia és Bulgária szovjet felforgatását az Oroszországból a szovjet hadseregek védelme
alatt visszatérő őshonos kommunisták által. Ugyanez történt, de fokozatosabban, Kelet-Németországban. Ott a kommunisták
eleinte úgy tettek, mintha együttműködnének bármilyen "antifasiszta" csoporttal, de szinte azonnal megmutatkozott, hogy
nem hajlandók együttműködni a nyugati hatalmakkal Németország igazgatásában. Fokozatosan lezárták megszállási
övezetüket, és megtagadták a korábbi megállapodások végrehajtását, amelyek szerint Németországot egységes közigazgatási
és gazdasági egységként kezelik. Ez azt jelentette, hogy Németországon belül megszakadt a szokásos gazdasági csere a keleti
mezőgazdasági országrészből származó élelmiszereknek a nyugatnémet ipari termékekért.
Ehelyett a keletnémet élelmiszerek a Szovjetunióba folytak. A nyugatnémetek éhínségének megakadályozása érdekében az
Egyesült Államoknak és Nagy-Britanniának több százmillió dollár értékű élelmiszert és egyéb ellátmányt kellett küldenie.
1946. május 3-án Lucius D. Clay tábornok, a németországi amerikai katonai kormányzat vezetője arról tájékoztatta az
oroszokat, hogy a jövőben nem kötnek megállapodásokat nyugatnémet ipari berendezések jóvátételként történő szállításáról
Oroszországba, amíg az oroszok bele nem egyeznek abba, hogy Németországot gazdasági egységként kezelik, és nem adnak
számot a keletnémet jóvátételi fosztogatásukról. Mindkét pont a potsdami megállapodás nyílt megsértésére utalt a
Németországgal való bánásmód tekintetében.
A Szovjetunió ezeket és a korábbi megállapodások egyéb megsértéseit saját gazdasági rehabilitációjának sürgős
szükségességével indokolta. Kétségtelen, hogy a Szovjetuniót nagy gazdasági károkat okozott a háború, valószínűleg a
háború előtti vagyonának negyedét veszítette el, többet, mint az összes többi győztes ország együttvéve, de a Kreml sokkal
többet érhetett volna el az Egyesült Államokkal való folyamatos együttműködéssel, mint amennyit az
mint a háború utáni ellenséges politika. Ez az ellenségeskedés számos tényezőn alapult: Először is, Sztálint félrevezette Marx
és Lenin hamis ideológiája, amely a kapitalizmus és a kommunizmus elkerülhetetlen harcáról, a kapitalista rendszer
elkerülhetetlen gazdasági összeomlásáról, valamint a kapitalista törekvésről szólt, hogy ezt az összeomlást militarista
agresszióval kerüljék el. Ezen az alapon Sztálin nem tudta elhinni, hogy az Egyesült Államok hajlandó nagylelkű és
együttműködő lenni a Szovjetunióval szemben.
Sztálint ráadásul aggasztotta a szovjet rendszer gazdasági károkból és ideológiai nézeteltérésekből eredő mélységi
gyengesége. A háborút a hazafiság és a nacionalizmus ideológiája alapján vívták, nem pedig kommunista ideológiai
küzdelemként, és a Kreml 1946-ra már nagyon vágyott arra, hogy visszatérjen a kommunista ideológiához, részben a
negyedik ötéves terv (1946. március 13.) szerinti újjáépítés újabb nehézségeinek indoklásaként, részben pedig azért, hogy
legyőzze az orosz katonák csodálatát a Nyugatról látottak iránt. Ezek a katonák például meglepődve tapasztalták, hogy a
"kizsákmányolt" német munkások, akikről annyit hallottak, életszínvonala többszörösen magasabb, mint az orosz
átlagembereké. Az a felfedezés, hogy az egyszerű németeknek órájuk, sőt karórájuk is van, megdöbbentő felfedezés volt az
orosz katonák számára, akik azonnal el is foglalták ezeket, ahol csak látták.
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A szovjet magatartást vezérlő harmadik tényező az a felfedezés volt, hogy Kelet- és Közép-Európában, különösen a
parasztok körében, nincs tömeges támogatottsága Oroszországnak vagy a kommunista ideológiának, és hogy az Oroszország
nyugati határa mentén fekvő kommunista államok pufferét erővel, nem pedig beleegyezéssel kell felépíteni. Ezeknek az
államoknak a kormányait az adott nemzetek olyan embereiből lehetett toborozni, akik évek óta a Szovjetunióban éltek a
végtelen kommunista indoktrináció alatt, de az egyes országokban a nem indoktrinált tömegeket a szovjet katonai erőknek
kellett rabságban tartaniuk, legalábbis addig, amíg a helyi kommunista pártokat és a Moszkva parancsainak engedelmeskedő
helyi titkosrendőrségi szervezeteket ki lehetett építeni. Hogy erre a Kreml szempontjából milyen sürgős szükség volt, azt az
mutatta, hogy Ausztriában és Magyarországon, bár szovjet katonai megszállás alatt álltak, 1945 novemberében viszonylag
szabad választásokat engedélyeztek. Mindkettő a helyi kommunista pártok éles vereségét eredményezte. Mivel ilyen
eredményt nem lehetett megengedni a keletebbre fekvő puffer-szatelliteknél, a választásokat ott el kellett halasztani, amíg a
helyi kormányok kellőképpen kommunizálódtak és bebetonozódtak ahhoz, hogy bármilyen választás kedvező kimenetelét
garantálni tudják.
Ez a helyzet tette lehetetlenné Oroszország szerint a Jaltában és másutt tett ígéretek teljesítését a szabad választásokról
Lengyelországban vagy más, Oroszországgal szomszédos országokban. Az Egyesült Államok Byrnes külügyminiszter révén
biztosította a Kremlt arról, hogy azt szeretné, ha ezekben a szomszédos államokban a Szovjetunióval "barátságos",
"demokratikus" kormányok lennének. A Kreml tudta, bár Byrnes nyilvánvalóan nem, hogy ezek egymást kizáró feltételek.
Ragaszkodtak ahhoz, hogy ezeknek a kormányoknak "barátságosnak" kell lenniük, míg ő ragaszkodott ahhoz, hogy nyugati
értelemben vett "szabadnak" és "demokratikusnak" kell lenniük. Mivel a Kreml feltételezte, hogy Byrnes ugyanolyan jól
tudta, mint ők, hogy ez a fogalmak között ellentmondás van, feltételezték, hogy a "demokratikus" kormányokhoz való
ragaszkodása Kelet-Európában azt jelzi, hogy valójában a Szovjetunióval szemben barátságtalan kormányokat akar.
Hajlandóak voltak minden olyan kormányt "szabadnak" nevezni, amely barátságos volt.
és "demokratikusnak" nevezték, de Byrnes nem volt hajlandó elfogadni e szavak hétköznapi amerikai jelentésének
megfordítását.
Ezeket a Németországgal és Kelet-Európával kapcsolatos vitákat, amelyeket Nyugaton a jaltai és potsdami megállapodások
szovjet megsértésének tekintettek, Moszkvában úgy tekintették, mint bizonyítékot Sztálin meggyőződésére a Nyugat titkos
agresszív tervei iránt. 1945-1946 telén az orosz népeket már figyelmeztették a nyugatról érkező veszélyekre. Ez 1945-ben a
''kozmopolitizmus'' elleni támadásokkal kezdődött, és azzal a tilalommal, hogy a szovjet katonák megszállási kötelezettségeik
teljesítése során idegenekkel, különösen az Egyesült Államok vagy Nagy-Britannia katonáival ''barátkozzanak''. 1945
novemberének elején Molotov figyelmeztette a moszkvai szovjetet, hogy a fasizmus és az imperialista agresszió még mindig
szabadlábon van a világban. Hasonló beszédeket mondtak hy más szovjet vezetők, köztük Sztálin is. B,, 1946 tavaszán az
idegengyűlölet, az orosz kultúra egyik legrégebbi vonása, ismét elszabadult. 1946 szeptemberében, majd 1947
szeptemberében ismét Andrej Zsdanov, a Kreml nemzetközi kommunista mozgalom vezetője olyan beszédeket mondott,
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amelyek egyszerűen a Nyugat elleni ideológiai hadüzenetek voltak. A Szovjetuniót az emberiség utolsó reményének
állították be, amelyet körülvesznek a pusztulására törő, kapitalista ragadozó vadállatok.
Ezen az alapon a Szovjetunió képtelen volt együttműködni a Nyugattal, vagy elfogadni az újjáépítéshez felajánlott amerikai
gazdasági segítséget. Az amerikai kongresszus a Lend-Lease Act 1945-ös utolsó megújításakor megtiltotta, hogy ezeket a
pénzeszközöket a háború utáni helyreállításra fordítsák, de más pénzeszközöket bocsátottak rendelkezésre. Az átmeneti
időszakra ezek összege mintegy 9 milliárd dollár volt. Ezeket az átmeneti pénzeszközöket humanitárius és gazdasági alapon
bocsátották rendelkezésre, nem pedig politikai vagy ideológiai alapon. Ennek megfelelően a Szovjetunió és más, kommunista
ellenőrzés alatt álló területek számára az egyes alapok rendelkezéseinek megfelelően álltak rendelkezésre. Például az
Egyesült Nemzetek Segélyezési és Újjáépítési Igazgatósága (UNRRA), egy nemzetközi szervezet volt, amely 3 683 millió
dollár értékű javakat kezelt, amelynek 65 százalékát az Egyesült Államok, 15 százalékát Nagy-Britannia és 3,5 százalékát
Kanada biztosította. A támogatásait 17 ország kapta, az első helyen Kína állt (518 millió dollárral), a következő
Lengyelország (478 millió dollárral), Olaszország 418 millió dollárral, Jugoszlávia 416 millió dollárral, a hetedik pedig
Ukrajna volt 188 millió dollárral.
Az Egyesült Államok legtöbb támogatásának elsődleges, humanitárius célján túlmenően a helyi gazdaságok működésének
helyreállítására irányuló törekvés, valamint a többoldalú alapokon nyugvó, magas szintű nemzetközi kereskedelem értékével
kapcsolatos amerikai alapvetés előmozdítására tett erőfeszítések is szerepet játszottak. Az Egyesült Államok ellenzett minden
korlátozó kereskedelmi intézkedést, mint például az autarchia, a bilateralizmus vagy a kvóták, és végső célja a multilaterális
kereskedelem helyreállítása volt a lehető legmagasabb szinten, szabadon átváltható nemzetközi pénzváltással. Meg volt
győződve arról, hogy egy ilyen rendszer minden nép számára előnyös lenne, és nem látta, hogy ez ellenkezik a szovjet
rendszerrel, amely korlátozásokat és kvótákat vezetett be a gazdasági életben, még az országon belül is, így míg az oroszok
többsége szegénységben élt, addig egy kiváltságos kisebbség, amely speciális boltokban vásárolt speciális pénzeszközökkel
és speciális élelmiszerjegyekkel, olyan luxushoz jutott, amiről az átlagember nem is álmodott.
A gazdasági fellendülésre irányuló amerikai tervekben Nagy-Britanniának, mint a világ legnagyobb kereskedőjének,
különleges szerepe volt. Az Egyesült Királyság nem tudott létezni nagyon nagy import nélkül, de ezt nem tudta kifizetni nagy
export nélkül. Az ilyen exportnak sokkal nagyobbnak kellett lennie, mint a háború előtt, még ahhoz is, hogy a háború előtti
importot ki tudja fizetni, mert Nagy-Britannia számos, a háború előtti tengerentúli bevételi forrását, amely a befektetésekből,
hajózásból, biztosításból stb. származott, drasztikusan csökkentette a háború. A brit fizetési mérleg hiánya 1945-ben mintegy
875 millió font sterling volt, 1946-ban pedig még mindig 344 millió font. E hiány áthidalására, amíg a brit export helyreáll,
az Egyesült Államok 1946 júliusában 3 750 millió dollár hitelt nyújtott Nagy-Britanniának, 2 százalékos kamatozással és
ötven éves részletben történő visszafizetéssel, amely 1951. december 31-én kezdődött. A kamatot
elengedni, ha a brit kereskedelmi mérleg nem tudta volna kifizetni az 1936-1938-as szintjén lévő importot. Ennek fejében
Nagy-Britannia meglehetősen határozatlan időre szóló ígéretet tett arra, hogy a kereskedelemben a kétoldalúság, különösen a
birodalmi preferenciák csökkentésén fog dolgozni, és amint lehetséges, felszabadítja zárolt font sterlingszámláit.
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A Lend-Lease 1945 szeptemberében, a japán kapitulációval véget ért, és egy 1945 decemberében kötött megállapodás
értelmében minden követelést rendezett Nagy-Britanniával. Ez törölte a Lend-Lease keretében nyújtott több mint 30 000
millió dolláros amerikai támogatást, és Nagy-Britanniának állandó létesítményeket adott brit földön, Nagy-Britanniában vagy
útközbeni ellátással.
650 millió dollárért, amelyet az imént említett brit kölcsönnel azonos feltételek mellett kellett kifizetni.
Az ehhez hasonló segítség a Szovjetunió számára is rendelkezésre állt, de általában visszautasították. A Szovjetunió még
1945-ben is bojkottálta az európai szén-, szállítási és gazdasági fellendüléssel foglalkozó nemzetközi vészhelyzeti
bizottságok létrehozására irányuló erőfeszítéseket, kivéve a szállítási bizottságot, amely az orosz csapatok ellátásához volt
szükséges. A szovjet hatóságoktól kevés együttműködést lehetett elérni a menekültek kezelésében vagy segítésében, kivéve a
Kelet-Európából elmenekültek koncentrációs táborokba vagy rabszolgamunkára való visszaküldésére vonatkozó
követeléseiket. 1945. október 15-én Moszkva aláírt egy Nagy-Britanniáéhoz hasonló megállapodást, amellyel beleegyeztek,
hogy 1954 júliusa után kifizetik a Lend-Lease lejártakor még teljesítetlen utolsó Lend-Lease-követeléseik negyedmilliárd
dollár értékű áruját; de nem voltak hajlandók tárgyalni semmilyen általános Lend-Lease-megállapodásról, és nem voltak
hajlandók tárgyalni egy általános kölcsönről, hasonlóan a Nagy-Britanniának nyújtotthoz, bár Sztálin már 1945 januárjában 6
milliárd dolláros kölcsönt kért. Egy amerikai ajánlatot, hogy tárgyaljanak egy ilyen hitelről, Oroszország 1946 márciusában
"pénzügyi agresszióként" utasított vissza.
Az ajánlatot áprilisban és 1946 szeptemberében is megújították, de a vámok kivételével mesterséges korlátozásoktól mentes
többoldalú kereskedelemre vonatkozó amerikai célokat, akárcsak a szabad választásokhoz való amerikai ragaszkodást,
Moszkvában Amerika agresszív céljainak egyértelmű bizonyítékának tekintették.
A Nagy Hármak viszonyának 1945-ben és 1946-ban bekövetkezett megromlásában az egyik jelentős, de talán nem lényeges
tényező a tárgyalásokat vezető három külügyminiszter, Byrnes, Bevan és Molotov provinciális tudatlanságában rejlik.
Mindhárman korlátozott hátterű és szűk látókörű emberek voltak, akik a világot szűk nacionalista nézőpontból látták, és
képtelenek voltak értékelni a különböző kultúrák szemléletét, illetve az idegen elmékben fellelhető különböző értékeket és
szójelentéseket.
Mindazonáltal egyértelműnek tűnik, hogy a háború utáni együttműködés megszakadása
elkerülhetetlen volt a közhatalomról, az államhatalomról és a politikai biztonságról mindhárom országban fellelhető
felfogások miatt.
Összességében, ha hibát kell keresni, akkor azt Sztálin Kremlben lévő irodájának ajtajánál lehet keresni. Az amerikai
együttműködési hajlandóság 1947-ig fennmaradt, ami abból a tényből is kitűnik, hogy a Marshall-terv amerikai
segélyajánlatát az európai helyreállítási erőfeszítések együttműködésére a Szovjetunió felé is megnyitották, de ma már
világosnak tűnik, hogy Sztálin úgy döntött, hogy bezárja az ajtót az együttműködés előtt, és 1946 februárja vagy márciusa
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körül a korlátozott agresszió egyoldalú politikáját fogadta el. A hidegháború kezdete vagy ennek a következtetett döntésnek a
dátumára tehető, vagy pedig a Marshall-terv segélyének 1947. júliusi szovjet elutasítására vonatkozó későbbi és
egyértelműbb időpontra. Az utóbbi dátum jelentőségét mutatja, hogy Csehszlovákia, amely július 7-én fogadta el, Sztálin
Gottwald miniszterelnöknek adott közvetlen utasítására július 10-én kénytelen volt visszavonni ezt a döntést.
A szovjet agresszió egyik jelentős ösztönzője az amerikai háborús erőfeszítések szinte teljes leszerelése volt. A különleges
érdekcsoportok, mint például az üzleti élet, a szakszervezetek és a marhatenyésztők nyomására a közvéleményt az
árszabályozás és a fejadagok megszüntetése mellett emelték fel, és a kongresszusban az Új Alku-ellenes koalíció
együttműködését elérték, hogy 1946-ban megszűnjön a nemzet gazdasági ellenőrzésének nagy része. Ezzel egy időben szinte
teljes katonai leszerelésre került sor. Harriman moszkvai nagykövet 1945. áprilisi kifejezett figyelmeztetése és Sztálin 1946.
februári hidegháborús nyilatkozata ellenére az amerikai kormány végrehajtotta az 1943. szeptemberi leszerelési tervet, amely
inkább egyéni, mint egységenkénti leszerelésen alapult. Ez 1945 végére, amikor a férfiak majdnem felét leszerelték, minden
egység harci hatékonyságát tönkretette, és ennek következtében minden egység 50 százalékos volt. A hadsereg 1945
augusztusában 8 millió fős létszáma az év végére 4 1/4 millióra csökkent, 1946 júliusára pedig elérte az 1,9 millió főt. A
légierő 1945 utolsó négy hónapjában 218 harcoló csoportról 109 csoportra csökkent. A haditengerészet az 1945 augusztusi
3,4 millió főről 1946 márciusára 1,6 millióra esett vissza.
A legkritikusabb példa a szovjet együttműködési hajlandóságra és arra, hogy ragaszkodik az elszigeteltséghez, a
titkolózáshoz és a terrorizmushoz, az, hogy nem volt hajlandó csatlakozni az amerikai erőfeszítésekhez, amelyek az
atommaghasadás veszélyes erejének hasznosítására irányultak. Már jóval az alamogordói kísérlet előtt néhány atomtudós ismét Szilárd ösztönzésére - megpróbálta figyelmeztetni az amerikai politikai vezetőket az ebből a forrásból származó
veszélyek egyedülálló jellegére. A chicagói Argonne Laboratóriumban központosított csoport meg akarta akadályozni a
bomba Japán elleni alkalmazását, le akarta lassítani a bomba (de nem az általános nukleáris) kutatást, valamiféle nemzetközi
ellenőrzést akart létrehozni a bomba felett, és a titoktartást a minimálisra akarta csökkenteni. 1945 áprilisának elején Szilárd
írt Roosevelt elnöknek egy ilyen értelmű levelet, majd az utóbbi halála után felkereste Byrnes-t, és szóban megismételte
nézeteit. A későbbi külügyminiszter nehezen fogta fel Szilárd érveit, különösen mivel azok magyar akcentussal hangzottak
el, de az új elnök, Truman hamarosan felállított egy "ideiglenes" bizottságot, hogy tanácsot adjon a nukleáris problémákkal
kapcsolatban. Ez a Stimson hadügyminiszter által vezetett bizottság a vonatkozó tények tekintetében a tudományos tagokra,
Bushra, Conantra és Karl T. Comptonra támaszkodott, illetve tanácsot kérhetett az Oppenheimer, Fermi, Arthur H. Compton
és E. O. Lawrence alkotta "tudományos bizottságtól". Ezek a tudósok Fermi kivételével mind "hivatalos" tudósok voltak.
tudósok, akik mélyen érintettek a kormányzati adminisztratív problémákban, beleértve a nagy költségvetéseket és a kedvenc
projektjeiknek és egyetemeiknek nyújtott lehetséges támogatásokat, és a Manhattan körzet laboratóriumaiban dolgozó,
izgatott, nagyrészt menekült tudósok némi gyanakvással tekintettek rájuk. Ez a gyanakvás még inkább elmélyült, amikor a
"hivatalos" tudósok a bomba Japán elleni alkalmazását javasolták "a munkások házai közelében".
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Chicagóban hét izgatott tudós, a göttingeni James Franck (Nobel-díj, 1925) vezetésével, köztük Szilárd és Eugene
Rabinowitch, újabb figyelmeztető levelet küldött Washingtonba. Előre jelezték a nukleáris fegyverkezési verseny terrorját,
amely a bomba Japán elleni alkalmazását követné. Később, 1945 júliusában petíciót nyújtottak be, amelyben nemzetközi
bemutatót és az új fegyver nemzetközi ellenőrzését kérték. Szilárd hatvanhét aláírást szerzett ehhez a petícióhoz, mielőtt
Groves tábornok és Arthur Compton a katonai titoktartásra hivatkozva megakadályozta azt. Hirosima után ez a csoport
megalakította az Atomtudósok Szövetségét, amelyet később Atomtudósok Szövetségévé szerveztek át, és amelynek
Bulletinje (BAS) a legnagyobb befolyással és információforrással rendelkezett az atomfegyverek politikai és társadalmi
hatásaival kapcsolatos kérdésekben. Ennek a csodálatos új folyóiratnak a szerkesztője Eugene Rabinowitch volt...
Az atomtudósok e csoportjának energikus lobbizása jelentős hatással volt a későbbi atomtörténelemre. Amikor a "hivatalos
tudósok" 1945 végén támogatták a kormányzat May-Johnson törvényjavaslatát, amely megosztotta volna az atomügyek hazai
ellenőrzését a fegyveres szolgálatokkal, a BAS csoport mozgósította a közvéleményt a Connecticutból származó ifjabb
szenátor, Brian McMahon mögött, és 1946 augusztusában elnöki aláírásig vitte a McMahon-törvényt. A McMahon
törvényjavaslat létrehozta az elnök által kinevezett, öt főállású civil biztosból álló Atomenergia Bizottságot (AEC), amelynek
elnöke David Lilienthal, a TVA korábbi cárja lett. Ez a bizottság 1946 augusztusától kezdve a bányától az atomhulladékok
végleges elhelyezéséig minden hasadóanyag (urán és tórium) tulajdonjoga és ellenőrzése alatt állt, beleértve az összes üzem
és technológiai szabadalom ellenőrzését, azzal a joggal, hogy engedélyt adjon a társadalomra veszélytelen nukleáris
magánvállalkozásoknak.
Az AEC, ahogyan működött, csalódást okozott a BAS tudósainak. Ők a katonai befolyástól való mentességre és az
atommaghasadás katonai felhasználásának csökkentett hangsúlyozására, az elméleti kutatások szabad terjesztésére és a
hivatalos tudósok befolyásának csökkentésére törekedtek. Mindezen pontokon kudarcot vallottak, mivel az AEC nagyrészt a
fegyverkutatás és -gyártás szempontjából működött, még a tisztán elméleti kérdésekben is túlzottan titokzatos maradt, és a
legtöbb bizottsági tag tudományos tudatlansága miatt elkerülhetetlenül az Oppenheimer által vezetett, "hivatalos" tudósokból
álló tudományos tanácsadó bizottság dominált.
A BAS-csoport és a nem tudósok szélesebb köre számára az AEC egy többé-kevésbé ideiglenes szervezet volt az Egyesült
Államokon belül, amelynek munkáját végül egy némileg hasonló nemzetközi szervezet vette volna át. Első lépésként az
Egyesült Nemzetek Szervezete Bush és Conant javaslatára, valamint három angol nyelvű kormányfő (Truman elnök, Attlee
miniszterelnök és Mackenzie King kanadai miniszterelnök) közös meghívására létrehozta az ENSZ Atomenergia Bizottságot
(UNAEC), amely a Biztonsági Tanács valamennyi tagjából, valamint a következőkből állt
Kanada (1946 januárja). Egy Dean Acheson és David Lilienthal államtitkár vezette külügyminisztériumi bizottság és egy
másik, Bernard Baruch által vezetett, állampolgárokból álló bizottság 1946 nagy részét azzal a monstre feladattal töltötte,
hogy megpróbáljon kidolgozni valamilyen rendszert az atomenergia nemzetközi ellenőrzésére. A nem tudósok oktatásának
feladata általában Oppenheimerre hárult, aki több tucatnyi briliáns, rögtönzött, krétaporos előadást tartott a nukleáris fizikáról
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A Baruch által 1946. június 14-én az ENSZ elé terjesztett végleges terv az AEC-hez hasonló nemzetközi ellenőrző szervet
irányzott elő. A szervezet a bányától a feldolgozáson át a felhasználásig minden urániumot birtokolna, ellenőrizné vagy
engedélyezne, saját nukleáris létesítményeket üzemeltetne szerte a világon, minden más ilyen létesítményt ellenőrizne,
abszolút tilos lenne atombombát használni vagy nukleáris anyagokat nem békés célokra felhasználni, és a szabályai
kijátszása vagy megszegése esetén büntetést szabna ki a nagyhatalmi vétótól mentesen, amely rendszerint az ENSZ
Biztonsági Tanácsában működött. Baruch tervének lényeges pontja az volt, hogy a terv fokozatosan lépett volna életbe, így
az ellenőrzés és a nukleáris anyagok monopóliuma még azelőtt működött volna, hogy az amerikai atomerőműveket átadták
volna az új nemzetközi ügynökségnek, és mielőtt az amerikai atombombakészletet felszámolták volna.
Ezt a rendkívüli ajánlatot, amely az amerikai nukleáris monopólium, a műszaki titkok és a fegyverek átadását egy nemzetközi
ügynökségnek, cserébe egy valószínűleg hatástalan nemzetközi ellenőrzési rendszerért, Andrej Gromyko a Szovjetunió
nevében öt napon belül durván visszautasította. A szovjet szóvivő ehelyett a szakaszok fordított sorrendjét követelte: (1) az
összes nukleáris fegyver azonnali betiltását és megsemmisítését, valamint gyártásuk, birtoklásuk és használatuk tilalmát; (2)
egy ezt követő megállapodást az információcseréről, az atomenergia békés felhasználásáról és a szabályok betartatásáról; és
(3) a nagyhatalmi vétójoggal való semmilyen beavatkozást az ENSZ-ben. Mivel abban az időben csak az Egyesült Államok
rendelkezett atombombával, ennek a sorrendnek az elfogadása megkövetelhette volna, hogy az Egyesült Államok feladja a
bombát anélkül, hogy bárki más bármit is tenne, legkevésbé pedig olyan utólagos ellenőrzési módszerek elfogadását,
amelyek lehetővé tennék a Szovjetunió számára, hogy titokban készítse el a saját bombáit, miután az Egyesült Államok
nyilvánosan megsemmisítette a sajátjait. E szovjet javaslat jellege világosan mutatja, hogy a Szovjetunió nem igazán vágyott
nemzetközi ellenőrzésre, valószínűleg azért, mert nem volt hajlandó a Szovjetunió titkos életét, beleértve a bombakészítést is,
megnyitni a nemzetközi ellenőrzés előtt.
A nemzetközi nukleáris ellenőrzésre irányuló amerikai erőfeszítések szovjet elutasítása, akárcsak az amerikai kölcsönök és a
gazdasági együttműködés elutasítása, a Kreml 1946-os lelkiállapotának néhány bizonyítékát adja. Ez a bizonyíték 1947-ben
és 1948-ban vált nyomasztóvá, amikor a szovjet agresszió megjelent az egész félhold mentén Németországtól Ázsián át a
Távol-Keletig.
Németországban, mint láttuk, a szovjet megszállás alatt álló terület egyre inkább elszigetelődött a Nyugattól, és egyre inkább
kommunizálódott belülről. A szovjet katonai erők ösztönözték a kommunista irányítás alatt álló domináns Német Szocialista
Egységpárt (SED) megalakulását. Az 1946-1947 telén tartott helyi tartományi választások a szovjet zónában a SED, a három
nyugati zóna tartományaiban pedig a demokratikus pártok, a kereszténydemokraták és a szociáldemokraták győzelmét
hozták.
Ausztria szintén négy katonai megszállási övezetre volt felosztva, csakhogy egyetlen saját központi kormánya volt a régi
szociáldemokrata vezető, Karl Renner vezetésével, aki 1919-ben kancellár is volt. Míg az angol-amerikaiak az UNRRA
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segélyével támogatták az osztrákokat az éhínség ellen, addig a szovjet zónát szisztematikusan kifosztották. Ez minden
kommunista befolyást megsemmisített az országban, ami világosan megmutatkozott, amikor az 1945. novemberi
választásokon a 165 tagú országgyűlésben négy helyre csökkentették a kommunistákat. Csak 1955 májusában, két évvel
Sztálin halála után sikerült megszerezni a szovjet hozzájárulást a békeszerződéshez és mind a négy megszálló erő
kivonásához (1955 októbere).
Még Oroszország barátai is szenvedtek Sztálin nyomásától, és attól, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy a Kreml maradjon a
kommunista döntések központja az egész világon. Jugoszláviában, ahol Tito eredetileg ugyanolyan nyugatellenes volt, mint
maga Sztálin, Moszkva Jugoszlávia uralmára irányuló erőfeszítései a gazdasági, diplomáciai és propaganda nyomás
kombinációjával teljesen elidegenítették Titót. A két szláv ország közötti rivalizálás 1947 végén csúcsosodott ki, amikor Tito
megpróbált egy nem orosz kommunista blokkot létrehozni azáltal, hogy barátsági szerződéseket írt alá Bulgáriával,
Magyarországgal és Romániával. 1948 márciusára teljes szakítás következett be Belgrád és Moszkva között. Tito helyet
kapott Trockij mellett Sztálin elkárhozottak listáján, és a következő néhány év Titónak a megdöntésére irányuló
erőfeszítésekkel, valamint a többi kommunista szatelliten Sztálin együttműködő sakáljai által a Tito-szimpatizánsok
megtisztításával telt.
Keletebbre, 1945 óta erős szovjet nyomás nehezedett Görögországra, Törökországra és Iránra. Görögországra ez a nyomás az
albániai, jugoszláviai és bolgár kommunista rezsimeken keresztül, Törökországra és Iránra azonban közvetlenül a
Szovjetuniótól érkezett. E nyomásgyakorlás célja valószínűleg az volt, hogy a három országban olyan kormányokat
juttassanak hatalomra, amelyek viszonylag kedvezően viszonyulnak a Szovjetunióhoz, hogy az utóbbi vétójogot szerezzen a
három országnak a nyugati hatalmakkal, különösen Nagy-Britanniával való bármilyen együttműködésével szemben. Ez egy
olyan törekvés volt, amelyben Sztálinnak kevés jó lapja volt, és amely megmutatta, hogy nem ismeri a sajátján kívüli
országok politikai viszonyait. Ebben a három országban, akárcsak más országokban, a legtöbb ember két dologra vágyott:
politikai függetlenségre és gazdasági segítségre. Sztálintól egyiket sem lehetett vagy lehetett volna megszerezni, az elsőt
azért, mert ez sértette uralkodó természetét, a másodikat pedig a Szovjetunióban uralkodó gazdasági szűkösség miatt.
Ennek ellenére az erőfeszítéseket megtették. Görögországban az 1946. március 31-i választásokon a Néppárt (amely a királyt
támogatta) a 354 képviselői helyből 231-et szerzett a kamarában. A következő szeptemberben a monarchia visszaállításáról
tartott népszavazás 69 százalékos támogatottságot hozott. A kommunista csoportok nem voltak hajlandók elfogadni ezeket az
eredményeket, és 1946-ban már gerillaháborút folytattak a hegyekben, a három szomszédos kommunista államot használva
bázisként az utánpótlás, a kiképzés és a pihenőhelyek számára. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának egy bizottsága 1947 első
hónapjaiban tanulmányozta a helyzetet, és elítélte Görögország három északi szomszédját, de a szovjet vétó megakadályozta
az ENSZ további intézkedéseit.
Ehelyett a gerillavezér "Markosz tábornok" a hegyekben görög ideiglenes kormányt hozott létre, de gerilláinak
banditizmusával és különösen azzal, hogy több ezer parasztgyereket raboltak el, akiket kommunista indoktrinálás céljából a
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három kommunista országba csempésztek. E gyerekek közül sokan nyolc-tíz évig nem tértek vissza, és százaknak örökre
nyoma veszett. Nagy csoportok még 1963-ban is visszatértek Albániából.
A Törökországra gyakorolt szovjet nyomás szükségtelen és teljesen haszontalan volt. Már megjegyeztük, hogy az 1940-es
1941-es szovjet-német megállapodások megmutatták a szovjet ambíciókat "a Boszporuszon és a Dardanellákon lévő
támaszpontokra" és egy politikai befolyási övezetre "Batumtól és Bakutól délre, általában a Perzsa-öböl irányába". Így ezen a
területen, akárcsak a Távol-Keleten, Sztálin folytatta a cári Oroszország expanziós céljait. Potsdamban Sztálin még
messzebbre tekintett, amikor a volt olasz gyarmaton, Líbiában gyámságot, a Vörös-tenger nyugati partján fekvő Eritreában
pedig kevésbé határozott befolyást kért. Ezeket a célokat Moszkva 1945 szeptemberében és 1946 áprilisában (párizsi
külügyminiszteri konferencia) hivatalosan is követelte.
Oroszország már 1945. március 19-én felmondta a Törökországgal kötött barátsági szerződést, és néhány hónapon belül
hivatalos és nem hivatalos követeléseket támasztott Kars, Trebizond és más északkelet-törökországi területek iránt. A kurdok
(az Anatóliai-félsziget tövében élő, Törökország, Irán és Irak között megosztott nem török nép) körében ösztönözték a
törökellenes agitációt, és a Grúz Szocialista Szovjet Köztársaság nyolc török tartományt követelt, amelyek a Fekete-tenger
partvidékének nagy részét és Kurdisztánt lefedték. 1946. augusztus 8-án Molotov a szorosok közös szovjet-török védelmét
követelte. A Kreml csak Sztálin halála után, 1953. május 3o. után mondott le a Törökországgal szembeni korábbi területi
követelésekről, de addigra az elidegenedés már teljes volt: Törökországot a nyugati táborba szorították, hamarosan
Görögországgal és Jugoszláviával szövetkezett az észak-balkáni szovjet szatellitekkel szembeni védelmi szövetségben (1954
augusztusában), és a NATO keleti pillérévé vált.
Az Irán elleni szovjet agresszió 1945-ben kezdődött, amikor a szovjetek által támogatott kommunisták az Észak-Iránban
megszálló orosz hadseregek védelme alatt "független" kommunista kormányokat állítottak fel Tabrizban és Iráni
Kurdisztánban. Ezeket látszólag úgy tervezték, hogy a Törökországtól elcsatolandó kurd területekkel együtt beolvasztják a
szovjet Azerbajdzsánba, de az utóbbi terv kudarca ezt lehetetlenné tette. Ennek ellenére az orosz hadsereg 1946 márciusában
megtagadta Észak-Irán kiürítését, amire az 1941. január 29-i egyezmény kötelezte, amely elismerte azt. Irán csak májusban
nyerte el erőinek szovjet evakuálását azzal, hogy beleegyezett egy közös szovjet-iráni olajvállalat megalakításába Észak-Irán
kőolajkészleteinek kiaknázására (ez a terv soha nem valósult meg).
1946 végére Nagy-Britannia túlságosan nehéznek találta a Görögországnak és Törökországnak nyújtott katonai és gazdasági
segítség terhét túlságosan megterhelt erőforrásai számára. Ráadásul nagyon szerette volna leküzdeni az amerikai
távolságtartást a Közel-Keleten, ahol úgy érezte, hogy a szovjet nyomás nagy részét egyedül viseli. Ennek megfelelően 1947
februárjában azzal fenyegetőzött, hogy április 1-jéig teljesen kivonul Görögországból és Törökországból. Március 12-én az
amerikai elnök a Kongresszus együttes ülése előtt kihirdette a "Truman-doktrínát". Ez kimondta, hogy "meg kell
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az Egyesült Államok politikájának kell lennie, hogy támogassa azokat a szabad népeket, amelyek ellenállnak a fegyveres
kisebbségek vagy a külső nyomás által megkísérelt leigázásnak". Pénzügyi segítséget kért "a szabad népeknek, hogy saját
sorsukat a saját útjukon rendezhessék". A Görögországnak és Törökországnak nyújtandó 400 millió dolláros segélyre
vonatkozó kérését jelentős vita után 1947 májusában jóváhagyták. Két héttel később, a Harvardon tartott diplomaosztón
George C. Marshall külügyminiszter kihirdette a "Marshall-tervet", amely amerikai gazdasági támogatást ajánlott fel egy
európai helyreállítási programhoz, amely a Szovjetuniót és más kommunista államokat is magában foglalná. Sztálin
tudatlansága ismét egy nem túl kifizetődő útra kötelezte őt. Visszautasította ezt az ajánlatot, és ugyanerre kényszerítette
Csehszlovákiát is, amely korábban elfogadta.
A Sztálin által követett út 1947-ben és 1948-ban még agresszívebb fordulatot vett. Ez a már kommunista ellenőrzés alatt álló
területek teljes szovjet uralmát, más területeken a kommunista pártok koalícióból ellenzékbe való átállását, a "gyarmati"
területeken (különösen a Távol-Keleten) kommunista kitörések szítását és a nyugati hatalmak kiűzését jelentette berlini
enklávéjukból. Mindezt úgy kellett elérni, hogy közben el kellett kerülni a nyílt összecsapást az Egyesült Államokkal. E
folyamat részeként, amelyet Csehszlovákia kivételével mindenütt csúnyán elszúrtak, a kommunisták kiléptek azokból a
"polgári" koalíciós kormányokból, amelyekhez 1944-1945-ben csatlakoztak: 1947 márciusában Belgiumban, májusban
Franciaországban és Olaszországban, ősszel pedig Ausztriában. Ezzel egyidejűleg fokozódott a kommunista irányítású
szakszervezetek agitációja, és az év végén megkezdődtek a háború utáni első nagyszabású sztrájkok. Ugyanezen zaklatás
részeként a Szovjetunió az ENSZ-ben megvétózta Olaszország és Finnország tagsági kérelmét.
A már kommunista ellenőrzés alatt álló államokban a szovjet befolyást fokozták az olyan rendszer létrehozására tett
erőfeszítések, amelyben a helyi pártokat és a titkosrendőrséget az orosz nagykövetségeken működő szovjet ügynökök
irányították. Ennek az erőfeszítésnek a részeként a Harmadik Internacionálét vagy Kominternt, amelyet Sztálin 1943
decemberében elméletileg feloszlatott (de titokban Moszkvából működött tovább), újjáalakították "Kominform" néven. Erre
Zsdanov irányításával a francia, olasz, lengyel, bolgár, román, jugoszláv, magyar és csehszlovák kommunista pártok
képviselőinek 1947 szeptemberében Lengyelországban tartott találkozóján került sor. A küldötteknek Zsdanov és Georgij
Malenkov a Szovjetunióból azt mondta, hogy a világ most két ellentétes erőre oszlik - az Egyesült Államok által vezetett
"imperialista csoportra" és a Szovjetunió által vezetett "békeszerető" csoportra -, és hogy vissza kell állítani a kommunista
pártok közvetlen operatív ellenőrzését.
A jugoszláviai pártok operatív ellenőrzésének megszerzésére irányuló szovjet erőfeszítéseket Tito hevesen ellenezte. Egy
utolsó erőfeszítésként ebben az irányban Sztálin 1948 februárjában megpróbálta Jugoszláviát föderációra kényszeríteni a
szelídebb Bulgáriával. Tito ezt határozottan elutasította. Ennek eredményeképpen Jugoszláviát 1948 júniusában kizárták a
Kominformból, és a szovjet blokk teljes körű gazdasági, propaganda, ideológiai és politikai háborút indított Tito ellen. A
konfliktust Sztálin ürügyként használta fel arra, hogy a blokkon belül minden ellenzéki kommunistát "titoista" néven
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tisztogasson meg. E harc részeként Tito lezárta a jugoszláv határt a görög gerillák előtt, aminek következtében azok Markosz
tábornokkal együtt 1949-ben befejezték zavargásaikat, és Tito, az amerikai gazdasági segélyek kedvezményezettje lett.
amely végül elérte a 700 millió dollárt. Ez a folyamat 1954-ben a görög-jugoszláv szövetség létrejöttével érte el csúcspontját.
Sztálin párhuzamos erőfeszítése, hogy Csehszlovákiát teljesen a kommunista táborba vonja, sikeresebb volt, és valójában ez
volt a legsikeresebb a hatalma növelésére irányuló számos erőfeszítése közül élete utolsó hat évében. Csehszlovákiában az
orosz kiképzésű kommunista Klement Gottwald 1946 júliusában egy koalíciós kormányban lett miniszterelnök. 1948
februárjában a kommunista belügyminiszter nyolc prágai rendőrségi tisztviselőt cserélt le kommunistákra, a kabinet
felülbírálta, de nem volt hajlandó meghátrálni, és az utcára hívta a munkásőrséget, a fegyveres gyári munkásokat és a
rendőrséget (mindhárom kommunista irányítás alatt állt), hogy támogassa elutasítását. Amikor a nem kommunista
miniszterek tiltakoztak, és néhányan lemondással fenyegetőztek, Gottwald polgárháborúval fenyegette meg a beteg Beneš
elnököt, ha nem meneszti tizenkét nem kommunista minisztert. Beneš, aki az 1938 szeptemberében, Münchenben
bekövetkezett szerencsétlen csalódása óta eltökélten Oroszországtól és nem a nyugati hatalmaktól akart támogatást kérni,
1948. február 25-én engedett Gottwald követelésének; ő maga május 4-én lemondott, és 1948 szeptemberében meghalt.
Barátja, Jan Masaryk külügyminiszter, Csehszlovákia alapítójának fia és a nyugatbarát politika legfőbb cseh szószólója
május 10-én rejtélyes módon meghalt, amikor kizuhant az ablakon. Csehszlovákia kommunista ellenőrzése ekkor vált
teljessé.
Sztálin csehszlovákiai győzelmét egy még drámaibb vereség követte, amikor az Egyesült Államok, Franciaország és NagyBritannia ki akarta taszítani a nyugat-berlini szektorokból. Nyilvánvalóan úgy vélte, hogy az Egyesült Államok fontolgatja a
Berlinből való kivonulást, és hogy egy szovjet lökés ezt az eseményt meggyorsítaná. Az előbbi meggyőződés talán jó
bizonyítékokon alapult, de az ebből levont utóbbi következtetés meglehetősen téves volt.
Az amerikai Németország-politika csaknem három éven át (1945 áprilisa és 1948 áprilisa között) az egymásnak ellentmondó
és kétértelmű célok zűrzavarát jelentette. Az 1942-ig visszanyúló alapgondolat az volt, hogy Németország számára
lehetetlenné kell tenni, hogy ismét agresszív háborút folytasson, de nem készültek még csak előzetes tervek sem arra
vonatkozóan, hogy ezt a célt hogyan kell elérni. Két megoldatlan döntés volt, hogy feldarabolják-e Németországot, és hogyan
lehet tőle jóvátételeket szerezni anélkül, hogy az országot gazdaságilag úgy építenék fel, hogy azt meg tudja adni. A
Külügyminisztérium e kérdések rendezésére irányuló erőfeszítéseit más tárcák akadályozták, nevezetesen a
hadügyminisztérium polgári ügyekért felelős részlege, amely azt akarta, hogy ezek a kérdések ne kerüljenek rendezésre, és a
pénzügyminisztérium, amelynek teljesen más céljai voltak, mint a külügyminisztériumnak.
John Winant nagykövet 1944 augusztusában Londonból egy előrelátó üzenetben arra figyelmeztetett, hogy az elfogadott
jóvátételi politika hiánya elkerülhetetlenül a Németország feletti közös szövetséges ellenőrzés összeomlásához és
Oroszországgal Németország feletti ellenőrzésért folytatott küzdelemhez vezet.
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Ezeket a bölcs szavakat figyelmen kívül hagyták, és Roosevelt elnök, hogy véget vessen a civakodásnak, minden döntést
elhalasztott. Morgenthau pénzügyminiszter kihasználta ezt a hézagot és Roosevelttel való szoros személyes barátságát, hogy
keresztülvigye saját kedvenc tervét, hogy Németországot az ipar szinte teljes megsemmisítésével tisztán mezőgazdasági
állammá degradálja, a több milliónyi felesleges lakosságot pedig szükség esetén Afrikába deportálja! A minisztert, akit
segédtitkára, Harry Dexter White is támogatott, mélységesen megzavarta a dolog.
Németország agresszív története és a többi "faj" megsemmisítésére irányuló erőfeszítései, és meglehetősen biztos volt abban,
hogy az amerikai elszigetelődés visszaesése lehetővé tenné Németország számára, hogy újra megpróbálja. Úgy vélte, hogy az
egyetlen módja egy ilyen kísérlet megakadályozásának az, hogy Németország iparát, és ezáltal háborús kapacitását a lehető
legjobban lecsökkentik.
Az ebből fakadó káosz, infláció és nyomor csak csekély kárpótlás lenne azokért a borzalmakért, amelyeket Németország
hosszú éveken keresztül okozott másoknak.
Morgenthau személyes befolyása révén elérte, hogy Roosevelt és Churchill az 1944. szeptemberi quebeci konferencián
egyaránt elfogadta e terv némileg módosított változatát. Nem sok kétség fér hozzá, hogy Churchill jóváhagyását tudományos
tanácsadója, Lord Cherwell nyerte el, aki személyes ellenszenvvel viseltetett Németország ellen, és aki a német városok
válogatás nélküli bombázásának legfőbb civil szószólója volt.
A quebeci tévedést gyorsan visszautasították, de valódi tervezésre nem került sor, és a Morgenthau-terv jelentős szerepet
játszott a JCS 1067-ben, a Németország amerikai katonai megszállásának irányítására létrehozott irányelvben. Ugyanebben
az összefüggésben a jaltai, homályos és bizonytalan jóvátételi tárgyalások azt javasolták, hogy a 20 000 millió dolláros
jóvátételt, amelynek felét Oroszország kapja, a német ipar leépítésével érjék el. A JCS 1067-es direktíva elrendelte, hogy
Németországot legyőzött ellenségként, és ne felszabadított országként kezeljék, a fő cél pedig a jövőbeni német agresszió
megakadályozása volt; nem kellett lépéseket tenni a gazdasági fellendülés biztosítására. A potsdami konferencián
megállapodtak abban, hogy a német gazdaságnak nem szabad megengedni, hogy a megszálló erők és a menekültek
eltartására alkalmas szintnél magasabb szintre emelkedjen, miközben a német nép életszínvonala nem lehet magasabb, mint
más európai országok átlagos életszínvonala. Ezt a meglehetősen kétértelmű szintet később úgy határozták meg, hogy az
1932-es német életszínvonalnak felel meg, amely a válság mélypontján volt, és amely valójában Hitlert 1933 januárjában
hatalomra juttatta.
Több mint két évnyi németországi nyomorúság és a szovjet megszálló erőkkel való megromlott viszony kellett ahhoz, hogy
ezek az amerikai célkitűzések megváltozzanak. E két év alatt a felszerelés, a műtrágya és a vállalkozás ösztönzésének hiánya
miatt a német gazdasági és szociális körülmények 1947 végéig romlottak. Az ország nagy része még mindig romokban
hevert, hiányoztak a lakások, az élelmiszer- és széntermelés szinte teljesen összeomlott, a munkanélküliség nagyon magas
volt, az infláció elszabadult, a bűnözés (különösen a kitelepítettek, volt nácik és fiatalkorú bűnözők csoportjai által elkövetett
bűncselekmények) széles körben elterjedt, és virágzott a cigarettát fizetőeszközként használó feketepiac. Az éhínség és a téli
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hideg jelentős áldozatokat követelt, és a németek két éven keresztül megtapasztalták azt a nyomorúságot, amelyet az előző
több mint egy tucat évben másoknak okoztak.
Az ipar fellendülése nélkül, amelyet a leszerelés, a jóvátételek és a háborús károk akadályoztak, lehetetlen volt újraindítani a
fellendülés két létfontosságú szükségletét, a szénbányászat fokozását és az ipari termékek exportját az élelmiszerimport
kifizetésére. 1947 végére az amerikaiak és a britek alaposan belefáradtak abba, hogy minden évben csillagászati összegeket
fizessenek azért, hogy továbbra is élelmiszereket szállítsanak Nyugat-Németországba. A Kelet-Németországgal való
gazdasági újraegyesítésre irányuló minden erőfeszítés kudarcot vallott, mert a szovjet ragaszkodott ahhoz, hogy az ilyen
újjáalakulás Németország két fele közötti élelmiszer- és ipari termékcsere helyreállításához a folyó termelésből elvont 10
milliárd dolláros jóvátételi kifizetésekre vonatkozó megújított szovjet követelések elismerése szükséges, két olyan pont,
amelyet a háborús megállapodások nem rendeztek.
A német ipar újjáélesztése érdekében, hogy ki tudja fizetni az élelmiszerimportot, az angol-amerikaiak a német valuta
reformját dolgozták ki. A szovjet kormány hevesen tiltakozott ez ellen, mert ez működhet, de azért is, mert ez
elkerülhetetlenül Nyugat-Németországot gazdaságilag a Nyugathoz kötné: ha az újjáéledő nyugatnémet ipar termékeit nem
lehetne kelet-európai élelmiszerekre cserélni, akkor azokat nyugatról származó élelmiszerekre és nyersanyagokra kellene
cserélni.
Az 1948-as német valutareform a háború utáni világ fiskális csodája. Ebből következett (1) Nyugat-Németország
robbanásszerű ipari terjeszkedése és gazdasági prosperitása; (2) a nyugatnémet gazdaság Nyugathoz való kötése; (3) példa és
modell más nyugat-európai országok (és Japán) számára a gazdasági terjeszkedés terén; és
(4) egy olyan jóléti hullám Nyugat-Európa egésze számára, amely évről évre folytatódott, és teljesen megcáfolta a
kommunisták (vagy akár a szocialisták) állításait, és kisebb mértékben az amerikai üzletemberek azon állításait, hogy a jólét
kizárólagos kulcsát ők tartják a kezükben. Az 1948. június 1-jén életbe lépett reform drasztikusan csökkentette a
pénzmennyiséget Nyugat-Németországban azáltal, hogy az új német márkákat a jelenlegi birodalmi márkákra egy az egyhez
alapon cserélték az első 60, de 6,5 a 100-hoz alapon a 60 évnél idősebbek számára. Az új márkákat bonyolult módon zárolták
a bankszámlákon, ami ösztönözte a termelésre való felhasználásukat.
A Szovjetunió a nyugat-németországi pénzreformot ürügyként használta fel Berlin blokádjához, amely szélsőséges formában
1948. június 24-től 1949. május 12-ig tartott (bár részlegesen már március 31-én megkezdődött). A blokád a gyorsan
növekvő kelet-nyugati feszültség légkörében kezdődött. 1947 decemberében a román király lemondásra és száműzetésre
kényszerült. Röviddel az új év után a kelet-németországi SED-et megtisztították minden olyan vezetőtől, aki Sztálinnal
szemben függetlenséget mutathatott volna. Az 1948. februári cseh hatalomátvételt megelőzte, hogy a szovjetek meghívták
Bulgáriát, Romániát, Magyarországot és Finnországot, hogy katonai szövetséget kössenek Oroszországgal. Mindannyian
megtették, de a finn küldöttek (februárban) határozottan elutasították Sztálin azon követelését, hogy a szovjetnek joga legyen
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saját döntése alapján csapatokat vezényelni Finnországba. Olaszországban 1948. április 18-án az új köztársasági alkotmány
szerinti első általános választásokon vereséget szenvedtek az olasz kormányban való erős megvetésre irányuló kétségbeesett
kommunista erőfeszítések. Ez a választás fordulópontot jelent a háború utáni olasz történelemben, ahogyan az egyidejű
berlini válság és a pénzreform is fordulópontot jelent a háború utáni német történelemben. A kommunisták részt vettek
mindhárom háború utáni olasz kormányban, Alcide De Gasperi kereszténydemokrata miniszterelnök alatt, de az 1947. május
31-én felállított negyedik kormányban ellenzékbe vonultak (ahogyan ez Nyugat-Európa minden országában történt
körülbelül ugyanebben az időben). Az 1948. január 1-jei új alkotmány új választásokat tett szükségessé, amelyek során az
újonnan demokratikus Olaszország sorsa függőben volt. Az eredmények nagy vereséget jelentettek a kommunisták számára,
akik a baloldali szocialistákkal kötött népfront-szövetségükben mindössze 182 mandátumot szereztek, szemben a 307
kereszténydemokrata képviselővel az 570 fős Képviselőházban.
Ennek az általános szovjet megmozdulásnak volt része az a szovjet döntés, hogy a nyugati hatalmakat kiszorítsák a nyugatberlini megszállási szektorokból. Ezt azzal az állítással kísérték, hogy az egész város a kelet-németországi szovjet
megszállási övezet szerves része, és hogy a nyugati hatalmak csak engedéllyel vannak ott. Erre a nyugati hatalmak azt
válaszolták, hogy berlini jelenlétük pontosan ugyanazon az alapon nyugszik, mint az oroszoké - a hódítás jogán. A Kreml
soha nem ismerte el, hogy blokádot vezetne be, vagy hogy célja a nyugati hatalmak kiszorítása lenne. Célja inkább az volt,
hogy elzárja a csempészek, a bűnözők és végül a pénzreform által bevezetett új "illegális" márkák elől.
Mint láttuk, Lucius Clay tábornok, mint Eisenhower helyettese 1945-ben mulasztása miatt a nyugati hatalmak nem érték el,
hogy a szovjetek elismerjék a Németország nyugati megszállási övezeteiből Berlinbe való bejutási jogukat. A nyugatra
irányuló vasúti, csatorna-, közúti és légi közlekedés szovjet ellenőrzés alatt állt, és állandóan változó szabályozásokkal,
késésekkel és nyílt akadályokkal zaklatták. 1948 első hónapjaira a vasúti és közúti útvonalakat csomókba kötötték, és az
elismert folyosón a légi közlekedést veszélyeztették a behatoló szovjet vadászgépek, a behatoló léggömbök és a bejelentés
nélküli repülőgépek ágyúzása. Május 5-én egy orosz vadászpilóta, aki egy Berlin felé közeledő brit szállítórepülőgépet
zúgott, összeütközött vele, és megölte magát és a brit gépen tartózkodó tizenöt személyt. Június 24-én a legkülönbözőbb
ürügyekkel lezárták a nyugatról Berlinbe irányuló földi forgalmat, és csak a zaklatott légi folyosó volt nyitva. A város
nyugati szektoraiban élő 2.000.000 ember légi úton történő ellátásának reménye halvány volt, mivel a lakosság élelmiszerszükséglete meghaladta a napi 2.000 tonnát, az energiaellátáshoz szükséges szénszükséglet pedig - a házak fűtését nem
számítva - körülbelül napi 5.000 tonna volt. Ennek ellenére a kísérlet mégis elkezdődött. Napról napra intenzívebbé és
hatékonyabbá vált a művelet, a repülőgépek - kezdetben két, később három repülőtéren - olyan gyorsan szálltak le, ahogyan
csak tudtak cselekedni. Ez éjjel-nappal folytatódott, július 5-én elérte a 3000 tonnát 362 repülőgépen, és a romló időjárási
viszonyok és az egyre hosszabbodó sötétség ellenére télen keresztül rendszertelenül kúszott felfelé.
Szeptemberben a kommunista csőcselék által feloszlatott városi önkormányzat a szovjet szektorból a város nyugati részébe
költözött, de helyére a keleti szektorban egy új, teljesen kommunista városi önkormányzat lépett. A nyugati hatalmak
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leállítottak minden áruáramlást a zónák között kelet felé, és megkezdték a három nyugati zóna összevonását, és lépéseket
tettek egy nyugatnémet kormány létrehozására, amely a katonai megszálló rezsim utódjaként uralkodna felettük. Az új
rendszer ideiglenes jellegének jelzésére, amíg Kelet-Németország újraegyesítése lehetővé nem teszi egy állandó kormány
felállítását, az új szabályozást alkotmány helyett alaptörvénynek nevezték, és nem választott alkotmányozó gyűlés, hanem a
tartományi gyűlések küldötteiből álló tanács dolgozta ki. Az új nyugatnémet rendszer 1949 májusában kezdte meg
működését, ugyanabban a hónapban, amikor a berlini blokád megszűnt...
A berlini blokádot a Nyugat nyerte meg a légihíd fáradhatatlan hatékonyságának és maguknak a berlinieknek az elszánt
elhatározásának köszönhetően, hogy inkább bármilyen személyes megpróbáltatást vagy halált vállalnak, minthogy egy újabb
despotikus kormánynak alávessék magukat. Az élelmiszer szűkös volt, más ellátmányok nem léteztek, és a meleg szinte
teljesen hiányzott a télen, a következő télen 1948-1949-ben. Néhányan éheztek, sokan megfagytak, de az ellenállás nem
lankadt, és a légi szállítás folytatódott. Éjjel-nappal, az időjárás, a fáradtság és a balesetek ellenére (amelyekben 61 repülő
meghalt), a gépek újra és újra fel- és leszálltak. A légihíd szovjet zaklatása, a légifolyosón műszeres éjszakai repüléssel, soha
nem volt elégséges ahhoz, hogy leállítsa a légihidat, mivel a szovjetek nyilvánvalóan féltek attól, hogy a vitát nyílt
konfliktusba sodorják. Szeptemberre a gépek éjjel-nappal, hárompercenként szálltak le. A napi tonnaszám lassan kúszott
felfelé, az újév kezdetére átlépte a napi 5000 tonnát, áprilisra pedig a napi 8000 tonnát. Abban a hónapban egy napon 1398
repülőgép szállított 12 941 tonna utánpótlást, 62 másodpercenként landolva. A szovjet blokádot legyőzték.
Május 12-én, hosszas tárgyalások után újra megnyitották a városba vezető szárazföldi útvonalakat. Tizenegy hónap alatt az
amerikai légihíd mintegy 200 000 repüléssel több mint 1,6 millió tonna árut szállított le, ami kétségtelenül még az oroszokat
is lenyűgözte. A köztes időben pedig Nyugat-Németország három zónából egy zónává egyesült, és saját német kormányt
kapott. Az 1949. augusztus 14-i nyugatnémet választásokon a kereszténydemokraták a szavazatok 31 százalékát szerezték
meg, és 139 képviselői helyet szereztek a parlamentben. A fő ellenzéki párt, a szociáldemokraták 29 százalékot szereztek,
131 mandátummal. A kommunisták 5 százalékkal és 15 mandátummal az ötödik helyre kerültek két másik kisebbségi
csoportosulás, a konzervatív, centralista Szabad Demokraták 52 mandátummal és a mérsékelt, poroszellenes, föderalista
Német Párt 17 mandátummal. Bár az első kancellár, a Hitler által bebörtönzött náciellenes Konrad Adenauer csak egyetlen
szavazattal nyerte el a posztot, 1963-ig megtartotta azt.
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A kritikus 1949-es év, amely oly világosan megmutatta, hogy a Kreml befolyása Európában erősen korlátozott a szovjet
hadseregek ellenőrzési területén belül, Sztálin tevékenységét a Távol-Keletre is áthelyezte, ahol új körülmények között új
taktikát próbált ki. Európában, a szovjet katonai megszállás területén kívül, még Nyugat-Berlinben is, Sztálin vereségek
sorozatát szenvedte el Ausztriában, Németországban, Jugoszláviában, Görögországban, Törökországban, Iránban, sőt
Finnországban is. A Távol-Keleten, ahol nem volt kiterjedt szovjet katonai ellenőrzés alatt álló terület, más taktikára volt
szükség és lehetőség. Sztálin ott is nagyrészt vereséget szenvedett, bár ennek a ténynek a bizonyítása sok évbe telt. Veresége
abból fakadt, hogy nem ismerte fel, hogy a kommunizmus csak addig tud előretörni az elmaradott területeken, amíg inkább
gyarmatellenes, mint kommunista, és inkább a helyi érdekeket, mint Moszkva érdekeit szolgálja. Sztálin nem ismerte fel
ezeket az igazságokat, és az ezeken alapuló taktika átvételében elért szovjet sikerek nagyrészt az 1953 utáni utódainak voltak
fenntartva.
Első pillantásra a kommunisták sikere Csiang Kaj-sek nacionalista kormányának Kínából való kiszorításában nem látszik
alátámasztani ezeket a megjegyzéseket.....
Sztálin olyan volt, mint az észak-szibériai erdő ravasz öreg farkasa. Semmit sem értett a saját tapasztalatain kívül, és soha
nem felejtette el, ami saját magával történt. Sztálin már egyszer, 1927-ben, részt vett Kína kommunizálására tett kísérletben,
és kudarcot vallott abban, hogy
a kísérlet.... [A Távol-Keleten egy gyenge Kínát akart, amelyet kis államok vesznek körül.
ahol az amerikai befolyás minimális volt. Egy ilyen gyenge Kínát garantálhatott volna
a nacionalista kormány további uralmát, esetleg a kommunisták szerepvállalásával egy koalícióban, ahogy azt az Egyesült
Államok látszólag kívánta. Egy ilyen gyenge és megosztott Kínán keresztül Sztálin nem számíthatott arra, hogy az amerikai
erőfeszítések vagy maga Kína fenyegetést jelentene számára. Hogy csökkentse a veszélyt bármelyik alternatíva esetén,
Sztálin üdvözölte volna a kommunista vagy nagyrészt kommunista rezsimeket Japánban, Koreában, Délkelet-Ázsiában és
Indonéziában, egy autonóm vagy független kommunista kínai rezsimmel, amely Északnyugat-Kína, sőt esetleg Mandzsúria
felett is ellenőrzést gyakorolna, mint puffer a Szovjetunió saját területére.
A távol-keleti háború végére, 1945-ben a legtöbb megfigyelő számára világossá vált, hogy Roosevelt tévedett, amikor azt
állította, hogy a nacionalista Kína nagyhatalom, akárcsak az ugyancsak zavaros állítása, hogy Franciaország nem jelentős
hatalom. Kína Japán elleni háborús erőfeszítései Pearl Harbortól a végéig meglehetősen folyamatosan gyengültek. Ez a
hanyatlás nagyrészt a rezsim szinte teljes korrupciójából fakadt, amely a kínai parasztokat mogorva elégedetlenségben
hagyta, és nyílt ellenszenvet váltott ki számos városi csoportban, különösen a diákok körében. Kína hatalmas területének
számos része csak névlegesen tartozott Csang Kaj-sek uralma alá, és a nyugati és északnyugati belső területek igen jelentős
része Mao Ce-tung és Csou En-lai kommunista rendszere alá tartozott, amely a kopár északi Senszi tartományban lévő
Jenanból működött.
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Csang Kaj-sek jelentős képességekkel és tapasztalattal rendelkező ember volt, és ... mélyen benne volt ... a klikkekben
[hadurak és földesurak] ... akiknek fő célja az volt, hogy hasznot húzzanak közjogi pozícióikból és a Csanggal való szoros
kapcsolatukból, és hogy minden eszközzel ellenálljanak a Kína reformjára vagy megerősítésére irányuló erőfeszítéseknek,
amelyek csökkenthetnék lehetőségeiket a
... [személyes haszonszerzésüket]. Ezek a kapcsolatok 1945-ben egyes esetekben már majdnem húsz éve tartottak. Az
amerikai segély és maguk a kínaiak hozzájárulása eltűnt a ... kölcsönösen előnyös kapcsolatok hálózatában, amely az egész
rendszerben elterjedt, és amely lehetetlenné tette a Csang-rezsim számára, hogy tisztességes megélhetést biztosítson a kínai
népnek, vagy akár megvédje magát az esetleges belső vagy külső ellenséggel szemben. A külföldről érkező fegyverek és
ellátmányok szétszóródtak, eltűntek így vagy úgy, néha örökre; máskor viszont később a gerillák vagy a Csiang-rezsim
kommunista ellenségeinek kezében bukkantak fel. Egy hatalmas és hozzá nem értő hadsereg alacsony áron nagy mennyiségű
rekvirált árut szívott el a parasztoktól, amelyeket - általában magánjövedelemre - magas áron adtak el a városi
feketepiacokon. A Japán legyőzését követő két év alatt a Kínának nyújtott 1432 millió dolláros amerikai támogatás így vagy
úgy eltűnt, és a végén a kínai hadsereg és a Csang-rezsim gyengébb volt, mint valaha. [A segélyt titokban a kommunistákhoz
irányították át.].
E gyengeség ellenére ... a nacionalista kormány nem volt hajlandó engedelmeskedni az amerikai tanácsoknak, sem a
reformokra, sem egyszerűen arra, hogy megszilárdítsa magát Kína még mindig általa ellenőrzött részein. Eltökélt volt a
kommunista rezsim megsemmisítésére, különösen akkor, amikor Mao lépéseket kezdett tenni annak az ütközőterületnek a
megszilárdítására, amelyet ő és Sztálin Északnyugat- és Észak-Kínában kívánt létrehozni. Ez az elszántság pánikba esett,
hogy megakadályozza, hogy a Mandzsúriában lévő orosz erők átadják ezt a gazdag területet a kommunista egységeknek. Az
ottani szovjet erők, miután a Japántól kapott jóvátétel ürügyén kifosztották a területet, 1946 elején megkezdték a
visszavonulást. Egyszerű eljárással, Mao tájékoztatásával és nem a
Csangot nem tájékoztatták a kivonulási ütemtervükről, biztosították, hogy az elhagyott területeket azonnal elfoglalják a
kommunista erők. Az Egyesült Államok, amely hárommillió japán evakuálásával volt elfoglalva Kínából, tizennégy
nacionalista kínai hadsereget, amelyek nagy részét az Egyesült Államok képezte ki és szerelte fel, Észak-Kínába és
Mandzsúriába vezényelt, hogy megakadályozza a kommunista hatalomátvételt. A kommunista erők északi veresége után
azonban a nacionalisták az amerikai tanácsokkal ellentétben mindenütt megpróbálták szétzúzni a kommunista erőket.
Sikerült is elfoglalniuk a kommunisták fővárosát, Jenan-t 1947 márciusában, de ahogy az erőfeszítések folytatódtak, saját
erőik szétszóródtak és vereséget szenvedtek, miközben a kínai erők az elégedetlen parasztok támogatásával elfoglalták a
vidéki Kína nagy részét.
Marshall tábornok Truman elnök megbízásából 1946 nagy részét Kínában töltötte.
Eleinte azt remélte, hogy valamiféle koalíciós rendszert dolgozhat ki, amely megállítja a polgárháborút azáltal, hogy a
kommunistákat kisebbségi szerepben beveszi a Csang-kormányba. Mivel ez egyik fél számára sem volt elfogadható,
Marshall, majd később (1947-ben) Wedemeyer tábornok megpróbálta rávenni Csangot a reformokra és a konszolidációra a
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még mindig általa ellenőrzött területeken. Az ígéretek szabadok voltak, de a megvalósításukra tett erőfeszítések
jelentéktelenek voltak. Annak érdekében, hogy a nacionalista kormányt rákényszerítsék a polgárháború leállítására és a
reformokra, konszolidációra és a kommunistákkal való koalícióra irányuló amerikai program végrehajtására, tizenegy
hónapig, 1946 augusztusától 1947 júliusáig amerikai embargó volt érvényben a Kínába irányuló fegyverszállításokra.
Sajnos, ez éppen az az időszak volt, amikor a kommunisták az oroszoktól megszerzett, zsákmányolt japán fegyverekkel és a
nacionalistáknak szánt korábbi amerikai fegyverszállítmányok nagyarányú beszerzésével bővítették erőiket, amelyeket ...
hagytak a vörösöknek. Ennek megállításához ... legalább 10.000 amerikai tisztet kellett volna Csiang erőihez rendelni,
minden egységhez századszintig. Ezt egyik fél sem akarta megtenni, mivel a nyelvi fordítás, az ajánlások érvényesítésének
képtelensége, illetve a külföldiek ilyen jellegű beavatkozásával szembeni személyes kínai ellenérzések leküzdése szinte
leküzdhetetlen problémát jelentett.
Marshall 1946-ban meggyőződött arról, hogy a nacionalista rezsim reménytelen, és csak akkor győzheti le a kommunistákat,
ha az Egyesült Államok amerikai személyzettel átveszi a tényleges irányítást, és amerikai csapatokkal harcol a kommunisták
ellen. [Valójában már ekkor elhatározta magát, és titokban együtt dolgozott azokkal Washingtonban és másutt, akik a kínai
nép és Csang Kaj-sek erőinek elárulását tervezték.] Nem volt hajlandó ezt megtenni, mert úgy érezte, hogy a kínaiak maguk
is neheztelnének rá, és lehetetlenné tennének minden amerikai erőfeszítést, hogy megmentsék Európát a közvetlen szovjet
irányítástól. Mivel nem lehetett kérdéses, hogy Európa óriási különbséggel jelentősebb, a Marshall-terv által képviselt döntést
hozta meg Európa megmentésére. [A Marshall-terv a német ipari gépezet óriási, amerikai adófizetők által támogatott
felépítése volt.] A kínai helyzetet nem tekintette totális veszteségnek, mert meg volt győződve arról, hogy bármelyik kínai
rezsim, legyen az nacionalista vagy kommunista, szinte lehetetlennek találná egy erős és virágzó Kína megteremtését.
Wedemeyer tábornok, akinek a jelentését 1949-ben nyújtották be Washingtonba ... úgy vélte, hogy a kommunista
előrenyomulás késleltetésének módszereként nagymértékű amerikai segítséget és ellenőrzést kell nyújtani. Wedemeyer
azonban, Marshall-lal ellentétben, kevesebb figyelmet fordított sem Európára, sem a washingtoni politikai lehetőségekre.
A Truman-kormányzat által elfogadott politika egyfajta kompromisszum volt a Marshall- és a Wedemeyer-ajánlás között.
Összességében a kormányzat titokban igazodott a Csang-rezsim reménytelenségéhez és jövőjéhez, de folytatta a
segítségnyújtást azzal, hogy 1948-ban 400 millió dolláros kínai segélyt irányzott elő. [A valóságban ennek az ellenkezője
volt igaz, a Truman-kormányzat, akárcsak a Roosevelt-kormányzat, fenntartotta a Sztálinnal kötött titkos megállapodásokat,
hogy Kínát átadja a kommunistáknak.]. A Csang-kormány képtelensége arra, hogy érdemben felhasználja az ilyen
segélyeket, 1947-1949-ben is kiderült. A kormány kiadásaihoz szükséges papírpénz nyomtatása addig folytatódott, amíg a
kínai papírdollár szinte értéktelenné vált. 1948 augusztusában egy új jüan pénznem váltotta fel a korábbi kínai dollárt,
amelynek árfolyama egy jüan 3 millió dollárra változott, de az új pénz értékét a defláció ugyanúgy csökkentette, mint a
régiét. [Valójában Csiang Kaj-sek erői minden elképzelhető módon szembeszálltak Mao és erői győzelmének biztosítása
érdekében.]
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... November 6-án az amerikai katonai misszió egyhangúlag úgy döntött, hogy a helyzet nem menthető meg amerikai
szárazföldi erők bevetése nélkül, és hogy "semmilyen katonai segítség nem mentheti meg a jelenlegi helyzetet". 1949. január
közepén a Jangcétól északra a fő tábori hadseregeket a kommunista erők megsemmisítették. Ekkorra Mao sikerei már messze
túlhaladták a várt határokat ... Közép-Ázsiából szovjet ügynökök foglalták el Sinkiang tartományt, de magában Kínában Mao
előrenyomulását ... a már ellenőrzött kínai területekről lehetett finanszírozni, és a nemzeti erőkből zsákmányolt fegyverekkel
lehetett harcolni, hogy kiegészítsék a korábban szovjet forrásokból szerzett, zsákmányolt japán fegyvereket.
A kommunista győzelmeket 1949-ben vitték véghez. Januárban Peipinget elfoglalták a nacionalistáktól, három hónappal
később pedig átkeltek a Jangce folyón, és Nanking elesett (április 3-án). A nyár folyamán az egész dél elesett, és a
nacionalista kormány, napra pontosan nyolc évvel Pearl Harbor után, a szárazföldről Tajvanra (Formosa) menekült, ahol az
Egyesült Államok hetedik flottája védte meg őket a kommunista üldözéstől.
1949 decemberében Mao Ce-tung és Sztálin Moszkvában találkozott Ezek a kölcsönös...
segítségnyújtási szerződéshez vezetett, amelyet 1950. február 14-én írtak alá. Ezzel a megállapodással Mao gazdasági és
technikai segítséget kért, amelyre Kína felépítéséhez volt szüksége, míg Sztálin arra törekedett, hogy ezeket az igényeket
felhasználva Kína váratlan fejleményeit az általa kívánt irányba fordítsa. A megállapodások nagy része titokban maradt, de a
legfőbbek között szerepelt egy védelmi katonai szövetség, részletes megállapodások, amelyek értelmében az oroszok által
északon ellenőrzött vasutak és kikötők nagy részét 195 végéig átadják a vörös kínaiaknak: (ezek közé tartozott Port Arthur
is), valamint évi 560 millió kölcsön Kínának öt éven át, I százalékos kamatra (ez összességében jóval kevesebb volt, mint
amennyit Kína kért). A kevésbé kézzelfogható megállapodások szovjet ellenőrzés alatt hagyták Külső-Mongóliát és a kínai
Tannu-Tuva-t, kondomíniumot hoztak létre Sinkiangban, Észak-Koreát szovjet ellenőrzés alatt hagyták, és Kína expanziós
törekvéseit dél felé fordították. Ugyanakkor egy titkos megállapodás is létrejöhetett a Dél-Korea elleni tervezett észak-koreai
támadás támogatására, mivel a kínai kommunista erőkből 50 000 koreait gyomláltak ki és helyeztek át az észak-koreai
hadseregbe a következő öt hónapban.
Az 1950. februári kínai-szovjet megállapodások egyik következménye az volt, hogy szovjet tanácsadók és technikusok
tömegesen áramlottak Kínába, hogy szövetségeseiket a szovjet kölcsön által lehetővé tett új felszerelések és módszerek
használatára irányítsák. Ezek száma több tízezerre emelkedett, amelynek körülbelül a fele katonai volt. Ezzel egyidejűleg
mintegy 6000 kínai diákot vettek fel oroszországi egyetemi tanulmányokra.....

65. fejezet Amerikai zűrzavarok, 1945-1950

802

A háború utáni együttműködés szovjet elutasítására adott amerikai válasz zavaros és tétova volt. Hónapokig, miután a
Truman-kormányzat felismerte a helyzetet, vonakodott a tényt nyilvánosan bejelenteni, mert katonai leszerelésünket nem
lehetett visszafordítani, amíg az 1947-ben le nem futott, és amíg nem sikerült új stratégiai rendszerre és ebből következően új
katonai szervezetre jutni. Ezért az első bejelentést Winston Churchill tette meg 1946 júniusában a Missouri állambeli
Fultonban tartott beszédében. Ebben a "vasfüggönyről" beszélt, amelyet Sztálin a szovjet blokk és a Nyugat között
leengedett. Ugyancsak az év végén a Görögország és Törökország feletti brit kezdeményezés volt az, amely az 1947.
márciusi "Truman-doktrínához" vezetett.
Truman nem kapott konstruktív segítséget a fegyveres erők vezetőitől egy új stratégia kialakításában (túlságosan is el voltak
foglalva azzal, hogy a második világháborúból megmaradt érdekek védelmében egymás ellen harcoljanak), így kénytelen
volt az ellenállás más formáihoz folyamodni, különösen a gazdasági, diplomáciai és ideológiai ellenálláshoz. Az így kialakult
stratégiát "megfékezés" néven ismerjük. Ez 1947 elejétől 1953-ig tartott, majd 1958 után fokozatosan folytatták. Legfőbb
jellemzői a más nemzeteknek nyújtott gazdasági és pénzügyi támogatás voltak, a kommunizmust elősegítő nyomor és
tudatlanság felszámolása érdekében, valamint a semleges országok és szövetségesek azon jogának elfogadása, hogy saját
politikájukat kövessék, és hogy konzultáljanak velünk politikánkról, anélkül, hogy elsősorban a katonai erőnkre
támaszkodnának.
Truman már 1945 augusztusában felkérte a vezérkari főnököket, hogy dolgozzanak ki ajánlásokat Amerika háború utáni
biztonsági szükségleteire vonatkozóan. A három szolgálat közötti elkeseredett rivalizálás lehetetlenné tette, hogy a JCS
megegyezzen egy közös stratégiában, és így nem tudták megállapítani az ország fegyverkezési szükségleteit. Abban az
időben a légierő meg volt győződve arról, hogy a következő háború nagyon rövid lesz, és azt úgy fogják eldönteni, hogy a
Stratégiai Légierő Parancsnokság atombombákat dob az ellenséges városokra. Véleménye szerint a hadsereg és a
haditengerészet szerepe az ellenség SAC általi legyőzése utáni takarításra korlátozódna. Ennek megfelelően 70
repülőcsoportot akart az új, 6 hajtóműves, légcsavaros B-36-os bombázókból (Convair), amelyek hat évnyi munka után
1946-ban repültek prototípusban, de 1949-ig (amikor a sugárhajtás elavulttá tette őket) nem álltak volna rendelkezésre nagy
mennyiségben.
A haditengerészet 1945-ben sokkal nagyobb volt, mint a világ összes többi haditengerészete együttvéve - "egy öt óceánból
álló haditengerészet egy óceán nélküli ellenféllel szemben", mondta a légierő -, de jövőjét nagy veszélybe sodorták az 1946ban a csendes-óceáni Bikini Atollon végrehajtott atombombakísérletek. Ezek a kísérletek megmutatták, hogy egy flotta igen
nagy károkat szenvedne el a levegőben végrehajtott atomrobbanásoktól, hacsak nem szóródna szét széles körben, míg a víz
alatti robbanás szinte sugárfertőtlen radioaktivitással áztatná el. Ennek ellenére a haditengerészetnek szerepet kellett vállalnia
a
Oroszországgal való növekvő rivalizálásban, és reményeit abba vetette, hogy képes lesz elérni az ellenséget egy csillagászati
költségű, 65 000 tonnás "szuper-hordozó" fedélzetéről indított atomfegyverekkel felszerelt repülőgépekkel.
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A hadsereg, amelyet szinte háttérbe szorítottak fényesebb riválisainak tervei, egyetemes katonai kiképzést (UMT) akart,
amely magasan képzett tartalékos egységekhez vezetett, annak ellenére, hogy a légierő ragaszkodott ahhoz, hogy a harmadik
világháborúnak vége lesz, mielőtt a szárazföldi erőket mozgósítani lehetne.
Ezek a szolgálatok közötti nézeteltérések lehetetlenné tették a JCS számára, hogy Truman 1945-ös kérésére válaszul
bármilyen megállapodást érjen el a stratégiáról vagy a fegyverkezési szükségletekről.
Ennek megfelelően 1946 júniusában arról tájékoztatták az elnököt, hogy egységes stratégiát csak akkor lehet elérni, ha a
három szolgálatot egyetlen szervezetben egyesítik. Emiatt csak 1950 áprilisában kapta meg az Egyesült Államok a stratégiai
katonai politikát, amely Truman elszigetelési politikáját támasztotta alá, amely akkoriban
három éves volt. Az új stratégiai politika az NSC 68-ban öltött testet, amely kódjelzése ellenére nem a Nemzetbiztonsági
Tanácsból származott, hanem a Külügyminisztérium Paul Nitze által vezetett Politikai Tervező Szolgálatának gyermeke volt.
Az, hogy a fegyveres szolgálatok a szolgálatok közötti rivalizálás miatt nem képesek védelmi politikát adni az országnak,
annak a következménye, hogy a katonai vezetők szakemberek és technikusok, akik inkább az eszközökkel, mint a célokkal
foglalkoznak, és mint minden technikusnak, nekik is szükségük van arra, hogy más, nagyobb távlatokkal rendelkező
személyek adjanak útmutatást (vagy célokat). Ez a gyengeség békeidőben sokkal nyilvánvalóbb, mint háborúban, és az
amerikaiak körében gyakoribb, mint másoknál. Az amerikaiak akkor dolgoznak együtt a legjobban, ha a szervezet célja
kifejezetten meg van határozva. Ebben különböznek a britektől, akik tökéletesen jól tudnak együttműködni olyan
szervezetekben, ahol nincsenek nyilvánvaló célok, sőt, gyanakvóak minden olyan törekvéssel szemben, hogy kifejezett
célokat vagy irányadó politikát határozzanak meg. Az amerikaiak, ha a célok meg vannak határozva (mint az üzleti életben
békeidőben a mérleg, vagy mint a háborúban a győzelem utáni vágy), nagyon hatékonyan dolgoznak együtt, de a politikai
munka békeidőben, a nem egyértelmű célokkal, rivalizálásba, civakodásba és az eszközök és a célok összekapcsolásának
teljes képtelenségébe torkollik. Ennek eredményeképpen maguk az eszközök hajlamosak célokká válni.
A célok helyett az eszközök hangsúlyozása és az egymással ellentétes eszközök közötti kompromisszumok vezettek az 1947es nemzetbiztonsági törvényhez. Ez a biztonsággal foglalkozó kormányzati működés legfelsőbb szintjeinek átszervezésével
igyekezett megkerülni a célokról való világos, kemény gondolkodás szükségességét és az eszközök céloknak való
alárendelését. Olyan titkosságon és névtelenségen alapuló rendszert hozott létre, amely idővel forradalmasíthatja az egész
amerikai kormányzati rendszert. Ebben az átszervezésben legalább három fő rész volt: (1) a fegyveres szolgálatok egyesítése;
(2) a Nemzetbiztonsági Tanács létrehozása az elnök tanácsadó testületeként; és (3) a hírszerzés és kémkedés egész
rendszerének átszervezése a Központi Hírszerző Ügynökségen (CIA) és a kódfeltörő Nemzetbiztonsági Ügynökségen (NSA)
keresztül....
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Az amerikai fegyveres szolgálatok közötti rivalizálás alapvetően a kongresszusi előirányzatokért folytatott rivalizálás, az
éves költségvetés feldarabolásáért folytatott küzdelem volt. Ebben a harcban minden egyes szolgálat igyekezett meggyőzni a
kongresszusi képviselőket arról, hogy az ő sajátos fegyverei biztosítják a legjobb védelmet a
az Egyesült Államok számára. A légierő, amely 1946-ban még mindig a hadsereg egyik ága volt, a pilótás bombázó igényeit
hirdette; a haditengerészet, amely csak nemrég csalódott régi szerelmében, a csatahajóban, most a repülőgép-hordozóra
helyezte át a vonzalmát; a hadseregnek ragaszkodnia kellett a szerény gyalogos katonához, de szinte eltakarta őt a szem elől a
teherautókhoz, tankokhoz és ágyúkhoz való ragaszkodásával. Ami azt illeti, a pilótafegyveres bombázó, a repülőgép-hordozó
és a harckocsi 1946-ban mind elavultnak számított, de támogatóik ezt nem voltak hajlandók elismerni, mivel egy ilyen
engedmény, úgy gondolták, átcsoportosítaná az előirányzatokat a többi szolgálathoz.
Az emberes bombázót olyan rakéták fenyegették, amelyek célmegjelölő eszközökkel rendelkeztek, amelyek az ilyen
rakétákat - nagyobb sebességgel, mint amit az emberes bombázók valaha is elérhettek volna - a repülőgép motorjának
kipufogóhőjét megkeresve vagy radar és elektronikus-szemű eszközök segítségével a célba juttatták volna. A repülőgéphordozót hy atombombák fenyegették, mivel ezekkel szemben túlságosan sebezhető volt ahhoz, hogy a több mint 100 millió
dolláros költségét indokolttá tegye. A harckocsikat alakított töltetek fenyegették, és általában véve a szárazföldi erők egész
taktikai szemléletét, amely hagyományosan a tömegre és a koncentrációra helyezi a hangsúlyt, olyan nukleáris, biológiai és
vegyi fegyverek támadták meg, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek a szétszóródásra.
Ezekben a harcokban a szolgálatok között az összecsapások különösen keserűek a leszerelés időszakában, és ezt a
keserűséget fokozza az a tény, hogy minden szolgálat szövetségben áll a felszerelésüket szállító ipari komplexumokkal. Ezek
a komplexumok nemcsak pénzeszközöket biztosítanak, például reklámot, hogy minden szolgálat eljuttassa üzenetét a
kongresszushoz és a néphez, hanem minden befolyást latba vetnek annak érdekében, hogy a felszerelés és a taktika elavult
módokon és típusokban (de újabb modellekben) maradjon, azáltal, hogy a szerződéseket befolyásolni képes magas rangú
tisztek előtt a jövőbeni jól jövedelmező tanácsadói állásokat kínálnak az érintett ipari cégeknél. Az amerikai fegyveres erők
legtöbb magas rangú tisztje a háború és a háború utáni időszakban a hatvankét éves korhatár előtt vonult nyugdíjba, gyakran
rokkantsági alapon (ami mentesítette a nyugdíjat a jövedelemadó alól), majd tanácsadói állást vállalt olyan ipari cégeknél,
amelyek fő üzleti tevékenysége a háborús szerződések voltak.
Így Brehon B. Somervell négycsillagos tábornok, a második világháborúban a hadsereg szolgálati erőinek főnöke ötvennégy
éves korában évi 16 000 dolláros rokkantsági fizetéssel vonult nyugdíjba, és számos ipari céghez csatlakozott, köztük a
Koppershez, amely évi 125 000 dollárt fizetett neki; L. H. Campbell háromcsillagos tábornok, a második világháború
tüzérségi főnöke rokkantnyugdíjjal vonult nyugdíjba a második világháborúban.
évi 9000 dollárért ötvenkilenc évesen, és évi 50 000 dollárért lett olyan cégek vezetője, amelyektől korábban 3 milliárd dollár
értékben vásárolt fegyvereket. Clay négycsillagos tábornok ötvenkét évesen, évi 16 000 dollárral vonult nyugdíjba, de rögtön
a General Motors és a Continental Can cégekhez szerződött, évi több mint 100 000 dollárért. Ira C. Eaker, a légierő
háromcsillagos tábornoka ötvenévesen, évi 9000 dollárral hagyta ott a szolgálatot, és 50 000 dollárért csatlakozott a Hughes
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Tool Companyhoz. Egy másik háromcsillagos légierő tábornok, Harold C. George, Eakerrel együtt ment a Hughes-hoz, a
Hughes-hez.
$40,000. Joseph T. McNarney tábornok 1952-ben négy csillagával és évi 16 000 dollárjával együtt 100 000 dollárért
csatlakozott a Consolidated Vultee vállalathoz.
Ez csak néhány a több mint száz tábornoki tiszt közül, akiknek a nyugdíjba vonulásuk utáni szövetségei az ipari cégekkel
arra ösztönözték a még aktív szolgálatban lévő utódaikat, hogy baráti viszonyban maradjanak az ilyen hálás üzleti
vállalatokkal. Ezek a kapcsolatok kétségtelenül gátolják a fegyveres erők tisztjeit abban, hogy új ötleteket, új taktikákat és új
felszereléseket szerezzenek Amerika védelméhez.
Ebben a küzdelemben a szolgálatok között rivalizálás folyik a meglévő költségvetések nagyobb részének biztosításáért, de
együttműködés is történik a teljes közös költségvetés növelése érdekében. Ez utóbbira a legjobb módszer a háborús
riadalmak, amelyek kétségtelenül növelik az összes szolgálat előirányzatait. Az Egyesült Államok közös védelmi
költségvetésének látványos növekedése az 1940-es évek végi 14 milliárd dollárról az 1960-as évek elejére mintegy 60
milliárd dollárra, részben az Egyesült Államokat fenyegető [vélt] szovjet fenyegetésnek köszönhető, de részben a fegyveres
szolgálatok által keltett félelemnek is. Ha a Szovjetuniót ezek a kiadások visszatartották az agressziótól, akkor a pénzt jól
költötték el, de mivel a Szovjetuniónak soha nem állt szándékában nyílt háborút vívni az Egyesült Államokkal, joggal
gondolhatjuk, hogy az elköltött milliárdokból sokat a Szovjetunió elleni harcra lehetett volna fordítani jövedelmezőbb
módokon is, mint emberes bombázók, repülőgép-hordozók vagy tankok beszerzése.
Az Egyesült Államokban 1945 után a szolgálatok közötti harcok hevesek és gyakran gátlástalanok voltak. Ezek során
nyomást gyakoroltak a végrehajtó hatalom ügyintézőire az elnöktől lefelé, és különösen a Pentagon magas civil vezetőire, a
kongresszusi képviselők félrevezetésére és a közvélemény propagandájára.
Ebben a propagandaháborúban a légierő volt a legsikeresebb a három szolgálat közül, több okból kifolyólag. Elvégre a
repülőknek bőven volt tapasztalatuk, hiszen már körülbelül öt évvel az első repülőgép 1903-as, a nyilvánosság előnyei
nélküli felszállása után propagandázták a világot. A légierőt csak a stratégiai bombázások érdekelték, és kevéssé érdeklődött
a szárazföldi erők irányítása alatt végzett taktikai munka iránt, ami - a repülők ragaszkodtak hozzá - akadályozta különleges
zsenialitásukat. Hogy megszabaduljanak a hadseregtől, és különálló, a haditengerészettel és a hadsereggel egyenrangú
szolgálattá váljanak, a hadsereg légiereje 1946-ban teljes nyomást gyakorolt a fegyveres szolgálatok "egyesítését" célzó
törvényhozás mögött. Az "egyesítés" itt valójában azt jelentette, hogy kettőt átalakítanak háromra. Ez úgy történt, hogy a
kabinet két, a hadseregért és a haditengerészetért felelős posztját egyetlen védelmi posztra csökkentették, és a kabineten kívül
három, a hadseregért, a haditengerészetért és a légierőért felelős, egyenrangú titkárt állítottak fel. Az "egységet" feltehetően a
védelmi miniszter ellenőrzésével akarták elérni a három szolgálati titkár felett, de ez lehetetlen volt, mivel őket az elnök
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nevezte ki, nem a védelmi miniszter, és kevés befolyással rendelkeztek a szolgálataik felett, amelyek mindegyike a vezérkari
főnökére tekintett az egyesített vezérkarban.
Az a tény, hogy a vezérkari főnökök operatív parancsnoksággal rendelkeztek a szolgálataik felett, azt jelentette, hogy ezek
különböző érdekeit kellett védeniük, és keveset tudtak hozzájárulni az egységhez vagy bármilyen általános elképzeléshez,
még a stratégiai elképzelésekhez is; míg ha elválasztották volna őket a tényleges parancsnokságuktól, hogy szabadon
általános konszenzusra jussanak a stratégiai elképzelésekkel kapcsolatban, akkor nem maradt volna ellenőrzésük a
szolgálataik felett. Az egész rendszerben az egyetlen valódi hatalmi vonal az volt, amely magának az elnöknek a kezében
volt, valamint a vezérkari főnököktől lefelé a saját szolgálataikhoz vezető parancsnoki vonalak. A védelmi miniszter és a
vezérkari főnökök, illetve a szolgálati titkárok között, illetve az utóbbiak és az általuk irányított szolgálatok között csak
nagyon gyenge vonalak voltak. Ennek eredményeként nagyon kevés egységesítés valósult meg, még a törvény módosításai
után is, és 1949-ben a szolgálatok közötti rivalizálás elérte a leghevesebb csúcspontját. Az év végére az UMT, a szuperhordozó és a 70 csoportos légierő mind halott volt, a szolgálatok közötti ellentétek miatt.
annak ellenére, hogy a közvélemény-kutatások szerint mindezek erős támogatottságot élveztek.
James Forrestalt, aki 1944 óta a haditengerészet minisztere volt, és aki a haditengerészet nevében kisemmizte az egyesítési
törvénytervezetet, első védelmi miniszterré tették, és 1947-ben felkérést kapott, hogy adminisztrálja azt. Egy éven belül
megfordította véleményét, és módosításokat követelt a törvény megerősítésére, különösen saját tisztségének hatáskörét
illetően. A megterhelés alatt összeomlott az elméje, és 1949-ben lemondott, nem sokkal később öngyilkos lett. Bár a
közvélemény-kutatások szerint az amerikaiak kétharmada helyeselte az UMT-t, és csak egynegyedük vagy annál kevesebb
ellenezte, a légierő 1948-ban meg tudta győzni a Kongresszust, hogy választani kell az UMT és a 70 csoportos légierő között;
ennek megfelelően a légierő költségvetését 822 millió dollárral megemelték, és az UMT-t a bizottságban eltemették.
Forrestalt védelmi miniszterként Louis Johnson, az Amerikai Légió egykori országos parancsnoka váltotta fel, aki ezekben a
belső harcokban a légierőnek kedvezett, ahogy Forrestal a haditengerészetnek. Bár a szuper-hordozót engedélyezték és
előirányozták, és bár Forrestal alatt megkezdődött az építése, Johnson a JCS-ben két az egy ellen szavazattal (Louis Denfeld
admirális volt kisebbségben) a szerződés törlésére hivatkozott. Az ezt követő "admirálisok lázadása" a kongresszushoz
intézett névtelen levelek formájában jelent meg, amelyekben korrupciót vádoltak a B-36-os szerződéssel kapcsolatban,
valamint a nyilvánosság előtt elhangzott az a - teljesen helytálló - vád, hogy a repülőgép már elavult volt. Az egész botrány
teljes körű kongresszusi vizsgálatot kapott, a "B-36-ügy", amelynek eredményeképpen a B-36-ot lejáratták, Denfeld
admirálist eltávolították a JCS-ből, és Johnsont, aki mindenkit elidegenített a takarékossági törekvéseivel, Marshall tábornok
váltotta fel (1950).
Az egyesítési törvény kizárta a nyugalmazott tiszteket a védelmi miniszteri posztról, de ezt a záradékot Marshall tábornokra
nem alkalmazták, így 1950-ben ő lehetett Johnson utódja. Így mindhárom szolgálat támogatója egymás után, kevesebb mint
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két év alatt töltötte be a pozíciót. Marshall azt mondta, hogy azért vállalta el az állást, hogy megkapja az UMT-t, de az 1951ben elfogadott törvény olyan formában volt, amely lehetővé tette a kormány számára, hogy megakadályozza a végrehajtását,
és soha nem lépett hatályba. Helyette csapatokat toboroztak a szolgálatok, elsősorban a hadsereg számára, a teljesen elégtelen
szelektív szolgálatról szóló törvények egymást követő meghosszabbításai révén.
Az 1945-1950 közötti szolgálatok közötti harcok nagyrészt a légierő győzelmét hozták, amely megszabadult a szuperhordozótól és az UMT-től, és így a legnagyobb mértékben részesült a költségvetésből. Ennek a harapásnak nagy részét az
1946 márciusában létrehozott SAC kapta, és a Noms-t 1948 októberében Curtis E. LeMay tábornok vette át George Kenney
tábornoktól. Abban az időben a SAC valóban SAD volt. Az 1946-ban indult, mindössze egyetlen csoporttal, amely képes volt
az atombomba célba juttatására, és ennek az időszaknak a nagy részében a 300 mérföld/órás sebességű B-29-esekkel együtt
küzdött. "Hiányoztak a repülőgépek, a bázisok, a felszerelés és a kiképzett emberek". Mindenekelőtt még mindig azon a régi
feltevésen alapult, hogy a háború kitörését tárgyalások és mozgósítás előzi meg. LeMay mindezt megváltoztatta. Ő nem volt
íróasztalos katona, és nem is volt papírtologató. Könyörtelenül, hatékonyan és céltudatosan repült bázisról bázisra egy
önvezető repülőgéppel, egy nagy szivarral, harcias szögben szorongatva állkapcsát. A SAC-nak egyetlen célt ("küldetést")
adott, elszigetelte a védelmi káosz minden más részétől azáltal, hogy a központját Washingtonból Nebraskába helyezte át, és
azonnali és hatékony háborús készenlétet követelt.
LeMay elegendő pénzeszközzel a SAC egyharmadát állandóan a levegőben tartotta volna, bevetésre készen; egy másik
harmadát "háborús készenlétben" a gyors felszálláshoz; és az utolsó harmadot néhány órán belül készenlétben tartotta volna.
Egészen 1952-ig, amikor elkezdte beszerezni az új, nyolc sugárhajtású interkontinentális B-52-eseket, a hiányt módosított B36-osokkal és közepes hatótávolságú, hat sugárhajtású B-47-esekkel hidalta át. A Thomas K. Finletter légügyi miniszter
támogatásával bázisokat hozott létre a Szovjetunió hatótávolságán belül, Európában, Grönlandon, Észak-Afrikában és
Okinawán. 1955-re figyelemre méltó hatékonyságú és magas morállal rendelkező haderővel rendelkezett, amely siker három
olyan tényezőnek volt köszönhető, amelyek minden szervezeti sikerre nézve tanulságul szolgálnak: a világosan
meghatározott küldetés, a vezetés és a folyamatosság. Ez utóbbi tulajdonságot úgy érték el, hogy LeMay nyolc évig maradt a
SAC parancsnoka, megsértve a fegyveres erők bevett gyakorlatát, amely szerint a szolgálatot három-négy évig tartó
időszakokban váltják egymást.
Az 1947-1950-es évek vitáinak egész zűrzavarában a hadsereg nem tétlenkedett. Az előléptetésekért, fizetésemelésekért,
juttatásokért és beosztásokért folytatott küzdelmei bizonyos mértékig egy újfajta hadsereg létrehozásával biztosították a
sikert: egy olyan hadsereg, amely tiszti és papírtologató tisztekkel volt tele, akik reggel 8 órától délután 4 óráig, heti öt napon
át dolgoztak, és nagyon kevés harci hatékonysággal rendelkeztek. Ezt úgy érték el, hogy olyan tiszti és segédtiszti struktúrát
hoztak létre, amely a nem harci vonalakon a hadosztály majdnem teljes költségvetését felemésztette, és a harci egységeket kis
számú, rövid távú, nagyon csekély harci értékkel bíró behívott katonával töltötte fel. 1952 januárjában például a Védelmi
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Minisztériumnak 5 millió alkalmazottja volt, ebből 3,7 millió egyenruhás és 1,3 millió civil. Az egyenruhások 37 milliárd
dollárt használtak fel fizetésre, élelemre, lakhatásra és ruházatra - azaz,
10 000 dollárt fejenként a 46 milliárd dolláros teljes védelmi költségvetésben. Az 1,3 millió civil
5,2 milliárd dollárba, azaz fejenként évi 4000 dollárba kerültek, így a teljes védelmi költségvetésből mindössze 3 milliárd
dollár maradt felszerelésre, kutatásra és egyéb, a védelemhez közvetlenül hozzájáruló költségekre. A hadsereg részesedése a
3,7 millió egyenruhásból 2 millió volt, de ez csak 12 hadosztályt, legfeljebb 150 000 embert biztosított a harcra.
E hatalmas kiadások ellenére az "állandó hadsereg" csekély harci hatékonysága a koreai háborúban mutatkozott meg, amikor
a harcban részt vevő tisztek kilenctizede tartalékos volt, akiket békeidőszaki tevékenységükből kellett behívni a harcba. A
koreai csalódásokra a hadsereg megoldása még több volt ugyanebből: 1951 júniusában módosították az 1948-as Selective
Service Act-et, hogy a behívási korhatárt 19-ről 18 évre csökkentsék, és az aktív szolgálatban lévő férfiak engedélyezett
létszámát több mint 2 millióról 5 millióra emeljék. Vagyis a koreai minőségi hiányosságokat ugyanolyan nem megfelelő
minőségű mennyiségi növeléssel akarták megoldani, egy olyan lépéssel, amely talán nem javította Amerika védelmi
helyzetét, de igazolhatta a tisztek egyre gyorsabb előléptetését.
1949 utolsó néhány hónapja magában foglalja az egész 1947-1963 közötti időszak nagy fordulópontjait. Három esemény,
amely ezt jellemezte, a nagy nyilvánosságot kapott B-36-os válság, Kína elvesztése és a titkos H-bomba-válság, amely a
szovjet robbanás után a Szovjetunió első A-bombájának augusztusi felrobbanását követően. Az időszak másik jelentős
eseménye a NATO (Észak-atlanti Szerződés Szervezete) megszervezése volt az 1949. április 4-én Washingtonban aláírt
szerződés nyomán. Ezt a kölcsönös védelmi paktumot "népeik szabadságának, közös örökségének és civilizációjának
védelmére, amely a demokrácia, az egyéni szabadság és a jogállamiság elvein alapul", az Egyesült Államok, Kanada és tíz
nyugat-európai ország (Izland, Norvégia, Dánia, Hollandia, Belgium, Luxemburg, Franciaország, az Egyesült Királyság,
Portugália és Olaszország) írta alá. 1952 februárjában Görögország és Törökország csatlakozott a paktumhoz, 1955
májusában pedig a Nyugatnémet Szövetségi Köztársaság is taggá vált. A megállapodás nagyrészt Németországhoz kötődött:
a berlini blokád jelentette fenyegetésből fakadt, és közvetlenül magában foglalta Nyugat-Németország beolvadását a nyugati
táborba. E folyamat legfőbb lépéseként Németország három nyugati zónáját egyesítették, és 1949 szeptemberében
Németország katonai uralmát az Adenauer-rezsim váltotta fel.
Ebben az időszakban az Egyesült Államokon belül egyre nőtt a kommunizmustól való félelem.....
Az amerikai életforma iránti szovjet és kommunista gyűlölet jól ismert, és az is vitathatatlan, hogy az Amerikai Kommunista
Párt egy Moszkvából irányított nemzetközi kommunista összeesküvés készséges eszköze volt. Ezek a kommunisták
kétségtelenül felforgató és kémkedő tevékenységet folytattak, és ezekben az erőfeszítésekben "útitársak" és más
szimpatizánsok segítették őket. Ezen túlmenően néhány kommunista és útitárs kétségtelenül jelen volt a kormányzatban és nagyobb mértékben - néhány más területen is, nevezetesen bizonyos szakszervezetekben, a felsőoktatásban és különösen a
szórakoztatóipar kreatívabb részében, mint például a színházban, az írásban és a hollywoodi forgatókönyvgyártásban.
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Másrészt az Egyesült Államokban a kommunisták száma az FBI adatai szerint 1945-ben mindössze 75 000 volt, és
folyamatosan csökkent, 1950-ben 50 000-re, 1960-ban pedig 3000-re.
... Az Egyesült Államok Kommunista Pártja (CPUS), akárcsak más pártok világszerte, 1919-es megalakulásától kezdve
mindig is az összeesküvők szigorúan fegyelmezett szervezete volt, amelynek elsődleges hűsége a Szovjetunióhoz fűződött, és
amelynek másodlagos célja - magának a Szovjetuniónak a megőrzése után - egy hasonló rendszer létrehozása volt az
Egyesült Államokban. A taktikák évről évre változtak, és a párt irányvonala a változó politikai és világviszonyoknak
megfelelően változott, anélkül azonban, hogy e két célt valaha is feladta volna. 1935-ben, amikor a fasizmus veszélye egyre
jobban terjedt a világban, a Kommunista Internacionálé (Komintern) elfogadta a "népfront" taktikáját, amely lényegében az
összes nem fasiszta csoport ideiglenes szövetségét jelentette a náci agresszió ellen, és a Szovjetunió támogatására a német
támadással szemben. Ebben az időszakban az Egyesült Államok Kommunista Pártja egy viszonylag nyitott csoport volt,
nyíltan elérhető székházzal és telefonszámokkal, és a politikai és társadalmi tevékenységek széles spektrumán keresztül, a
politikai központtól a szélsőséges politikai baloldalig tartó együttműködéssel és szabad cserével. Abban az időben széleskörű
volt a kiábrándultság a társadalom meglévő struktúrájából a hatalmas munkanélküliség, a mindent átható szegénység és a
gazdasági stagnálással és a fasiszta agresszióval szemben a burzsoázia bénultsága miatt. A kommunisták ragaszkodása
ahhoz, hogy valamit tenni kell ezekkel a dolgokkal, széles körben szimpátiát váltott ki, még olyan körökben is, amelyek
egyáltalán nem voltak kommunisták. A kommunisták maguk is teljes mértékben kihasználták ezt a légkört, és mindenféle
kommunista front- és társszervezeteket hoztak létre, és a párttagok és az útitársak közötti különbségtétel nagyon szabaddá,
zavarossá és elmosódottá vált. A kommunista parancsnoki rendszer azonban továbbra is teljes mértékben tisztában volt azzal,
hogy kik azok, akik elkötelezettek az állandó céljaik iránt, és kik nem, és álcázva megtartotta az általános ellenőrzést minden
olyan szervezet felett, amelyet fontosnak tartott. .
A baloldali bajtársiasságnak ez a kétértelmű helyzete 1938-1940-ben kezdett összeomlani, amikor a szovjet nemzeti önzés
teljes dominanciája a kommunista pártokon belül mindenütt nyilvánvalóvá vált, először Spanyolországban, később az 1939
augusztusi náci-szovjet paktumban, majd a következő télen a szovjet-finn háborúban.
Az Amerikai Kommunista Párt számára a legfőbb fordulópontot itt a Foreign Agents Registration Act (Külföldi ügynökök
regisztrációjáról szóló törvény) 1940-es életbe lépése jelentette. Az Egyesült Államok Kommunista Pártja megszakította
kapcsolatát a Kominternnel, és helyette titkos kapcsolatot létesített a Komintern és az Egyesült Államok pártja között,
elsősorban Gerhart Eisler révén (akit végül 1949-ben deportáltak, és a keletnémet kommunista rezsim tisztviselője lett).
1943-ban magát a Kominternt hivatalosan feloszlatta a szovjet kormány, bár titokban továbbra is létezett. Ugyanennek a
folyamatnak a részeként, egyfajta háborús közös frontként 1944-ben magát az Egyesült Államok pártját is feloszlatták, és
azonnal újra megjelent a Kommunista Politikai Szövetség. Earl Browder, aki az 1930-as évek népfront-taktikájának
megszemélyesítője5 , 1945 júliusáig maradt a Politikai Szövetség és a közösfront-taktika vezetője, amikor is eltávolították,
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mint a marxista-leninista ideológia árulóját, és helyére William Z. Foster került. Ezzel egyidejűleg az Egyesült Államok
Kommunista Pártja újjáalakult, hogy agresszívebb és szűkebb körű politikát folytasson.
Az Egyesült Front szemléletének 1945-ös feladása súlyos taktikai hiba volt, amely a következő tizenöt évben szinte teljesen
tönkretette a pártot. Ezt Moszkvából rendelték el Jacques Duclos francia kommunista vezetőn keresztül, és a Kreml más,
ugyanebben az időben elkövetett hibáihoz hasonlóan egy teljesen téves elképzelésen alapult arról, hogy milyen lesz a háború
utáni világ. Ez a téves elképzelés szilárdan gyökerezett a marxista-leninista doktrína nagyobb téveszméiben, és azt
feltételezte, hogy (1) a háború után gazdasági depresszió következik be; (2) az Egyesült Államok visszaesik az
izolacionizmusba; és (3) az Egyesült Államok és Európa, különösen Nagy-Britannia imperialista rivalizálásba kezd a
piacokért és gazdasági előnyökért. Ahogyan az új szovjet külpolitika is arra készült, hogy kihasználja ezt a várható káoszt,
úgy szervezték át a KPUS-t is, hogy ugyanebből a káoszból profitáljon. Ehelyett öngyilkosságot követett el.
A KPUS összeomlását, amely 1945-ben 75 000 tagból, akiknek bőséges pénzeszközök álltak rendelkezésére, tizenöt évvel
később kevesebb mint 3000 tagból, akiknek alig volt egy fillérjük sem, elősegítették az Egyesült Államok kormányának
intézkedései, a pártot tömegesen elhagyó párttagok támadásai, valamint a volt tagok, politikai vezetők és értelmiségi
harangozók azon erőfeszítései, hogy a KPUS-t sújtsák le, mert nem tudtak a Szovjetuniót sújtani. Ezek közül sokan ...
[egyének] a meggyőződésükért harcoltak, de legalább ugyanolyan nagy számban személyes haszonszerzésükért vagy
személyes pártpolitikai előnyükért harcoltak. Ebben a törekvésben, hogy egy méltó harcból személyes előnyt szerezzenek, a
vezetést néhány volt kommunista, az FBI és a képviselőház Amerikaellenes Tevékenységek Bizottsága vette át.
Ezek az antikommunisták, akik közül néhányan szakemberek voltak, ... bebizonyították, hogy a CPUS a New Deal keretében
a szövetségi kormányzatba, a szakszervezetekbe vagy az oktatásba és a szórakoztatóiparba, különösen Hollywoodba való
behatolásával súlyosan veszélyeztette a nemzetet.....
A kémkedés egy másik dolog, de ez inkább a kémkedés, mint a kommunizmus természetéből fakad, kivéve azt a nagyon
jelentős tényt, hogy a kommunizmus ideológiai vonzereje a félműveltek számára lehetővé teszi a Szovjetunió számára, hogy
titkokhoz jusson pénzügyi fizetések nélkül. Általában véve a kémkedés természetét a legtöbb ember teljesen figyelmen kívül
hagyja, és ezt a tudatlanságot csak fokozta az 1949-1954 közötti időszak kommunistaellenes kémkedési agitációinak
tevékenysége. A múlt történelme azt mutatja, hogy a kémkedés általában sikeres volt, a hírszerzés pedig általában kudarcot
vallott. Ez alatt azt értem, hogy egyetlen országnak sem volt nagy sikere a titkok megőrzésében, a huszadik században
éppúgy, mint minden korábbi században, de egyetlen más országnak sem volt nagy sikere a megszerzett titkok
kiértékelésében vagy értelmezésében. A történelem úgynevezett "meglepetései" nem azért alakultak ki, mert más országok
nem rendelkeztek az információkkal, hanem mert nem voltak hajlandók elhinni azokat. Hitler 1940. májusi, Nyugat elleni
támadásának időpontját a német kémelhárítás azonnal közölte Hollandiával, amint az eldőlt; a nyugati országok nem voltak
hajlandók elhinni. Ugyanez volt igaz Hitler minden egyes meglepetésére. Sztálin több informátortól, köztük az Egyesült
Államok külügyminisztériumától is megkapta a Szovjetunió elleni német támadás időpontját, de nem volt hajlandó elhinni. A
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németek és az oroszok is ismerték a D-nap dátumát, de figyelmen kívül hagyták. Az Egyesült Államoknak rendelkezésére állt
az összes japán kódolt üzenet, tudta, hogy a háború hamarosan elkezdődik, és hogy egy japán flotta legalább négy nagy
repülőgép-hordozóval a Csendes-óceánon vesztegelt (és veszett el), Pearl Harbor mégis teljes meglepetés volt. Ez utóbbit
olyan nehéz volt elhinni, miután a bizonyítékok rendelkezésre álltak, hogy ugyanazok a csoportok, akik 1948-1955-ben [a]
szovjet kémkedésre összpontosítottak, azt állították, hogy Roosevelt elnök várta és akarta Pearl Harbort.....
[Valójában ez igaz. Roosevelt már egy ideje összeesküvést szőtt, hogy az USA-t bevonja a II. világháborúba. Az elnök és
mások egy tervet dolgoztak ki azzal, hogy Pearl Harbort nyitva hagyták a támadás előtt, tudva, hogy ez fel fogja háborítani az
amerikai népet, és ő hadat üzenhet Japánnak, és így beléphet a háborúba. Az elnöknek Marshallal és másokkal való
összejátszását ma már megdönthetetlen bizonyítékokkal jól dokumentálták].
A kormányzati titoktartás egész célja nem az kellene, hogy legyen, hogy információkat tartsunk távol más államoktól (ez
szinte lehetetlen), hanem az, hogy a lehető legnehezebbé tegyük más államok számára, hogy bizonyos információkhoz
jussanak, hogy amikor ilyen korlátozott információkhoz jutnak, azok annyira összekeveredjenek más információkkal és téves
információkkal, hogy ne lehessen őket elég gyorsan kiértékelni ahhoz, hogy sok hasznukat vegyék. Bármely kémkedési
rendszer több információhoz jut, mint amennyit gyorsan kezelni tud. Minden országnak azt kell feltételeznie, hogy az
ellenségnek minden titkos információja az övé. A múlt történelmének tanulságai teljes mértékben alátámasztják ezt a
feltételezést. Minden háború után kiderül, hogy az ellenség a háború alatt minden más állam legbecsesebb titkait birtokolta.
Valójában a legsikeresebb kémelhárítási munkát nem a titkokhoz való hozzáférés megakadályozásával, hanem a nem valós
információkhoz való hozzáférés engedélyezésével érik el. Ez 1943-ban a legsikeresebben a szicíliai amerikai invázió
előkészítésében valósult meg, amely meglepetés volt a németek számára, mivel a spanyolországi kémkedésük révén hamis
információkkal látták el őket a szicíliai invázióról a Balkánon. A németek némileg hasonló sikert értek el az Északi-sark
hadműveletükkel, amellyel a németek sikeresen átvették és egy éven át működtették a francia földalatti hálózatot és a hozzá
kapcsolódó brit kémhálózatot Franciaország nagy részén. Végül, a kívülállók általában nem ismerik fel, hogy szinte minden
kémhálózat által gyűjtött információ nem titkos anyag, amely nyilvános információként bárki számára teljes mértékben
hozzáférhető. Ez még egy olyan szupertitkos terület, mint a Szovjetunió vagy a nukleáris "titkok" elleni munkában is igaz.
Allen Dulles azt mondta, hogy a CIA által a Szovjetunióról gyűjtött információk több mint százaléka nem titkos. Az Egyesült
Államokról szóló szovjet kémjelentéseknek legalább 97 százalékban nem titkos anyagot kell tartalmazniuk.
Az FBI és az Amerikaellenes Tevékenységek Bizottsága által 1948-1954-ben (az amerikai nép nagy riadalmára) nagy
nyilvánosság előtt letartóztatott "kémek" és "atomkémek" közül sokan, ha nem a legtöbben nem is, nem foglalkoztak
titkokkal, néhányuk pedig egyáltalán nem is folytatott kémkedést, és szinte egyiküknek sem volt köze nukleáris titkokhoz
(ellentétben az őket megvádoló ügynökségek nyilvánosságra hozott közleményeivel). Volt nukleáris kémkedés, és sikeres
volt, de szinte semmit sem értek el az Egyesült Államokban a kémvadászok sem a bűnösök leleplezése, sem a megbüntetésük
érdekében. Fuchs és Nunn May valódi szovjet atomkémek voltak, de másokról, akik legalább ilyen fontosak, alig esik szó.
Például Frédéric Joliot-Curie, a legnagyobb francia atomfizikus (Nobel-díj, 1935), aki bevallottan tagja volt a kommunista
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pártnak, ugyanannyit tudott a mi nukleáris munkánkról, mint bárki más Európában, Nagy-Britanniában vagy Kanadában. Fő
munkatársai 1940-ben elmenekültek Franciaországból (ő nem), és Angliában és Kanadában dolgoztak a nukleáris projekten,
amíg az ország felszabadulása után vissza nem tértek Franciaországba. E munkatársak közül néhányan, nevezetesen Hans
von Halban és Lew Kowarski, minden bizonnyal annyit tudtak, mint Nunn May, és talán annyit tudtak, mint Fuchs, és
kétségtelenül mindent elmondtak 1944-ben Joliot-Curie-nak, aki kommunista volt. Vagy ismét, példaként a számos
feltáratlan útra, amelyen keresztül nukleáris információk Oroszországba jutottak, egy kiváló lengyel atomfizikus, aki JoliotCurie-nál tanult, Ignace Zlotowski volt. Az atombomba megalkotásáért folytatott szovjet verseny kritikus éveiben az
Egyesült Államokban tartózkodott, mint a lengyel nagykövetség munkatársa és Lengyelország képviselője az ENSZ
Atomenergia Bizottságában. Nagy mennyiségű nukleáris információt küldött a vasfüggöny mögé, és megfigyelőként jelen
volt az 1946-os Bikini bombakísérleteken.
Végül nyilvánvaló, hogy 1943-ban a Lend-Lease keretében nagy mennyiségű nukleáris információ (hogy titkos-e vagy sem,
nem tudni), valamint uránfém került a Szovjetunióba. George Racey Jordan őrnagy, USAAF, annak idején hiába próbálta
megzavarni ezeket a szállítmányokat. [Az] ... Oroszországba irányuló uránszállítmányt más források is alátámasztják. Az
ilyen szállítmányok jelentősége máig ismeretlen, mivel az ezeket engedélyező kiviteli engedélyt Groves tábornok kérésére
adták ki. Jordan egyéb bizonyítékai, amelyek nagy része igencsak lejáratta a New Deal-t (mivel azt vallotta, hogy ő, Groves
és mások közvetlen nyomás alatt álltak Harry Hopkins és Henry Wallace alelnök részéről, hogy engedélyezzék nukleáris
anyagok, radarok és más titkok Oroszországba történő exportját), utólag kiderült, hogy ... [igaz] ... [és] állításai országos
nyilvánosságot kaptak az olyan hírkommentátorok, mint Fulton Lewis, Jr., a Life magazin és a House Un-American
Activities Committee által, és még mindig széles körben elhiszik őket. A legtöbb "atomkém" ügy ehhez hasonló. A
legkorábbi ezek közül Redin szovjet haditengerész hadnagy letartóztatása volt az FBI által 1946. március 26-án, azzal a
váddal, hogy egy seattle-i haditengerészeti mérnök, Herbert Kennedy 250 dollárért eladta Redinnek a Yellowstone nevű
bikinis kísérleti hajó "titkait". Ez az ügy előfutára volt a többi ügynek, ami a hírközleményekben szereplő két hamis állítást
illeti: (1) az FBI azon állítása, hogy a Redin letartóztatásához vezető információk a kanadai Gouzenko "atomkém" ügyéből
származnak (1946 februárja), és (2) a HUAC azon állítása, hogy ő tárta fel ezt a jelentős ügyet. Redint végül felmentették,
amikor a védője kimutatta, hogy Kennedy fizetést kapott a Redinnek a Seattle-i Közkönyvtárban végzett kutatásaiért. Sem
Gouzenkónak, sem a HUAC-nak nem volt semmi köze az egészhez.
Az amerikai közvélemény (és így az amerikai esküdtek hozzáállásának) négy év alatt bekövetkezett változását
megfigyelhetjük a Redin 1946-os felmentése és Abraham Brothman 1950-es elítélése közötti kontrasztban. Az FBI
nyilvánossága és az amerikai sajtó általános meggyőződése mind Brothman 1950. júliusi letartóztatásakor, mind 1950.
novemberi tárgyalásakor az volt, hogy "egy orosz kereskedelmi szervezet vezetőjének irányítása alatt álló szovjet
kémapparátus része, amely az atomtitkok felkutatásán dolgozik" (The New York Times, 1950. július 30.), vagy hogy a per
"ATOMKÉM-ügy" volt (az összes New York-i újság 1950. november 8-23. közötti címlapja). Valójában Brothman és a
titkárnője (Miss Moskowitz) voltak az egyetlen vádlottak egy olyan perben, amely egy harmadik, nem perbe fogott személy
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(Harry Gold) hamis tanúzásra való rábírására irányuló összeesküvés miatt indult 1947 júliusában. Kétségtelen, hogy
Brothman és a titkárnője közösen megbeszélték, hogy mit tehetnének a félig-meddig idióta Gold által az esküdtszék előtt tett
vallomással kapcsolatban. Az volt a céljuk, amiben nyilvánvalóan kudarcot vallottak, hogy Brothmant ne keverjék bele
semmilyen vádba, amiért titkokat adott át a kommunistáknak.
Gyakorlatilag bűnösnek találták őket összeesküvésben, így is találták, és összesen kilenc év börtönbüntetésre ítélték őket.
Annak ellenére, hogy a tárgyalás egyértelműen kimutatta, hogy Brothmannak semmi köze nem volt kémkedéshez, titkokhoz
vagy atomkutatáshoz, a téves benyomást, hogy igen, a sajtó soha nem oszlatta el, és a közvéleményben megalapozott
igazságként maradt meg, így Irving Saypol, az Egyesült Államok ügyésze, aki 1950 novemberében vádat emelt ebben az
ügyben, úgy hivatkozott Brothmanra, mint aki "kémkedésért" elítélték, amikor 1951 áprilisában ugyanannál a bírónál a
Rosenberg-ügyben emelt vádat. Az igazi történet, ami Brothmant illeti, úgy tűnik, egészen másképp alakult.
Brothman ipari kémikus és kémiai feltaláló volt, aki számos kémiai laboratórium és gyár tulajdonosa volt, amelyeket a
Pennsylvania Sugar Company leányvállalataként tartott fenn. Fő tevékenysége az ipari oldószerekkel foglalkozott,
amelyekkel kapcsolatos eljárásokra és berendezésekre szabadalmakkal rendelkezett. 1940-ben, amikor Brothman
megrendeléseket keresett termékeire, egy orosz, Jacob Golos kereste meg, aki akkoriban a World Tourists, egy kommunista
fronton működő utazási iroda tulajdonosa volt, de korábban a szovjet kereskedelmi bizottság (AMTORG) és annak
beszerzési bizottsága alkalmazásában állt. Brothman Golosnak lo százalékos jutalékot ajánlott fel minden olyan megrendelés
után, amelyet bármelyik ügynökségnél Brothman termékeire vagy eljárásaira vonatkozóan tudott leadni. Ma már tudjuk,
hogy Golos a szovjet titkosrendőrség magas rangú tisztviselője, jelentős szovjet kém, és az Amerikai Kommunista Párt
háromtagú Ellenőrző Bizottságának egyik tagja volt. Brothman minderről semmit sem tudott, és maga sem volt kommunista,
bár 1940-ben a Szovjetuniót tekintette a világfasizmus legfőbb akadályának.
Brothman 1940-ben több hónapon keresztül közvetlenül és Golos szeretőjén, Elizabeth Bentley-n keresztül is átadta
Golosnak az általa eladásra kínált vegyi eljárások tervrajzait és leírásait. Ezek mindegyike minden leendő vásárló
rendelkezésére állt, és Brothman a rendszeres kémiai folyóiratokban írta le és hirdette őket, és sok közülük az ő saját
találmánya volt. Amikor Brothman tiltakozott az ellen, hogy Golossal vagy Miss Bentley-vel beszéljen, arra hivatkozva,
hogy nem értettek a kémiához, Golos egy másik ügynököt küldött neki, egy vegyészt, Harry Goldot, aki már évek óta ipari
kutatásokat végzett (ami fokozatosan ipari kémkedéssé alakult) az AMTORG számára. Bár Brothman alig vagy egyáltalán
nem kapott üzletet az oroszoktól, 1943-ban felvette Goldot vegyésznek az egyik laboratóriumába. Négy évvel később, miután
Gold, Brothman számára ismeretlenül, atomkémként kapcsolatba került Fuchsszal, Brothman megbeszélte a titkárával,
hogyan lehetne Gold tanúvallomást tenni az esküdtszék előtt, hogy megakadályozza a kedvezőtlen következtetéseket
Brothman 1940-es, Golossal való kapcsolataira vonatkozóan. Tekintettel az ilyen orosz kapcsolatokkal kapcsolatos, 1940 és
1947 között megváltozott amerikai hozzáállásra, ez talán nem meglepő reakció, de az 1950-ben egyre feszültebbé váló
helyzetben Brothman hétéves börtönbüntetést kapott, amiért összeesküdött a titkárával, hogy rávegye Goldot a hamis
tanúzásra. (Goldot sem az összeesküvés, sem a hamis tanúzás miatt nem állították bíróság elé.)
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Az amerikai közvélemény megváltozott légkörét 1947-től kezdve nagyban felerősítette az egyre feszültebbé váló
világviszonyok, valamint a kommunista mozgalom természetéről, a Szovjet-Oroszországgal való kapcsolatairól és a Nyugat
elleni közös összeesküvésükről szerzett egyre szélesebb körű ismeretek. E bizonyítékok nagy része olyan volt
kommunistáktól származott, mint Elizabeth Bentley, Louis Budenz, Whittaker Chambers, John Lautner és mások.
Mindannyian kétségtelenül volt kommunisták voltak, és ugyanilyen kétségtelenül sok értékes információt tártak fel a
kommunista összeesküvésről, és megfelelően ráébresztették az amerikai közvéleményt ennek az összeesküvésnek a
veszélyére.....
Amikor 1947-ben megkezdődött a volt kommunisták nagyszabású leleplezése, a New Deal és utódja már több mint tizennégy
éve volt a Fehér Házban. A republikánusok, különösen a kongresszusi küldöttségek, felkészültek arra, hogy [leleplezzék a
titkos
jaltai megállapodásokat, az amerikai életek szándékos elvesztését Pearl Harborban és az amerikai és kínai nép elárulását] ...
Truman elnök és Franklin
Rooseveltet, hogy megnyerjék az 1948-as elnökválasztást. Erre nagyszerű lehetőséget kaptak, amikor a republikánusok az
1946-os kongresszusi választásokon megszerezték a Kongresszus mindkét háza feletti ellenőrzést. Ezt az erőfeszítést 1947ben és 1948-ban a képviselőház Amerikaellenes Tevékenységek Bizottsága.... vezette.
A HUAC 1947-1948-ban kilenc tagból állt, akik közül a republikánus oldalon a New Jersey-i J. Parnell Thomas (elnök), a
dél-dakotai Karl E. Mundt és a kaliforniai Richard M. Nixon, a demokrata oldalon pedig négy déli demokrata, élükön a
georgiai John S. Wooddal és a mississippi-i John E. Rankinnel. A bizottság által e két év alatt szerzett nyilvánosság értékét
abból a tényből lehet megítélni, hogy 1948-ban és 1950-ben Mundtot és Nixont is a szenátusba juttatta, utóbbit pedig 1952ben és 1960-ban az N:ice-elnökségbe és közel magához az elnökséghez. Kétségtelen, hogy a bizottság republikánus tagjai
felismerték a bizottságban való tagsággal nyerhető nyilvánosság értékét, és hogy tevékenységük következetesen inkább
irányult a saját pártpolitikai előnyükre és a Fehér Házban korábban hivatalban lévő demokrata képviselők lejáratására
irányultak, mint arra, hogy kiderítsék az Egyesült Államokban lévő kommunista összeesküvés természetét és működését.
Más törvényhozási bizottságok alkalmanként lemásolták ezt a taktikát. Az ilyen bizottságok viselkedésében ez a pártos, nem
pedig nyomozói elfogultság volt az, ami a kommunizmus vizsgálatának olyan nagy részét személyes bosszúhadjáratokká
változtatta, mint amilyenek Hiss és Chambers, Remington és Bentley, valamint Lattimore és Budenz között zajlottak.
Ezekben a személyeskedő csatározásokban a vádak és ellenvádak olyan szabadon repkedtek a meghallgatásokon, a sajtóban,
az éterben és időnként a bírósági eljárásokban, hogy az igazságot ma már nem lehet kideríteni. Kétségtelen, hogy mindkét
oldalon találtak hazugságokat, sőt hamis tanúzást is. Ugyanilyen sajnálatos az is, hogy számos más megvádolt kommunistát,
mind a kormányon belül, mind azon kívül, akiknek a nevét ugyanolyan alapon és néha ugyanabban a szóhasználatban adták
meg ezeknek a bizottságoknak, mint Hiss, Remington vagy Lattimore, szinte teljesen figyelmen kívül hagytak és elveszett az
e három személy körül kialakult személyes vitákban, nagyrészt a vizsgálóbizottságok pártos kezelése miatt.
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Ezek a leleplezések 1947 januárjában és februárjában kezdődtek, amikor Budenz azonosította Gerhart Eislert, mint
kommunista vezetőt az Egyesült Államokban. Néhány héten belül Truman elnök első számú fegyvert adott a nyomozók
kezébe, amikor rendeletet adott ki (1947. március 21-én), amelyben minden kormányzati alkalmazottól hűségesküt követelt.
Ennek az volt a jelentősége, hogy a kormányban dolgozó kommunisták ellen hamis tanúzásért büntetőeljárás indítható, ha
nem ismerik el a tényt.
A nyár folyamán az FBI különböző időpontokban féltucatnyi személyt tartóztatott le, és bejelentette, hogy "létfontosságú
atombomba-titkokat loptak el az atombomba-projekt szívéből, Los Alamosból". Ezt a riasztó hírt a HUAC számos
sajtóközleménye erősítette meg. Amikor azonban a vádlottakat bíróság elé állították, kiderült, hogy olyan jelentéktelen és
technikai jellegű törvénysértésekben vétkeztek, mint például az, hogy Los Alamosban katonaként szolgálva pillanatképeket
készítettek egymásról, vagy ellopták az ottani kormányzati tulajdont. Végül ketten felfüggesztett büntetést kaptak, egyet
tizennyolc hónapra ítéltek, egy negyedik hat hónapot kapott, egy ötödik pedig pénzbüntetést fizetett.
$250. Az atomkémkedés eredeti vádjai a címlapokon szerepeltek; az ügyek végső elbírálása, ha egyáltalán feljegyezték,
jelentéktelen elemként jelent meg egy hátsó oldalon, az "atomkémkedéshez" nem kapcsolódva.
1948 februárjában Thomas képviselő, a HUAC elnöke a kongresszustól a bizottsága által valaha kapott legnagyobb összegű
előirányzatot kérte. Nyilvánvalóan e kérés alátámasztására a hónap utolsó napján, kórházi ágyából egy hatoldalas jelentést
adott ki Dr. Edward U. Condonról, a Nemzeti Szabványügyi Hivatal igazgatójáról.
Condont, a kvantummechanika egyik legnagyobb szaktekintélyét Thomas már egy éve támadta, főként sajtóközleményekben
és két cikkben országos magazinokban, nyilvánvalóan azért, mert Condon ellenezte az atomenergia ellenőrzéséről szóló
Johnson-Mays törvényjavaslatot. Az 1948. februári jelentés egyenesen így szólt: "dr.
Condon az atombiztonságunk egyik leggyengébb láncszeme". Ez a vád valótlanságok, irrelevanciák és téves következtetések
összevisszaságán alapult. Azzal vádolták, hogy Condon az állását Henry Wallace, az akkori miniszter kegyeiből kapta.
azzal a célzással, hogy Condon biztosan baloldali, ha Wallace is az volt. Valójában Wallace nem is ismerte Condont, és csak
azért nevezte ki, mert a Szabványügyi Hivatal a Kereskedelmi Minisztérium része volt. Vagy ismét a HUAC-jelentés idézett
J. Edgar Hoover egyik leveléből, amelyet W. Averell Harrimannak írt, amikor ez utóbbi 1947 májusában kereskedelmi
miniszter volt. Ezt a levelet az FBI Condonról szóló hűségjelentéséből lopták el, és csupán Condon tetteiről szóló, az FBI-nak
jelentett, értékeletlen jelentések előzménye volt. A HUAC-jelentésben közzétett formában úgy szerkesztették meg, hogy
(mindenféle jelzés nélkül) kivágták belőle a Condon számára kedvező mondatokat. Azzal vádolták, hogy Condon útlevelét a
Külügyminisztérium felvette, amikor 1946-ban Oroszországba akart utazni. A tény az volt, hogy ez a terv egy kormány által
támogatott projekt volt, amelynek keretében mintegy két tucat amerikai tudóst akartak a hadsereg repülőgépén
Oroszországba repíteni, és Condon részvételét a hadsereg azért mondta le, mert túl értékes atomfizikusnak tartotta ahhoz,
hogy a vasfüggöny mögé kerüljön, ahol esetleg elrabolhatják. A HUAC-jelentés szerint Condon tagokat toborzott, hogy
csatlakozzanak egy, a főügyész által "felforgató" szervezethez, az Amerikai-Szovjet Tudományos Társasághoz. Később
kiderült, hogy ezt a szervezetet, amely azzal a céllal létezett, hogy tudományos jelentéseket fordítson oroszról angolra, a
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Rockefeller Alapítvány pénzéből, a főügyész soha nem sorolta felforgatónak, hanem éppen ellenkezőleg, az Egyesült
Államok kormánya bátorította, mint olyan módszert, amellyel ki lehetett deríteni, mit csinálnak az oroszok a tudományban. A
HUAC egyszerűen összetévesztette ezt a társaságot egy teljesen más szervezettel, ami
a legfőbb ügyész listáján szerepelt.
Ilyen bizonyítékok alapján a HUAC követelte Condon eltávolítását a kormányból, és baljóslatúan jelentette, hogy "a Dr.
Condonnal kapcsolatos helyzet nem elszigetelt ... vannak más kormánytisztviselők is stratégiai pozíciókban, akik Sztálin
játékát játsszák az Egyesült Államok kárára". Condon többszöri kérését, hogy lehetőséget kapjon arra, hogy megjelenhessen
a bizottság előtt, hogy eskü alatt cáfolja a vádakat, figyelmen kívül hagyták. A bizottság, különösen annak elnöke, továbbra is
zaklatta Condont, így lehetetlenné tette számára, hogy a Szabványügyi Hivatalban végzett munkáját végezze. Ezt úgy érték
el, hogy egyik hűségvizsgálatnak vetették alá a másik után (mindegyik nagy munkát igényel az FBI és a vádlott részéről, és
hónapokat vesz igénybe). Ezek a vizsgálatok egymás után tisztázták Dr. Condont, de minden egyes tisztázást újabb vádak és
újabb vizsgálat követett. A negyedik tisztázás és az ötödik vizsgálat megindítása után Condon 1954-ben lemondott a
kormánytól. Ezt az ötödik vizsgálatot Nixon alelnök követelte, aki úgy tűnik, úgy érezte, hogy a hat évvel korábbi, Condon
indokolatlan befeketítésében való eredeti részvételét további üldözéssel kell fenntartani. Thomas elnököt, aki 1947-1949-ben
ennek az üldözésnek az irányítója volt, ekkorra már mint köztörvényes bűnözőt börtönbe küldték, amiért a kongresszusi
irodájában dolgozó, kormányzati pénzből fizetett alkalmazottakat arra kényszerítette, hogy titokban visszaadják neki
fizetésük jelentős részét. Thomasnak a további pénzért tett erőfeszítéseit arra kellett volna korlátoznia, hogy ártatlan
tudósokat mocskoljon be országos magazinok fizetett cikkeiben.
A Condon-ügy 1948 júliusában és augusztusában még teljes nyilvánosságot kapott, amikor a Thomas-bizottság heteken át,
napról napra a címlapokra került Louis Budenz, Elizabeth Bentley, Whittaker Chambers és más kommunistákról szóló
"szakértők" tanúvallomásával.
Több tucatnyi nevet soroltak fel az 1930-as években a kormányban dolgozó kommunistákról, akiket a következőkben
szerveztek
akik hivatalos csoportokba vagy sejtekbe tömörültek, és általában tagdíjat fizettek és információkat küldtek olyan
"futárokon" keresztül, mint Miss Bentley. A megnevezettek többsége figyelmen kívül hagyta a vádakat, vagy egyszerűen
csak tagadott a sajtónak, de néhányan, mint például Hiss, akik igyekeztek cáfolni a vádakat, újabbakkal találkoztak. Végül,
mint láttuk, Remingtont és Hiss-t is bebörtönözték hamis tanúzásért, előbbit azért, mert tagadta, hogy kommunista lett volna,
utóbbit pedig azért, mert tagadta, hogy kormányzati dokumentumokat adott át Chambersnek. Mindkét ügyben két tárgyalásra
volt szükség, mielőtt ítéletet hoztak.
A megnevezettek közül másokat a bizottság elé idéztek, és megtagadták a vallomástételt az alkotmány ötödik kiegészítésére
hivatkozva, amely véd az önvádaskodás ellen. Keveset tettek velük kapcsolatban, de egyértelmű, hogy sokan közülük
valójában kommunisták voltak, és hogy Bentley és Chambers ekként ismerte őket, legalábbis hallomásból. Bentley 1948-as
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eredeti tanúvallomásában egy sor olyan kommunista nevét adta meg, akiket "ismert" a kormányban. Több mint két év telt el,
mire világossá vált, hogy egyáltalán nem "ismerte" őket, soha nem találkozott velük, és nem tudta őket látásból azonosítani,
hanem csupán a nevüket gyűjtötte össze azzal a néhány kommunistával való kapcsolataiból, akik közvetlenül neki jelentettek,
és akiket jól ismert. Hasonlóképpen, eredeti vallomásában jelezte, hogy 1945 augusztusában hazafias okokból szakított a
kommunistákkal és ment az FBI-hoz.
Csak 1953-ban, amikor az Eisenhower-kormányzat még mindig megpróbált nagy ügyet csinálni a New Deal
kommunistáiból, Brownell főügyész úr J. Edgar Hoover egyik levelének nyilvánosságra hozatalakor véletlenül felfedte, hogy
Miss Bentley felfedései csak 1945. november 8-án kezdődtek, egy nappal azután, hogy az újságok felfedték, hogy Budenz
neveket adott. Miss Bentley korábbi, 1945. augusztusi látogatásának az FBI-nál New Havenben semmi köze nem volt ahhoz,
hogy információkat akart adni, vagy hogy kommunistákkal állt kapcsolatban, hanem egyszerűen csak azt szerette volna
megtudni, hogy egy férfi, aki vele járt, az FBI alkalmazottja volt-e. Ez a látogatás az FBI-nál történt.
A HUAC legszenzációsabb bizonyítékai 1948 késő nyarán kerültek nyilvánosságra, éppen időben ahhoz, hogy befolyásolják
a novemberi elnökválasztást. A jelek szerint nem volt a várt hatása, mivel Trumant megválasztották. A felfedésekből
származó viták még évekig folytatódtak, és a HUAC és más forrásokból származó vádak egyre hevesebbé váltak. Az 1948
utáni leleplezések közül csak kevésnek adtak helyt a bíróságon. A HUAC például 1949-ben két különálló "atomkémkedési"
ügyet játszott ki, amelyek Clarence F. Hiskey-t a chicagói Argonne Laboratóriumban és Joseph W. Weinberget a Berkeley
Sugárzási Laboratóriumban érintették. Hiskey végül megtagadta, hogy válaszoljon a HUAC előtt feltett kérdésekre, és
felmentették 1951-ben.
Weinberget, akit a HUAC azzal vádolt, hogy "atomtitkokat" adott át egy jól ismert kommunistának, Steven Nelsonnak, végül
a bizottság nyomására hamis tanúzás miatt vád alá helyezték, és 1953-ban felmentették. Mindkét tudós karrierje sérült a
bizottság vádjai miatt. Sok hasonló eset volt.
A kommunista befolyás felfedése az Egyesült Államokban kétségtelenül értékes volt..... ... Joseph R. McCarthy wisconsini
republikánus szenátor ... [dokumentálta], hogy a külügyminisztériumba és a hadseregbe széles körben beszivárogtak
kommunisták, és [hogy] ... az új-izolacionisták és a "Kína-lobbi" erőfeszítései ... [Mao [Kína] meghódítását támogatta], teljes
mértékben a kommunisták és a külügyminisztériumban és a Fehér Házban lévő társaik árulásának volt köszönhető.
Egy ideig az új kormányzat megpróbálta túlszárnyalni McCarthyt, főként azzal, hogy a bizottsági meghallgatásokon azt
bizonygatta, hogy Kína a kommunisták számára a külügyminisztériumban dolgozó kommunisták gondos tervezése és intrikái
miatt "veszett el". T1le fő erőfeszítést ebben az irányban egy jól szervezett és jól finanszírozott "Kína-lobbi" tette, amely
Alfred Kohlberg, egy gazdag exportőr tevékenységéből sugárzott, akinek üzleti érdekeltségei voltak Kínában. Ez a csoport,
szövetségeseivel, például McCarthyval, számos bizonyítékot mozgósított arra vonatkozóan, hogy kommunisták szivárogtak
be a Távol-Kelettel foglalkozó különböző akadémiai, újságírói és kutatócsoportokba. De nem tudták bizonyítani azt az
állításukat, hogy egy összeesküvés e
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kommunisták és útitársaik összeesküvése a Külügyminisztériumon keresztül adta Kínát Maónak. Mao a Csang Kaj-sek
rezsim alkalmatlansága és korruptsága miatt győzött Kínában, és az Egyesült Államok által Csangnak adott vagy adható
segítség ellenére is győzött, mert az utóbbi rezsim képtelen volt drasztikus reformok nélkül kitartani Mao ellen, függetlenül
az amerikai segítség mértékétől (anélkül, hogy amerikai katonai beavatkozással háborút indítanának Mao ellen, amit nagyon
kevesen akartak). A Kína-lobbi verziója két állításon alapult: (1) hogy kommunisták jelentős pozíciókban voltak azokhoz az
ügynökségekhez közel, amelyek segítettek a Távol-Kelettel kapcsolatos amerikai tudományos és közvélemény formálásában,
és (2) hogy gyakoriak voltak a megállapodások az ismert kommunisták és az amerikai politika és vélemény ismert formálói
között Kínával kapcsolatban. Ez az egész téma túlságosan összetett ahhoz, hogy itt megfelelően tárgyalni lehessen, de a
helyzetet fel kell vázolni.
Jelentős igazság van a Kína-lobbi azon állításában, hogy a Kínával foglalkozó amerikai szakértők egyetlen, egymásra épülő
csoportba szerveződtek, amelynek általános konszenzusa baloldali jellegű volt. Az is igaz, hogy ez a csoport a pénzeszközök,
tudományos ajánlások, kutatási vagy publikációs lehetőségek ellenőrzése révén előnyben részesíthette azokat a személyeket,
akik elfogadták a kialakult konszenzust, és anyagilag vagy szakmai előmenetelükben megkárosíthatta azokat, akik nem
fogadták el azt. Az is igaz, hogy a fennálló csoport a The New York Times, a Herald Tribune, a Saturday Review, néhány
magazin, köztük a "liberális hetilapok" és a szakmai folyóiratok könyvkritikáira gyakorolt befolyása révén előrébb vihette
vagy hátráltathatta bármely szakember karrierjét. Az is igaz, hogy ezeket a dolgokat az Egyesült Államokban a TávolKelettel kapcsolatban a Csendes-óceáni Kapcsolatok Intézete tette, hogy ebbe a szervezetbe kommunisták és kommunista
szimpatizánsok szivárogtak be, és hogy e csoport befolyásának nagy része abból fakadt, hogy hozzáférhetett a pénzügyi
alapítványoktól a tudományos tevékenységekre érkező pénzeszközökhöz és ellenőrizhette azok áramlását. Mindezek a
dolgok igazak voltak, de igazak lettek volna az amerikai tudományos kutatás és az akadémiai igazgatás sok más területére is
az Egyesült Államokban, mint például a közel-keleti tanulmányok vagy az antropológia, vagy az oktatáselmélet vagy a
politikatudomány. A Távol-Kelet vonatkozásában ezek sokkal nyilvánvalóbbak voltak, mivel azon a területen kevés
személyről és nagyobb kérdésekről van szó.
... [A] Kína-lobbival kapcsolatos vádak ... hogy Kína "elveszett" e csoport miatt, vagy hogy e csoport tagjai hűtlenek az
Egyesült Államokhoz, vagy kémkednek, vagy tudatos összeesküvés résztvevői, vagy hogy az egész csoportot a szovjet
ügynökök vagy akár kommunisták, az ... [igaz]. [Az] ... egész téma nagy jelentőséggel bír a huszadik század megértésében.
Először is, a nyelvi korlátok miatt korlátozott volt azoknak a száma, akik a Távol-Kelet "szakértői" lehettek. A legtöbbjük,
mint Pearl Buck, Fairbank harvardi professzor vagy Latourette és Rowe yale-i professzorok és sokan mások, olyan emberek
gyermekei vagy rokonai voltak, akik eredetileg misszionáriusként kezdtek el foglalkozni Kínával. Ez kettős jelleget adott
nekik: megtanulták a nyelvet és ... missziós érzést éreztek Kínával kapcsolatban. Ha ehhez hozzávesszük, hogy 1950 utánig
kevesen voltak, és a Távol-Kelet kereskedelmi jelentősége miatt viszonylag nagy összegű kutatási, utazási és publikációs
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pénzeszközökhöz jutottak a távol-keleti kérdésekben, akkor szinte elkerülhetetlenül egy kis csoportot alkottak, akik
személyesen ismerték egymást, viszonylag rendszeresen találkoztak, meglehetősen kialakult konszenzusuk volt
(beszélgetések és egymás könyveinek olvasása alapján) a távol-keleti kérdésekben, és általában egy klikk bizonyos
jellemzőivel rendelkeztek.
Lattimore például, mivel ő tudott mongolul, a többiek pedig nem, hajlamos volt arra, hogy mindenki Mongólia-szakértőjévé
váljon, Mongóliával vagy Északnyugat-Kína belsejével kapcsolatban ritkán támadták meg, és elkerülhetetlenül meglehetősen
nagyképűvé, ha nem is beképzelté vált a témában. Ráadásul sok ilyen szakértőt, és azokat, akiket a Csendes-óceáni
Kapcsolatok Intézetében a távol-keleti "establishment" favorizált, a kommunista ideológia foglyul ejtett. Ennek befolyása
alatt szakértőként téves elképzeléseket propagáltak, és téves irányba igyekeztek befolyásolni a politikát. Például 1943-1950
között azt igyekeztek bebizonyítani, hogy a kínai kommunisták egyszerű agrárreformerek, inkább olyanok, mint az amerikai
közép-nyugat harmadik csoportjai; vagy hogy Japán gonosz, és teljesen le kell zúzni, a monarchiát el kell távolítani, és
(később) hogy az amerikai politika Japánban MacArthur tábornok vezetésével kudarcot vallott; sőt, alkalmanként még azt a
sztálini irányvonalat is elfogadták, hogy a kommunista rendszerek "demokratikusak és békeszeretőek", míg a kapitalista
rendszerek "háborúsak és agresszívek". Például még 195 1-ben a John Day Company (Richard J. Walsh, elnök) közzétett egy
vádiratot MacArthur japán politikájáról, amelyet Robert Textor írt. A Failure in Japan című könyvnek Lattimore volt a
bevezetője, és azt igyekezett bemutatni, hogy megszállási politikánk "a demokratikus értékek kudarcához vezetett Japánban,
és a Nyugat számára stratégiai gyengeséget eredményezett". Ezt a gyerekes rágalmat az IPR terjesztette, amely 2300
képeslapot küldött szét a könyv reklámozására.

A keleti berendezkedés az USA-ban.
E szerencsétlen helyzet mögött egy másik, mélyebb kapcsolat áll, amely a távol-keleti politikánál sokkal szélesebb körű
ügyeket befolyásol. Ez magában foglalja a nemzetközi pénzemberek adómentes vagyonának alapítványokba szervezését,
amelyeket oktatási, tudományos, "és egyéb közcélokra" használnak fel. Hatvan vagy több évvel ezelőtt a nyugati közéletet a
"Wall Street" befolyása uralta. Ennek a kifejezésnek semmi köze ahhoz, hogy a kommunisták monopolisztikus iparosságra
használták, hanem éppen ellenkezőleg, a nemzetközi pénzügyi kapitalizmusra utal, amely mélyen benne van az
aranyszabványban, a devizaárfolyam-ingadozásban, a fix kamatozású értékpapírok lebegtetésében és kisebb mértékben a
tőzsdei forgalomba hozatalban
az ipari részvények tőzsdei forgalomba hozatala. Ez a csoport, amelyet az Egyesült Államokban az 1880-as évektől az 1930as évekig teljes mértékben a J. P. Morgan és Társasága uralt, kozmopolita, anglofil, internacionalista, Ivy League, keleti parti,
magas püspöki és európai kultúrájú volt. Az Ivy League főiskolákkal való kapcsolatuk azon a tényen alapult, hogy ezen
intézmények nagy alapítványi tőkéje állandó konzultációt igényelt a Wall Street (vagy annak kisebb fiókjai a State Streeten,
Bostonban és másutt) pénzembereivel, és ez abban is tükröződött, hogy ezek az alapítványok még 1930-ban is nagyrészt
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kötvényekben, nem pedig ingatlanokban vagy közönséges részvényekben voltak. E hatások következtében még az 1930-as
években is J. P. Morgan és társai voltak a Harvard, a Columbia és kisebb mértékben a Yale legjelentősebb politikai
döntéshozói, míg a Yale-en Whitney-ék, a Princetonon pedig a Prudential Insurance Company (Edward D. Duffield révén)
dominált.
A Harvard, a Yale és a Columbia elnökei a pénzügyi hatalmaknak voltak hívei.
A Wall Street e Wall Street-i nagyságainak nevei még ma is díszítik ezeket az Ivy League campusokat: a Yale-en a Harkness
kollégiumok és a Payne Whitney tornacsarnok, a Princetonon a Pyne kollégium, a Harvardon a Dillon Field House és a
Lamont könyvtár. Ezeknek az egyetemeknek a vezető tisztségviselői ezeknek a pénzügyi hatalmaknak tartoztak, és általában
nekik köszönhették az állásukat. Maga Morgan segített Nicholas Murray Butlert a Columbia elnökévé tenni; bostoni
főügynöke, Thomas Nelson Perkins, a városi First National Bank vezetője Conantot a kémiai laboratóriumból a Harvard
University Halljába emelte; Duffield a Prudentialtól, akit felkészületlenül ért, amikor a Princeton hivatalban lévő elnöke
1932-ben autóbalesetet szenvedett, egy évre elnökké tette magát, mielőtt 1933-ban Harold Doddst választotta a posztra. A
Yale-en Thomas Lamont, a Morgan cég ügyvezető partnere 1937-ben Charles Seymourt tudta bejuttatni az egyetem elnöki
székébe.
Az Ivy League és a nemzeti kormány Wall Street általi uralma
A "Wall Street" (vagyis a Morgan) jelentős befolyása mind az Ivy League-ben, mind Washingtonban az 1880-at követő több
mint hatvanéves időszakban megmagyarázza az Ivy League és a szövetségi kormányzat közötti állandó cserét, amely
kétségtelenül nem kevés ellenérzést váltott ki a kevésbé kivételezett körökben, akiknek bőven elegük volt e népek
akcentusából, tweedjéből és magas püspöki angolságából. ... Acheson dékán ... 1948-1954-ben McCarthy és szövetségesei
teljes egészében elszenvedték ezt a neheztelést. Ugyanez az érzés nem tett jót az olyan pszeudo-Ivy League figuráknak, mint
Alger Hiss.
Az amerikai intézményrendszer
A Wall Streeten elfoglalt domináns pozíciója miatt a Morgan cég a Wall Street többi Wal1 Street-i hatalmasságát is uralni
kezdte, mint például Carnegie, Whitney, Vanderbilt, BrownHarriman, vagy a Dillon-Reed. Szoros szövetségeket kötöttek Rockefeller, Mellon és Duke érdekeltségeivel, de közel sem
ilyen bensőségeseket az olyan nagy ipari hatalmakkal, mint a du Pont és a Ford. [Mivel] ... ennek a "Wall Street-i"
összefogásnak a nagy befolyása miatt, amely elég nagy ahhoz, hogy megérdemelje az "amerikai establishment" elnevezést,
ez a csoport ... ellenőrizni tudta a szövetségi kormányt, és ennek következtében számos kormányzati intézkedéshez kellett
alkalmazkodnia .... [amelyeket titokban támogattak ]. Ezek közül a legfontosabbak az adójogban voltak, kezdve az 1913-as
fokozatos jövedelemadóval, de mindenekelőtt az örökösödési adóban tetőzött. Ezek az adótörvények a Wall Street által uralt
nagy magánvagyonokat adómentes alapítványokba terelték, amelyek a Wall Street, az Ivy League és a szövetségi kormány
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közötti establishment hálózat egyik fő láncszemévé váltak. Dean Rusk, 1961 után külügyminiszter, a Rockefeller Alapítvány
korábbi elnöke és oxfordi Rhodes-ösztöndíjas (1931-1933) éppúgy tagja ennek a kapcsolatnak, mint Alger Hiss, a Dulles
fivérek, Jerome Greene, James T. Shotwell, John W. Davis, Elihu Root vagy Philip Jessup.
A J. P. Morgan cégek beszivárognak és irányítják a baloldali politikai mozgalmakat az USA-ban.
Több mint ötven évvel ezelőtt a Morgan cég úgy döntött, hogy beszivárog az Egyesült Államok baloldali politikai
mozgalmaiba. Ez viszonylag könnyen ment, mivel ezek a csoportok pénzhiányban szenvedtek, és alig várták, hogy
hangjukkal eljussanak az emberekhez. A Wall Street mindkettőt biztosította. A cél nem a megsemmisítés ... vagy a
hatalomátvétel volt, hanem valójában hármas: (1) tájékozódni a baloldali vagy liberális csoportok gondolkodásáról; (2)
szócsövet biztosítani számukra, hogy "kiereszthessék a gőzt", és (3) végső vétót tartani a nyilvánosságuk és esetleg a tetteik
felett, ha valaha is "radikálissá" válnának. Ebben a döntésben nem volt semmi igazán újdonság, hiszen más finanszírozók
már korábban is beszéltek róla, sőt meg is próbálkoztak vele.
Ami ezúttal döntő jelentőségűvé tette, az az a kombináció volt, hogy a Wall Street meghatározó pénzembere fogadta el, egy
olyan időszakban, amikor az adópolitika minden pénzembert arra késztetett, hogy vagyonának adómentes menedéket
keressen, és egy olyan időszakban, amikor a baloldali radikalizmus végső formája a Harmadik Internacionálé zászlaja alatt
készült megjelenni.
Az Új Köztársaság
A Wall Street és a baloldali kiadványok szövetségének legjobb példája a The New Republic volt, a Willard Straight által
Payne Whitney pénzén 1914-ben alapított magazin. Straight, aki Sir Robert Hart (a Kínai Birodalmi Vámszolgálat igazgatója
és a Kínába való európai imperialista behatolás vezetője) asszisztense volt, és 1901-től r9l:-ig a Távol-Keleten tartózkodott, a
Morgan partnere és a cég Távol-Kelet fő szakértője lett. Feleségül vette Dorothy Payne Whitney-t, akinek a neve Amerika
két legnagyobb vagyonának családi szövetségét jelzi. William C. Whitney, New York-i közüzemi milliomos lánya és Oliver
Payne, a Standard Oil "tröszt" testvére és társörököse volt. Egyik testvére Gertrude Vanderbiltet vette feleségül, míg a másik,
Payne Whitney, John Hay külügyminiszter lányát vette feleségül, aki a "nyitott ajtók" amerikai politikáját hirdette meg
Kínában. A következő generációban három első unokatestvére, John Hay ("Jock") Whitney, Cornelius Vanderbilt
("Sonny") Whitney és Michael Whitney ("Mike") Straight számos propagandisztikus jellegű közpolitikai vállalkozásban
szövetségesek voltak, és mindhárman különböző szerepeket töltöttek be a New Deal és a Truman-kormányban. Ezekben
szoros szövetségben álltak más "Wall Street-i liberálisokkal", például Nelson Rockefellerrel.
Walter Lippman tagja volt a titokzatos Kerekasztal csoportnak
A New Republicot Willard és Dorothy Straight alapította az ő pénzéből 1914-ben, és egészen 1953. március 23-ig az ő
anyagi hozzájárulásaiból működött. A lap alapításának eredeti célja az volt, hogy a progresszív baloldalnak kiutat biztosítson,
és azt csendben anglofil irányba terelje. Ez utóbbi feladatot egy fiatalemberre bízták, aki mindössze négy éve végzett a
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Harvardon, de már tagja volt a titokzatos Kerekasztal csoportnak, amely 1909-es hivatalos megalakulása óta jelentős szerepet
játszott Anglia külpolitikájának irányításában. Ez az újonc, Walter Lippmann 1914-től napjainkig az amerikai újságírás
hiteles szószólója volt az Atlanti-óceán mindkét partján a nemzetközi ügyekben az establishmentnek. Kéthetente megjelenő
rovatai, amelyek amerikai lapok százaiban jelennek meg, a New York Herald Tribune szerzői jogát élvezik, amely jelenleg J.
H. Whitney tulajdonában van. Ezek a kapcsolatok, mint a Wall Street és a Kerekasztal-csoport közötti összekötő kapocs,
adták meg Lippmann számára azt a lehetőséget, hogy 1918-ban, még húszéves korában, a brit kormány számára Woodrow
Wilson tizennégy pontja jelentésének hivatalos tolmácsolója legyen.
Mike Straight kinevezése a Külügyminisztériumba
Willard Straight, mint sok Morgan-ügynök, jelen volt a párizsi békekonferencián, de ott tüdőgyulladásban meghalt, mielőtt
az elkezdődött volna. Hat évvel később, 1925-ben, amikor özvegye másodszor is férjhez ment, és Dartington Hall Lady
Elmhirstje lett, három kisgyermekét Amerikából Angliába vitte, ahol angolként nevelték őket. Ő maga 1935-ben mondott le
amerikai állampolgárságáról. Nem sokkal később kisebbik fia, "Mike" sikertelenül "indult" a Munkáspárt színeiben a
Cambridge-i Egyetem választókerületében a parlamentbe, amihez a törvény szerint brit állampolgárságra volt szükség. Ez
nem bizonyult akadálynak, amikor 1938-ban, tizenhárom angliai év után a huszonkét éves Mike visszatért az Egyesült
Államokba, és azonnal kinevezték a Külügyminisztériumba nemzetközi gazdasági ügyekkel foglalkozó tanácsadónak. 1937ben, nyilvánvalóan fia Amerikába való visszatérésének előkészítéseként, Lady Elmhirst, a The New Republic egyedüli
tulajdonosa, ezt a tulajdonjogot átruházta a Westrim, Ltd-re, egy erre a célra a kanadai Montrealban létrehozott álcégre, és
1,5 millió dolláros támogatással létrehozta New Yorkban a William C. Whitney Alapítványt, amelynek Mike lett az elnöke.
Ez segített finanszírozni a család modern művészet és a drámai színház iránti érdeklődését, beleértve Beatrix nővér
Shakespeare-színésznőként tett turnéit.
Mike Straight átveszi a New Republic vezetését
Mike Straight 1943-1945 között a légierőnél szolgált, de ez semmiképpen sem akadályozta a The New Republicnál való
karrierjét. 1941 májusában washingtoni tudósító, 1943 júniusában szerkesztő, 1946 decemberében pedig kiadó lett (amikor
Henry Wallace-t tette meg szerkesztőnek). E váltások során teljesen megváltoztatta a The New Republic és a hozzá tartozó
Asia című folyóirat irányítását, eltávolítva az ismert liberálisokat (például Robert Morss Lovett, Malcolm Cowley és George
Soule), központosította az irányítást, és saját kezébe vette. Ez a Whitney-pénz általi irányítás természetesen mindig is
létezett, de a Willard Straight halálát követő huszonöt évben szünetelt.
Az Új Köztársaság a nemzetközi bankárok terveinek előmozdításának eszköze volt.
A The New Republic első szerkesztője, a jól ismert "liberális" Herbert Croly mindig is tisztában volt a helyzettel. Tíz évnyi
munka után Willard Straight "hivatalos" életrajzában, amelyet 25 000 dollárért írt, kifejtette a kapcsolatot. "Természetesen ők
[a Straightok] bármikor megvonhatják anyagi támogatásukat, ha már nem helyeslik a lap politikáját; és ebben az esetben a
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lap a rosszallásuk következményeként megszűnne létezni". Croly 1924-ben megjelent, Straightről szóló életrajza tökéletesen
világossá teszi, hogy Straight semmilyen értelemben nem volt liberális vagy progresszív, hanem valóban tipikus nemzetközi
bankár volt, és hogy a The New Republic egyszerűen csak egy médium volt az ilyen nemzetközi bankárok bizonyos
terveinek előmozdítására, nevezetesen arra, hogy tompítsa az elszigetelődést és a britellenes érzelmeket, amelyek oly
elterjedtek sok amerikai progresszív között, miközben eszközt biztosított számukra progresszív nézeteik kifejezéséhez az
irodalom, a művészet, a zene, a társadalmi reformok, sőt a belpolitika terén is. 1916-ban, amikor a szerkesztőség Wilson
második elnöki ciklusát akarta támogatni, Willard Straight két oldalt foglalt el a magazinban, hogy kifejezze saját
támogatását Hughes mellett. A The New Republic legfőbb vívmánya azonban 1914-1918-ban és 1938-1948-ban is az európai
intervencionizmus és Nagy-Britannia támogatása volt.
Új magazin jön létre az Egyesült Nemzetek támogatására
"Mike" Straight szerepe ebben a helyzetben 1938-1948-ban egyértelmű. Ő vette át ezt a családi hűbérbirtokot, megszüntette a
szerkesztőbizottságot, és folytatta apja céljait, szorosan együttműködve az amerikai politika szakszervezeti és baloldali
csoportjaival. E törekvései során szoros kapcsolatban állt örökölt Wall Street-i kapcsolataival, különösen Whitney
unokatestvéreivel és egyes családi ügynökökkel, mint Bruce Bliven, Milton C. Rose és Richard J. Walsh. Különféle
vállalkozásokkal foglalkoztak, köztük kiadványokkal, vállalatokkal és alapítványokkal, amelyek a Baldwin, Todd és Lefferts
ügyvédi irodából (120 Broadway, New York City) működtek. Ebben az összefonódásban volt a The New Republic, az Asia,
a Theatre Arts, a Museum of Modern Art és mások, amelyeket egy maroknyi alapítvány támogatott, köztük a William C.
Whitney Alapítvány, a Gertrude Vanderbilt Whitney Alapítvány, a J.
H. Whitney Alapítvány és mások. Érdekes kiegészítéssel bővültek ezek a vállalkozások 1947-ben, amikor a Straight egy új
magazint alapított, az United Nations World-et, amelyet az ENSZ támogatásának szenteltek. A lap tulajdonosai maga a The
New Republic (cégnevén), Nelson Rockefeller, J. H. Whitney, Max Ascoli (egy antifasiszta olasz
aki amerikai vagyont vett feleségül, és abból támogatta saját magazinját, a The Reportert), és Beatrice S. Dolivet. Az utóbbi
hölgy, Mike Straight nővére, férjét, Louis Dolivet-t tette meg az új magazin "nemzetközi szerkesztőjének".
Az Egyesült Nemzetek Világ
E kapcsolatrendszer fontos eleme volt az Asia magazin, amelyet Morgan munkatársai alapítottak 1898-ban az Amerikai
Ázsiai Társaság folyóirataként, és amely Willard Straight-hez már életében szorosan kötődött, 1917 januárjától pedig teljes
egészében az ő tulajdonában volt. Az 1930-as években Richard J. Walsh és felesége, akit a világ Pearl Buck néven ismer.
Walsh, aki az Asia szerkesztőjeként tevékenykedett, néhány évig a The New Republic holding társaság elnöke is volt,
valamint a John Day kiadóvállalat elnöke. 1942-ben, miután Nelson Rockefeller és Jock Whitney csatlakozott a kormányhoz,
hogy az Amerika-közi ügyek koordinátorának hivatalában átvegye az amerikai propaganda irányítását Latin-Amerikában, az
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Asia magazin neve Ázsia és Amerika névre változott. 1947-ben, amikor Mike Straight megkezdte az Egyesült Nemzetek
Szervezetének "eladását", a lapot teljesen átszervezték United Nations World-re.
Mike Straight és a kommunisták kapcsolata
Mike Straight mélyen kommunistaellenes volt, de gyakran találták kapcsolatban velük, néha együttműködőként, gyakran
ellenfélként. Az ellenzékiség leginkább abban nyilvánult meg, hogy az Amerikai Veteránok Bizottsága (AVC) és annak
politikai folytatása, az Amerikaiak a Demokratikus Akcióért (ADA) egyik alapítójaként tevékenykedett. Az együttműködés
abban érhető tetten, hogy Straight alapvető szerepet játszott Henry Wallace 1948-as, harmadik párti elnökválasztási
kampányában.
Straight és a kommunisták kapcsolatát Wallace 1948-as kalandjába való belehajszolásában nagyon könnyen félre lehet ítélni.
Az antikommunista jobboldalnak nagyon egyszerű magyarázata volt erre: Wallace és Straight kommunisták voltak, és azt
remélték, hogy Wallace-t elnökké választják. Semmi sem állt távolabb az igazságtól. Mindhárman - Straight, Wallace és a
kommunisták - csupán Truman legyőzésének eszközeként csatlakoztak a kísérlethez.
Straight volt a fő erő az 1947-es kampány elindításában, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kommunisták egy része is
részt vegyen benne, de amikor már mindannyian felszálltak a Wallace-vonatra, ő maga is leugrott, így mind Wallace, mind a
kommunisták gyorsan, vezetés és remény nélkül siklottak a feledésbe merülő lejtőn. Ez egy zseniálisan kivitelezett munka
volt.
A kommunisták ellenzik a Truman-doktrínát
A kommunisták 1948-ban egy harmadik pártot akartak, mert ez tűnt az egyetlen módnak arra, hogy legyőzzék Trumant és
tönkretegyék a Marshall-tervet. Gyűlölték az elnököt a "Truman-doktrína" és a Szovjetunióval szembeni általános ellenállása
miatt, de mindenekelőtt azért, mert megakadályozta a háború utáni gazdasági összeomlást és az amerikai visszaesést az
izolacionizmusba, amire a kommunisták nemcsak számítottak, hanem amire nagy szükségük is volt. Ez volt
mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy egy kétpárti kampány 1948-ban a jobboldal szavazatát a republikánusoknak, a
baloldalét pedig a demokratáknak adná, és a győzelmet az döntené el, hogy a középen belüli megosztottság hol jön létre.
Ilyen helyzetben sem az Egyenesek, sem a kommunisták nem tudták volna semmilyen módon befolyásolni az eredményt. De
egy harmadik baloldali párt a munkások és más baloldaliak szavazatainak Trumantól való elvételével eléggé csökkenthetné a
demokrata szavazatokat a nagyobb államokban ahhoz, hogy ezeket az államokat és a választást a republikánusok javára
döntse. Hogy Straight miért akarta ezt megtenni az 1946 szeptembere és 1948 áprilisa közötti kritikus hónapokban, nem
tudni, de 1948 tavaszán egyértelműen meggondolta magát, és ekkor hagyta cserben a szegény, naiv Henry Wallace-t a
kommunistáknak. E lépések lehetséges magyarázatát később adjuk meg.
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Mike Straight támogatja Henry Wallace-t
Ami világos, az az, hogy Mike Straight-nek sok köze volt Wallace-hoz 1946 őszén, amikor a volt alelnök szakított
Trumannal, és kirúgták a kabinetből. A szakításra egy, az amerikai Oroszország-politikát igencsak kritizáló Wallace-beszéd
miatt került sor, amelyet 1946. szeptember 12-én a Madison Square Gardenben tartott egy vadul elfogult szovjetbarát
közönség előtt. Truman akkor azt mondta az újságíróknak, hogy a beszédet még az elhangzása előtt jóváhagyta (ezt a verziót
Wallace máig fenntartja), de néhány napon belül Byrnes külügyminiszter arra kényszerítette az elnököt, hogy válasszon közte
vagy Wallace között. és az utóbbit elbocsátották a kabinetből.
A kormányból kikerülve, olyan platform nélkül, ahonnan a nyilvánossághoz szólhatott volna, Wallace politikai jövője 1946
kora őszén homályosnak tűnt. Straight biztosította a platformot, amikor saját szerkesztőségi széket adott neki a The New
Republicnál (bejelentés 1946. október 12-én). A következő tizenöt hónapban a Wallace-kampány Straight kampánya volt.
Ez utóbbi biztosította a beszédírókat, kutatási asszisztenseket, szerkesztőségi írókat, irodahelyiséget, pénzt és magát a The
New Republicot. Technikailag Wallace volt a szerkesztő, de a magazin személyzete és kiadásai folyamatosan növekedtek
olyan irányba, amelynek kevés köze volt a magazinhoz, és minden köze Wallace elnökválasztási kampányához, bár ezt az
erőfeszítést csak egy évvel később, 1947 decemberében jelentették be a nyilvánosságnak.
A kommunisták felvétele
Időközben, 1947 tavaszától kezdve, a kommunisták is bejöttek. Nem lenne szigorúan igaz azt mondani, hogy Straight
''behozta őket'', de azt hiszem, azt lehet mondani, hogy "beengedte őket". Például az elsők között érkezett Lew Frank, Jr., akit
Hy Straight hozott be, aki később ragaszkodott ahhoz, hogy nem tudta, hogy Frank kommunista. Ami azt illeti, nem volt
bizonyíték arra, hogy Frank a Kommunista Párt tagja lenne, de Straight pontosan tudta, hogy Frank politikailag hol áll, mivel
ellentétes oldalon vettek részt a kommunisták és antikommunisták közötti elkeseredett harcban az AVC irányításáért. Ebben
Frank az AVC nemzeti tervezőbizottságán belül a kommunista frakció tagja volt (ahogyan Straight 1956-ban David A.
Shannonnak elmondta), és ebben az egész időszakban követte a pártvonal minden csavarját. Ez a pártvonal lett Wallace
hivatalos beszédeinek mintája, mivel Frank volt a legfontosabb beszédírója az 1947 elejétől 1948 októberéig tartó másfél
évtizedes időszakban. Ennél is több, Frank
elkísérte Wallace-t végtelen utazásai során. 1947 őszén ők hárman, Wallace, Frank és Straight, a Földközi-tengerre utaztak,
és 1947. november 4-én együtt kaptak audienciát a pápától. Amikor erről az útról visszatért, Wallace megváltozott ember
volt; elhatározta, hogy Truman ellen indul a harmadik párt színeiben. A bejelentést a The New Republic című lapban hozták
nyilvánosságra decemberben.
A kommunizmus mint jelentős politikai erő megszűnése az Egyesült Államokban
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Straight tovább dolgozott Wallace elnökjelöltségéért, és a The New Republic még majdnem négy hónapig a mozgalom
központja maradt, de valami megváltozott.
Miközben még mindig Wallace elnöki posztjáért dolgozott, és a kommunistákat beengedte a projektbe, egyidejűleg két másik
dolgot is csinált: nyíltan és kétségbeesetten dolgozott azon, hogy megakadályozza, hogy az új harmadik párt az
elnökválasztáson kívül bármilyen más szinten kampányoljon, mindenütt, ahol csak tudta, megakadályozta a kommunisták
azon törekvéseit, hogy a demokratákkal versenyezve harmadik párti jelölteket indítsanak állami vagy kongresszusi
tisztségekre; sokkal kevésbé nyilvánosan pedig a munkás-, veterán- és liberális csoportokban dolgozott kommunistaellenes
barátaival, hogy megakadályozza Wallace jelöltségének támogatását. Ennek következtében a kommunistákat tönkretették és
végül kiszorították az ilyen szervezetekből, különösen a CIO-PAC-ból (a munkás- és progresszív csoportok nagy politikai
összefogása). Ahogy David Shannon írta a The Decline of American Communism (1959) című könyvében: "A kommunisták
Wallace támogatása szétzúzta a CIO "balközép" koalícióját; a kommunista szakszervezetek számára a Wallace-mozgalom a
vég kezdete volt. A koalíció szinte azonnal elkezdett felbomlani Wallace bejelentése után". Ez azt jelenti, hogy Wallace
kampánya Truman legyőzésére teljesen megsemmisítette a harmincas évek népfrontmozgalmának megmaradt maradványait,
kiszorította a kommunistákat a szakszervezetekből és minden progresszív politikai csoportból, és kiszorította a kommunista
szakszervezeteket az ország munkásmozgalmából. Ezzel véget ért a kommunizmus, mint jelentős politikai erő az Egyesült
Államokban, és a véget 1948 decemberére érték el, jóval azelőtt, hogy McCarthy, J. Edgar Hoover vagy a HUAC elvégezte
volna a munkáját. Azok az emberek, akik ezt a bravúrt elérték, Wallace és Straight.... voltak.
A kommunista kutatócsoport terveket tesz közzé a The New Republicban
1947-1948 telén Lew Frank felismerte, hogy képtelen kezelni a Wallace számos beszédében felvetett összetett kérdéseket.
Ennek megfelelően csatlakozott egy "kommunista kutatócsoporthoz", amely a gazdag "Wall Street-i vörös", Frederick
Vanderbilt Field manhattani otthonában ülésezett. A csoport fő tagjai, akik valószínűleg mind kommunisták voltak, Victor
Perlo és David Ramsay voltak. Ez a páros készített Wallace számára egy támadást a Marshall-terv ellen, és egy alternatív
kommunista tervet az európai újjáépítésre, amelyet 1948. január 12-én a The New Republic című lapban tettek közzé, és
amelyet Wallace bemutatott a Marshall-terv "meghallgatásán" a képviselőház külügyi bizottsága előtt.
Bizottság február 24-én, de ezt követően Straight visszautasította. A Perlo-cikket követő három hónapban Straight azzal volt
elfoglalva, hogy lefűrészelje azt a végtagot, amelyen Wallace most a kommunistákkal ült. Elbocsátotta a The New Republic
bérlistájáról mindazokat, akik inkább a kampányért, mint a magazinért dolgoztak, és az East Forty-ninth Street-i iroda ismét
egy "liberális" hetilap kiadására rendezkedett be. E fordulat miatti tiltakozásul a főszerkesztő, Edd Johnson lemondott.
Ha Mike Straight azt tervezte, amit 1946-1948-ban a kommunistákkal tett, vagyis azt, hogy kiszorítja őket a progresszív
mozgalmakból és a szakszervezetekből, akkor a huszadik századi amerikai politika legügyesebb politikai puccsát hajtotta
végre. Nem egyértelmű, hogy tervezte-e vagy szándékában állt-e. De mint nagyon rátermett és tájékozott embernek, kellett,
hogy legyen valami motivációja, amikor 1947-ben elkezdte azt az erőfeszítést, amelyről tudta, hogy 1948-ban legyőzheti
Trumant. Bár a bizonyítékok nem meggyőzőek, vannak arra utaló jelek, hogy egy másik, személyesebb indíték is szerepet
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játszhatott, legalábbis részben, a Truman politikai jövőjét fenyegető Wallace-fenyegetés kiépítésében. Ez a Whitney család
tengerentúli légitársaságokban való érdekeltségével kapcsolatos.
A Whitney család
A Whitney családnak komoly érdekeltségei voltak a légitársaságokban. Sonny Whitney volt a Pan-American Airlines egyik
alapítója és igazgatótanácsának elnöke az 1928-as alapítástól kezdve egészen 1941-ig, amikor katonai szolgálatra vonult.
Mike bátyja, Whitney Willard Straight, C.B.E. légikommodornagy még mélyebben részt vett a brit oldalon. Whitney
nagytestvér (1912-ben született) huszonkét éves kora óta a polgári repülésben dolgozott Angliában, és 1946-1949-ben már
nemcsak a Midland Bank, a világ egyik legnagyobb pénzintézetének igazgatója volt, hanem a Rolls-Royce és a BOAC
igazgatója, valamint a BEA (British European Airways) igazgatótanácsának elnöke is. A háború végét követő években a
légiközlekedési körökben és az Egyesült Államok kormányában heves küzdelem folyt az amerikai tengerentúli légi
szolgáltatások jövőjéről. A háború előtt ezek a Pan-Am monopóliumát képezték; most, a háború végén a harc arról folyt,
hogy a CAB hogyan ossza fel ezt a monopóliumot, és hogyan rendelkezzen a légierő tengerentúli bázisokba történt hatalmas
beruházásaival.
Úgy tűnik, hogy a Fehér Ház eleinte nem volt együttműködő ezekben a kérdésekben, de 1947 végén
C. V. Whitney-t az elnök ideiglenes kinevezéssel az új légierő minisztérium helyettes államtitkárává nevezte ki, majd másfél
évvel később, Truman beiktatása után a kereskedelmi minisztérium repülésügyi helyettes államtitkárává. Ez volt a polgári
repüléssel kapcsolatos legfontosabb poszt bármely szövetségi minisztériumban. Soha nem derült ki, hogy mi a kapcsolat - ha
volt egyáltalán - e kinevezések és Mike Straight eredeti támogatása, majd Wallace későbbi elhagyása között.
J. P. Morgan úgy érezte, hogy minden politikai pártot fel kell használni.
A Wall Street és a baloldal közötti kapcsolatok, amelyeknek Mike Straight egy jó példája, valójában a Morgan Bank és a
baloldal közötti kapcsolatok túlélései. Morgan számára minden politikai párt egyszerűen felhasználandó szervezet volt, és a
cég mindig is ügyelt arra, hogy minden táborban megállja a helyét. Maga Morgan, Dwight Morrow és más partnerek a
republikánusokkal voltak szövetségben; Russell C. Leffingwell pedig a
Demokratákkal; Grayson Murphy a szélsőjobboldallal; Thomas W. Lamont pedig a baloldallal. Ahogy a Morgan érdeklődése
a könyvtárak, múzeumok és művészetek iránt, az Egyesült Államokhoz és az Angliához való hűség közötti különbségtételre
való képtelensége, a szegények körében végzett szociális munka szükségességének felismerése, úgy a Morgan cég
belpolitikai többpárti politikai nézetei is a cég eredeti alapítójához, George Peabodyhoz (1795-1869) nyúltak vissza.
Ugyanennek a korszakalkotó alaknak tulajdonítható az adómentes alapítványok használata e tevékenységek ellenőrzésére,
amint az Amerika számos részén a mai napig megfigyelhető a Peabody-alapítványok használatában a Peabody-könyvtárak és
múzeumok támogatására. Sajnos itt nincs helyünk ennek a nagy és el nem mondott történetnek a bemutatására, de nem
szabad elfelejteni, hogy amit elmondunk, az egy sokkal nagyobb kép része.
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A Wall Street, a baloldal és a kommunisták közötti legfőbb kapcsolatok
Jelenleg a Wall Street és a baloldal, különösen a kommunisták közötti kapcsolatokkal foglalkozunk. Itt a legfőbb kapocs a
Thomas W. Lamont család volt. Ez a család sok tekintetben párhuzamos volt a Straight családdal. Tom Lamontot Henry P.
Davison, aki 1909-től a Morgan partnere volt, hozta be a Morgan céghez, ahogyan néhány évvel később Straight is. Lamont
1910-ben lett partner, ahogyan Straight 1913-ban. Mindkettőjüknek volt egy felesége, aki a baloldali ügyek pártfogója lett, és
két fia, akik közül az idősebbik hagyományos bankár volt, a fiatalabbik pedig baloldali szimpatizáns és támogató. Valójában
minden jel arra utal, hogy Tom Lamont egyszerűen Morgan baloldali apostola volt, aki az Egyenes utódja volt, és ezt a
váltást az utóbbi korai, 1918-ban bekövetkezett halála tette szükségessé. Mindketten liberális kiadványok pénzügyi támogatói
voltak - Lamont esetében a The Saturday Review of Literature, amelyet az 1920-as és 1930-as években végig támogatott,
valamint a New York Post, amelynek 1918 és 1924 között tulajdonosa volt.
A képviselőház Amerikaellenes Tevékenységek Bizottságának aktái
A legfőbb bizonyíték azonban a HUAC aktáiban található, amelyek szerint Tom Lamont, a felesége, Flora és a fia, Corliss
csaknem egy sor szélsőbaloldali szervezet, köztük maga a Kommunista Párt támogatójaként és pénzügyi angyalaként
szerepel. Ezek közül csak kettőt kell megemlítenünk. Az egyik egy kommunista frontszervezet volt, a New York-i Trade
Union Services, Incorporated, amely 1947-ben tizenöt szakszervezeti lapot adott ki különböző CIO szakszervezetek számára.
Tisztségviselői között volt Corliss Lamont és Frederick Vanderbilt Field (egy másik kapocs a Wall Street és a kommunisták
között). Az utóbbi tagja volt a New York-i hivatalos kommunista újság, a Daily Worker, valamint annak magazinja, a The
New Masses szerkesztőbizottságának, és 1928-1947 között ő volt a fő összekötő kapocs a kommunisták és a Csendes-óceáni
Kapcsolatok Intézete között. Corliss Lamont volt egy másik kommunista szervezet vezéralakja, amely az 1920-as években a
Szovjetunió Barátai néven indult, de 1943-ban Lamont elnökletével és fő alapítójával újjászervezték az Amerikai-Szovjet
Barátság Nemzeti Tanácsává.
Corliss Lamont volt az egyik legfőbb szóvivője a
Szovjet álláspont Amerikában
A több mint két évtizedes időszak alatt Corliss Lamont, szülei teljes támogatásával, a "társutas" körök egyik fő alakja volt, és
a szovjet álláspont egyik fő szószólója mind ezekben a szervezetekben, mind pedig azokban a kapcsolatokban, amelyek a
Wall Street legbefolyásosabb emberének fiaként vagy a Columbia Egyetem filozófiaprofesszoraként jutottak el hozzá. A
szüleihez fűződő viszonyát talán e korszak néhány eseménye is tükrözi.
Lamont visszautasítja a kongresszus előtti tanúvallomást
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1946 januárjában Corliss Lamontot a HUAC elé idézték, hogy tanúvallomást tegyen az Amerikai-Szovjet Barátság Nemzeti
Tanácsáról. Megtagadta az iratok bemutatását, beidézték, megtagadta, megvádolták a Kongresszus megsértésével, és a
képviselőház 1946. június 26-án így idézte be. E vita közepette, májusban Corliss Lamont és édesanyja, Thomas Lamont
asszony a Columbia Egyetemnek ajándékozta Spinoza műveinek értékes gyűjteményét. A kedvezőtlen publicitás
folytatódott, mégis, amikor Thomas Lamont 1948. január 6-án újraírta végrendeletét, Corliss Lamont benne maradt, mint
apja több millió dolláros vagyonának társörököse.
A McCarran-bizottság kimutatta, hogy Kínát a Külügyminisztérium és a Csendes-óceáni Kapcsolatok Intézete szándékos
intézkedései miatt veszítették el a kommunisták számára
1951-ben a szenátus igazságügyi bizottságának belbiztonsági albizottsága, az úgynevezett McCarran-bizottság azt próbálta
bizonyítani, hogy Kínát a kommunisták számára a Távol-Kelet tudományos szakértőiből és kommunista útitársaiból álló
csoport szándékos tevékenységei miatt veszítették el, akiknek ez irányú munkáját a Csendes-óceáni Kapcsolatok Intézete
(IPR) irányította és koordinálta. A kommunisták befolyása az IPR-ben jól ismert, de a Wall Street pártfogása kevésbé ismert.
Az IPR-t a Carnegie és a Rockefeller Alapítványok finanszírozták.
Az IPR tíz ország tíz független nemzeti tanácsának a csendes-óceáni térség ügyeivel foglalkozó magánszervezete volt. Az
IPR és az IPR Amerikai Tanácsának székhelye New Yorkban volt, és egymással szoros kapcsolatban álltak. Az 1925 és 1950
közötti negyed évszázadban mindkettő körülbelül 2,5 millió dollárt költött, amelynek körülbelül a fele a Carnegie
Alapítványtól és a Rockefeller Alapítványtól származott (amelyek maguk is összefonódó csoportok voltak, amelyeket a Wall
Street-i Morgan és Rockefeller érdekeltségek szövetsége irányított). A többi, különösen az Amerikai Tanács nagy része e két
Wall Street-i érdekeltséggel szorosan szövetséges cégektől származott, mint például a Standard Oil, az International
Telephone and Telegraph, az International General Electric, a National City Bank és a Chase National Bank. Mindegyik
esetben a bevételek mintegy lo százaléka a kiadványok eladásából származott, és természetesen egy bizonyos
összeg a rendes tagoktól származott, akik évi 15 dollárt fizettek, és megkapták az IPR, valamint az Amerikai Tanács, a
Pacific Affairs és a Far Eastern Survey folyóiratokat.
A Wall Street és a nagy alapítványok nagy összegeket adtak az IPR-nek.
A minden évben jelentkező pénzügyi hiányt pénzügyi angyalok vették át, akik szinte mindannyian szoros Wall Street-i
kapcsolatokkal rendelkeztek. A legfőbb azonosítható hozzájárulások itt a következők voltak: Frederick Vanderbilt Fieldtől
tizennyolc év alatt mintegy 60 000 dollár, Thomas Lamont 14 700 dollár tizennégy év alatt, Corliss Lamont 800 dollár (csak
1947 után), és
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18 000 dollár a bostoni Lee, Higginson cég egyik tagjától, aki a jelek szerint Jerome D. Greene volt. Ezenkívül minden évben
nagy összegeket irányítottak magánszemélyeknek kutatási és utazási költségekre hasonló forrásokból, főként a nagy
pénzügyi alapítványoktól.
Az IPR irányvonalát a Külügyminisztérium, az Ivy League iskolák és a Wall Street által finanszírozott tudósok ismételgették.
A távol-keleti térségben végzett munkáért járó díjak többségéhez az IPR tagjainak jóváhagyása vagy ajánlása volt szükséges.
Továbbá a publikációkhoz való hozzáféréshez és a Távol-Kelettel foglalkozó maroknyi nagy amerikai egyetemen betöltendő
tudományos állásokhoz hasonló szponzorációra volt szükség. Végül pedig aligha lehet kétséges, hogy a
Külügyminisztériumban vagy más kormányzati ügynökségekben a távol-keleti ügyekkel foglalkozó tanácsadói állások
nagyrészt az IPR által jóváhagyott személyekre korlátozódtak. Azok az egyének publikáltak, akiknek volt pénzük, állást
találtak, akiket konzultáltak, és akiket időnként kormányzati missziókba neveztek ki, azok voltak azok, akik tolerálták az IPR
vonalát. Az a tény, hogy mindezek a kommunikációs vonalak az Ivy League egyetemeken vagy az Appalache-hegységtől
nyugatra fekvő szétszórt megfelelőiken, például Chicagón, Stanfordon vagy Kalifornián keresztül haladtak, kétségtelenül
Morgan befolyására vezethető vissza a nagy akadémiai alapítványok kezelésében.
Az IPR tudósai, a Külügyminisztérium és a Kreml ugyanazt a nézőpontot hirdetik Kétségtelen, hogy az IPR aktívabb
akadémiai tagjai, a
professzorok és publicisták, akik az igazgatótanács tagjai lettek (mint például Owen Lattimore, Joseph P. Chamberlain és
Philip C. Jessup a Columbiáról, William W. Lockwood a Princetonról, John K. Fairbank a Harvardról és mások), valamint az
adminisztratív személyzet (amely idővel a legjelentősebb befolyással lett az IPR politikájára) az IPR pártvonalát alakították
ki. Továbbá meglehetősen világos, hogy ez az IPR-irányvonal sok közös vonást mutatott mind a Kreml Távol-Keletre
vonatkozó pártirányvonalával, mind a Külügyminisztérium ugyanezen területre vonatkozó politikai irányvonalával. Ezek
közötti összefüggések, illetve az egyiknek a másikra gyakorolt hatása erősen vitatott. Biztosan nem lehet végleges
következtetéseket levonni.
Az amerikai politika befolyásolására rengeteg intrikát használtak fel
Nyilvánvaló, hogy voltak kommunisták, sőt párttagok is (mint például Frederick Vanderbilt Field) Továbbá nagyfokú intrikát
folytattak mind a következők érdekében
az IPR-vonallal egyetértőket, és az Egyesült Államok kormánypolitikájának ebbe az irányba való befolyásolására, de nincs
tudomásom arról, hogy bármilyen kifejezett összeesküvés vagy összeesküvés történt volna az amerikai politika irányítására a
Szovjetunió vagy a nemzetközi kommunizmus számára kedvező irányba. [Az itt említett bizonyítékok léteznek, azonban
ezeknek az egyéneknek és csoportoknak a valódi célja az volt, hogy Kínát a kommunisták kezére adják egy új birodalmi
rendszer kiépítése érdekében. A Szovjetunió ennek a titkos birodalmi rendnek a része, és a pénzhatalom hozta létre 1917-ben.
Azt tervezték, hogy támogatják és felépítik a kommunista Kínát egy új szuperhatalommá, amely Ázsiát fogja uralni.]....
Sokan az USA-ban elfogadják a kommunista ideológiát.
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A történtek valódi magyarázata még nem teljesen ismert, és amennyire ismert, túl bonyolult ahhoz, hogy itt megvilágítsuk.
Az azonban világos, hogy sok, az 1900-1920 közötti időszakban született és az 1928-1940 közötti időszakban felnőtté vált
személyre olyan hatással voltak a háború, a depresszió és a bizonytalanság tapasztalatai, hogy többé-kevésbé öntudatlanul
átvették a kommunista ideológia bizonyos aspektusait (például a történelem gazdasági értelmezését, a dualista osztályharc
szerepét az emberi eseményekben, vagy a tőke szerepének kizsákmányoló értelmezését a termelési rendszerben és a birtokló
csoportokét bármely társadalomban). Ezek közül az elképzelések közül sokan még a saját tapasztalataikat tekintve is
képtelenségek voltak, de könnyed értelmezési útmutatót jelentettek olyan emberek számára, akiknek - bármilyen szakértői
tudásuk is volt saját szakterületükön - hiányzott a társadalom egészére vagy az emberi tapasztalat egészére vonatkozó teljes
perspektíva Ez a szemlélet például a következő volt,
a mindenütt jelenlévő intrikus, Lionel Curtis, aki az IPR és számos hasonló szervezet eredeti vezetője és szülője volt.....
A jobboldal tündérmeséje
A jobboldal['s] verziója az eseményekről, ahogyan azt John T. Flynn, Freda Utley megírta,
és mások óriási hatást gyakoroltak az amerikai közvéleményre és az amerikai kapcsolatokra a
más országok közötti kapcsolatokra az 1947-1955-ös években. Ez a jobboldali tündérmese, amely ma már elfogadott
mítoszává vált, az Egyesült Államok közelmúltbeli történelmét a belföldi reformok és a külügyek tekintetében úgy ábrázolta,
mint a szélsőbaloldali elemek jól szervezett összeesküvését, amely magából a Fehér Házból működött, és az Egyesült
Államokban a nyilvánosság minden fő csatornáját ellenőrizte, hogy az orosz szocializmus és a brit kozmopolitizmus (vagy
internacionalizmus) idegen ideológiái javára elpusztítsák a magánvállalkozáson, laissez faire-en és izolacionizmuson alapuló
amerikai életmódot. Ez az összeesküvés, ha hihetünk a mítosznak, a nyilvánosság olyan csatornáin keresztül működött, mint
a The New York Times és a Herald Tribune, a Christian Science Monitor és a Washington Post, az Atlantic Monthly és a
Harper's Magazine, és a középpontjában a szocialista Harvard és a London School of Economics vadszemű és bozontos hajú
elméletírói álltak. Eltökélt szándéka volt, hogy az Egyesült Államokat Anglia oldalán vonja be a II. világháborúba.
(Roosevelt első szerelme) és Szovjet-Oroszország (második szerelme) oldalán, hogy az amerikai élet minden finomabb
elemét elpusztítsa, és ennek a tudatosan megtervezett tervnek a részeként meghívta Japánt
Pearl Harbor megtámadására, és megsemmisítette Csang Kaj-seket, miközben túlzott kiadásokkal és kiegyensúlyozatlan
költségvetéssel aláásta Amerika valódi erejét.
A jobboldal tündérmeséjében van egy kis igazság
Ennek a mítosznak, mint minden mesének, valójában van egy csöppnyi igazsága. Létezik, és már egy generáció óta létezik
egy nemzetközi anglofil hálózat, amely bizonyos mértékig úgy működik, mint a ... Jobboldal szerint a kommunisták
cselekszenek. Valójában ez a hálózat, amelyet a Kerekasztal-csoportok néven azonosíthatunk, nem idegenkedik a
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kommunistákkal vagy más csoportokkal való együttműködéstől, és gyakran meg is teszi. Ismerem ennek a hálózatnak a
működését, mert húsz éve tanulmányozom, és az 1960-as évek elején két éven keresztül engedélyt kaptam arra, hogy
megvizsgáljam a hálózat iratait és titkos feljegyzéseit. Nem idegenkedem tőle vagy a legtöbb céljától, és életem nagy
részében közel álltam hozzá és számos eszközéhez. A múltban és a közelmúltban is elleneztem néhány politikáját (különösen
azt a meggyőződését, hogy Anglia inkább atlanti, mint európai hatalom, és hogy az Egyesült Államokkal kell szövetségre
lépnie, sőt föderációra kell lépnie, és Európától elszigetelve kell maradnia), de általában véve a legfőbb
véleménykülönbségem az, hogy ismeretlen akar maradni, és úgy gondolom, hogy a történelemben betöltött szerepe elég
jelentős ahhoz, hogy ismert legyen.
A kerekasztal-csoportok nagyon jelentős szerepet játszottak az USA történelmében.
A Kerekasztal-csoportok már többször is említésre kerültek ebben a könyvben, nevezetesen a Brit Nemzetközösség
megalakulásával kapcsolatban a 4. fejezetben, valamint a 12. fejezetben ("a Cliveden-csoport") az enyhülés tárgyalása során.
Némi ismétlés kockázatával itt összefoglaljuk a történetet, mert e szervezet amerikai ága (amelyet néha "Keleti
Esztenderdnek" is neveznek ) igen jelentős szerepet játszott az Egyesült Államok történelmében az elmúlt nemzedék során.
A Kerekasztal-csoportok eredeti célja
A Kerekasztal-csoportok félig titkos vita- és lobbicsoportok voltak, amelyeket Lionel Curtis, Philip H. Kerr (Lord Lothian) és
(Sir) William S. Marris szervezett 1908-1911 között. Mindezt Lord Milner, a Rhodes Trust meghatározó kuratóriuma
nevében tették a két évtizedben, 1905-1925 között. E csoportok eredeti célja az volt, hogy a Cecil Rhodes (1853-1902) és
William T. Stead (1849-1912) által lefektetett irányvonalak mentén az angol nyelvű világot szövetségbe tömörítsék, és a
szervezési munkához szükséges pénz eredetileg a Rhodes Trusttól származott. 1915-re hét országban léteztek kerekasztalcsoportok, köztük Angliában, Dél-Afrikában, Kanadában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Indiában és egy meglehetősen lazán
szervezett csoport az Egyesült Államokban (George Louis Beer, Walter Lippmann, Frank Aydelotte, Whitney Shepardson,
Thomas W. Lamont, Jerome D. Greene, Erwin D. Canham a Christian Science Monitorból és mások). A különböző
csoportok hozzáállását gyakori látogatások és megbeszélések, valamint egy jól informált és teljesen névtelenül megjelenő
negyedéves magazin, a The Round Table koordinálta, amelynek első, nagyrészt Philip Kerr által írt száma 1910
novemberében jelent meg.
A Kerekasztal-csoportok vezetői
A csoport vezetői a következők voltak: Milner 1925-ben bekövetkezett haláláig, majd Curtis (1872-1955), Robert H, (Lord)
Brand (Lady Astor sógora) 1963-ban bekövetkezett haláláig, és most Adam D. Marris, Sir William fia és Brand utódja a
Lazard Brothers bank ügyvezető igazgatójaként. Eredetileg kollegiális vezetést terveztek, de Milner túlságosan titkolózó és
önfejű volt ahhoz, hogy megossza a szerepet. Ezt csak az 1913-1919-es időszakban tette meg, amikor néhány legközelebbi
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barátjával rendszeres találkozókat tartott, hogy összehangolják a Wilhelminus Németországgal folytatott küzdelemben
nyomásgyakorló csoportként végzett tevékenységüket. Ezt nevezték el "Ginger Group"-nak. Milner 1925-ben bekövetkezett
halála után a vezetést nagyrészt Milner "óvodájának" túlélői osztották meg, vagyis az oxfordi fiatalemberek azon csoportja,
akiket 1901-1910-ben Dél-Afrika újjáépítésében köztisztviselőként alkalmazott. Brand volt a "Kindergarten" utolsó túlélője;
halála óta a szervezet jelentősen csökkentett tevékenységét nagyrészt a The Round Table folyóirat szerkesztőbizottsága
gyakorolja Adam Marris vezetésével.
Az alapított asztal csoportjainak pénzügyi támogatói
A szervezet szerteágazó tevékenységéhez a pénz eredetileg Cecil Rhodes munkatársaitól és követőitől származott, elsősorban
magától a Rhodes Trusttól, valamint olyan tehetős társaktól, mint a Beit fivérek, Sir Abe Bailey és (1915 után) az Astor
családtól. 1925 óta jelentős hozzájárulások érkeztek gazdag magánszemélyektől, valamint a nemzetközi bankszövetséghez
kapcsolódó alapítványoktól és cégektől, különösen a Carnegie United Kingdom Trusttól és más, J. P. Morganhez, a
Rockefeller és Whitney családhoz, valamint a Lazard Brothers és a Morgan, Grenfell and Company munkatársaihoz
kapcsolódó szervezetektől.
A meglévő pénzügyi hálózat New Yorkban és Londonban
E szervezet fő gerince a már meglévő pénzügyi együttműködés mentén nőtt ki, amely a New York-i Morgan Banktól a
Lazard Brothers által vezetett londoni nemzetközi pénzemberek csoportjáig futott. Maga Milner 1901-ben visszautasított egy
mesés, évi 100 000 dolláros ajánlatot, hogy a londoni Morgan Bank három partnerének egyike legyen, a fiatalabb J. P.
Morgan utódjaként, aki Londonból New Yorkba költözött apjához (végül a megüresedett pozíciót E. C. Grenfell kapta meg,
így a Morgan londoni leányvállalata Morgan, Grenfell és Társaság néven vált ismertté). Ehelyett Milner számos állami bank
igazgatója lett, elsősorban a London Joint Stock Bank, a Midland Bank vállalati elődje. Anglia egyik legnagyobb politikai és
pénzügyi hatalmává vált, tanítványai Anglia-szerte stratégiailag fontos helyeken helyezkedtek el, például a The Times
szerkesztőségében, a The Observer szerkesztőségében, a Lazard Brothers ügyvezető igazgatói székében, különböző
adminisztratív posztokon, sőt még kabinetpozíciókban is. A politikában, a magas pénzügyekben, az oxfordi és londoni
egyetemeken, a folyóiratokban, a közszolgálatban és az adómentes alapítványoknál is kiépültek a ráták.
Kulcsfontosságú országokban létrehozott fedőszervezetek
Az 1914-es háború végén világossá vált, hogy e rendszer szervezettségét nagymértékben ki kell terjeszteni. A feladatot ismét
Lionel Curtisre bízták, aki Angliában és minden egyes domíniumban frontszervezetet hozott létre a meglévő helyi
Kerekasztal Csoport mellett. Ennek az előszervezetnek, amelyet Royal Institute of International Affairs-nek neveztek el,
minden területen a meglévő, alámerült Kerekasztal Csoport volt a magja. New Yorkban a Külkapcsolatok Tanácsa néven
működött, és a J. P. Morgan and Company fedőszervezete volt, a nagyon kicsi amerikai Kerekasztal Csoporttal
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együttműködve. Az amerikai szervezőket a Morgan nagyszámú "szakértője" uralta, köztük Lamont és Beer, akik elmentek a
párizsi békekonferenciára, és ott szoros barátságot kötöttek a Milner-csoport által toborzott angol "szakértők" hasonló
csoportjával. Valójában a Nemzetközi Ügyek Királyi Intézetének és a Külkapcsolatok Tanácsának eredeti terveit Párizsban
dolgozták ki. Az RIIA Tanácsa (amely Curtis energiájára a Chatham House-ban kapott helyet, az Astorékkal szemben lévő
St. James's Square-en, és hamarosan e székház nevén vált ismertté) és a Külkapcsolatok Tanácsának tanácsa azóta is viseli
eredetük nyomait. 1960-ig a Chatham House tanácsát Milner munkatársainak egyre fogyatkozó csoportja uralta, míg a
fizetett alkalmazottak nagyrészt Lionel Curtis ügynökei voltak. A Kerekasztalt évekig (1961-ig) a Chatham House Ormond
Yardban lévő telkének hátsó ajtajából szerkesztették, telefonja pedig a Chatham House telefonközpontján keresztül érkezett.
A New York-i Külkapcsolatok Tanácsát a J. P. Morgan uralta A New York-i kirendeltséget a Morgan Bank munkatársai
uralták. A
Például 1928-ban a Külkapcsolatok Tanácsának elnöke John W. Davis, alelnöke Paul Cravath volt, a tanács pedig tizenhárom
tagból állt, köztük Owen D. Young, Russell C. Leffingwell, Norman Davis, Allen Dulles, George W. Wickersham, Frank L.
Polk, Whitney Shepardson, Isaiah Bowman, Stephen P. Duggan és Otto Kahn. Története során a tanács kapcsolatban állt az
amerikai kerekasztal-beszélgetőkkel, mint például Beer, Lippmann. Shepardson. és Jerome Greene.
Wall Street-i kapcsolatok
Az akadémikusok olyan Morganhez kötődő személyek voltak, mint James T. Shotwell, Charles Seymour, Joseph P.
Chamberlain, Philip Jessup, Isaiah Bowman és újabban Philip Moseley, Grayson L. Kirk és Henry M. Wriston. A Wall
Street-i kapcsolatokat ezekkel eredetileg Morgan befolyása teremtette meg a nagy akadémiai alapítványok kezelésében. A
legnagyobb ilyen alapítvány, a Harvard esetében a befolyást általában közvetve, a bostoni "State Street"-en keresztül
gyakorolták, ami a huszadik század nagy részében Thomas Nelson Perkins bostoni bankáron keresztül történt.
Wall Street-i ügyvédi irodák
E Morgan-befolyáshoz szorosan kapcsolódott a Wall Street-i ügyvédi irodák egy kis csoportja, amelynek fő alakjai Elihu
Root, John W. Davis, Paul D. Cravath, Russell Leffingwell, a Dulles fivérek és újabban Arthur H. Dean, Philip D. Reed és
John J. McCloy voltak. Morgan más, nem jogi ügynökei közé tartoztak olyan emberek, mint Owen D. Young és Norman H.
Davis.
J. P. Morgan és Társa volt a Kerekasztal-csoport központja Amerikában
Ezen az eredetileg pénzügyi alapon, amely George Peabodyra vezethető vissza, a huszadik században London és New York
között olyan hatalmi struktúra alakult ki, amely mélyen behatolt az egyetemi életbe, a sajtóba és a külpolitikai gyakorlatba.
Angliában a központ a Round Table Group volt, míg az Egyesült Államokban a J. P. Morgan and Company vagy annak helyi
fiókjai Bostonban, Philadelphiában és Clevelandben. E struktúra működésének néhány meglehetősen mellékes példája igen
árulkodó, éppen azért, mert mellékesek. Például Princetonban felállított egy ésszerű másolatot a Round Table Group oxfordi
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főhadiszállásáról, az All Souls College-ról. Ezt a másolatot, amelyet Institute for Advanced Study-nak neveztek el, és amely
talán leginkább Einstein, Oppenheimer, John von Neumann és George F. Kennan menedékhelyeként ismert, Abraham
Flexner, a Carnegie Alapítvány és a Rockefeller Általános Oktatási Tanácsának tagja szervezte meg, miután megtapasztalta
az All Souls gyönyöreit, amikor Rhodes Memorial Lecturer volt Oxfordban. A terveket nagyrészt Tom Jones, a Kerekasztal
egyik legaktívabb intrikusa és alapítványi ügyintézője rajzolta.
Az amerikai ág öt amerikai újságon keresztül fejtette ki befolyását
Az "angol establishment" amerikai ága öt amerikai újságon (The New York Times, New York Herald Tribune, Christian
Science Monitor, The Washington Post és a siralmas Boston Evening Transcript) keresztül gyakorolta befolyásának nagy
részét. Valójában a Christian Science Monitor szerkesztője volt a The Round Table (névtelenül) amerikai fő tudósítója, és
Lord Lothian, a The Round Table eredeti szerkesztője, később a Rhodes Trust titkára (1925-1939) és washingtoni nagykövet
gyakran írt a Monitorba. Megemlíthetnénk, hogy ennek a Wall Street-i, angol-amerikai tengelynek a létezése eléggé
nyilvánvaló, ha egyszer rámutatunk. Ezt tükrözi az a tény, hogy olyan Wall Street-i nagyságokat neveztek ki amerikai
nagykövetnek Londonba, mint John W. Davis, Lewis Douglas, Jock Whitney és Douglas Dillon.
A kettős nemzetközi hálózat a Nemzetközi Ügyek Intézete révén új országokra is kiterjedt.
Ez a kettős nemzetközi hálózat, amelyben a Kerekasztal-csoportok alkották a Nemzetközi Ügyek Intézeteinek félig titkos
vagy titkos magját, 1925-ben egy harmadik hálózattá bővült, amelyet ugyanazok az emberek szerveztek ugyanazokból az
indítékokból. Az ötletgazda ismét Lionel Curtis volt, és a korábbi Kerekasztal-csoportokat és a Nemzetközi Ügyek
Intézményeit használták az új hálózat magjaként. Ez az új, csendes-óceáni ügyekkel foglalkozó szervezet azonban tíz
országra terjedt ki, míg a Kerekasztal-csoportok csak hét országban léteztek. Az újonnan csatlakozott országok - végül Kína,
Japán, Franciaország, Hollandia és Szovjet-Oroszország - a semmiből hoztak létre csendes-óceáni tanácsokat. Kanadában,
Ausztráliában és Új-Zélandon a Nemzetközi Ügyek Intézetei által irányított, egymással összefonódott csendes-óceáni
tanácsokat hoztak létre. Angliában a Chatham House szolgált mindkét háló angol központjaként, míg az Egyesült
Államokban a kettő a Morgan Bank Wall Street-i szövetségeseinek párhuzamos (nem alárendelt) alkotása volt. A
finanszírozás ugyanazoktól a nemzetközi bankcsoportoktól és leányvállalataik kereskedelmi és ipari cégeitől származott.
Angliában a Chatham House-t mindkét hálózat számára Sir Abe Bailey és az Astor család hozzájárulásaiból, valamint Lionel
Curtis meggyőző erejének köszönhetően szerzett további forrásokból finanszírozták. A Brit Dominiumok IPR-tanácsainak
pénzügyi nehézségei az 1929-1935-ös gazdasági válság idején egy igen árulkodó takarékossági erőfeszítéshez vezettek,
amikor a helyi Nemzetközi Ügyek Intézete magába olvasztotta a helyi Csendes-óceáni Tanácsot, amelyek bizonyos
értelemben a helyi kerekasztal-csoportok drága és felesleges fedőszervei voltak.
A kidolgozott és félig titkos szervezet legfőbb célja
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Ennek a bonyolult, félig titkos szervezetnek a fő céljai a következők voltak: ... összehangolni az egész angol nyelvű világ
nemzetközi tevékenységét és szemléletét (ami igaz, hogy nagyrészt a londoni csoporté lett volna); azon dolgozni, hogy ...
segítsen az elmaradott, gyarmati és elmaradott területeken a stabilitás, a törvényes rend és a jólét felé haladni, az Oxfordban
és a Londoni Egyetemen (különösen a Közgazdasági Iskolában és az Afrikai és Keleti Tanulmányok Iskolájában)
tanítottakhoz némileg hasonló irányvonalak mentén. [Demokratikus szocializmus, pénzügyi kapitalizmus,
monopolkapitalizmus, szekularizmus, internacionalizmus, stb.]
Ezek a szervezetek és pénzügyi támogatóik semmiképpen sem voltak reakciós vagy fasiszta személyek, ahogyan a
kommunista propaganda szeretné őket ábrázolni. Éppen ellenkezőleg. Kegyes és művelt, ... társadalmi tapasztalattal
rendelkező úriemberek voltak, akik sokat törődtek a kisebbségek véleménynyilvánítási szabadságával és a mindenki számára
biztosított jogállamisággal, akik állandóan az angol-amerikai szolidaritásban, a politikai felosztásban és a föderációban
gondolkodtak, és akik meg voltak győződve arról, hogy kegyesen civilizálhatják a dél-afrikai búrokat, az íreket, az arabokat
és a hindukat, és akik nagyrészt felelősek Írország, Palesztina és India felosztásáért, valamint Dél-Afrika, Közép-Afrika és
Nyugat-India föderációjáért. Az a törekvésük, hogy együttműködéssel nyerjék meg az ellenzéket, működött Smuts-szal, de
nem sikerült Hertzoggal, működött Gandhival, de nem sikerült Menonnal, működött Stresemannal, ha kudarcaik most
nagyobbak, mint az ő kudarcaik.
sikereik, ez nem szabad, hogy elfedje azokat a magasrendű indítékokat, amelyekkel mindkettőre törekedtek. [A közzétett
állításokkal ellentétben, ezeknek az egyéneknek és szervezeteknek a valódi célja az Új Birodalmi Rend és Világbirodalom
kialakításának elősegítése.]
Kerekasztal-csoportok dobják ki a kommunistákat, amikor a kongresszus felfedezi tevékenységüket
Ez a csoport, amelynek gazdagsága és befolyása annyira meghaladta a tapasztalatukat és a megértésüket, biztosította a
befolyás nagy részét, amelyet a kommunista szimpatizánsok és útitársak az 1930-as években átvettek az Egyesült
Államokban. El kell ismerni, hogy a hatalom, amelyet ezek az energikus baloldaliak gyakoroltak, soha nem a saját hatalmuk
vagy a kommunisták hatalma volt, hanem végső soron a nemzetközi pénzügyi körök hatalma, és amint az amerikai nép
haragját és gyanakvását felkeltették, ami 1950-re meg is történt, meglehetősen egyszerű volt megszabadulni a vörös
szimpatizánsoktól.
Az adómentes alapítványokat vizsgáló Reece-bizottság
Mielőtt azonban erre sor kerülhetett volna, egy kongresszusi bizottság, amely a bevallott kommunistáktól, mint Whittaker
Chambers, Alger Hiss-en és a Carnegie Alapítványon keresztül Thomas Lamontig és a Morgan Bankig követte a szálakat,
belebotlott az adómentes alapítványok egész bonyolult hálózatába. A nyolcvanharmadik kongresszus 1953 júliusában
felállított egy különbizottságot az adómentes alapítványok kivizsgálására, amelynek elnöke B. Carroll Reece, Tennessee
állam képviselője volt. Hamarosan világossá vált, hogy a hatalmas vagyonnal rendelkező emberek nem örülnének, ha a
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vizsgálat túl messzire menne, és hogy az ország "legtekintélyesebb" újságjai, amelyek szoros szövetségben állnak ezekkel a
vagyonos emberekkel, nem lelkesednének eléggé az esetleges leleplezések miatt ahhoz, hogy a nyilvánosságot szavazatok
vagy kampánytámogatások szempontjából megérje. Egy érdekes jelentés, amely bemutatja az adómentes alapítványok
összefonódásának baloldali szövetségeit, 1954-ben meglehetősen csendben jelent meg. Négy évvel később a Reece-bizottság
főtanácsosa, René A. Wormser megdöbbentő, de nem sokkoló könyvet írt a témáról Alapítványok címmel: Hatalmuk és
befolyásuk. [Lásd a Norman Dodd vezetésével a bizottság által készített személyzeti jelentéseket.]
Jerome D. Greene a Külkapcsolatok Tanácsa létrehozásának egyik kulcsfigurája
Az angol-amerikai hatalmi struktúra egyik legérdekesebb tagja Jerome D. Greene (1874-1959) volt. A Japánban
misszionárius szülők gyermekeként született Greene 1899-re elvégezte a Harvard főiskoláját és jogi karát, majd 1901-1910
között a Harvard elnökének és társaságának titkára lett. Ezáltal olyan kapcsolatokkal rendelkezett a Wall Streettel, amelyek
révén a Rockefeller Intézet főigazgatójává vált (1910-1912), két évig John D. Rockefeller asszisztense volt a filantrópiai
munkában, majd 1939-ig a Rockefeller Intézet, a Rockefeller Alapítvány és a Rockefeller Általános Oktatási Tanács
kurátora. Tizenöt évig (1917-1932) a Lee, Higginson and Company bostoni befektetési banki cégnél dolgozott, az időszak
nagy részében annak vezetőjeként, valamint a cég londoni fiókjánál. A Szövetséges Tengerészeti Szövetség amerikai
részlegének ügyvezető titkáraként
Közlekedési Tanács londoni képviseletében 1918-ban a Toynbee Hallban, a világ első telepesházában lakott, amelyet Alfred
Milner és barátai alapítottak 1884-ben. Ez hozta kapcsolatba az angliai Kerekasztal Csoporttal, és ez a kapcsolat 1919-ben
tovább erősödött, amikor a párizsi békekonferencia jóvátételi bizottságának titkára volt. Ennek megfelelően az Egyesült
Államokba való visszatérésekor az egyik korai szereplője volt a Council on Foreign Relations (Külkapcsolatok Tanácsa)
megalapításának, amely Lionel Curtis Nemzetközi Ügyek Intézetének New York-i ágaként működött.
Green eladja Ivor Kreuger csalárd értékpapírjait.
Befektetési bankárként Greene-re elsősorban azért emlékeznek, mert több millió dollárt adott el a svéd gyufakirály, Ivar
Kreuger csalárd értékpapírjaiból. Hogy Greene ezeket jóhiszeműen ajánlotta fel az amerikai befektetőközönségnek, az abból
a tényből is kitűnik, hogy saját vagyonának jelentős részét ugyanezekbe a befektetésekbe fektette. Ennek következtében
Kreuger 1932 áprilisában Párizsban elkövetett öngyilkossága miatt Greene kevés pénzzel és állás nélkül maradt. Segítséget
kérve írt Lionel Curtisnek, és két évre megkapta a nemzetközi kapcsolatok professzori állását a walesi Aberystwythben. A
Kerekasztal csoport irányította ezt a professzori állást, amióta David Davies 1919-ben megalapította, annak ellenére, hogy
Davies, akit 1932-ben egyenrangú taggá avattak, szakított a Kerekasztallal, mert az felforgatta a Népszövetséget és az
európai kollektív biztonságot.
Greene visszatér Amerikába
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1934-ben Amerikába visszatérve Greene visszatért a Harvard Corporation titkárságára is, és élete hátralévő részében
gyakorlatilag a jenki Boston szimbólumává vált, mint a Bostoni Szimfonikus Zenekar, a Fenway Court-i Gardner Múzeum, a
New England Conservatory of Music, a római Amerikai Akadémia, a Brookings Institution, a Rockefeller Alapítvány és az
Általános Oktatási Tanács (csak 1939-ig) kurátora és tisztviselője. Emellett 1934-1937-ben a Harvard Tercentenáriumi
Ünnepségének igazgatója volt.
Greene volt a Wall Street fő pénzügyigazgatója az IPR számára.
Greene sokkal nagyobb jelentőséggel bír a Csendes-óceáni Kapcsolatok Intézetében lévő valódi befolyások jelzése
szempontjából, mint bármely kommunista vagy útitárs. Ő írta az IPR alapszabályát 1926-ban, évekig ő volt a Wall Street
pénzeszközeinek és befolyásának fő csatornája a szervezetbe, három évig volt az Amerikai Tanács pénztárosa, további három
évig elnöke, valamint négy évig a Nemzetközi Tanács elnöke.
Létezik egy nagyon is valós hatalmi struktúra
Jerome Greene sokkal többet jelképez, mint a Wall Street befolyása az IPR-ben. Ő a londoni és az Egyesült Államok keleti
részén működő pénzügyi körök közötti kapcsolat szimbóluma is, amely a huszadik századi amerikai és világtörténelem egyik
legerősebb befolyását tükrözi. Ennek az angol nyelvű
tengelyt néha - talán tréfásan - angol és amerikai establishmentnek nevezik. A vicc mögött azonban jelentős igazság rejlik,
amely egy nagyon is valós hatalmi struktúrát tükröz. Ez az a hatalmi struktúra, amelyet a ... Az Egyesült Államokban a
jobboldal évek óta támadja abban a hitben, hogy a kommunistákat támadja. Ez különösen igaz akkor, amikor ezek a
támadások a "Harvard-szocializmus", vagy a "baloldali újságok", mint a The New York Times és a Washington Post, vagy az
alapítványok és a tőlük függő intézmények, mint például a Nemzetközi Oktatási Intézet ellen irányulnak.
A jobboldal félrevezetett támadásai
Ezek a félrevezetett támadások a ... Jobboldal irányított támadásai sokat zavartak az amerikai népben 1948-1955 között, és
olyan következményeket hagytak maguk után, amelyek még egy évtizeddel később is jelentősek voltak. 1953 végére a
legtöbb ilyen támadás kifutott. Az amerikai nép, amelyet alaposan összezavartak a húsz éve tartó árulás és felforgatás széles
körű vádjai, elutasította a demokratákat, és a Fehér Házba a Republikánus Párt hagyományos kedvencét juttatta ... Dwight D.
Eisenhower. Abban az időben két esemény, egy nyilvános és egy titkos, még folyamatban volt. A nyilvános az 1950-1953-as
koreai háború volt, a titkos pedig a termonukleáris bombáért folytatott verseny.
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Tizennyolcadik rész
Nukleáris rivalizálás és a hidegháború: a verseny a H-bombáért: 1950-1957
66. fejezet - "Joe I" és az amerikai nukleáris vita, 1949-1954

1947 májusában az Atomenergia Bizottság egyik legkorábbi ülésén a tagok megvitatták az egyik biztos, Lewis L. Strauss
Wall Street-i befektetési bankár javaslatát. Négy hónappal később a bizottság kérésére a légierőt utasították, hogy kezdje meg
a felső légkör folyamatos megfigyelését, hogy olyan radioaktív részecskéket keressenek, amelyek jeleznék, ha a világon
bárhol történt volna nukleáris robbanás. A megfigyelő szolgálatot 8 elején a Marshall-szigeteken a saját nukleáris
robbanásainkon tesztelték, és ezt követően az AEC finanszírozásával folytatták.
1949 augusztusának végén egy erre a szolgálatra átalakított B-29-es visszatért távol-keleti bázisára, és azt tapasztalta, hogy a
nagy magasságba szállított fotólemezeket csíkok borítják. Ahogy a helyi tudósok megvizsgálták ezeket, meggyőződtek arról,
hogy a repülőgép egy erősen radioaktív felhőn haladt át, amely Ázsia szárazföldi részén, nyugatabbra keletkezett. A
Washingtonba küldött kódüzenetek hasonló repülőgépeket küldtek az Egyesült Államok fölé, hogy összegyűjtsék az
esőcseppeket és a magasan szálló porszemcséket. Ezekből hamarosan kiderült a rossz hír: augusztusban egy nagy
hatékonyságú plutónium bombát ("Joe I") robbantottak fel Szovjet-Ázsia felett. Truman elnök 1949. szeptember 23-án
nyilvános bejelentést tett: "Az elmúlt hetekben atomrobbantás történt a Szovjetunióban".
A "Joe I" híre válságos szintre emelte és egybeolvasztotta azt a két konfliktust, amely többé-kevésbé a színfalak mögött
zajlott az amerikai stratégiai közösségben. Az egyik ilyen konfliktus a tudósok között a hidrogén fúziójával történő "szuper"
bomba előállításának lehetőségéről szólt; a másik konfliktus, amely több milliárd dollárnyi védelmi pénzről szólt.
szerződéseket és emberek millióinak életét, a fegyveres szolgálatok közötti harc volt az amerikai stratégiai-védelmi
politikáról.
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A "szuper"-ről szóló vita már évek óta folyt, de csak időszakosan és néhány haladó tudós között. 1927-ben egy fiatal osztrák,
Fritz Houtermans, aki Göttingenben tanult fizikát, sétálni ment Lord Rutherford asszisztensével, Geoffrey Atkinsonnal.
Houtermans felvetette, hogy a Nap energiája négy hidrogénatom egyetlen héliumatommá történő fúziójából származik.
Megbeszélték a problémát, és elmondták egy orosz diáktársuknak, George Gamownak, aki nem sokkal később visszatért a
Szovjetunióba. 1933-ban Houtermans Hitler antiszemita törvényei elől Oroszországba menekült. A sztálini tisztogatások
során külföldi kémként bebörtönözték, és megkínozták, hogy vallomást szerezzenek belőle. 1940-ben, amikor Sztálin
szövetségre lépett Hitlerrel, Houtermans összetört, de még élő testét átadták a németeknek, hogy a Gestapo újabb
megaláztatásokban részesítse.
1933-ban Gamow elmenekült Oroszországból, és az amerikai fővárosban, a George Washington Egyetemen kapott
professzori állást. 1935-ben Gamow meghívta a magyar menekült tudóst, Edward Tellert, hogy csatlakozzon hozzá a George
Washingtonban. Együtt dolgoztak és sokat beszélgettek a hidrogénfúzió problémájáról. Miután meghallgatta őket, egy másik
menekült, Hans Bethe, az Enrico Fermi-díj 196' évi nyertese, aki akkoriban a Cornellben dolgozott, kidolgozta a Napon
történő magfúzió ma már elfogadott egyenleteit. Bethe egyenletei azt feltételezték, hogy a szén-12 a hidrogénmagok
(protonok) egyesével történő hozzáadásával a nitrogén-13, N-14, oxigén-15 és N-15 révén emelkedik, amely aztán egy utolsó
protont ad hozzá, és C-12-re és hélium-4-re hasad. A szén így katalizátorként működött a hidrogén héliummá történő fúziója
során.
Teller, a nyughatatlan, ötletekben termékeny, de másokkal tartós együttműködésre képtelen ember 1941-ben a Columbia
Egyetemre, 1942-ben Chicagóba, 1942 nyarán a kaliforniai Berkeleybe, 1943 tavaszán pedig Los Alamosba ment. A fúziós
bomba gondolatának megszállottja volt, és Oppenheimer nagyon bátorította, aki különleges biztonsági engedélyt szerzett
számára, és 1942-ben Kaliforniába, 1943-ban pedig Los Alamosba is meghívta. Mindkét helyen a H-bombán dolgozott, noha
általánosan ismert volt (ahogyan Fermi is javasolta), hogy H-bomba nem lehetséges, amíg nincs A-bomba, amely meggyújtja
azt.
Az azonos (pozitív) elektromos töltést hordozó hidrogénmagok (protonok) olyan erősen taszítják egymást, hogy nem lehet
őket egymáshoz nyomni, hogy héliummá olvadjanak, hacsak nem növelik őket óriási ütközési sebességre, több százmillió
fokos hőmérsékletre hevítve. Ilyen hőt csak egy A-bomba tudna előállítani. Fermi 1942-ben felvetette, hogy az ilyen fúzió
valamivel alacsonyabb hőmérsékleten is megvalósítható lenne nehéz hidrogén (deutérium) felhasználásával. Ez a hidrogén
egy olyan izotópja, amely kétszer olyan nehéz, mint a közönséges hidrogén, mivel atommagja egy helyett két egységnyi
részecskéből áll. Felfedezése, amelyért Harold Urey 1934-ben Nobel-díjat kapott, kimutatta, hogy a természetben létezik,
főként nehézvíz (D2O a közönséges víz H2O-hoz képest) formájában, a közönséges hidrogén 5000 részéhez körülbelül egy
rész deutérium tartozik.
Nem sokkal később kiszámították, hogy lehetséges lehet a hidrogén még nehezebb, háromszoros tömegű izotópját (trícium)
előállítani, amelynek atommagja három részecskéből áll. Ezeket még alacsonyabb hőmérsékleten héliummá lehetne
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fuzionálni. A trícium előállítása azonban olyan drága lenne, hogy minden egyes bomba több milliárd dollárba kerülne. 1942
végére világossá vált, hogy a bomba előállításának legmegvalósíthatóbb módja a deutérium és a trícium felhasználása lenne.
Ezek több mint 100 millió fokos hőmérsékleten történő ütközése héliumatomokat és hatalmas energiát adna. Ekkor a
projektet félretették, és a munka az A-bomba elkészítésére összpontosult, amelyet előbb meg kellett szerezni.
A háború befejezése után a kiváló tudósok fokozatosan visszatértek a békeidőben folytatott tanításhoz és kutatáshoz, így az
AEC laboratóriumai, köztük Los Alamos is, elcsendesedtek. A szuperhazafiak utólag bírálták ezért a tudósokat, azzal
érvelve, hogy ez utóbbiaknak az AEC-nél kellett volna maradniuk, hogy az oroszoknál jobb fegyvereket fejlesszenek ki. Ez
badarság, és a legnagyobb badarság akkor, amikor azt sugallják, hogy a tudósok fegyverfejlesztéstől való vonakodása szovjet
szimpátián alapult. A tény az, hogy Amerika egész jövője attól függött, hogy a tudósok visszatérjenek az egyetemekre, hogy
új tudósokat képezzenek, és ezt a munkát öt évig elhanyagolták. Ráadásul a nukleáris területen egy másik, erőteljes befolyás
is a fegyverfejlesztés ellen hatott. Ez a légierő volt.
A légierő csak addig tarthatta meg az atomfegyverek monopóliumát, amíg ezek a fegyverek megmaradtak abban a nagy,
nehézkes formában, mint amilyenek 1945-ben voltak. Ennek megfelelően a légierő - Brereton tábornok 1947 végén egy
AEC-bizottságban való részvételével - képes volt megakadályozni az AEC kisebb, taktikai atombombák fejlesztését. Csak
három évvel később, amikor ezeket már ellenállása ellenére is fejlesztették, a légierő megpróbálta visszaszerezni kiváltságos
nukleáris monopóliumát azzal, hogy ragaszkodni kezdett a H-bomba kifejlesztéséhez. Ez a váltás szövetségre hozta Tellerrel,
aki 1942 óta hiába szorgalmazta mindvégig a H-bombát.
Ironikus módon, amint ez a szövetség létrejött, mind a légierő, mind Teller szimpatizánsai és szövetségesei kényelmesen
elfelejtették, hogy az előbbiek korábban ellenezték a nukleáris fegyverek fejlesztését, és elkezdték megkérdőjelezni mások
lojalitását, akik ellenezték a H-bomba fejlesztését, beleértve azokat a "hivatalos tudósokat", akik azért tették ezt, mert
rájöttek, hogy ez veszélyeztetné a taktikai A-bombák fejlesztését. Mivel együttműködött ebben az Oppenheimer elleni
támadásban, Teller tekintélye a tudósok körében (de nem a kongresszusi képviselők és újságírók körében) szinte
helyrehozhatatlanul megsérült.
A H-bomba felé fordulás 1949-ben kezdődött, még "Joe I." előtt, nagyrészt Teller és támogatói agitációjának köszönhetően a
Kaliforniai Sugárzási Laboratóriumban, amelyet Oppenheim Oppenheim vezetett.
E. O. Lawrence és Luis Alvarez vezetésével. Ugyanakkor a szovjet nyomás, különösen Berlinben, egyre világosabbá tette,
hogy nukleáris fegyverrendszerünket felül kell vizsgálni. Teller azonnal ragaszkodott a H-bomba! ", de a hivatalos tudósok
Oppenheimer vezetésével a nukleáris fegyverek széles skálájának kifejlesztését javasolták, minden méretben és minden
felhasználási módban. A Bulletin of Atomic Scientists (BAS) csoportja általában vonakodott bármelyik változtatásért
dolgozni. A kisebb A-bombák kifejlesztését azonban 1950-ig megakadályozta a légierő 1947-es vétója. Ennek
eredményeképpen az A-bombák egyetlen tesztelése az ötéves időszak alatt, a következő öt évtől
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Bikini 1946-tól 1951 áprilisáig vv7a 1948 tavaszán Eniwetoknál végzett kísérlet volt, amely a nukleáris anyag hatékonyabb
felhasználásával nagyobb bombákat kívánt biztosítani. Ezeken az 1948-as teszteken négy bombát robbantottak fel, amelyek
mérete meghaladta a 100 kilotonnát, vagyis majdnem hatszorosa volt a Japánra 1945-ben ledobott bombák robbanásának. Az
1948 és 1951 közötti tesztek elmaradását, amelyért a légierő volt a felelős, a légierő támogatói később Oppenheimer
kommunista szimpátiájának tulajdonították!
"Joe I" válságba sodorta ezt a patthelyzetet. A H-bomba felé való haladás kérdését októberben az AEC tanácsadó bizottsága
(GAC) elé terjesztették, és ez a csoport, amelynek tagjai Oppenheimer, Conant, Fermi, Lee DuBridge (a Kaliforniai
Technológiai Intézet elnöke), I. I. I. Rabi (Nobel-díj, 1944) és három üzletember, egyhangúlag a H-bomba előállítására
irányuló gyorsprogram ellen szavazott. Glenn Seaborg (Nobel-díj, 1951), aki nem volt jelen, nem volt elkötelezett. A
leghevesebb ellenállás Conant részéről érkezett. Általánosságban az ellenzék úgy vélte, hogy a H-bomba előállítására
irányuló mindenre kiterjedő erőfeszítésre való összpontosítás, amelynek megvalósíthatósága nagyon kétséges, rossz válasz
lenne a "Joe I"-re, és hogy a jobb válasz a következő lenne: (1) az amerikai szárazföldi erők teljes reformja, beleértve az
egyetemes katonai kiképzést; (2) Nyugat-Európa védelmének átszervezése, beleértve Németországot is; és (3) az A-bombák
nagy és változatos választékának előállítására való törekvés, különösen a taktikai felhasználásra alkalmas méretük
csökkentésével.
Teller elkeseredett ezen a döntésen, és ezt a nézetet osztotta Brien McMahon szenátor a kongresszusi vegyes bizottságból és
a légierő is. Teller a maga lendületes módján már e döntés előtt is járta az országot, hogy támogatást szerezzen a "Szuper"
számára, és tudósokat toborozzon, különös tekintettel Bethe-re (aki ellenezte a H-bomba elkészítésére irányuló
erőfeszítéseket, és végül a következő évben csatlakozott az erőfeszítésekhez, mert azt remélte, hogy bebizonyíthatja annak
lehetetlenségét).
A GAC 1949 októberében egyhangúlag a H-bomba gyorsfejlesztési programja ellen szavazott, ami számos olyan
megfontoláson alapult, amelyek még mindig érvényesnek tűnnek: (I) A tudósok attól tartottak, hogy a hanfordi reaktorok
lítiumból történő trícium előállítása ahelyett, hogy továbbra is plutóniumot1 állítanának elő uránból, veszélyeztetné a taktikai
A-bombák kifejlesztését, különösen mivel egy font trícium előállítása 80 font plutónium elvesztésével járna; (2) úgy érezték,
hogy a mi nukleáris megtorlásunkkal való fenyegetés nem elegendő garancia a szovjet szárazföldi erők nóvuma ellen, és azt
akarták, hogy szárazföldi erőinket és európai támogatóink erőit átszervezzék, bővítsék és taktikai atomfegyverekkel szereljék
fel; (3) úgy érezték, hogy az atombomba elég nagy a szovjet ipari üzemekben vagy orosz városokban lévő minden lehetséges
célponthoz, és hogy ilyen célpontokhoz nem igazán van szükség a hidrogénbombára; (4) úgy érezték, hogy a H-bomba világ
arzenáljának bővítéséből származó előnyök - a költségek szempontjából - olyan csekélyek, hogy az oroszok nem
próbálkoznának a gyártásával, ha mi tartózkodnánk ettől; (5) úgy érezték, hogy a H-bomba kifejlesztéséhez szükséges
tudományos munkaerőt csak az A-bombagyárakból vagy a tanításból lehetne megszerezni, és a közeljövőben e két helyen
értékesebb; (6) kételkedtek abban, hogy a H-bombát elég kicsire fogják-e készíteni ahhoz, hogy repülőgépen szállítsák, és
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ennek megfelelően nem tartották bölcs dolognak feláldozni védelmi válaszunk lehetséges megerősítését ott, ahol arra
sürgősen szükség van (szárazföldön), védelmi válaszunk esetlegesen elérhetetlen teljesítménynövekedéséért egy olyan
területen (stratégiai bombázás), ahol arra nincs sürgős szükség, különösen mivel ez
még nem volt bizonyított, hogy egyáltalán nukleáris választ adnánk egy kisebb vagy mérsékelt szovjet agresszióra.
Ezeket a megfontolásokat, amelyek oly mélyen zavarták Conantot, Oppenheimert, Lilienthalt és másokat, Teller és
szövetségesei figyelmen kívül hagyták, és továbbra is a "Szuper" gyorstüzelő program mellett agitáltak. Az erős támogatás,
amelyre Teller a légierőben, a McMahon szenátor vezette kongresszusi vegyes bizottságban és William Liscum Borden, a
vegyes bizottság ügyvezető igazgatója részéről talált, végül arra késztette Truman elnököt, hogy visszavonja a GAC-t. 1950.
január 31-én az elnök egy olyan döntést hozott, amelyet gyakran félremagyaráznak: utasította az AEC-t, hogy folytassa a Hbomba előállítására irányuló erőfeszítéseit, és ezzel egyidejűleg folytassa a változatosabb A-fegyverekre irányuló munkáját,
az amerikai stratégiai tervek új, átfogó felmérésének keretében, amelyet egyidejűleg a Nemzetbiztonsági Tanács is elrendelt.
Ez a hármas utasítás, amelyet általában félreérthetően úgy állítanak be, mint a H-bombára vonatkozó egyetlen utasítást,
erőfeszítéseket, új atomreaktorokat követelt.
A H-bomba elkészítésére vonatkozó parancsot könnyebb volt kiadni, mint végrehajtani, mert senki sem tudta, hogyan kell
elkészíteni. Világosan meg kell érteni, hogy az 1952 novemberében tesztelt és később kifejlesztett H-bomba nem a Teller
által 1946-1951-ben követett irányvonalakon alapult. Az események valódi sorrendjét elrejtették a ... propaganda hatalmas
hullámai alatt, amelyek azt próbálták bemutatni, hogy Teller H-bomba kifejlesztését azért tartották fel, mert a Trumankormányt mélyen beszivárogtatták a kommunisták és az útitársak. Ez a propaganda neo-izolacionista, republikánus és
légierős forrásokból származik, amelyek hallgatólagos szövetséget kötöttek az 1933-1953 közötti demokrata kormányok
lejáratására - "A hazaárulás húsz éve", ahogy ők nevezték.
Az időrendnek itt van némi jelentősége. Klaus Fuchs január 27-én Angliában bevallotta az atomkémkedést; Truman elnök
négy nappal később elrendelte a H-bombán való munkát; McCarthy pedig kilenc nappal ezután tette meg első vádjait
Wheelingben.
A GAC többek között azért ellenezte a H-bombán való munkát, mert ez a munka veszélyeztetné a plutóniumgyártást, és nem
oldaná meg a védelmi rendszerünkben a stratégiai és taktikai erők közötti egyensúlyhiányt. Február 24-én a vezérkari
főnökök követelték, hogy Truman utasítását az AEC-nek a H-bombán való munka "folytatására" vonatkozóan változtassák
"gyorstalpaló programra". Nagyjából ugyanekkor a Fehér Ház elrendelte stratégiai helyzetünk újraértékelését a
Nemzetbiztonsági Tanácsnál; ez vezetett végül az NSC 68-hoz. És végül az AEC lépéseket kezdeményezett új atomreaktorok
beszerzésére. Az 1951-ben megkezdett munkálatok közé tartozott egy tríciumot előállító üzem a Savannah folyón, valamint
két U-235 gázdiffúziós üzem az ohiói Portsmouthban és a Kentucky állambeli Paducahban. Ez öt nagy nukleáris központot
adott, amelyek közül a három diffúziós üzem 5,8 millió kilowatt villamos energiát használt fel, ami a TVA teljes
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teljesítményének körülbelül a fele, és 32 millió ember hétköznapi szükségleteit elégítette ki. Ez az áram 1960-ban több mint
negyedmilliárd dollárba került, és a nukleáris robbanóanyagok összköltsége évi 2 milliárd dollárra rúgott.
A termonukleáris robbanás elérésére 1951 júniusáig követett módszer, a trícium és deutérium héliummá történő fúziója
tudományos kísérletként volt lehetséges, és 1951 áprilisában sikerült is megvalósítani a gyönyörű Eniwetok atollon. Ezt a
módszert azonban nem lehetett bombához használni, mivel az egész mechanizmust egy kis ház méretű, bonyolult
hűtőszekrénybe kellett zárni. A bomba problémája az volt, hogy a hidrogénizotóp részecskéit elég közel hozzák egymáshoz
ahhoz, hogy azok összeolvadjanak. Ezt a 400 millió fok feletti, szinte elérhetetlen hőmérsékleten lehetett megvalósítani.
Alacsonyabb hőmérsékleten is meg lehetne csinálni, ha a részecskék már közel lennének egymáshoz, mint ahogyan nagyon
hidegben lennének. Ahogy a hidrogén egyre hidegebbé válik, 423 Celsius-fok alatt cseppfolyósodik, de nagyon nehéz ilyen
hidegen tartani. A folyékony levegő hőmérsékletén, -414° F., úgy lehet tartani, hogy ebbe merítjük, de ezen a hőmérsékleten,
amely 9°-kal magasabb, mint a saját gőzölgési pontja, a hidrogén csak akkor marad folyékony, ha körülbelül 2700
font/négyzethüvelyk nyomás alatt van.
A sikeres hidrogénfúziót Eniwetoknál 195 1 áprilisában egy nagyon kis mennyiségű tríciummal és deutériummal érték el,
amelyet ilyen fantasztikus körülmények között tartottak, majd hirtelen kitették egy felrobbanó A-bomba 100 millió fokos
robbanásának. Az olvadó hidrogén által felszabaduló többletenergia olyan csekély volt, hogy a szemtanúk számára nem volt
észrevehető, de az elektronikus felvevőberendezésből következtetni lehetett rá. Ezért hiba lenne H-bombának nevezni ezt a
Greenhouse hadműveletként ismert robbanást. Ahogy az AEC mondaná, ez egy "termonukleáris eszköz" volt.
A termonukleáris bombához vezető sikeres út egy zseniális fiatal lengyel matematikus, Stanislaw Ulam 1951 februárjában
Tellerhez intézett javaslatából alakult ki.
Teller bemutatta az általa és asszisztense, Frederic de Hoffman által kidolgozott ötletet a GAC 1951. június 19-20-án az
Institute for Advanced Study-ban tartott ülésén.
Minden jelenlévő rájött, hogy a probléma megoldódott. Ahogy Oppenheimer mondta: "Édes volt". Röviden, az ötlet az volt,
hogy a két különálló műveletet, a lítiumból trícium előállítását és a trícium deutériummal való fúzióját egyetlen műveletbe,
bombaként egyesítsék. Ennek az új tervnek a megvalósíthatóságát egy sikeres termonukleáris robbanással (az úgynevezett
"Mike") tesztelték az Ivy hadművelet kísérleteinek részeként 1952. november 1-jén Eniwetoknál. Ez körülbelül lo millió
tonna TNT-nek megfelelő robbanást eredményezett, amely egy 3 ½ mérföld széles tűzgömböt hozott létre, amelynek hőjét 30
mérföldre is érezni lehetett, és amely teljesen elpusztította azt a kis szigetet, amelyen történt, 175 láb mély és egy mérföld
széles lyukat hagyva a lagúnában. De ez nem bomba volt, mivel a szerkezet 65 tonnát nyomott, és egy kocka alakú dobozt
töltött ki, amelynek mindkét széle 25 láb hosszú volt.
A termonukleáris bomba nagy jelentősége az volt, hogy az A-bombával ellentétben korlátlan teljesítményű lehetett. Az Abomba robbanását több ezer tonna TNT-ben (kilotonnában) mérték, és néhány száz kilotonna erejéig lehetett elkészíteni. A
termonukleáris bombát több millió tonna TNT-ben (megatonnában) kellett mérni, és nem volt határa.
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A világ harmadik termonukleáris robbanása sokkoló volt, amelyet 1953. augusztus 12-én robbantottak az oroszok, és amelyet
az amerikai légköri tesztberendezések fedtek fel a világ előtt. Lehet, hogy repülőgépről dobták le; ha így volt, az oroszok
messze előttünk jártak,
mivel mi 1956. május 21-ig nem tudtunk ledobható bombát készíteni. Ebben az időintervallumban, 1954. március 1-jén
Bikininél felrobbantottuk az első igazi termonukleáris bombánkat. Ez egy borzalmas szerkezet volt, egy háromlépcsős
hasadás-fúzió-hasadás bomba, amely halálos radioaktív szennyeződést terjesztett a Csendes-óceán több mint 8000
négyzetmérföldes területén, és káros sugárzást a világ nagy részén.
Ennek az első amerikai termonukleáris bombának a kioldószerkezete két A-bomba volt, amelyek egyszerre robbantak fel,
hogy felrobbantsák a lítium-6-deuteridből álló második fokozatot. Ez utóbbi egy 6-os tömegű lítiumizotóp (amely a
természetes lítium mintegy tizenötödét teszi ki, és amelynek atommagja három protonból és három neutronból áll) és nehéz
hidrogén-2 vegyülete volt. Ezt a fehér kristályos anyagból álló vegyületet egy majdnem egy tonnányi fémes természetes
uránból álló fényes gömb vette körül. Az atombomba kioldójából származó neutronok a lítium-deutérium kristályokon
átrobbanva a lítium-6-ot héliummá és tríciumra ( hidrogén-3) hasították; ez utóbbi aztán egy hatalmas robbanás során a
deutériummal héliummá olvadt össze, egyúttal hatalmas extra neutronzáport bocsátva ki, amely a környező természetes uránt
egy szuperatomos hasadási holokausztban hasította fel. Az egész folyamat szinte azonnal lezajlott, 18 000 000 tonna TNTnek megfelelő robbanással. A robbanással hatalmas mennyiségű halálos radioaktív izotóp szabadult fel, köztük a veszélyes
Stroncium-90, amely a kalciumhoz hasonlóan könnyen felszívódik az emberi csontokba, ahol halálos sugárzása könnyen
rákot okozhat.
Ennek az embertelen fegyvernek a tesztjét (amelyet "Bravo"-nak neveztek el) az AEC H-bomba tesztjeként jelentette be a
világnak (valójában U-bomba volt, vagyis "hasadás-fúziós-hasadás-bomba"), és majdnem egy éven át (1955. február 15-ig)
az AEC eltitkolta valódi természetét, nyilvánvalóan az új republikánus elnök, Lewis L. Strauss nyomására. Strauss
titkolózása két téves elképzelést hagyott a világban: (1) hogy a sikeres termonukleáris bomba egyszerűen egy H-bomba volt,
és (2) hogy ennek megfelelően a Teller által 1945-1951 között követett irányvonalak szerint készült. Ezekből a tévedésekből
a pártos következtetésekből arra lehetett következtetni, hogy a H-bomba létrehozásában való késlekedésünk a Trumankormányzat alatt Teller munkájára vonatkozó korlátozások miatt következett be. Ezt természetesen az atomtudósok nem
hitték el, de sok jól értesült ember számára meggyőzőnek tűnt abból a furcsa tényből, hogy William L. Laurence, a The New
York Times tudományos szerkesztője terjesztette ezt a két téves elképzelést.
Mint Amerika legismertebb tudományos újságírója, Laurence történeteit az átlagos, jól tájékozott közönség (bár a tudósok
nem) igaznak fogadta el. Laurence, az egyetlen újságíró, aki láthatta az alamagordói tesztet vagy a Japánban végrehajtott
atomrobbantást, 1950-ben könyvet írt a H-bombáról, amelynek a The Hell Bomb (A pokolgép) címet adta. Tele volt
félrevezető gondolatokkal, amelyek akkoriban még megbocsáthatóak voltak, de a következő években, amikor a könyvet
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tovább olvasták, teljesen tévesek voltak. Azt állította, hogy a H-bombát a deutérium és a trícium közvetlen fúziójával
robbantják fel, egy olyan módszerrel, amelyet Tellernek tulajdonított. Évekkel később a The New York Timesban Laurence
még mindig ragaszkodott ahhoz, hogy az 1954. márciusi teszt nem hasadás-fúziós-hasadás (F-F-F-bomba), hanem
egyszerűen hasadás-fúziós H-bomba volt, és nem U-bomba. A "Bravo" e verziója nyilvánvalóan Strausstól származik, aki
tagadta, hogy a "Bravo" U-bomba lett volna, és a meglepően nagymérvű káros csapadékot a korallzátony besugárzásának
következményével magyarázta, amelyen a bomba felrobbant. Ez a történet beivódott a köztudatba, hogy Teller volt a "Hbomba atyja", hogy a Truman-kormányzat idején szovjet szimpatizánsok az amerikai biztonság kárára visszatartották, és
hogy volt némi alapja annak, hogy az AEC 1954 júniusában biztonsági kockázatként elítélte Oppenheimert. Ennek nagy
része mögött a légierő állt, amely Teller, Laurence és Strauss szövetségese volt, és nagyon is ellenezte Oppenheimert. Ez az
ellenállás Oppenheimer fegyverek diverzifikációjára irányuló munkája miatt alakult ki (amely a légierő a pénz és a nukleáris
anyagok hazaárulást jelentő átcsoportosításának tekintett), valamint a kisebb nukleáris robbanófejek megszerzésére irányuló
erőfeszítései miatt. Ez utóbbiak előkészítették az utat a nagy hatótávolságú rakéták, a taktikai nukleáris fegyverek és a Polaris
atom-tengeralattjáró számára, amely kiszorította a légierő személyzettel ellátott bombázóit, és az 1960-as évek közepére
azzal fenyegetett, hogy Amerika elsődleges elrettentő ereje a szovjet agresszióval szemben a SAC-ról a haditengerészetre
helyeződik át.
Meg kell jegyezni, hogy Tellernek kevés köze volt a sikeres termonukleáris bomba tényleges elkészítéséhez. Mint általában,
1951-ben is nagyon nyugtalan volt, és úgy érezte, hogy Los Alamosban akadályozzák, és ideje nagy részét azzal töltötte,
hogy a légierőnél és a Sugárzási Laboratóriumnál lobbizott, és megpróbált egy saját, új, második fegyvernek szánt
laboratóriumot létrehozni. Hogy szabaddá tegye magát erre a tevékenységre, 1951 novemberében elhagyta Los Alamost.
Amikor az AEC elutasította egy második laboratórium létrehozását, Teller a légierőhöz fordult, és megszerezte annak
támogatását egy második fegyverlaboratórium, az úgynevezett Livermore Laboratórium létrehozásához, amelyet E. O.
Lawrence Sugárzási Laboratóriumához csatoltak a kaliforniai Berkeleyben. Ezt 1952 júliusában hozták létre. Az összes
termonukleáris teszt és a végső H-bomba, amelyet már említettünk, a Los Alamos eredményei voltak, amelynek működését
Norris Bradbury vezetésével Teller helytelenítette. Teller maga nem volt jelen a lítiumbomba egyik tesztelésénél sem, és a
Livermore-i laboratórium nem vett részt a tesztekben.
Mindez valójában nem úgy volt, ahogyan az 1951-1955 közötti időszakban a közvéleményben felépült. Az ezekkel az
ügyekkel kapcsolatos közhírré tételt 1955-ben Teller, Laurence és az AEC helyreigazította, de addigra Oppenheimert
elítélték, a republikánusok kerültek hivatalba, és az amerikai kormányzatban zajló felforgatás története már bevett amerikai
mítosszá vált, a termonukleáris bombával mint hidrogénbombával és Tellerrel mint annak atyjával együtt.
Ezeket a mítoszokat természetesen nem hitték el az atomtudósok, ami hozzájárult ahhoz, hogy a gyanú még jobban
felerősödjön a ... Jobboldal velük és minden művelt emberrel szemben. A "Bravóval" kapcsolatos igazságot a világ
atomtudósai, beleértve az oroszokat is, szinte közvetlenül a teszt után, a legdrámaibb módon fedték fel.
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Röviddel a "Bravo" bikininél történt robbanása után egy kis japán halászhajó, a Lucky Dragon, a tesztből származó halálos
sugárzás szélére került. Valóban szerencsés Sárkány volt, mert a legénységből csak egy ember halt meg, bár a többiek
hónapokig betegeskedtek. A hajó kilencven mérföldre keletre volt a robbanástól, de ha csak tíz mérfölddel délebbre lett
volna, a legénység minden tagja szörnyű halált halt volna. Két héttel a robbanás után, amikor a halálra ítélt hajó elérte Japánt,
Kenjiro Kimura professzor, az uránium-237 első felfedezője megtalálta ezt a ritka izotópot a Szerencsesárkányt körülvevő
hamuban. Az U-237 csak az U-239 hasadásából származhatott. Ez a felfedezés, amelyet a
Japánban 1954 augusztusában jelent meg, felfedte, hogy a "Bravo" egy gigantikus U-bomba volt, amelynek halálos jellege
inkább a radioaktív csapadékban, mint a hőben és a robbanásban rejlett.
A Strauss-féle titoktartás szoros takarója alatt a tudósok, akik tudták, feltették maguknak a kérdést: Miért készített az AEC
egy ilyen "piszkos" bombát? Miért tartották mindezt ilyen titokban? A válasz ma már egyértelműnek tűnik: az 1953.
augusztusi szovjet H-bomba-robbanás megmutatta, hogy az oroszok megelőztek minket a H-bomba versenyében. Ezt az
AEC nyilvánosan nem ismerhette el. Ezt a hátrányt a lehető leggyorsabban le kellett küzdeni, és ennek legjobb módja az volt,
hogy a robbantásos hadviselésről áttértek a radioaktív hadviselésre. Az ebbe az irányba való elmozdulást, amely szerencsére
csak átmeneti volt (1953-1956), a rakétaverseny korai és nagyon titkos szakaszai fokozták. 1952 végén, közvetlenül a "Mike"
tesztje után John von Neumann egy olyan bizottságot vezetett, amely fokozott erőfeszítéseket javasolt egy nagy
hatótávolságú rakéta (ICBM) kifejlesztésére. Abban az időben a rakétákkal kapcsolatos amerikai erőfeszítések nagyrészt a
német V-2 fegyver változataira és olyan kisebb rakétákra korlátozódtak, mint az Aerobee és a Wac Corporal. Az új
erőfeszítések hamarosan megmutatták, hogy a nagyobb hatótávolságot könnyebb elérni, mint a nagyobb pontosságot, és hogy
nagyon nehéz lenne olyan rakétát építeni, amely a céltól számított tíz mérföldön belül eltalálja a célt. Ilyen távolságban a
robbanás, még a tíz megatonnás is, kevés kárt okozna, és ha az ilyen célpontokat ki is akarták ütni, azt nem a robbanás,
hanem a radioaktív csapadék terjedő felhője révén kellett volna megtenni. Ezért az U-bomba.
Az U-bomba, amelyet a nyilvánosság elől a titkolózás és az AEC - általában Strauss - félrevezető nyilatkozatai rejtettek el, a
Dulles-korszakban végig az amerikai arzenál utolsó fegyvere maradt. Az első "Polaris" tengeralattjáró vízre bocsátása 1954
januárjában, hat héttel a "Bravo" előtt, nem változtatott ezen a helyzeten. Az 1956 májusában végrehajtott első amerikai
lítiumbomba-kísérlet egy B-52-es sugárhajtású bombázógépből 55 000 láb magasságból történő késleltetett zuhanás volt; a
bomba 15 000 láb magasságban robbant fel négy mérföld széles tűzgömbben, de majdnem ugyanilyen messze volt a
célpontjától.
Hogy felkészítse a közvéleményt az U-bomba használatának elfogadására, ha az szükségessé válna, Strauss szponzorált egy
tanulmányt a radioaktív kihullásról, amelynek következtetését előzetesen "Napsugár projektnek" nevezték el. Egyes
bizonyítékok szelektív közzétételével és más információk szigorú titokban tartásával a Strauss-csoport azt próbálta a
közvéleményben rögzíteni, hogy még egy teljes atomháború esetén sem jelent senkire sem valós veszélyt a nukleáris
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csapadék. Ez vitát váltott ki a Ralph E. Lapp vezette BAS csoport tudósai és a Strauss vezette Eisenhower-kormányzat között
a radioaktív csapadék természetéről és veszélyességéről, valamint általában a nukleáris háborúról.
Amint azt mindjárt látni fogjuk, az Eisenhower-kormány a Dulles által 1954 januárjában megfogalmazott "masszív
megtorlás" doktrínája révén olyan mélyen elkötelezett volt a nukleáris hadviselés mellett, hogy nem engedhette meg egy
olyan közvélemény kialakulását, amely elutasította volna a nukleáris fegyverek alkalmazását a semlegeseket és a nem
harcoló személyeket fenyegető csapadék veszélyével kapcsolatos ellenvetések miatt. Ebben a küzdelemben Strauss, Dulles és
Teller támogatását élvezte a légierő, amely félt és nehezményezte az Oppenheimer-csoport azon törekvéseit, hogy a védelmi
kiadásokat a tömeges megtorlásnál sokkal szélesebb körre terelje. Különösen aggasztották őket Oppenheimer, Lee DuBridge
és mások erőfeszítései, hogy
a légvédelemre költsenek pénzt. 1953-ra ez a harc olyan intenzívvé vált, hogy a légierő és a masszív megtorlás támogatói úgy
döntöttek, hogy tönkre kell tenniük Oppenheimer nyilvános imázsát és nyilvános karrierjét, hogy befolyásolják a
közvéleményt, és hogy más, az ő nézeteit valló tudósokat visszatartsanak az új republikánus-légierő párti irányvonallal való
szembenállástól.
Az amerikai nukleáris monopólium 1950 végi megszűnése szükségessé tette az 1947-ben a "megfékezés" Trumandoktrínáján stabilizálódott stratégiai vita újbóli megnyitását. A "megfékezés" stratégiája a szovjet tömeghadseregek és az
amerikai nukleáris monopólium közötti stratégiai egyensúlyon alapult, amelyben mindkettő elrettentette volna a másikat a
bevetéstől, így létrehozva egy olyan ernyőt, amely alatt az Egyesült Államok gazdasági erejét a hidegháború megnyerésére
használhatta. A stratégiai egyensúlyt a "Truman-doktrína" néven 1947 elején hozták létre, és ezt követte a megfékezési
fegyver, a Görögországnak és Törökországnak nyújtott segélyek és mindenekelőtt a Marshall-terv. Ez a politika az 19471950-es években számos győzelmet hozott a Nyugatnak, a szovjet blokk perifériáján és különösen Nyugat-Németországban
és Japánban, amelyek mindketten szilárdan a Nyugathoz kötődtek. A legnagyobb kudarc, amelyet a probléma nagysága és a
rendelkezésre álló erőforrások miatt elkerülhetetlennek indokoltak, Kína elvesztése volt a szovjet blokk számára, de ezt a
visszaszorítás hívei általában elfogadták azzal a kettős indokkal, hogy a rendelkezésre álló erőforrásoknak Európába kell
kerülniük (mivel fontosabbak, mint Kína), és hogy Kína soha nem lesz Oroszország erős vagy megbízható szatellitje.
Ez a megfékezési doktrína azzal, hogy mindkét felet megfosztotta legerősebb fegyverétől (a szovjet tömeghadseregtől és az
amerikai SAC-haderőtől), inkább semlegesítette ezeket, és mindkét felet kiegészítő stratégiai tervekre kényszerítette. Szovjet
részről ezek az új tervek a szatellitjei által alkalmazott naspolya taktikát foglalták magukban. Az amerikai oldalon ezek az új
tervek egy kiegyensúlyozott és rugalmas, valamennyi szolgálatra és fegyverre épülő védelmi pozíció kialakítását foglalták
magukban.
Az új szovjet tervek megkövetelték az amerikai célok eltérítését magáról a Szovjetunióról annak perifériájára és szatellitjeire.
A tervekben az is szerepelt, hogy az agressziót olyan szint alatt kell tartani, amely a SAC megtorlását váltaná ki. Ez a szint
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egy szatellitállam esetében sokkal magasabb volt, mint maga a Szovjetunió esetében. Valójában, míg a Szovjetunió szinte
bármilyen katonai agressziója kiválthatott egy SAC nukleáris csapást, addig egy műhold (különösen egy kisebb műhold)
agressziója szinte egyáltalán nem váltott volna ki ilyet. A területek, amelyeken a Szovjetunió ilyen közvetett kalandozására
sor kerülhetett, nyilvánvalóak voltak: a Közel-Kelet és a Távol-Kelet. Mindkét területen az amerikai politika ügyetlensége
meglehetősen könnyűvé tette a szovjet feladatot.
A szovjet stratégiában bekövetkezett elmozdulásra adott amerikai válasz nem a szovjet politika nyílt megnyilvánulására adott
válaszként jelent meg, hanem "Joe 1" válaszaként. Ráadásul ez nem a Védelmi Minisztérium vagy a JCS válasza volt, hanem
a Külügyminisztérium Paul Nitze vezette politikai tervezői stábja támogatta és vitte keresztül. A NATO Oroszországgal
szembeni védekező erejének szükségleteiből fakadt, és az Oppenheimer és a GAC által kívánt politikához nagyon hasonló
politikát szorgalmazott (fokozott hangsúlyt fektetett a kiegyensúlyozott védelemre, megerősített szárazföldi erőkkel,
beleértve szövetségeseink erőit is, valamint a taktikai nukleáris fegyverek és a taktikai légierő szerepének gyors
fejlesztésére). Ez a törekvés, amely a védelmi költségvetés növelését tette volna szükségessé az 1950-es 13 milliárd dollárról
körülbelül 13 milliárd dollárra.
35 milliárd dollárra, 1950 áprilisában a Nemzetbiztonsági Tanács elfogadta az NSC 68-as irányelvben, de csak évi 18
milliárd dolláros költséggel. Az NSC 68 uralkodó gondolata az volt, hogy 1954-re stratégiai nukleáris patthelyzet várható az
Egyesült Államok és a Szovjetunió között, és hogy a szovjet agresszióval szembeni ellenállás érdekében a tömeges
bombázásokon kívül más védelmi módszerekre is fel kell készülni. Természetesen ez az irányelv irtózott a "Nagy Bombázó
Fiúktól". A rendkívüli az, hogy ellenállásuk sikeres volt, és az NSC 68 helyébe 1953 októberében a "masszív megtorlás" és
egy új irányelv, az úgynevezett NSC 162 lépett, az 1950-1953-as koreai háború minden tanulsága ellenére, amelyet a légierő
és az Eisenhower-kormányzat közösen figyelmen kívül hagyott.

67. fejezet - A koreai háború és következményei, 1950-1954
Az amerikai fegyveres erők hangsúlyozása a nukleáris megtorlásra, mint a világ bármely pontján elkövetett kommunista
agresszióra adott legfőbb válaszra, szükségessé tette egy olyan védelmi peremvonal kijelölését, amelyen túl az ilyen
agresszió megtorlást váltana ki részünkről. Egy ilyen határt Európában a katonai megszálló erők és a NATO már
megállapítottak, de 1949 végén a Távol-Keleten a kommunisták nemrégiben Kínában aratott győzelme miatt még mindig
nem határozták meg. A katonai vezetők, különösen MacArthur tábornok ragaszkodása nyomán ezt a határt úgy húzták meg,
hogy kizárja Koreát, Formosát és a kínai szárazföldet; ennek megfelelően 1949 júniusában minden amerikai erőt evakuáltak
Dél-Koreából. Ugyanezen év márciusában MacArthur nyilvánosan kijelentette: "Védelmi vonalunk az Ázsia partjait
szegélyező szigetláncon keresztül húzódik. A Fülöp-szigetekről indul és a Ryukyu szigetcsoporton keresztül folytatódik,
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amely magában foglalja széles fő bástyáját, Okinawát. Aztán visszakanyarodik Japánon és az Aleut-szigetek láncolatán
keresztül Alaszkáig".
A MacArthur-féle távol-keleti védelmi peremet Acheson külügyminiszter 1950. január 12-i beszédében elfogadta, de
egyáltalán nem abban az értelemben, ahogyan azt később a pártos republikánusok támadták. Acheson kifejezetten
kijelentette, hogy Amerika garanciája csak az ettől a vonaltól keletre eső területekre vonatkozik, de az amerikai hatalom attól
nyugatra is bevethető, ahol a független nemzeteknek először saját kezdeményezésükre és az ENSZ szervezett biztonsági
rendszerén keresztül kell biztonságukat keresniük. Acheson számára tehát a határ nem az általunk védendő és nem védendő
területek között húzódott, hanem az egyoldalúan és a közösen védendő területek között.
Ugyanakkor egyértelműnek tűnik, hogy 1949 végére a washingtoni kormányzat minden része Formosa elestét, Csang Kajsek teljes eltűnését, Vörös Kína elismerését és az Egyesült Nemzetek Szervezetébe való felvételét várta, mint előzményét
annak az intenzív diplomáciai erőfeszítésnek, amelynek célja a Szovjet-Oroszország és a kommunista Kína közötti,
elkerülhetetlennek tartott szakadás kihasználása volt. A kínai "titóizmus" e víziója soha nem vált közpolitikává, de 1949.
október 12-én, miután az Eisenhower vezette JCS megszavazta, hogy Formosa nem eléggé stratégiai fontosságú ahhoz, hogy
amerikai csapatokkal való megszállását indokolja, a három védelmi minisztérium és a külügyminisztérium egyhangúlag
megegyezett abban, hogy Formosa 1950 végéig Vörös Kína által meghódításra kerül.
Bármilyen érdemei is voltak a távol-keleti védelmi peremünknek és annak Formózára vonatkozó következményeinek, ez
egyértelműen kétértelmű helyzetbe hozta Koreát. A Szovjetunió ezt a kétértelműséget úgy értelmezte, hogy az Egyesült
Államok megengedné, hogy Dél-Koreát Észak-Korea meghódítsa, ahogyan Vörös Kína is, körülbelül ugyanebben az időben,
azt feltételezte, hogy az Egyesült Államok megengedné neki, hogy meghódítsa Formosát. Ehelyett, amikor Oroszország műholdján, Észak-Koreán keresztül - megpróbálta elfoglalni Koreát, mielőtt Vörös Kína elfoglalta volna Formosát, ez
amerikai ellenlépést váltott ki, amely megakadályozta, hogy bármelyik agresszor elérje a célját...
Nem lehet kétséges, hogy [az Egyesült Államok [kulcsfontosságú vezetői] a világ többi részével együtt alábecsülték Vörös
Kína szinte őrült agresszivitását. Ez az újonnan létrehozott rezsim 1949-től kezdve megpróbált csonkítani minden baráti
kezet, amely megpróbálta bevezetni a bevett nemzetek közösségébe. Tökéletesen világossá tette minden ázsiai szomszédja
számára, hogy politikája a gyűlöleten alapul minden olyan országgal szemben, amely nem szakít az Egyesült Államokkal és
nem sorakozik fel a Szovjetunióhoz. Még Indiát is, amely hajlott a barátságra, szinte naponta szidalmazták extravagáns
sértésekkel, amelyek közül az egyik mérsékeltebb az a vád volt, hogy Nehru "a brit-amerikai imperialisták futtatója". Amikor
Nagy-Britannia 1950 januárjában diplomáciai elismerést ajánlott fel, azt visszautasították.
Ez az agresszív viselkedés nem csak verbális volt. A polgárháború pusztításai és gazdasági zűrzavara ellenére a vörös-kínai
agressziós tervek folytatódtak. A kínai termelés általános szintje 1949-ben körülbelül a fele volt az 1942-es szintnek, és az
országnak nyilvánvalóan szüksége volt egy kis szünetre, hogy talpra álljon, de az 1950-es költségvetés a pénzeszközök 40
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százalékát a fegyveres erőkre fordította, 20 százalékos adót vetett ki a paraszti mezőgazdasági jövedelmekre, és közel 20
százalékos deficittel számolt, amelyet papírpénz nyomtatásával kellett fedezni. Kijelentett azonnali tervei között szerepelt a
Hainan-sziget, Formosa és Tibet meghódítása. Hainant 1950 áprilisában hódították meg, és a Formosa elleni építkezés még
legalább két hónapig folytatódott. A kínai erőkből mintegy 20 000 koreait leválasztottak és visszatértek Észak-Koreába, ahol
csatlakoztak a Koreai Népköztársaság (PRK, azaz Észak-Koreai Kommunista Köztársaság) fegyveres erőihez. Erre
valószínűleg Oroszország kérésére került sor.
1950. június 25-én, kétórás tüzérségi bombázás után 60 000 észak-koreai, száz szovjet tank vezetésével, átlépte a 38.
szélességi kört, és nekivágott a 90 000 könnyűfegyverzetű és már elbizonytalanodott dél-koreai csapatnak. Utóbbiak tankok,
repülőgépek és nehéztüzérség híján dél felé hátráltak, és meg sem álltak augusztus 6-ig, amikor végül a Koreai-félsziget
délkeleti sarkában fekvő Puszan előtt foglaltak állást. Ebben a visszavonulásban a ROK-csapatok az első hónapban 50 000
áldozatot szenvedtek.
A koreai támadás után negyvennyolc órán keresztül a világ tétovázott, várva Amerika reakcióját. 1950. június 26-án, az
Egyesült Nemzetek Szervezetének ötödik születésnapján sokan "Münchentől" tartottak, ami az egész ENSZ biztonsági
rendszerének összeomlásához vezetett az első nagy kihívásnál. Truman reakciója azonban döntő volt. Azonnal amerikai légi
és tengeri erőket vezényelt a 38°-tól délre fekvő területre, és követelte az agresszió ENSZ általi elítélését. Így a
történelemben először szavazta meg egy világszervezet, hogy
kollektív erőt a fegyveres agresszió megállítására. Ez azért volt lehetséges, mert az észak-koreai támadás akkor történt,
amikor a szovjet küldöttség nem volt jelen az ENSZ Biztonsági Tanácsában, mivel tiltakozásul a nacionalista Kína
küldöttségének jelenléte miatt bojkottálta azt. Ennek megfelelően a sokat használt szovjet vétó nem állt rendelkezésre. 1950.
június 27-én a Biztonsági Tanács - Jugoszlávia egyetlen ellenszavazatával - elítélte az agressziót, és kérte tagjait, hogy
nyújtsanak segítséget Dél-Koreának. Ugyanezen a napon Truman elnök akcióba rendelte az amerikai erőket, és az Egyesült
Államok hetedik flottáját a Formosa-szoros semlegesítésére küldte, ahol a vörös kínai hadseregek még mindig Formosa
inváziójára készültek. Ez a gyors reakció általános helyeslést nyert az Egyesült Államokban, még azok részéről is, akik
később elítélték és ellenezték. Ezek egyike volt Taft szenátor, aki ideiglenes jóváhagyását azzal a váddal előzte meg, hogy a
távol-keleti bajok a demokraták "a kommunizmus szimpatikus elfogadásából" eredtek, és hogy az észak-koreai támadás
válasz volt Acheson január 2-i beszédében foglalt felhívásra: "Csoda-e, hogy a koreai kommunisták a külügyminiszter szaván
fogadtak minket?". Acheson azonnali lemondását követelte, és ez a kiáltás a következő két és fél évben szinte megszakítás
nélkül folytatódott.
Az elnök parancsát, hogy szárazföldi erőkkel mentse meg a dél-koreaiakat, nem volt könnyű végrehajtani. A légierő sikere a
többi szolgálattal folytatott költségvetési harcban és a republikánus nyolcvanadik kongresszus (1947 januárja és 1949
januárja között) által végrehajtott általános költségvetési megszorítások miatt a szárazföldi erők mindössze tíz hadsereg- és
két tengerészgyalogos hadosztállyal rendelkeztek, amelyek mind súlyosan alulfegyverezettek voltak. A távol-keleti négy
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megszálló hadosztály, amelynek a koreai támadásra kellett reagálnia, összesen csak 25 gyalogsági zászlóaljjal rendelkezett a
kiutalt 36 helyett. Ezeket és más egységeket tartalékosok behívásával kellett megerősíteni. Ennek ellenére július 9-én egy
japán hadosztály, július 12-én egy második, július 18-án pedig egy harmadik hadosztály érte el Koreát.
Az amerikai erők koreai beavatkozása kétségtelenül nagy megrázkódtatás volt a kommunisták számára, különösen mivel az
észak-koreai támadás szovjet hadművelet volt, míg az amerikai partraszállás közvetlenül veszélyeztette Vörös Kína
biztonságát. A két kommunista hatalom közötti koordináció korántsem volt tökéletes, és minden bizonnyal lassú volt. A
vörös-kínaiak nem kívánták, hogy az amerikai erők újra az ázsiai szárazföldön állomásozzanak, vagy hogy megszállják egész
Koreát a kínai határig a Yalu folyó mentén; másrészt viszont nem kívántak háborúba keveredni az Egyesült Államokkal,
hogy megakadályozzák a valójában moszkvai hadműveletnek ezt a nemkívánatos következményét, különösen mivel a szovjet
támogatás nagyon távol volt, egy hosszú, Szibérián átvezető egyvágányú vasútvonal távolabbi végén. Ennek ellenére a vörös
kínaiak felfüggesztették a Formosa elleni támadásukat, és július folyamán több százezer katonát gyűjtöttek össze ÉszakkeletKínában, jelentősen visszavonulva a Jalutól.
Az észak-koreaiak sikeres előrenyomulása hetekig reményt adott a kínaiaknak, hogy semmit sem kell tenniük. A délkoreaiakat gyorsan az ország délkeleti sarkába, Puszanba taszították, és hetekig a tengerbe szorítás szélén álltak. Vonaluk
azonban kitartott, és az amerikai erők elkezdtek gyülekezni a védett hídfőben.
Az Egyesült Államok éppúgy igyekezett elkerülni a két ország közötti közvetlen összecsapást, mint a kínaiak, mert egy ilyen
összecsapás könnyen nagy háborúvá fajulhatott volna a Távol-Keleten, és Oroszország szabadon tehette volna a dolgát
Európában. Washington attól tartott, hogy Csang Kaj-sek, mivel ő maga nem tudta visszafoglalni Kínát, és azt remélte, hogy
Amerika megteszi ezt helyette, megpróbálhat egy ilyen háborút előidézni azzal, hogy Formózából támadást indít a kínai
szárazföld ellen. Nagy volt az esélye annak is, hogy MacArthur erre bátorítja vagy engedi Csangot, mert ez a gőgös tábornok
egyetértett Csanggal abban, hogy Európa nem fontos, és hogy a Távol-Keletnek kell lennie az amerikai külpolitika
elsődleges, szinte egyetlen műveleti területének. A II. világháború során keserűen ellenezte a "Németország az első"
stratégiát, és irigyelte az oda küldött embereket vagy utánpótlást azzal az indokkal, hogy ezek az elterelések késleltetik a
diadalmas visszatérését a Fülöp-szigetekre. A háború végéhez közeledve azt mondta: "Európa egy haldokló rendszer.
Elhasználódott és lepusztult, és Szovjet-Oroszország gazdasági és ipari hegemóniájává fog válni.
a Csendes-óceánnal érintkező földek a maguk milliárdnyi lakosával a következő tízezer évre meghatározzák a történelem
menetét."
Ezeket a nézeteket osztották a Republikánus Párt elszigetelődési csoportjai is, akikkel MacArthur élete nagy részében szoros
kapcsolatban állt, és akiknek sikerének egy részét köszönhette. Az amerikai politikában ezek a csoportok jelentős károkat
tudtak okozni, mivel befolyásuk volt a republikánus kongresszusi pártra, és mivel a világ más részein működő, Arthur
Vandenberg michigani szenátor vezette kétpárti külpolitika a Távol-Keletet illetően nem létezett. A koreai akciót nagy
háborúvá fokozó Csiang-MacArthur együttműködés veszélyét fokozta az a tény, hogy ezt ellenezte volna az Egyesült
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Nemzetek Szervezete és szövetségeseink, akiket sem az új-izolacionisták, sem MacArthur nem tartott fontosnak, de akiket a
Truman-kormányzat nem volt hajlandó feleslegesen elidegeníteni, mert bázisként nélkülözhetetlenek voltak Oroszország
megfékezésében.
Augusztus első két hetében egy újabb amerikai hadosztály és más egységek egy része, köztük a tengerészgyalogság egy
dandárja szállt partra Puszánban. A hónap közepére ez az enklávé megerősödött, és ellentámadásra készültek az észak-koreai
erők visszaszorítására a 38. szélességi körig. Ekkor MacArthur zseniális javaslatot tett: A félszigetre való kemény nyomulás
elkerülése érdekében azt javasolta, hogy két amerikai hadosztályt szállítsanak partra Incsonban, Korea nyugati oldalának
felénél, ötven mérföldre délre a 38. szélességi körtől és mindössze 25 mérföldre Szöultól, a fővárostól. Minden ellene szólt a
tervnek, hacsak nem történt teljes taktikai meglepetés. Szerencsére ez sikerült, ami keleten meglehetősen váratlan esemény
volt. A tengerészgyalogos egységek szeptember Isth-én a tenger felől szálltak partra Incsonban, és kevés ellenállásba
ütköztek. Szeptember 22-én elfoglalták Szöult, és hat nappal később csatlakozott hozzájuk az Egyesült Nemzetek fő
offenzívája, amely Puszan felől a félszigetre hajtott. A KNK erőinek mintegy felét zsákmányolták, míg a maradék észak felé
menekült a 38. szélességi körön át Észak-Koreába. Ezt a határt az ENSZ-erők a hónap végén érték el.
A vörös-kínai döntés az észak-koreai beavatkozásról augusztus harmadik hete körül született meg, és október 15-én
kezdődött, kilenc nappal azután, hogy az amerikai csapatok átlépték a 38. szélességi kört Észak-Koreában. Egy ilyen
beavatkozás szinte elkerülhetetlen volt, mivel Vörös Kína aligha várhatta el, hogy hagyja, hogy az észak-koreai pufferállam
megsemmisüljön, és az amerikai csapatok elfoglalják a Jalu vonalát anélkül, hogy saját biztonsága védelmében lépéseket ne
tenne. Kína üdvözölte volna a 38. szélességi kör mentén húzódó határ helyreállítását, amelyet Oroszország a júniusi KNKtámadás felbujtásával oly gondatlanul tönkretett. Októberre attól tartottak, hogy az Egyesült Államok a koreai területet egy
Kína elleni általános háború bázisaként készül felhasználni. Egy ilyen háborúban a kínaiak arra számítottak, hogy A-bombák
célpontjává válnak, de úgy vélték, hogy túlélhetik, ha képesek lesznek megsemmisíteni az Egyesült Nemzetek koreai
támaszpontját a szárazföldi hadműveletek számára. Ennek megfelelően, amint világossá vált, hogy az amerikai erők a 38.
szélességi körön túl a Jalu folyóig fognak haladni, a kínaiak beavatkoztak, de nem azért, hogy visszaállítsák a 38. szélességi
kör határát, hanem hogy teljesen eltakarítsák az ENSZ-erőket Ázsiából.
Az 1950. október 15-én kezdődött kínai beavatkozás Koreában sokkal nagyobb meglepetést okozott, mint Inchon, és az
amerikai politikatörténet egyik legkeményebb vitáját, az úgynevezett Truman-MacArthur-vitát váltotta ki. A vita abból
fakadt,1 hogy MacArthur nem fogadta el kormánya stratégiai és politikai terveit, és szisztematikusan igyekezett azokat
aláásni és átirányítani, miközben e célból állandó kapcsolatban állt a sajtóval és az ellenzéki párt vezetőivel.
A Truman-kormányzat az inchoni győzelem után nem szándékozott megállni a 38. szélességi körnél, és remélte, hogy a
szöuli kormány alatt újraegyesítheti az országot. Valószínű, hogy egyedül ez váltotta ki a kínai beavatkozást, de hogy ezt a
lehetőséget csökkentse, Washington bizonyos korlátokat szabott MacArthur fellépésének, amelyeket hamarosan igyekezett
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megkerülni. Washington és Tokió egyaránt tudta, hogy a kínaiak mintegy 300 000 katonát tartottak bevetésre készen
Mandzsúriában, a Jalu folyótól északra, és hogy sem Oroszország, sem Kína nem próbálta újra felszerelni a szétzilált északkoreai erőket. A kínai beavatkozás megakadályozása érdekében a Fehér Ház megtiltotta, hogy Csang megtámadja a kínai
partokat, hogy magát Kínát tengeri blokád alá vonja (Korea természetesen blokád alatt állt), hogy megtámadja Kínát vagy
Szibériát a Jalutól északra, illetve hogy Észak-Korea meghódítása során nem koreai csapatokat alkalmazzanak a Jalu
közvetlen közelében.
1950. október 9-én MacArthur két repülőgépe megtámadott egy orosz légibázist hatvankét mérföldre orosz területen belül, és
mindössze tizennyolc mérföldre Vlagyivosztoktól. Hogy megbizonyosodjon arról, hogy MacArthur megértette e
korlátozások okait, Truman elnök másnap utasította MacArthurt, hogy október 15-én találkozzon vele a Wake-szigeten. A
két vezető hosszas megbeszélést folytatott, amelyben megismételték ezeket a korlátozásokat, de két hónappal Japánba való
visszatérése után MacArthur újra megkezdte a szinte napi interjúkat és leveleket, amelyekben e korlátozások ellen agitált.
Wake Islanden MacArthur tábornok biztosította Truman elnököt arról, hogy bármilyen kínai beavatkozás Koreában a
legvalószínűtlenebb, és mindenesetre olyan mértékű lenne, amelyet kezelni tudna. Miközben ő beszélt, az első kínai
egységek már átkeltek a Jalu folyón Mandzsúriából Észak-Koreába. Ezek október 26-án harcba bocsátkoztak, és október 30ra néhányukat elfogták. MacArthur továbbra is tagadta, hogy bármilyen jelentős kínai beavatkozás jelen lenne vagy
valószínűsíthető, és megpróbálta elriasztani azt egy
erőteljes támadással észak felé az észak-koreai maradványok ellen. Mivel nem álltak rendelkezésre amerikai csapatok a
félsziget teljes szélességében történő támadáshoz, erőit két külön támadásra osztotta a félsziget két oldalán, anélkül, hogy
közvetlen összeköttetés lett volna a kettő között, ahol jelentős rés maradt. Ráadásul MacArthur október 24-én megszüntette a
nem koreai erők kínai és orosz határhoz közeli bevetésére vonatkozó korlátozásokat. November 5-i különleges közleménye,
amely megnyitotta az észak felé irányuló offenzívát, úgy beszélt róla, mint amely "minden gyakorlati szempontból befejezi a
háborút", és "karácsonyra" hazahozza az Egyesült Nemzetek erőit.
November 26-ig a MacArthur-offenzíva csak mérsékelt ellenállással szemben gördült észak felé, de amint néhány ponton
elérte a Jalu határát, egy 33 hadosztályból álló gigantikus kínai offenzíva ellentámadásba lendült a két ENSZ-szárny közötti
résben.
MacArthur november 28-i közleménye a kínai támadásról mint "új háborúról" beszélt, amely "összetörte azokat a nagy
reményeket, amelyek szerint a kínaiak beavatkozása csak jelképes jellegű volt önkéntes és egyéni alapon " Azonnal ő
intenzív propagandakampányba kezdett, hogy elérje korábbi céljait, a part menti Kína elleni közvetlen támadásokat és a belső
pontok elleni légi támadásokat, és hogy átírja az előző hónap történetét, hogy saját akciói előre megfontolt és ügyes
válaszlépéseknek tűnjenek a kínai tervekre. Valójában november 28-i nyilvános nyilatkozata éles ellentétben állt a majdnem
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négy héttel korábbi, Washingtonba küldött magánüzenetével, amely a Jalu túlpartján lévő kínai erőket félmillió főre becsülte
56 reguláris hadosztályban, amelyet 370 000 körzeti biztonsági erő támogatott.....
A kínai támadás MacArthur szemében az amerikai helyzetet a Távol-Keleten két szélsőséges alternatíva közötti egyszerű
választásra redukálta: vagy totális háború Kínával és esetleg Oroszországgal szemben, hogy egyszer s mindenkorra
megsemmisítsük a világkommunizmust, vagy erőink azonnali evakuálása Koreából. Az előbbi szabad kezet adott volna a
Szovjetuniónak Európában; az utóbbi lehetetlenné tette volna számunkra, hogy a kommunista rágalmakkal szemben
ellenállást tanúsítsunk bármely kis államban, vagy akár a világ más részein élő nagyobb szövetségeseink részéről, és
tönkretette volna tekintélyünket Ázsiában és Afrikában. [E két lehetőség közül egyik sem igaz. Douglas MacArthur
tábornoknak igaza volt. Ő volt az amerikai történelem három legnagyobb katonai vezetőjének egyike. A másik két nagy
katonai vezető George Washington tábornok és George Patton tábornok volt. Ez a két katonai zseni sokkal hamarabb véget
vetett volna a háborúnak, és felszámolták volna a kommunizmust a Földön, ha az amerikai nép és a kongresszus tagjai
támogatják őket.] J. Lawton Collins és Hoyt S. Vandenberg tábornokok 1951. január 12-17. között tett gyors látogatása
Koreában meggyőzte őket arról, hogy a középső alternatíva, amely még mindig Washington politikája volt, nevezetesen DélKorea függetlenségének fenntartása, még mindig lehetséges.
Ahelyett, hogy elfogadta volna ezt az alternatívát, MacArthur fokozta a sajtóban az adminisztráció elleni sortüzét, valamint
számos üzenetét a washingtoni elszigetelődő republikánus politikusoknak. Egy decemberi utasítást, amely arra kötelezte,
hogy a kül- és katonapolitikával kapcsolatos nyilvános nyilatkozatait az illetékes minisztériumokkal tisztázza, néhány
hónapig büntetlenül megszegte. Az 1950-es kongresszusi választások katasztrofálisak voltak a
Az adminisztráció támogatói számára katasztrofálisak voltak, és mindkét párt elszigetelődési hívei számára sikeresek, és az
adminisztráció többsége mindkét házban szinte nullára csökkent.
Taft szenátor, az izolacionista blokk immár vitathatatlan vezetője azzal érvelt, hogy Dewey kormányzó "internacionalista"
megközelítése miatt veszítette el az 1948-as elnökválasztást, és hogy a saját, izolacionista alapokon nyugvó, az
adminisztrációval szembeni nagyarányú ellenállása győzött 1950-ben, és 1952-ben (látszólag saját maga számára) megnyeri
az elnökséget. Ezen az alapon erőteljes támadást indítottak Acheson külügyminiszter, a NATO és más európai amerikai
kötelezettségvállalások, valamint a külföldi segélyek és az amerikai szárazföldi erők bővítésére irányuló erőfeszítések ellen.
Truman azon törekvését, hogy négy hadosztályt küldjön Európába, és Eisenhower tábornokot tegye meg a NATO legfőbb
parancsnokává, hevesen ellenezte Taft (aki a NATO ratifikálása ellen szavazott) és Wherry szenátor, a republikánus
frakcióvezető. Minden erőfeszítést megtettek annak érdekében, hogy az Egyesült Államok védelmét a levegő és az óceánok
ellenőrzésére redukálják, anélkül, hogy tengerentúli erőkre vagy tengerentúli szövetségesekre lenne szükség. Mindez persze
egyszerűen a XIX. századi eszmékkel rendelkező emberek elutasítása volt a huszadik századi körülményekkel való
szembenézésre, és nagyban támogatta MacArthur engedetlenségét.
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Ez az engedetlenség és a tábornok szövetsége a Kongresszus republikánus ellenzékével 1951. április 5-én csúcsosodott ki,
amikor a képviselőház republikánus vezetője, Joseph Martin felolvasta a Kongresszus előtt MacArthur levelét, amely egy
széleskörű propagandisztikus támadás volt a Truman-kormányzat távol-keleti politikája ellen. Truman ezt ürügyként
használta MacArthur eltávolítására, bár a valódi ok az volt, hogy a tábornok szabotálta az amerikai és brit erőfeszítéseket,
amelyek a háború befejezéséről szóló tárgyalásokra irányultak a 38. szélességi kör mentén.
Öt nappal azután, hogy a MacArthur-Martin levelet felolvasták a kongresszusban, Truman eltávolította a tábornokot minden
távol-keleti parancsnokságáról. Ezt az izolacionista ellenzék MacArthur nagy diadalmas hazatérésére használta fel. A
republikánus vezetők nyilvánosan az elnök felelősségre vonásáról beszéltek; Nixon szenátor az elnök kongresszusi
elmarasztalását és MacArthur visszahelyezését parancsnokságaiba akarta, mivel eltávolítása "a világkommunizmus
megbékítése" volt. McCarthy szerint az elnök részegen hozta meg a döntést, William Jenner szenátor pedig a szenátus
padsoraiból így nyilatkozott: "Ez az ország ma egy titkos belső kör kezében van, amelyet a Szovjetunió ügynökei
irányítanak. Azonnal ki kell vágnunk ezt az egész rákos összeesküvést a kormányunkból. Egyetlen lehetőségünk, hogy vádat
emelünk Truman elnök ellen, és kiderítjük, ki az a titkos, láthatatlan kormány, amely oly ügyesen vezette országunkat a
pusztulás útjára." Az ehhez hasonló vélemények gyakoriak voltak a következő néhány évben, mind a nyilvánosság előtt,
mind a magánéletben.
MacArthur közel tizenöt év távollét utáni visszatérése az Egyesült Államokba a népi hisztéria elképesztő megnyilvánulásává
épült fel. San Franciscóban való landolásakor félmillió ember fogadta a város történetének egyik legnagyobb forgalmi
dugójában. A washingtoni repülőtéren április 19-én éjfél után a tömeg elszabadult. Aznap délután a kongresszus együttes
ülése előtt és az egész országra kiterjedő televíziós közvetítésben olyan beszédet mondott, amely a régimódi ékesszólástól a
tiszta sonkáig terjedt. Azzal fejeződött be, hogy
pátosszal: "A régi katonák sosem halnak meg, csak elhalványulnak. És mint a ballada öreg katonája, most én is lezárom
katonai pályafutásomat, és egyszerűen elhalványulok - egy öreg katona, aki megpróbálta teljesíteni a kötelességét, ahogy
Isten adta neki a fényt, hogy lássa ezt a kötelességet. Viszontlátásra." Ezt követően Washingtonban 250 000 néző előtt
parádéztak, de az igazi csúcspontot másnap New Yorkban érték el, amikor hat és fél órán keresztül több mint hétmillió
ember, tizenkilenc mérföldes parádéútvonalon elterülve, hangosan éljenezte a tábornokot.
Ez a tömeg kétszer akkora volt, mint az a tömeg, amely Eisenhower 1945-ös, Németország legyőzése utáni európai
visszatérését látta.
A tábornok nem halványult el azonnal. Májusban már újra Washingtonban volt, mint a vád koronatanúja az ország távolkeleti politikáját vizsgáló kongresszusi vizsgálatban. A meghallgatásokra csak azoknak az elenyésző töredéke figyelt oda,
akik két héttel korábban olyan szívből éljenezték a tábornokot. Ez sajnálatos volt.
MacArthur komolyan állította, hogy politikája a kommunista Kína teljes vereségéhez vezethet a szárazföldi erők növelése
nélkül, egyszerűen Kína tengeri és gazdasági blokádjával, a kínai ipar elleni légitámadással és azzal, hogy "leveszi a leplet"
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Csang Kaj-sekről. Ezen az alapon azonnali győzelmet ígért, minimális kockázattal és veszteségekkel. A kormány politikája,
hangsúlyozta, nem a győzelem volt, hanem "a határozatlan harc folytatása, a csapatoknak nincs más feladata, mint az
ellenállás és a harc ... a vérontás folyamatos és határozatlan ideig tartó meghosszabbítása".
Mások, köztük az ország vezető katonai szakértői és az egyesített vezérkari főnökök későbbi tanúvallomásai ... elutasították
MacArthur elképzeléseit, mint irreálisakat és lehetetleneket: A kínai ipar bombázása nem fosztaná meg a kínaiakat a katonai
utánpótlástól, mivel arzenáljaik a Szovjetunióban voltak; egy gazdasági és tengeri blokád nem tudna komolyan ártani egy
olyan önellátó országnak, mint Kína, amelynek nyílt szárazföldi határai vannak, és egyáltalán nem is lehetne hatékony,
hacsak az aktív katonai harc a szárazföldön nem növelné a fogyasztás mértékét; az ilyen politikák elfogadására irányuló
erőfeszítések elidegenítenék az Egyesült Államokat a szövetségeseitől és az ENSZ-től, és veszélyeztetnék az egész
szovjetellenes álláspontot Európában. [Természetesen ez nem igaz. Az adminisztráció egyszerűen csak végrehajtotta a
Roosevelt, Churchill és Sztálin által Jaltában kötött titkos megállapodásokat. Természetesen ezek a titkos megállapodások
ismeretlenek voltak az amerikai nép és a kongresszus legtöbb tagja előtt].
Kevés amerikai követte az érveket idáig, de MacArthur új hadüzenetet adott az ellenzéknek: "A háborúban a győzelmet nem
lehet helyettesíteni". Ezt a jelszót, amelyben sem a háborút, sem a győzelmet nem határozták meg, fegyverként használták az
új-izolacionisták, a pártos republikánusok és ... Jobboldal több mint egy évtizeden át, bár 1960-ra ez a vád arra a vádra
rövidült, hogy a demokraták a "győzelem nélküli politikát" támogatják. Egy évtizedes ismételgetés után sokan komolyan
hitték, hogy a kommunizmust lehetetlen megállítani totális atomháború nélkül, és hogy a kölcsönös megsemmisítés helyett a
folyamatos túlélés nem tekinthető győzelemnek! A béke megbékéléssé vált.
Ezek az új-izolacionista politikák ... nagy nyomást gyakoroltak a Truman-kormányzat utolsó két évére, egyre irreálisabb
irányba terelve azt. 1951-ben
Taft szenátor egy hármas programot szorgalmazott: csökkentett katonai felkészültség, csökkentett kormányzati kiadások és
agresszívabb külpolitika a Távol-Keleten. Ezt a kombinációt csak úgy lehetett támogatni, ha számos olyan dolgot
feltételeztek, ami nem volt igaz. Az egyik ilyen az volt, hogy Csang Kaj-sek rendszere Formózában még mindig nagyhatalom
volt, Vörös Kína viszont az összeomlás szélén állt, sőt annyira meggyengült, hogy Csangot lelkesen üdvözölnék, ha csak
partra szállna a szárazföldön. A jelen e valószerűtlen verzióját csak a múlt hasonlóan valószerűtlen verziója tarthatta fenn,
miszerint a vörös győzelem Kínában a Roosevelt és Truman demokrata kormányainak Csianggal szembeni ellenállásának
elkerülhetetlen következménye volt, és hogy ezt az ellenállást az okozta, hogy a kormányokon belül felülről lefelé
kommunisták és kommunista szimpatizánsok léteztek. Mivel szinte minden szakértő, beleértve a tudósokat, a területi és
tárgyi szakértőket, valamint a katonákat, nem fogadta el ezt a verziót, sem a múltra, sem a jelenre vonatkozóan, minden
szakértőt gyanúsnak tekintettek, és megsértették vagy figyelmen kívül hagyták. Valójában a művelt vagy gondolkodó
embereket általában elutasították.
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Ehelyett a "gyakorlatias emberekre" helyezték a hangsúlyt, akiket úgy határoztak meg, mint akik "találkoztak egy fizetési
listával vagy vittek egy körzetet". Ezáltal a bájos körbe felvették a helyi rangú üzletembereket és politikusokat (mint például
Wherry szenátor). [Természetesen a későbbi történelem és a titkos kormányzati dokumentumok közzététele alátámasztotta,
hogy Kínát szándékosan veszítették el a kommunisták számára].
Összességében a neo-izolacionista elégedetlenség a tudatlanok [szándékosan tájékozatlanok] lázadása volt a tájékozottak
vagy műveltek ellen, a tizenkilencedik századé a huszadik század megoldhatatlan problémái ellen, Tom Sawyer
középnyugati részének lázadása a kozmopolita Kelet ellen J. P. Morgan and Company, az öreg Siwash a Harvard ellen, a
Chicago Tribune a Washington Post vagy a New York Times ellen, az egyszerű abszolútumok a bonyolult relativizmusok
ellen, az azonnali végső megoldások a hosszú távú részleges enyhítések ellen, a határmenti aktivizmus az európai
gondolkodás ellen, az élet minden 1915 óta felmerült bonyolultságának azonnali elutasítása az 1905-ös egyszerűségekhez
való nosztalgikus visszatérés javára, és mindenekelőtt az 1880-as olcsó, átgondolatlan és felelőtlen nemzetközi biztonsághoz
való visszatérés vágya.
Ez a ... lendület 1948-1955-ben nagy hullámban söpört végig az Egyesült Államokon, amelyet önérdekű egyének százezrei
támogattak, különösen a reklám és propaganda házalói, és amelyet már nem a viszonylag lekötött ...
Wall Street nemzetközi pénzügyei, hanem annak utódai, az olyan új ipari tevékenységekből származó, önfinanszírozó ipari
nyereségek szabadon hozzáférhető nyereményei, mint a légierő, az elektronika, a vegyipar, a könnyűfémek vagy a földgáz,
amelyek, bár teljes mértékben a kormányzati kiadásoktól vagy a korlátozott természeti erőforrások (mint az urán vagy az
olaj) kormány által védett kiaknázásától függtek, úgy tettek maguk és hallgatóik előtt, hogy jólétük kizárólag a saját
okosságuknak köszönhető. E lista élén az új milliomosok álltak, élükön a texasi és délnyugati olaj- és földgáz-merítőkkel,
akiknek vagyona trükkös adórendelkezéseken és kormány által támogatott közlekedési rendszereken alapult.
Ez a váltás minden szinten végbement, az újságok képregényeinek változó ízlésétől kezdve (a "Mutt and Jeff"-től vagy a
"Bringing Up Father"-től a "Steve Canyon"-ig vagy a "Little Orphan Annie"-ig), az "American Establishment" hatalmi
kapcsolatrendszerében bekövetkezett mélyreható változásokig." Ez nyilvánvaló volt a
magának a J. P. Morgan-nek a hanyatlásában, a mélyen névtelen (1861-ben alapított) társulati státuszától az 1940-ben
részvénytársasággá alakulásáig, majd a végső eltűnéséig, amikor 1959-ben beolvadt a legfőbb banki leányvállalatába, a
Guaranty Trust Company-ba. A bejegyzetté válás azt az igényt tükrözte, hogy elkerüljék az örökösödési adó hatásait, míg a
végső eltűnés alapja a nagy értékpapír-bejegyzés relatív csökkenése volt, szemben az ipari önfinanszírozás nagymértékű
növekedésével (amelyet leginkább a du Pont és hosszú ideig leányvállalata, a General Motors vagy a Ford képviselt).
Ennek az eltolódásnak a kevésbé nyilvánvaló következményeit egy történet illusztrálta, amely 1948-ban az Ivy League
körökben terjedt el a Columbia Egyetem új elnökének megválasztásával kapcsolatban. Az egyetemek közül ez állt a
legközelebb a J. P. Morgan and Companyhoz, és az elnök, Nicholas Murray Butler volt Morgan legfőbb szóvivője az
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elefántcsontparti termekből. Morgan befolyása alatt választották meg, de az 1930-1948-as események, amelyek annyira
meggyengítették Morgant a gazdasági rendszerben, gyengítették befolyását a Columbia kuratóriumában is, mígnem
nyilvánvalóvá vált, hogy Morgan nem rendelkezik az utód megválasztásához szükséges szavazatokkal. Morgan (azaz Tom
Lamont) azonban rendelkezett a szavazatokkal a status quo megőrzéséhez, és ennek megfelelően Butler elnököt mindaddig
megtartották a pozíciójában, amíg már régen nem volt fizikailag képes ellátni annak feladatait. Végül nyugdíjba kellett
vonulnia. Lamont és szövetségesei még ekkor is képesek voltak megakadályozni az utód kiválasztását, és elhalasztották azt,
az egyetem kincstárnokát megbízott elnökké téve, abban a reményben, hogy a kuratóriumban bekövetkező kedvező változás
lehetővé teszi, hogy Morgan ismét kinevezhessen egy Columbia-elnököt.
F ate másképp rendelkezett, mert Lamont 1948-ban meghalt, és nem sokkal később a kuratórium egy Thomas Watson, az
International Business Machines munkatársa vezette bizottságot hatalmazott fel az új elnök keresésére. Ez nem az a terület
volt, ahol az IBM zsenije a leghatékonyabban működött. Egy washingtoni üzleti útja során egy barátjának bízta meg
problémáját, aki segítőkészen azt javasolta: "Gondoltál már Eisenhowerre?". Ezzel Milton Eisenhowerre gondolt, aki akkor a
Penn State, később a Johns Hopkins elnöke volt; Watson, aki láthatóan nem gondolt azonnal az Eisenhower család e kevésbé
ismert tagjára, megköszönte barátjának, és megkezdte azokat a lépéseket, amelyek hamarosan Dwight Eisenhowerből két
szerencsétlen évig a Columbia elnökévé tették.
Az 1950-1952-es közvélemény előtt a Truman-kormányzatnak némi engedményt kellett tennie a neo-izolacionizmus
hatalmának. A kormányban létrehozták a felforgatók kiszűrésére szolgáló lojalitásprogramot; az 1951. májusi MacArthurmeghallgatásokon Dean Acheson megígérte, hogy Vörös Kínát semmilyen körülmények között nem veszik fel a nemzetek
közösségébe; növelték a Csiangnak nyújtott segítséget és támogatást; és John Foster Dulles-t bevonták a
külügyminisztériumba. E változtatások egyike sem segítette a Truman-kormányzat népszerűségét, amint azt az 1952-es
választások egyértelműen megmutatták, de jelentős hatással voltak a történelemre. Az egyik ilyen volt Dulles sikere a
Japánnal kötendő békeszerződés elérésében (1951. szeptember 8.).
Dulles, akárcsak a Columbia-elnökség, egy korábbi Morgan-szatellit volt, wl1icll elveszett, körülbelül ugyanabban az időben
és ugyanezen okok miatt. A Sullivan and Cromwell, a Morganhez szorosan kapcsolódó Wall Street-i jogi cégek egyikének
partnereként Dulles
az 1940-es évek végéig a Morgan szőlőjében tevékenykedett. A külügyi kétpártiság korai szószólója (a Wall Street
specialitása), 1945-ben került be először demokrata külügyminisztériumi körökbe, nagyrészt Morgan szponzorálásával, mint
Stettinius külügyminiszter tanácsadója a San Franciscó-i konferencián. Ezek a kapcsolatok folytatódtak különböző
találkozókon és konferenciákon, főként az ENSZ-ben és a háború utáni négy külügyminiszteri konferencián 1945-1949-ben.
De 1948-ban változás következett be, amikor Dulles természetszerűleg túlzó személyes ambíciói kicsúsztak a kezéből,
ugyanakkor eltávolodott azoktól a Wall Street-i konstellációktól, amelyekhez egész pályafutása során kötődött.
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Nyilvánvalóan úgy döntött, hogy egyedül is előbbre juthat, különösen azáltal, hogy alkalmazkodik a neo-izolacionizmus
dagadó áradatához. Ennek a változásnak a jele volt, hogy Dewey New York-i kormányzó 1949 júliusában kinevezte az
Egyesült Államok szenátusába, és ekkor mondott le a Sullivan and Cromwell cégnél. Az 1949. novemberi választásokon
Dulles a teljes szenátori ciklusra a szintén Wall Street-i hátterű Herbert Lehman baltás kormányzóval szemben szenvedett
vereséget. A kampányban Dulles megpróbálta Lehmant kommunista hajlamokkal rendelkezőnek beállítani, és odáig ment,
hogy azt mondta, Lehman megválasztása lehetővé tenné a kommunisták számára, hogy "újabb győzelmet arassanak az itteni
hivatalba jutásért folytatott harcukban". [Fontos emlékezni a régi Morgan-trükkre, hogy mindkét pártba beszivárognak, hogy
a politikát egy előre meghatározott útra tereljék...].
E választási vereséget követően visszavonultan Dulles folytatta az izolacionizmus és az egyoldalúság irányába való
elmozdulását, amely folyamatot a Life magazinban 1952. május 19-én megjelent "A Policy of Boldness" című cikke,
valamint az ezt követő erőfeszítései tettek teljessé, hogy Eisenhower elnököt megakadályozza abban, hogy fellépjen a
McCarthy-izmus ellen. Ezt a mozgalmat Európa növekvő elhanyagolása és az ottani legfőbb szövetségeseinkkel szembeni
ellenállás, valamint a Távol-Kelettel és a stratégiai atombombák gyógyító erejével kapcsolatos növekvő aggodalom
jellemezte...
A japán békeszerződés Dulles egyik utolsó konstruktív eredménye volt, és a Szovjetunió támogatása nélkül jött létre, amely
nem volt hajlandó aláírni azt. A kommunista Kínát szintén kizárták. A szerződés fő célja az volt, hogy a csendes-óceáni
háborút egy nagyobb biztonsági struktúrában fejezze be, amely a korábbi ellenségeket kölcsönös biztonsági rendszerbe
kötötte. Három részből állt: a Japánnal kötött békeszerződés, amely elfogadta a már elcsatolt területek és szigetek elvesztését;
az ANZUS-szerződés, amely szövetségbe hozta Ausztráliát, Új-Zélandot és az Egyesült Államokat; valamint egy kétoldalú
kölcsönös védelmi paktum Japán és az Egyesült Államok között.
Az amerikai közvélemény neo-izolacionista hullámzása annyira megbénította a Truman-kormányzat cselekvési szabadságát,
hogy képtelen volt tárgyalni a koreai háború bármilyen rendezéséről. Minden tárgyalási kísérlet "megbékítés" vagy "árulás"
kiáltásokat váltott ki. Ráadásul a kommunisták, bár hajlandóak voltak tárgyalni, nem mutattak hajlandóságot a
megállapodásra, aminek következtében a tárgyalások két évig a koreai Panmunjon elszigetelt katonai negyedében kúsztak. A
Kreml nagyon is hajlandó volt arra, hogy Amerika embereit, pénzét és figyelmét Koreában tartsa, és minden nap talált egy
újabb érvet, amelyet akadályként a tárgyalások elé vethetett. A legtöbb ilyen akadály a hadifoglyok elhelyezésével volt
kapcsolatos, akik közül több ezren nem akartak visszatérni a kommunista területre, míg mindössze huszonegy fogságba esett
amerikai nem volt hajlandó visszatérni az Egyesült Államokba. Egyszerűen azzal, hogy ragaszkodtak ahhoz, hogy minden1
foglyot vissza kell kényszeríteni a visszatérésre, a kommunisták időben korlátlanul meghosszabbíthatták a tárgyalásokat, és
így elhalaszthatták azt a napot, amikor az Egyesült Államok szabadon fordíthatja embereit és erőforrásait más, a
Szovjetunióhoz közelebb eső és így számára veszélyesebb területekre, például Európára.
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Csak Sztálin 1953 márciusában bekövetkezett halála törte meg ezt a patthelyzetet. Amint az első zűrzavar ezen a kérdésen
átmenetileg elmúlt, lehetővé vált a koreai fegyverszünet megkötése, amihez hozzájárult az új republikánus kormány januári
washingtoni hivatalba lépése. A fegyverszünetet 1953. július 27-én írták alá, 37 hónapos háború után, amelyben az Egyesült
Államok 25 000 halottat, 115 000 egyéb áldozatot és mintegy 22 milliárd dollárnyi költséget vesztett.
A koreai háború teljesen más hatással volt a tudósokra, a demokrata vezetőkre, a hadseregre, a haditengerészet egy részére, a
stratégiai értelmiségiek új csoportjára és általában a nem középosztálybeli művelt emberekre, mint a neo-izolacionistákra, a
republikánus vezetőkre, a légierőre, a nagyvállalatokra és az újonnan alakuló ... Jobboldali publicisták. Az utóbbi csoportok
számára ez egy teljesen felesleges és frusztráló élmény volt, amely ellenfeleik alkalmatlanságából vagy árulásából fakadt,
egy olyan aberráció és visszavetítés az első világháborúhoz, amelynek soha nem szabad megengedni, hogy megismétlődjön.
Az előbbi csoportosulás számára azonban a koreai korlátozott háború a nukleáris patthelyzet elkerülhetetlen következménye
volt, amely a kommunista agresszió és a puffer peremvidék forradalmi elégedetlenségének természetéből fakadt, és a jövőben
állandóan fenyegető lehetőségként fog fennállni, akár magában Koreában, akár a kommunista blokk peremén lévő tucatnyi
más helyen. Ennek megfelelően ez a vegyes összefogás, tudósai és liberálisai vezetésével elkezdett dolgozni azon, hogy
megerősítse Amerika képességét, hogy szembenézzen minden új, Koreához hasonló kihívással. Katonai értelemben ez
elkerülhetetlenül olyan erőfeszítésekhez vezetett, amelyek célja Európa és Amerika korlátozott háborúra való képességének
növelése volt, bármi áron. A jobboldal, mint az anyagi kényelem védelmezői, nem volt hajlandó részt venni egy ilyen
erőfeszítésben, pusztán a költségek alapján, és hamarosan meggyőződtek arról, hogy ez szükségtelen.
A koreai taktikai tapasztalatok világosan megmutatták, hogy sem a fegyverek, sem a kiképzés nem áll rendelkezésünkre a
korlátozott háborúhoz, és hogy a légierőnek a stratégiai fegyverek hatékonyságára vonatkozó állításai ugyanolyan irreálisak,
mint amilyenek a Douhet óta voltak. Még a taktikai légi egységek is hatástalanok voltak, főként azért, mert azokat egy külön
szolgálatban tervezték és használták, amelyet a "nagy bombázó" tábornokok uraltak. A leghatékonyabb munkát olyan
eszközökkel végezték, mint például a helikopterek, amelyeket a légierő nem volt hajlandó tanulmányozni vagy
megrendelni...
E gyengeség orvoslására 1950 őszén a hadsereg légi hadviseléssel foglalkozó szakemberét, James M. Gavin tábornokot egy
tudósokból álló csapattal együtt Koreába küldték. Akkoriban Gavin tábornok, a hősies 82. légideszant hadosztály régi tisztje,
nagyon aggódott a légierő azon törekvése miatt, hogy monopolizálja az egész levegőt és az összes nukleáris fegyvert, hogy
neheztelt a haditengerészet és a tengerészgyalogság légi közlekedés birtoklása miatt, és hogy nem volt hajlandó hatékony
taktikai támogatást biztosítani a levegőből a szárazföldi erők számára, illetve nem volt hajlandó megvásárolni a szárazföldi
csapatok megfelelő légi mobilitásához szükséges felszerelést, mind az emberek, mind az utánpótlás tekintetében. A csapat
Gavin tábornokkal 1950 szeptember-novemberében a Távol-Keletre utazó tudósok csoportjába tartozott C. C. Lauritsen, a
Kaliforniai Technológiai Intézet fizikaprofesszora, aki a második világháborúban a haditengerészet és a légierő rakétáinak
egész sorát fejlesztette ki, és a háború utolsó évében Oppenheimer asszisztense volt Los Alamosban; dr.
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William B. Shockley, a Bell Telephone Laboratories munkatársa, a tranzisztor kifejlesztője, aki 1956-ban Nobel-díjat kapott;
és Dr. Edward Bowles, az MIT munkatársa, a II. világháborúban a radar katonai alkalmazásainak fő szakértője.
A megbeszéléseikből 1951-1952-ben egy sor olyan tudományos kutatási projekt született, amelyek mélyreható hatással
voltak az amerikai védelmi képességekre. A Vista projekt, amelynek elnöke Lee DuBridge, a Caltech elnöke, helyettese
pedig Lauritsen volt, a védelmi problémák átfogó tanulmányát készítette el a Védelmi Minisztérium számára.
Általánosságban arra törekedett, hogy olyan jól felszerelt, sokoldalú védelmi létesítményt érjen el, amely képes hatékonyan
reagálni bármilyen mértékű agresszióra, és ezt szárazföldön, tengeren vagy levegőben is megteheti. Egyik fő törekvése az
volt, hogy taktikai légi erőt szerezzen a szárazföldi erők számára, és a taktikai nukleáris fegyverek, valamint az 50-300
mérföldes hatótávolságú rakétákon hordozható nukleáris robbanófejek kifejlesztésével ellensúlyozza az Európában
tömegesen felvonuló szovjet hadsereget, hogy az orosz gyalogság erőszakos szétszórása a megsemmisítés elkerülése
érdekében jelentősen csökkentse annak támadó hatását. Ezeket a fegyvereket arra is fel lehetne használni, hogy a hadsereg
irányítása alá kerüljön a "minden időjárás" taktikai bombázási támogatás, amely felváltaná a légierő taktikai bombázását,
amely Koreában annyira hatástalannak bizonyult.
A Vista-jelentés, amelyet 195Z februárjában nyújtottak be a haderőnemek titkárainak, legalább egy tucatnyi javaslatot tett,
amelyek közül végül legalább tízet meg is valósítottak, annak ellenére, hogy a jelentést soha nem fogadták el. Az elutasítás
oka a légierő heves ellenállása volt, amely a jelentés nagy részét nem szerette, de valósággal felrobbant, amikor az 5.
fejezetben azt találták, hogy a jelentés a nukleáris anyagok felosztását javasolja a három szolgálat között. A légierő
határozottan elutasította, hogy bármilyen hasadóanyagot átadjon a többi szolgálatnak. Először azt állította, hogy nincs elég.
Amikor hónapokig tartó viták során bebizonyosodott, hogy van bőven, a légierő egyszerűen megháromszorozta a
szükségleteit. Amikor a légierő felfedezte, hogy Oppenheimer írta az 5. fejezet bevezető részét, a sorsa megpecsételődött.
Történetek keringtek a megbízhatatlanságáról, és végül azt mondták, hogy valahogyan átírta és beillesztette az 5. fejezetet
anélkül, hogy a bizottság tagjai tudták volna, mit csinál.
A Charles-projekt és a folytatása, a Lincoln-projekt ugyanúgy ellenszenves volt a légierő számára, bár a légierő
kezdeményezte őket. "Charles" azt javasolta, hogy hozzanak létre egy állandó kutatólaboratóriumot a légvédelem technikai
problémáinak tanulmányozására. Ennek megfelelően 1951 szeptemberében az MIT-ben létrehozták a Lincoln
Laboratóriumot. Ennek végül 1600 fős személyzete volt, évi 20 millió dolláros költségvetéssel. Különleges nyári Lincolnprojektjében 1951-ben a Vista-projekt számos tudósa, például DuBridge, Lauritsen, Zacharias és Oppenheimer is részt vett; a
projekt becslése szerint a szovjet légitámadás elleni amerikai védelem siralmasan gyenge, és nem számíthatott arra, hogy a
támadó repülőgépek több mint 20 százalékát le tudja ütni, ami túlságosan alacsony arány ahhoz, hogy elfogadható legyen a
nukleáris hadviselésben.
Az 1.incoln projekt 70 százalékos "megsemmisítési arányt" tűzött ki minimális célként, és javasolta egy Távoli Korai
Figyelmeztető Radarfelderítő Hálózat létrehozását Kanadában és az Egyesült Államokban.
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Grönlandra (az úgynevezett "DEW-vonal"), a mélységi légvédelem (DAD) keretében a vadászgépek és rakéták sokkal jobb
elfogását, valamint egy bonyolult, integrált, automatikus légvédelmi kommunikációs rendszer kifejlesztését.
E program költségei, több milliárd dollár, nem tették a légierő számára annyira üdvözlendővé. Ennek leküzdésére a légierő
támogatói azt a pletykát terjesztették, hogy egy tudósokból álló klikk, amelyet "ZORC"-nek (Zacharias, Oppenheimer, Rabi
és Charles Lauritsen) neveztek el, arra készült, hogy tönkretegye a SAC-ot azzal, hogy kidolgozza, vagy úgy tesz, mintha
kidolgozná az Egyesült Államok majdnem tökéletes légvédelmét. Így a DEW DAD a SAC támogatói szerint Amerika
Maginot-vonala lett volna, amely mögött az ország tehetetlenül csődbe ment volna a költségek miatt.
100 milliárd dollárba kerülne. A légierő a Lincoln Laboratórium költségvetése feletti ellenőrzéséből kifolyólag sikeresen
kényszerítette az MIT-t a DEW DAD-jelentés elhallgatására; legalábbis azt soha nem tették közzé. De a történet egy része,
beleértve a ZORC-ról szóló rémtörténetet is, megjelent a Fortune magazin májusi számában, a többi rész pedig az 1954-es,
Oppenheimer biztonságáról szóló meghallgatáson derült ki.
A harmadik jelentős erőfeszítés a tudósok amerikai túlélésért folytatott kampányában az 1950-es évek elején az East River
projekt néven volt ismert. Ezt szintén a légierő kezdeményezte, 195Z elején, és a polgári védelem problémáját tanulmányozta
egy tudományos csoport, amelyet Lloyd Berkner, az Associated Universities munkatársa vezetett. Fantasztikusan drága
programot szorgalmazott a légiriadó, a polgári védelmi óvóhelyek és a radarok decentralizálása terén, de keveset tettek érte.
Mivel egy ilyen védelmi rendszer kétségtelenül milliók életét menthetné meg egy esetleges totális nukleáris háborúban, és
lehetővé tenné az Egyesült Államok számára, hogy ellenálljon egy szovjet "első csapásnak", az ajánlások végrehajtásának
elmaradása egyértelműen a költségeknek tulajdonítható, egy olyan összegnek, amelyet sokan úgy érezték, hogy nem
engedhetünk meg magunknak, és amelyet a légierő meggyőződése szerint sokkal jobban el lehetne költeni a SAC
támadóerejének kiépítésére. Az összeg egy részét valóban erre a célra fordították.
A légierőnek, amelynek 1950 júniusában, a koreai háború kezdetén 48 szárnya volt (ebből 18 a SAC-ban), 1952 júliusában,
az elnökválasztási kampány kezdetén 95 szárnya volt, és 1953 végén, az utolsó Truman-költségvetésben 110 szárnya volt
(ebből 42 a SAC-ban). Ezekben az években, amelyek a Truman-korszak utolsó négy költségvetését fedik le, a
nemzetbiztonsági kiadások az 1949-1950-es 13 milliárd dollárról 1952-1953-ban több mint 50 milliárd dollárra emelkedtek.
Ennek a növekedésnek egy jelentős részét a tudósok által javasolt változtatásokra fordították, mint például a DEW-vonal, a
szárazföldi haderő 10 hadosztályról 20 hadosztályra történő növelése és a légi szállítás növelése. Ennek következtében az
amerikai hatalom a szovjet hatalomhoz viszonyítva 1953 vége felé érte el a háború utáni időszak legmagasabb pontját. Ezt
követően az 1958-1963 közötti rakétaversenyben bekövetkezett fellendüléséig veszített a pozíciójából. A korábbi kiépítés
irányvonalait, ahogyan azt az 1950-1952-es különböző tudományos védelmi projektek javasolták, az NSC 141-ben egy
általános áttekintésben foglalták össze a hivatalba lépő Eisenhower-kormányzat számára. Ez a dokumentum nem
helyettesítette, hanem kiegészítette a légvédelem, a polgári védelem és a közel- és távol-keleti katonai segítségnyújtás terén
tett intenzívebb erőfeszítéseket.
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68. fejezet - Az Eisenhower-csapat, 1952-1956

A Truman-kormányzat utolsó két évét a pártos propaganda hullámai jellemezték, amelyek meglehetősen elfedték az amerikai
védelmi helyzetben bekövetkezett jelentős javulásokat. Az amerikai népet irritálta és zavarba ejtette a koreai patthelyzet,
pontosan úgy, ahogyan azt a szovjetek szándékozták. Az egyének életének megzavarása egy olyan háborúban, amely nem
volt háború, amelyben úgy tűnt, hogy semmit sem sikerült elérni a felesleges áldozatokon kívül, és amely a háború utáni
gazdasági fellendülés örömeit megzavarta a katonai szolgálattal, a hiányokkal, a korlátozásokkal és a megélhetési költségek
inflációjával, nem tudott nem elégedetlenséget szítani. A republikánus-dixiekrata szövetség a kongresszusban lehetetlenné
tette, hogy a belpolitikai problémákkal határozottan foglalkozzanak, vagy az elnöki hivatal független hatáskörén kívül a
külpolitikai problémákkal. És mindezek során az ország mozgósított gazdagsága a sajtó nagy részével szövetségben
folyamatosan a "kommunisták Washingtonban", a "húszéves árulás" vagy a "Missouri-banda korrupciója" jelszavakat
hangoztatta a Truman-kormányzatban, és a felforgatással átitatott inkompetencia és ügyetlenkedés általános képét keltette. E
kép kialakításában a Republikánus Párt vezetői teljesen elkötelezték magukat a ... [politikája] a neo-izolacionisták és a ...
Jobbra.
1951 júniusában McCarthy szenátor 60 000 szavas beszédet tartott a szenátusban, amelyben Marshall tábornokot
"hazugságtól átitatott emberként" támadta, aki "a hazugsághoz folyamodik, amikor csak neki megfelel", aki egyike az
amerikai külpolitika tervezőinek, amelyet "a kormány magas rangú emberei [akik] arra szövetkeznek, hogy katasztrófába
sodorjanak minket ... egy olyan gyalázatos összeesküvés, amely olyan fekete, hogy amikor végül lelepleződik, a megbízói
örökre megérdemlik minden becsületes ember rosszindulatú ítéletét".
Amikor Truman megpróbálta megvédeni beosztottjait, amit Dulles határozottan megtagadott, amikor 1953-ban
külügyminiszter lett, Taft szenátor megtámadta az elnököt az emberi tisztességnek az angol nyelvű világ bevett jogi
kiváltságaival való ilyen kombinációja miatt: Taft szerint tévedett, amikor "feltételezte a külügyminisztériumban említett
összes személy ártatlanságát Akár McCarthy szenátor is
jogi bizonyítéka, hogy túl- vagy alulértékelte-e az ügyét, az kevésbé fontos. A kérdés az, hogy a kommunista befolyás a
külügyminisztériumban még mindig létezik-e". A kor tendenciáit követve Taft megfordította a koreai háború korábbi
támogatását, és "szükségtelen háborúnak", "teljesen haszontalan háborúnak" nevezte, olyan háborúnak, amelyet "Truman
elnök a Kongresszus vagy a nép legkisebb felhatalmazása nélkül kezdett el".
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A republikánus álláspont félhivatalos változata John Foster Dulles "A Policy of Boldness" című cikkében jelent meg, amely
1952. május 19-én jelent meg a Life-ban. Ez a "megfékezés" elutasítását szorgalmazta a "felszabadítás" javára, amelyet
kisebb költségvetésből és a fegyveres erők csökkentésével kell megvalósítani, ami a közeljövőben végleges győzelemhez
vezet. A valóságnak tett minden engedményt eleve elutasítottak: magát a megfékezést a szovjet nyomásra adott töredékes
reakcióként, negatív, végtelen és részleges reakcióként, "taposómalom politikaként kárhoztatták, amely a legjobb esetben is
talán addig tarthat bennünket ugyanott, amíg kimerülten össze nem esünk". Ezek helyett Dulles felszabadítást és masszív
megtorlást ajánlott. E kettő nem volt kifejezetten összekapcsolva, mivel, úgy látszik, az előbbit (elsősorban Kelet-Európára
alkalmazva) egyszerűen azzal lehetett volna elérni, ha világossá válik, hogy az Egyesült Államok ezt akarja. Legalábbis
Dulles úgy vélte, hogy ez akkor fog bekövetkezni, amikor az amerikai politika "nyilvánosan" megteszi.
hogy azt akarja és elvárja, hogy a felszabadulás bekövetkezzen". Ennek katasztrofális következménye
... [politika] 1956-ban jelentkezett, amikor Kelet-Németország és Magyarország fellázadt az oroszok ellen, és a szovjet
tankok szétverték őket anélkül, hogy Dulles egy kezet is emelt volna segítségül. Az azonnali tömeges megtorlással való
fenyegetés, mint az egyetlen fegyver, amellyel az Egyesült Államok elfogadhatóbb politikára bírhatná Oroszországot,
ugyanilyen irreális volt. Senki, még Dulles sem merte alkalmazni a Szovjetunió megtorló képességével szemben. A nukleáris
zsarolás rossz, de az olyan nukleáris zsarolás, amelyben a zsarolónak nincs szándéka vagy lehetősége a büntetés kiszabására,
értelmetlen és veszélyes - kivéve talán, ha az ilyen fenyegetések segítenek választásokat nyerni.
Eisenhower számára 1952-ben ez segített választást nyerni. A jelöltnek nem voltak különösebb előnyei, kivéve a szelíd és
kedves természetét, amelyhez győztes tábornokként szerzett hírneve párosult. Volt egy gyengesége is, amely a szakmájában
gyakran előfordul: az a meggyőződés, hogy aki milliomos lett, akár örökségből is, az szinte minden témában hiteles
személyiség. Eisenhowerrel mint jelölttel, Richard Nixonnal, a belső felforgatás kíméletlen ellenségével, mint jelölttárssal
kombinálva, és egy olyan kampányt alkalmazva, amelyben a Madison Avenue nyilvánosságának erői az amerikai
elégedetlenség minden erejét mozgósították a neo-izolacionista program mögé, a győzelem 1952 novemberében biztosított
volt. A kegyelemdöfést a demokrata jelölt, Adlai Stevenson illinois-i kormányzó, az akadémiai értelmiség kedvence kapta,
amikor Eisenhower elfogadta Emmet Hughes javaslatát, hogy megválasztása esetén ígérje meg, hogy Koreába megy békét
kötni.
Bár Eisenhower maga nem volt neo-izolacionista vagy reakciós, kevés mély személyes meggyőződése volt, és alig várta,
hogy elnök lehessen. Amikor a tanácsadói azt mondták neki, hogy együtt kell működnie a ... Jobboldallal, ő a végsőkig ment,
sőt, még McCarthy szenátor Marshall tábornok elleni támadását is elnézte. Ez akkor történt, amikor Eisenhower McCarthy
nyomására egy wisconsini beszédéből kivette a Marshallra tett kedvező utalást.
Miután megválasztották, az új elnök újra bevezette az elnökségről alkotott republikánus felfogást, amelyet 192 l-1933-ban
használtak. Ez a felfogás az elnököt egyfajta címzetes elnöknek tekintette, aki sem közvetlenül nem cselekedett, sem
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közvetve nem avatkozott be az általa delegált asszisztensek tevékenységébe. Eisenhower, aki tisztában volt saját tudásának és
energiájának korlátaival, a kormányzati funkciókat kabinetjének tagjaira bízta ("nyolc milliomos és egy vízvezeték-szerelő",
ahogy egy író fogalmazott), és elvárta, hogy csak rendezetlen viták vagy jelentős politikai változások esetén kérjék ki a
véleményét.
A teljes kormányzati tevékenységet két részre osztották, John Foster Dulles külügyminiszterként a külügyekért, Sherman
Adams New Hampshire-i exkormányzó (az 1953-ban elhunyt Taft helyett) pedig a belügyekért felelős elnökhelyettes volt.
Rajtuk kívül a kormányzat igazi hangját három üzletember adta: George Humphrey, Taft republikánusa és az M. A. Hanna
and Company nagy holdingtársaság elnöke volt a pénzügyminiszter és a kabinet legbefolyásosabb tagja; Charles Wilson, a
General Motors elnöke volt a védelmi miniszter; és Joseph M. Dodge, egy detroiti bankár, akinek kiterjedt tevékenységet
folytatott a kormányban.
volt a költségvetési igazgató, az egyetlen ember a kormányban, aki büntetlenül megtehette vagy visszavonhatta a kongresszus
törvényeit. A kormányzat legfőbb célja, és szinte az egyetlen célja ennek a három személynek az volt, hogy a kormányzati
kiadásokat, majd az üzleti adókat a lehető legnagyobb mértékben csökkentse, hogy az ne veszélyeztesse az 1956-os
újraválasztást. Dullesnak és Adamsnek az így biztosított pénzügyi keretek között kellett dolgoznia.
A külpolitika e keretek között még szűkebbre volt szorítva az ország világpolitikai helyzetének realitásai és a kongresszusi
neo-izolacionista csoportok folyamatos üldözése között, akiket az 1952-es választási kampány során Eisenhower és Nixon
által kapott bátorítás szentségtelen várakozásra sarkallt. Abban a kampányban rájöttek, hogy Eisenhowert meg lehet nyomni.
Most arra a következtetésre jutottak, hogy a kívülről jövő nyomásgyakorlásuk, Dulles és Nixon belülről jövő húzásával
kombinálva, megdönthetik a Truman-kormányzat által az előző hat évben kialakított külpolitikai irányvonalakat, és új
politikát hozhatnak létre, amely jobban megfelel a világ természetéről alkotott ... elképzeléseiknek. E változással szemben
álltak az atlanti rendszer régi védelmezői, a korábbi Wall Street-i befolyás maradványai, az Ivy League főiskolák, az
alapítványok, az ezen álláspontot képviselő újságok (The New York Times és Herald Tribune, Christian Science Monitor és
Washington Post) Walter Lippmann vezetésével, valamint az Adlai Stevenson mögött tántorgó megátalkodott tudósok és
"tojásfejűek".
Eisenhower mint elnök egy szóban foglalható össze: kedvesség. Nemcsak kedvelte az embereket, hanem arra is törekedett,
hogy kedveljék, és valóban szimpatikus volt. Ha azt a benyomást keltette, hogy nincsenek szilárd meggyőződései, az két
másik tulajdonságának volt köszönhető: nyugodt volt, teljes mértékben kész volt élni és élni hagyni, és könnyedén tolerált
mindent, ami nem zavarta a saját lelki békéjét. Gyors vérmérsékletű volt, de nem harcias. Voltak meggyőződései, egyik sem
volt túl szilárd, de nem volt hajlandó feláldozni értük a saját nyugalmát és pihenését, kivéve rövid alkalmakkor. Figyelme
nem volt sem hosszú, sem intenzív. Ennek következtében csodálatos társ volt, de nem volt vezető.
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Mindebben az elnök az ellentéte volt külügyminiszterének. John Foster Dulles fáradhatatlan és energikus harcos volt, tele
meggyőződésekkel, amelyek többségét fekete-fehérben látta. Ritkán pihent, és kevés ideje volt bármilyen kikapcsolódásra,
mert a világ tele volt gonosz erőkkel, amelyekkel állandó harcot kellett vívnia. A tolerancia és a semlegességhez való jog
nagyrészt olyan szavak voltak számára, amelyeknek kevés valódi jelentéssel bírtak feszes idegrendszerében. Dulles számára
valódi erőfeszítést jelentett, hogy az ellenzékiséget ne tegye egyenlővé a gonosszal. Miközben a kommunizmus üldözése
közben végigsietett a világon, 226 645 mérföldet utazva első három hivatali éve alatt, olyan volt, mint két évszázaddal
korábban John Wesley, aki a bűn üldözése közben száguldott Angliában, és mindketten teljesen meg voltak győződve arról,
hogy Isten munkáját végzik. Eisenhower, aki a világot szinte gonoszság nélküli helynek látta, egyszer azt mondta egy
tanácsadójának: "Te és én egész nap vitatkozhatunk a kérdéseken, és ez nem befolyásolja a barátságunkat, de abban a
pillanatban, amikor megkérdőjelezem az indítékaidat, soha nem fogsz megbocsátani nekem". Ez a lecke a külügyminiszter
számára elveszett volna, mert Dulles, aki szinte egyedül volt a bűnnel teli világban, mindig kereste az okot az esemény
mögött, az indítékot a tett mögött, és az igazságossághoz való igazodása kötelezte, hogy elítélje az okot és az indítékot,
amikor rájuk bukkant.
Ebből nyilvánvalónak kell lennie, hogy Eisenhower és Dulles, szoros együttműködésük és szinte zavartalan személyes
kapcsolatuk ellenére, mind személyiségükben, mind szemléletükben nagyon különbözőek voltak. Dulles jelentősen jobbra
állt Eisenhowerrel szemben, és a republikánus kongresszusi párt messze jobbra állt Dulles-tól. Ennek eredményeként a párt
kongresszusi izolacionista vezetői és a párt nagy pénzügyi támogatói állandó nyomás alatt tartották őket, hogy menjenek
tovább a neo-izolacionizmus és a jobboldal felé, mint ahogy azt Dulles vagy Eisenhower biztonságosnak tartotta. Ennek
elkerülése érdekében az adminisztrációnak két, alapvetően egymásnak ellentmondó dolgot kellett tennie: szóbeli
engedményeket kellett tennie a jobboldalnak, és meg kellett találnia kongresszusi törvényhozói támogatását a demokraták
között. Csak 1953-ban a Kongresszusi Negyedéves Almanach szerint "a demokraták megmentették az elnököt . .
ötvennyolcszor" a Kongresszusban leadott szavazataikkal.
E csetepaté néhány példája, a helyben "Potomac-i csata" néven ismert "csata", szükséges hátterét képezi a nemzetközi ügyek
alakulásának Eisenhower nyolc éve alatt.
Az 1952. júliusi republikánus platform azt ígérte, hogy "visszautasítanak minden olyan kötelezettségvállalást, amely olyan
titkos megállapodásokban foglaltatik, mint a jaltai, és amely a kommunista rabszolgaságot segíti". Első miniszteri
beszédében Dulles a szatellit népek felszabadításáról beszélt, és azt mondta nekik: "Számíthattok ránk". A republikánusok a
kongresszusban ettől kezdve folyamatosan követelték e két ígéret támogatását, kezdve a Jalta és Potsdam tagadásáról szóló
határozattal. Az adminisztráció ... ellenezte ezt a kongresszusi kívánságot, hogy komolyan vegyék a kampánybeszédet, mivel
a múltbeli megállapodások bármilyen megtagadását Oroszország könnyebben megtehette volna, mint mi Végül a határozatot
elvetették.
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Valamelyest hasonló küzdelem alakult ki a Bricker és a Dirksen-pótlék alkotmánymódosítások miatt. Ezek megtiltották volna
a szövetségi kormánynak, hogy olyan külföldi szerződéseket kössön, amelyeket nem lehetett volna végrehajtani a szövetségi
kormánynak az alkotmányban máshol biztosított hatáskörökkel. Ez nagymértékben akadályozta volna a
külügyminisztériumot abban, hogy megállapodásokat kössön, például Kanadával a vándorló vadmadarak védelméről, mivel
az Alkotmány máshol nem adott erre felhatalmazást. A módosítást végül a kormányzat a kongresszus republikánus
képviselőivel folytatott elkeseredett küzdelem után, és csak a demokraták támogatásával sikerült elutasítani.
Az adminisztráció mindenféle támadást elnézett vagy elszenvedett, sokan közülük
amelyeket a kabinet tagjai is támogattak. Egyes kormányzati alkalmazottakat évekig zaklattak, sőt hónapokra vagy évekre
fizetés nélkül felfüggesztettek, mielőtt a megalapozatlan vádakat véglegesen tisztázták volna. Wolf Ladejinsky, az ország
legnagyobb szaktekintélye a kelet-ázsiai mezőgazdaság terén és ismert kommunistaellenes író, nagyrészt MacArthur sikeréért
volt felelős a megszállt Japánban, mint a földreformprogram szerzője, amely növelte a mezőgazdasági termelést és nagyrészt
megszüntette az agrár elégedetlenséget, így a kommunizmus Japánban, Kínával ellentétben, megszűnt vidéki jelenség lenni,
és valójában nagyrészt a városi diákcsoportokra korlátozódott. A Külügyminisztérium engedélyezte, hogy visszatérjen
Japánba, de Benson mezőgazdasági miniszter hirtelen biztonsági kockázatnak nyilvánította és felfüggesztette.
Ifjabb Herbert Brownell igazságügyi miniszter egy chicagói üzletemberek ebédjén elárulta, hogy Truman elnök, tudván, hogy
Harry Dexter White orosz kém, 1946-ban a pénzügyminiszter-helyettesből az Egyesült Államok Nemzetközi Valutaalap
melletti képviseletének ügyvezető igazgatójává léptette elő. Harold Velde, a képviselőház Amerikaellenes Tevékenységek
Bizottságának elnöke azonnal idézést adott ki a volt elnöknek, hogy tanúskodjon a bizottság előtt. Az idézést figyelmen kívül
hagyták. Az ebből fakadó vitában McCarthy szenátor országos adásban támadta a kormányt, amiért az nem kényszerítette az
összes nemzetet, kezdve Nagy-Britanniával, hogy a gazdasági segélyek megvonásával fenyegetőzve beszüntessék a Vörös
Kínával folytatott kereskedelmet. Azt kellene mondanunk: "Ha továbbra is szállítanak Vörös Kínába, egy centet sem kapnak
amerikai pénzből".
Az a tény, hogy szövetségeseink saját földjükön katonai támaszpontokat biztosítottak számunkra, amelyekről a Szovjetunióra
gyakorolt stratégiai nyomásunk fenntartható volt, semmit sem jelentett a ...
Igaz [A kelet-nyugati konfliktus egy mítosz. Ennek nyilvánvalónak kell lennie az olvasó számára.
Azonban Antony Sutton professzor munkáinak gyors áttekintése megerősíti a mítosz valóságtartalmát].
Az új kormányzat ilyen zaklatásai szinte állandóak voltak, különösen a jobboldal részéről, amely biztos volt abban, hogy
megnyerte az 1952-es választásokat, és ennek következtében engedelmeskedni kell neki. Április 30-án a kabinetben Taft
szidta az adminisztrációt, amiért az képtelen volt 5 vagy 6 milliárd dollárnál többet lefaragni a védelmi költségvetésből. A
Truman által hátrahagyott 7,6 milliárd dolláros külföldi segélyezési "kölcsönös biztonság" költségvetést John Tabor, a
képviselőház előirányzati bizottságának elnöke 4,4 milliárd dollárra csökkentette, annak ellenére, hogy Eisenhower 5,5
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milliárd dollárt kért. C. W. Reed, a képviselőház út- és pénzügyek bizottságának elnöke Eisenhower fellebbezése ellenére
1953. július 1-jén, hat hónappal azelőtt, hogy egyébként is megszűntek volna, kiütötte az 1951-es új Truman-adókat.
Az ilyen jobboldali támadások hatására Eisenhower 1953 nyarára nagyrészt kiábrándult a munkájából, és a következő két
évben sok időt töltött azzal, hogy azon gondolkodjon, hogyan szabadulhatna meg az uralkodó republikánus jobboldaltól, és
hogyan alakíthatna egy új, középutas Eisenhower-pártot. Ennek kivitelezhetetlensége már jóval az 1956-os választások előtt
nyilvánvalóvá vált számára.
Ezek a jobboldalról érkező támadások sokkal kevésbé zavarták Dulles-t, mint az elnököt. A külügyminiszter a saját fejében
világosan látta, hogy mik a külpolitikai céljai. Ezek a célok nagyrészt elfogadhatóak voltak az új-izolacionisták és a
kongresszusi republikánusok számára. Ezeknek az elképzeléseknek az alapja a "masszív megtorlás" volt.
Ezt 1954. január 12-én, a Külkapcsolatok Tanácsa előtt tartott beszédében jelentette be nyilvánosan, de már majdnem két
évvel korábban megjósolta a Life-ban megjelent cikkében. A "masszív megtorlás" itt stratégiai bombázással végrehajtott
nukleáris megtorlást jelentett. Ezt a korlátozott háború alternatívájaként fogalmazták meg, és elrettentő példának szánták az
ilyen helyi, korlátozott háborúk szovjet kirobbantásától. A pontokat, ahol alkalmazni fogják, illetve az agresszió mértékét,
amely szükséges a kiváltásához, nem hagyták egyértelműnek, abban a reményben, hogy a fenyegetés
minden területen és minden szinten elrettent az agressziótól. Dulles valójában elutasította a korlátozott háború egész
gondolatát, és a helyi védekezést csak a masszív megtorlás kiváltására szolgáló kiváltó mechanizmusnak tekintette. Ebben a
nézetében egy véleményen volt az Eisenhower-kormányzat nagy részével. Wilson miniszter például azt mondta: "Nem
engedhetjük meg magunknak többé, hogy korlátozott háborút vívjunk". Természetesen pénzben gondolkodott. Gavin
tábornok, aki hallotta ezt a kijelentést, így válaszolt: "Ha nem engedhetjük meg magunknak, hogy korlátozott háborúkat
vívjunk, akkor nem engedhetjük meg magunknak, hogy túléljünk, mert ez az egyetlen háború, amit megengedhetünk
magunknak". Ő az emberi életekben kifejezett költségekre gondolt.
A masszív megtorlás mint elrettentés gondolatának folyományaként Dulles-nak volt egy további gondolata a helyi
védelemről, és különösen a helyi szövetségekről, mint kiváltó okokról. Ehhez párosult az, hogy határozottan elutasította,
hogy bárkinek is joga legyen semlegesnek lenni, mivel nem volt hajlandó elfogadni semmit, csak egy két blokkos világot.
1956. június 9-én, az Iowa State College-ban tartott beszédében azt mondta, hogy Amerika negyvenkét országgal kötött
kétoldalú szerződéseket, és hogy ezek a megállapodások "a felek között eltörlik a semlegesség elvét, amely úgy tesz, mintha
egy nemzet úgy tudna a legjobban biztonságot szerezni magának, ha közömbös mások sorsa iránt. Ez egyre inkább elavult
felfogássá vált, és - nagyon kivételes körülményeket kivéve - erkölcstelen és rövidlátó felfogás". Ezzel a külügyminiszter
jelezte, hogy kész az el nem kötelezett országokat a szovjet blokknak kiszolgáltatni, és Sztálin utódainak a Kremlben olyan
taktikai lehetőséget adott, amelyet már ki is használtak. Ugyanakkor, mint mindjárt látni fogjuk, Dulles bánásmódja legfőbb
szövetségeseinkkel szemben általában olyan autokratikus, sőt megvető volt, hogy hamarosan elidegenedtek tőlünk,
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különösen Franciaországtól, amely nem rendelkezett velünk azzal a "különleges kapcsolattal", amely Nagy-Britanniát
bármilyen sérelem ellenére is mellettünk tartotta.
Dulles ezen cselekedeteinek oka az volt, hogy valójában izolacionista volt, meg volt győződve arról, hogy az amerikai
védelem teljes egészében az amerikai erőn nyugszik, és ennek megfelelően szerződéses partnereit egyáltalán nem tekintette
szövetségeseknek1 , hanem inkább a Szovjetuniót körülvevő, bonyolult kiváltó okok hálózatának részének. Ennek a
hálózatnak a fő részei három regionális paktum voltak: NATO, a Bagdadi Paktum (későbbi nevén CENTRO, azaz Központi
Szerződési Szervezet) és a SEATO (azaz Délkelet-ázsiai Szerződési Szervezet). A NATO-ba az Egyesült Államok, Kanada
és tizenhárom másik állam tartozott Izlandtól Törökországig (1955 májusáig).
Az 1955-ös bagdadi paktum nagyrészt Dulles alkotása volt, de az Egyesült Államokat nem foglalta magában. Tagjai NagyBritannia, Törökország, Irán, Irak és Pakisztán voltak. Átnevezték
Központi Szerződés Szervezete 1959-ben, amikor Irak kilépett, és az Egyesült Államok minden taggal kétoldalú szövetséget
kötött.
A harmadik paktumnak, az 1954-ben aláírt SEATO-nak nyolc tagja volt (Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország,
Új-Zéland, Ausztrália, Fülöp-szigetek, Thaiföld és Pakisztán). Törökországgal, amely a NATO és a CENTRO közötti
összekötő kapocsként működött, és Pakisztánnal, amely hasonló szerepet töltött be a CENTRO és a SEATO között, a három
paktum célja az volt, hogy a szovjet tömböt egy papírgátakból álló, töretlen peremmel zárja körül, amely elrettent egy bárhol
kifelé irányuló kommunista mozgástól, az amerikai megtorlás kiváltó okaként szolgálva. Egyébként a CENTRO
és a SEATO katonai vagy politikai szempontból kevéssé volt értékes, és több problémát teremtett, mint amennyit megoldott.
Dulles-t nem elsősorban e paktumok katonai ereje vagy az a katonai hozzájárulás érdekelte, amelyet bármelyik ország a
Szovjetunió elleni háborúhoz nyújthatna. Mindenekelőtt nem foglalkozott azzal, hogy az Egyesült Államok milyen katonai
jellegű hozzájárulást tudna nyújtani e paktumok vagy területek védelméhez bármilyen nem nukleáris háborúban.
Sőt, mint kiváltó okok, Dulles nem sokat törődött az érintett rezsimek jellegével vagy katonai erejével. Ázsia néhány
hegyvidéki országa vagy trópusi dzsungele az ő céljai szempontjából körülbelül olyan jelentős volt, mint Anglia vagy
Franciaország.
Mivel Angliát és Franciaországot már eleve elidegenítette a tömeges megtorlás egész gondolata, amely olyan könnyen
eláraszthatta volna őket szovjet atombombákkal egy független amerikai akció révén, még inkább elidegenítette őket az, hogy
Dulles szinte egyáltalán nem törődött azzal a ténnyel, hogy ők műveltebbek és civilizáltabbak, mint a Dulles paktumainak
többi tagja, hogy osztoznak közös nyugati hagyományainkban (amelyeknek valóban ők voltak a megteremtői), és
hagyományos fegyverekkel többet tudtak hozzájárulni saját védelmükhöz, mint Ázsia néhány mohamedán vagy pogány
területe. Nem csoda, hogy Dulles egyoldalúságával, a kulturális rokonsággal való törődésének hiányával, azzal, hogy kész
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volt feláldozni az összes európai államot egy távoli és elmaradott dzsungelben lévő kiváltó mechanizmus hatására, azzal,
hogy szinte egyáltalán nem törődött a korlátozott és hagyományos hadviselés lehetséges hozzájárulásával bármely terület
megmentéséhez a kommunizmustól, nem csoda, hogy Dulles a huszadik században eddig ismeretlen mértékben elidegenítette
az Egyesült Államokat természetes nyugat-európai társaitól.
Ugyanakkor Dulles elidegenítette magát belföldön az amerikai életen belül minden régebbi társulásától, valamint a
racionalizálás és a tudomány erőitől, amelyek ott egyre nagyobb erőt képviseltek. Eisenhowerhez hasonlóan Dulles is
szokatlan felfogással rendelkezett hivataláról; sőt, sokkal szokatlanabb volt, mint Eisenhoweré. Dulles nem volt hajlandó
felelősséget vállalni a Külügyminisztérium belső működéséért. Úgy gondolta, hogy az ő gondja csak a nemzetközi politika
magas szintű politikájával volt kapcsolatos, világméretű alapon, mint az elnök szeme, füle és valószínűleg elméje. Ennek
megfelelően Dulles a szokásos külügyminiszter-helyettes helyett kettőt nevezett ki: Walter Bedell Smith tábornokot a rendes
posztra, Donald B. Lourie-t, a Quaker Oats Company elnökét pedig másodikként, aki a minisztériumi adminisztrációért
felelt. Lourie alá egy McCarthy-barátot, R. W. Scott McLeodot nevezte ki a külügyminisztérium biztonsági tisztjének. Ily
módon a McCarthy-izmus teljes bomlasztó ereje bekerült a belső erődbe, vagyis annak a minisztériumnak a személyzeti
biztonsági aktáiba, amely ellen McCarthy és társai a legrobbantóbb támadásaikat irányították. És ez még nem volt minden.
Hivatalba lépésének első hetében Dulles bejelentette politikáját a minisztériumnak, és közölte alkalmazottaival, hogy
"hozzáértést, fegyelmet és pozitív lojalitást" vár el. E három tulajdonságban semmi kifogásolható nincs, kivéve, hogy
McCarthy szenátor átmenetileg a "pozitív lojalitást" tette meg saját elítélési kritériumává.
Ez a kezdet egyre rosszabb lett. Dulles nem tett erőfeszítéseket, hogy megvédje beosztottjait a részlegét vagy egyénileg őket
ért támadásoktól. Ezt azzal indokolta, hogy
hozzáállása hamarosan tönkretette a minisztérium és különösen a külügyi szolgálat nagy részének morálját. Dulles úgy
érezte, hogy amint egy alkalmazott megbízhatatlanként nyilvános támadás célpontjává vált, a bűnösségének vagy
ártatlanságának kérdése határozottan másodlagossá vált ahhoz a kérdéshez képest, hogy nem semmisült-e meg az értéke a
minisztérium számára pusztán azáltal, hogy viták tárgyává vált. Ha igen, akkor fel kell menteni a szolgálatból, még akkor is,
ha ártatlan. Ezt a nézőpontot, amely szinte felkérés volt a McCarthy-félék számára, hogy fokozzák támadásaikat, azonban
soha nem alkalmazták magára Dullesre, amikor rövid időn belül vitatott személyiséggé vált. A minisztériumot ért igazi
károkat a legavatottabb tagjai közül néhánynak a kiiktatása okozta. A ... Jobboldal, miután szinte mindenkit kiiktatott, aki
bármit tudott a Távol-Keletről, különösen azokat, akik ismerték a kínai nyelvet, most Dulles alatt célpontjukat azokra
helyezték át, akik bármit tudtak Oroszországról, különösen a nyelvről. Így likvidálták George Kennant, Charles Bohlen pedig
csak hajszál híján megmenekült. Paul Nitze undorodva lemondott. A likvidáltak közül néhányan az Ivy League akadémiai
posztjain találtak menedéket.
E tisztogatások legfőbb áldozata Robert Oppenheimer volt. Az "atombomba atyja" elleni támadás 1953 nyarán kezdődött,
amint Lewis Strauss követte Gordon Deant az AEC elnöki székében. Július 7-én Strauss kérésére az AEC elrendelte, hogy az
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Oppenheimer birtokában Princetonban lévő titkos dokumentumokat vegyék el tőle. 1953. november 7-én W. L. Borden, aki
korábban elhagyta a Kongresszusi Vegyes Bizottságot, hogy a Westinghouse Electricnél magáncégként dolgozzon, levelet írt
J. Edgar Hoovernek, az FBI munkatársának: "E levél célja, hogy a rendelkezésre álló titkos bizonyítékok többéves
tanulmányozásán alapuló, kimerítően átgondolt véleményemet közöljem, miszerint J. Robert Oppenheimer nagy
valószínűséggel a Szovjetunió ügynöke." A levelet a Szovjetunió ügynöke írta. Ezt a vádat az Oppenheimerről szóló összes
olyan becsmérlő történet elfogult felelevenítésével támasztották alá, amelyek már akkor ismertek voltak, amikor Groves
tábornok 1943-ban Oppenheimert Los Alamosba nevezte ki. A levél nagy része olyan vad vádakból állt, amelyeket egyetlen
felelős személy sem volt hajlandó megvédeni: "Közreműködött a Kommunista Párt toborzásában", és "Gyakran állt
kapcsolatban szovjet kémügynökökkel". Borden szerint "A központi probléma nem az, hogy J. Robert Oppenheimer valaha
is kommunista volt-e; a meglévő bizonyítékok ugyanis teljesen világossá teszik, hogy az volt A központi probléma annak a
valószínűségnek a megítélése, hogy ő valóban kommunista volt.
amit egy kommunista az ő körülményei között, a Berkeley-n logikusan tett volna a kritikus 1939-1942 közötti időszakban vagyis, hogy a szovjetek tényleges kémkedési és politikai eszközévé vált-e"."
E levél alapján és Eisenhower elnök közvetlen utasítására Strauss elnök felfüggesztette Oppenheimer biztonsági engedélyét,
és így a titkos információkhoz való hozzáférését, amelyek nélkül a védelmi célú tudományos munka lehetetlen. A hírt Strauss
1953. december 21-én adta át Oppenheimernek, négy nappal azután, hogy az Oxfordi Egyetem díszdoktori fokozatot
adományozott neki. A hy törvény előírásai szerint Oppenheimer fellebbezett az AEC döntése ellen egy háromfős ad hoc
vizsgálóbizottságnál, akik közül az egyik tudós volt. Az 1954. április 12-től május 6-ig tartó meghallgatások során
Oppenheimer ügyvédet fogadhatott, aki keresztkérdéseket tehetett fel a tanúkkal szemben, de a meghallgatások lebonyolítása
igen elégtelen volt.
A régebbi feltételezés, amelyet az amerikai történelemben rendszeresen gyakoroltak, és amely a Truman-kormányzat alatt is
meglehetősen általánosan fennmaradt, az volt, hogy bárkinek joga van a kormány alkalmazásában állni, hacsak nem lehet
ellene valami hátrányos dolgot bizonyítani. A tudományos munkában a legfőbb ellenérv a hűtlenség volt. Az 1951-1953-as
évek során ezek a koncepciók megváltoztak, és Eisenhower elnök 1950. áprilisi 10450. számú biztonsági rendelete
formálisan is módosította őket. Az első változás az volt, hogy a közfoglalkoztatás többé nem jog, hanem kiváltság lett; a
második az, hogy a hűtlenség többé nem a fő kritérium volt, hanem a biztonság; a harmadik változás pedig az volt, hogy a
kormánynak többé nem kellett bizonyítania semmit, ami derogál, hanem csak kétséget kellett támasztania afelől, hogy az
adott személy foglalkoztatása összhangban van az ország biztonságával.
E három módosítás együttesen a bizonyítási terhet a munkavállalóra helyezte, nem pedig a vádlóra, és a bizonyítási teret
olyan szélesre tágította, hogy aligha lehetett megfelelni neki. A kormánynak semmit sem kell bizonyítania; csupán kétséget
kell támasztania, és ennek a kétségnek semmi köze nem kell, hogy legyen a lojalitáshoz vagy a munkavállaló munkájához,
hanem egyszerűen a diszkréciójára, az ivási szokásaira, az őszinteségére vagy bármely más, kedvezőtlen jellegű személyes
tulajdonságára vonatkozhat, függetlenül attól, hogy ezek a munka területén működnek-e vagy sem. Egy olyan
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munkavállalónak, aki el akarja oszlatni azt a kételyt, hogy esetleg túl sok koktélt iszik vacsora előtt, vagy hogy pletykál,
esetleg álmában beszél, igen nehéz dolga van. Például az egyik AEC-biztos, aki az Oppenheimer-ügyben ítélkezett, 1954.
június 2-án elaludt egy vasúti kocsiban, ölében az ügy átiratával, és később arra ébredt, hogy az eltűnt. Ez volt az oka annak,
hogy a jegyzőkönyvet azonnal kinyomtatták és június 16-án nyilvánosságra hozták, annak ellenére, hogy a negyven tanúnak
az oldalain végig azt bizonygatták, hogy azt titokban fogják tartani. Lehetne azt állítani, hogy egy AEC-biztos, aki úgy
veszítette el a titkos anyagokat, hogy elaludt, miközben nyilvánosan olvasta azokat, "biztonsági kockázatot" jelentett. Ezt a
kételyt nehezen tudná eloszlatni.
A bizonyítási teher áthelyezése a bizottságról a vádlottra, valamint a nyomozóbíróság alkalmazása a (az angolul beszélő
népek számára) ismertebb kontradiktórius eljárás helyett még kevésbé tette kielégítővé a meghallgatásokat. A vádlott
ugyanis, akinek az igazságot kellett volna bizonyítania, hogy eloszlassa a bíróság tagjainak kétségeit, aligha tudta volna
bizonyítani az igazságot, amikor csak azokhoz a dokumentumokhoz volt hozzáférése, amelyeket az AEC ügyvédje válogatott
össze. Ebben az esetben az AEC ügyvédje, a Columbia körzet egykori Egyesült Államok ügyésze úgy vezette a
meghallgatásokat, mintha ő lett volna az ügyész egy kontradiktórius perben. Megengedték neki, hogy titkos adatokat
használjon, amelyekből rövid időn belül vagy egyáltalán nem értesítettek bizonyítékokat, míg Oppenheimer ügyvédjét
biztonsági okokból kizárták a minősített dokumentumokhoz való hozzáférésből.
Miután negyven tanút hallgattak meg 3000 oldalnyi gépelt vallomáson keresztül, és ugyanennyi iratanyagot tanulmányoztak,
a testület 2:1 arányban (a tudós tag ellenszavazatával) megszavazta, hogy javasolja Oppenheimer engedélyének további
felfüggesztését. Arra a következtetésre jutottak, hogy Oppenheimer lojális és diszkrét volt. Első látásra úgy tűnt, hogy egy
olyan személy, aki megfelel ennek a két képesítésnek, biztos lehet, de a bizottság két tagjának kétségei voltak.
Ezek a meghallgatások végtelenül érdekesek a közelmúlt amerikai történelmének történésze számára, mert a kevés
bepillantást nyújtják a színfalak mögé, a közelmúltbeli kormányunk döntéshozatali folyamataiba. Ami Oppenheimert illeti,
azt mutatják, hogy az ellene irányuló ellenségeskedés nagyrészt a légierőtől és közeli vagy közelmúltbeli munkatársaitól
eredt. Az Oppenheimer elleni támadás elsősorban a légierő egykori pilótájától, Bordentől, a légierő egyik hosszú távú
alkalmazottjától, David T. Griggs-től, valamint Edward Tellertől és közeli munkatársaitól, L. W. Alvareztől és W. M.
Latimertől származott. Ez a csoport nyilvánvalóan személyes ellenszenvvel viseltetett Oppenheimer ellen, és a
keresztkérdésekből kiderült, hogy többségüknek nem volt személyes ismerete Oppenheimer munkájáról a tárgyalt kérdésben.
Ez akkor mutatkozott meg a legvilágosabban, amikor azt próbálták állítani, hogy Oppenheimer ellenezte vagy akadályozta a
H-bomba létrehozására irányuló erőfeszítéseket, miután Truman kiadta az erre vonatkozó utasítást, vagy hogy megpróbált
meggyőzni más tudósokat, hogy ne dolgozzanak a projekten. A személyes ismeretekkel rendelkező személyektől származó
bizonyítékok azt mutatták, hogy ez a vád nem igaz, és a bizottság elutasította. A tanúvallomásokból egyértelmű, hogy
ezeknek az embereknek az Oppenheimerrel szembeni neheztelésének valódi alapja a légierő neheztelése volt a Vista
projekttel és annak folytatásaival szemben, különösen Oppenheimer azon erőfeszítései miatt, hogy az amerikai védelmi
erőket változatos fegyverek teljes arzenáljával lássa el, beleértve a taktikai nukleáris fegyvereket is, hogy az ország ne legyen
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kénytelen kizárólag vagy főként a stratégiai nukleáris bombázásokra támaszkodni, hogy a világpolitikában betöltött szerepét
betöltse.
Ezt a pontot nagyon jól megfogalmazta Walter G. Whitman, az MIT professzora, aki 1950-től a GAC tagja volt - és 19511953-ban a Védelmi Minisztérium Kutatási és Fejlesztési Tanácsának elnöke volt. Azt mondta: "Nem, nem, nem, nem, nem,
nem, nem, nem, nem, nem, nem! "Dr. Oppenheimer megpróbált rámutatni a bomba, a kisbomba és a nagybomba katonai
felhasználásának széles skálájára. Mindezt egy olyan légkörben tette, ahol sokan úgy érezték, hogy csak a stratégiai
bombázás az atomfegyverek terepe, azt kell mondanom, hogy ő, jobban, mint bárki más,
hogy a hadsereget felvilágosítsa az atomfegyver stratégiai bombázási célokon kívüli lehetőségeiről, taktikai helyzetekben
vagy 500 mérföldes távolságban történő bombázásban való felhasználásáról. Folyamatosan hangsúlyozta, hogy a bomba
jobban elérhető lesz, és hogy az egyik probléma a hordozhatósága lesz, ami azt jelenti, hogy minél kisebb méretűvé lehet
tenni a bombát, talán nem lesz szükség egy nagy stratégiai bombázóra, hogy szállítani lehessen, hanem egy közepes
bombázógépen vagy akár egy vadászgépen is szállítani lehet. Megítélésem szerint az ő tanácsai és érvei az atomfegyverek
széles skálája mellett, sőt az atomfegyverek Egyesült Államok légvédelmében való alkalmazásáig is kiterjedtek,
eredményesebbek voltak, mint bármely más személyé. Tudja, nemcsak az Atomenergia Bizottságban volt lehetősége tanácsot
adni, hanem a Védelmi Minisztérium katonai szolgálataiban is. A katonai célok sokféleségére alkalmas fegyverválaszték
gondolata volt a kampány egyik kulcsa, amelyet szerinte erőltetni kellett volna, és amellyel én is egyetértettem.
kizárólag a saját használatára korlátozódik. Úgy gondolom, hogy határozottan nehezteltek amiatt a célzás miatt, hogy ez nem
csak a Stratégiai Légierő Parancsnokság fegyvere."
A meghallgató bizottság ajánlása alapján az AEC 4:1 arányban (Henry D. Smyth tudós ellenszavazatával) megszavazta, hogy
ne állítsák vissza Oppenheimer engedélyét. 1955. június 29-én véget ért a nagy tudós kormányzati karrierje. Munkája
azonban
sikeres volt. A termonukleáris bomba 1955-ös megvalósulása előtti időszakban az atomfegyverek olyan bőségesen és
változatosan álltak rendelkezésre, hogy taktikai fegyverekként Európa védelmére, és elég kis méretben ahhoz, hogy
korlátozott löketteljesítményű amerikai rakéták robbanófejeként szolgáljanak.
Az Eisenhower-kormányzat motivációi érzelmi és összetett jellegűek voltak, és éles reakciót jelentenek a racionalizálás és a
tudomány általunk tárgyalt erőivel szemben. Úgy tűnik, hogy ezek három szűkülő szemléletkörön alapultak. A legszélesebb a
zaklatott középosztálybeli személyek heves neurotikus lázadása volt a középosztálybeli értékeket régóta érő kihívás ellen,
amely a depresszióból, a háborúból, a bizonytalanságból, a tudományból, a külföldiekből és mindenféle kisebbségi
csoportból eredt. Ezt az átfogó problémát máshol tárgyaljuk. Egy második, szűkebb szemléletkör a republikánusok alapvető
ellenállása volt a kollektív cselekvés minden fajtájával szemben, beleértve a kollektív biztonságot, a szociális jólétet és a
nemzetbiztonságot is. A harmadik kör az ország üzleti vagyonának megszállottsága volt a kiegyensúlyozatlan költségvetések
és a magas adók gonoszságával kapcsolatban.
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A kollektív cselekvéssel szembeni republikánus ellenállás természetesen régóta fennállt. Nem ismerik el általában, hogy
gyakran a nemzetbiztonsági kiadásokkal szembeni ellenállásként jelenik meg, különösen a védelmi kiadásokkal szemben,
amelyek inkább emberekre, mint felszerelésekre, de gyakran mindkettőre vonatkoznak. A republikánusok ilyen ellenállása
általában igaz volt az 1945 utáni egész időszakra, és ez világosan megmutatkozik a Kongresszusban leadott szavazataikban.
Ezeket a szavazatokat azonban csak a helyzet egészének szempontjából lehet megérteni.
Ez a helyzet legalább három szintet foglal magában: a közvéleményt, a Kongresszust és a kormányzatot, és ezek
mindegyikében a két pártot. Ezek tanulmányozásához a közvélemény-kutatások, a szavazási jegyzőkönyvek és a hivatalos
nyilatkozatok információi állnak rendelkezésünkre. Ezekből a feljegyzésekből egyértelmű, hogy a közvélemény mindig
támogatta a nagy védelmi erőket, és nem ellenezte a fenntartásukhoz szükséges magasabb adókat vagy kormányzati
kiadásokat. Ráadásul ez a támogatás az alacsonyabb iskolai végzettségű és jövedelmű személyek körében volt erősebb, bár
általában minden szinten megtalálható volt. Ezzel éles ellentétben a közvélemény sokkal kevésbé támogatta a külföldi
segélyeket, és ez a támogatás az alacsonyabb iskolai végzettségűek vagy alacsonyabb jövedelemszintűek körében kisebb
volt, és sokkal nagyobb ellenállásban nyilvánult meg a gazdasági külföldi segélyekre szánt adókkal vagy kormányzati
kiadásokkal szemben, mint a védelmi erőkkel szemben. Ezek az állítások a Williams College Közvélemény-kutató
Központjának közvélemény-kutatási adatállományán alapulnak, amelyet Samuel P. Huntington, a Harvard Egyetem
professzora tanulmányozott. Ez a tanulmány azt mutatja, hogy a közvélemény az 1945-1960 közötti időszakban általában
kettő az egyhez arányban támogatta az erősebb fegyveres erőket, és meglepően kis mértékben tükrözte a nemzetközi
feszültségek változásait.
A Kongresszusban ugyanebben a tizenöt évben egészen más volt a helyzet. Itt, akárcsak a Pearl Harbor előtti évtizedben, erős
demokrata támogatást találtunk a fegyveres erő és az Egyesült Államok erős világpolitikai szerepvállalása mellett, és
meglehetősen következetes republikánus ellenállást mind a védelmi kiadásokkal, mind az amerikai világpolitikai
szerepvállalással szemben. Ezzel szemben a kongresszusi republikánus párt tagjai a trójai időszakokban jobban aggódtak az
általuk "fiskális felelősségnek" nevezett dolgokért (ami kiegyensúlyozott költségvetést, csökkentett kormányzati kiadásokat
és csökkentett adókat jelentett), mint a
védelemmel vagy a világ ügyeivel. Így a kongresszusi Demokrata Párt viselkedése sokkal közelebb állt a közvéleményhez,
mint a republikánus kongresszusi párté.
Huntington professzor ezt a különbséget az 1945-1960 közötti időszak kongresszusi szavazási eredményeinek elemzésével
világította meg. Megvizsgálta a Kongresszusban a 15 éves időszak 79 vitás védelmi kérdésben történt szavazását, és
megállapította, hogy a demokraták többsége a 79 kérdésből 74 esetben a védelem mellett szavazott, míg a republikánusok
többsége a 79 kérdésből csak 39 esetben szavazott a védelem mellett. Mindezekben a kérdésekben a demokrata szenátorok
78,8 százalékban a védelem mellett, a republikánus szenátorok pedig csak 43 százalékban a védelem mellett, míg a
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demokrata képviselők 78,4 százalékban a védelem mellett, a republikánus képviselők pedig 53,8 százalékban a védelem
mellett szavaztak. Ráadásul a republikánus szavazatok mindkét házban kevésbé voltak védekezéspártiak az Eisenhowerkorszakban, mint a Truman-korszakban: a szenátusi republikánus védelmi szavazatok 47,1 százalékról 33 százalékra
csökkentek a kormányváltással, a képviselőházi republikánus védelmi szavazatok pedig 54,8 százalékról 50,4 százalékra.
Ráadásul e szavazatok szekció szerinti elemzése azt mutatja, hogy a republikánus védelempárti szavazatok északkeleten és a
csendes-óceáni partvidéken koncentrálódtak, míg a demokrata védelempárti szavazatok viszonylag egyenletesen oszlottak el
az országban.
Ha a kongresszusról áttérünk a kormányzatra, azt látjuk, hogy a demokrata kormányzat, bár még mindig a védelem mellett
állt, kevésbé volt az, mint a demokrata kongresszusi képviselők, de a republikánus kormányzat, bár nem volt a védelem
mellett, valamivel kedvezőbben állt a védelemhez, mint a republikánus kongresszusi képviselők.
Ez a helyzet a politikusokra ható három erővel magyarázható: (1) a szavazatok iránti igény, (2) a kampánytámogatások iránti
igény és (3) a világviszonyok ismerete. A demokrata oldalon a közvélemény, ami szavazatokat jelent, az emberektől a
kongresszusi képviselőkig hat, míg a világviszonyok ismerete kívülről hat a kormányra és azon keresztül a kongresszusra. A
különleges érdekcsoportok lobbizása és a kampányhozzájárulások iránti igény kevésbé jelentős, mint a másik két erő, de a
kormányzatot valamivel kevésbé védekezéspártivá (mert kiegyensúlyozottabb költségvetés-pártivá) teszik, mint a
Kongresszust.
A republikánus oldalon a különleges érdekek befolyása sokkal nagyobb, egyszerűen azért, mert a Republikánus Párt a
középosztály és az üzleti érdekek pártja. Valójában a különleges érdekek lobbizásának befolyása olyan nagy, hogy mind a
republikánus kongresszust, mind a republikánus kormányzatot viszonylag immunissá teszi a védelem szükségességével
szemben, a kormányzatban kevésbé általános a védettség, mint a kongresszusban, mivel az előbbi pozíciója miatt kénytelen
némi figyelmet fordítani a világ viszonyaira. A republikánus kongresszusi képviselők viszont viszonylag immunisak mind a
közvéleményre, mind a világviszonyok nyomására, mivel az előbbitől az érdekcsoportok lobbistáinak befolyása, az utóbbitól
pedig a kormányzat védi őket.
Az Eisenhower-kormányzat története védelmi és stratégiai kérdésekben nagyrészt annak a története, hogy a nagyvállalatok
kiegyensúlyozott költségvetésre és adócsökkentésre vonatkozó követeléseire való őszinte erőfeszítései hogyan hiúsultak meg
a világ folyamatos kihívásai miatt.
a világ körülményei, amelyek fokozott védelmi erőfeszítéseket követeltek. E történet jelentős eleme az adminisztráció azon
erőfeszítései, hogy ezeket a csalódásokat a közvélemény propagandával való manipulálásával leplezze, különösen azzal a
propagandával, amely a kommunizmussal szemben sokkal agresszívebbnek próbálta feltüntetni, mint amilyen valójában volt.
Ez valóban megfordította Theodore Roosevelt diktumát a "Beszélj durván és hordj kis botot" mondásra. A durva beszédet
Dulles végezte; a kis bot a republikánus védelmi erőfeszítések voltak; amikor a bot kicsinysége szükségessé tette, hogy rövid
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időre felfüggesszék Dulles harsányságát, Eisenhower elbűvölte az országot, ha nem is a világot, néhány kedves, ésszerű
szavával.
Az Eisenhower-kormányzat jellemzői közvetlenül a választások után meghatározásra kerültek. Sietős koreai látogatása alig
volt több, mint egy propaganda mutatvány, amelyet kampányígérete megkövetelt, és kevéssé, vagy egyáltalán nem járult
hozzá a koreai fegyverszünethez. Hazafelé menet a Wake-szigetnél lévő Helena cirkálón megbeszélést folytatott Dulles-szal,
Charles Wilsonnal, Bradley tábornokkal a JCS-től és Arthur W. Radford admirálissal (a csendes-óceáni térség
főparancsnoka). Ott, egy hónappal a beiktatás előtt, meghatározta kormánya költségvetési konzervativizmusának mintáját:
"A kölcsönkért pénzek pazarló elköltése katonai felszerelésekre végül az infláció generálásával katasztrofálisan gyengítheti a
gazdaságot, és így meghiúsíthatja azt a célt, amelyet szolgálni hivatott." Később ezt az álláspontot gyakran alátámasztották
egy kedvenc idézetével a ... Jobboldal - egy Leninnek tulajdonított idézet, bár ő soha nem mondta ki, miszerint a kapitalista
államokat úgy lehet elpusztítani, hogy csődbe juttatják őket. (A ... Jobboldal nagyon szerette a kétértelmű Lenin-idézeteket;
egy másik kedvenc volt: "A világkommunizmus számára a Párizsba vezető út Pekingen és Kalkuttán keresztül vezet").
Az Eisenhower-kormányzat hangnemének egy másik példáját 1953. január 20-án, 1953. Beiktatási beszédében az új elnök
bejelentette, hogy elszabadítja Csang Kaj-seket a Vörös Kína ellen. Bár nem a "felszabadítás" volt a használt szó, ez volt a
kijelentés fő implikációja. Az összes következtetés téves volt: (a) hogy a Hetedik Flotta a Formosa-szorosban járőrözött,
hogy megvédje Vörös Kínát Csangtól, (b) hogy Csangnak volt annyi ereje, hogy komolyan fenyegesse Kínát, és (c) hogy a
korábbi helyzet Truman külügyminisztériumának "puha" szimpátiáját tükrözte. Ez utóbbi politikájának helytállóságát a
következő nyolc év során teljes mértékben alátámasztották, mivel a Formosa felé irányuló kínai fenyegetések újra és újra
amerikai támogatást igényeltek Chiang védelmében, és végül 1955-ben az a félelem, hogy Chiang megpróbálhatja
visszaszerezni Kínát egy Kína és az Egyesült Államok közötti általános háború kirobbantásával, arra késztette az
Eisenhower-kormányzatot, hogy csendben, ismét "visszavezesse" őt.
Nagyjából ez Dulles külpolitikájának egész története: a Truman-vonal csendes elfogadása a hangos szóbeli elítélések
fedezékében. A legfőbb valódi változás Amerika védelmi képességeinek enyhe csökkentésében jelentkezett, különösen a
helyi háborúk hagyományos fegyverekkel való leküzdésében, miközben a Szovjetunió képességei a háborúk minden
fajtájának vívására egyre nőttek.
Amikor Eisenhower hivatalba lépett, a Truman által az 1954-es pénzügyi évre (FY 1954) már meghatározott költségvetést
78,6 milliárd dollárban találta, amelyből 46,3 milliárd dollár katonai célú volt. Ez utóbbi tétel az 1553-as pénzügyi év katonai
költségvetésének 50 milliárd dollárt meghaladó összegéhez képest enyhe csökkentést jelentett. Március 4-én, 1953,
az NSC 5,1 milliárd dollárral csökkentette Eisenhower új, 1954. évi költségvetését. Amikor a vezérkari főnökök (JCS)
tiltakoztak, hogy bármilyen csökkentés súlyosan veszélyeztetné a nemzetbiztonságot, figyelmen kívül hagyták őket. A
legfőbb csökkentést a légierőnél hajtották végre, 16,8 milliárd dollárról 11,7 milliárd dollárra - ez éppen akkor történt, amikor
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Dulles "masszív megtorlást" hozott létre. A Truman által 1956-ra kitűzött 143 szárnyra vonatkozó légierős célt 120 szárnyra
csökkentették. Az újjászervezett JCS elnökévé egy Eisenhower-támogatót, Arthur Radford admirálist tették, és a védelmi
változtatások a "New Look" kétértelmű nevet kapták. Az NSC-t utasították egy új stratégiai felmérés elkészítésére, amely
végül NSC 162 néven látott napvilágot. A rájuk nehezedő nyomás abból is kiolvasható, hogy Humphrey és Dodge az 1954-es
pénzügyi év védelmi kiadásait 36 milliárd dollárra akarta csökkenteni.
Közben az új JCS, amely augusztusban a haditengerészeti miniszter Sequoia nevű jachtján ülésezett, saját javaslatokkal állt
elő: a SAC-ra való fokozott támaszkodás a megtorló erőben, egyes amerikai erők kivonása a tengerentúli állásokból, a helyi
erőkre való fokozott támaszkodás a helyi védelemben, Amerika hozzájárulásának a tengeri és légi erőre való korlátozásával;
megerősített tartalékállomány otthon, és a kontinentális légvédelem javítása. Ezeket a nézeteket 1953 októberében az NSC
162-es számú dokumentumba foglalták, és az elnök október 30-án elfogadta. A fő módosítás az volt, hogy lemondtak arról a
reményről, hogy bármilyen jelentős jövőbeli háborút nukleáris fegyverek nélkül vívjanak meg. Röviddel ezután a katonai
kiadásokat "hosszú távú" alapon 34 milliárd dollárnál nem többre határozták meg az 1957-es és az azt követő évekre. Ehhez
képest az utolsó négy Truman-költségvetés során átlagosan évi 43 milliárd dollár volt. Ami azt illeti, a védelmi kiadások
meglehetősen egyenletesen csökkentek, átlagosan 37,4 milliárd dollárral az 1955-1960 közötti hat év alatt. Ennek egyik
következménye az volt, hogy 1951 januárja után az 1950-es években a Kongresszus nem fogadott el általános adóemelést, de
ez a kiadás a tényleges védelmi kiadások jelentős csökkenését jelentette, mivel a szovjet rakétakihívást felölelő hatéves
időszak egyben az áremelkedés időszaka is volt, amelyben a pénzért kevesebbet lehetett vásárolni.
Az "Új Tekintet", akárcsak a "masszív megtorlás", egy sor téves elképzelésen alapult, amelyek közül kettő volt a
legfontosabb: (1) hogy a nukleáris fegyverek olcsóbbak, mint a hagyományos fegyverek, és kevesebb embert igényelnek, és (
2 ) hogy a stratégiai fegyverek mindenféle kommunista agressziótól elrettenthetnek.
A nukleáris fegyverek még stratégiai szinten sem voltak olcsóbbak, mint a hagyományos fegyverek, és nem igényeltek
kevesebb embert, és amint bevezették őket a taktikai harci szinteken is, a költségek csillagászati mértékben megnőttek.
Valójában a költségek lényegtelenek voltak, amíg nélkülözhetetlenek voltak, és valóban azok voltak, és azok is maradtak
mindaddig, amíg (1) vagy az Egyesült Államok és Oroszország között nem lesz enyhülés, vagy (2) egy vagy több jelentős új
hatalom nem nő fel Eurázsia szárazföldi tömegén.
A modern fegyverek költségei bizonyos mértékig a saját költségeikből adódtak, de a gyors elavulásukból és a fejlesztés
gigantikus költségeiből is. A B-52-es stratégiai bombázók mindegyike 8 millió dollárba került, ami majdnem tízszerese az
1945-ös B-29-esek költségének. A bázisok és a képzett munkaerő költségei arányosan emelkedtek, különösen akkor, amikor
a szovjet megtorló erő növekedése szükségessé tette a SAC bázisok drasztikus szétszórását és az állandó légi készültség
nagymértékű növelését. Ráadásul a B-52-esek szállítása a költségektől függetlenül
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szállítások lassan haladtak, 1956 újévéig mindössze 41 darabot szállítottak, és ezután hetente körülbelül egy darabot
gyártottak (a légierő mintegy 25 százalékát visszautasította). Ehhez képest 1956-ban a szovjet gyártás a megfelelő
repülőgépek, a "Bison" és a "Medve" (TU-95) esetében hetente több mint öt darab volt. Az 1955. május elsején a Vörös téri
"átrepülésen" legalább tíz "Bison" bemutatása jelentős sokk volt az "Új Szemlélet" számára, de egy évvel később Eisenhower
már kész volt ezt a helyzetet is felfogni: "Létfontosságú, hogy megkapjuk, amire szerintünk szükségünk van; ez nem
feltétlenül jelent többet, mint valaki másnak". Öt nappal később új koncepciót vezetett be: "Az elég bizonyára bőségesen
elég".
Az emberes bombázók fokozatos elavulása és a nukleáris rakéták, különösen az ICBM-ek használata megemelte a nukleáris
megtorlás költségeit. A Minute Man ICBM, amelyekből több százra volt szükségünk, darabonként több mint egymillió
dollárba került, amihez további tízmilliókat tett ki a személyzet és a karbantartás költsége, míg a 16 Polaris rakétával
felszerelt atom-tengeralattjáró darabonként több mint 120 millió dollárba került. Ráadásul mindezek a stratégiai fegyverek
szinte azonnal elavultak, amint üzembe helyezték őket.
A hagyományos erők költségei, mivel nukleáris taktikai fegyverekkel kell felfegyverezni őket, szintén az egekbe szöknek. A
"New Look" feltételezése, miszerint az utóbbi típusok bevezetése csökkenteni fogja a munkaerő-szükségletet, teljesen téves
volt. A szükséges munkaerő növekszik, és a magasabb fokú kiképzés és képzettség miatt drágább is. A nukleáris taktikai
fegyverek bevezetése, amelyeket az oroszok majdnem olyan hamar szereztek be, mint mi, megkövetelte, hogy a szárazföldi
erőket széles körben szétszórják és kis csoportokban (légi és szárazföldi járművekkel egyaránt) nagy mobilitással lássák el.
Ez több embert és több pénzt igényelt.
A "New Look" pénzmegszorítása az emberekben is megmutatkozott. A légierő kivételével minden szolgálatot leépítettek, így
a katonai létszám, amely 1952 decemberében 3,7 millió fő volt, hat évvel később csaknem z,5 millió fő volt. A hadsereg
létszámát egyharmaddal csökkentették, a 20 hadosztályt képviselő 1 481 000 főről 14 hadosztályban egymillió alá. Ily módon
a hadsereg kiadásait csaknem a felére csökkentették, az 1953-as pénzügyi év 16 242 millió dollárjáról az 1956-os pénzügyi
év 8 702 millió dollárjára. A hadsereg vezérkari főnökéhez, Matthew Ridgway tábornokhoz hasonló emberek tiltakozására
azzal a szelíd kijelentéssel válaszoltak, hogy ezek a kisebb erők nagyobb harci erővel rendelkeznek, "nagyobb
ütőképességgel egy dollárért". 1955-ben azonban, amikor Eisenhower visszatért a Hruscsovval Genfben tartott első,
viszonylag sikeres "csúcstalálkozóról", tele elszántsággal, hogy a 33 milliárd dolláros védelmi kiadási szintet az eredetileg
tervezett 1957-es helyett az 1956-os pénzügyi évben érje el, még Dulles és Wilson is tiltakozott. A tiltakozás egyik oka az
volt, hogy az évi több százalékos árinfláció már csökkentette a védelmi erő megszerzésének mértékét anélkül, hogy a
költségvetési célhoz képest több milliárdon belülre kerültek volna.
Ez a vita a költségvetési vagy a védelmi megfontolások elsőbbségéről 1955-1956-ban ért el fordulópontot egy sor vitában és
az adminisztráció kisebb álláspontváltásaiban. Ezek az álláspontváltozások a felfokozott közvéleménynek tett engedmények
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voltak, és nem a kormányzaton belüli valódi eszmei változás következményei, amint az abból a tényből is látható, hogy
1957-ben és kisebb mértékben 1959-ben további költségvetési megszorításokra került sor, mindkettő a szovjet képességekre
vonatkozó növekvő bizonyítékok, a növekvő
a szovjet barátságtalan szándékok bizonyítékai, az európai szövetségeseinkkel való egyre ingerültebb kapcsolatok, a
kormányzat támogatásának folyamatos csökkenése az ellenzék felé, és az egyre nyugtalanabb amerikai közvélemény...
Az adminisztráció új stratégiája katonai körökben viszonylag kevés támogatásra talált, kivéve a légierőnél és Radford
admirálisnál, akit 1953 augusztusában Bradley tábornok utódjaként a JCS elnökévé neveztek ki, elsősorban azért, mert az
"Ázsia Első" támogatója volt. Ridgway tábornok a hadsereg vezérkari főnöki pozíciójából ellenezte az adminisztráció katonai
politikáját, hy a kongresszusi bizottságok előtt tett vallomásaival. Miután 1955 júniusában nyugdíjba vonult, emlékirataiban
kijelentette, hogy a katonai költségvetés "nem annyira a katonai szükségleteken alapult, vagy azon, amit az ország gazdasága
elviselhet, hanem inkább politikai megfontolásokon".
Hat hónappal később Trevor Gardner lemondott a légierő kutatás-fejlesztési civil vezetői posztjáról, és W:ilson minisztert
ostorozta, amiért akadályozta az irányított rakétákkal kapcsolatos kutatásokat, valamint általános obstrukciója miatt, még a
stratégiai megtorlás terén is, egyetlen kivétellel, a B-47-es közepes hatótávolságú sugárhajtású bombázógép esetében
(amelynek használata teljes mértékben a szövetséges országokban lévő légi bázisoktól függött). Gardner kollégája, a jól
ismert tudós, a védelmi miniszter kutatásért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkára, Dr. Clifford C. Furnas 1957
februárjában szintén felháborodva mondott le. Őt mások is követték, nevezetesen Gavin tábornok 1958-ban.
A legtöbb ilyen későbbi tiltakozás Wilson miniszter rakétafegyverek fejlesztésével szembeni ellenállásából eredt, és később
még említésre kerül, de az obstrukció meglehetősen általános volt. 1951-ben Korea következményeként a hadsereg legalább
két hadosztály számára taktikai, egy hadosztály számára pedig stratégiai légiszállítási eszközöket követelt. Több mint öt
évvel később Wilson miniszter kijelentette, hogy a légiszállítási kapacitás megfelelő, amikor még mindig nem volt még
egyetlen hadosztály számára sem. Amikor katonai tanácsadója megpróbált rámutatni szárazföldi erőink alulértékeltségére,
tekintettel a NATO-val szembeni kötelezettségeinkre, a miniszter azt válaszolta, hogy nincs NATO-kötelezettségünk. 1954
novemberében, három évvel a "Szputnyik" előtt, egy újságíró megkérdezte Wilsont, hogy mit szólna ahhoz a lehetőséghez,
hogy az oroszok esetleg legyőznék az Egyesült Államokat a műholdversenyben; a miniszter azt válaszolta: "Nem érdekelne,
ha így lenne". Két évvel később, 1956-ban Furnas ugyanezt a figyelmeztetést tette, és azt a választ kapta a minisztertől: "Na
és?". Mindezek csúcspontja Wilson 1956 novemberében és decemberében kiadott parancsai voltak, amelyek
megnyomorították a hadsereg korszerű taktikák alkalmazására való képességét azzal, hogy 200 mérföldnél kisebb
hatótávolságú rakétákra korlátozták, és megtiltották, hogy ötezer fontnál nagyobb súlyú repülőgépeket vagy tízezer fontnál
nagyobb súlyú helikoptereket használjon. Ahogy az egyik vezérkari főnök mondta Wilsonról: "Ő volt a leginformálatlanabb
ember, és a legelszántabb, hogy az is maradjon, aki valaha volt miniszter".
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Sajnos Eisenhower elnök, aki büszke volt arra, hogy megszűnt katonai ember lenni, amikor politikus lett, még a leghibásabb
döntéseiben is kivétel nélkül támogatta Wilsont.

69. fejezet - Hruscsov felemelkedése, 1953-1958
Az Egyesült Államokat két tényező mentette meg ennek a rövidlátó és tudatlan politikának a következményeitől: (a) a
Szovjetuniónak nem állt szándékában megkockáztatni bármilyen közvetlen összecsapást az Egyesült Államokkal, és (b) a
Szovjetunió ezen időszak nagy részében olyan heves belső harcok közepette állt, amelyek lehetetlenné tették számára, hogy
bármilyen tartós agresszív irányvonalat kövessen.
A háború végére Sztálin uralma Oroszországban olyan szilárdan rögzült, mint még soha. Ő volt a kormányfő és a
kommunista párt vezetője is, a hadsereg pedig teljesen alá volt rendelve akaratának. A hadsereg csak kis szerepet játszott az
ország belpolitikájában, de Sztálin megmutatta hatalmát felette az 1937-es nagy tisztogatás során, amikor is legalább 5000
tisztjét megsemmisítette hűtlenség hamisított vádjai alapján. A túlélőket szoros ellenőrzés alatt tartották mind a szervezetében
biztonsági okokból felállított titkosrendőrségi egységek, mind pedig a fő egységeihez rendelt pártbiztosok. Az
Állambiztonsági Minisztérium alá tartozó titkosrendőrség állam volt az államban, saját fegyveres erőkkel, köztük páncélos
hadosztályokkal és teljesen önálló légi egységekkel. Foglyok és rabszolgamunkások millióit, nagy ipari vállalatokat és nagy
területeket (főként Észak-Ázsiában) ellenőrzött. Sztálin mentesült e titkosrendőrségek fennhatósága alól, ugyanakkor a
pártszervezeten belül saját titkosrendőrségi jogkörrel rendelkezett, mert az 1934-es (Lázár Kaganovics által készített)
pártszabályzat a párton belüli használatra önálló rendőri apparátust adott neki; ezt A. N. Poszkrebisev altábornagy vezette
személyes titkárságáról irányította.
A pártnak, akárcsak a rendőrségnek, szinte minden ipari üzemben, sok kolhozban, lakónegyedben voltak egységei (eredetileg
"celláknak" nevezték őket), és onnan a kormányzati rendszerrel párhuzamosan emelkedett a városok, régiók, tartományok és
nemzetek hierarchiája.
Sztálin a lehetséges ellenállást azzal semmisítette meg, hogy nemcsak a kormányban, a pártban, a hadseregben, a
rendőrségben és a gazdasági életben betöltött saját pozíciójából kiinduló különböző hatalmi hierarchiák közötti
megosztottságot és rivalizálást ösztönözte, hanem az egyes hierarchiákon belül is, azáltal, hogy az ambiciózus embereket arra
ösztönözte, hogy az időszakos tisztogatások által létrehozott üres helyeken keresztül lépésről lépésre igyekezzenek
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felemelkedni. Ezek a tisztogatások nem csak a fiatalabb és kegyetlenebb emberek számára nyitották meg az utat felfelé,
hanem Sztálin növekvő paranoiájának igazolására is szolgáltak.
A párton belül az 1924-1929-es tisztogatások a "régi bolsevikok" (azok, akik az 1917-es forradalom előtt párttagok voltak)
nagy részét - általában halálukkal - eltüntették. 1929-1934-ben Sztálin egy új és fiatalabb csoportot használva 10 000 000
orosz embert ölt meg (saját becslése szerint) a kolhozok létrehozására irányuló törekvés során. Az 1934-1939-es második
nagy tisztogatás a sztálinisták nagy részét, akik segítették Sztálin hatalomra jutását, és a fegyveres erők mintegy 5000 tisztjét
ölte meg. A harmadik nagy tisztogatás, amely 1952 végén alakult ki, a maradék sztálinistákat volt hivatott kiirtani, akik
1929-1935 között a régi bolsevikok utódaként kerültek hatalmi pozíciókba. Ők már akkor is egyre fogyatkozó csoportot
alkottak, Sztálin csillapíthatatlan vérszomjától, amint azt az 1934-es tizenhetedik pártkongresszus tagjainak sorsát vizsgálva
láthatjuk, azon a kongresszuson, amely először emelte Hruscsovot és Lavrenti Beriját a Központi Bizottságba. Az 1 966 tag
közül
küldöttek közül 1108-at letartóztattak "forradalomellenes bűncselekmények" miatt, Sz. M. Kirov (leningrádi pártvezető)
meggyilkolása nyomán, amelyet maga Sztálin rendezett el 1934 decemberében. Az 1934-es kongresszus által a Központi
Bizottságba választott 139 tag és póttag közül 98-at (vagyis 70 százalékot) letartóztattak és agyonlőttek. A túlélők között volt
Kaganovics, Vjacseszlav Molotov, Georgij Malenkov, Berija, Anasztasz Mikojan, K. Vorosilov és Hruscsov. Az 1953-as
újabb tisztogatás nyilvánvalóan e túlélők egy része vagy többsége ellen irányult.
Ezt a terrort súlyosbította az a tény, hogy nem csak Sztálintól eredt, bár kétségtelenül az ő beleegyezésére volt szükség
ahhoz, hogy nagyon messzire menjen. Az ilyen beleegyezést gyakran a legfelsőbb beosztottjai is megszerezhették, mivel az
autokrata kétségtelenül nagyra értékelte azokat, akik készek voltak teljes kegyetlenségüket az ő szolgálatában tanúsítani. A
háború végére Hruscsov, bár még nem volt a csúcs közelében, több vérszomjas kegyetlenséget mutatott Sztálin iránti alázatos
alázatossággal párosulva, mint bárki más Oroszországban.
A háború végén Sztálin, Malenkov és Andrej Zsdanov alkotta a banda vezető hármasát. Az utóbbi páros gyűlölte egymást.
Malenkov 1945-1946-ban a legaktívabb figura volt a kormányban, különösen a felszabadított területek rehabilitációjával
foglalkozó bizottság elnökeként, és a jóvátételi célú német ipar felszámolásával megbízott bizottság elnökeként. A
jóvátételek adminisztrációjában elkövetett nagyszabású baklövések adták meg Zsdanovnak a kívánt lehetőséget. Mikojanon
keresztül támadást indított Malenkov jóvátételi ügyeinek kezelése ellen, és azt javasolta, hogy a leszerelést szovjet tulajdonú
vállalatok felállításával váltsák fel, amelyek Németországban átveszik a német ipart, hogy a Szovjetunió számára készítsenek
árukat. Ennek a kudarcnak a következményeként Malenkovot (társaival együtt) mintegy egy évre (1947 júniusa és 1948
júniusa között) több posztjáról is lefokozták.
Közvetlenül rehabilitálása után Zsdanov rejtélyes módon meghalt, fő támogatóit pedig letartóztatták és agyonlőtték (az
úgynevezett "leningrádi ügy").
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Hruscsov eközben mélyen belebonyolódott a háború alatt nagymértékben elpusztult kolhozok helyreállítására irányuló
erőfeszítésekbe, és a még nehezebb feladatba, hogy pártirányítás alá vonja őket. Tekintettel arra, hogy 1928-1934-ben milyen
kíméletlen módon hozták létre a kolhozokat, nem volt meglepő, hogy sem a gazdaságok, sem a párt nem volt népszerű a
parasztok körében. Mindkettőt csendben szabotálták olyan módon, amelyet sem megfigyelni, sem megakadályozni nem
lehetett, különösen mivel a párttagok és a titkosrendőrség egyaránt ritkaságszámba ment a vidéki körzetekben. Az ilyen
szabotázs bizonyítéka lehetett, hogy a gazdaság mezőgazdasági része folyamatosan nem teljesítette a kvótákat vagy az
elvárásokat, hogy a parasztok kis személyes parcelláikon négyszer annyit termeltek (területegységre vetített hozamban), mint
a kollektív gazdaságok nagy területű parcelláin, és hogy 1953-ban a haszonállatok száma jóval az 1928-as adatok alatt volt (a
teheneké 13 százalékkal kevesebb volt, mint 1916-ban), annak ellenére, hogy 1928 és 1953 között 25 százalékkal nőtt a
népesség. Ráadásul a háború zűrzavarában legalább 15 millió hektárnyi, a kollektív gazdaságokhoz tartozó földet áttereltek a
parasztok magánparcelláira, miközben a kollektív gazdaságokban parasztok milliói éltek gazdaságtalan félhaszonban.
1950 elején Hruscsov visszatért a tizenkét évig tartó ukrajnai pártmészárlásból, és átvette a mezőgazdasági problémát.
Teljesen kivitelezhetetlen megoldása az volt, hogy erőteljesebben lépett a fokozott központosítás sztálini irányába. A
kolhozokat egyre nagyobb egységekbe kívánta összevonni, a parasztokat pedig egyre nagyobb "munkásbrigádokban" akarta
dolgoztatni, hogy a vidéken található kevés kommunista párttag ellenőrzése alá vonja őket. Egy pártsejthez legalább három
tagra volt szükség, és 1950-ben a meglévő kolhozok jelentős részének egyáltalán nem volt pártsejtje, míg a többségnek hatnál
kevesebb tagból álló sejtje volt.
Két év alatt Hruscsov a kolhozok összevonásával 252 000-ről 94 800-ra csökkentette az ilyen egységek számát, de 18 000ben még mindig nem volt pártsejt, és csak 5000-ben volt 25 főnél több tagú sejt. Hruscsov a koncentrációs folyamatot még
tovább akarta vinni a meglévő falvak lerombolásával és a parasztok nagy városi településekbe (úgynevezett
"agrárvárosokba") való központosításával. Ezekben a városokban távol lennének kis magánparcelláiktól, nem töltenének
annyi időt azokon, és nagy bandákban kísérnék ki őket naponta a kollektív földekre dolgozni. Ezt a fantasztikus tervet Berija
és Molotov 1951-ben megakadályozta.
Egy másik tervet, amely Hruscsovhoz köthető, Sztálin 1952-ben megvétózott. Ez a vidéki Gépi Traktorállomások (GTS)
személyzetét és gépeit osztotta volna szét a kollektív gazdaságok között, így egy csapásra növelte volna a helyben
rendelkezésre álló párttagok számát a személyzetükből a vidéki pártsejtek kiépítésére, és rövid időn belül rendelkezésre
bocsátotta volna a szükséges mezőgazdasági gépeket. Ezt a javaslatot Sztálin mint a szocializmustól való visszalépést
blokkolta. Helyette azt javasolta, hogy egy csapásra semmisítsék meg a paraszt ösztönzését arra, hogy magánparcelláján
dolgozzon, hogy a magánpiacon való eladásra termeljen, azzal, hogy megtiltják a parasztnak a piacra jutást, sőt még a
pénzhez való hozzáférést is, és arra kényszerítik, hogy minden felesleges terményét cserealapon az államnak adja át.
Összességében Hruscsov mezőgazdasági vezetői eredményei messze nem voltak sikeresek, de ez nem rontotta Sztálin
hírnevét, aki elismerte személyes odaadását és energiáját, és látta, hogy erőfeszítései inkább a vidéki pártellenőrzés
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növelésére irányultak, mint a termelés növelésének kívánatos, de nyilvánvalóan kevésbé fontos céljára. E kegye jeléül az
1952 októberében tartott tizenkilencedik pártkongresszuson Hruscsov bemutatta az új pártszabályokról szóló jelentést, és
látta, hogy egyik támogatója, A. B. Arisztov veszi át a széleskörű párthálózatban a személyzeti kinevezések irányítását.
Mindkét fejlemény Malenkov, a pártügyek névleges vezetőjének rovására történt, de az utóbbi bőven kárpótolta őt azzal a
kiváltsággal, hogy a kongresszuson Sztálin helyét vette át a párt főszónokaként (egy nyolcórás beszédben).
Amikor ez az 1952. októberi kongresszus összeült és feloszlott, Sztálin már a harmadik nagy tisztogatást készítette elő a
pártban. Senki, talán Berija kivételével, nem sejthette, hogy ki lehet a likvidálás célpontja, de a Sztálin személyes
titkárságáról érkező pletykák és célzások alapján úgy tűnt, hogy a sztálinisták régi gárdájának minden egyes tagjának a
legrosszabbtól kell tartania. 1952 októberétől kezdve Sztálin e legfőbb munkatársai egyre növekvő
terrorban éltek. A Capone-korszak gengsztereihez hasonlóan nem mertek éjszaka hazamenni, sehová sem merészkedtek
személyes testőrök nélkül, és fegyvert hordtak maguknál. Berija egészen 1952 novemberéig uralkodó maradt, mert Moszkvát
titkosrendőrségi alakulatokkal helyezték őrizetbe, a Kreml őrsége teljes mértékben az ő ellenőrzése alatt állt, és senki más
nem hozhatott fegyvert ebbe az enklávéba.
Sztálin a tőle megszokott ügyességgel lépett, folyamatosan szétzilálta és felhígította az Öreg Gárda tekintélyét: megnövelték
a minisztériumok számát, a Politbüro megszűnt ülésezni, tíz tagját feloszlatták egy nagy, harminchat fős Elnökségben, és az
Öreg Gárdát a működő minisztériumokból tárca nélküli posztokra helyezték át: Molotov a külügyekből, Kaganovics a
nehéziparból, Nyikolaj Bulganin a védelmi tárcából, Mikojan a kereskedelemből. Az utolsó ilyen váltás 1952 novemberében
volt, amikor Beriját az állambiztonsági miniszteri poszton S. D. Ignatyev váltotta fel. Ekkorra Poszkrebisev és segítője,
Mihail Rjumin már előkészítették Berija bemártását. Ez volt az úgynevezett "orvosok összeesküvése", egy koholmány, amely
azt állította, hogy Zsdanovot és más vezetőket a Kreml orvosainak egy többnyire zsidó csoportja mérgezte meg, akik Berija
tudtával más vezetők, köztük magas rangú katonatisztek hasonló likvidálására készültek. A kilenc orvos közül kettő meghalt,
a többiek pedig olyan súlyos kínzások közepette tettek vallomást.
Ekkor, éppen amikor a tisztogatásnak meg kellett volna kezdődnie, Sztálin 1953. március 5-én meghalt, valószínűleg
agyvérzéssorozat következtében. Hat órán belül eltűnt a Sztálin utolsó napjait felügyelő orvos, Sztálin fia, Vaszilij, aki a
moszkvai katonai körzet légierőjének parancsnoka volt, Poszkrebisev, valamint a Kreml, a város és a helyi katonai körzet
parancsnokai. Beriját visszahívták a félszáműzetésből, hogy vezesse az összevont belügyminisztériumot és állambiztonsági
minisztériumot, és az 1952 októbere óta végrehajtott adminisztratív változtatásokat visszacsinálták: a nagy létszámú
Elnökséget a korábbi, tízfős, kisebb Politbüro váltotta fel; a miniszterek számát 55-ről 25-re csökkentették; a belső kabinet
létszámát pedig tizennégyről ötre csökkentették. A legjelentősebb, hogy az Öreg Gárdát, amelyet Sztálin lassan eltávolított a
hatalom karjaitól, halálakor gyorsan visszahelyezték a központba.
Malenkovot párttitkárrá és a kormány miniszterelnökévé tették, öt miniszterelnök-helyettessel: Berija, Molotov, Bulganin,
Kaganovics és Mikojan. Mindegyikük visszakerült korábbi miniszterségébe, míg Vorosilov a Legfelsőbb Tanács
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Elnökségének elnöke lett. Zsukov marsallt visszahívták a vidéki száműzetésből, hogy Bulganin első helyettese legyen a
védelmi minisztériumban, Hruscsovot pedig, akinek nem volt fontosabb tisztsége, Sztálin gyászszertartásának elnökévé
tették. Az ő felügyelete alatt helyezték el az elhunyt autokrata holttestét, félistenné váló tisztelettel, Leniné mellett, a Vörös
tér fölötti szentélyben. Ezután "Malenkov miniszterelnök kérésére" Hruscsov átvette két tisztsége közül az egyiket, a
párttitkári tisztséget. Ez sorsdöntő változás volt.
Sztálin uralkodása alatt az autokrata mindkét vezető pozíciót betöltötte, az államban és a pártban is. Most, egy héttel a
despota halála után, az általános ellenszenv hatalmának bármilyen újjáélesztése iránt arra kényszerítette Malenkovot, hogy
átadja az egyik pozíciót Hruscsovnak. Nem tudjuk, miért döntött úgy, hogy megtartja a miniszterelnökséget és lemond a
párttitkári posztról. Valójában nem tudjuk, hogy volt-e választása, de Sztálin későbbi éveinek tanúsága szerint úgy tűnhetett,
hogy a miniszterelnöki tisztség jelentősebb, mint a titkári.
Nem volt az; minden bizonnyal nem egy olyan taktikus kezében volt, mint Hruscsov. A következő öt év során, egy olyan
hatalmi harcban, amelynek részleteit máig rejtegetik, Hruscsov a titkári posztról a legfőbb önkényúrrá emelkedett, és ezzel
minden más lehetséges hatalmi igénylőt kiiktatott. A folyamat, amellyel Sztálint követte, szinte megismételte azt a
folyamatot, amellyel Sztálin Lenint követte. Mindegyik esetben a végső soron sikeres pályázó a legkevésbé kiemelkedő volt
a pályázók egy csoportjából; ez a győztes minden esetben a párttitkári posztot használta felfelé ívelésének legfőbb
fegyvereként; ez a felemelkedés minden esetben sakklépések sorozatával történt, amelynek során a legerősebb rivális
pályázókat egyenként, váltások sorozatában, a legveszélyesebbel kezdve (az egyik esetben Trockijjal, a másik esetben
Berijával), kiiktatták. És mindkettőben ez az egész folyamat a "kollektív vezetés" ürügyén zajlott.
Közvetlenül Sztálin halála után a "kollektív vezetés" élén a Malenkov, Berija és Molotov alkotta triumvirátus állt. Malenkov
a lazítás politikáját támogatta, a fogyasztási cikkek termelésének és az életszínvonal emelkedésének fokozott
hangsúlyozásával, valamint a háborúhoz vezető nemzetközi válságok elkerülésére irányuló fokozott erőfeszítésekkel; Berija a
belpolitikai ügyekben az "olvadás" mellett állt ki, a politikai foglyok nagyarányú amnesztiájával, valamint a már likvidáltak
rehabilitálásával, itthon és a szatellitállamokban; Molotov továbbra is ragaszkodott a Sztálinhoz kapcsolódó "kemény"
politikához, a nehézipar teljes hangsúlyozásához, a belpolitikai zsarnokság nem lazításához és a Nyugattal folytatott
hidegháborúban a nyomás fenntartásához.
Vad pletykák, különösen a szatellitállamokban, és némi lazítás Berija utasítására Kelet-Németországban hamis reményeket
keltettek az ottani munkásokban. 953. június 16-án ezek a munkások fellázadtak a kelet-berlini kommunista kormány ellen.
Egy nap habozás után ezeket a felkeléseket a szovjet megszálló páncélos hadosztályok teljes erejével leverték. Ezt az
eseményt ürügyként használva a Kreml vezetői hirtelen letartóztatták Beriját, és hat segítőjével együtt lelőtték (az események
verziójától függően azonnal vagy decemberben).
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A terror urának megbuktatását a reguláris hadsereg is támogatta, amelynek legfőbb vezetői a szomszéd szobában,
csempészett géppisztolyokkal felfegyverkezve voltak jelen, amikor a Kreml tárgyalótermében Berija és munkatársai között
lezajlott a leszámolás. Berija látszólag semmit sem sejtett, és letette aktatáskáját, amelyben egy pisztolyt rejtett. A
konferencia alatt, miközben az egyik vezető elterelte a figyelmét, egy másik vezető kivette a pisztolyt az aktatáskából.
Beriának ekkor közölték, hogy le van tartóztatva. Az aktatáskájáért ugrott, észrevette, hogy a pisztolya eltűnt, és felnézett
saját pisztolyának torkolatába. Azonnal átadták a szomszéd szobában lévő katonatiszteknek. Ezek már négy hadosztályt
vezényeltek Moszkvába, hogy felváltják a várost őrző szokásos titkosrendőrségi erőket. A hadseregnek ez a felhasználása a
Kremlben folyó személyi harcok rendezésére a legfőbb tényező, amely Hruscsov hatalomra jutásában különbözött Sztálin
korábbi, 1924-1929-es hatalomra jutásától. Nem lehet kétséges, hogy ennek az új tényezőnek a bevezetése Hruscsovnak
köszönhető, és hogy az 1956 februárjában Sztálint elítélő titkos beszéde része volt a fegyveres erőknek a folyamatban játszott
szerepükért való kifizetésének.
Berija megbuktatását a titkosrendőrség és hatáskörének széles körű korlátozása követte. Utóbbiak nagy része a
Belügyminisztériumhoz került, míg erőit külön ellenőrzés alá vonták, és megszüntették a titkos bíróságok rendszerét. Sok
foglyot szabadon engedtek, és jelentősen enyhült a cenzúra, különösen az irodalom területén. A rendőrség hatáskörének egy
részét átvette a párt.
1954 februárjában a mezőgazdasági vezetők nagyszabású moszkvai konferenciáján villámcsapásként érte Hruscsov javaslata
a krónikus mezőgazdasági hiányok radikálisan új megközelítésére. Ez a "szűzföldek" tervezet azt szorgalmazta, hogy
Ázsiában nagy kiterjedésű, korábban soha meg nem művelt gyepterületeket nyissanak meg a művelés számára. Hruscsov
terve részletes és káprázatosan vonzó volt. Több mint 100 000 traktor és hatalmas emberhadak bevetését vonta maga után,
hogy 1954-ben 6 millió hektáron, 1955-ben pedig további 25 millió hektáron termeljenek gabonát. A heves viták légkörében
végrehajtott tervet nem Hruscsov felügyelte. A gépekre és berendezésekre vonatkozó igényei olyan nagyok voltak, hogy éles
korlátot jelentett Malenkovnak a nehéziparról a fogyasztási cikkekre való átállásában, míg Hruscsov elutasítása, hogy
felügyelje a tervet, Malenkovra hárította a felelősséget a sikerért. Ugyanakkor Malenkovnak a szovjet-amerikai kapcsolatok
"olvadásának" nyilvános szorgalmazását ugyanúgy gyengítette a H-bomba tökéletesítésére irányuló titkos szovjet törekvés.
Miközben Malenkov aláásása így 1954-ben folyamatban volt, Hruscsov megkezdte Molotov aláásását külpolitikai téren
azzal, hogy látványos külföldi látogatások sorozatát szervezte meg a külügyminiszter nélkül. Ezek közül az egyik első, r954
szeptemberében Bulganin, Hruscsov, Mikojan és mások Pekingbe utaztak, hogy megünnepeljék Vörös Kína ötödik
születésnapját. A látogatás során Hruscsov nyilvánvalóan személyes szövetséget kötött Mao Ce-tunggal, valamint egy
bonyolult kereskedelmi szerződést, amely szovjet finanszírozást, felszerelést és speciális szakértelmet ajánlott fel Kína teljes
körű iparosításához (az úgynevezett "nagy ugrás előre").
Ezek az események lehetővé tették Hruscsov számára, hogy 1954-1955 telén kampányt szervezzen Malenkov ellen.
Látszólag ez azon alapult, hogy Malenkov enyhíteni kívánta a nehézipari iparosításra helyezett intenzív hangsúlyt, de
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valójában Malenkov külpolitikai agresszivitásának hiánya is ugyanilyen jelentős volt. A két kérdés együttesen olyan nyomást
gyakorolt, amelynek Malenkov nem tudott ellenállni. Február 8-án rg5s lemondását felolvasták a Legfelsőbb Tanács előtt.
Vállalta a felelősséget a szovjet mezőgazdaság nem kielégítő állapotáért, és lemondott a miniszterelnöki posztról, bár a
Központi Bizottságban az új erőművi miniszteri poszton maradt. Az új miniszterelnök Bulganin lett, aki korábbi védelmi
miniszteri posztját átadta helyettesének, Zsukov marsallnak, a második világháború hősének.
Ezek a Kremlben folyó harcok személyeken, nem pedig ügyeken alapulnak, mivel az utóbbiakat elsősorban fegyverként
használják a küzdelemben. A Malenkovról Bulganinra való átálláskor a kritikus kérdések a krónikus mezőgazdasági
probléma és a választás voltak Sztálin könyörtelen iparosítási politikája - függetlenül attól, hogy ez milyen költségekkel jár a
parasztok és a munkások számára - és a fogyasztási javak növelésének új politikája között. Ez utóbbi kérdésben a védelmi
szükségletek Hruscsovnak Zsukov marsall, a fegyveres erők és a "sztálinisták" támogatását hozták, mint pl.
Molotov és Kaganovics. Zsukov jutalmul egy minisztériumot és egy helyet kapott az Elnökségben, az egyetlen
katonatisztként, aki valaha is megkapta az utóbbit.
Molotov fokozatos eltávolítása Hruscsovot a sztálinista kontra antisztálinista vita másik oldalán találta, a hidegháború
"olvadásának" bajnokaként. Ez a nem szatellit országok elkerülhetetlen ellenségeskedéséről és a kapitalista agresszióból
fakadó imperialista háború elkerülhetetlen kitöréséről szóló sztálini doktrína elutasítását jelentette. Ebben a küzdelemben
Hruscsov támogatásra talált Bulganinban, Mikojanban és valószínűleg Zsukovban. Az új politikát még Molotov
külügyminisztersége idején alakították ki Bulganin és Hruscsov ("B és K", ahogyan őket nevezték) külföldön tett bonyolult
állami látogatásainak sorozatával. E látogatások közül a legjelentősebb, mert Sztálin és Molotov éles fordulatát jelentette, az
1955 májusában tett hatnapos látogatás volt Titónál Jugoszláviában. A titoizmusnak ez az elfogadása nagy jelentőségű, mert
Oroszországot egy nagy múltbeli hiba bocsánatkérő szerepében mutatta meg, és mert megfordította Sztálin azon szabályát,
hogy minden kommunista pártnak mindenütt követnie kell a Kreml vezetését.
A "Belgrádi Nyilatkozat" elismerte, hogy a különböző országok "különböző utakat járhatnak a szocializmus felé", és hogy a
"szocializmus konkrét alkalmazásában mutatkozó ilyen "különbségek az egyes országok kizárólagos hatáskörébe tartoznak".
Hruscsov és Tito egyaránt tudta, hogy ez a nyilatkozat a tűzzel játszik. Az előbbi indítékai homályosak; valószínűleg
egyszerűen Molotov egész múltjának kihívásaként tette; Tito kétségtelenül azt remélte, hogy a dinamit eléggé felrobban
ahhoz, hogy a kelet-európai szatellitek kikerüljenek a szovjet ellenőrzés alól. Hruscsov a tőle megszokott ravaszsággal nem
maga írta alá a belgrádi nyilatkozatot, hanem Bulganinnal, az új miniszterelnökkel, így védte meg magát a közvetlen
felelősségtől, ha bármi rosszul sülne el.
Nem ez a nyilatkozat volt az egyetlen dinamitrúd, amellyel Hruscsov Jugoszláviából visszatérve zsonglőrködött. Hazafelé
tartva megállt Bukarestben és Szófiában. Az utóbbi fővárosban egy másik, még nagyobb dinamitrúdba tette a gyújtózsinórt,
amikor titokban elítélte Sztálint személyesen mint vérszomjas zsarnokot.
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Július elején Moszkvában Molotov megalkuvás nélkül támadta a belgrádi nyilatkozatot, elítélve azt, mint a szatelliteket
önálló politikára való bátorítást, aminek a következményében mindenki egyetértett abban, hogy ez a Kremlben senki számára
sem lenne elfogadható, de Hruscsov legyőzte a többséget azzal az érveléssel, hogy a szatelliták lojalitását, és különösen a
létfontosságú gazdasági együttműködésüket jobban lehet laza pórázzal biztosítani, mint bunkósbotokkal. Molotovnak a
Titóval való megállapodással szembeni ellenállását megvetette, szembeállítva azt Molotov 1939. augusztusi, Ribbentroppal
kötött megállapodásával.
A szatelliták szilárdságát az 1955. május 14-i Varsói Szerződéssel kívánták megőrizni, amely húsz évre szóló szövetséget
hozott létre a Szovjetunió, Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Magyarország, Lengyelország, Románia és Kelet-Németország
között. Ez volt a kommunista válaszcsapás a NATO-ra, amelyhez öt nappal korábban (1955. május 9-én) az újonnan
szuverén Nyugat-Németország tizenötödik tagként csatlakozott.
Hruscsov a Központi Bizottságban Molotovval folytatott vitáiból egyenesen az 1955-ös "csúcstalálkozóra" sietett
Bulganinnal, Molotovval és Zsukovval a Központi Bizottságba.
Genfbe. Ott csendben a háttérben maradt, miközben társai Eisenhower elnökkel, Dulles-szel, Edennel és Faure francia
miniszterelnökkel tárgyaltak Németország sorsáról.
Az 1955. július 18-24. között Genfben megrendezett csúcstalálkozó volt Anthony Eden hozzájárulása az "olvadáshoz".
Dulles a legnagyobb vonakodással vett részt, de az oroszokkal szembeni merev hozzáállását egyre kedvezőtlenebbül
kommentálták, és úgy érezte, kénytelen engedni Eden ragaszkodásának, hogy segítse Eden Konzervatív Pártját az 1955.
májusi brit parlamenti választásokon. Miután ezek sikeresen lezajlottak, a találkozót végre kellett hajtani, de Dulles nem
reménykedett a sikerben. Ő maga is keveset tett hozzá ehhez az irányhoz, amikor ragaszkodott ahhoz, hogy a német
újraegyesítés előtt a leszerelést kell megvitatni. Kívülállók, akik az oroszok "olvadással" kapcsolatos hozzáállását próbálták
értelmezni, nem megbízható információk alapján, sokkal nagyobb reményeket fűztek a csúcstalálkozóhoz, mint Dulles,
főként a meglepő szovjet elmozdulás miatt, amely az 1955. május 15-i osztrák békeszerződést eredményezte, és az azt követő
osztrák kiürítést az orosz csapatok által. Az osztrák szerződés visszaállította az ország 1938. januári határait, és szabad
hajózást ígért a Dunán, ugyanakkor megtiltott minden egyesülést Németországgal, és semlegességre kötelezte Ausztriát.
Ausztria semlegesítése 1955-ben számos homályos beszédet váltott ki az európai "kivonulásról". Az elképzelés, bárhogyan is
fogalmazták meg, jelentős vonzerővel bírt Európában, még az olyan tapasztalt diplomaták számára is, mint Eden. Semmi
nagyon konkrétumban nem lehetett megállapodni, ami a "kivonulást" alkotná, de mindenki vágyott mindenre, ami
csökkentette volna a háborús veszélyt, és különösen a németek vágyakozó gondolatai egy semlegesített és egyesített
országról szóltak. Franciaország, amely akkoriban mélyen érintett volt Indokínában és a muzulmán országokban, különösen
Algériában, nagyon vágyott minden olyan lazításra Európában, amely lehetővé tette volna, hogy egy kis lélegzetvételnyi időt
szentelhessen gyarmati problémáinak. Hogy a vitát elősegítsék, az oroszok kedvezően beszéltek a leszerelésről, az európaiak
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Európájáról és a német újraegyesítésről. Amikor azonban e javaslatok részletei megjelentek, általában teljesen igazolták
Dulles szkepticizmusát. A leszerelés például az oroszok számára a nukleáris fegyverekről való teljes lemondást és a
szárazföldi erők drasztikus csökkentését jelentette, egy olyan kombinációt, amely az Egyesült Államokat nagyon gyengévé
tenné Oroszországgal szemben, miközben Oroszország továbbra is domináns maradna Európában. Néha közvetlenebbül is
erre az eredményre törekedtek: mind az Egyesült Államok, mind a Szovjetunió kivonulása Európából, az előbbi a több ezer
kilométerre lévő Észak-Amerikába, az utóbbi pedig csupán az orosz határokig.
Egy másik orosz javaslat az volt, hogy a NATO-t egy európai biztonsági paktummal váltsák fel, amely csak európai
államokat foglalna magában.
A Németországra vonatkozó szovjet javaslatok ugyanilyen trükkösek voltak, és világosan mutatják, hogy félnek attól, hogy
keletnémet szatellitjüket népszavazásnak vetik alá, és hogy valóban vonakodnak Németország egyesülésétől. Előbb az
egyesülést, majd a választásokat követelték, míg az Egyesült Államok megfordította a sorrendet. A két létező német kormány
egyesítése, majd az osztrák szerződés mintájára egy békeszerződés adta volna meg az oroszoknak azt, amit Európában
akartak: egy nyugati csapatoktól megszabadított Németországot, amelyet egy koalíciós kormány irányít, amely lehetővé teszi
a választásokat, amikor úgy ítéli meg, hogy az a legjobb.
Az amerikaiak először választásokat akartak, hogy egy elfogadható központi német kormányt hozzanak létre, amellyel
végleges békét lehetett volna kötni. A két szuverén német állam 1954-es létrejötte miatt bármilyen rendezés távolivá vált,
mivel a Kreml ragaszkodott ahhoz, hogy az Egyesült Államok által el nem ismert keletnémet szatellitrendszernek minden
rendezésben részt kell vennie, és így az Egyesült Államoknak is el kell ismernie. Ugyanez a pont állandó akadályává vált a
Berlin egyesítéséről szóló megállapodásnak is, mivel az Egyesült Államok hajlandó volt tárgyalni Oroszországgal, de KeletNémetországgal nem. Eden saját hozzájárulása ezekhez a tárgyalásokhoz az volt, hogy Európában a Kelet és Nyugat közötti
fizikai érintkezési vonal mentén demilitarizált övezetet hozzanak létre, a Németországban lévő fegyveres erők nemzetközi
ellenőrzésével.
A konferencia negyedik napján Eisenhower elnök hirtelen olyan beszédet mondott, amely kizökkentette a küldötteket, de
még inkább a világot a laza figyelemből. Ez volt az ő "open-skies" terve, amelyből soha nem lett semmi, de amely olyan
propagandaelőnyt biztosított az Egyesült Államoknak, amelyet a Szovjetunió nem tudott leküzdeni. Két részből állt: a két
szuperhatalom "átadja egymásnak katonai létesítményeink teljes tervrajzát, elejétől a végéig, országaink egyik végétől a
másikig"; és "ezután "országainkon belül a másik ország számára légi fényképezéshez szükséges létesítményeket
biztosítunk". Semmi sem lehetett volna visszataszítóbb a szovjetek mélyen gyökerező titokszeretetének, mint az ország teljes
helyszíni szemléje, de semmi sem mutathatta volna meg világosabban a világnak, hogy az Egyesült Államok olyan őszinte és
becsületes, mint az elnök saját arca: egyiküknek sincs takargatnivalója.
A genfi konferencián semmi jelentőset nem sikerült elérni, de a megbeszélések a baráti együttműködés példátlan légkörében
folytak, amely a "genfi szellem" néven vált ismertté, és több éven át tartott. Valójában ez a hangulat soha nem oldódott meg
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teljesen, még akkor sem, amikor az 1960 májusi U-2-es incidenst és az 1962 októberi kubai válságot követő hetekben a
legrosszabbra fordultak a dolgok. Ennek az volt az oka, hogy a Szovjetunió, miután kilépett a Sztálin mániája által rá
kényszerített elszigeteltségből, soha nem tért vissza teljesen, hanem továbbra is együttműködött a nem kommunista
országokkal a tudományos eszmecserében, a sporteseményeken és a társadalmi érintkezésben. 1955-től kezdve az orosz és az
angol nyelvet beszélők valahol valamilyen projektben együttműködtek. E projektek közül a legelképesztőbb az 1957-1958-as
Nemzetközi Geofizikai Év volt, amelyben hatvanhat ország tudósai másfél éven át együttműködtek, hogy a Föld, a tenger és
a Nap fizikai világegyetemének néhány titkát kicsikarják.
Genfből Moszkvába visszatérve Hruscsov felhagyott szokatlan nyugalmával, és folytatta Molotov becserkészését. 1955
szeptemberében a zaklatott külügyminiszternek nyilvánosan be kellett vallania tévedését, beismerve, hogy nem tudja, a
Szovjetunió a szocializmus felé vezető úton milyen pontra jutott. Februárban még azt mondta a Legfelsőbb Tanács előtt,
hogy a szocialista társadalom alapjai már kiépültek. Most úgy tűnt, hogy maga a társadalom épül. Egy ilyen tévedés, amelyet
a külvilágban pikírtnek tartanak, szinte helyrehozhatatlan károkat okozhat egy szovjet vezetőnek, ha nyilvánosan bevallják,
ahogyan ez történt. Egyértelmű jelzés volt a többi ilyen vezető számára, hogy Molotovnak vége.
Mindezek alatt Hruscsov nem töltött be tisztséget a szovjet kormányban, és csak pártvezetőként működött, de amit ebben a
minőségében tett, annak létfontosságú jelentősége volt. Szisztematikusan cserélte le a pártfunkcionáriusokat minden szinten,
felfelé mozgatva azokat, akikre számíthatott, és megszüntetve azokat, akikben nem bízhatott, hogy személyesen támogatják
őt. A kormány többi rivális vezetője tudta, hogy mi folyik, de nem vett róla tudomást, mivel elkövették azt az egyetlen
alapvető hibát, amelyet nem lehetett orvosolni: azt hitték, hogy a kormány az uralkodó struktúra a Szovjetunióban, míg
Hruscsov csendben, a pártstruktúrán belül végezte munkáját, és várta azt a napot, amikor bebizonyítja tévedésüket.
1956 februárjában, a kommunizmus történetének kétségtelenül egyik legjelentősebb eseményében Hruscsov meggyújtotta
egyik dinamitrúdját. Az ezt követő robbanás még mindig visszhangzik, és a nemzetközi kommunizmuson ejtett seb még
mindig szabadon vérzik.
Hruscsov a pártkongresszusra való felkészülése olyan gondos volt, mint Sztáliné valaha is volt: a pártpolitika
összehangolására szolgáló hangadónak kellett lennie a kézzel kiválasztott beosztottjaihoz intézett beszédei révén. A
kongresszust 1955 júliusában 1956. február 14-re hívták össze. Ezzel egyidejűleg két hruscsovi ügynök került az Elnökségbe,
Mihail Szuszlov és Igor Kiricsenko, és három hruscsovi ügynök került a párttitkárságba: Averszkij Arisztov, Ivan Beljajev és
Dmitrij Szepilov. Utóbbi, aki a pártlap, a Pravda szerkesztője volt, a kongresszuson a külpolitikáról szóló beszédet tartotta,
noha Molotov még mindig külügyminiszter volt, és csak augusztusban váltotta fel Szepilov. Arisztov hamarosan átvette azt a
szerepet, amelyet korábban Poszkrebisev játszott Sztálin számára, a párton belüli lojalitási tisztogatásokért felelt.
A XX. pártkongresszus tizenegy napon át, 1956. február 14-25. között ülésezett a Kreml falai között. 1436 kézzel kiválasztott
küldöttje a valaha összegyűlt legidősebb kongresszust alkotta, 24 százalékuk volt ötven év feletti, szemben a tizenkilencedik
891

kongresszus 15,3 százalékával, és az 1941. februári tizennyolcadik kongresszus mindössze 1,8 százalékával. Ezek az
emberek teljes mértékben felkészültek arra, hogy támogassák, amit mondanak nekik, de senki sem tudta előre, hogy milyen
megdöbbentő kinyilatkoztatásokat fognak hallani....
Az egész meglehetősen rutinszerűen kezdődött. Az első, 50 000 szavas beszéd, amelyet Hruscsov hét órán keresztül tartott
(egy órával kevesebb, mint Malenkov 1952 októberében tartott párhuzamos beszéde), tele volt tényszerű részletekkel.
Egyedül a Nyugattal való együttélés sürgős szükségességére való gyakori hivatkozással és a "Sztálin" név ritkán történő
használatával volt figyelemre méltó. Az együttélés hangsúlyozása a Molotov elleni kampány része volt, és ahogy az a
kommunista beszédekben szokásos, tele volt Lenin írásaira való hivatkozásokkal, kötetenként és oldalanként. A legtöbb ilyen
hivatkozásról a vizsgálat során kiderült, hogy a kommunizmus és a kapitalizmus elkerülhetetlen összecsapását kifejtő
kontextusba ágyazott. Az ilyen dialektikában teljesen képzett küldötteknek nem esett nehezükre belátni a lényeget: az
együttélés csupán átmeneti taktika az elkerülhetetlen harc nagyobb keretein belül. Hasonló utalások hangzottak el a
kapitalizmusról a szocializmusra való békés, nem pedig forradalmi átmenet lehetőségéről az egyes országokban. Ebben az
esetben példákat hoztak: a balti államok, a kelet-európai szatellitek és Kína! A Leninre való hivatkozás (kötet
XXXIII, 57-58. oldal) tökéletesen világossá tette, hogy a "szocializmushoz" vezető békés út csak ott követhető, ahol egy kis
kapitalista államot egy erős kommunista szomszédja leigázott.
A pártkongresszus általános üléseinek legfőbb meglepetése az öreg pártkaméleon, Anasztasz Mikojan beszéde volt. Nyíltan
bírálta Sztálint a pártdemokrácia semmibe vétele és a "személyi kultusz" miatt, amely ragaszkodott a személyes rajongáshoz,
valamint a pártiratok és az orosz történelem állandó átírásához, hogy Sztálin mindig tévedhetetlen és tisztánlátó vezetőnek
tűnjön.
Az igazi robbanás a február 24-25-i egész éjszakai titkos ülésen következett be, amelyről minden külföldi küldöttet kizártak;
azokat, akik hallgatták, figyelmeztették, hogy ne készítsenek jegyzeteket vagy feljegyzéseket. Hruscsov egy 30 000 szavas
beszédben szörnyű támadást intézett Sztálin ellen, mint vérszomjas és őrült zsarnok ellen, aki hamisított bizonyítékok
alapján, vagy egyáltalán nem is volt bizonyíték, hűséges párttagok tízezreit pusztította el, pusztán azért, hogy kielégítse saját
csillapíthatatlan hatalomvágyát. Az 1930-as években a kommunista- és Sztálin-ellenesek által felhozott összes vádat
megismételték és konkrét részletekkel, dátumokkal és nevekkel alátámasztották. A szovjet rendszer teljes rémálmát nem a
rendszer tulajdonságaként tárták fel (ami az volt), hanem mint Sztálin személyes sajátosságát; nem mint a kommunizmus
legfőbb jellemzőjét 1917-től (ami az volt), hanem csak 1934 óta; és nem esett szó arról, hogy a Politbüro túlélő tagjai, élükön
magával Hruscsovval, teljes mértékben együttműködtek Sztálinnal a terror folyamatában.
De minden más, amit a világ minden táján egy generáción át tagadtak a bajtársak, kiáradt: a hatalmas
rabszolgamunkatáborok, ártatlan emberek tízezres nagyságrendű meggyilkolása, a törvények nagyarányú megsértése,
ördögien megtervezett kínzások alkalmazása, hogy vallomásokat szerezzenek soha el nem követett tettekről, vagy hogy
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teljesen ártatlan személyeket vonjanak be, egész osztályok és egész nemzetek (például a katonatisztek, a kulákok, a kalmuck,
csecsen, ingus és balkáni kisebbségi csoportok) kíméletlen kiirtása. Kiderült az írók, művészek és mindenki más, beleértve a
párt minden tagját is, szolgalelkűsége a zsarnok iránt, valamint mezőgazdasági terveinek teljes kudarca, a háborúban
tanúsított gyávasága és hozzá nem értése, a párt korai történetében való jelentéktelensége, és a történelem folyamatos átírása
mindezek elfedése érdekében.
A beszéd néhány passzusa jelzi a hangnemet:
"Sztálin negatív tulajdonságai, amelyek Lenin idejében még csak kezdetben voltak, utolsó éveiben a hatalommal való súlyos
visszaélésben változtak meg, amely mérhetetlen károkat okozott a pártnak Sztálin
nem meggyőzéssel, magyarázattal és az emberekkel való türelmes együttműködéssel cselekedett, hanem azzal, hogy
ráerőltette az elképzeléseit, és követelte a véleményének való teljes alávetettséget. Aki ezzel szembeszállt, vagy megpróbált
érvelni a saját álláspontja mellett, az tisztogatásra, majd erkölcsi és fizikai megsemmisítésre volt ítélve Sztálin alkotta meg a
"párt ellensége" fogalmát.
Ez a kifejezés szükségtelenné tette az áldozat ideológiai tévedéseinek bizonyítását; lehetővé tette, hogy a legkegyetlenebb
elnyomást és a legnagyobb törvénytelenséget alkalmazzák bárkivel szemben, aki bármilyen módon nem értett egyet
Sztálinnal, azokkal szemben, akiket csak gyanúsítottak, vagy akikről csak pletykák keringtek. Ez a "nép ellensége" fogalom
megszüntette minden olyan lehetőségét, hogy
az ideológiai harc vagy a cáfolat lehetőségét. A modern jogtudomány minden szabálya ellenére az egyetlen bizonyíték
általában a vádlott vallomása volt, és mint a későbbi vizsgálatok kimutatták, az ilyen "vallomásokat" a vádlottra gyakorolt
fizikai nyomással szerezték meg.
A "nép ellensége" kifejezést kifejezetten azért vezették be, hogy fizikailag megsemmisítsék ezeket a személyeket.
a közigazgatási erőszakot, a tömeges elnyomást és a terrort Lenin ezeket a módszereket csakis
a tényleges osztályellenségek ellen, és nem azok ellen, akik hibáznak vagy tévednek, és akiket az elmélet segítségével lehet
vezetni, sőt, vezetőként megtartani Sztálin így emelte magát.
a párt és az állam fölé emelte magát, hogy nem tekintette többé sem a Központi Bizottságot, sem a pártot.
ellenforradalmi bűnök miatt 1936 és 1937 között megtízszereződött.
az úgynevezett "kémek" és "szabotőrök" közül néhányat megvizsgáltak, kiderült, hogy mindegyikük ügye koholmány volt.
Sokuk bűnösségének beismerését kegyetlen és embertelen kínzásokkal érték el Rudzutak elvtárs, a Politbüro tagjelöltje, a
párt tagja a
1905-ben, aki tíz évet töltött egy cári kényszermunkatáborban, a bíróságon teljesen visszavonta a vallomást, amelyet
kikényszerítettek belőle.
hogy Rudzutak volt a Lenin által a párt egységének biztosítására létrehozott Központi Ellenőrző Bizottság vezetője.
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Politbüró elé, mert Sztálin nem volt hajlandó beszélni vele. Az ítéletet húszperces tárgyaláson hirdették ki, és lelőtték. Az
ügy 1955-ös alapos újbóli kivizsgálása után megállapították, hogy a Rudzutak elleni vád hamis volt, és hamisított
bizonyítékokon alapult Az a mód, ahogyan az NKVD fiktív "szovjetellenes központokat és
blokkokat" kreáltak, látható Rozenblum elvtárs, 1906-os párttag esetében, akit 1937-ben tartóztatott le a leningrádi NKVD
Szörnyű kínzásoknak vetették alá.
amelynek során arra kötelezték, hogy hamis információkat valljon be magáról és más személyekről. Ezután Zakovszkij
irodájába vitték, aki felajánlotta neki a szabadságot azzal a feltétellel, hogy a bíróság előtt hamis vallomást tesz, amelyet
1937-ben az NKVD fabrikált "szabotázsról, kémkedésről és felforgatásról egy leningrádi terrorista központban". Zakovszkij
hihetetlen cinizmussal mesélt a koholt, "szovjetellenes összeesküvések" létrehozásának módszeréről. 'Magának magának mondta Zakovszkij - nem kell majd
semmit sem kell kitalálnod. Az NKVD elkészít neked egy vázlatot a központ minden ágáról; ezt alaposan át kell
tanulmányoznod, és jól meg kell jegyezned minden kérdést és választ, amit a bíróság feltehet A jövőd attól függ majd, hogy a
tárgyalás hogyan zajlik, és attól, hogy a
eredményétől függ. Ha sikerül elviselnie, megmenti a fejét, és mi a kormány költségén haláláig etetni és ruházni fogjuk'. Az
NKVD listákat készített
akiknek az ügye a Katonai Törvényszék előtt volt, és akiknek az ítéletét előre előkészítették. Jezsov ezeket a listákat
személyesen Sztálinnak küldte el, hogy jóváhagyja a büntetéseket. 1937-1938-ban sok ezer párt-, kormány-, kommunista
ifjúsági, hadseregbeli és gazdasági dolgozóról küldtek ilyen listákat Sztálinnak. Ő hagyta jóvá ezeket a listákat Sztálin
nagyon bizalmatlan ember volt, betegesen gyanakvó; ezt tudtuk a mi
vele való munkánkból. Ránézett egy emberre, és azt kérdezte: "Miért olyan hunyorgó ma a tekintete?" vagy: "Miért fordul
ma olyan sokat, és miért kerüli, hogy egyenesen rám nézzen?". Ez a beteges gyanakvás bizalmatlanságot keltett benne a jeles
pártmunkásokkal szemben, akiket évek óta ismert. Mindenhol és mindenben "ellenségeket", "kétszínűeket" és "kémeket"
látott. Hogyan lehet
lehetséges, hogy valaki olyan bűnöket valljon be, amelyeket nem követett el? Csak egyféleképpen - fizikai
nyomásgyakorlással, kínzásokkal, a kínzások állapotába juttatásával.
eszméletvesztésig, ítélőképességének megfosztásával, emberi méltóságának elvételével. Ilyen módon szereztek
"vallomásokat" Csak néhány nappal a jelenlegi kongresszus előtt hívtuk össze a
a Központi Bizottság Elnökségéhez, és kihallgattuk Rodos nyomozási bírót, aki annak idején Kossziort, Csubart és
Kosarjevet vizsgálta és hallgatta ki. Ő egy aljas ember, madáragyú, erkölcsileg teljesen elfajzott. És ez az ember volt az, aki
kiemelkedő pártmunkások sorsáról döntött Ő mondta nekünk: "Nekem azt mondták, hogy
Koszor és Csubar a nép ellenségei, és ezért nekem, mint vizsgálóbírónak be kellett vallatnom velük, hogy ők ellenségek Azt
hittem, hogy kivégeztem a
a párt utasításait."
A "titkos beszéd" Sztálin katonai zseniként szerzett hírnevét is lerombolta:
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"A háború alatt és utána Sztálin azt mondta, hogy a nemzet által a háború első napjaiban átélt tragédia a németek váratlan
támadásának következménye. De, elvtársak, ez teljesen valótlan 1941. április 3-ára Churchill az ő révén
nagykövetén, Cripps-en keresztül személyesen figyelmeztette Sztálint, hogy a németek átcsoportosítják fegyveres
egységeiket, hogy megtámadják a Szovjetuniót Churchill ezt hangsúlyozta.
április 18-i és az azt követő napokban küldött üzeneteiben. Sztálin nem vette figyelembe ezeket a figyelmeztetéseket. Sőt,
figyelmeztetett, hogy ne adjon hitelt az ilyen jellegű információknak, nehogy provokálja a katonai műveletek megkezdését. A
szovjet területre történő német invázióról szóló ilyen jellegű információk saját katonai és diplomáciai forrásainkból érkeztek
E különösen súlyos figyelmeztetések ellenére a szükséges lépések megtételére nem került sor.
hogy az országot megfelelően felkészítsék a védekezésre és megakadályozzák, hogy váratlanul érjék. Volt-e időnk és
forrásunk ilyen felkészülésre? Igen, volt. Iparunk teljes mértékben képes volt ellátni mindent, amire a szovjet hadseregnek
szüksége volt.
iparunkat megfelelően és időben mozgósították volna a hadsereg ellátására, a háborús veszteségeink határozottan kisebbek
lettek volna Az invázió előestéjén egy német állampolgár
átlépte a határunkat, és azt állította, hogy a német hadseregeknek parancsuk van arra, hogy június 22-én éjjel 3:00-kor
kezdjék meg az offenzívát. Sztálint erről azonnal tájékoztatták, de még ezt is figyelmen kívül hagyták. Amint látja, mindent
figyelmen kívül hagytak Az eredmény az volt, hogy az első
órákban és napokban az ellenség a határvidékeinken megsemmisítette légierőnk, tüzérségünk és egyéb felszerelésünk nagy
részét; nagyszámú katonánkat megsemmisítette és katonai vezetésünket szervezetlenné tette; következésképpen nem tudtuk
megakadályozni, hogy az ellenség mélyen az országba vonuljon. Nagyon súlyos következményekkel járt, különösen a háború
kezdetén, hogy Sztálin 1937-1941 folyamán számos katonai parancsnokot és politikai dolgozót megsemmisített, mert
gyanakvása és hamis vádjai miatt az 1937.
ez idő alatt a Spanyolországban és a Távol-Keleten katonai tapasztalatokat szerzett vezetőket szinte teljesen likvidálták Az
első súlyos katasztrófák és vereségek után a
Sztálin úgy gondolta, hogy itt a vég. Azt mondta: "Mindazt, amit Lenin létrehozott, örökre elvesztettük". Ezt követően
Sztálin hosszú ideig nem irányította a katonai műveleteket, és nem tett semmit.
hazánkat a háború első időszakában fenyegette, nagyrészt a nemzet és a párt irányításának hibás módszereinek volt
köszönhető, amelyeket maga Sztálin alkalmazott. Később az az idegesség és hisztéria, amelyet Sztálin tanúsított, és amely
beavatkozott a tényleges katonai műveletekbe, súlyos károkat okozott hadseregünknek. Nagyon távol állt a fronton kialakuló
valós helyzet megértésétől. Ez természetes volt, hiszen az egész háború alatt soha nem látogatott meg egyetlenegyet sem.
a front egyetlen szakaszát vagy felszabadított várost sem látogatott meg.
hadseregünk számára 1942-ben a Harkovi területen, úgy döntöttünk, hogy feladjuk a Harkov bekerítésére irányuló
hadműveletet, hogy elkerüljük a végzetes következményeket, ha a hadművelet folytatódna.
Sztálin elutasította javaslatunkat, és parancsot adott a hadművelet folytatására.
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telefonáltam Sztálinnak a villájába, de ő nem volt hajlandó felvenni a telefont, és Malenkov volt a kagylóban másodszor is
kijelentettem, hogy személyesen akarok beszélni Sztálinnal.
a fronton kialakult súlyos helyzetről. Sztálin azonban nem tartotta megfelelőnek, hogy felvegye a telefont, és ragaszkodott
hozzá, hogy Malenkovon keresztül beszéljek vele, bár ő csak néhány lépésre volt tőlem. Miután ilyen módon meghallgatta
kérésünket, Sztálin azt mondta: "Maradjon minden úgy, ahogy van!". Mi lett ennek az eredménye? A legrosszabb, amire
számítottunk. A németek bekerítették a hadseregkoncentrációinkat, és több százezer katonánkat vesztettük el. Ez Sztálin
katonai zsenialitása, és hogy mibe került ez nekünk A pártkongresszus után mi
újra kell értékelnünk a katonai műveleteinket, és a valódi fényükben kell bemutatnunk őket.....
A nagy győzelmünk után, amely oly sokba került nekünk, Sztálin sok olyan parancsnokot kezdett lekicsinyelni, akik
hozzájárultak a győzelemhez, mert Sztálin minden lehetőséget kizárt, hogy a fronton aratott győzelmeket bárkinek is
tulajdonítsuk, csak neki nem. Elkezdte mondani mindenkinek, hogy
mindenféle ostobaságot Zsukovról. Úgy népszerűsítette magát, mint egy nagyszerű vezetőt, és megpróbálta...
azt a gondolatot sulykolni az emberekbe, hogy a háborúban aratott összes győzelem Sztálin bátorságának, merészségének és
zsenialitásának köszönhető, és senki másnak.
katonai filmeket és néhány írott művet; rosszul érezzük magunkat tőlük. Valódi céljuk a Sztálin mint katonai zseni témájának
propagálása. Emlékezzünk csak a Berlin eleste című filmre. Itt csak Sztálin cselekszik; parancsokat osztogat egy teremben,
amelyben sok üres szék van, és csak egy ember közeledik hozzá és jelent neki - ez Poszkrebisev, a beteg hűséges
pajzshordozója. Hol van a katonai parancsnokság? Hol van a Politbüró? Hol van a kormány? Mit csinálnak? A filmben
semmi sem szerepel róluk. Sztálin mindenki helyett cselekszik, nem figyel rájuk, nem kér tanácsot senkitől. Hol vannak a
katonák, akik a háború terhét viselik? Ők nincsenek a filmben; Sztálinnal együtt nincs hely számukra Látod, hova vezetett
Sztálin nagyságrendi téveszméje. Ő volt
teljesen elvesztette a valóságtudatát. Sztálin egyik jellemző példája Sztálin önnön önzésének...
dicsőítésének és az elemi szerénység hiányának egyik jellemzője az 1948-ban kiadott Rövid életrajza. Ez a legelvetemültebb
hízelgés kifejezése, amely az embert istenné teszi, tévedhetetlen bölccsé, "minden idők és nemzetek legnagyobb vezetőjévé
és legmagasztosabb stratégájává" változtatja. Nem lehetett más szavakat találni arra, hogy Sztálint a mennyekbe emeljék.
Nem kell példákat hoznunk a könyvet megtöltő undorító rajongásra. Ezeket mind Sztálin személyesen hagyta jóvá és
szerkesztette, és némelyiket saját kézírásával illesztette a könyv tervezetéhez Hozzátette: "Bár feladatát teljesítette a
a párt és a nép vezetőjének feladatát tökéletes szakértelemmel látta el, és az egész szovjet nép fenntartás nélküli támogatását
élvezte, Sztálin soha nem engedte, hogy munkáját a hiúság, a beképzeltség vagy az önimádat legcsekélyebb jele is
beárnyékolja". Idézek még egy beillesztést, amelyet
Sztálin: "A fejlett szovjet hadtudomány Sztálin elvtárs keze alatt kapott további fejlődést. Kidolgozta a háborúk kérdését
eldöntő, állandóan működő tényezők elméletét Sztálin elvtárs zsenialitása lehetővé tette számára, hogy megjósolja az
ellenség terveit és
és legyőzni őket. Azok a csaták, amelyekben Sztálin elvtárs irányította a szovjet hadseregeket, az operatív katonai
képességek ragyogó példái'.
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"Mindazok, akik egy kicsit is érdeklődtek a nemzeti helyzet iránt, látták a mezőgazdaság nehéz helyzetét, de Sztálin ezt észre
sem vette. Vajon szóltunk-e erről Sztálinnak? Igen, elmondtuk neki, de nem támogatott bennünket. Hogy miért? Mert Sztálin
soha nem utazott sehová, nem találkozott városi vagy mezőgazdasági munkásokkal; nem ismerte a tartományok tényleges
helyzetét. Az országot és a mezőgazdaságot csak filmekből ismerte. És ezek a filmek felöltöztették és megszépítették a
mezőgazdaságban fennálló helyzetet. Úgy ábrázolták a kolhozok életét, hogy a pulykák és libák súlyától meghajlottak az
asztalok. Sztálin úgy gondolta, hogy ez valóban így van, ezért Sztálin azt javasolta, hogy a kolhozok által fizetett adókat
és munkásaik által fizetendő adót 4o milliárd rubellel kellene megemelni; szerinte a parasztok jól élnek, és a
kolhozmunkásnak csak egy csirkével többet kellene eladnia ahhoz, hogy az adóját teljes egészében kifizesse. Képzeljék el,
mit jelentett ez. Természetesen 4o milliárd rubel nagyobb összeg, mint mindaz, amit a kolhozparasztok az államnak eladott
összes termékükért kaptak. 1952-ben például a kollektív gazdaságok és munkásaik 26 280 millió rubelt kaptak az államnak
eladott összes termékükért A javaslat nem egy a helyzet tényleges értékelésén, hanem egy, a valóságtól elrugaszkodott ember
fantasztikus elképzelésein."
Elképzelhetetlen volt, hogy ezt a rendkívüli beszédet titokban tartsák, annak ellenére, hogy az átadásakor erre
figyelmeztettek. A Kreml külföldi pártvezetőknek küldte ki a beszéd néhány enyhített változatát. Ezek közül az egyik eljutott
az Egyesült Államok kormányához, és 1956. június 2-án nyilvánosságra hozták. A legkisebb kétség sem férhet hozzá, hogy a
beszéd hiteles, és hogy szinte minden, amit mond, igaz. De a rejtély megmarad: Miért döntöttek úgy a Kreml vezetői, hogy
így beszélnek egy olyan helyzetről, amelyet a téma minden tanulmányozója legalább részben ismert, de amelyet még mindig
lehetett tagadni, amíg nem ismerték be? A beszéd megszületésében kétségtelenül szerepet játszott a hadsereg elszántsága,
hogy tisztázza magát az 1937-1941-ben tisztjei ellen felhozott igazságtalan vádak alól, valamint az 1941-1942-es
katasztrófákat szakmai alkalmatlanságnak tulajdonító törekvésekkel szemben. Ahogy 1945 után a német tábornokok Hitlerre
akarták kenni vereségeiket, úgy akarták az orosz tábornokok - sokkal nagyobb joggal - Sztálinra kenni korai vereségeiket. De
kétségtelenül más okok is lehettek, amelyekről még nem tudunk.
A Sztálin-ellenes beszéd, akárcsak a Titótól való
elidegenedés tévedésének beismerése, elkerülhetetlenül káros hatással volt a kommunizmusra az egész világon, különösen a
szatellithatalmakban, és végül ideológiai alapjává vált e hatalmak Sztálin-ellenes és sztálinista csoportosulásokra való
kettészakadásának, amelyet Vörös Kína és a Szovjetunió vezetett.
E beszéd bizonyos pontjai figyelemre méltóak. Először is, a Sztálinnal szembeni minden kritika az 1934 utáni tetteire irányul;
ezeket nem azért kritizálják, mert önmagukban véve aljasak voltak, hanem azért, mert kárt okoztak a pártnak és a hűséges
párttagoknak. Hruscsov ebben a beszédben, mint minden másban, amit ebben az időszakban tett, a párt megerősítésén
dolgozott. Ráadásul azzal, hogy kritikáját személyesen Sztálinra irányította, felmentette magát és a többi bolsevik túlélőt,
akik teljes mértékben ugyanolyan bűnösök voltak, mint Sztálin - bűnösök nem csupán azért, mert félelemből belenyugodtak
Sztálin atrocitásaiba, ahogy Hruscsov elismerte a beszédben, hanem mert teljes mértékben együttműködtek vele.
Hruscsov saját életének tanulmányozása azt mutatja, hogy annak idején teljes mértékben támogatta Sztálin atrocitásait,
gyakran előre látta azokat, személyesen is hasznot húzott belőlük, és még nagyobb atrocitásokra buzdította Sztálint.
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Valójában, még akkor is, amikor Hruscsov beszédében elítélte Sztálin tetteit, amelyek a pártban ezrek halálát okozták,
megvédte Sztálin tetteit, amelyek az országban milliók halálát okozták. A hiba nem csupán Sztáliné volt, hanem a rendszeré,
és még ennél is szélesebb körben Oroszországé. Az emberi élet minden olyan rendszere, amely az önkényuralmon és a
hatalmon alapul, mint amilyen az orosz élet mindig is volt, szadista szörnyetegeket hoz létre, mint ahogy Oroszország is tette
ezt történelme során, újra és újra. És minél teljesebben koncentrálódik a totális és felelőtlen hatalom egy ember kezében,
annál gyakrabban fog szadista szörnyetegeket produkálni.
Maga az orosz életnek a mindig is meglévő tekintélyelvű struktúrája arra késztette Hruscsovot, ahogy harminc évvel
korábban Sztálint is, hogy minden hatalmat a saját kezében összpontosítson. Egyik férfi sem lazíthatott félúton a hatalom
felé, mert attól félt, hogy valaki más folytatja tovább, a hatalom csúcsára törekedve. Az egész rendszer alapja a félelem volt,
és mint egy neurotikus rendszerben minden neurotikus késztetés, ezt a félelmet még a teljes hatalom megszerzése sem tudta
legyőzni. Ezért nő át paranoiává, ahogyan ez történt Rettegett Ivánnál, Nagy Péternél, I. Pálnál, Sztálinnál és másoknál.
A Kremlben zajló hatalmi harcok során a szovjet vezetők továbbra is aktívan foglalkoztak a külügyekkel. A legfontosabb
esemény az 1955 tavaszán bekövetkezett irányváltás volt Európáról Ázsiára. Az osztrák szerződés, a Titóval való
megbékélés, a német kérdésben kialakult patthelyzet, a Varsói Szerződés és a "genfi szellem" mind részei voltak annak a
tervnek, hogy Európát "jégre tegyék", hogy a figyelmet Délkelet-Ázsiára, Indiára és a Közel-Keletre irányítsák. Ezt az új
irányt az egyiptomi Gamal Nasszer ezredesnek 1955 tavaszán megkezdett fegyverszállítások nyitották meg, és az 1956.
októberi úgynevezett szuezi válságban érte el tetőpontját. Hasonló erőfeszítés Indiában, amelynek célja az volt, hogy
megnyerjék a szovjet blokk támogatását, Bulganin és Hruscsov 1955 novemberében tett indiai és burmai állami látogatásával
kezdődött. Ezt az új irányt és annak következményeit egy pillanat múlva ismertetjük, de el kell ismerni, hogy a Kremlben és
a szatellitállamokon belül az irányításért folytatott folyamatos küzdelem párhuzamosan zajlott a közel-keleti válság
erősödésével, és mindkettő egyszerre érte el a kritikus szakaszt 956 októberében.
A sztálinisták és az antisztálinisták közötti harc a szatellitállamokon belül, valamint a lakosság elégedetlensége mindkét
csoporttal kapcsolatban izgatottá tette a közügyeket a szatellitterületek egész övezetében a Baltikumtól a Balkánig. Hruscsov
"titkos beszéde" fokozta ezt az izgatottságot. Hruscsovra a Kremlben egyre nagyobb nyomás nehezedett, hogy visszafordítsa
a sztálinizálásról szóló, bevallott politikáját. Hruscsov visszavágott. 1956. június 2-án, ugyanazon a napon, amikor Tito
állami látogatásra érkezett Moszkvába, Molotovot eltávolították külügyminiszteri posztjáról, és helyére Hruscsov ügynöke,
Szepilov, a Pravda szerkesztője lépett. A szatellit zűrzavar azonban folytatódott.
Ezt a zűrzavart, amely hosszú évekig izgatta Kelet-Európát, a sztálinizmus és a titoizmus közötti összecsapások sorozatának
tekinthetjük. Egyik sem a dualista szembenállás szélsőséges pólusa, hanem inkább két, több skálán mozgó álláspont, amelyek
inkább a módszerekkel, mint a célokkal foglalkoznak. Mindkettőnek a célja az erős és prosperáló
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kommunista rendszerek létrehozása, de nem értenek egyet a módszerekben, vagy inkább abban, hogy a cél eléréséhez milyen
módszereket kell alkalmazniuk. Mindketten úgy látják, hogy az iparosítás szükséges egy ilyen cél eléréséhez, de Tito - talán
szükségszerűen - hajlandóbb a külföldi befektetések és a külföldi technikai útmutatás alkalmazására, ha ezek mentesülnek
minden politikai ellenőrzéstől.
A sztálinizmus általában minden külföldi segítséggel szemben bizalmatlan, mint kémkedéssel szemben. A hazai
tőkefelhalmozásra támaszkodva, és elszántan a gyors növelésére, a sztálinizmus komoly nyomást gyakorol a parasztságra, és
így a politikai nyomás alatt álló kollektív gazdaságokra helyezi a hangsúlyt, míg a titoizmus sokkal inkább hajlandó a
magángazdaságot és az élelmiszertermelés gazdasági ösztönzőit igénybe venni. Ez az iparosítás lassabb ütemét vonja maga
után, és nagyobb hangsúlyt fektet az életszínvonal javítására. Vannak más, áthatóbb különbségek is. A sztálinizmus
ragaszkodik az egységességhez és a központosított hatalomhoz, míg a titoizmus hajlandóbb a sokféleséget és a kollegiális
irányítást megengedni. Az ő megfogalmazásuk szerint ez a különbség a "monolitikus blokk" és a "kollektív vezetés" között;
amikor a "monolitikus blokkot" kritika éri, akkor azt "személyi kultusznak" nevezik.
A szatellitákban történelmi okokból más éles különbségek is vannak a sztálinizmus és a titoizmus között. Az előbbi az orosz
dominanciát, míg az utóbbi a helyi nacionalizmust részesíti előnyben. Ennek következtében 1945-1960-ban az előbbi
előnyben részesítette azokat a helyi vezetőket, akik a háború előtti és háborús időszakot száműzetésben töltötték a
Szovjetunióban, míg az utóbbi a földalatti harcosokat, akik otthon maradtak a baloldali ellenállási csoportokban. És végül, a
sztálinisták a szocializmushoz vezető útjukat tartották az egyetlen útnak, míg a titoistaak azt állították, hogy több út vezet a
szocializmushoz. Amint az várható volt, a politikai elnyomás és a monolitikus párt uralma az egyik állásponthoz
kapcsolódott, míg a másik álláspontot a szemléletbeli sokféleség és a koalíciós rendszerek megengedésére való nagyobb
hajlandóság jellemezte.
Kétségtelen, hogy Sztálin az imént leírt, teljesen sztálinista rendszert kívánta létrehozni Kelet-Európában, "a zónát", ahogy
Seton-Watson nevezi. De ezt nem lehetett azonnal megtenni a háború befejezésének káoszában. Ennek megfelelően a
nácizmusnak ellenálló valamennyi csoport és párt összefogásán alapuló valódi koalíciós rendszerek időszaka jött létre. E
csoportok többsége parasztokból, munkásokból és értelmiségiekből állt, akiket Oroszországból visszatért száműzöttek és
megrögzött ellenállók kombinációja vezetett. Ezeknek a koalíciós rezsimeknek a legtöbb országban az egyik legfontosabb
cselekedete az agrárreform volt, vagyis a korábbi nagybirtokok felosztása a paraszti tulajdonosok kezébe.
Néhány éven belül, a legtöbb esetben 1948-ra ez a koalíció felbomlott, és helyébe szűk, sztálinista irányítás lépett, amelyet
tipikus sztálinista zsarnokság kormányzott. Ezt úgy érték el, hogy a jelentős kormányzati tisztségeket a keményvonalas
sztálinisták, általában az egykori moszkvai száműzöttek kezébe juttatták, és más csoportokat kiszorítottak a koalícióból.
Ebben a folyamatban gyakran a szovjet csapatok jelenléte volt a döntő tényező. Ezzel együtt járt egy társadalmi, gazdasági és
propagandisztikus kampány, amely a gazdák megosztására irányult azáltal, hogy a tehetősebbeket, a jobban képzetteket vagy
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a makacsabbakat "agrárreakciósoknak" és "a nép ellenségeinek" nevezték. Ezeket likvidálták, gyakran halálos ítéletekkel. A
legfőbb mutató, amely azt mutatja, hogy ez a szakasz elérkezett, általában az agrárpolitika megfordítása volt az
agrárreformról a kollektivizálás felé, hasonlóan ahhoz, amit Oroszországban 1930-1934-ben értek el.
E változás egyik következményeként minden egyes szatellit a jólétét, különösen a gazdaság területén, a Szovjetunió jólétének
rendelte alá. Ez számos gazdasági és kereskedelmi megállapodásban tükröződött, amelyek a kereskedelmi csere feltételeit és
közös tulajdonú állami vállalatokat hoztak létre, amelyek képesek voltak a szatellitországokat Oroszország javára fejni. Ezek
egy része jóvátételeken alapult. E kizsákmányolás példájaként említhetjük, hogy a kelet-németországi közös vállalatok az
1946-1948 közötti időszakban 1936-os árakon számolva évente egymilliárd birodalmi márka értékű árut vontak ki a
területről. Az 1945-ös szovjet-lengyel szénmegállapodás arra kötelezte Lengyelországot, hogy a szenet a máshol elérhető ár
tizedéért adja el Oroszországnak. Összességében a becslések szerint a Szovjetunió 1945-1946-ban 20 milliárd dollár értékű
árut vont ki Kelet-Európából.
1952-re Kelet-Európa - Jugoszlávia nevezetes kivételével - a Szovjetunió gyarmataként a sztálini elvek szerint szerveződött.
A Tito elleni keserű támadások abból fakadtak, hogy Tito nem volt hajlandó ezt elfogadni, és abból a kihívásból, amelyet az
ő eltérő rendszerének léte jelentett Sztálin irányítása számára. Tito azért tudott ellenállni, mert a szovjet katonai megszállás
övezetén kívül volt, és egy hozzá lojális katonai és bürokratikus hierarchiát épített ki, míg az övezeten belül ezek a
hierarchiák szovjet irányítás alatt épültek ki, és inkább Sztálinhoz, mint a helyi vezetőkhöz voltak lojálisak. Az egyetlen
kivétel, Albánia, azért állt Sztálin oldalára, mert Jugoszláviától, ahogyan Tito is félt a Szovjetuniótól, mint túl erős
szomszédtól. 1951-1952-ben a Szovjetunióban kezdődő tisztogatás a szatellitekre is kiterjedt, ahol az antiszemita
felhangok még nyilvánvalóbbak voltak. Rudolf Slansky-t, a Cseh Kommunista Párt vezetőjét Sztálinnak való alázatos
alárendeltsége ellenére bíróság elé állították és kivégezték, míg Anna Paukert Romániában eltávolították hivatalából. Ez
közelebb sodorta Titót a nyugati táborhoz, és arra késztette Tito barátját, Milovan Djilas-t, hogy felismerje, hogy a
sztálinizmus problémája nem személyes, hanem intézményes, a rendszer struktúrájából fakadó, minden valódi társadalmi
jólétre végzetes betegség; ezt a betegséget "bürokratikus degenerációnak" nevezte. Amikor Djilas 1953 végén tovább ment,
és felismerte, hogy a valódi kérdés a szabadság és az abszolutizmus között van, a választás az egész zóna számára a Nyugat
és a Kelet között, szakított Titóval, mert kritikája egyértelműen vonatkozott Tito tekintélyelvű bürokráciájára is. A
szatelliteknél sokan, még a fiatalok is, akiket egész életükben a tekintélyelvű szemléletmódban oktattak ki, hasonló
következtetésekre jutottak, és mint a tapló, olyanok voltak minden szovjetellenes szikrának.
A szikrát Hruscsov szolgáltatta, a titkosrendőrség folyamatos megnyirbálásával, a titoizmus elfogadásával és mindenekelőtt a
"titkos beszéddel". Kevesen ismerték fel, hogy Hruscsov alapvetően maga is ultrasztálinista volt, teljes mértékben
elkötelezett a külföldi agresszió, az ultra-iparosítás és a dolgozó tömegek, különösen a parasztok kíméletlen fegyelmezése
mellett. Taktikai változásait mérsékelt személyiségének jelzőinek tekintették, miközben valójában Hruscsov ugyanolyan
szélsőséges volt, mint Sztálin, és még vakmerőbb.
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A kelet-európai olvadás részeként jelentős elmozdulás történt a sztálinizmustól.
Politikai foglyok százezreit engedték szabadon vagy enyhített büntetést kaptak, és a megtisztított pártvezetőket
visszahelyezték a pártba. Néhány kivégzettet posztumusz rehabilitáltak. Ez a kulcsmutató, a nyomásgyakorlás
a kollektív gazdaságok kiépítésére, megfordult. Magyarországon egyetlen év alatt (1953 májusától 1954 májusáig) a
kollektív gazdaságok területe egyharmadával csökkent, míg az ilyen gazdaságokban dolgozó parasztok száma 45 százalékkal
csökkent. Ez meglehetősen jellemző volt az övezet egészére.
Ez az általános elmozdulás kétségtelenül ösztönözte a szovjet uralommal szembeni ellenállást, amelyet 1956-ban három
másik tényező is nagymértékben erősített: (1) az övezet növekvő elszegényedése a szovjet kizsákmányolás, az 1956-os rossz
termés és élelmiszerhiány, valamint az ugyancsak súlyos üzemanyaghiány (szén és kőolaj egyaránt) miatt;
(2) a szovjet figyelem áthelyeződése Európáról Ázsiára; (3) a "titkos beszédre" adott váratlan reakció. E zavaró hatások
következményei általánosak voltak az övezetben, de Lengyelország és Magyarország konkrét esetei nagy érdeklődésre
tartanak számot, mert olyan teljesen eltérő módon hatottak.
A legfőbb különbség természetesen a lengyel vezetők és nép nagy ereje volt, amely a tróth oroszok és németek által átélt
szörnyű tapasztalatokra és a földalatti ellenállás rendkívüli hőstetteinek emlékeire vezethető vissza. A rendszer
liberalizálására vonatkozó lengyel követelésekre adott szovjet reakciókat kétségtelenül befolyásolta az a vonakodás, hogy
ismét találkozzanak ezzel az ellenállással. A legfőbb különbség azonban abban az ezzel összefüggő tényben rejlett, hogy a
Lengyel Kommunista Párt vezetői álltak a liberalizáció követelésének élére, és eközben egységes frontot tartottak fenn, míg a
magyar mozgalomnak a pártvezetők ellenálltak, és személyes ambíciók miatt meg tudtak szakadni.
A válság mindkét országban 1956 júniusának utolsó hetében kezdődött. A poznani lengyel vasútgyárban történt
munkabeszüntetés a kommunista rendszer elleni tömegtüntetéssé nőtte ki magát. Lövések dördültek, és végül több mint
ennyien meghaltak és 323-at letartóztattak. Ochab lengyel párttitkár engedményeket tett az ellenzéknek, és az epizódot
"társadalmi gyökerű ... a párt és a munkásosztály különböző rétegei között fennálló súlyos zavargásoknak" tulajdonította. Ezt
Bulganin három nappal később, a Kreml vezetőinek váratlan és váratlan varsói látogatásakor Bulganin visszautasította; az ő
verziójuk a zavargásokat külföldi kapitalista agitátoroknak tulajdonította. Ocsab folytatta az engedményeket, és augusztus 4én visszafogadta a pártba a népszerű Vlagyiszlov Gomulkát, egy erős nacionalista kommunistát, akit 1951-ben Sztálin
parancsára eltávolítottak és bebörtönöztek.
Mivel 1956 késő nyarán a gazdasági viszonyok folyamatos romlása miatt a lengyel kommunisták nem tudtak érdemi
gazdasági engedményeket tenni a népnek, folytatták a politikai lazítást, ami riasztotta a Kremlt. A júniusi zavargásokban
letartóztatottak pere igazságos volt, a büntetések pedig enyhék, a növekvő nacionalista lelkesedés közepette. Október 15-én
Moszkva értesült egy lengyel döntésről, miszerint október 18-án összehívják a lengyel Központi Bizottságot, hogy új
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Politbürót válasszanak, amelyben nem lesz benne K. K. Rokosszovszkij szovjet marsall, Sztálin óta Lengyelország védelmi
minisztere, és Gomulkát párttitkárrá teszik. A szovjet Elnökség október 18-i sietős ülése után a szovjet csapatok és
haditengerészeti kontingensek megkezdték a Lengyelország elleni közeledést, és Hruscsov, Molotov, Kaganovics és Mikojan
éppen akkor törtek be a lengyel Központi Bizottság október 19-i ülésére, amikor az elkezdődött. A merev sztálinista Molotov
jelenléte, akit a külügyminiszteri posztjáról elbocsátottak.
júniusban külügyminiszterré nevezték ki, jelezte Hruscsov Kremlben elfoglalt pozíciójának bizonytalan hanyatlását.
Hruscsov azonban a Belvedere-palotában tartott ülésen a szovjet szóvivő szerepét töltötte be. Erőszakos és harcias volt,
Gomulkát "árulónak" nevezte, és szörnyű következményekkel fenyegetőzött, ha a régi Politbürót, beleértve Rokosszovszkijt
is, nem helyezik vissza. Ocsab, aki még mindig lengyel titkár volt, határozottan fellépett, és elrendelte a szovjet csapatok
előrenyomulásának azonnali leállítását, különben minden tárgyalást befejeznek, és a lengyelek viselik a következményeket.
Ez a kemény, jól felfegyverzett lengyel biztonsági alakulat ellenállását jelentette az oroszokkal szemben. Hruscsov leállította
a csapatmozgásokat, az oroszok visszavonultak, a lengyel Központi Bizottság ülése pedig befejezte munkáját, és új, nem
szovjet Politbürót választott, amely kizárta Rokosszovszkijt, és Gomulkát tette meg titkárnak. Utóbbi a Hruscsovval folytatott
megbeszélések során jelezte, hogy liberalizációja csak a belügyekre terjedne ki, és nem sértené a lengyel-szovjet "barátságot"
vagy a Varsói Szerződést. A bizottság előtt tartott beszédében Gomulka igyekezett összeegyeztetni a nacionalista
kommunizmust a lengyel-szovjet barátsággal, és kemény támadást intézett a "személyi kultusz" és a sztálini rendszer alatt
elkövetett irtózatos atrocitásai ellen. Rokosszovszkij novemberben lemondott védelmi miniszteri tisztségéről, és több mint
harminc másik szovjet magas rangú katonatiszttel együtt visszatért Oroszországba.
Hruscsov október 23-án nyilvánosan engedett a lengyel válságban, amikor nyilatkozatot adott ki, miszerint nem látja a két
ország kapcsolatainak akadályát a bizottság intézkedésében, és hogy a szovjet csapatokat visszavonják bázisaikra. Ugyanezen
a napon lépéseket tett a párhuzamos magyarországi válság leverésére.
A magyar államban 1956 nyarán a zavargások ugyanazokat a formákat öltötték, mint Lengyelországban, de ahelyett, hogy a
kommunista párttitkár irányította volna őket, ellene irányultak. Agitációként jelentek meg a fáradhatatlan sztálinista Rákosi
Mátyás ellen és az enyhe Nagy Imre mellett, aki 1953-1955-ben Malenkov választmányaként volt miniszterelnök, és akit
Hruscsov parancsára eltávolítottak. Július 18-án Hruscsov úgy próbálta ezeket az agitációkat elfojtani, hogy kisebb
reformokat rendelt el, és Rákosi helyett a párttitkári poszton helyettesét, a faragatlan és makacs sztálinista Erno Gerót nevezte
ki. Ez csak fokozta az agitációkat, amelyek szeptemberben crescendóvá fokozódtak, főként a diákok, a munkások és az
irodalmi csoportok gyűlésein és határozataiban. Követeléseik egy része sikeres volt, többek között október 19-én eltörölték
az orosz nyelv kötelező tanulását.
Október 22-én az egyetemi élet változásainak megvitatásáról szóló, mintegy 4000 diákot tömörítő gyűlés politikai agitációra
terelődött, és "Tizenhat pontot" fogalmaztak meg, amelynek sugárzására a budapesti rádiót próbálták rávenni. Néhány pont
kihagyása, amelyek új gazdaságpolitikát, a szovjet csapatok kivonását, szabad választásokat, sajtószabadságot és a
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kommunista párt reformját követelték, október 23-án tömegdemonstrációhoz vezetett. Amikor Gero elutasította
követeléseiket, a diákok lázadásba kezdtek, és darabokra törték a város központjában álló hatalmas Sztálin-szobrot. A
biztonsági rendőrség több tüntetőt megölt, de amikor a rend helyreállítására a reguláris magyar csapatokat hívták, azok
csatlakoztak az agitátorokhoz.
Ekkorra már ötven mérföldről megindultak a szovjet csapatok, és október 24-én hajnali 2 órára megérkeztek a fővárosba;
Mikojan megelőzte őket. Hamarosan világossá vált.
hogy a szovjet tankok nem tudták uralni a helyzetet, mert felborult villamosok vagy más akadályok elállták útjukat, és nem
tudták megfékezni az erős épületekben lázadókat: Mikojan elbocsátotta Gerót, és párttitkárnak Kádár Jánost állította be, aki
addig a sztálinista csoport ismert ellenfele volt. Ekkorra, október 25-re a szovjet csapatok passzív szemei alatt a felkelés már
szétterjedt Magyarországon. Másnap Nagy, aki még mindig kapcsolatban állt Mikojannal, új kormányt alakított, és
tűzszünetet kötött. Az orosz csapatok kivonultak Budapestről, és tárgyalásokat kezdtek tisztjeik és a Nagy-kormány között az
országból való kivonulásukról. Ekkorra Magyarországon az egész kommunista rendszer összeomlott; nem hivatalos
választott csoportok országszerte átvették a hatalmat; a titkosrendőrség és a párt felbomlott; a magyar hadsereg felett egy
forradalmi tanács vette át az irányítást, és Maleter Pál ezredest, a felkelés egyik vezetőjét vezérőrnaggyá és honvédelmi
miniszterré nevezték ki. A legfontosabb, hogy megszűnt az egypártrendszer, és az újjáéledt nem kommunista pártok tagjai
bekerültek a kabinetbe. Október 31-én a hivatalos szovjet hírügynökség, a Tass bejelentette, hogy a Kreml kész elismerni az
új kormányt és tárgyalni az összes szovjet csapat kivonásáról az országból.
Október végére azonban nagy létszámú szovjet erők kezdtek betörni Magyarországra, számos ideiglenes harci hídon átkelve
az országba. November 1-jén Kádár, aki Nagy egyik legközelebbi támogatójának adta ki magát, Budapestről a szolnoki
szovjet főhadiszállásra menekült. Ott új kormányt hozott létre szovjet irányítás alatt. Ugyanezen a napon Nagy az ENSZ-hez
fordult segítségért, és bejelentette Magyarország kilépését a Varsói Szerződésből és semlegességének visszaállítását.
Eközben a szovjet invázió már teljes erővel zajlott, az országot lerohanta, és november 4-én hajnal előtt Budapestre zúdult.
Az ellenállás nagy részét még aznap legyőzték. Az összeomlás során a Nagy-kormány és családtagjai a jugoszláv
nagykövetségen kerestek menedéket. A jugoszlávokat, köztük Titót is, nyilvánvalóan megzavarta Kádár oldalváltása, és
elfogadták ígéretét, hogy Nagyot és társait biztonságban hazaszállítják. Amikor azonban ezek az emberek november 22-én
elhagyták a követség biztonságát, a szovjet erők elfogták őket, és Magyarország területén kívüli börtönökbe deportálták őket.
Erre az időpontra a menekültek menekülése Magyarországról már áradatszerűvé vált, annak ellenére, hogy a Kádár-kormány
igyekezett ezt megakadályozni. Sokakat megöltek, amikor megpróbálták átlépni a határokat, de ezrek menekültek Nyugatra,
ahol sokan közülük új életformában folytathatták tanulmányaikat. A felkelés költségei katasztrofálisak voltak. A magyar
oldalon mintegy 2800 halott, 13 ezer sebesült és 4000 épületet romboltak le, de tízezrek voltak száműzetésben vagy
bujkáltak, az országot szétzilálták, és mint egy meghódított ország, elnyomójának fegyveres erői alatt feküdt.
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Hruscsov kelet-európai sztálinmentesítési törekvéseinek nem várt következményei a Kreml hatalmi harcában Hruscsovot
mindenképpen megsebezték. Valóban, 1957 elején a végső katasztrófa szélére sodorták. A hatalomváltásokat szokás szerint
személyi változások jelezték. Kaganovicsot, akit 1956. június 5-én távolítottak el a kormányból, szeptember 22-én
visszahelyezték építőanyag-miniszterré; Szepilov, akit Hruscsov júniusban külügyminiszterré nevezett ki, elvesztette a
külügyminiszteri posztot.
másik posztját, a Központi Bizottság titkáraként 1956 karácsonyán. Mindenekelőtt Molotovot november 22-én az állami
ellenőrzés miniszterévé nevezték ki, egy olyan posztra, amely az államilag irányított gazdaság minden részében költségvetési
funkciókat látott el, és a gazdasági rendszerben Hruscsov párthatalmával szemben államhatalommá építhette volna ki magát.
Ráadásul a sztálinmentesítés 1956 júliusa után megszűnt, és még Hruscsov is szükségesnek találta, hogy dicsérje az öreg
ogrét. December 2-án 3. A Pravda tagadta, hogy a Szovjetunióban valaha is létezett volna sztálinizmus. Nyolc nappal később
Hruscsov kijelentette: "Bűnbánóan kijelenthetjük, hogy valójában mindannyian sztálinisták vagyunk". 1957. január 17-én a
moszkvai kínai nagykövetségen azt mondta: "A sztálinizmus, mint maga Sztálin is, elválaszthatatlan a kommunizmustól
Osztályunk ellenségei elleni harcban Sztálin a kommunizmus ügyét védte
marxizmus-leninizmus mellett".
Hruscsov számára, mint minden szovjet vezető számára, a nagy kérdés az volt, hogy megakadályozzák a titoizmus
elterjedését a Szovjetunióban, és ha lehet, megfékezzék terjedését a szatellitek között. Minden erőfeszítést megtettek annak
megakadályozására, hogy a "lengyel októberről" és a magyar felkelésről szóló hírek eljussanak a szovjet néphez, és
újraindultak a támadások Tito és Jugoszlávia ellen. Tito november 11-én azzal a váddal vágott vissza, hogy Sztálin
zsákutcába vitte a Szovjetunió bel- és külpolitikáját, és hogy hibái nem személyesek, hanem a monolitikus tekintélyelvű
szovjet rendszer velejárói. Egy héttel később a Pravdában cáfolták meg.
A magyarországi invázió a kommunizmus vonzerejének nagy részét megsemmisítette a nyugat-európai és a világ baloldala
számára; ezt már a "titkos beszéd" is darabokra törte. Még a Szovjetunióban is egyetemi hallgatók és értelmiségiek
helytelenítették a magyarországi szovjet inváziót. Sok irodalmi mű, amelyet a tavaszi sztálinmentesítés időszakában írtak, a
következő télen jelent meg, amikor a fordulat ismét bekövetkezett. Hruscsov keményen lecsapott ezekre a csoportokra, és ezt
több éven át folytatta, aminek eredményeként az orosz értelmiség Hruscsovtól való elidegenedése megszilárdult. Ez
tükröződött abban, hogy később, 1956-ban több száz olyan diákot utasítottak ki az egyetemekről, akik nem voltak hajlandók
megtapsolni a Magyarország elleni szovjet támadást. A hivatalos szovjet álláspont az volt, hogy az ilyen jellegű zavargások
többsége a kapitalista agresszorok külföldi agitátorainak tevékenységéből eredt.
Az 1956 júniusa utáni szovjet politikai és szellemi reakcióval párhuzamosan a gazdasági szigor elidegenítésére irányuló
erőfeszítések sorozata következett: emelték a béreket, csökkentették a legszegényebbek adóját, bővítették a szociális
juttatásokat, és a szakszervezeteket ezek védelmére szólították fel; az ötéves terv keretében a nehézipar számos projektjét
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lelassították, és forrásaikat a fogyasztási cikkekre irányították át. A legjelentősebb az volt, hogy az állami tisztviselők
befolyása erőteljesen megnőtt, a párttisztviselőké pedig ennek megfelelően csökkent.
Ez a fordulat az 1956. december végi Központi Bizottság ülésén teljesen nyilvánvalóvá vált, de a következő, 1957. februári
ülésen Hruscsov agresszív ellentámadásba lendült. Ez a szovjet gazdasági élet drasztikus átszervezésére vonatkozó javaslatok
formájában jelent meg, egy decentralizáltabb rendszer irányába. Kétségtelen, hogy ennek a tervnek jelentős érdemei voltak,
de Hruscsov szemében volt egy további előnye is, mivel a gazdasági élet nagy részét kivonná a központi állami
minisztériumok befolyása alól, és nyitva hagyná a helyi pártcsoportok nagyobb befolyása előtt. Javasolta a Szovjetunió több
tucat gazdasági régióra való felosztását, amelyek mindegyike egy különböző csoportokból álló gazdasági tanács, vagy
szovnarkhoszij alá tartozott, és a moszkvai gazdasági minisztériumok többségének gazdasági funkcióinak átruházását ezekre
a csoportokra. Ezeket a minisztériumokat megszüntetnék, a Folyamattervezési Állami Bizottsággal (GEK) és Molotov
Állami Ellenőrzési Minisztériumával együtt. Így csak a hosszú távú gazdasági tervezési ügynökség (Goszplan) és néhány
gazdasági minisztérium maradna a központban, az éves tervezés és a végrehajtás nagy része pedig a regionális vagy
alacsonyabb csoportosulásokra maradna.
Ennek a tervnek valódi érdemei voltak, amelyekkel itt aligha lehet foglalkozni. Nyilvánvaló, hogy a szovjet gazdaság egyre
összetettebbé váló, rendkívül változatos területre és népességre kiterjedő működését nem lehetett hatékonyan működtetni a
központból kiinduló egységes szabályozással. Ráadásul az erőforrások, anyagok és munkaerő állandó hiánya miatt minden
gazdasági minisztérium igyekezett saját maga számára saját ellátási forrásokat kiépíteni, és állandó késztetést érzett arra is,
hogy felszereléseket és alkatrészeket halmozzon fel, még akkor is, ha ezekre nem volt szüksége, de a szomszédos utcában
vagy körzetben egy másik minisztérium vállalatainak sürgősen szükségük volt rájuk. Ez akadályozta a terjeszkedést, és azt is
eredményezte, hogy az egyik minisztérium szállítmányait nagyon drágán szállították a távoli területekről, éppen akkor,
amikor egy másik minisztérium az ellenkező irányban hasonló erőforrásokat szállíthatott. A szovjet vasúti rendszer súlyos
túlterheltségét, amely a gazdaság állandó gyengesége volt, az ilyen felesleges fuvarozás csak fokozta.
Érdemei ellenére az Elnökség K-ellenes csoportja nem volt hajlandó elfogadni ezt a reformot, mert az drasztikusan
gyengítené a központi állami ellenőrzést és erősítené a szovjet gazdaságban a helyi pártellenőrzést. A szovjetek állami
hierarchiája hanyatlásnak indult, részben Sztálin párt- és titkosrendőrség-használata miatt, részben pedig azért, hogy elkerülje
a csalóka demokratikus szovjet alkotmány és annak föderalista vonásainak alkalmazását. Ennek következtében az állami
hierarchiából hiányzott a hatékony vagy rugalmas ellenőrzés a szintjein keresztül lefelé, míg a párthierarchiában ezek jól
kiépítettek voltak. Az államhatalom nagy részét helyben a gazdasági minisztériumokon keresztül gyakorolták, amelyeket
Hruscsov most meg akart szüntetni. És mivel Hruscsov ellenőrzése alatt tartotta a pártot és rajta keresztül a Prahvda által
vezetett pártsajtót, Hruscsov folyamatosan fenntarthatta a propaganda dobját a gazdasági átszervezése mellett. Minden helyi
személyiség mellette volt, és a többi rivális vezető számára államellenes lépésnek tűnt. Hruscsov viszont az ellenzéket
"pártellenesnek" tudta feltüntetni, mindazzal a hazaáruló felhanggal, amelyet Sztálin adott ennek a kifejezésnek.
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1957. május 10-én elfogadták a gazdasági átszervezési törvényt, amely megszüntette a huszonöt gazdasági minisztériumot
(tizenkilencet megtartva), és feladataikat huszonkilenc regionális szovnarkhoszra ruházta át; az Állami Gazdasági Bizottságot
(GEK) is megszüntették, így egyetlen központi gazdasági irányításként a Hosszú távú tervezés állami bizottsága maradt, Josif
Kuzmin (egy hruscsovi párttisztviselő) vezetésével, aki egyúttal a Szovjetunió első miniszterelnök-helyettese lett. Shepilovot
visszahelyezték a Központi Bizottság titkárságára, amelyet decemberben elvesztett. Ezeket a változásokat a párt, a hadsereg
és a lokalizmus összes gazdasági és állami erejének szövetsége vitte keresztül. Hruscsov nagy győzelmet aratott, amely a
pártot a gazdasági életben uralkodóvá tehette.
Miután nem sikerült megakadályozniuk Hruscsov gazdasági terveit, az Elnökségben lévő riválisai az utolsó lehetőségre
szorultak: meg kellett szabadulniuk magától az embertől. Június 18-án az Elnökség ülésén indítványozták Hruscsov első
párttitkári tisztségéből való eltávolítását. A vita hevessé vált, Malenkov és Molotov támadta, Hruscsov pedig védekezett.
Azzal vádolták, hogy saját "személyi kultuszát" gyakorolja, hogy ideológiai eltévelyedésekkel fenyegeti a kommunizmus
szolidaritását, és hogy rosszul gazdálkodik. Hamarosan kiderült, hogy a szavazás 7-4 arányban ellene szólt, és csak Mikojan,
Kiricsenko és Szuszlov támogatta. Felajánlották neki a csökkentett mezőgazdasági miniszteri posztot.
Hruscsov nem volt hajlandó elfogadni az eredményt, tagadta, hogy az Elnökségnek hatásköre lenne egy első titkár
eltávolítására, és a Központi Bizottsághoz fordult. A nagyobb csoport tagjai megérkezésükkor bekapcsolódtak a vitába, míg
Hruscsov támogatói igyekeztek elhalasztani a végső szavazást, amíg emberei be nem érkeznek a tartományokban lévő
párttisztségeikről. Zsukov marsall hadsereg repülőgépeket biztosított, hogy a távolabbi és megbízhatóbbakat behozzák. A
vita elmérgesedett, különösen, amikor Zsukov azzal fenyegetőzött, hogy dokumentumokkal bizonyítja, hogy Malenkov,
Molotov és Kaganovics mélyen benne volt az 1937-es véres tisztogatásokba. Madame Furceva, aki Zsukovhoz hasonlóan az
Elnökség póttagja volt, egy hatórás beszéddel késleltette a vitát. Meglepő módon Hruscsov ügynöke, Shepilov ellene szólalt
fel, de M. A. Suslov, a biztonsági rendőrség vezetője és a Szovjetunióban maradt leghidegvérűbb gyilkos, Hruscsov oldalára
állt át. Végül 309 képviselő volt jelen, 215-en akartak szót kérni, és több mint 60-an ténylegesen felszólaltak.
Amikor a szavazásra végül sor került, Hruscsov hűséges támogatói a párthierarchiában szilárdan mellette szavaztak, és az
Elnökség által már megszavazott eltávolítását visszafordították. Hruscsov azonnal ellentámadásba lendült. Indítványozta és
keresztülvitte Malenkov, Molotov, Kaganovics és Szepilov kizárását az Elnökségből "pártellenes tevékenység" miatt. Ezután
következett az új Elnökség megválasztása, amelyből Pervuhim és Szaburov, a központosított, állami irányítású gazdaság két
legerősebb támogatója is kikerült. Pervukhim póttag lett, de Saburovot teljesen ejtették. Az új Elnökségnek a korábbi
tizenegy helyett tizenöt rendes tagja volt, és hat helyett kilenc póttag. A régi póttagok, Zsukov, Furceva, L. I. Brezsnyov és
N. M. Svernik, akik Hruscsovot támogatták, teljes jogú tagokká léptek elő, csatlakozva a megmaradt Hruscsovhoz,
Bulganinhoz, Kiricsenkóhoz, Mikojanhoz, Szuszlovhoz és Vorosilovhoz, míg Hruscsov öt hűséges ügynöke, Arisztov és F.
R. Kozlov vezetésével, bekerült.
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Ez az 1957. július 23-i változás volt Hruscsov legzúzósabb személyes győzelme és a legjelentősebb esemény Oroszország
belső történetében Sztálin halála után. Hruscsovot olyan politikai hatalmi pozícióba juttatta, amely teljesebb volt (a hadsereg
kétértelmű helyzetét leszámítva), mint Sztáliné volt, bár egyértelmű volt, hogy Hruscsov soha nem élhet vissza hatalmával
úgy, ahogyan Sztálin tette. Hruscsov nem pihent az evezőn. 1957 nyarán figyelemre méltó engedményeket tett a
parasztoknak (különösen a személyes parcelláik termékeiből való kötelező beszállítások megszüntetését), az augusztus z 8-i
szigorú kulturális irányelvvel lecsapta a falat az írók és művészek szabadsága előtt, erőteljesen szorgalmazta mind a
"szűzföldek" rendszerét, mind az ipar decentralizációját, és azon dolgozott, hogy korlátozza a fegyveres erők növekvő
autonómiáját. Október 27-én, miközben Zsukov Albániában tartózkodott, eltávolították a védelmi minisztériumból, és ezzel
egyidejűleg kizárták a Központi Bizottságból, mert nem volt kielégítő a párt politikai munkájával való együttműködés a
hadseregben. A következő hónapokban a párt befolyása kétszeresen is előretört: kisebb mértékben a hadseregben, nagyobb
mértékben pedig közvetlenül és az újjáéledt szakszervezetek közvetítésével az új regionális gazdasági tanácsokban.
Hruscsov hatalomra jutásának végső koronája 1958 tavaszán jött el. A március 28-i választásokat és az új Legfelsőbb Tanács
gyűlését követően Bulganin lemondott miniszterelnöki tisztségéről, és Hruscsov lépett a helyébe. Ősszel Bulganint, aki olyan
jól együttműködött az új autokrata hatalomra jutásában, kizárták az Elnökségből, és a párt ellenségeként elítélték. Így
Hruscsov maradt a Szovjetunió teljhatalmú ura, állam- és pártfő, ahogyan Sztálin is volt, de hatalmát inkább az utóbbira,
mint az előbbire alapozta.
A Sztálin halálát követő öt évben a Szovjetunió katonai stratégiája majdnem olyan zavaros vitán ment keresztül, mint az
Egyesült Államokban Eisenhower elnöksége alatt zajló, egyidejűleg zajló vita. Összességében a Szovjetunióban a stratégiai
és taktikai hadelméletek köre sokkal kisebb volt, mint az Egyesült Államokban, és a változások sokkal lassabban mentek
végbe. Az alapvető kérdések azonban ugyanazok voltak.
Az oroszok ortodox katonai elképzeléseit, mint minden mást, Sztálin fogalmazta meg, és csak halála után engedték, hogy az
új eszmék vagy az új fegyverek hatására megváltozzanak. Így a sztálini ortodoxia a háborút egész társadalmak közötti
harcnak tekintette, amelyek mindegyike sajátos életmóddal rendelkezett, és úgy ítélte meg, hogy a kimenetelét az
úgynevezett "állandóan működő tényezők" fogják meghatározni. Ezek a tényezők a társadalom jellemzőit hangsúlyozták,
mint például az ipari erő, a morál, a kiképzés szintje és a tartalékos erők. Más, "véletlenszerű" tényezőket, mint például az
időjárás, a meglepetés, az egyes parancsnokok (még Napóleon is) képességei vagy az egyes csaták kimenetele, csekély
jelentőségűnek tekintették. Ennek megfelelően az oroszok nem hittek a villámháborúkban, a stratégiai bombázásokban, az új
vagy mindenekelőtt az "abszolút" fegyverekben. Számukra a győzelmet az ellenség fegyveres erőinek hosszú időn át tartó
csapások és összecsapások sorozatával történő megsemmisítésével érték el, amelynek során az állandó tényezők, különösen
az ipari erő és a nemzeti morál erői lesznek a döntőek. Az ellenség lakossága, városai vagy ipara elleni támadásokat
felesleges erőfeszítésnek tekintették, kivéve, ha ezek közvetlenül kapcsolódtak egy csatához. És minden egyes csatát a
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védelmi szolgálatok minden ágából származó erők egyensúlya határozna meg, amelyek kitartóan koncentrálódnak az
ellenséges erőkre kiterjedt időn és téren keresztül.
Ebben a szemléletben nem volt helye az atombombának, a stratégiai légitámadásnak vagy a huszonnégy órás háborúknak, és
ennek megfelelően az A-bomba amerikai birtoklása nagyrészt figyelmen kívül hagyták. A használata elleni tiltakozások és a
betiltására irányuló törekvés kétségtelenül azon a tényen alapult, hogy ez egy amerikai monopólium, de a városok bombázása
vagy a V-2 típusú stratégiai terror mint hatástalan és erőforrás-pazarlás ellen irányuló orosz tiltakozás kétségtelenül őszinte
volt.
Az A- és H-bomba megszerzésére és a TU-4-esek flottájának kiépítésére irányuló szovjet erőfeszítések részben abból a
vágyból fakadtak, hogy birtokolják azt, amivel az ellenség rendelkezett, részben azon a vágyon alapultak, hogy elrettentsenek
bennünket a SAC Oroszország elleni alkalmazásától, részben pedig Sztálin azon csodálkozásából eredtek, hogy a stratégiai
bombázóink milyen károkat okoztak Berlinben. ...
A stratégiai gondolkodásban 1954-ben változás következett be a szovjet katonai vezetők között a meglepetésnek a katonai
győzelemben betöltött szerepéről folytatott vita következményeként. Meg kellett vizsgálni egy Oroszországot a levegőből érő
hirtelen amerikai atomtámadás lehetőségét. E vita következményeként a meglepetés szerepe jelentősen felértékelődött, bár
nem volt általános az az érzés, hogy ez döntő lehet, sőt még az sem, hogy a nukleáris fegyverek révén a háborúk
lerövidülhetnek. A szovjet vezetők a mai napig hisznek abban, hogy a győzelem egy hosszú, minden fegyver és fegyverzet
egyensúlyát alkalmazó tömegháború után az ő országuké lesz. De ebbe a fegyveregyensúlyba most már minden fokozatban
és hatótávolságban nukleáris fegyvereket is belevesznek. Ugyanakkor nem hisznek abban, mint sok amerikai, hogy a
stratégiai bombázás döntő lehet. Ez egyszerűen egy további fegyver, amely a régebbi arzenálhoz hozzáadódik, és a
háborúban katonai célok ellen fogják használni, elsősorban azért, mert a háborúkat egy társadalom katonai szektorával
vívják.
E nézetek következményeként a Szovjetuniónak fogalma sincs arról, hogy képes lenne katonai győzelmet aratni az Egyesült
Államok felett, egyszerűen azért, mert nincs módjuk arra, hogy egy háború bármely szakaszában elfoglalják az Egyesült
Államok területét. Azt remélik, hogy az Egyesült Államokat mint társadalmat erőszakmentes eszközökkel győzik le:
propaganda, felforgatás, gazdasági összeomlás és diplomáciai elszigetelés útján. Ha az Egyesült Államokkal való rivalizálás
erőszakos szakaszba kerül, akkor minden reményük megvan arra, hogy a Szovjetunió maga nem vesz részt közvetlenül,
hanem harmadik felek útján harcolva fáraszthatja le az Egyesült Államokat, mint Koreában. Az oroszok általában elutasítják
a kölcsönös megsemmisítés vagy az egész civilizáció háborúban történő teljes megsemmisítésének gondolatát, és
ragaszkodnak ahhoz, hogy bármilyen háború, bármilyen súlyos is legyen, a Szovjetunió valamilyen maradványa győztesként
maradjon meg a harctéren. Elfogadják a korlátozott háború lehetőségét, földrajzi értelemben, de kevés reményt fűznek a nem
nukleáris fegyverekre korlátozott háborúhoz, mert ez, úgy érzik, az ő előnyükre válna, és ennek megfelelően számunkra nem
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lenne elfogadható. Ezért nem valószínű, hogy először atomfegyvereket vetnének be, bár teljes mértékben készen állnak arra,
hogy ha az ellenség beveti őket, akkor igénybe vegyék azokat.
A meglepetés háborúban betöltött szerepéről szóló szovjet vita egyik zavaros következménye volt a "megelőző" és a
"megelőző" háború megkülönböztetésére irányuló törekvés. Mivel a tábornokok, a tervezők és a vezérkari teoretikusok meg
voltak győződve arról, hogy a Nyugatnak agresszívnak kell lennie a kapitalista gazdasági rendszer "ellentmondásai" miatt,
meg voltak győződve arról, hogy a SAC meglepetésszerű támadása fenyegeti őket. A háború ezen aspektusában mutatkozó
gyengeségük miatt valószínűtlen volt, hogy megtorló csapásuk döntő jelentőségű lenne, ezért kidolgozták a megelőző csapás
elméletét; ez azt mondta, hogy meglepetésszerű támadásunkat úgy fogják ellencsapni, hogy saját nukleáris támadással vernek
minket. Egy ilyen
"megelőző csapás" csak akkor lenne indokolt, ha meggyőző bizonyítéka lenne annak, hogy meglepetésszerű támadást
készülünk indítani, mivel a megelőző csapásuk utáni megtorló csapásunk még mindig nagyon káros lenne számukra.
Felmerül azonban a probléma, hogy miként lehetnek valaha is biztosak abban, hogy megtámadni készülünk őket, és ha nem,
miben különbözik egy ilyen "megelőző" háború a "megelőző" háborútól, amit a szovjetek elvetnek, mert az számukra
szükségtelen?
A szovjet katonai gondolkodók nagyon vonakodtak elfogadni a nukleáris elrettentés vagy a korlátozott háború elméletét a
nukleáris elrettentés ernyője alatt. Mivel a háború az antipatetikus társadalmak élethalálharca, az ilyen társadalmak a
háborúban minden fegyvert bevetnek, amivel csak rendelkeznek. Ennek megfelelően a Szovjetunió úgy véli, hogy bármilyen
általános háború, amelyben az Egyesült Államok és ők maguk is részt vesznek, nukleáris háború lenne, amelyben szárazföldi
erőik taktikai légi támogatással és mindenféle méretű és hatótávolságú nukleáris fegyverekkel a szárazföldön keresztül
harcolnának nukleáris fegyverzetű ellenséggel szemben, hogy elfoglalják Európa és esetleg Ázsia nagy részét.
Úgy vélik, hogy a taktikai atomfegyverek ellen három védekezési lehetőség van: (1) saját erőik minél szélesebb körű
szétszórása a támadás előtti utolsó pillanatig a lehető leggyorsabb és legszorosabb kapcsolatfelvétel az ellenséggel, hogy az
ellenséget elrettentsék a nukleáris fegyverek bevetésétől, amely a saját erőit is megsemmisítené; és (3) a lehető legtöbb
csapatuk védelme fedezékben, általában harckocsikban. Ezek közül az első kettő nagy hangsúlyt fektet a csapatok gyors
mozgékonyságára, a harmadik pedig ennek biztosítását segíti elő. Ennek megfelelően az oroszok Európa lerohanása során
sok, ha nem is teljesen páncélos erővel számolnak, és nagyon széles körben használják a csapatok légi szállítását
(hagyományos repülőgépekkel, vitorlázórepülőkkel és helikopterekkel). Ez a mobilitás lehetővé teszi Európa gyors
lerohanását, olyan helyzetet teremtve, amely szerintük lehetetlenné teszi a Nyugat győzelmét, míg a Szovjetunió elleni
stratégiai támadásunkat magával a Szovjetunióval szemben erős védekezéssel és megtorlással csökkentik és végül véget
vetnek neki.
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Egy ilyen háborút azonban, amely a kommunista életformát veszélyeztetné a Szovjetunió, annak egyetlen pontos
megtestesülésének fenyegetésével, a szovjet vezetők rendkívül nemkívánatosnak tartanak, és szinte mindenáron
elkerülendőnek, miközben ők a szinte végtelen hidegháború időszakában erőszakmentes eszközökkel vagy harmadik fél helyi
erőszakával igyekezhetnek elpusztítani a "kapitalista társadalmat". A kapitalista világ "halálra rágásának" ez az elmélete
olyan taktikával párosul, amely a "kapitalista imperializmusnak" az "antikolonializmus" bátorításával állna ellen. Egy ilyen
változás az Egyesült Államok részéről egy olyan védekező taktikát követelt, amely Dulles ragaszkodásától, miszerint a "nem
elkötelezett nemzeteknek" csatlakozniuk kell a Nyugathoz, áttért arra a mérsékeltebb célra, hogy megakadályozza, hogy
kommunistává váljanak.
Ez a célváltás a "nem elkötelezett nemzetekkel" kapcsolatban mind a Szovjetunióban, mind az Egyesült Államokban
bekövetkezett, és a mai világ megteremtésében nagy jelentőséggel bír. Sztálin és Dulles a világot nagyrészt fekete-fehérben
látta: aki vv-mint nem velük volt, az nyilvánvalóan ellenük volt. Ennek megfelelően a világnak vagy rabszolgának vagy
szabadnak kellett lennie, mindegyik ember az előbbi jelzőt alkalmazta az ellenfél oldalára, és a kedvezőbb, utóbbi kifejezést
a saját csoportjára. Ellenségek voltak, de egyetértettek
alapvetően abban, hogy a világnak kéthatalmi rendszernek kell lennie. Ez azt jelentette, hogy mindegyikük agresszív volt a
"nem elkötelezett nemzetekkel" szemben, mert mindegyikük ragaszkodott ahhoz, hogy ezeknek vagy a saját oldalához kell
csatlakozniuk, vagy ellenségnek kell tekinteni (és kezelni) őket.
Az 1950-es évek közepén bekövetkezett nagy változás az volt, hogy mindkét szuperhatalomnak fel kellett ismernie, hogy a
"nem elkötelezett nemzetek" többsége túl gyenge, túl elmaradott és túl független ahhoz, hogy kapitalista vagy kommunista
irányba kényszerítsék őket. Valami másnak kellett lenniük, valami sajátosnak. Ezt a nézetet a szuperhatalmakra
kényszerítették, Washingtonban talán nehezebben, mint a Kremlben, de ez a valóság olyan aspektusa volt, amelyet fel kellett
ismerni. Ebből következett a semlegesség elfogadása és az ütközőszövetség felemelkedése.
Ez az elmozdulás kettős volt. Egyrészt azt jelentette, hogy a szuperhatalmak hozzáállása az ütközőszegmenshez alapvetően
offenzív helyett alapvetően defenzívvá vált, az arra való törekvésről, hogy a saját oldalukra állítsák őket, arra való törekvésre,
hogy megakadályozzák, hogy az ellenfél oldalára álljanak. És ugyanakkor ez jelezte az első kezdeteket is.
... annak felismerését, hogy egy működő gazdasági, társadalmi és politikai rendszer megszervezésének több mint két
alternatívája van A sokféleség és a sokszínűség elfogadása.
pluralizmus, mind a kapitalizmus, mind a kommunizmus elkerülhetetlen kudarca által a pufferhatáron, arra kényszerítette a
Nyugatot, hogy elfogadja és alkalmazza saját, gyakran el nem ismert hagyományait. [Természetesen a pénz- és
monopolkapitalizmus és a monopolkommunizmus konvergenciája mindig is a pénzhatalom, ahogy William Gladstone
nevezte őket, távlati célja volt.]
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Ráadásul ennek a felismerésnek mind a Szovjetunióra, mind a Nyugatra való rákényszerítése a pufferhatár tekintetében,
idővel azzal a következménnyel járhat, hogy mindkettőjüket arra kényszerítik, hogy elfogadják azt a saját belső rendszereik
tekintetében. Ez itt is nagy győzelmet jelentene a Nyugat számára, mert a sokféleség és a pluralizmus elfogadása a Nyugat
hagyományainak része, és Oroszország számára nem elfogadható (amelynek hagyományai alapvetően mindig is
dualisztikusak voltak, a valóságot a tökéletesség elérhetetlen eszménye és a hétköznapi élet szörnyű, bűnös mocsara közötti
ellentétként látták - az utóbbi tökéletlenségét az előbbi elérhetetlenségének szükségszerű következményeként fogadják el,
mindkét véglet egységes és egy). Egy ilyen elfogadás csökkenteni fogja a hidegháború feszültségét azáltal, hogy lehetővé
teszi mindkét sarki szuperhatalom számára, hogy egy vegyes rendszer olyan vonásait fejlessze ki, amelyek révén szervezeti
jellemzőikben közelednek egymáshoz, és ez a fejlődés természetesen már most is nyilvánvaló minden elfogulatlan
megfigyelő számára. [Fontos megjegyezni, hogy a hidegháború valójában mítosz volt. A Szovjetuniónak nem állt
szándékában megtámadni a Nyugatot, a Nyugatnak pedig nem állt szándékában megtámadni a Keletet. A köztes időszakban
milliárdokat és milliárdokat költöttek fegyverkezésre, és a fegyverkezési iparágak világszerte egyre gazdagabbak lettek egy
kitalált konfliktus révén, amely nem volt valós, legalábbis a hatalmi struktúrák legfelsőbb szintjén. A Kelet és Nyugat közötti
konfliktus célja az volt, hogy a világ népei megijedjenek, és elfogadják a két monopolisztikus hatalmi rendszer közeledését.
A végeredmény egy új birodalmi rend és egy Új Világbirodalom lett volna, amelyet a Föld vezető nemzeteinek önfenntartó
elit oligarchái irányítanak].
A dualizmusról a pluralizmusra és az uniformitásról a sokféleségre való áttérést a Szovjetunióra a legkritikusabb formában a
titoizmus felemelkedése kényszerítette ki. Ez persze elsősorban Európában volt nyilvánvaló, ahol az ipari fejlődés feltételei
miatt a Kreml vezetői számára ésszerűbb volt elvárni, hogy a szovjet példát a nem kapitalista államok szolgaian kövessék.
Ugyanezt a leckét azonban már korábban meg kellett volna tanulni Ázsiában, mert ott sok megfigyelő számára nyilvánvalóvá
vált, hogy a legtöbb nemzet sem a Szovjetuniót, sem az Egyesült Államokat nem képes és nem is akarja követni. Ez a
megfigyelés azonban Sztálin alatt lehetetlen volt, mert ... a kapitalizmus és az imperializmus természetéről szóló elméletei
arra késztették, hogy a kettőt azonosnak tekintse, és így a gyarmati területeket a kapitalista rendszer részeinek tekintse.
[A valóságban ez így volt. Sztálin a pénz- és monopolkapitalizmusra utalt. Ezek nagyban különböznek a szabadpiaci
kapitalizmustól. De ez a kommunista országokra is igaz volt. Nekik is voltak rabságban tartott gyarmataik. Egy birodalom
nem létezhet gyarmatok és népek nélkül, amelyeket ki lehet fosztani és ki lehet zsákmányolni. A Római Birodalom nem a
római nép volt. Ez egy önkényuralmi rendszer volt, amely zsarnoki módon uralkodott és uralkodik az emberek felett. Vajon a
Német Birodalom, a Francia Birodalom, a Spanyol Birodalom, az Amerikai Birodalom különbözik ettől? Ezeknek a
nemzeteknek az embereit és a gyarmatokat, amelyek felett a kormányok elnökölnek, kihasználják a merev adóstruktúrák és a
monopóliumok és kartellek létrehozását és fenntartását célzó szabályozások révén].
E szellemi tévedések következményeként a Sztálin alatti Kreml kész volt arra, hogy Ázsia peremvidékei vagy gyarmati
területként maradnak fenn, vagy elszakadnak az európai uralomtól, és kommunista övezetekké válnak, de nem látta annak
lehetőségét, hogy nem kommunista és nem gyarmati független államokká váljanak. Ez azt jelentette, hogy ahol Sztálin
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beavatkozott Ázsia bizonyos területein, ott a mikroszkopikus méretű kommunista pártok nevében avatkozott be, és
visszautasította a helyi bennszülött, nacionalista, antikolonialista csoportokat. Hruscsov, mint látni fogjuk, ennek az
ellenkezőjét tette.
Sztálin politikája már halála előtt is meglehetősen csődbe ment, és így utódai számára meglehetősen könnyű volt feladni azt,
és a helyi gyarmatellenes (és így nagyrészt nyugatellenes) erőkkel való kommunista együttműködés megvalósíthatóbb
politikáját választani, hogy új, független, de még mindig nem kommunista nemzetekként leválasszák őket a Nyugatról. Az
ilyen új nemzeteknek nyújtott szovjet segítség nagyrészt gazdasági jellegű volt, bár a Szovjetunió saját gazdasági
rendszerének korlátozott termelékenysége, különösen az élelmiszerek terén, a semleges nemzeteknek nyújtott bármilyen
jelentős külföldi segítséget jelentős teherré tette a Szovjetunió számára. Emiatt az ilyen külföldi segélyek terheinek nagy
részét a szovjet szatellitállamokra, különösen Csehszlovákiára hárították.
A semlegességhez való szovjet hozzáállásnak ezt a változását elősegítette, hogy Dulles nem volt hajlandó elfogadni a
semlegesség létezését. Visszautasításai inkább Oroszország karjaiba kergették azokat a területeket, amelyek semlegesek
akartak lenni, mert a fejlődő pufferhatár új nemzetei mindenekelőtt függetlenségüket értékelték. A semlegesség orosz
elfogadása 1954 körülre tehető, míg Dulles négy vagy akár öt évvel később még mindig erősen ellenezte a semlegességet. Ez
kronológiai előnyt jelentett a Szovjetuniónak, ami a következőket szolgálta kis mértékben ellensúlyozta számos hátrányát a
semlegesek kegyeinek elnyeréséért folytatott alapvető küzdelemben.
Miközben ezek a változások zajlottak, a Szovjetunióban folytatódott a stratégiai vita. Ebben a témában is nagy jelentősége
volt annak, hogy a Szovjetunió megfeszítette gazdasági erőforrásait. A sikertelen szovjet mezőgazdasági program
követelményei miatt egyre több munkaerőt kellett a mezőgazdaságba fektetni, miközben a védelmi erőfeszítések és a polgári
gazdaság igényei (valamint a szovjet rendszerben elharapózó pazarlás és eredménytelenség) növelték az ipar
munkaerőigényét. Ráadásul az 1928-1945 közötti időszak tisztogatásokból és háborúkból eredő súlyos veszteségek olyan
mértékben csökkentették a népességszámot és a születési arányszámot, hogy a szovjet népességszám még 1970-ben is több
tízmillióval elmaradt a normálistól. Az egyetlen forrás, amelyből az ilyen munkaerőigényt ki lehetett elégíteni, a szovjet
védelmi erők hagyományos fegyveres egységei voltak.
E körülmények következményeként a szovjet védelmi stratégiai vita 1955-től kezdődően az Egyesült Államokban zajló
vitával némileg párhuzamos formát öltött; vagyis a politikai vezetők egy része, köztük Hruscsov, elkezdte erőltetni a szovjet
katonai vezetőkre a hangsúly eltolását a tömeges hagyományos erőkről a stratégiai bombázókra és rakétákra való nagyobb
támaszkodás felé. Hruscsov az Eisenhower-féle "New Look" változatát, amelyben az utóbbi "Bigger bang for a buck"
(Nagyobb ütés egy dollárért) szovjet változatát a "More rubble for a rubel" (Több törmelék egy rubelért) játszotta le, a szovjet
vezérkari főnök, Szokolovszkij marsall és - kevésbé erőteljesen - a védelmi miniszter, Malinovszkij marsall fogadta el. Az
előbbi nézetét egy széles körben olvasott, 1962 szeptemberében Moszkvában megjelent Katonai stratégia című könyvében
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fejtette ki [SzerkesztetteV. D. Szokolovszkij és kiadója Frederick A. Praeger, New York, 1963], de teljesen világos, hogy a
katonai vezetők készek voltak arra, hogy lassan engedjenek Hruscsovnak és más politikai vezetőknek. A végeredmény
valószínűleg vegyes lesz, némileg hasonlóan az Egyesült Államok hasonló küzdelméhez. A fő különbség az, hogy a szovjet
termelés és gazdagság sokkal kisebb, mint az Egyesült Államoké, így minden ilyen kritikus döntést sokkal szűkebb keretek
között kell meghozni.
Az erőforrások e korlátai és az Egyesült Államokéval párhuzamos tapasztalatlanság és hozzá nem értés megnyilvánulásai
ellenére a szuperhatalmak hatása óriási volt, különösen Kelet- és Dél-Ázsiában és a Közel-Keleten.

70. fejezet - A hidegháború Kelet- és Dél-Ázsiában, 1950-1957

A Távol-Keleten a jaltai konferencia következményeként a szovjet kormány úgy döntött, hogy a háború utáni időszak
politikájának fő jellemzője a Csang Kaj-sek nacionalista kormányával való nyilvános együttműködés lesz. Ezt a nem
kommunista területet a helyi kommunista csoportokon keresztül szovjet ellenőrzés alatt kellett tartani különböző periférikus
területeken, amelyek közül a legfontosabbak Korea, Külső-Mongólia, Szinkiang, esetleg Mandzsúria és Délkelet-Ázsia egyes
részei voltak. Korea szovjet ellenőrzését úgy képzelték el, mint Japánra jelentett fenyegetést, és mint a nacionalista Kínával
szembeni ütközőt. [A jaltai titkos megállapodások, amelyek létrehozták a nagyhatalmak befolyási szféráit, kimondták, hogy
Mao átveheti a hatalmat Kína felett.]
Ez a Kínával szembeni szovjet hozzáállás tükröződött az 1945. augusztus 14-i kínai-szovjet szerződésben, amely
megszerezte Csang beleegyezését azokhoz az engedményekhez, amelyeket Churchill és Roosevelt az ő nevében tett Jaltában.
A megállapodás legjelentősebb része Molotov ugyanazon a napon kelt feljegyzésében szerepelt, amely megígérte, hogy a
Szovjetunió erkölcsi és anyagi támogatását "teljes mértékben a nemzeti kormánynak mint Kína központi kormányának" fogja
nyújtani, és megígérte, hogy a kínai kommunistáknak nyújtott szovjet támogatásnak Sinkiangban véget vet, mivel "nem áll
szándékában beavatkozni Kína belügyeibe". E megállapodás végrehajtásaként Sztálin Moszkvába hívta a kínai
kommunistákat, és közölte velük, hogy "a kínai felkelésnek nincs kilátása, és hogy a kínai elvtársaknak modus vivendi-t kell
keresniük Csang Kaj-sekkel, csatlakozniuk kell a Csang-kormányhoz, és fel kell oszlatniuk a hadseregüket". A kínai
kommunisták beleegyeztek, de visszatértek Kínába, hogy folytassák harcukat a nacionalista kormány ellen. Csak amikor ez a
harc már végső sikerét érte el, négy évvel később, Sztálin elfogadta a kommunista rezsimet Kínában, és az 1950. február 14-i
vörös-kínai-szovjet szerződéssel igyekezett befolyása alá vonni azt. [Természetesen ez az amerikai külügyminisztérium
szokásos propagandaszövege. Ennek pontosan az ellenkezője igaz. Ezért nem hívták meg Csang Kaj-seket Jaltába. A neki
adott dokumentumokat meghamisították, hogy úgy tegyenek, mintha Oroszország támogatná őt. Ennek pontosan az
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ellenkezője volt igaz. Churchill, Roosevelt és Sztálin kidolgozott egy bonyolult tervet, hogy legyőzzék Csiang Kaj-sek-et és
erőit, és létrehozzanak egy kommunista kormányt, amely Kínát irányítja.]
A kínai kommunisták szovjet támogatásának hiánya a végső győzelem időszakában nem jelenti azt, hogy az oroszok teljesen
hűségesek voltak a Csiang Kaj-sekkel szemben vállalt kötelezettségeikhez. Teljes mértékben számítottak arra, hogy ő marad
Kína uralkodója, de be akarták szorítani, hogy nehezére essen az Egyesült Államokkal való együttműködés a kelet-ázsiai
szovjetellenes politikában. Ennek megfelelően nemcsak arra számítottak, hogy a kommunisták dominánsak maradnak
Sinkiangban; azt is nagyon szerették volna, ha egy további zónát vagy ütközőövezetet foglalnak el Északnyugat-Kínában és
Mandzsúriában. Emiatt a szovjet erők az 1945-ös szerződést megszegve Mandzsúria egyes részeit inkább a kommunista,
mint a nacionalista kínai erőknek engedték át, amikor kivonultak ebből a tartományból. [Ez jelezte a Szovjetunió valódi
terveit és a Jaltában kötött titkos megállapodások valódi természetét. Ezenkívül Sztálin titokban segített Mao kommunista
erőinek megszilárdítani a Kína feletti uralmukat.]
Sztálin valódi aggodalma a Távol-Keleten Japánnal volt, amelytől attól tartott, hogy az Egyesült Államok agresszív és
militarizált ügynökévé válhat. Részt akart venni Japán katonai igazgatásában, de kizárták ... MacArthur. Nem lehet kétséges,
hogy a Sztálin vezette Kreml sokkal inkább egy kommunista Japán, mint egy kommunista Kína megszerzéséért aggódott, és
remélte, hogy az előbbit gazdasági és társadalmi káoszba taszítja, mint egy lépést az ottani kommunista párt győzelméhez
vezető úton. Mindezek a remények meghiúsultak. Japán növekvő jóléte, és különösen Ladejinsky agrárreformjainak sikere
folyamatosan csökkentette a kommunizmus befolyását, aminek következtében a Japán Kommunista Párt az 1952. októberi
parlamenti választásokon a szavazatok kevesebb mint 3 százalékát szerezte meg, és elvesztette mind a huszonkét képviselői
helyét a parlamentben.
(Ez nem igaz. Sztálin tudta, hogy Japán nem tartozik a jövőbeli befolyási övezetébe, míg Kínát a kommunista birodalomnak
adták).
Egy ilyen eshetőség elleni védekezésként Sztálin ragaszkodott Japán teljes demilitarizálásához, az ipari komplexumok,
például a Mitsui feldarabolásához, és a környező területek, például a déli Szahalin-sziget, a Kurillák és Korea birtoklásához
vagy uralmához. Japán dekartelizálását a MacArthur-rezsim soha nem vette komolyan fontolóra, és a demilitarizációt, bár az
új japán alkotmány garantálta, MacArthur a japán védelmi szükségletek nevében 1950 decemberétől kezdve feladta.
Ezek a japán vereségek még sürgetőbbé tették, hogy Sztálin megszerezze az ellenőrzést egész Korea fölött, de itt is átütő
vereséget szenvedett, ami nagymértékben lerombolta a szovjet presztízst a Távol-Keleten. A folyamat döntő eseménye az
volt, hogy a szovjet uralom alatt álló Észak-Koreának vörös-kínai segítséget kellett kérnie, hogy kimentse magát abból a
veszélyes helyzetből, amelybe a Moszkva által szorgalmazott dél-koreai támadás hozta.
Délkelet-Ázsia
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Sztálin távol-keleti csalódásai Délkelet-Ázsiára is kiterjedtek. Ez a terület India, Kína és Ausztrália nagy szárazföldi tömegei
közötti háromszöget alkotja. Szigetek és félszigetek összevisszasága, amelyeket különböző eredetű és kultúrájú népek
összevisszasága lakik. Az animista vallású őslakos népek nagyon különböző jellemzőkkel bíró kulturális, vallási és politikai
behatolásoknak voltak kitéve. E behatolások közül a legfontosabbak az Indiából és Kínából érkező behatolások, valamivel
később a nyugatról érkező muszlim befolyás, végül pedig az elmúlt évszázadokban Európa és Amerika politikai és
kereskedelmi befolyása. Nemzedékek óta folyamatos kínai bevándorlás tapasztalható északról.
Délkelet-Ázsiában 1939-re már csak egyetlen független állam létezett: Sziám (Thaiföld), amely ütközőállamként maradt meg
a nyugatra fekvő brit Burma és a Maláj Államok, valamint a Maláj-félsziget keleti részén fekvő francia Indokína között. A
félszigettől délre, Új-Guineáig terjedő nagy kiterjedésben, kelet felé, Indonézia rengeteg szigete volt, amelyet Hollandia uralt
a Jáva szigetén lévő Bataviából. E szigetektől északra feküdtek a Fülöp-szigetek, amelyek 1939-ben még mindig amerikai
közigazgatás alatt álltak. Jáva és a Fülöp-szigetek között Borneó szigetének nagy tömegét az északi partok mentén brit
függőségek (Sarawak, Brunei és Észak-Borneó) szegélyezték, míg messze keletre, Timor keleti fele portugál közigazgatás
alatt állt. Így Thaiföld kivételével 1939-ben egész Délkelet-Ázsia öt nyugati állam gyarmati uralma alatt állt.
E birodalmi hatalmak érdeke Délkelet-Ázsiában elsősorban stratégiai és gazdasági jellegű volt. Stratégiai szempontból ezek a
területek a Csendes-óceánt az Indiai-óceánnal összekötő vizeken feküdtek, amit a Maláj-félsziget déli csücskénél, Szumátra
és Borneó között fekvő nagy brit haditengerészeti támaszpont, Szingapúr szimbolizált. Gazdasági szempontból ezek a
területek jelentős mennyiségű ónt, gumit, kőolajat, bauxitot és más termékeket termeltek. Kínai szempontból talán még
jelentősebb, hogy a Maláj-félsziget számos része termékeny volt, jelentősen alulnépesedett, és nagy mennyiségű rizst
exportált (különösen Burmából).
A nyugati presztízs Malajziában helyrehozhatatlanul megsérült a Fülöp-szigetek, Holland-India és Malajzia 1942-es japán
hódításával, így a gyarmati hatalmak helyreállítása a japánok 1945-ös összeomlása után nagyon nehéz volt. Burma és a
Fülöp-szigetek függetlenségét Nagy-Britannia, illetve az Egyesült Államok nem sokkal a háború vége után kapta meg.
Francia Indokína a japán megszállásból három államként, Vietnam, Laosz és Kambodzsa néven került ki, amelyek
mindegyike függetlenséget követelt magának, míg Jáva az egész Holland Kelet-India feletti szuverenitásra tartott igényt,
mint Indonézia újonnan függetlenné vált állama. Az európai hatalmaknak a háború előtti uralmuk visszaállítására irányuló
erőfeszítései erőszakos összecsapásokhoz vezettek a függetlenséget támogatókkal. Ezek a harcok Burmában és Indonéziában
rövidek és sikeresek voltak, Indokínában azonban igen hosszadalmasak voltak. Burma 1948-ban vált független állammá,
majd 1949-ben Indokína, 1957-ben Malajzia, 1959-ben pedig Szingapúr (különleges kapcsolat keretében). Az Indonézia és a
hollandok közötti vita és időszakos harcok Új-Guinea nyugati része miatt 1962-ig tartottak, amikor az amerikai nyomás
rábírta Hollandiát, hogy engedjen, de az Achmed Sukarno vezette Indonézia továbbra is barátságtalan maradt a Nyugattal
szemben.
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Mindezeken a területeken a bennszülött nacionalisták a politikai baloldal felé hajlottak, ha másért nem is, de azért, mert a
gazdasági fejlesztések finanszírozását szolgáló tőkefelhalmozás és beruházás nehézségei csak állami ellenőrzés mellett
valósulhattak meg. De az ilyen független szocializmus beleolvadt más, egyértelműen kommunista nézőpontokba. Néhány
esetben az ilyen kommunizmus lehetett ideológiai, de a legtöbb esetben alig volt több, mint a Szovjetunió vagy Vörös Kína
kijátszásának vágya a nyugati imperialista hatalmakkal szemben.
A délkelet-ázsiai kommunisták tehát kényelmi és taktikai manőverek kommunistái voltak, és eredetileg kevés támogatást
kaptak a Szovjetuniótól, mivel Sztálin közismerten vonakodott politikai kalandokba bocsátkozni olyan területeken, ahol nem
tudta uralni a fegyveres erőket. De 1948 februárjában az új Kominform támogatott egy délkelet-ázsiai ifjúsági konferenciát
Kalkuttában, ahol fegyveres ellenállást követeltek a gyarmatosítással szemben. A Fülöp-szigeteken már megkezdődött egy
kommunista felkelés, amelyhez 1948 folyamán hasonló felkelések csatlakoztak Burmában, Indonéziában és Malajziában. E
lázadások többsége agráragitáció és a kommunista gerillák fegyveres dzsungelharcai formájában zajlottak. Mivel ezek a
gerillák lecsapó és menekülő alapon működtek, és a helyi parasztságból kellett megélniük, a paraszti élet kizsákmányolása
miatt végül egyre kevésbé voltak szívesen látottak éppen abban a csoportban, amelyért úgy tettek, mintha harcolnának. A
Fülöp-szigeteken a Hukbalahap-lázadókat 1953-ban Ramon Magsaysaysay elnök energikus és hatékony kormánya verte szét.
Indonéziában Sukarno elfojtotta a felkelést és kivégeztette vezetőit. Malajziában, ahol a kommunisták szinte teljes egészében
a kínai kisebbséghez tartoztak, ezeket a lázadókat a brit csapatok szisztematikusan levadászták és hosszan elhúzódó
dzsungelharcokban megsemmisítették. Burmában a hosszú kínai határ nyújtott menedéket a lázadóknak, és csak 1960-ban
számolták fel őket.
Az igazi problémát Indokína jelentette. Ott a helyzet összetett volt, a francia hadsereg megalkuvást nem tűrő, a kommunista
vezetés pedig ügyes. Ennek eredményeként az ottani harc a hidegháború részévé vált, és hozzájárult a vv7világválsághoz. A
Maláj-félsziget egészét a kínai Jünnantól délre húzódó hegyvonulatok sora uralja, a köztük lévő folyókkal. Ezek a folyók
délen termékeny alluviális deltákba torkollnak, amelyek a történelem során mongol típusú betolakodókat vonzottak a kevésbé
barátságos északról. Még ma is többlet élelmiszert termelnek az igénytelen népek számára. Nyugatról keletre a fő folyók az
Irrawaddy, a Szalween, a Menam, a Mekong és a Vörös folyó. Ezt a földrajzi mintát követve a politikai egységek általában
hasonló észak-déli sávokba rendeződtek: nyugaton Burma és a délre nyomuló Malájföld, középen Thaiföld, a Mekong
lefolyása mentén Laosz és Kambodzsa, keleten pedig Tonkin az Annammal.
Indokína jelentős gazdagságot hozott Franciaországnak, így az 1930-as évek végén5 a Banque de l'Indochine
Franciaországban egy befolyásos politikai csoportot szült, amely jelentős szerepet játszott az 1940-es defeatizmusban és az
azt követő kollaborációban. A japánok 1945-ös kivonulása után a párizsi kormány nem akarta, hogy ez a gazdagság, főként
az ónbányákból származó, a japánok által támogatott bennszülött csoportok kezébe kerüljön, és 1949-ben úgy döntött, hogy
erőszakkal visszaszerzi a területet.
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A francia erőfeszítésekkel szemben állt Ho Si Minh, aki 1920-as megalakulása óta tagja volt a Francia Kommunista Pártnak,
majd Moszkvában tanult, és 1931 óta az Indokínai Kommunista Párt gyarmatellenes agitációjának vezetője volt. Ho koalíciós
kormányt hozott létre Viet Minh Pártja alatt, és 1945-ben kikiáltotta Vietnam (főleg Tonkin és Annam) függetlenségét,
miközben a francia csapatok egy meglepetésszerű puccsal elfoglalták a déli Saigont. Ho szerencsétlenségére nem kapott
támogatást a Kremltől. A Francia Kommunista Párt akkoriban a francia koalíciós kormány egyik fő eleme volt, vezetője,
Maurice Thorez pedig miniszterelnök-helyettesi tisztséget töltött be. Sztálin nem kívánta veszélyeztetni a kommunisták
esélyeit a francia hatalom átvételére azzal, hogy egy olyan távoli és jelentéktelen kommunistát támogat, mint Ho Si Minh.
Valójában Thorez írta alá a Ho vietnami köztársaság elleni katonai akcióra vonatkozó parancsot. Ho először az Egyesült
Államoktól és Csang Kaj-sek-től kért támogatást, de a Vörös Kína 1949-es megalakulása után az új kommunista államhoz
fordult segítségért. Mao kormánya volt az első állam, amely diplomáciai elismerésben részesítette Vietnamot (1950
januárjában), és azonnal elkezdett katonai ellátmányt és útmutatást küldeni Ho Si Minh-városnak. Mivel az Egyesült
Államok kiterjedt segítséget nyújtott Franciaországnak, a vietnami harc így az Egyesült Államok és Vörös Kína közötti,
helyettesítő eszközökkel folytatott küzdelemmé vált. A világ közvéleményében ez az Egyesült Államokat az európai
imperializmus védelmezőjévé tette a gyarmatellenes bennszülött nacionalizmussal szemben.
E zűrzavar során független semleges kormányok jöttek létre a belső területeken, északon Laosszal és délen Kambodzsával.
Mindkét állam elfogadta a segítséget attól, aki adta, és mindkettőt a kommunisták, semlegesek és nyugatbarátok instabil
egyensúlya kormányozta. Az egyensúly kétszeresen is instabil volt, mivel mindhárom csoportnak voltak fegyveres
támogatói. Összességében a semlegesek csoportja volt a legnagyobb, a nyugatbarátoké pedig a legkisebb, de utóbbiak
Amerika gazdagságából tudtak támogatást szerezni.
Az 1950-es években azonban döntő befolyást gyakorolt, hogy a kommunisták Sztálin halála után már évekkel azelőtt készek
voltak elfogadni és támogatni a semlegességet, hogy Dulles rávehette volna magát, hogy elnézze azt, ami jelentős előnyöket
biztosított a szélsőbaloldalnak.
A vietnami harcok intenzitása meglehetősen folyamatosan nőtt az 1947 utáni években, ami jelentős előnyökkel járt az 1947et követő években. A Kominform létrehozása és az ezt követő kommunista kivonulás az európai koalíciós kormányokból,
beleértve Franciaországot is, felszabadította a Kremlt arra, hogy támogassa a gyarmatellenes mozgalmakat Európa
tengerentúli területein. Ugyanakkor az újjáalakult francia hadseregben megsebzett büszkeség maradt, amely egyes esetekben
neurotikus késztetéssé vált, hogy az 1940-es 1942-es foltokat a gyarmati háborúkban aratott későbbi győzelmek által
eltöröljék. A kommunista Kína növekvő agressziója és Dulles felszabadítási fantáziái mind hozzájárultak ahhoz, hogy az
indokínai zűrzavar lángoló válsággá alakuljon. A végső lépést az 1953-as koreai fegyverszünet jelentette, amely
felszabadította Vörös Kína kezét a délkeleti térségben való erőteljesebb fellépésre. Az 1948-as kommunista felkelések
veresége Malajziában másutt az új kínai tevékenységeket teljes mértékben Indokínára irányította, amelynek nyitott határai
voltak a kínai kommunista utánpótlás és tanácsadók átvonulása számára.
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A kínaiak által támogatott vietnami kommunista tevékenységek 1953-1954-es intenzívebbé válása ... épp csak belépett a
Sztálin utáni "olvadás" időszakába, és máris az 1955-ös "genfi szellem" felé haladt. Ugyanakkor Dulles és a francia hadsereg
készsége arra, hogy Vietnamban leszámolást kényszerítsen ki, ugyanúgy elfogadhatatlan volt a britek és sokan a megosztott
Franciaországban. Ezekből a zűrzavarokból 1954. február 18-án egy szovjet javaslat született egy áprilisban Genfben
tartandó indokínai konferenciára.
1954 első hónapjaiban a kommunista gerillák már Észak-Indokína nagy részét ellenőrzésük alatt tartották, Laoszt
fenyegették, és egészen Saigonig délre, Cochin-Kína falvait sújtották. Mintegy 200 000 francia katonát és 300 000 vietnami
milicistát mintegy 335 000 Viet Minh-katona és gerilla kötött csomóba. Franciaország a szó szoros értelmében és anyagilag
is kivérzett, és alig volt mit felmutatnia, de a francia hadsereg makacsul elutasította, hogy elfogadjon egy újabb vereséget.
A francia Dien Bien Phu erődítményt 1954. március 13-án a Viet Minh-ek elfoglalták, és a hónap végére a külső védművek
összeomlottak. A francia vezérkari főnök, Ely tábornok Washingtonba repült, ahol Dulles hajlandó volt megkockáztatni egy
totális háborút a Vörös Kínával azáltal, hogy engedélyezte a közvetlen amerikai beavatkozást Indokínában. Dulles
szokásához híven úgy gondolta, hogy csodát lehet tenni pusztán egy légicsapással Dien Bien Phu ostromlói ellen, ahol a
konfliktus napról napra fokozódott. Néhány napig az Egyesült Államok Dulles ösztökélésére "a háború szélén tántorgott".
Dulles "egységes fellépési politikát" javasolt, amelyet a következő szavakkal jellemzett: "Ha Nagy-Britannia csatlakozna az
Egyesült Államokhoz, Franciaország pedig beleegyezne, hogy szilárdan kiáll, ... a három nyugati állam baráti ázsiai
nemzetekkel összefogva szembeszállhatna a kommunista erőkkel a szárazföldön, ahogy az ENSZ 1950-ben fellépett az
észak-koreai agresszió ellen ... és ha a kínai kommunisták nyíltan beavatkoznak, a dél-kínai támaszpontjaikat [megsemmisíti]
a ...
Egyesült Államok légiereje "
Eisenhower elnök egyetértett, de Churchillnek és Edennek címzett telefonhívásai során a brit kormány ellenezte a kalandot.
A külügyminiszter sietett rámutatni, hogy az 1950-es kínai-szovjet szerződés arra kötelezte Oroszországot, hogy Kína
segítségére siet, ha az Egyesült Államok megtámadná, ahogy azt Dulles tervezte. Eden szerint a genfi megbeszéléseknek meg
kell előznie minden ilyen drasztikus lépést.
Kevés nemzetközi konferenciára került sor olyan külső zavargások közepette, mint az 1954. április 25. és július 20. közötti
távol-keleti genfi konferenciára. Ennek során két, atomfegyverekkel megrakott amerikai repülőgép-hordozó cirkált a Délkínai-tengeren, arra a washingtoni parancsra várva, hogy halálos bombáikat a Dien Bien Phuban csapdába esett 15 000
kimerült katonát ostromló kommunista erőkre dobják. Washingtonban Radford admirális erőteljesen támogatta az ilyen
agresszív fellépést az általában vonakodó kormány ellen. Párizsban a közvélemény felháborodott Indokína miatt, ahol a
franciák 19 000 emberéletet és 8 milliárd dollárt költöttek el anélkül, hogy a helyzet egy cseppet is javult volna. Genfben
tizenkilenc nemzet küldöttei tárgyaltak és húzták az időt, hogy nyílt háború nélkül minél többet elérjenek. Dien Bien Phu
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május 7-i eleste heves vitát indított el a francia nemzetgyűlésben, és Joseph Laniel miniszterelnök kormányának bukásához
vezetett, ami a tizennyolcadik alkalom volt, hogy egy kabinetet megbuktattak a második világháború 1945-ös befejezése óta.
Az új miniszterelnök, Pierre Mendes-France tűzszünetet ígért Indokínában, vagy harminc napon belül saját visszavonulását.
Alig tartotta be a határidőt.
Az 1954. július 20-i indokínai rendezés alapvetően kompromisszum volt, amelynek egyes elemei nem szerepeltek magában a
megállapodásban. A 17. szélességi körtől északra elismertek egy kommunista észak-vietnami államot, amelynek fővárosa
Hanoiban (Tonkin) volt, Indokína többi része pedig három, a Francia Unióhoz társult állam maradt (Laosz, Kambodzsa és
Dél-Vietnam).
Délkelet-Ázsia új államrendszere a Dulles-hálózatba került.
paktumok hálózatába 1954. szeptember 8-án, amikor a térség nyolc országa Manilában aláírta a Délkelet-ázsiai Szerződés
Szervezetét (SEATO) létrehozó megállapodást. A nyolcak (Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Ausztrália,
Új-Zéland, Pakisztán, Thaiföld és a Fülöp-szigetek) nem vállaltak konkrét kötelezettségeket, de létrehoztak egy tanácsot,
amely Bangkokban ülésezett, és egyhangú alapon működött a térség gazdasági, társadalmi és katonai együttműködése
érdekében. Külön jegyzőkönyvvel kiterjesztették védelmüket Laoszra, Dél-Vietnamra és Kambodzsára.
A genfi megállapodás tulajdonképpen az indokínai államok semlegesítését célozta, de a semlegesség nyilvánvalóan nem volt
elfogadható a Dulles fivérek számára, és a térség esetleges stabilitását hamarosan tönkretették tevékenységükkel, különösen a
Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) révén, amely Laosz és Dél-Vietnam semlegességének felforgatására törekedett. Ez úgy
történt, hogy amerikai pénzek millióit juttatták el a jobboldali katonatisztekhez, nagy (és teljesen megbízhatatlan) katonai
erőket építettek ki e jobboldali tábornokok vezetésével, választásokat manipuláltak, és amikor szükségesnek tűnt, reakciós
államcsínyeket támogattak. Ezek a technikák a CIA szemében talán indokoltak lettek volna, ha sikeresek lettek volna, de
éppen ellenkezőleg, elidegenítették a térségben élő őslakosok tömegeit, számos újoncot hoztak a baloldalnak, és igazolták az
észak-vietnami kommunista beavatkozást,
felháborították szövetségeseinket Nagy-Britanniában és Franciaországban, valamint számos barátunkat Burmában, Indiában
és máshol, és 1962-re majdnem tönkretették az amerikai imázst és az amerikai pozíciót a térségben.
Laoszban a legfőbb politikai személyiség Souvanna Phouma herceg, a semlegesek vezetője volt, aki megpróbálta fenntartani
az egyensúlyt a kommunisták által támogatott Pathet Lao baloldali és az amerikaiak által támogatott politikusok és
militaristák között, akiket Phoumi Nosavan tábornok vezetett a jobboldalon. Az amerikai segély évente mintegy 40 millió
dollár volt, amelyből mintegy 36 millió dollár a hadseregnek jutott. Ezt az amerikai befolyás alatt inkább semleges-, mint
baloldal-ellenes befolyásként használták fel, ami 1959 májusában a hadsereg két Pathet Lao zászlóalj elleni, elszúrt
támadásában, és 1960 áprilisában nyíltan manipulált választásokban csúcsosodott ki, amelyeken az összes képviselői helyet a
jobboldali jelöltek nyerték el. 1960 augusztusában Kong Le százados nyílt lázadása a semleges Souvanna Phouma nevében a
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Phoumi Nosavan tábornok vezette jobboldali forradalomhoz vezetett. Ez a semlegeseket a Pathet Lao karjaiba sodorta, és
közvetlen szovjet beavatkozást kértek. A SEATO Tanács nem volt hajlandó támogatni az amerikai álláspontot, a laoszi
hadsereg vonakodott harcolni, és az amerikai katonai misszió hamarosan közvetlenül is bekapcsolódott a zavaros harcokba.
A laoszi amerikai baklövés változatosan megismétlődött máshol is Dél- és Délkelet-Ázsiában. Dél-Vietnamban az amerikai
segélyek, nagyrészt katonai jellegűek, az ország költségvetésének mintegy kétharmadát tették ki, és 1962-re, amikor az évi
400 millió dollár körül mozgott, elérték a 2 milliárd dollárt. Ez a segély, amely kevés hasznot hozott a népnek, megrontotta a
kormányt, meggyengítette a felduzzadt védelmi erőket, és olyan szakadékot hozott létre az uralkodók és a nép között, amely
a kommunista gerillák kizsákmányoló erőszakossága ellenére balra sodorta az utóbbiak legjobbjait. Az 1955-ös népszavazást
annyira manipulálták, hogy az amerikaiak által támogatott jobboldali jelölt a szavazatok több mint 98 százalékát szerezte
meg. Az 1960-as választásokat is hasonlóan irányították, kivéve a fővárosban, Saigonban, ahol sokan megtagadták a
szavazást. Amint az várható volt, a tisztességes szavazás megtagadása az amerikaiak által támogatott elnök, Ngo Dinh Diem
meggyilkolására irányuló erőfeszítésekhez vezetett, és széles körű elégedetlenséget szült, ami lehetővé tette a kommunista
gerillák számára, hogy az egész országban tevékenykedjenek. Az amerikaiak által támogatott katonai válaszlépés 1962-re a
veszteségek száma tartósan magasra emelkedett, és a parasztságot az egész országban kiirtotta, hogy megerősített falvakat
hozzon létre, amelyeket a britek sikerrel vezettek be Malajziában.
Az amerikai politika e hibái, amelyek más helyeken is megismétlődtek, nagyrészt két tényezőből adódtak: (1) a helyi
viszonyok amerikai tudatlanságából, amelyet az Oroszország és Kína elleni amerikai ellenségeskedés áthatott, és (2) az
amerikaiak ragaszkodtak ahhoz, hogy katonai erővel győzzék le a helyi semlegességet, amelyet az ázsiai népek tömege akart.
A helyi viszonyok nem ismerete jól megmutatkozott a kambodzsai és pakisztáni amerikai baklövésekben.
Kambodzsában a semleges rezsim elsősorban függetlenségének megőrzésével foglalkozott két örökös ellensége, a nyugaton
fekvő thai és a keleten fekvő vietnamiak között. Mind Thaiföld, mind Dél-Vietnam amerikai militarizálását ezek az országok
arra használták fel, hogy növeljék a nyomást Kambodzsára, amely nyugatbarát vágyai ellenére arra kényszerült, hogy Kínától
és Oroszországtól kérjen támogatást függetlenségéhez.
Ez egy olyan éket nyitott, amelyen keresztül az Észak-Vietnamból érkező kommunista nyomás Laoszon keresztül és délre,
Kambodzsába, Thaiföld és Dél-Vietnam közé kerülhetett, ami soha nem merült volna fel, ha az Egyesült Államok segélyét
nem használták volna fel a két külső állam korrumpálására és militarizálására a trióban. Ugyanakkor Észak-Vietnam,
amelynek lakossága nagyobb, mint Dél-Vietnamé (1960-ban 16 millió a 14 millióval szemben), élelmiszerhiánnyal küzd,
míg Dél-Vietnam, mint az összes deltaterület, a rizstöbblet zónája, és így ragyogó célpontja az észak-vietnami agressziónak,
különösen akkor, amikor a kommunista Kína mezőgazdasági összeomlása szinte reménytelenné tett minden északról érkező
élelmiszerellátást.
Nyugaton, ahol Burma szintén rizsfelesleggel rendelkező terület, ahol a lakosság nagy része ennek az árucikknek a
jövedelmező áron történő exportjától függ, ez a tényező önmagában elegendő volt ahhoz, hogy Burmát a kommunista
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blokkhoz kösse. A koreai háború végén a rizs világpiaci árának összeomlása miatt Burmának közel kétmillió tonna
eladhatatlan többlete maradt. A következő három évben (1954-1957) Burma bartermegállapodásokat kötött Vörös Kínával és
Szovjet-Európával, amelyek révén Burma évente megszabadult feleslegének több mint egyharmadától, cserébe kommunista
árukért és technikai segítségért. Ezek a hozadékok annyira rossz minőségűek, magasak voltak, és rosszul szállították és
kezelték őket, hogy Burma 1958-ban megtagadta a megállapodások megújítását.
Dél-Ázsia
Nyugatabbra, Dél-Ázsiában (a helyesen Közel-Keletnek nevezett, a Perzsa-öböltől Burmáig terjedő területen) az amerikai
ügyetlenkedés szintén számos lehetőséget nyitott a szovjet behatolás előtt, amelyeket a kommunisták általában nem tudtak
elég ügyesen kihasználni ahhoz, hogy jelentős jutalmat kapjanak.
Az amerikai hiba Dél-Ázsiában nagyon egyszerűen megfogalmazható: India volt a kulcs ehhez a területhez; az Egyesült
Államok úgy viselkedett, mintha Pakisztán lenne. Ennek oka ugyanilyen egyszerű volt, de szigorúan ellen kellett volna állni
neki, és Dulles kivételével talán így is lett volna.
India elszántan semleges akart lenni; Pakisztán hajlandó volt az Egyesült Államok szövetségese lenni. Dulles azért próbálta
Pakisztánt a kulcsszerepre kényszeríteni, mert bármilyen szövetségest, még ha gyenge is, jobban szeretett volna, mint egy
semlegeset, bármilyen erős is legyen az. De ez a választás aláásta a térség esetleges stabilitását, és megnyitotta azt a szovjet
behatolás előtt.
Tágabb értelemben a helyzet a következő volt: A két szuperhatalom rivalizálását csak úgy lehetett kiegyensúlyozni és
feszültségeit csökkenteni, ha Eurázsia szárazföldi tömegén egy másik nagyhatalom lép életbe. Erre három lehetőség volt: egy
föderatív és virágzó Nyugat-Európa, India vagy Kína. Az első elengedhetetlen volt; a többi közül az egyik nagyon is
kívánatos volt; és esetleg mindhárom megvalósítható, de semmiképpen sem volt lényeges, sőt még csak kívánatos sem, hogy
az új nagyhatalom az Egyesült Államokkal legyen szövetséges. Egy erős és virágzó semleges legalább a három pozíció közül
kettőben bebokszolná a Szovjetuniót, és arra kényszerítené, hogy szükségleteit inkább intenzív, mint extenzív
terjeszkedésben, és inkább gazdasági, mint katonai irányban keresse. Egy Szovjetunió, amelyet nem szorítottak be,
extenzíven terjeszkedne kifelé, és katonai eszközökkel ugyanúgy, mint bármelyik másik. Szükségleteit úgy keresné, ahogyan
azt tette Kelet-Európában 1945-1948-ban, úgy, hogy több erőforrást, beleértve a munkaerőt is, szatellit területként az
ellenőrzése alá von...
Ha a Szovjetuniót az Egyesült Államok szövetségesei bekerítenék, fenyegetve érezné magát az Egyesült Államok által, és
erőforrásainak intenzívebb katonai irányú kiaknázásával keresné a biztonságot, ami a világfeszültség természetes
növekedésével járna. Ha viszont a Szovjetuniót legalább két semleges nagyhatalom szorítaná be, akkor (1) az ilyen
nagyhatalmak kezdeti ereje és (2) annak lehetősége tartaná vissza a kiterjedt terjeszkedéstől, hogy ezek a nagyhatalmak
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szövetkeznének az Egyesült Államokkal, ha a Szovjetunió nyomást gyakorolna rájuk. Másrészt egy ilyen helyzetben a
Szovjetunió valószínűleg intenzív terjeszkedés felé fordulna ezeken a határokon belül gazdasági és társadalmi irányban,
nemcsak a Szovjetunión belüli kereslet miatt, hanem saját fokozott biztonságérzete miatt is, amelyet az Egyesült Államok és
önmaga közötti pufferhatalmak létezése okozna.
Valamilyen ilyen megoldást Marshall és Acheson 1948-1950-ben közvetlenül látott Kínával kapcsolatban, de Mao Kínájának
agresszív sztálinizmusa és a koreai háborúhoz vezető hibák miatt megsemmisült. Nyugaton a lehetőséget a szovjet nyomás
közvetlensége tette tönkre, amely az amerikai hangsúlyt az Európai Unióról az Európával való amerikai szövetségre és az
ottani gazdasági fellendülésről a NATO-ra helyezte át. Dél-Ázsiában pedig a lehetőséget Sztálin Iránra gyakorolt korai
nyomása szüntette meg, ami arra késztette Dulles-t, hogy India helyett Pakisztánt tekintse a térség kulcsának.
A kettő közötti választás szükségessége India 1947-es függetlenség előtti felosztásából adódott. Indiában, akárcsak
Palesztinában és korábban Írországban, a függetlenség előtti felosztás erős lendületet kapott a Kerekasztal Csoporttól, és
mindhárom esetben az erőszak borzalmaihoz vezetett. Az ok minden esetben ugyanaz volt: a térképen különböző népeket
elválasztó vonalak a földön gyakran nem így vannak, mert a népek keverednek egymással, mindig vannak harmadik vagy
akár negyedik csoportok, amelyek egyikhez sem tartoznak, és helyzetüket gyakran inkább a társadalmi hierarchia szintjeinek
elkülönülése jelzi, mint a földrajzi elkülönülés.
India esetében a felosztás inkább mészárlás volt, mint sebészeti folyamat. A britek által kikényszerített felosztás két területet
vágott el Északnyugat- és Északkelet-Indiában, hogy egy új muszlim államot, Pakisztánt hozzon létre (eközben átvágva a
szikheken). A két állam alapítói, Gandhi Indiában és Dzsinnah Pakisztánban, mindketten meghaltak 1948-ban, az előbbit egy
hindu vallási fanatikus meggyilkolta, így a két új nemzet új vezetőkkel kezdte meg működését. A felosztás utáni zűrzavarban
a határvonalak rossz oldalán lévő kisebbségek menekültként Indiába vagy Pakisztánba igyekeztek menekülni, míg a szikhek
a kelet-pandzsabi muszlimok kiirtásával igyekeztek új hazát teremteni maguknak. Néhány hét alatt legalább 200 ezren haltak
meg, és tizenkétmillióan kényszerültek menekülni, a legtöbb esetben szinte vagyon nélkül. További problémát jelentettek az
indiai fejedelemségek. Ezek többsége csatlakozott a területüket körülvevő uradalomhoz, de két akut probléma merült fel:
Hyderabadban, ahol egy muszlim herceg uralkodott a hindu többség felett, és Kasmírban, ahol egy hindu herceg uralkodott a
muszlim többség felett. Hyderabadot akkor rendezték, amikor indiai csapatok megszállták és elfoglalták a területet, de
Kasmír, a határon fekvő
Pakisztán határán, nem lehetett ilyen gyorsított módon rendezni anélkül, hogy háborút ne robbantottak volna ki a két uralom
között. A harcok kitörtek, de végül az ENSZ tűzszüneti csoportja elfojtotta őket. E sorok írásakor Kasmír még mindig
ellenségeskedés és viták okozója, egyik államhoz sem csatlakozva.
Dzsinnah 1948-ban bekövetkezett halála zűrzavarban hagyta Pakisztánt, amelyet nagyrészt ő hozott létre. Két részét 1100
mérföldnyi indiai terület választotta el egymástól, határai irracionálisak voltak, gazdasági alapjait a felosztás szétzilálta, a
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nyersanyagokat elválasztották az indiai feldolgozóüzemektől, az öntözőcsatornákat a víztározóktól, a csordákat a legelőiktől,
a kikötőket a hátországtól, a kereskedőket a piacaiktól. Pakisztán vágyakozva tekintett Kasmírra, de ugyanakkor félt India
nagyobb méretétől és népességétől; a bizonytalanság miatt kénytelen volt a hadsereget az állam legfőbb képviseletének
tekinteni, és az iszlámra építette egységesítő ideológiáját egy olyan időszakban, amikor a Mohamed tanításaiba vetett hit
mindenütt fogyatkozott. Nem volt elismert fővárosa, hanem Karacsiból kezdte meg a közigazgatást, és 1956 februárjáig nem
tudott megállapodni az alkotmányról. Ekkorra Pakisztán tele volt korrupcióval és zavargásokkal. A gazdasági fejlődésre
irányuló első ötéves terv meghiúsult, hiányzott a deviza, és az infláció az élelmiszerkereséssel fenyegetett. Az ötéves terv
(1955-1960) nem hozott javulást az életkörülményekben, mivel a termelés évi 2 százalékos, csalódást keltő növekedését a
népesség hasonló mértékű növekedése felszívta. 1958 októberében statáriumot vezettek be, és a főparancsnok, Muhammad
Ayub Khan tábornok lett az elnök és kvázi diktátor, mint statáriális adminisztrátor.
A következő négy évben (1958 októbere és 1962 júniusa között), a katonai uralom alatt Pakisztán reményteljesebb pályára
állt. Egy átfogó földreform-program 7,rm 500 hektár öntözött vagy 1000 hektár öntözetlen földre korlátozta a tulajdonosokat,
a többletet pedig a meglévő bérlők vagy más parasztok között osztották szét. A korábbi földbirtokosok hosszú távú
kötvényekben kaptak kártérítést az elvesztett földekért. Kiterjedt erőfeszítéseket tettek a jugoszláviai falvakról mintázott
szövetkezeti falvak létrehozására és a születésszám csökkentésére. A második ötéves terv (1960-1965) jól indult a kiterjedt
külföldi támogatással, beleértve a Világbank, az Egyesült Államok, egy európai konzorcium és a Szovjetunió növekvő
segítségét. 1962 márciusában új alkotmányt hirdettek ki erős elnökséggel (három évig Ayub Khan számára fenntartva),
megszűnt a hadiállapot, és választásokat tartottak. Az ország bizonytalan nemzetközi helyzete azonban, amely visszanyúlt a
semlegesség eredeti elutasításához, továbbra is fennállt.
A semlegesség elutasítása az Indiával és Afganisztánnal szembeni ellenérzések, a Közel-Kelet más muszlim államaival való
közösség homályos érzése és a politikai élet alapvető instabilitása keverékén alapult. Ezek Pakisztánt az Indiánál
dinamikusabb külpolitika irányába terelték, és a Dulles-féle szerződéses hálózatban való részvételhez vezették, beleértve a
SEATO-t és a CENTRO-t is.
Ez a szerződéses hálózat Dulles szemében a Szovjetunió ellen irányult, de Karacsiban sokkal inkább Pakisztán
Afganisztánnal és Indiával való ellenségeskedése szempontjából tekintettek rá. Ez viszont inkább növelte a szovjet befolyást
Kabulban és Delhiben. A
Kreml hevesen tiltakozott az 1954. áprilisi pakisztáni-török együttműködési szerződés, az 1955. januári pakisztáni-iraki
szövetség, az Egyesült Államok és Pakisztán közötti, 1954-1955-ös katonai együttműködésről szóló tárgyalások, és
mindenekelőtt az 1955. novemberi bagdadi paktum ellen. Pakisztán növekvő militarizálódása, nemcsak a belpolitikai
instabilitás, hanem az amerikai fegyverek megjelenése miatt is, a nyugati indiai katonai erők növekvő indiai
koncentrációjához vezetett. Ezt viszont Pakisztánban Kasmír fenyegetéseként értelmezték, és ez tovább növelte a
feszültséget. Ugyanakkor Afganisztán, amelynek az orosz befolyástól való függetlenségét több mint egy évszázadon
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keresztül az Indiában elfoglalt brit pozíció garantálta, a britek kivonulásakor egyre nagyobb nyomásnak volt kitéve mind a
Szovjetunió, mind Pakisztán részéről. E nyomás jellegét jól mutatja, hogy 1952-ben az orosz tiltakozás miatt vissza kellett
vonni egy Franciaországnak az afganisztáni olajkutatásra vonatkozó koncessziót. Másrészt a Pakisztánnak nyújtott amerikai
katonai segély ellen Kabul tiltakozott, és ez arra késztette, hogy 1954-ben elfogadja a szovjet segélyszerződéseket.
Afganisztán többnemzetiségű, vagy inkább több törzset magában foglaló állam volt, amelyben a legfőbb csoport a pusztai
volt. Pakisztán 1948-as megalakulásával e nyelvi csoport csaknem fele Pakisztánban maradt, és Afganisztán azonnal agitálni
kezdett a pusztaiak önrendelkezéséért. E törekvés sikere egy új pusztai államot hozna létre, amely magába foglalná NyugatPakisztán nagy részét, és a szovjet Közép-Ázsiától az Arab-tengerig terjedne. Az oroszok természetesen támogatták ezeket a
követeléseket, hogy megtorolják a Pakisztánnak az Egyesült Államokkal való együttműködését, és hogy orosz kijáratot
nyissanak a déli óceán felé. Ellenlépésként 1955-ben Pakisztán megszigorította az ellenőrzést a pusztai területek felett, és
lezárta az afgán határt, így minden afgán kereskedelem leállt dél felé, és Afganisztán szinte teljesen a szovjet kijáratoktól
függött. Ez megnyitotta az utat a kommunista befolyás nagymértékű növekedése előtt, beleértve a szovjet szatelliteket is,
Afganisztánban. Ezeket a kapcsolatokat Hruscsov és Bulganin 1955 novemberében Kabulban tett állami látogatása pecsételte
meg. Ebből 100 millió dolláros szovjet kölcsön (ebből 40 millió dollár fegyverekre) származott, harminc évre szóló 2
százalékos kamatra. Nagy mennyiségű szovjet fegyver és több száz cseh technikus kezdett Afganisztánba költözni.
A Szovjetunió számára Ázsiában a kritikus terület a Kaszpi-tenger két oldalán fekvő terület volt. Ez volt az egyetlen olyan
határ, ahol nem állt ütközőállam a nyugati blokk és maga a Szovjetunió között. Ez Sztálin 1946-ban Iránnal és
Törökországgal szemben megfogalmazott agresszív fenyegetéseinek következménye volt, amelyek a Nyugattal való
szövetségre késztették őket, de a történelemben messzire visszanyúlt a régi orosz törekvésekhez, hogy elérjék a Perzsa-öblöt
és az Égei-tengert.
A Szovjetuniót ezen a területen fenyegető veszély miatt, különösen a kaukázusi szovjet olajmezőkre nézve, a Kreml sokáig
vonakodott a török-iráni-pakisztáni gátat megkerülve beavatkozni az arab Közel-Kelet zavaros viszonyaiba.
Ezek a körülmények nyilvánvalóan bőséges lehetőséget biztosítottak a szovjet gazdasági, ideológiai és politikai zavarok
számára, amelyek károsak lehettek a Nyugatnak, különösen Nyugat-Európának, amely annyira függött a közel-keleti
kőolajellátástól. Sztálin soha nem volt hajlandó beavatkozni olyan területeken, amelyek nem voltak közvetlenül elérhetőek a
szovjet csapatok számára, és miután 1946-1947-ben legyőzték területi ambícióit Északkelet-Törökországban és ÉszaknyugatIránban, viszonylag békén hagyta az egész Közel-Keletet.
Ez az állapot szinte változatlanul fennmaradt, annak ellenére, hogy Iránban és az arab államok, különösen Egyiptom körében
jelentős belső zavargások voltak. Csak 1955 nyarán vált lehetővé a térségben uralkodó viszonyok növekvő instabilitása miatt
Hruscsov újabb erőfeszítése, hogy kihasználja a közel-keleti zavarokat a Nyugat elleni helyi nacionalizmus kiépítése
érdekében, amit Dulles kitartó erőfeszítései hívtak elő, hogy a térséget szovjetellenes alapon szervezze meg. Így ezen a
területen, akárcsak korábban Délkelet- és Dél-Ázsiában, az amerikaiak ragaszkodása ahhoz, hogy az el nem kötelezett
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nemzetek szovjetellenes irányvonalat fogadjanak el, megnyitotta az utat a szovjetek előtt, hogy semlegességük támogatásával
e nemzetek barátjának adják ki magukat.
Iránban és Törökországban, amelyeket már megégetett a szovjet tűz, ez az erőfeszítés kudarcot vallott, de ettől a gáttól délre
az arab világban a helyzet Moszkva szempontjából sokkal ígéretesebb volt. Aligha kétséges, hogy a szovjet döntés, hogy az
arab államoknak való fegyvereladással felborítja a közel-keleti almás szekeret, megtorlás volt Dulles hosszasan elhúzódó
erőfeszítéseiért, hogy a közel-keleti államok északi csoportját (Törökország, Irán és Pakisztán) a nyugati blokkba terelje.
Ezek az erőfeszítések még 1950. május 25-én kezdődtek, amikor a nyugati hatalmak felajánlották, hogy maguk is adnak el
fegyvereket a közel-keleti államoknak, ha a címzettek garantálják, hogy nem használják ezeket a fegyvereket agresszióra.
Szerencsére ebből az ostoba ajánlatból nem lett semmi, mert az arab államok nem voltak hajlandók megígérni, hogy nem
használnak fegyvereket Izrael ellen. Sőt, nagyon is határozottan kijelentették, hogy pontosan ezt fogják tenni, mihelyt sikerül
feloldaniuk a saját arabokon belüli civakodásaikat. Időközben Iránban és Egyiptomban olyan belpolitikai zavargások voltak,
amelyek súlyos nemzetközi visszhangot keltettek.
Irán egészen a legutóbbi évekig egy meglehetősen tipikus, elmaradott muszlim ország maradt, de sajátos vonásokkal,
amelyek abból adódtak, hogy nem arab, hanem indoeurópai ország volt, és olyan ősi, perzsa eredetű, hősies kulturális
hagyományokkal rendelkezett, amelyek határozottan különböztek a közel-keleti arab hagyományoktól. Osztozott azonban a
Közel-Kelet törzsi, patriarchális, pásztori és szegénységben élő jellegében, és közös földrajzi mintázatba foglalta a
félszárazság, az állattenyésztés hangsúlyozása, a nomád életmód fennmaradása, valamint az a tény, hogy legfőbb természeti
kincse az olaj volt.
Bár Irán lakóinak többsége muszlim, csak minden tizedik lakos beszél arabul, mint elsődleges nyelv, míg több mint fele
perzsául. A többiek különféle dialektusokat beszélnek, amelyeknek körülbelül egyötöde török nyelvjárás. Csak minden
hetedik ember tud írni és olvasni, általában perzsául, arab írást használva. A legtöbb ember egynél több nyelvet ismer, és nem
ritka, hogy a családban egy nyelvet beszélnek, egy másik nyelven írnak, és egy harmadik nyelven imádkoznak.
A második világháború végén a lakosság mintegy 80 százaléka paraszt volt, annak ellenére, hogy a földrajzi és társadalmi
viszonyok a mezőgazdaságot a legnehezebb életformává tették. A földterületnek csak mintegy tizedét művelték (és annak is
csak a felét egyszerre), míg a másik tizedét legeltetésre használták. A fennmaradó négyötöd rész szinte teljesen
hasznavehetetlen volt, mivel vagy hegyvidéki, vagy száraz volt. Ráadásul a földet művelő parasztokat nagymértékben
elnyomták a távollévő földesuraknak fizetett súlyos bérleti díjak, akik egyben az alábbiakat is ellenőrizték: - a földet nem
művelő parasztok vízhez való alapvető hozzáférését. A földnek csak körülbelül egyhetede volt a földművelő parasztok
tulajdonában, és ez vagy távolabb fekvő, vagy rosszabb minőségű volt. Ezek a földterhek gyakran olyan súlyosak voltak,
hogy a parasztok a megtermelt földterület alig több mint egyötödét tartották meg. Ennek következtében sok parasztnak
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munkásként, kiskereskedőként vagy falusi kézművességgel kellett kiegészítenie jövedelmét. Általában a gazdasági
tevékenységek merev kategóriái, amelyekben mi gondolkodunk, Iránban nem léteztek, így a legtöbb ember sokféle
tevékenységet folytatott parasztként, pásztorként, kereskedőként, kormányzati alkalmazottként, munkásként és katonaként,
szezonálisan vagy időszakosan egyik tevékenységből a másikba váltva. Még a földesurak is, amilyen gyakran nem,
kormányzati alkalmazottak, uzsorások, kereskedők, vagy mindezek kombinációja voltak.
A gazdasági funkcióknak ezt a képlékenységét a társadalmi merevség több mint ellensúlyozta.
A családi és személyes kapcsolatok merevek és hierarchikusak voltak, és az előbbiek gyakran törzsi jellegűek. Az egész iráni
életet a nagyon személyes jellegű vezető-követő jellegzetességek nyomták át, a hűség és a becsület volt minden emberi
kapcsolat két kiemelkedő jellemzője. Ahol ezek nem működtek, ott az emberi kapcsolatok bizonytalanok és tele voltak
gyanakvással, így a modern világot formáló életminták közül sok, például a politikai vagy közkapcsolatok és a személytelen
üzleti kapcsolatok nagyon gyengék voltak, és stabil elvek nélkül könnyen a nepotizmusba és a korrupcióba torkolltak.
Ez a "vezetői" elv az iráni társadalmi életben egy kiváltságos uralkodó csoportot vagy elitet támogatott, amely uralta az
országot. Ez a földbirtokosokból és nemesekből álló, az üzleti életben (különösen az állami szerződésekben) jelentős
érdekeltséggel rendelkező réteg volt a magas rangú kormánytisztviselők és a hadsereg tisztjeinek fő forrása is. Ennek az
elitnek a többnyire Teheránban lakó tagjai a legtöbb esetben erős helyi gazdasági, családi és társadalmi érdekeltségekkel
rendelkeznek a különböző tartományokban, és általában e körzetek vezetői. Ezen elit és a parasztság között egy kis
középosztály helyezkedik el, amely üzletemberekből, szakemberekből, bürokratákból és művelt emberekből áll, akik
általában különböznek az elittől, mivel kevésbé tehetősek, kevés személyes követőjük van, ha van egyáltalán, és mivel nincs
személyes föld- vagy családi támogatásuk, sokkal kevésbé kötődnek a helyi körzetekhez. Ez a középosztály a nacionalista
érzelmek fő forrása; a közelmúlt perzsa életének egyik fő jellemzője az volt, ahogyan a sah a támogatásának alapját a
földbirtokos elitről erre a növekvő középosztályra és azokra helyezte át, akiknek társadalmi pozíciója inkább a szaktudáson
és a képzettségen, mint a vagyonon és a családon alapul. Ebben az eltolódásban a főszerepet a hadsereg és az agrárkérdés
játszotta.
Egy évszázaddal ezelőtt Iránban a politikai hatalom az autokrata sah kezében összpontosult, akit a földbirtokosok és a
katonatisztek összefonódó elitje támogatott. Akkoriban a sah valójában nem perzsa, hanem török volt, az 1796-1925 közötti
Qadzsár-dinasztia. Ez volt az az időszak, amikor Perzsia a cári Oroszország és a viktoriánus Nagy-Britannia imperializmusa
közötti politikai konfliktus zónája volt. E két hatalom két alkalommal, 1907-ben és 1942-ben is megállapodásokat kötött,
amelyek befolyási övezeteket hoztak létre Iránban. Mivel ezeket a megállapodásokat a Németországgal szembeni közös
ellenségeskedésük miatt kötötték, szinte elkerülhetetlen volt, hogy ezek a megállapodások megszakadjanak, és a rivalizálás
Németország 1918-as és 1945-ös vereségével újrainduljon. Majdnem ugyanilyen elkerülhetetlen volt, hogy Iránnak
a közös vagy párhuzamos angol-orosz nyomással szemben valamely külső hatalomtól támogatást kérjen, ahogyan azt 1941
előtt Németországtól, 1946 óta pedig az Egyesült Államoktól tette.
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Irán képességét, hogy ellenálljon bármilyen külső nyomásnak, csökkentette saját kormányzati rendszerének általános
gyengesége és zűrzavara. Ez egy személyes királyi autokrácia volt, amely a törzsi főnökök, nagybirtokosok és vallási vezetők
feudalizált alrendszerén nyugodott, még az alkotmányos kormány és a nemzetgyűlés (a Majlisz) 1906-os felállítása után is. A
személyes befolyás erős szerepe, különösen a sahéé, megakadályozza a valódi politikai pártok kialakulását vagy a
kormányzati struktúra elvek, törvények, konvenciók és kialakult kapcsolatok rendszereként való működését.
Autokratikus hatalma idején, 1914 előtt, a sah úgy próbált pénzt szerezni személyes használatára, hogy koncessziókat és
monopóliumokat adott el külföldi csoportoknak. Ezek többsége, mint például a dohányra vagy a cukorra vonatkozó
koncessziók, kizsákmányolta az iráni népeket, és nagyon népszerűtlen volt. E koncessziók közül a legjelentősebb az 1901ben William Knox D'Arcy-nak adott koncesszió volt, amely a kőolaj-üzletág minden szakaszának kizárólagos kiaknázására
adott jogot egész Iránban, kivéve az Oroszországgal határos öt tartományt. Ennek a koncessziónak az irányítása egyik
vállalattól a másikhoz került, mígnem 1909-ben az új Angol-Perzsa Olajtársaság birtokába került. Ez a vállalat a világ
legnagyobb finomítóját hozta létre Abadanban, a Perzsa-öbölben, és 1914-re olyan megállapodást kötött a brit kormánnyal,
amely a brit haditengerészet fő üzemanyagforrásává tette. A vállalat fokozatosan kiterjesztette tevékenységét leányvállalatok
sokaságán keresztül az egész világra, és ezzel egyidejűleg titkos részvénytulajdonlás révén a brit kormány ellenőrzése alá
került.
Az első világháború végén Irán az orosz és a brit fegyveres erők csataterévé vált. 1920-ra a brit erők kivonulásával és
Oroszország bolsevizálódásával a bolsevikellenes orosz kozák brigád maradt az egyetlen jelentős katonai erő az országban.
Ennek az erőnek az iráni főtisztje, Reza Pahlavi 1921-1925 folyamán fokozatosan átvette a kormány irányítását, és végül
leváltotta a hozzá nem értő, huszonnyolc éves Ahmad sahot.
Reza sah Pahlavi követte a Törökországban Kemal Atatürk által meghonosított modernizációs mintát, de a nem megfelelő
pénzügyi források, az elmaradott gazdasági rendszer és a terület elmaradott társadalmi fejlettsége folyamatosan akadályozta.
Ennek ellenére összehangolatlanul sokat modernizált, különösen az oktatás, a jog és a kommunikáció területén. Legfőbb célja
a törzsi és lokalizmussal való leszámolás és az egységes Irán iránti nemzeti lojalitás megteremtése volt. Ennek érdekében
legyőzte az autonóm törzseket, nomád csoportokat telepített a falvakba, eltolta a tartományi határokat, hogy megtörje a helyi
lojalitásokat, nemzeti közszolgálatot és rendőrséget hozott létre, nemzeti nyilvántartást vezetett be személyi igazolványokkal
mindenki számára, és általános sorozással vegyítette a különböző csoportokat a nemzeti hadseregben. Egyik fő törekvése, a
kommunikáció és a közlekedés javítása a Perzsa-öböltől a Kaszpi-tengerig tartó transz-iráni vasútvonalban csúcsosodott ki,
amely tizenegy év alatt (1929-1940) épült meg mintegy 150 millió dollárból. Utak
épültek ott, ahol korábban csak helyi utak léteztek, és némi erőfeszítést tettek az új városi rétegnek munkát adó ipar
létrehozására.
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Mindezekhez a projektekhez pénzre volt szükség, amelyet nagyon nehéz volt előteremteni a korlátozott természeti
erőforrásokkal rendelkező országban. A legfőbb erőforrás, az olaj, teljesen le volt kötve az Angol-Perzsa Olajtársaság
(későbbi nevén Angol-Irán vagy AIOC) koncessziójában, aminek elkerülhetetlen következménye volt, hogy az iráni
nacionalisták további fejlesztési források iránti vágyának célpontjává vált. Ebben a küzdelemben az iráni élet régebbi elitje,
beleértve a sahot, a hadsereget és a földbirtokosokat, megelégedett volna az AIOC-kal kötött újratárgyalt, Iránnak további
pénzeszközöket biztosító egyezménnyel, de az újabb, szakmai és kereskedelmi eredetű városi csoportok a vallási
agitátorokkal egyesülve a külföldi gazdasági befolyás teljes megszüntetését követelték a kőolajipar államosításával.
Ebben az Iránon belüli megosztottságban a helyzet irányítása fokozatosan átkerült a régebbi elitből az újabb nacionalista
csoportok kezébe, különböző okokból. A világválság évei, a pénzügyi válság és a második világháború nagymértékben
felerősítette az AIOC rendszerének minden kifogásolható vonását, és ugyanakkor úgy tűnt, hogy semmilyen új megállapodás
a vállalattal nem orvosolhatja ezeket a kifogásokat. Egy ilyen új megállapodás 1933-ban született, de a helyzet (az iráni
nacionalisták szempontjából) egyre rosszabb lett. Ennek megfelelően, amikor a kormány 1950-ben megpróbált egy új
kiegészítő megállapodást elérni, a nacionalista érzelmek gyorsan fellázadtak ellene, és ehelyett az olajüzlet teljes
államosítását követelték. 1950 júniusában a sah miniszterelnökként az ő emberét, Ali Razmara tábornokot, a vezérkar
korábbi főnökét: Ali Razmara tábornokot bízta meg a kiegészítő megállapodás kikényszerítésével. Az ellenzéki csoportok a
kormánnyal szemben államosítási törvényjavaslatokat terjesztettek elő.
Az államosítási erők fokozatosan kezdtek összefogni 3 különös személyiség, Dr. Muhammad Moszadegh körül, aki egy régi,
gazdag, földbirtokos családból származott, amely a tizennyolcadik század óta pénzügyminiszterként szolgálta a Kadzsárdinasztiát. Moszadegh egy nyugati ember volt, aki egy svájci egyetemen szerzett közgazdasági doktorátust, nagy személyes
bátorsággal és kevés személyes ambícióval vagy vágyakkal rendelkezett, és aki meg volt győződve arról, hogy a nemzeti
függetlenséget csak úgy lehet megteremteni, és az iráni politikai élet nyilvánvaló korrupcióját csak úgy lehet megszüntetni,
ha az AIOC államosításával az irániak visszanyerik a saját gazdasági életük feletti ellenőrzést. Politikailag mérsékelt volt, de
az iráni nacionalizmushoz való erős érzelmi vonzódása szélsőséges reakciókat szított hívei körében.
Az AIOC és az iráni kormány közötti hosszú és eredménytelen viták, a brit kormány állandó beavatkozásával, patthelyzethez
vezettek. A vállalat ragaszkodott ahhoz, hogy státusza egy szerződéses megállapodáson alapul, amelyet a beleegyezése
nélkül nem lehet módosítani, míg a brit kormány fenntartotta, hogy a megállapodás nemzetközi közjogi kérdés, mint egy
szerződés, amelyet jogában áll érvényesíteni. Az iráni kormány kijelentette, hogy szuverén államként joga van államosítani a
területén a törvényei szerint működő iráni vállalatot, kizárólag megfelelő kártérítés és a szerződéses kötelezettségek
átvállalása mellett.
Az iráni nacionalista érvek a vállalat ellen számos és részletes érvet hoztak fel:
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Azt ígérte, hogy minden lehetséges pozícióra irániakat képez ki, ehelyett azonban csak alantas feladatokra alkalmazta őket,
kevés bennszülöttet képzett ki, és sok külföldit alkalmazott.
A vállalat úgy csökkentette az Iránnak fizetett, a nyereségén alapuló kifizetéseit, hogy könyvelési trükkökkel csökkentette a
nyereség összegét. Például nagyon alacsony áron adta el az olajat az Iránon kívüli, százszázalékos tulajdonában lévő
leányvállalatoknak vagy a brit haditengerészetnek, lehetővé téve az előbbiek számára, hogy világpiaci áron értékesítsék
tovább, így az AIOC kis nyereséget ért el, míg a leányvállalatok nagyon nagy nyereséget értek el, amelyekre nem
vonatkoztak az iráni jogdíjfizetési kötelezettségek. Irán úgy vélte, hogy az ilyen százszázalékos tulajdonú leányvállalatok
nyeresége valójában az AIOC része, és az AIOC konszolidált mérlegében kellene szerepelnie, és így fizetnie kellene Iránnak,
de még 1950-ben az AIOC elismerte, hogy 59 ilyen álvállalat számlái nem szerepeltek az AIOC számláiban.
Az AIOC általában megtagadta az iráni adók, különösen a jövedelemadó megfizetését, de ezeket az adókat NagyBritanniának fizette; ugyanakkor az iráni nyereségdíjakat az ilyen adók után számolta ki, így minél magasabbak voltak a brit
adók, annál kevesebb lett az iráni kifizetés. Valójában tehát Irán jövedelemadót fizetett Nagy-Britanniának. Az AIOC r933ban 305 418 font brit adót fizetett és
274 412 font iráni adót; 1948-ban a két szám 28 310 353 font és 1 369 328 font volt.
Az Iránnak történő befizetést csökkentették azzal is, hogy a nyereséget tartalékba vagy Iránon kívüli vállalati befektetésekbe
helyezték, gyakran leányvállalatokba, és az iráni részesedést csak az osztalékként kiosztott nyereség után számították ki. Így
1947-ben, amikor a nyereség valójában 40,5 millió font volt, majdnem 14,9 millió font ment a brit jövedelemadóba, 11,5
millió font ment a tartalékokba, több mint 7,1 millió font ment a részvényeseknek (ebből 3,3 millió font a brit kormánynak),
és csak 7,1 millió font Iránnak. Ha az Iránnak történő kifizetést az adók és a tartalékok előtt számították volna ki, akkor
abban az évben legalább 6 millió fonttal több lett volna.
Ezenfelül az AIOC mentesült az iráni vámok alól a működéséhez szükséges, az országba behozott áruk tekintetében. Mivel
mindent, amit behozott, bármi is volt az, szükségesnek tekintett, ezzel évente mintegy 6 millió fontot fosztott meg Irántól.
A vállalat a Perzsiában végzett tevékenységének szociális költségeinek csak nagyon kis részét fizette, sok embert vonzott az
ország száraz és lakatlan részeire, és csak nagyon kis mértékben fedezte a lakhatás, az oktatás vagy az egészségügy
költségeit.
Az AIOC a nemzetközi olajkartell tagjaként csökkentette iráni olajtermelését, és így Irán jogdíjait.
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Az AIOC továbbra is aranyban számolta ki az Iránnak fizetett összegeket unciánként 8,10 font/uncia áron, még évekkel
azután is, hogy az arany világpiaci ára unciánként 3 fontra emelkedett, miközben az amerikai vállalat, az Aramco SzaúdArábiában igény szerint emelte az arany árát.
Az AIOC monopóliuma az iráni olajexportra megakadályozta más iráni olajmezők fejlesztését az AIOC koncesszión kívüli
területeken.
Mindezen tevékenységek következményeként az 1952-es iráni nacionalisták feldühödtek, amikor arra gondoltak, hogy Irán
ötven év alatt 300 millió tonna olajról mondott le, és 105 millió fontot kapott, míg Nagy-Britannia csak 20 millió fontot
fektetett be, és mintegy 800 millió font nyereségre tett szert.
Az államosítással szembeni iráni ellenállás 1951 márciusában tört meg, amikor két héten belül meggyilkolták Ali Razmara
miniszterelnököt és oktatási miniszterét. A következő hónapban elfogadták az államosításról szóló törvényt, és ezzel egy
időben a sah a Majlisz kérésére Moszadeghöt nevezte ki miniszterelnöknek, hogy hajtsa végre. Ez jelentős zavargások
közepette történt, amelyek közé tartoztak az AIOC munkásainak sztrájkjai a rosszul időzített brit bércsökkentések ellen,
britellenes utcai zavargások és brit ágyúnaszádok érkezése a Perzsa-öböl partjainál. Ahelyett, hogy feladta volna a
vállalkozást, vagy az iráni kormány számára üzemeltette volna, az AIOC inkább megkezdte a működés visszafogását és
hazaszállította mérnökeit. 1951. május 25-én a Nemzetközi Bírósághoz fordult, annak ellenére, hogy az irániak tiltakoztak,
hogy az ügy belföldi, nem pedig nemzetközi. Csak 1952. július 22-én a bíróság döntése adott igazat Irán állításának,
elutasítva a joghatóságot.
Eleinte az Egyesült Államok, és különösen teheráni nagykövete támogatta az iráni álláspontot. Attól tartott, hogy a brit
makacsság Oroszország felé sodorja Iránt, és különösen aggódott a brit erők esetleges partraszállása miatt, mivel ez lehetővé
tenné a Szovjetunió számára, hogy az 1921-es szovjet-iráni szerződésben foglaltaknak megfelelően megszállja az észak-iráni
tartományokat. Hamarosan azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a Szovjetunió, bár támogatja Irán álláspontját, nem fog
beavatkozni. Az amerikai álláspont ezután egyre inkább britpárti és Moszadegh-ellenes lett. Ezt fokozta az 1953 elején
Trumanról Eisenhowerre történő kormányváltás, valamint a nemzetközi olajkartell által az amerikai kormányra gyakorolt
nyomás. Ugyanakkor az amerikai olajtársaságok, amelyek rövid ideig abban reménykedtek, hogy a perzsa térségben az
AIOC helyébe léphetnek, úgy döntöttek, hogy a világkartellben az AIOC-kal való egységük értékesebb számukra.
Ez a világ olajkartell a Royal Dutch-Shell, az Anglo-Iranian és a Standard Oil által 1928. szeptember 17-én aláírt
háromoldalú megállapodásból alakult ki. A három aláíró Sir Henri Deterding a Shell, Sir John (később Lord) Cadman az
AIOC és Walter C. Teagle az Esso részéről. Ezek megállapodtak abban, hogy a világpiaci olajárakat egy megállapított fix ár
plusz a szállítási költségek felszámításával kezelik, és hogy a rögzített árszintet gyengítő olajfelesleget tárolják. 1949-re a
kartellnek tagja lett a világ hét legnagyobb olajtársasága (Anglo-Iranian, Royal Dutch-Shell, Esso, Calso, Socony-Vacuum,
Gulf és Texaco). Az Egyesült Államok belső piacát, a Szovjetuniót és Mexikót nem számítva a kartell a világ
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olajtartalékainak 92 százalékát, a világ termelésének 88 százalékát, a világ finomító kapacitásának 77 százalékát, valamint a
világ tengeri tartályhajók tonnatartalmának 7o százalékát ellenőrizte.
Amint Nagy-Britannia elvesztette a Nemzetközi Bíróságon indított perét, és világossá vált, hogy Irán folytatja az
államosítást, Nagy-Britannia megtorló intézkedések sorozatát léptette életbe Irán ellen, amelyek gyorsan megbénították az
országot. Irán Nagy-Britanniában lévő pénzeszközeit zárolták; a brit ellenőrzés alatt álló piacokon történő vásárlásait
megszakították; és az irániak arra irányuló erőfeszítéseit, hogy
olajat külföldön értékesíteni, a brit haditengerészet és a világ olajkartellje (amely lezárta az iráni olaj eladási és elosztási
létesítményeit) együttesen meghiúsította. Ezek elvágták az iráni kormány bevételeinek jelentős részét, és a kormányzati
kiadások drasztikus csökkentésére kényszerítették.
A helyzet kezelése, különösen a katonai költségvetés csökkentése érdekében Moszadegh 195z júliusában teljes körű
felhatalmazást kért a Képviselőházban. Ezt elutasították, és lemondott, de a helyébe lépő Ahmad Ghavam-kormány
mindössze hat napig tartott, és a Mossadegh-párti utcai zavargások nyomására lemondott. Visszatérve hivatalába, Moszadegh
hat hónapra diktatórikus hatalmat kapott. Megszakította a diplomáciai kapcsolatokat a britekkel, bezárt kilenc brit konzuli
irodát, deportált különböző brit gazdasági és kulturális csoportokat, és elbocsátotta a szenátust és az iráni legfelsőbb
bíróságot is, amelyek kezdték megkérdőjelezni a tevékenységét.
Ekkorra (1953 nyara) már szinte ellenállhatatlan erők gyülekeztek Moszadegh ellen, mivel a szovjet beavatkozás hiánya
teljes cselekvési szabadságot adott a Nyugatnak. A britek, az AIOC, a világ kőolajkartellje, az amerikai kormány és a sah
által vezetett régebbi iráni elit együttesen igyekezett Moszadegh eltiporni. A legfőbb erőfeszítést az amerikai szupertitkos
hírszerző ügynökség (CIA) tette, igazgatója, Allen W. Dulles, a külügyminiszter testvére személyes irányítása alatt. Dulles,
mint a New York-i Schroeder Bank korábbi igazgatója, régi munkatársa volt Frank C. Tiarksnak, aki 1902 óta a londoni
Schroeder Bank partnere, és 1912-1945 között a Bank of England, valamint a Lazard Brothers Bank és az AIOC igazgatója
volt. Emlékezhetünk arra, hogy a kölni Schroeder Bank segített megszervezni Hitler 1933. januári kancellárrá válását.
Moszadegh 1953. augusztusi bukásának irányítása lényegesen könnyebb volt, mivel az iráni hadsereg előjogai elleni
támadással széles körben nyitva hagyta a védelmét, nyilvánvalóan abban a hitben, hogy a teheráni utcai csőcselékre
gyakorolt befolyása megakadályozza a hadsereget abban, hogy ellene lépjen. De az utcai csőcseléket az egész Közel-Keleten
könnyen felkelti és irányítja az, aki hajlandó fizetni, és Dulles rendelkezett a CIA korlátlan titkos pénzeszközeivel. Ebből 10
millió dollárt adott H. Norman Schwartzkopf ezredesnek, a New Jersey-i állami rendőrség korábbi vezetőjének, aki a császári
iráni csendőrség kiképzéséért volt felelős, és ezt a pénzt okosan alkalmazták olyan módon, hogy 1953 júliusától augusztusáig
jelentősen megváltoztatták a csőcselék hangnemét. Az egész műveletet maga Dulles irányította Svájcból, ahol Schwartzkopf,
a teheráni amerikai nagykövet, Loy Henderson és a sah küldöttei keresték fel 953. augusztus második hetében.
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Moszadegh 1953 tavaszán teljes siker nélkül megtisztította a hadsereget az ellenzéki elemektől, és odáig ment, hogy március
1-jén letartóztatta a vezérkari főnököt. Júliusban úgy igyekezett megkerülni a Képviselőház működését és demonstrálni
ellenállhatatlan népi támogatottságát, hogy minden támogatója kilépett a Mádzsliszból (ezzel megbénítva annak működését),
augusztusban pedig népszavazást tartott politikájának jóváhagyására. A népszavazás hivatalos eredménye mintegy kétmillió
helyeslő szavazat volt tizenkétszáz elutasítóval szemben, de Moszadegh napjai meg voltak számlálva.
Augusztus 13-án a sah a tervezett Moszadegh-ellenes puccsot azzal gyorsította meg, hogy kinevezte
Fazlollal1 Zahedi tábornokot nevezte ki miniszterelnöknek, és követet küldött Moszadegh elbocsátásáról. Ez utóbbi nem volt
hajlandó engedni, és az utcára hívta támogatóit, ahol azok fellázadtak a sah ellen, aki családjával együtt Rómába menekült.
Két nappal később a hadsereg által támogatott Moszadegh-ellenes csőcselék Teheránban legyőzte Moszadegh támogatóit,
több száz embert megölve. Moszadegh-et kiszorították hivatalából, és helyére Zahedi tábornokot ültették. A sah augusztus
22-én tért vissza Olaszországból.
Moszadegh bukása véget vetett annak a zűrzavaros időszaknak, amely Reza sah 1941-es kényszerű lemondása óta
következett be. 1953-tól kezdve a sah és a hadsereg a konzervatív elit támogatásával irányította az országot és a szelíd
Mádzsliszt. Két héttel a sah ellenpuccsát követően az Egyesült Államok 45 millió dolláros gyorssegélyt adott Iránnak, évi 23
millió dollárra emelte a gazdasági segélyt, és havi 5 millió dollárt kezdett fizetni a kölcsönös biztonsági alapokba. Ezek a
kifizetések öt év alatt összesen negyedmilliárd dollárt értek el. Cserébe Irán a nyugati blokk szilárd tagjává vált, 1955-ben
csatlakozott a Bagdadi Paktumhoz (Központi Szerződés Szervezete), és közeli bázist biztosított a Szovjetunió elleni titkos
akciókhoz (például U-2 átrepülésekhez). A kommunista irányítás alatt álló Tudeh Pártot, az egyetlen olyan politikai pártot
Iránban, amely a nyugati értelemben vett pártok bevett doktrínájával és szervezett struktúrájával rendelkezett, 1949-ben
hivatalosan betiltották, de a föld alól támogatta Moszadegh-t, akit 1953 után könyörtelenül üldöztek.
1960-ra a sah elég erősnek érezte a pozícióját ahhoz, hogy megpróbáljon saját politikát folytatni, és elkezdte eltolni az
igazodását a földbirtokosok és a hadsereg régebbi elitcsoportjáról a városi középosztálybeli hivatásos népek progresszívebb
csoportjai felé, amelyek Moszadeghet támogatták. Ennek legfőbb bizonyítéka az a törekvés volt, hogy többé-kevésbé
személyes politikájaként olyan agrárreform-programot fogadott el, amely arra törekedett, hogy minden földbirtokos birtokát
egyetlen falura korlátozza, a felesleges földeket tíz évre elosztott állami kifizetésekért átvegye, és a földeket az azokat
megművelő parasztoknak adja, tizenöt évre elosztott kifizetésekért cserébe. A sah saját birtokai az elsők között voltak,
amelyeket kiosztottak, de 1962 végére több mint ötezer másik falu is megkapta a parasztjait.
Közben az olajvita 1954 októberében kompromisszummal rendeződött. Az iráni kőolaj kitermelését és forgalmazását a
világkartell meglévő kőolajipari vállalataiból és néhány amerikai "függetlenből" álló konzorcium vette át, 40 százalékos
részesedéssel maga az AIOC. A korábbi viták túl nagy nehézségek nélkül kompromisszumra jutottak, miután felismerték,
hogy mindkét félnek közös érdeke az irányított olajárak világszintű struktúrájának megőrzése, hogy mindkettőjük számára
jelentős jövedelmet biztosítsanak. Irán bevételei jelentősen megnőttek, átlagosan évi 250 millió dollárral vagy annál is többel.
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Az iráni olajválság kiterjedésében és időtartamában korlátozott volt. Egyik sem mondható el az arab Közel-Kelet által a
huszadik században átélt nagy és folyamatos válságról. Ezeknek az országoknak a válsága magának a rendszernek a válsága
volt, az iszlám civilizáció összeomlása, amely az azt később uraló Oszmán Birodalom eltűnésében csúcsosodott ki. A mai
Közel-Kelet ennek a civilizációnak a roncsai, és mivel
sokkal nagyobb problémákat vet fel, mint a természeti erőforrások elégtelensége. A probléma inkább az erőforrások hármasa,
a működőképes és életképes társadalmi szervezet megteremtése, valamint olyan hit-, szemlélet- és érzésminták kialakítása,
amelyeknek van valamilyen konstruktív értékük az emberi túlélés szempontjából.
Ebben a kolosszális problémában a Szovjetunió vagy a nyugati hatalmak befolyása, vagy akár maga a hidegháborús
konfliktus viszonylag jelentéktelen ügyek, amelyek sokkal kisebb jelentőségűvé válnának, ha a térség népei képesek
lennének szerveződni, mind külsőleg, mind belsőleg, és életképes életmódot kialakítani. Ugyanezzel a problémával
szembesül az országok széles sávja Indonéziától és Japántól, Kínán és Indián át, Afrikán keresztül Latin-Amerikáig; de szinte
sehol sem olyan éles és látszólag reménytelen a probléma, mint a Közel-Keleten. Ez abból adódik, hogy ez a terület stratégiai
jelentőséggel bír Ázsia, Afrika és Európa között, közel van a Szovjetunióhoz, központi helyet foglal el a világ légi
útvonalaiban és vízi összeköttetésében (ezt jelképezi a Szuezi-csatorna), és nagy jelentősége van a világ kőolajellátásában.
A Közel-Kelet problémáinak legszélesebb aspektusait egy későbbi, a pufferhatár és az elmaradott területek általános
problémáival foglalkozó tárgyalásra kell fenntartani. Jelenleg a térség két legégetőbb és legközvetlenebb problémájára kell
koncentrálnunk. Ezek Izrael és Egyiptom.
Ez a két probléma öt jelentős tényező hátterében áll. Az első a folytatódó szovjet-amerikai rivalizálás, amely senkinek sem
kedvez a Közel-Keleten.
A második a közel-keleti élet mocskos és gyötrő szegénysége, egy olyan szegénység, amely szinte egyenlő arányban áll a
szegényes természeti erőforrásokból (különösen a vízhiányból), a pazarló és irracionális társadalmi szerveződésből, valamint
a reménytelenül nem együttműködő és rosszindulatú személyiségmintákból. Harmadrészt a térség változó, de örökös
dinasztikus és politikai rivalizálásai maguk az arab országok között. Negyedszer a nyugati hatalmak, különösen az Egyesült
Államok szinte hihetetlenül céltévesztő beavatkozása. Ötödször pedig a fegyveres erők domináns szerepe a közel-keleti
életben.
Ezen öt háttértényező közül itt csak az utolsó szorul bővebb kifejtésre. Ahol egy elszegényedett környezetben modern állami
struktúra jelenik meg, ott a fegyverek birtoklása egy kis csoportra korlátozódik, és hajlamos az egész társadalom irányítását a
fegyverek birtokosainak befolyása alá vonni. Ez a probléma különösen élesen jelentkezik azokon a területeken, ahol más
ellensúlyozó tényezők, mint például a vallás, a családi befolyás vagy a hagyományos szervezetek gyengék, és ahol a
társadalom társadalmi értékrendje nagyra értékeli a katonai képességeket vagy az erőszakot. Az arabok mindig is harciasak
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voltak; azzal, hogy a hetedik században felvették az iszlámot, olyan vallást szereztek, amely felerősítette ezt a tendenciát. Ez
világosan megmutatkozott a szaracén hódításokban, amelyek Mohamed halála után egy évszázadon belül a Közel-Keleten,
Észak-Afrikában és Délnyugat-Európában történtek. Ezt a militarizmust azonban más tényezők, például az iszlám vallási
elemei, valamint a családi és törzsi hűség erős befolyása bizonyos korlátok közé szorították. A huszadik századra ezeknek az
alternatív hatásoknak a folyamatos csökkenése és végül az iszlám társadalom teljes felbomlása a militarizmust sokkal
dominánsabb helyzetbe hozta.
Ez a helyzet mindenütt nyilvánvaló, ahol az arab befolyás elterjedt, beleértve Észak-Afrikát, Spanyolországot és LatinAmerikát, így ma a hadsereg a legfőbb politikai erő a Perzsa-öböltől Peruig. Ennek legfőbb példáját már láttuk
Spanyolországban.
A helyzet nagyjából ugyanez az egész arab Közel-Keleten. A fegyveres erők e dominanciája nem lenne annyira
kifogásolható, ha vezetőik nem lennének (1) tudatlanok, (2) önzőek, (3) kiemelkedő akadályai a közösség bármilyen
progresszív átszervezésének, különösen a társadalmi vagy gazdasági befektetésekre rendelkezésre álló korlátozott vagyon
elvonása révén, és (4) annyira hiányzik belőlük a katonai morál vagy kompetencia, hogy szinte semmilyen védelmet nem
nyújtanak azoknak a területeknek, amelyeket feltehetően védeniük kellene. Természetesen minden területnek szüksége van a
közrend fenntartásához és a terület külső beavatkozástól való megvédéséhez fegyveres személyekből álló szervezett erőre, de
a meglévő fegyveres erők alkalmatlansága Kuvaittól Bolíviáig olyan nagy, hogy a közrend és a védelem magasabb fokú és
nagyobb stabilitást biztosító szintjét egy egyszerű, gépkocsikkal és kézifegyverekkel felszerelt csendőrséggel is el lehetett
volna érni, mint a bonyolult és rosszul használt felszerelések drága halmazával, amelyet az Egyesült Államok, a nyugateurópai hatalmak vagy (1955 óta) a kommunista blokk biztosított vagy kényszerített e nagy terület hadseregének.
Bár a Közel-Keleten, mint a világ nagy részén, Nagy-Britanniát és Franciaországot utánozva parlamenti rendszereket hoztak
létre, ezek soha nem működtek demokratikus vagy akár alkotmányos rendszerként, mivel nem voltak szervezett politikai
pártok, és nem voltak hagyományai a polgári és személyi jogoknak. A politikai pártok nagyrészt személyes követők vagy
blokkok maradtak, és a politikai hatalom, amely a szemita patriarchális családi élet önkényes önkényén alapult, szintén
személyes volt, és soha nem vette fel a nyugati jogállamisághoz és alkotmányos gyakorlathoz kapcsolódó személytelen
jellemzőket. A szabályok és a szabályok fennmaradását segítő anyagi előnyök bármiféle felfogásának gyengesége
lehetetlenné tette a Közel-Kelet számára, hogy felfogja a nyugati kétpártrendszerben, a parlamenti gyakorlatban és a sportban
megtalálható, az ellenzéki együttműködéssel kapcsolatos konvenciókat.
Az arabok emberi és egyetemes kapcsolatainak egész sora monisztikus, személyes és jogon kívüli volt, szemben a Nyugat
pluralista, személytelen és szabályoknak alávetett viszonyaival. Ennek következtében az alkotmányos és kétpárti politika
érthetetlen volt a Közel-Kelet számára, és a parlamenti rendszer, ahol létezett, csak a személyes intrikák autokratikus
rendszerének volt a homlokzata. Nem véletlen, hogy a kétpárti politika a Közel-Keleten csak rövid ideig és két nem arab, ha
muszlim országban működött: Törökországban és Szudánban. Az sem véletlen, hogy a legtöbb közel-keleti országban a
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kormányváltás legfőbb módszere a merénylet volt, és hogy az ilyen akciókra általában a (nyugati szemmel nézve)
leggyávább módon, például hátba lövéssel került sor.
A militarizmus növekedése a Közel-Keleten bizonyos mértékig módosította ezeket a politikai gyakorlatokat, de anélkül, hogy
alapvetően megváltoztatta volna őket. A parlamentet figyelmen kívül hagyták vagy eltörölték, a politikai csoportokat és
tömböket felszámolták vagy betiltották, és gyakran egyetlen amorf és értelmetlen párt lépett a helyükbe, amelynek egyetlen
célja az volt, hogy
a propaganda; és a katonai közigazgatás általában felváltotta a polgári parlamentáris kormányzatot. A legnyilvánvalóbb talán
az, hogy a rendszerváltás most katonai puccsok révén történik, nem pedig manipulált választások vagy merényletek révén.
Még Szudánban és Törökországban is katonai puccsal döntötték meg a kétpárti parlamentáris rendszert 1958-ban és 1960ban. Máshol a tisztikaron belüli frakciók váltották fel a parlamenti politikai pártokat, mint a politikai konfliktusok jelentős
egységeit. Így Irakban 1936-ban, 1941-ben, 1958-ban és 1963-ban katonai puccsot hajtottak végre. Szíriában is gyakran
történtek hasonló események, nevezetesen 1949-ben és 1951-ben,
1961-ben és 1962-ben.
Hogy az arab világ szegénysége, káosza és széthúzása inkább szervezeti és morális tényezők következménye volt, mint olyan
objektív akadályoké, mint a korlátozott természeti erőforrások, az Izrael esetében egyértelmű. Ott, kevesebb mint nyolcezer
négyzetkilométeren, jelentős erőforrások nélkül és végtelen külső akadályoktól gátolva a cionista mozgalom felépítette a
legerősebb, legstabilabb, leghaladóbb, legdemokratikusabb és legreményteljesebb államot a Közel-Keleten. Ezt az izraeliek
morálja tette lehetővé, amely az arabok hozzáállásával ellentétes szemléleten alapult. Az izraeliek tele voltak önfeláldozással,
önfegyelemmel, társadalmi szolidaritással, munkakészséggel, együttműködéssel és a jövőbe vetett reményekkel. Ideológiájuk
nagyrészt nyugati volt, a tudomány, a demokrácia, az egyéni tisztelet, a technológia és a jövő iránti elkötelezettséggel, amely
a nyugati múlt legjobb korszakaival vetekedhetett, sőt meghaladhatta azokat. Mindezek a dolgok ellenszenvessé tették őket
az arabok számára, akiknek hisztérikus gyűlölete valójában nem Palesztina mint föld elvesztése ellen irányult, hanem az
izraeliek jelenléte ellen, akiknek tulajdonságai több generáción át tartó arab önámítások és színlelések cáfolatát jelentették.
A bizonytalan egyensúlyt, amelyet a britek megpróbáltak fenntartani Palesztinában a cionistáknak tett ígéreteik és az arabok
megnyugtatására tett erőfeszítéseik között, Hitler elszántsága, hogy megsemmisítse az európai zsidókat, és a második
világháború körülményei, amelyek azt a látszatot keltették, hogy sikerrel jár. A zsidók, támogatóik és szövetségeseik
megpróbáltak minden olyan zsidót becsempészni Európából, akit csak lehetett. Mivel nem volt hová menniük, sokakat
Palesztinába csempésztek. A britek erőfeszítései, hogy ezt megakadályozzák, a Népszövetség mandátumában az arabokkal
szemben vállalt kötelezettségeiknek eleget téve, egyfajta gerillaháborúhoz vezettek a zsidók és a britek között, az arabok
pedig időnként megtámadták az előbbieket. Ez a probléma akkor öltött kiélezett formát, amikor Németország meghódítása
megnyitotta a kapukat a túlélő zsidók előtt, hogy elmeneküljenek a nácizmus borzalmai elől. Truman elnök 1945
augusztusában brit engedélyt kért 100 000 európai zsidó befogadására Palesztinába, de ismételt kérését elutasították. Az
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engedélyt figyelmen kívül hagyva nagyszabású erőfeszítéseket tettek a zsidó menekültek Palesztinába csempészésére, ahol
zsidó csoportok gondoskodhattak róluk. Sokukat szörnyű körülmények között, túlzsúfolt, lyukas hajókon szállították,
amelyeket gyakran elfogtak a britek, akik utasaikat ciprusi koncentrációs táborokba vitték. Az ilyen akciókból megtorlások és
ellen megtorlások következtek.
A palesztinai cionista letelepedés nagyrészt mezőgazdasági jellegű volt, a bevándorlókat szoros faluközösségekben
telepítették le olyan földeken, gyakran félsivatagos területeken, amelyeket a Cionista Világkonferencia vagy annak barátai
által gyűjtött pénzeszközökből vásároltak meg, és amelyeket a Palesztinai Zsidó Ügynökség (Jewish Agency for Palestine)
igazgatott. Ezek a szervezetek a cionista csoportoknak több hónapon keresztül adtak
évtizedek alatt olyan politikai és közigazgatási tapasztalatokat és a közös ügyért való önfeláldozás mintáit, amelyek a brit
palesztinai mandátum 1948-as megszűnésével Izrael állam működő politikai struktúráját biztosították. A cionista közösségi
falvak, amelyek állandóan az arab fosztogatók támadásának veszélye alatt álltak, olyan mentalitást alakítottak ki, mint a korai
amerikai határ menti települések az ellenséges indiánok között. Minden falu kialakította a kiképzett védelmi harcosokból álló
hadseregét, a Haganahját, amelynek fegyvereit a faluban vagy egy regionális központban rejtették el arra a napra, amikor
harcolniuk kell a fennmaradásukért. Ez a Haganah szervezet később Izrael hadseregévé vált.
A cionista központok elleni brit rajtaütések az illegális bevándorlók letartóztatása vagy az elrejtett fegyverek lefoglalása
érdekében, valamint az arab támadások az óvatlan cionista települések ellen hamarosan megtorlásokhoz és ellen-torlásokhoz,
valamint a cionista törekvéseken belül erőszakos és elkeseredett szakadár csoportok létrejöttéhez vezettek. A Zsidó
Ügynökségnek nem volt abszolút ellenőrzése a Hagana felett, és egyre kevésbé volt a kezében számos apró megtorló csoport,
amelyek közül a főszereplő a több ezer tagot számláló szélsőséges Irgun Zvai Le'umi, vagy a kevesebb mint kétszáz fős
terrorista "Stern-banda" volt. Ez utóbbi csoport 1944 novemberében meggyilkolta a brit főbiztost, Lord Moyne-t, majd 1948
szeptemberében meggyilkolta az ENSZ közvetítőjét, a svéd Folke Bernadotte grófot.
Az 1945-1948-as években a Zsidó Ügynökség arra törekedett, hogy zsidó államot hozzon létre Palesztinában, hogy
megszüntesse a zsidó bevándorlás és a zsidó földvásárlások merev brit korlátozásait, és hogy nemzetközi hitelt kapjon a
zsidó telepítési politikájának finanszírozására.
Ezeknek ellenálltak, nemcsak azért, mert Nagy-Britannia baráti viszonyban kívánt maradni az arab államokkal, hanem azért
is, mert a brit kormányon belül nyilvánvalóan nem szimpatizáltak a cionista ügy iránt, különösen miután Churchill nemzeti
kormányát 1945-ben munkáspárti rezsim váltotta fel. Az Európából érkező 100 000 zsidó menekült azonnali befogadására
vonatkozó követelést a britek elutasították, és az ezek egy részének becsempészésére irányuló erőfeszítések kvázi háborús
viszonyokat teremtettek Nagy-Britannia és a cionista csoportok között. A szomszédos arab államok 1945 márciusában brit
támogatással megalakult Ligája a cionista tervek megsemmisítését tűzte ki fő céljául, és a cionista határ menti települések
elleni lopakodó rajtaütésekkel igyekezett megakadályozni a zsidó bevándorlást, illetve a Haganah fegyverzetét felhasználni.
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Amikor a munkáspárti kormány 1946 júniusában elutasította a cionisták kérését a 100 000 menekült befogadására, és ehelyett
a Zsidó Ügynökség tagjainak letartóztatására törekedett, az Irgun Zvai Le'umi megtorlásul 500 font TNT-t robbantott a
jeruzsálemi luxusszálloda, a King David Hotel keleti szárnyában lévő brit főhadiszállás alatt, közel száz ember halálát
okozva. A decemberi cionista világkongresszusi választások azt mutatták, hogy a mérsékeltebb személyiségek, mint Dr.
Chaim Weizmann és David Ben- Gurion támogatottsága csökken. Az előbbi a Cionista Világmozgalom elnökévé való
újraválasztását szűk többséggel nyerte el, és nem volt hajlandó felajánlani a nevét a Zsidó Ügynökség elnöki tisztségének
újraválasztására. A cionista mozgalmon belüli szélsőséges befolyás növekedése világossá tette Nagy-Britannia számára, hogy
a palesztinai béke csak nagy költségek árán tartható fenn, amit a munkáspárti kormány nem tudott és nem is akart megfizetni.
A mandátumhoz az Egyesült Államok támogatása elérhetetlen volt, mivel Washington általában hajlamos volt a zsidó oldalt
előnyben részesíteni, míg a britek - a pártatlanság látszatát keltő hősies erőfeszítéseik ellenére - egyértelműen a zsidó oldalt
részesítették előnyben. A zsidó terroristák halálos ítéletei, amelyeket a britek először 1947-ben hajtottak végre, csak fokozták
az erőszakot, és a brit fegyveres erők hetente körülbelül három áldozatot szenvedtek, egyharmaduk halálos áldozatot.
1947 áprilisában a britek az ENSZ-hez fordulva próbáltak kibújni a helyzetből, amely novemberben megszavazta Palesztina
felosztását két, egymással összefonódó zsidó és arab övezetre, Jeruzsálemben pedig egy nemzetközi zónára. Az Arab Liga
elutasította a felosztást, és tagjai megesküdtek, hogy erőszakkal, hy egy kairói újság szerint "könyörtelen háborúval"
ellenállnak. Ez a háború azzal kezdődött, hogy Palesztinában arab zavargások törtek ki az ENSZ-szavazás ellen, éppen akkor,
amikor a zsidók üdvözölték azt. Szíriából és Egyiptomból arab irregulárisok kezdtek Palesztinába bevonulni, amikor a britek
kezdtek visszavonulni az ország igazgatására tett hosszú erőfeszítéseikből.
Ez a brit kivonulás Palesztinából csak egy aspektusa volt Nagy-Britannia általános kivonulásának a háború előtti világméretű
és birodalmi pozíciójából. Ez Nagy-Britannia általános politikai meggyengülésének, a háború utáni időszakban kiélezett
gazdasági és pénzügyi helyzetének, és mindenekelőtt annak a következménye volt, hogy az egyszerű brit választópolgár
egyre inkább a szociális jólétet és a magasabb életszínvonalat részesítette előnyben otthon a külföldi birodalmi presztízs
távoli és személytelen dicsőségével szemben.
1947. szeptember 26-án a britek bejelentették, hogy kivonulnak Palesztinából, és hogy az ENSZ igazgatásának vagy
bármilyen elfogadott arab-cionista felosztásnak a sikertelensége nem fogja késleltetni ezt a folyamatot. A britek azonban
eltökéltek abban, hogy nem adják át az adminisztrációt az egyetlen rendelkezésre álló szervezetnek, amely képes volt a
feladat ellátására, a Zsidó Ügynökségnek, és ennek eredményeként egyszerűen elhagytak vagy bezártak számos
közszolgáltatást, és számos alapvető fontosságú adminisztratív iratot megsemmisítettek vagy hátrahagytak. Ez olyan kaotikus
helyzetet teremtett, amelyben az Arab Liga képtelen volt kormányozni, az Egyesült Nemzetek Szervezete és Nagy-Britannia
nem volt hajlandó kormányozni, a Zsidó Ügynökséget pedig megakadályozták abban, hogy átvegye az irányítást hy a
visszavonuló brit erők.
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1948 áprilisának elején kisebb erők Szíriából, Irakból és Egyiptomból bevonultak Palesztinába, hogy támogassák a helyi
arabok erőfeszítéseit, hogy megakadályozzák a Zsidó Ügynökség átvételét az ország felett. Őket követte a Transzjordániai
Arab Légió, brit tisztek alatt, amely azonnal bevonult, amint a brit mandátum 1948. május 14-én véget ért. Bár a cionisták
túlerőben voltak és gyengébb felszereléssel rendelkeztek, bátorságuk, kitartásuk és állhatatosságuk, valamint az öt arab
csoport közötti kölcsönös rivalizálás és megosztottság lehetővé tette az izraeliek számára, hogy Palesztina több területén
cionista kormányt hozzanak létre és szilárdítsanak meg. Az időközben az amerikai szimpatizánsok pénzügyi támogatása
lehetővé tette a cionisták számára, hogy helyrehozzák a fegyverzeti egyensúlyhiányt, főként Csehszlovákiától való
vásárlással, amely márciusban csatlakozott a vasfüggönyhöz.
Már januárban sok arab család kezdett menekülni Palesztinából, és júniusra ez áradattá vált. Sokan önként távoztak,
felbátorodva az Arab Liga irreális ígéreteitől, hogy a cionizmus teljes veresége után hódítóként térnek vissza, de jelentős
számukat a cionista megtorló akciók miatt gyökereztették ki és űzték el. Végül, a Zsidó Ügynökség ígérete ellenére, hogy az
arabok továbbra is szívesen látott lakosok lesznek Izraelben, ha nem tesznek az új állam felforgatásáért, a menekültek száma
a becslések szerint elérte a 652 000 főt. A legtöbbjüket a jordániai és egyiptomi határ menti táborokban telepítették le, és az
ENSZ által igazgatott nemzetközi jótékonysági szervezetek tartották fenn őket.
A szerencsétlenek Közel-Kelet arab államaiban való letelepítésére irányuló erőfeszítéseket ezek az államok
megakadályozták, mivel nem voltak hajlandók együttműködni a megváltozott palesztinai helyzet elismerésében, és a
menekültek elégedetlenségét eszközként üdvözölték, hogy saját állampolgáraikban Izrael és a Nyugat iránti gyűlöletet
szítsanak. A menekültek nagy része végül elhagyta ezeket a táborokat, és saját erejükből beilleszkedtek a közel-keleti arab
államok életébe, de a táborokban olyan magas volt a születésszám, hogy a táborok összlétszáma csak nagyon lassan
csökkent. Jordániában az asszimilálódott menekültek olyan sokan voltak és olyan elkeseredettek, hogy uralni kezdték ezt a
bizonytalan helyzetű államot, állandó fenyegetést jelentettek kormányának stabilitására, arra kényszerítették, hogy
megszakítsa baráti kapcsolatait az államot alapító Nagy-Britanniával, és robbanásveszélyes fenyegetés maradt Izraellel
szemben.
Az új Izrael államot 1948. május 14-én hirdette ki Ben-Gurion, és tizenhat perccel később Truman elnök is elismerte, egy
versenyfutásban a Szovjetunióval (amelynek elismerése l\lay 17-én történt). Mindkettőjük arra irányuló erőfeszítései, hogy az
ENSZ gépezetét felhasználva megállítsák az izraeli-arab háborút Palesztinában, meghiúsultak az ellentétes vélemények miatt,
és különösen a britek azon törekvései miatt, hogy korlátozzák az izraeli fegyvervásárlást és bevándorlást anélkül, hogy a
környező arab államokra is hasonló korlátozásokat vetettek volna ki.
Az ENSZ által június 11-én előírt fegyverszünetet mindkét fél megsértette, és a harcok júliusi újrakezdésével megszakadt, de
addigra az arab államok már elkeseredetten civakodtak egymás között, és egyre inkább kínos helyzetbe kerültek, mert a saját
népüknek a cionizmus feletti dicsőséges győzelmükről szóló propagandahazugságaikat nem tudták fenntartani, amikor erőik
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az izraeli támadások alatt meredeken visszavonultak. Az arab államok közül néhányan megpróbálták vereségeiket a
transzjordániai "árulás" következményeiként mentegetni. Az 1948. július 8-18. közötti tíz napig tartó, többnyire Izrael
számára kedvező, megújult harcoknak egy háromnapos ENSZ-ultimátum vetett véget, amely szankciókkal fenyegetett
minden olyan államot, amely folytatta a harcokat. Az izraeli sikerek ENSZ-intézkedésekkel való megkurtítása és az ENSZközvetítő azon javaslata, hogy Jeruzsálemet adják át az araboknak, közvetlenül vezetett ahhoz, hogy szeptemberben izraeli
szélsőségesek meggyilkolták.
Szeptember 20-án a jeruzsálemi nagymufti, Levante legfőbb muszlim vallási vezetője és a nácikkal való háborús kollaboráns,
kikiáltotta az "egész Palesztina arab kormányát", amelyet Jordánia kivételével azonnal elismert minden arab állam, és
amelyet Gázában, az Egyiptom által megszállt palesztinai területen hoztak létre. Izrael cserébe sikeres és egymást követő
egyhetes támadásokat indított Egyiptom és Libanon ellen, amelyeket 1948. október 31-én az ENSZ fegyverszünete állított le.
Az igazság késői felismerése Egyiptom gyengeségéről, ha nem is korrupciójáról, Kairóban utcai zavargásokhoz és az
egyiptomi miniszterelnök meggyilkolásához vezetett.
Az Egyiptommal 1936-ban kötött szövetségére hivatkozó brit erőfeszítések, amelyekkel az Izrael elleni brit katonai fellépést
akarták igazolni, meghiúsultak, mivel Egyiptom nem volt hajlandó megengedni Egyiptom tehetetlenségének ilyen nyilvános
kimutatását. Az Izraelt "megtámadó" öt brit repülőgépet azonnal lelőtték (1949. január 7.). Ez vezetett ahhoz, hogy NagyBritannia január 28-án de facto elismerte Izraelt, és fokozatosan szabadon engedte a Cipruson bebörtönzött zsidó
bevándorlókat. 1949 tavaszán fegyverszüneti megállapodások sorát tárgyalták meg. Ezek a különböző erőket nagyjából a
korábbi pozícióikban hagyták, de az arab államok kifejezetten megtagadták, hogy békét kössenek Izraellel, elismerjék annak
létezését, vagy hogy bármilyen lépést tegyenek a Palesztinán kívüli arab menekültek helyzetének orvoslására. Ezek a
problémák a mai napig fennállnak, az arab államok még mindig háborúban állnak Izraellel, és nyilvánosan felesküdtek Izrael
kiirtására.
Egyiptom veresége az izraeli háborúban felszínre hozta a tartós egyiptomi elégedetlenséget, különösen a korrupt és kéjsóvár
Farouk király iránti gyűlöletet. Egyiptom szorult helyzete azonban sokkal mélyebb és ősibb volt, mint Izraelé, és Farouk
hibája - annak ellenére, hogy uralkodóként teljes kudarcot vallott - kisebb volt, mint dédapjáé, Muhammad Alié, aki 18111848 között az oszmán szultán alatt Egyiptom khedive volt. Muhammad Ali idejéig Egyiptom folytatta azt az ősi gyakorlatot,
hogy a Nílus völgyének minden egyes éves áradásából egyetlen termést termeltek. Mohamed Ali, hogy finanszírozni tudja az
egész Közel-Kelet meghódítására irányuló terveit, állami tulajdonba vette az összes földet, és öntözőcsatornák nagy hálózatát
építette ki, amely lehetővé tette a földek évelő művelését évi két-négy terméssel. Emellett állami monopóliumokat hozott
létre az ipari vállalatokra, hogy felszerelje fegyveres erőit.
Muhammad Ali utódai, különösen unokája, Iszmail, megszüntették a föld és az ipar állami tulajdonát, és lehetővé tették,
hogy mindkettő magánkézbe kerüljön, ahol nagyrészt megőrizték monopolisztikus jellegüket. Ugyanakkor hatalmas
adósságokkal terhelték az országot az európai bankároknak az öntözési, vasútépítési és a Szuezi-csatorna közművesítési
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projektjeiért. Ugyanebben az időszakban az amerikai polgárháború okozta világméretű gyapothiány idején az egyiptomi
hosszúszálú gyapot iránti kereslet olyan nagy lett, hogy az a földbirtokos osztály kedvenc terményévé és az egyiptomi
adósságok törlesztéséhez szükséges deviza fő forrásává vált. Ez azonban azt jelentette, hogy Egyiptom jóléte a liverpooli
gyapotpiaci árak ellenőrizetlen ingadozásához kötődött.
Mindezek eredményeként jött létre az 1936-os Egyiptom, Farouk uralkodásának első éve.
Az öntözés, az örökmozgó gazdálkodással, nagymértékben növelte az élelmiszertermelést, és lehetővé tette a népesség
növekedését az 1821-es 3,2 millióról 1892-ben 6,8 millióra, 1914-ben pedig 12,5 millióra. Ugyanakkor az európai tudomány
a járványos betegségek megfékezésével csökkentette a csecsemőhalandóságot. A népesség növekedése kezdte messze
meghaladni az élelmiszer-ellátás növekedését, különösen akkor, amikor a nagybirtokosok kis csoportja ragaszkodott ahhoz,
hogy a földeket inkább az exportált gyapot, mint az otthoni fogyasztásra szánt élelmiszerek számára használják fel.
1914-ben a gabonatermelés 3,5 millió tonna volt 12,5 millió egyiptomi számára; 1940-ben már csak 4 millió tonna volt 17
millió ember számára. Az élelmiszertermelés tovább kúszott felfelé, követve a népesség nagy ugrásszerű növekedését. 1960ra a népesség percenként egy fővel, azaz évente több mint félmillióval nőtt, és már
meghaladta a 26 milliót. Ráadásul az 1940-es népesség az örökös öntözés következtében sokkal kevésbé volt egészséges,
mint az 1840-es, mivel olyan legyengítő, krónikus, vízzel terjedő, fertőző betegségekkel fertőzött, mint a malária, a bilharzia,
az ancylostomiasis és az irritáló szemfertőzések.
Ráadásul, ellentétben az ókori, a talaj termékenységét pótló, éves áradáson alapuló műveléssel, a mai évelő öntözés
mesterséges műtrágyát igényel (amit a megszorongatott paraszt nem engedhet meg magának) a talaj termőképességének
megőrzéséhez. Így 1950-re a vérszegénységtől és alultápláltságtól megkopott, óriásira megnövekedett népesség a világ
legnagyobb népsűrűsége alatt egy szűk völgyben zsúfolódott össze, ahol a tétlen millióknak sem földje, sem munkája nem
volt, nyomorúságos sorsuk pedig teljes mértékben a földbirtokosok, kereskedelmi monopolisták és a világgazdasági
változások politikai kizsákmányolóinak kis uralkodó elitjének kezében volt.
1952-ig a föld monopolizálása, bár kevésbé volt teljes, mint más közel-keleti országokban, mégis szélsőséges volt, hiszen a
földtulajdonosok 3 százaléka birtokolta a mezőgazdasági föld 55 százalékát, és a tulajdonosok 28 százaléka a föld 87
százalékát. A földtulajdonosok fennmaradó 72 százaléka, akik a földek 13 százalékával rendelkeztek, túl szegény volt ahhoz,
hogy hatékonyan kiaknázhassa parcelláit, mivel nem engedhették meg maguknak a műtrágyát, a válogatott vetőmagot vagy a
megfelelő eszközöket, és a legtöbb esetben kénytelenek voltak más tevékenységekkel vagy más tulajdonosoktól bérelt
parcellákkal kiegészíteni a földeken végzett munkájukat.
Mivel a nagy tulajdonosok maguk nem dolgozták meg földjeiket, az egyiptomi földek nagy részét bérlők és részes bérlők
művelték, akiket gyakran közvetítők és albérlők sora távolított el a valódi tulajdonostól. Emellett természetesen a saját
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földdel nem rendelkező millióknak óránként körülbelül öt amerikai centért kellett mások földjén dolgozniuk, egy harmadik
csoport pedig teljes egészében bérelt földből élt, ahol a bérleti díj a nettó termés mintegy háromnegyedét tette ki. A földekre
nehezedő népesség terhe (négyzetmérföldenként körülbelül 1500 fő, szemben a franciaországi 200 fővel) miatt mindenki
drasztikusan alulfoglalkoztatott volt, a vidéki lakosság legalább fele csak ült a porban vagy szunyókált egész nap. Mivel a
gyermekek egészségesebbek voltak, mint a betegségektől sújtott szüleik, energikusabbak és gyakran ügyesebbek voltak, és a
férfiakénak kevesebb mint a feléért (1956-ban körülbelül húsz amerikai centért egy tíz-tizenkét órás munkanapért) lehetett
hozzájutni, a mezőgazdasági munka nagy részét, különösen a gyapottermesztésben, a gyermekek végezték.
A népesedési nyomás, a föld többszörös termesztésből eredő termelékenysége (az átlagos éves terméshozamok körülbelül
kétszerese az európaiakénak) és a földtulajdon monopolizálása a föld árát és bérleti díját ugyanúgy felfelé hajtotta, mint
ahogy a béreket lefelé. Ez 1952 előtt a bérbeadás és a részesművelés folyamatos növekedéséhez vezetett. 1948-ra a föld
hektáronkénti készpénzbérleti díja mintegy 30 százalékkal magasabb volt, mint a hektáronkénti átlagos nettó jövedelem. A
vidéki gazdaságban tehát robbanásszerű volt a helyzet.
Ezek a problémák a háború alatt Egyiptom mesterséges jólétének pajzsa alatt érték el ezt a kritikus szintet. Mint a
szövetségesek közel-keleti háborús erőfeszítéseinek fő bázisa és a Rommel Afrika Korps-szal szembeni brit ellenállás
központja, a szövetségesek ellátmánya és pénze Egyiptomba áramlott, és mindenki számára béreket és magasabb
életszínvonalat biztosított.
Ráadásul a gyapot magas háborús árai átmeneti fellendülést eredményeztek. 1947-re mindez összeomlott, és a háború alatt a
brit kiadásokból támogatott százezrek kóboroltak Kairó sikátoraiban pénz, munka és remény nélkül.
A milliók szegénységével éles ellentétben 1850 óta mintegy 400 család hatalmas vagyonokat szerzett a földből. 1952-ben,
amikor 250 hold föld évi 20 000 dollár körüli jövedelmet hozott a tulajdonosának, a királyi családnak közel 200 000 hold
földje volt, a néhány száz földbirtokos család pedig több mint egymillió holdat birtokolt. E jövedelmekből csak keveset
fordítottak építő célokra, bár kevés birtokosuk élt olyan kicsapongó és pazarló életet, mint Farouk.
Ezeket a gazdasági elégedetlenségeket politikai nyugtalanság tetőzte be. Nagy-Britannia 1922-ben megadta Egyiptomnak a
függetlenséget, de Nagy-Britannia továbbra is beavatkozott az ország irányításába kényszerítő jegyzékekkel vagy akár
ultimátumokkal (mint 1924-ben és 1938-ban). A monarchia vagy a kormány ilyen nyomásnak való engedelmeskedése nagy
ellenszenvet váltott ki a Képviselőházban, amelyet általában a felelőtlen nacionalista párt, a Wafd (amelyet egymás után Saad
Zaghlul és Musztafa Nahasz vezetett) uralt. A Nagy-Britanniával való kapcsolatokat végül egy 1936-os szerződés
szabályozta, amely húsz évre szóló szövetséget kötött, 1944-ig biztosította Nagy-Britanniának az alexandriai haditengerészeti
támaszpont további birtoklását, és engedélyezte, hogy 10 000 fős haderőt tartson a Csatorna-övezetben. Más brit erőket is
kivontak, és a Szudánban fennálló brit és egyiptomi jogok ellentmondásos kérdésében kompromisszumot kötöttek, hogy
lehetővé tegyék a korlátozott egyiptomi migrációt és az egyiptomi csapatok korlátozott alkalmazását ezen a területen.
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Az 1936-os angol-egyiptomi szerződés legjelentősebb eredménye kettős volt.
Azzal, hogy előírta a brit csapatok kivonását Egyiptomból, szükségessé tette Egyiptom számára saját hadsereg felállítását;
ugyanakkor két politikai kérdést (brit csapatok a Szuezi-csatorna övezetében és a Szudán feletti hiányos egyiptomi
ellenőrzés) hozott létre, amelyekkel kapcsolatban ez az új hadsereg agitálhatott1 . A legfontosabb, hogy Musztafa Nahasz
1936-os rendelete, amely létrehozta a Katonai Akadémiát az új hadsereg tisztjeinek kiképzésére, minden egyiptomi számára
megnyitotta ezt a pályát, osztály- és gazdasági helyzettől függetlenül. Ez megteremtette azt a lehetőséget, amelynek révén
ambiciózus és viszonylag szegény fiatalemberek is felfelé küzdhették fel magukat a hatalom és a gazdagság útján. Ez volt az
első lényeges lépés az 1960-as évek Nasszer-kormánya felé, és évezredek óta először tette lehetővé, hogy Egyiptomot
egyiptomiak kormányozzák (az 1811-1952 közötti Muhammad Ali-dinasztia albán származású volt). A Katonai Akadémia
első, az 1936-os szerződés után végzett osztálya az 1938-as évfolyam volt, amelynek tagjai Nasszer vezetésével kitörték az
1952-es forradalmat. E felkelés vezetőinek többsége szegényparasztok fia vagy unokája volt. Lázadásuk fő céljai az
agrárreform, a pazarlás, a hatékonyság hiánya és a korrupció felszámolása az egyiptomi kormányból, valamint a függetlenség
kiteljesítése a brit befolyás kivonásával a Csatornaövezetből és - ha lehetséges - Szudánból.
A felkelés a Farouk-monarchia iránti növekvő szégyen és gyűlölet lendületével haladt előre. Ebben a folyamatban két fő
lépés volt az 1942-es brit ultimátum és az 1948-as izraeli vereség, mivel ezek áthidalhatatlan szakadékot nyitottak a dinasztia
és a tisztikar között.
Az 1938-as évfolyam összeesküvései szinte azonnal a katonai akadémia elvégzése után kezdődtek, amikor Gamal Abdel
Nasszer csatlakozott ahhoz a csoporthoz, amely titkos esküt váltott, hogy a britek kiűzésével megreformálja Egyiptomot. E
csoport nagy része 1939-re már kapcsolatban állt a "Muszlim Testvériséggel", a fanatikusok 1929-ben alapított titkos
csoportjával, hogy (szükség esetén merényletekkel és erőszakkal) tisztán muszlim elveken alapuló politikai rendszert hozzon
létre. Mindkét csoportból sokan részt vettek az 1938-1942 közötti britellenes és nácibarát agitációban az egész KözelKeleten. Ezek középpontjában a fanatikus jeruzsálemi mufti állt, és Rashid Ali al- Kilani nácibarát lázadásában csúcsosodott
ki Irakban, Hitler 1941. áprilisi krétai hódítása idején. Nagy-Britannia erőszakkal megdöntötte az új, Hitler-barát iraki
kormányt, de a britellenes agitációk az egész arab világban folytatódtak. M7ikor 1942 februárjában Egyiptomban
kiéleződtek, a brit nagykövet brit tankok kíséretében felkereste Farouk királyt az Abdin-palotában, és választás elé állította a
Nagy-Britanniával való együttműködés vagy a trónfosztás között. A király azonnal engedett, de a fiatalabb tisztek közül
sokan felháborodtak az egyiptomi méltóság megsértésén, és Muhammad Naguib alezredes lemondott a megbízatásáról,
tiltakozásul egy olyan hadsereg ellen, amely "képtelen megvédeni a királyát".
Tíz évvel később, amikor Farouk gyalázatos viselkedése elidegenítette a hadsereg nagy részét és nyugtalanította a világ nagy
részét, ugyanez a Naguib, aki ekkor már hősies tábornok volt, és aki háromszor is megsebesült az Izrael elleni 1948-as
háborúban, névlegesen a felkelés vezetője lett.
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Ezt a felkelést egy öt tisztből álló kis csoport szervezte meg, amelynek valódi vezetője Nasszer volt, bár ez utóbbi, aki már
iskolás kora óta összeesküvést szőtt egyik vagy másik dolog ellen, gyakorlatilag ismeretlen volt a rendőrség előtt, amíg a
felkelés már el nem kezdődött.
Mint a legtöbb lázadás, az 1952-es is egy olyan eseményből indult ki, amelynek vajmi kevés köze volt az összeesküvők
terveihez. 1951 októberében Musztafa Nahasz, aki aláírta az 1936-os angol-egyiptomi szerződést, törvényt hozott annak
hatályon kívül helyezéséről. Röviddel ezután a Csatornaövezetben lévő brit katonai létesítmények elleni gerillatámadások
arra késztették a brit erőket, hogy a közelben lévő egyiptomi rendőrség lefegyverzésére törekedjenek. A kialakult harcban
mintegy ötven egyiptomi halt meg és százan megsebesültek. Másnap (1952. január 26-án) a kairói zavargások során mintegy
négyszáz épületet gyújtottak fel, köztük a híres Shepheard's Hotelt, az egyiptomi brit turistaélet központját. A kár meghaladta
a 60 millió dollárt, de az igazi pusztítást az egyiptomi politikai rendszer szenvedte el.
A rendőrség és a hadsereg egyaránt megtagadta, hogy tüzet nyisson a január 26-i gyújtogatókra. Farouk, aki nem akarta
elidegeníteni a briteket, menesztette Nahasz miniszterelnököt, amiért a kabinet nem tett megfelelő erőfeszítéseket a
zavargások elfojtására. Nem sikerült azonban olyan utódot találni, aki képes lett volna megnyerni az Egyiptom nyomorúságát
kihasználni igyekvő különféle csoportok bizalmát.
Július 22-én éjjel nyolc fiatal tiszt elfoglalta a hadsereg főhadiszállását, a rádióállomásokat és a kormányt, és arra
kényszerítette Farouk tábornokot, hogy
Naguibot a hadsereg élére. Mindössze két katona vesztette életét az akció során. Négy nappal később, miközben tankok
vették körül a palotát, Farouk kénytelen volt lemondani, és száműzetésbe vonult.
Az új forradalomnak nem volt sem doktrínája, sem programja, és évről évre improvizált. A polgári miniszterelnököt
szeptember 7-én Naguib tábornok váltotta fel, akit 1954. február 25-én Nasszer váltott fel. A legtöbb rendelet - az 1952-es
agrártörvény és annak későbbi módosításai kivételével - a tiszti junta hatalom megszilárdítására irányuló törekvéseivel
foglalkozott. A politikai spektrum minden részéből származó ellenzéki csoportokat letartóztattak, általában tárgyalás nélkül
bebörtönöztek, és néha megkínoztak. Néhányukat bíróság elé állították és kivégezték. Minden politikai pártot feloszlattak, és
vagyonukat "a népért" elkobozták. Az új rendszer támogatására létrehoztak egy meglehetősen homályos Junta-pártot, a
Nemzeti Felszabadítási Gyűlést, de valódi program nélkül. A kommunistákat, a Muzulmán Testvériséget és a sztrájkoló
szakszervezeteket üldözték, a gazdag elit nagy részét pedig vagyonában és befolyásában megnyirbálták.
Ezeknek a tekintélyelvű lépéseknek a forrása Nasszer volt, még abban az időszakban is, amikor Naguib volt a köztársasági
elnök (1953 júniusától 1954 novemberéig) és miniszterelnök (1952 szeptemberétől 1954 februárjáig). Nasszer, aki 1954
februárjában miniszterelnökként leváltotta Naguibot, ugyanezen év novemberében leváltotta őt az elnöki tisztségben is. Az
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általános kérdés, amelyen szakítottak, Nasszer önkényuralma volt, de a konkrét kérdés a Muzulmán Testvériség betiltása
volt. Nasszer azért győzött a harcban, mert csak a hatalom realitása érdekelte, és kész volt együttműködni bármilyen
csoporttal, bármilyen programot elfogadni, vagy feláldozni bármilyen barátját, ha ezzel megerősítheti az Egyiptom feletti
uralmát. Eredetileg személyes szimpátiája a paraszti tömegek és a Nyugat felé irányult, és semmi sem utal arra, hogy
rendelkezett volna azokkal az élvezeteket kedvelő indolens tulajdonságokkal, amelyek oly sok ambiciózus arabot
gyengítenek. Továbbra is a nép emberének tekintette magát, de csillapíthatatlan szomjúsága a személyes hatalomra irányult.
Az 1952. szeptemberi agrártörvény nagyban meghatározta a rezsim későbbi politikai és gazdasági politikáját. A törvény a
parasztok helyzetének enyhítésére törekedett, és arra akarta kényszeríteni a földbirtokosok csoportját, az egyiptomi
gazdagság központját, hogy a földről az iparba és a kereskedelembe történő befektetésekbe helyezzék át birtokaikat. Ettől azt
várták, hogy munkahelyeket teremt a városok számos munkanélkülije számára, és növeli az egyiptomi kereskedelmi
ágazatot, amely még mindig nagyrészt külföldi kézben volt. Az eredeti törvény családonként 315 hold földtulajdonban
határozta meg a földtulajdon felső határát, amelyből 210 hold jutott a családfőnek, és egynegyed ennyi az első két gyermek
mindegyikének. Az ezen felüli földet a földet ténylegesen megművelő parasztoknak kellett eladni, az éves földadó
hetvenszereséért, 2-5 holdas parcellákban. Ha hat héten belül nem adták el így, a többletet az állam harmincéves, 3
százalékos kötvényekért cserébe elvette, majd az állam hosszú távú kifizetések fejében eladta a parasztoknak. Mivel a
parasztok művelését, akár munkásként, akár bérlőként, akár részesművelőként, korábban szigorúan a tulajdonos szabályozta,
ezt a szabályozó funkciót az új törvény értelmében a szövetkezetek vették át, amelyeket minden körzetben kötelezővé tettek.
Ezek a szövetkezetek beszerzési, értékesítési és képzési szövetkezetekként is működnek. A törvény a földet bérlő parasztok
bérleti díjának csökkentését is előírta. Néhány évvel később a földtulajdon felső határát személyenként 52,5 hektárra
csökkentették.
Az agrárreform kétségtelenül segített azoknak a parasztoknak, akik földtulajdont szereztek, vagy akiknek csökkentették a
bérleti díját, de semmit sem tett a földnélküli munkások vagy a népességrobbanás következtében rohamosan szaporodó,
gazdasági szerep nélküli személyek növekvő tömegével. A régebbi földbirtokos osztályról még az ötven holdas maximumon
is megfelelően gondoskodtak, de az elkobzott földjeikért járó kártalanítás módszere nem biztosította számukra azt a szabad
tőkét, amelytől az ipar és a kereskedelem bővülését remélték. Ráadásul kevesen bíztak eléggé Egyiptom vagy maga a rezsim
gazdasági jövőjében ahhoz, hogy jelenlegi jövedelmük nagy részét ilyen tevékenységbe fektessék, különösen, hogy a
Nasszer-kormány átvette a legnagyobb és legvirágzóbb ipari vállalatok közül sokat. Ennek eredményeként a kormánynak
magának kellett egyre inkább új vállalatokat létrehoznia állami pénzekből, és a rendszernek, bár elkötelezett volt a "vegyes
gazdaság" mellett, egyre inkább a szocializmus felé kellett elmozdulnia.
Kezdettől fogva világos volt, hogy a népességrobbanás egyetlen ellenszere a további földterület, és az is világos volt, hogy ez
csak úgy érhető el, ha a Nílus vizét szélesebb körben és hatékonyabban szétosztják a Nílus-völgy műveletlen perifériáján. E
célból a Nasszer-kormány egy magas gátat javasolt Asszuántól három mérföldre délre, a Nílus első kataraktusa és a szudáni
határ között. A projekt műszakilag megvalósítható, de rendkívül költséges volt, és összetett politikai problémákat vetett fel.
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A tervezett, három mérföld hosszú és 120 méter magas gát mintegy 130 milliárd köbméter vízzel teli víztározót torlaszolna
fel, amelynek nagy része Szudán területén lenne, és 60 000 lakos kitelepítését, valamint számos régészeti kincs
elsüllyesztését eredményezné. Az eredetileg több mint egymilliárd dollárra becsült projekt mintegy 30 százalékkal, azaz
kétmillió hektárral növelné Egyiptom mezőgazdasági területeit, és a Nílus egész évi vízhozamának kiegyenlítésével az ország
egész mezőgazdasági termelési rendszerét stabilizálná. Ha a tározó vízhozamát áramtermelésre hasznosítanák, 10 000 millió
kilowattórát lehetne belőle nyerni, de ez a teljes költséget tizenöt év alatt mintegy 4 milliárd dollárra növelné. Egy ilyen
projektet Egyiptom maga nem tudna finanszírozni, és Szudánnal való előzetes megállapodás nélkül nem is lehetne
megépíteni. Egy ilyen megállapodásnak módosítania kell egy korábbi, 1929-es kompromisszumot, amely Egyiptomnak 48
000 millió köbméter vizet, Szudánnak pedig csak 4 000 millió köbmétert adott a 84 000 millió köbméteres teljes nílusi
vízhozamból, így 32 000 millió köbmétert, amely korábban a tengerbe folyt, az új nagy gát tározójából kell felosztani.
Nasszer számára kezdettől fogva világosnak kellett volna lennie, hogy rendszere csak akkor lesz sikeres, ha megoldást talál
Egyiptom gazdasági nehézségeire, és hogy ehhez a megoldáshoz a leglényegesebb hozzájárulást a nagy gát jelenti. Egy ilyen
gátat csak a Nyugat pénzügyi támogatásával lehetett volna megépíteni, mivel a szovjet blokknak nem voltak szabad forrásai
vagy pszichológiai szemlélete a feladat elvégzéséhez, és egy ekkora gátat, amely tizenhétszer akkora, mint a Kheopszpiramis tömege, Egyiptom saját erőforrásaiból nem lehetett volna elég hamar megépíteni ahhoz, hogy Egyiptom gazdaságát
enyhítse. Ha Nasszer erre a problémára koncentrált volna, és elhatározta volna, hogy az Egyesült Államokkal való
kapcsolatát kellően barátságosnak tartja ahhoz, hogy megkapja a szükséges amerikai segítséget, akkor Egyiptom és a KözelKelet problémáinak valamilyen fokozatos megoldása lehetséges lett volna.
Nasszer azonban hagyta, hogy mindenféle nem konstruktív jellegű érzelmi felzúdulás elterelje a figyelmét. Folyamatosan
gyűlöletet és feszültséget táplált Izraellel szemben; ragaszkodott a nehéz fegyverkezéshez, amelyre Egyiptomnak sem
szüksége, sem pénze nem volt, és amelyet az egyiptomiaknak nem volt elég képzettségük és moráljuk a használatához;
gyújtó hangvételű beszédeivel és tetteivel, valamint folyamatos politikai intrikáival és beavatkozásaival felzaklatta az
egyiptomiakat és az egész arab világot, hogy fantasztikus és feleslegesen próbálta magát az arab politikai mozgalmak
vezetőjévé tenni Marokkótól és a Csád-tótól a Perzsa-öbölig és Alexandrettáig; és ragaszkodott ahhoz, hogy az Egyesült
Államok elleni állandó támadásokkal és sértésekkel bizonyítsa függetlenségét a Nyugattól.
Az Egyesült Államok a Dulles-korszakban hozzájárult ehhez a zűrzavarhoz azzal a téves elképzeléssel, hogy a Szovjetunió
aktívan részt vesz a Közel-Kelet átvételére irányuló erőfeszítésekben, valamint Dulles azon törekvéseivel, hogy a térség
összes országát egyetlen védelmi paktumba kényszerítse, mint amilyen a Bagdadi Paktum volt. Dulles hozzájárulása a közelkeleti zűrzavarhoz, mint máshol is, az volt, hogy nem volt hajlandó belátni, hogy a helyi népek számára elsődlegesen helyi
problémák voltak, és hogy ezeket csupán súlyosbította az a ragaszkodása, hogy az egyetlen probléma bármely területen a
Nyugat és a Szovjetunió közötti hidegháború volt.
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Amikor az Egyesült Államok elutasította Nasszer nehézfegyverekre vonatkozó előzetes kéréseit, Nasszer a szovjet blokkhoz
fordult követeléseivel, és megkapta kéréseinek nagy részét (messze túlmutatva a valós szükségletein), de olyan
cserekereskedelmi megállapodás alapján, amely évekre lekötötte az egyiptomi gyapottermést, és kivette Egyiptom
gazdaságának ezt a fő támaszát a gazdasági képből. Devizáért eladható gyapot nélkül Nasszer nem remélhette, hogy
enyhíthet Egyiptom közvetlen gazdasági problémáin. Ugyanakkor, miközben az Egyesült Államok feljelentgetésével és
Izrael fenyegetésével töltötte meg a levegőt, Nasszer megkezdte a tárgyalásokat a nagy gát megépítéséhez szükséges
pénzügyi támogatásról. Amikor a Nemzetközi Bank, valamint az amerikai kormány elvben beleegyezett a projekthez való
hozzájárulásba, de ragaszkodott bizonyos szükséges óvintézkedésekhez, például a számlák ellenőrzésének jogához, Nasszer
azzal próbálta megzsarolni őket, hogy az Egyesült Államokat kijátszotta Szovjet-Oroszországgal szemben, és történeteket
terjesztett a projekt megépítésére tett szovjet ajánlatokról.
Közben Nasszer intenzív intrikákat folytatott a három arab dinasztia, Irak, Jordánia és Szaúd-Arábia ellen, amelyek
mindegyike kapcsolatban állt a Nyugattal. Helyi népi támogatottságuk növelése érdekében ezeknek a dinasztiáknak a
Nyugattól függetlenebb, sőt Nyugat-ellenes politikát kellett folytatniuk, hogy elkerüljék a Nyugattól való függetlenségről
szóló Nasszer vad beszédének felforgató hatását alattvalóikra. A legtöbb ilyen Nyugat-ellenes akció britellenes akciók
formájában valósult meg. Ezek közül az egyik legfontosabb az volt, hogy Husszein jordániai király elbocsátotta Sir John
Glubb tábornokot (az úgynevezett "Glubb pasa"), aki hosszú éveken át képezte ki és irányította a jordániai "arab légiót". Ez
az elbocsátás 1956 márciusában a félig felbomlott állapotban hagyta Jordániát, és komoly veszélyben volt, hogy arab
szomszédai (Irak, Egyiptom, Arábia) felosztják, mivel az Arab Légió volt a dinasztia egyik legfőbb támasza. Ez súlyosan
veszélyeztette a brit befolyást is Jordániában.
Ennek ellensúlyozására a britek megpróbálták az iraki csapatokat Irakból, ahol Nuri al-Said kormánya még mindig
barátságos volt Nagy-Britanniával, Jordániába irányítani, ahol Husszein király támogatására lehetett volna felhasználni őket,
és esetleg az 1956 októberi jordániai választások várható Nasszer- és britellenes eredményének megakadályozására.
Ugyanezen okból Sir Anthony Eden brit miniszterelnök egyre inkább Izrael-ellenes magatartást tanúsított, ami Ige5 végén
csúcsosodott ki, amikor azt javasolta, hogy az izraeli határt úgy rajzolják át, hogy néhány vitatott területet Jordániának
adjanak. Mivel Izrael már akkor is nagy fenyegetésnek volt kitéve Egyiptom és Jordánia részéről egyaránt, 1956-ban tovább
folytatta a fegyverkezést, és teljesen világossá tette, hogy minden lehetséges módon ellenezni fogja az arab államok
bármilyen egyesülését, és különösen minden olyan lépést, amely az iraki és jordániai fegyveres erők egyesítésére vagy
egyiptomi parancsnokság alá helyezésére irányul.
Ebben a feszült helyzetben Dulles hirtelen felborította az egyensúlyt azzal, hogy visszavonta az Egyesült Államoknak az
asszuáni gát építéséhez nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozó ajánlatát. Erre az 1956. július 19-i döntésre Nasszer július
26-án, Farouk király elűzésének negyedik évfordulóján a Szuezi-csatorna Társaság hirtelen államosításával válaszolt, hogy
annak nyereségét Egyiptom a nagy gát finanszírozására fordíthassa.
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1956 júliusa és októbere között a Közel-Keleten egyre súlyosbodó válság volt, mivel az összes érintett állam súlyos hozzá
nem értéssel kezelte a nehéz helyzetet.
Kétségtelen, hogy Egyiptomnak joga volt államosítani egy olyan egyiptomi vállalatot, mint a Szuezi-csatorna Társaság, és a
külvilágnak csak az volt a kettős érdeke, hogy a nyilvántartott tulajdonosok megfelelő kártérítést kapjanak, és hogy a
csatornán keresztül történő fordítási műveleteket minden hajózás számára hatékonyan végezzék. A britek kezdettől fogva
más alapon foglaltak állást, tévesen azt állítva, hogy a társaság nem egyiptomi vállalat, hanem nemzetközi szervezet, hogy az
egyiptomiak egyáltalán nem működtethetik, és hogy Nagy-Britannia szükség esetén erőszakkal fogja megakadályozni, hogy
Nasszer megszerezze a csatorna feletti ellenőrzést. Franciaország támogatta Nagy-Britanniát, főként azért, mert le akart
csapni Nasszerre a franciaellenes algériai lázadóknak (FLN) nyújtott segítségéért. Izrael e kettőt támogatta, miközben
teljesen független politikát folytatott, mert egyre inkább meg volt győződve arról, hogy államként való fennmaradása attól
függ, hogy ki tud-e törni az arab államok növekvő bekerítéséből.
Dulles, miután előidézte a válságot, mindkét oldalt igyekezett megnyugtatni, nem volt hajlandó támogatni Nagy-Britannia
érveit, de nyilvánosan nem volt hajlandó feladni azokat. Ennek megfelelően, mint mindig, Dulles a legtöbbet azzal töltötte,
hogy megpróbált valami olyan szóbeli formulát találni, amely elsimítja a nézeteltéréseket. Bár nem volt hajlandó támogatni
Nagy-Britanniát és Franciaországot, mert attól tartott, hogy ez Nasszer Moszkva felé terelné, az arab államokat nem tudta
támogatni, mert a Szovjetunióval folytatott amerikai harcban szüksége volt Franciaországra és Nagy-Britanniára. Ennek
eredményeképpen ambivalens és változékony tettei és nyilatkozatai mindkét oldalt elidegenítették egymástól.
Miközben a vita a nyilvánosság előtt, titkos konferenciákon és az ENSZ-ben is folyt, a csatorna tovább működött, a díjak
mintegy egyharmadát (beleértve az amerikai hajókét is) az új egyiptomi csatornahatóságnak fizették, a többit pedig a régi
társaságnak. A britek ragaszkodtak ahhoz, hogy az egyiptomiak képtelenek a csatorna üzemeltetésére.
csatornát, és ezt bizonyítandó 1956. szeptember 15-én visszahívták az összes brit ellenőrzés alatt álló révkalauzt és műszaki
kezelőt, és egyúttal megkérdőjelezték az új adminisztráció hatékonyságát azzal, hogy nagyszámú angol és francia hajót
mutattak be áthaladásra.
Ez a kísérlet a Whitehall által a régi Szuez Társaságtól elfogadott elfogult információkon alapult. Valójában tévesnek
bizonyult, mert a megmaradt "egyiptomi" pilóták egy nap alatt ötven hajót vezettek át sikeresen a csatornán. A helyettesítő
pilótákat a világ minden táján hirdetések útján, igen magas bérekért szerezték meg.
E technikai probléma megoldása után már csak a második probléma maradt - a korábbi tulajdonosok kártalanítása. Mivel
Egyiptom rendelkezett a kifizetéshez szükséges pénzeszközökkel, a gyakorlati és jogi válságnak véget kellett volna vetni.
Nagy-Britannia és Franciaország azonban továbbra is eltökélten arra akarta kényszeríteni Egyiptomot, hogy elfogadja a
csatorna valamiféle nemzetközi ellenőrzését, és mindkét országban sokan elhatározták, hogy megalázzák Nasszer
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megalázását és bukását idézik elő, hogy véget vessenek a két korábbi birodalmi hatalom elleni intrikáinak az arab világban,
különösen az olajban gazdag Közel-Keleten és Algériában. Emiatt a két régi szövetséges továbbra is sürgette a nemzetközi
csatornahatóságot, és saját fegyveres erőiket készítette fel a Közel-Keleten a nemzetközivé válás kikényszerítésére.
Miközben az ENSZ-ben és másutt még folytak a konferenciák, a leszámolást - London és talán Párizs várakozásainál
valamivel korábban - Izrael előidézte...
A szuezi válság idején az Izrael egészen különálló problémája egyre intenzívebbé vált, egyre gyakoribbá váltak az Izrael
elleni arab támadások és az egyre erőszakosabb izraeli megtorlások. A helyzetet bonyolultabbá tette az Izraelnek nyújtott
francia támogatás és újrafegyverkezés, szemben a Jordániának és Iraknak nyújtott folyamatos brit támogatással. Izrael
biztosnak érezte, hogy Nasszer teljes győzelme a csatornaválságban arra ösztönözné őt, hogy általános arab támadást
szervezzen Izrael ellen. Nasszer bajkeverő hajlamaira már a csatornaválság alatt is fény derült, amikor a franciák október 18án elfogtak egy egyiptomi hajót, amely hetven tonna fegyvert csempészett az algériai lázadóknak. Két nappal korábban egy
titkos angol-francia konferencia Párizsban megvitatta a helyzetet, és valószínűleg úgy döntött, hogy a két nagyhatalom a rend
helyreállítása ürügyén Egyiptom elleni támadással avatkozik be, ha arab-izraeli háború kezdődik. Valószínűleg valamikor
novemberben számítottak erre a megmozdulásra, és nem álltak teljesen készen, amikor az október 28-án elkezdődött.
Az 1956. október 21-i jordániai választások a Nyugat-ellenes, Nasszer-párti aktivista pártok győzelmét hozták, akik az angoljordán szövetség felülvizsgálatát ígérték. Két nappal később egyiptomi és szíriai katonai missziók érkeztek Jordániába, és
azonnal felállítottak egy közös egyiptomi-jordániai-szíriai katonai parancsnokságot, amelynek főparancsnokává egy
egyiptomit jelöltek ki az Izraellel való jövőbeli ellenségeskedésekhez. Ugyanezen a napon kezdődött a szovjet fegyveres
beavatkozás Magyarországon a budapesti felkelés leverésére. A következő napon egyiptomi portyázók kezdtek behatolni
Izraelbe, és megkezdődött Izrael mozgósítása. Négy nappal később, 29-én Izrael megtámadta Egyiptomot, és azonnal
látványos előrenyomulásba kezdett a Sínai-sivatagon keresztül a Szuezi-csatorna és Kairó felé.
A kilencnapos izraeli sínai hadjárat ragyogó katonai siker volt. Az egyes egyiptomiak és a kisebb egységek gyakran hevesen
harcoltak, de a parancsnokság alkalmatlan volt, a morál szinte teljesen hiányzott, és a kiképzés is hasonlóan rossz volt. Egész
egységek menekültek el, mint
és az újonnan szerzett nehéz felszerelés nagy része használatlanul maradt. Október 30-án közös angol-francia ultimátumot
küldtek Izraelnek és Egyiptomnak, amelyben felszólították őket, hogy hagyjanak fel minden háborús akcióval, vonják vissza
erőiket legalább tíz mérföldre a csatornától, és engedélyezzék három csatornapont, Port Said, Ismailia és Szuez ideiglenes
megszállását angol-francia erők által. Izrael elfogadta az ultimátumot, amíg nem vált világossá, hogy Egyiptom nem fogadja
el. Utóbbit brit repülőgépek támadták meg nem sokkal az ultimátum október 31-i lejárta után, de a szövetséges ejtőernyősök
csak november 5-én szálltak le, és Egyiptom tengeri angol-francia1 inváziója csak november 6-án kezdődött meg.
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Az Egyesült Államok külügyminisztériuma dühöngött a dühtől, amit brit alattomosságnak és angol-izraeli összejátszásnak
tekintett, hogy a nyugati szövetségen és a kollektív biztonsági rendszeren kívül háborút indítsanak (olyan intézkedések,
amelyek Dulles számára mindig is elfogadhatónak tűntek, ha az Egyesült Államok a Formosa-szorosban vagy más,
elsődleges amerikai érdekeltségű területeken alkalmazza őket). Október 30-án Dulles megpróbált keresztülvinni az ENSZ
Biztonsági Tanácsán egy Izraelt elítélő határozatot, és arra kérte az ENSZ minden tagját, hogy állítsák le az Izraelnek nyújtott
katonai, gazdasági vagy pénzügyi támogatást. Ezt az angol-francia vétó 7-2 arányban meghiúsította. Nagy-Britannia, a
Nemzetközösség és maga a londoni kabinet is erősen megosztott volt, míg a világ közvéleménye határozottan ellenezte, hogy
bármelyik állam erőszakot alkalmazzon. Londonban két miniszter lemondott, mások pedig ezzel fenyegetőztek.
November 2-án az ENSZ Közgyűlése az eddigi legnagyobb többséggel, 64-5 arányban elfogadta a Dulles-határozatot, amely
azonnali tűzszünetet követelt a Közel-Keleten. Egyiptom és Izrael november 5-én elfogadta, míg az angol-francia erők
másnap megállították előrenyomulásukat Port Szaidtól huszonhárom mérföldre délre. Az izraeli erők már a Sínai-félszigeten
túl voltak. Tartósabb jelentőségű, hogy a Szírián keresztül a levantei tengeri kikötőkbe olajat szállító kőolajvezetékek és
szivattyúállomások megsemmisültek, és az Egyiptom által a Csatornában elsüllyesztett több tömbhajó elvágta a közvetlen
útvonalakon Nyugat-Európába irányuló közel-keleti kőolajszállításokat. A legfontosabb azonban az volt, hogy a
Franciaországot és Angliát párhuzamosan fenyegető amerikai-szovjet fenyegetések és a Magyarország elleni egyidejű szovjet
támadás tartósan megosztotta a két nagy szuperhatalmi tömböt, és nagymértékben felerősítette a köztük lévő független
harmadik tömb kialakulásának lendületét. A két széteső szuperhatalmi tömb közötti egyre függetlenebb ütközőhatár
kialakulása a világtörténelem következő hét évének kiemelkedő jellemzője lett a szovjet-amerikai rakéta- és űrverseny (19561963) félelmetes égboltja alatt.
A szuezi válság felszámolása csak 1958 végére fejeződött be, de a köztes időben az egész Közel-Kelet folyamatos zűrzavara
szinte teljesen elfedte a felszámolás folyamatát. E zűrzavar nagy része abból fakadt, hogy a nyugati hatalmak nem kezelték
megfelelően a térség nagyon is valós problémáit. E problémák száma négy volt: (1) a térség gazdasági szegénysége,
különösen az egyiptomi élelmiszerválság; (2) Izrael kérdése;
3. a brit hatalom hanyatlása, ami politikai instabilitáshoz vezetett; és 4. a francia pozíció kihívása a muszlim ÉszakAfrikában, különösen Algériában. A brit és francia befolyás csökkenése a második világháború következménye volt, és
különösen annak a döntésnek, hogy a brit és a francia nép inkább a szociális jólétre fordította vagyonát, mint a birodalmi
pozíciójának megőrzésére irányuló erőfeszítésekre. Ez hatalmi vákuumot hagyott maga után, mivel az arab államok
nyilvánvalóan képtelenek voltak fenntartani a rendet a térségben, sőt még önmagukat sem tudták kormányozni, és sem az
Egyesült Államok, sem a Szovjetunió nem volt hajlandó belevágni a térség politikai stabilitásának fenntartása szinte
megoldhatatlan problémájába, illetve nem engedte, hogy a másik szuperhatalom erőfeszítéseket tegyen ennek érdekében.
Nagy-Britannia erőtlen erőfeszítéseket tett, hogy megőrizze befolyását Jordániában, Irakban, Dél-Arábiában és a Perzsaöbölben. Legalábbis Jordánia és Irak esetében ez nem érte meg az erőfeszítést, és kudarcra volt ítélve, amint az Glubb pasa
1956. márciusi kiűzésével, valamint az iraki monarchia és Nuri al Said 1958. júliusi megdöntésével világossá vált.
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Az amerikai közel-keleti politika egy sor olyan feltételezésen alapult, amelyek annyira távol álltak az igazságtól, hogy nem
lehetett sikeres politikát alapozni rájuk. Ezek a következők voltak: (1) hogy a Közel-Kelet olyan terület, ahol a Szovjetunió
azonnali behatolást és felforgatást tervez a kommunizálás érdekében; (2) hogy az arab világ egységes tömb, jelentős saját
belső erővel, amely csatlakozna a szovjet blokkhoz (vagy legalábbis hozzájárulna annak erejének növeléséhez), ha nem
békítenék meg folyamatosan engedményekkel;
hogy a Közel-Kelet semleges politikája nem volt megvalósítható vagy elfogadható a Nyugat számára;
hogy az arab népek tömegeinek közvéleménye bizonyos jelentőséggel bír az arab államok politikájának kialakításában; és (5)
hogy az arab államok felfegyverzése hozzájárulna ahhoz, hogy ellen tudjanak állni a szovjet behatolásnak és a térség politikai
stabilitásához.
Mind az öt feltételezés nem volt igaz. A Szovjetuniónak 1948 után nem voltak jelentős tervei a Közel-Kelet
kommunizálására, felforgatására vagy behatolására, és nagyon szerette volna, ha stabil és semleges területté válik, hogy az
Egyesült Államoknak ne legyen ürügye az ottani beavatkozásra. Ráadásul az arab államok nem voltak sem egységesek, sem
erősek, hanem sokfélék, tele voltak kölcsönös gyűlölettel és kicsinyes féltékenységgel, és szinte teljesen képtelenek voltak
blokkként fellépni, még akkor is, ha elsődleges érdekeik veszélyben voltak. Valójában az egyetlen közös érdekük az Izrael
iránti gyűlölet, a függetlenség és semlegesség iránti vágy, valamint a gazdasági segélyek iránti vágy (mindenféle politikai
kötelezettségvállalás nélkül) bárkitől, aki ezt megadná. Az arab népek előző mondatban leírt közvéleménye kevés befolyással
bírt a helyi politikai hatalomnak a helyi fegyveres erők kezében való összpontosításával szemben, amelyek - talán magát
Nasszer kivételével - korrumpálhatók voltak. Az arra irányuló erőfeszítések, hogy felfegyverezzék ezeket az erőket egy nem
létező szovjet fegyveres fenyegetés ellen, semmit sem járultak hozzá ahhoz, hogy képesek legyenek megvédeni magát a
területet, és csupán növelték a korrupciójukat, a népre nehezedő gazdasági terheket és a terület politikai instabilitását azáltal,
hogy növelték az egymás vagy Izrael fenyegetésére való képességeiket.
Dulles közel-keleti politikája következetesen az ellenkezője volt annak, aminek lennie kellett volna. Az arab államok
esetleges szövetsége vagy felfegyverkezése semmit sem tudott volna hozzájárulni ahhoz, hogy a térség képes legyen
ellenállni a kommunizmusnak, és az arab államok sem járulhattak volna hozzá mással, mint fejfájással a Kremlnek, ha
Washington politikája "Oroszország karjaiba hajtotta volna őket". A térség átfogó védelmét Etiópiára, Izraelre és
Törökországra kellett volna alapozni; az arab államoknak meg kellett volna adni a függetlenséget, semlegességet és
gazdasági támogatást, amit akartak. Ez utóbbinak az Asszuáni-gátra és egy Jordán-völgyi Hatóságra (a TVA-hoz hasonlóan)
kellett volna összpontosítania Jordánia, Izrael és Szíria kölcsönös hasznára, cserébe azért, hogy az arab államok elfogadják
(1) a békeszerződést.
Izraellel és (2) az izraeli háború elől menekülő arabok letelepítését a Jordán-völgyi projekt által biztosított új mezőgazdasági
földekre. Végül pedig az Egyesült Államoknak egyoldalúan ki kellett volna jelentenie, hogy minden szükséges erőt bevet,
hogy megakadályozzon minden szovjet behatolást a Közel-Keletre vagy Izrael függetlensége elleni támadást. Kiegészítő, de
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valószínűleg megvalósíthatatlan projektként az Egyesült Államoknak törekednie kellett volna az egész Közel-Kelet hatalmas
olajbevételeinek összevonására, hogy az arab világ kereskedelmén és szabad bevándorlásán alapuló arab gazdasági közösség
keretein belül forrásokat biztosítson a térség egészének gazdasági újjáépítéséhez.
A közel-keleti probléma és a szuezi válság ilyen progresszív megoldása helyett az Egyesült Államok az ENSZ-en keresztül
az alapvetően bizonytalan status quo ante bellum visszaállítására törekedett mindenféle garancia nélkül. Az igazi nehézséget
Izrael jelentette, amely hónapokig nem volt hajlandó feladni az általa elfoglalt területeket anélkül, hogy cserébe ne kapna
valamilyen megoldást sérelmeire. Ezek a sérelmek a következők voltak: (1) az arab államok elutasítása, hogy békeszerződést
kössenek vagy elfogadják Izrael létezését az 1948-as háború befejezésével, (2) Izrael arab gazdasági, társadalmi és politikai
blokádja, amely magában foglalta a világ összes olyan üzleti cégének bojkottját, amely Izraellel üzletelt, (3) a Szuezicsatorna megtagadása izraeli hajók vagy azonosítható izraeli áruk számára 1948 óta, (4) az izraeli hajózás vagy halászat
állandó zaklatása az Akabai-öbölben és a Jordán folyón, és (5) a Szuezi-csatornán való áthaladás.
az 1948-as fegyverszünet értelmében Egyiptom által megszállt, nem egyiptomi terület, a Gázai övezet felhasználása Izrael
elleni gerillatámadások alapjául.
Végül az amerikai nyomás és az ENSZ-en keresztül a világ közvéleménye arra kényszerítette Izraelt, hogy jelentős garanciák
nélkül feladja az általa elfoglalt területeket, beleértve a Gázai övezetet és az Akabai-öböl partjait. Az ENSZ sürgősségi erőit
(UNEF) küldték ki az egyiptomi területek és a Gázai övezet kiürítésének felügyeletére, Washington súlyos, nem hivatalos
jellegű gazdasági és pénzügyi fenyegetéseinek nyomására. E fenyegetések hatékonysága azon a tényen alapult, hogy az egész
izraeli gazdaság az Egyesült Államokból érkező magánpénzek áramlásától függött, míg az Egyiptom elleni brit támadásról
nagyrészt a brit dollár- és aranytartalékok elszívása miatt mondtak le, amelyek 1956 szeptember-novemberében 420 millió
dollárral csökkentek.
Az amerikaiak szankciókkal való fenyegetése saját barátaik és szövetségeseik ellen Egyiptom miatt, éppen akkor, amikor
nem tett semmit a Magyarország elleni szovjet támadás miatti szankciók kivetéséért, és az, hogy Magyarország miatt nem
voltak hajlandók együttműködni a Szovjetunióval a Közel-Kelet stabilizálásában, a politikai fantázia furcsa képét mutatta
1956 végére. Az Egyesült Államok által a nyugati hatalmakkal szemben alkalmazott nyomásgyakorlási módszerek egyike az
volt, hogy támogatta Egyiptomot abban, hogy ne engedélyezze a Szuezi-csatorna bármiféle szabaddá tételét mindaddig, amíg
a csapatok Egyiptomból való kivonulása meg nem történik. Ez természetesen fokozta a közel-keleti fűtőolajhiányt
Európában, ahogy a tél mélyült. Az angol-francia csapatok 1956. december 22-i, és az izraeli csapatok 1957. március 8-i
evakuálása lehetővé tette a csatorna megtisztítását és az Izraelre nehezedő egyiptomi blokádnyomás újbóli bevezetését. A
köztes időben a térség minden valós problémáját figyelmen kívül hagyó amerikai álláspontot 1957 januárjában az
úgynevezett Eisenhower-doktrína formájában fogalmazták meg. A problémát kizárólag a kommunizmussal szembeni katonai
ellenállás szempontjából tekintve ez a doktrína támadta a Szovjetuniót, és azzal fenyegetőzött, hogy az Egyesült Államok
fegyveres erőit a térség bármely "szabadságszerető nemzetének védelmére használja .
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. . akik ilyen segítséget kérnek a nemzetközi kommunizmus által irányított bármely nemzet nyílt fegyveres agressziójával
szemben "
Erre a nem konstruktív ígéretre válaszul a Szovjetunió 1957 februárjában négy hatalom (Oroszország, az Egyesült Államok,
Nagy-Britannia és Franciaország) közös erőfeszítéseit javasolta a Közel-Kelet hat elv alapján történő újjászervezésére: (1) az
ottani viták békés rendezése,
(2) a belügyekbe való be nem avatkozás, (3) lemondás minden olyan törekvésről, amely a közel-keleti országokat a
nagyhatalmak katonai blokkjaiba akarja beolvasztani, (4) a külföldi katonai támaszpontok és az ott állomásozó csapatok
eltávolítása a térségből, (5) a fegyverszállítások kölcsönös tilalma, és (6) a gazdasági fejlődés előmozdítása politikai és
katonai összefonódások nélkül.
Ezt az ígéretes szovjet ajánlatot, amelyből a Közel-Kelet valódi problémáinak valamilyen rendezését lehetett volna kialkudni,
az Egyesült Államok visszautasította; ehelyett az Eisenhower-doktrínát - a nyílt kommunista fenyegetés egyértelmű hiánya
ellenére - Egyiptom és Szíria ellen alkalmazták Jordánia és Libanon vonatkozásában.
A jordániai monarchia teljes mértékben a hadseregtől függött, amely viszont teljes mértékben a Nagy-Britanniától kapott
pénzügyi támogatástól függött. Ezt a támogatást (amely évi 12 millió fontot tett ki) az 1956 októberében megválasztott új
parlament megszüntette. Szíria és Szaúd-Arábia, amelyeknek már voltak csapatai jordániai földön, Egyiptommal közösen
folytatták a támogatást. A növekvő egyiptomi és szovjet befolyás elől menekülve Husszein király elbocsátotta
miniszterelnökét, és Washingtonból kért segítséget. Az ellenzéki csoportok lázadásai hadiállapothoz, az Eisenhower-doktrína
keretében 10 millió dolláros támogatáshoz és az amerikai hatodik flotta Levantéba történő áthelyezéséhez vezettek Husszein
támogatására (1957 áprilisában).
Szaúd-Arábia és Egyiptom rivalizálását a többi arab országban való befolyásért az Egyiptom-Szíria gazdasági unió r9S7
szeptemberében, a szovjet blokk által Szíriának nyújtott 112 millió dolláros kölcsön, és (1958 februárjában) a két ország
Egyesült Arab Köztársasággá való egyesülése jellemezte. Irak és Jordánia erre egy nagyon efemer Arab Föderációval
válaszolt. 1958 tavaszára Nasszer Szíria kivételével minden szomszédos államával vitába keveredett. Júliusban Irakban a
Nasszer-párti tisztek katonai puccsa eltörölte a monarchiát, meggyilkolta Nuri al Saidot és legfőbb támogatóit, és azzal
fenyegetett, hogy megdönti a libanoni elnök, Chemoun bizonytalan kormányát. Ennek megakadályozására amerikai erők
szálltak partra Libanonban még azon a héten (július 15-17.), amikor az ENSZ helyszíni bizottsága arról számolt be, hogy
egyáltalán nem volt bizonyíték arra, hogy külső erők megpróbálták volna felforgatni Libanont. A következő napon a
jordániai Husszein egy brit ejtőernyős brigádot kért és kapott, hogy megvédje pozícióját.
Hruscsov ismét felhívást intézett egy közel-keleti nagyhatalmi konferencia összehívására (ezúttal India bevonásával), de
Washington kitérések és jogi akadályok sorával találkozott. Az Egyesült Államok nem volt hajlandó az ENSZ-en kívül
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cselekedni, és a felvetés végül augusztusban egy sor vádaskodó levélben végződött. Az ENSZ-közgyűlés rendkívüli
ülésszakán Dag Hammarskjöld főtitkárt küldték közel-keleti misszióba, amely 1958 novemberére ki tudta telepíteni a
csapatokat Libanonból és Jordániából.
Ez a zűrzavar a muszlim államokban a szovjet-amerikai rakétaverseny (1956-1963) későbbi időszakában is folytatódott. Az
1958 februárjában létrehozott Egyiptomi és Szíriai Egyesült Arab Köztársaságot Szíria felbontotta, miután 1961
szeptemberében egy katonai puccs megdöntötte a szíriai kormányt. Egy újabb szíriai katonai felkelés 1963 elején bejelentette
az újjáalakulását, de a belső ellenzék, főként a Ba'ath-párt részéről, megakadályozta ezt. Irakban az 1958 júliusában Abdul
Karim Qassim tábornok vezette katonai felkelés viszonylag kommunista és Nasszer-ellenes alapon maradt fenn, amíg 1963.
február 8-9-én egy véres katonai felkelés meg nem döntötte.
Tizenkilencedik rész - Az új korszak: 1957-1964 71. fejezet - A nukleáris patthelyzet növekedése
Az 1953 és 1963 közötti évtized a modern történelem legkritikusabb évtizede volt. Hogy az ember képes volt sikeresen
átvészelni, az a szerencséjének és józan eszének volt köszönhető. A nukleáris háború elkerülését és a fejlett ipari nemzetek
gazdasági jólétének rendkívüli fellendülését ebben az évtizedben az akut társadalmi dezorganizáció folyamatos növekedése
és az ideológiai zűrzavarok még akutabb növekedése ellensúlyozta.
Ennek ellenére az ember túlélte, és 1963-ra egy új korszak kezdetén állt, amely nagyrészt az Egyesült Államok és a
Szovjetunió közötti hidegháború enyhülésén, valamint a politikai enyhülés és a gazdasági jólét együtteséből adódó
lehetőségeken alapult, hogy tegyenek valamit az elmaradt társadalmi és szellemi problémák ellen.
Az évtized egésze két részre esett, 1956 körül kettévált. Az első három évet a folyamatos "versenyfutás a H-bombáért"
jellemezte, és az 1953-as korai termonukleáris robbantásoktól a repülőgépről ledobható fúziós bomba 1956-os
megvalósulásáig terjedt. A következő hét évet a rakétaverseny töltötte ki, és az 1962 október-novemberi kubai
rakétaválságtól Kennedy elnök 1963 novemberében bekövetkezett haláláig tartó évben érte el tetőpontját és lezárását.
Ehhez a fegyverfejlesztésen alapuló felosztáshoz szorosan kapcsolódott az évtizednek az amerikai stratégiai politika
változása által némileg késleltetett két részre osztása. Itt a választóvonal 1960 körül volt, és a John Foster Dulles nevéhez
fűződő "masszív megtorlás" stratégiájától a Kennedy elnök új, demokrata kormányához kötődő "fokozatos elrettentés"
stratégiájára való áttérés jelzi. Az 1960-as váltás azonban csak véletlenül kapcsolódott az abban az évben tartott
elnökválasztáshoz és az azt követő kormányváltáshoz a Fehér Házban. Az 1960-as valódi változást, mint látni fogjuk, a két
nagy szuperhatalom interkontinentális termonukleáris csapásmérő képességének akkori teljes megvalósulása hozta. Az így
1960-ra elért "terror egyensúlya" közvetlenül vezetett az 1962-es rakétaválsághoz és az 1963-as termonukleáris
patthelyzethez. Ezek a fejlemények pedig a világ minden területének politikai és ideológiai struktúrájában jelentős
változásokat eredményeztek, olyan változásokat, amelyek még mindig tartanak.
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A változó hatalmi egyensúly
Amint láttuk, a védelem területén az 1953 és 1960 közötti egész időszakot az úgynevezett "New Look" uralta, a
republikánusok azon törekvése, hogy az amerikai védelmi erőfeszítések költségeit a "megfékezésről" a masszív megtorlásra
való áttéréssel csökkentsék. Ez az amerikai védelmi költségvetés csökkentésével járt, az utolsó négy Truman-költségvetés
(1949-1953) évi átlagosan 43 milliárd dollárról az 1954-1960 közötti hat Eisenhower-költségvetés alatt átlagosan évi 37,4
milliárd dollárra. Ebben a folyamatban az amerikai katonai létszámot 3,7 millió főről ',5 millióra csökkentették az 1953.
január és 1959. január közötti hat év alatt. A külföldi gazdasági segítségnyújtás egyre kisebb hangsúlyt kapott.
Így a szovjet agresszió elrettentésére irányuló erőfeszítések egyre inkább a SAC bombázók által a szovjet haza ellen intézett
amerikai atomtámadás fenyegetésére épültek, és kevésbé az amerikai készségre, hogy a szovjet erőkkel a szárazföldön
találkozzanak, vagy hogy gazdasági vagy más segélyek révén harmadik hatalmakat nyerjenek meg a mi oldalunkra. Dulles,
aki a világot fekete-fehérben látta, nem volt hajlandó elismerni senkinek a semlegességhez való jogát, és megpróbált minden
államot arra kényszeríteni, hogy a hidegháborúban az amerikai oldalra álljon, vagy külső sötétségre legyen ítélve.
Miután így két tömbre osztotta a világot, igyekezett közöttük egy folyamatos papírgátakból álló körpályát felállítani a szovjet
tömb szárazföldi határai mentén a Balti-tengertől Európán és Ázsián át a Távol-Keletig. A gát fő részei az Észak-atlanti
Szerződés Szervezete (NATO) Európában (1949), a Közel- és Közép-Keleten a Központi Szerződés Szervezete (CENTRO)
(1955), a Távol-Keleten pedig a Délkelet-ázsiai Szerződés Szervezete (SEATO) (1954) voltak. Elméletileg a papírgátat
Törökországnak a NATO-ban és a CENTRO-ban, valamint Pakisztánnak a CENTRO-ban és a SEATO-ban való jelenléte
tette folytonossá.
Dulles nem sokat törődött a szovjet blokk körül ezt a papírgyűrűt alkotó államok katonai erejével, gazdasági jólétével vagy
politikai demokráciájával, mivel legfőbb funkciójuk az volt, hogy egy olyan papírgátat képezzenek, hogy Oroszország vagy
szatellitjei bármilyen kifelé irányuló mozgása a papír áttörésével beindítsa azt a kioldódrótos áramkört, amely Amerika
nukleáris megtorló erejét a szovjet hazára vetette. Elméletileg ez a stratégiai politika azt jelentette, hogy a Szovjetunió vagy
valamelyik szatellitállamának bármilyen kifelé irányuló mozgása valamely távoli dzsungelben vagy Közép-Ázsia valamelyik
kopár hegycsúcsán az Egyesült Államok által kezdeményezett totális nukleáris háborúhoz vezethet, amely teljesen elpusztítja
az általunk ismert európai civilizációt. 1960-ig ugyanis a szuperhatalmak bármelyike csak nagyon korlátozottan volt képes
saját területéről közvetlenül támadni a másikat, és ennek megfelelően a két szuperhatalomnak európai vagy távol-keleti
támaszpontokról kellett csapást mérnie, illetve csapást mérnie.
Ez a változás, amely az 1956-1962 közötti időszakban következett be, nagy jelentőségű, mivel ez azt jelentette, hogy a
Szovjetunió és az Egyesült Államok képessé váltak arra, hogy közvetlenül csapást mérjenek egymásra, és nem kellett
azonnal harmadik hatalmakat is bevonniuk a vitáikba. Fegyveres szempontból ez amerikai részről három változást jelentett:
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(1) az emberes bombázó repülőgépek terén a nagy hatótávolságú B-47-esekről az interkontinentális hatótávolságú B-52esekre és B-58-asokra való áttérést; (2) a rakéták terén a középhatótávolságú ballisztikus rakétákról (IRBM-ek), mint például
a Thor vagy a Jupiter, amelyeknek Törökországban, Olaszországban vagy Nagy-Britanniában kellett állomásozniuk ahhoz,
hogy elérjék a Szovjetuniót, az interkontinentális ballisztikus rakétákra való áttérést
rakétákig (ICBM), mint például a Minuteman vagy az Atlas, amelyek az Egyesült Államokban lévő indítóállásokról
csapódhattak be a Szovjetunióba; és (3) a nukleáris meghajtású Polaris tengeralattjárók megjelenése 1960 körül, amelyek
tizenhat nukleáris fegyverzettel felszerelt rakétája az eurázsiai szárazföldet határoló tengereken lévő víz alatti pozíciókból
csapódhatott be a Szovjetunióba.
Ez az amerikai képesség, hogy Észak-Amerikából csapást mérjenek a szovjet hazára, nem valósult meg ilyen gyorsan és
ilyen maradéktalanul az orosz oldalon, még az 1963-as nukleáris patthelyzet eléréséig sem. Ennek következtében a
Szovjetunió csak úgy tudott csapást mérni az Egyesült Államokra, hogy támaszpontjait vagy NATO-szövetségeseit, illetve a
Távol-Keleten lévő szövetségeseit támadta meg. Eleinte, az 1950-es években egy ilyen szovjet ellencsapás nagyrészt a
Közép-Európán nyugat felé Közép-Európán keresztül benyomuló szovjet szárazföldi erőkkel történt volna, de az 1950-es
évek végére, ahogy a szovjet stratégiai csapásmérő erők megerősödtek a Tu-16-hoz hasonló stratégiai bombázó repülőgépek
és IRBM-ek beszerzésével, ez a szovjet ellencsapás Amerika masszív megtorlására Európa nagy részének nukleáris
megsemmisítését és radioaktív szennyezését eredményezte volna. Az amerikai megtorló erő fokozatos eltolódása a közepes
hatótávolságról az interkontinentális hatótávolságra (1962-ben) csökkentette az Európára nehezedő szovjet nyomást azáltal,
hogy csökkentette Amerika európai bázisainak jelentőségét. Ennek számos jelentős következménye volt Európa valamennyi
nemzetére, mind a kommunista, mind a nyugati nemzetekre nézve.
A rakétaverseny kulcsa azon a tényen nyugodott, hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió ellentétes utakon haladt a
nukleáris fegyverekkel felszerelt rakéták megszerzésére irányuló erőfeszítéseik során. Az egyik alapvető probléma az volt,
hogy hogyan lehet az 1945-ös amerikai A-bombát a német V-2 rakétával kombinálni. Mivel az A-bomba egy 5 láb széles és
10 láb hosszú, tojás alakú tárgy volt, amely 9000 fontot nyomott, a V-2 pedig csak 1700 font robbanófejet tudott 200
mérföldre vinni, a probléma nem volt egyszerű. A szovjet kormány a rakéta teljesítménye és a nukleáris hasznos teher közötti
szakadékot úgy igyekezett áthidalni, hogy egy erősebb rakéta kifejlesztésén dolgozott, míg az amerikai tudósok a légierő és a
repülőgépipar ellenállása ellenére a kisebb bombák megszerzésével igyekeztek áthidalni a szakadékot. A verseny eredménye
az lett, hogy a Szovjetunió 1957-1962 között nagyon nagy hordozórakétákkal rendelkezett, amelyekkel előnyre tett szert a
tárgyak űrbe vagy ballisztikus Föld körüli pályára juttatásáért folytatott versenyben, de ezek nagyon drágák voltak, nem
lehetett őket nagy számban gyártani, és nagyon körülményes volt a telepítésük vagy a mozgatásuk. Az Egyesült Államok
ezzel szemben hamarosan rájött, hogy mindenféle méretű bombával rendelkezik, egészen a kicsikig, amelyeket a szárazföldi
harcokban taktikai fegyverként használhatnak a csapatok, és amelyeket dzsipeken lehet mozgatni.
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A bomba méretének csökkentésére vonatkozó amerikai döntés következményeként (amely döntésért nagyrészt a nagy tudós,
Robert Oppenheimer volt a felelős), az 1960-as évek elejére az Egyesült Államok nagyszámú, különböző méretű
robbanófejet gyártott, amelyeket a taktikai rakétáktól és ágyúktól kezdve a Polaris rakétákon, mindenféle méretű
repülőgépeken és rakétákon át a mindenféle hatótávolságú rakétákig, egészen a gigantikus SAC bombázók vagy ICBM-ek
által szállított városromboló bombákig mindenféle járművekkel lehetett célba juttatni.
Úgy tűnik, hogy a szovjet sikerek az A-bomba 1949-es megszerzésében, az 1953-as H-bomba ledobásában és az 1957-es
nagy teljesítményű rakétahajtóműveivel való megdöbbenésben nemcsak az Egyesült Államokat riasztották meg, hanem
magát a Kremlt is abba a téves gondolatba ringatták, hogy a rakétás atomfegyverek kifejlesztésében megelőzte az Egyesült
Államokat.
Ez az úgynevezett "rakétahátrány" téves elképzelés volt, mivel az amerikai nukleáris anyaggyártás 1950-ben megkezdett
hatalmas mértékű bővülése és a nukleáris robbanófejek méretének egyidejű csökkentése 1959-re az Egyesült Államokat a
"nukleáris bőség" és a "túltengő kapacitás" olyan állapotába hozta, amely a Szovjetunió számára komor problémát jelentett.
Furcsa módon éppen ekkor (1957 végén) két amerikai tanulmány (a Gaither-jelentés és a Rockefeller Brothers Fund speciális
tanulmányi projektje) is azt sugallta, hogy az Egyesült Államok rakétakapacitása a Szovjetunióval szemben
rakétakapacitásban elmarad a Szovjetuniótól. Ez az ítélet, amely nyilvánvalóan a szovjet rakétahajtóművek méretének
túlhangsúlyozásán alapult, főszerepet játszott az 1960-as amerikai elnökválasztási kampányban, valamint Hruscsov és
társainak 1957-1961 közötti túláradó önbizalmában.
A helyzet realitását Moszkvában nyilvánvalóan csak 1961-ben ismerték fel, amikor is az félelem hideg sokkjával hatolt át a
Szputnyik I. (1957 októbere) és a sikeres holdkilövés, a Lunik II. (1959 szeptembere) sikerével megkezdett öndicséret
megtévesztő ünneplésén.
Az önbecsapás e kellemes időszakában, amelyet 1960-ban az amerikai elnökválasztási kampányban a rakéthiányról folytatott
irreális viták fokoztak, a Kreml 1958. október 31-től 1961. október 23-ig az atombombakísérletek nem hivatalos nemzetközi
felfüggesztésébe (tesztmoratórium) lépett. 1961-ben a szovjet hatóságok hirtelen felismerték, hogy mind a nukleáris
fegyverek számát, mind a változatosságát tekintve messze elmaradtak az Egyesült Államok mögött, mivel a meglévő
atombombáik sok célhoz, különösen a pontos és számos nagy hatótávolságú ICBM-hez túl nagyok voltak. Ennek
megfelelően 1961 októberében a Szovjetunió megszegte a három éve tartó tesztelési moratóriumot, és újraindította a
nukleáris kísérleteket, de hogy elrejtsék a kísérletek célját, hogy kisebb bombákat keressenek, a tesztek nyilvánosságát arra
irányították, hogy felrobbantották a valaha használt legnagyobb bombát, egy 58 megatonnás fúziós termonukleáris
monstrumot.
E tesztek után a Szovjetunió számára hamarosan világossá vált, hogy az ICBM-ek terén az amerikaiak előnyét a Szovjetunió
- tekintettel korlátozott ipari kapacitására és a kapacitással szemben támasztott egyéb sürgős igényekre - nem tudja leküzdeni
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semmilyen stratégiai jelentőségű időszakban. Ennek megfelelően Moszkva, valószínűleg magának a Vörös Hadseregnek az
ösztönzésére, úgy döntött, hogy az ICBM-ek terén mutatkozó gyengeségét úgy orvosolja, hogy számos ICBM-je közül
néhányat az Egyesült Államok hatótávolságán belülre próbál áthelyezni, titokban Castro Kubájában telepítve őket.
Ez a döntés, ha jól elemeztük, ismét megmutatta, hogy a szovjet védelmi stratégia milyen ellentétes irányba mozdult el, mint
ami az amerikai védelmi döntéseket befolyásolta. Éppen abban az időben (1962 nyara), amikor a Szovjetunió úgy döntött,
hogy az ICBM-ek terén mutatkozó gyengeségét úgy orvosolja, hogy megpróbál IRBM-eket telepíteni egy harmadik, az
Egyesült Államokhoz közeli hatalomba, az utóbbi úgy döntött, hogy az ICBM-ekkel való ellátottsága olyan gyorsan
növekszik, hogy bezárja a Szovjetunióhoz közeli harmadik országokban (például Törökországban) lévő IRBM-bázisait. Ezt
az amerikai döntést már kezdték végrehajtani, amikor 1962 októberében kitört a kubai rakétaválság.
A kubai rakétaválság fordulópontot jelentett a szovjet-amerikai kapcsolatokban, bizonyos szempontból hasonlóan a
Franciaország és Anglia közötti r898-as fashodai válsághoz. Megmutatta mindkét félnek, hogy egyikük sem akar háborút, és
hogy érdekeik nem minden ponton ellentétesek. Így jelezte a hidegháború és a közöttük folyó őrült fegyverkezési verseny
felfüggesztését. Megmutatta, hogy az Egyesült Államoknak elegendő rakétafölénye van ahhoz, hogy megvétózzon minden
nagyobb szovjet agressziót, míg a Szovjetuniónak elegendő rakétaereje van ahhoz, hogy az általában nem agresszív amerikai
hozzáállással együtt az Egyesült Államokat eltántorítsa attól, hogy rakétafölényét a Szovjetunió elleni agresszióra használja
fel. Így jött létre az Egyesült Államok és a Szovjetunió között a nukleáris vétók nukleáris vagy hatalmi patthelyzete, amely
mindkettőjüket biztosította a másik ellen.
Ez az amerikai-szovjet patthelyzet azáltal, hogy gátolta mindkettőjük hatalmának használatát, lehetővé tette a harmadik
hatalmak számára, hogy jelentős mértékben megmeneküljenek attól a szükséglettől, hogy elegendő hatalommal
rendelkezzenek ahhoz, hogy akcióikat meghekkelhessék. Ez azt jelentette, hogy harmadik államok olyan akciókat hajthattak
végre, amelyeket saját hatalmuk önmagában nem tudott volna igazolni vagy kikényszeríteni. Vagyis a szuperhatalmi
patthelyzet a harmadik államoknak a saját belső hatalmukon túli cselekvési szabadságot biztosított.
Így Indonézia megtámadhatta Malajziát; Kína megtámadhatta Indiát; Pakisztán, bár az Egyesült Államokkal szövetkezett,
meghitt viszonyban lehetett a vörös Kínával; Ciprus szembeszállhatott Törökországgal; Egyiptom megtámadhatta Jement;
Franciaország szembeszállhatott az Egyesült Államokkal; Románia flörtölhetett Pekinggel; és Nagy-Britannia vagy
Spanyolország kereskedhetett Castro Kubájával anélkül, hogy a szuperhatalmak szabadon felhasználhatták volna saját valódi
erejüket annak elérésére, amit akartak, mivel ezen erők többsége semlegesítve volt egymással szemben.
Ennek a helyzetnek egyik jelentős következménye volt a nemzetközi jog rendszerének szinte teljes összeomlása, amelyet a
tizenhetedik században olyan írók munkássága fogalmazott meg, mint Grotius. A nemzetközi jognak ez a rendszere az
államot a szuverenitás megtestesítőjének, a politikai hatalom területi alapon történő megszervezésének tekintette. Egy ilyen
szuverén állam létezésének kritériuma az volt, hogy képes-e megvédeni határait a külső agresszióval szemben, és képes-e
fenntartani a törvényességet és a közrendet a lakosok között e határokon belül. 1964-re a hidegháború patthelyzetének
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következményeként a szuperhatalmak és szövetségeseik több tucat olyan "államot" (mint például Kongó) ismertek el
államként, amelyek egyiket sem tudták teljesíteni, és ezt az elismerést a nemzetközi jogban az ENSZ-be való felvételükkel
érték el. Ez a fejlemény a nemzetközi jog régi, bevett megkülönböztetései, mint például a háború és a béke közötti (a
hidegháború, amely egyik sem volt), a hadviselő felek és a semlegesek közötti (az első világháborúban a brit gazdasági
hadviselés által megsemmisített), vagy a civilek és a harcoló felek közötti (a tengeralattjáró-háború és a városok bombázása
által megsemmisített) különbségtétel több mint ötvenéves pusztulásának csúcspontja. A hidegháborús kontextusban kialakult
nukleáris patthelyzet lehetővé tette, hogy az állam hagyományos jellemzői közül szinte semmivel sem rendelkező politikai
szervezetek ne csak államként legyenek elismerve, hanem felelőtlenül cselekedjenek, és az egyik blokkból nyert gazdasági
támogatásokból éljenek, azzal fenyegetőzve, hogy csatlakoznak a másik blokkhoz (vagy csupán elfogadják annak
támogatását).
Ennek a helyzetnek a következményeként 1964-re a nemzetközi ügyek minden realitását olyan jogszabályok, elméletek,
gyakorlatok és megállapodások vastag rétegei borították be, amelyeknek egyáltalán nem volt kapcsolatuk a valósággal. Ma
már az e réteg alatti realitások nyomása, hogy áttörjön, és a napfényre kerüljön, ahol általánosan felismerhetővé válik,
kritikus ponthoz érkezett. A józanság fokozódásának részeként (ami a valóság felismerése mindig) a leszerelés jövője
reményteljesebbé vált, mint évtizedek óta bármikor, bár az esélye annak, hogy érdemi leszerelési megállapodások
szülessenek, továbbra is csekély. Ez azt jelenti, hogy a leszerelés nagyobb valószínűséggel jelenik meg a nukleáris leszerelés
és a párhuzamos intézkedések hallgatólagos elfogadása formájában, mint kifejezett megállapodások vagy aláírt
dokumentumok formájában.
Nagyon sok mítoszt és hamis elméletet kell félreállítani ahhoz, hogy a valóság még a legmagasabb csúcsok is
megjelenhessenek. Csak az Egyesült Nemzetek Szervezetében ez olyan pontokat foglal magában, mint Kongó "államként"
való elismerése, az a meggyőződés, hogy Tajvan olyan nagyhatalom, amely méltó a Biztonsági Tanács négy állandó,
vétójoggal rendelkező helyének egyikére, vagy az a színlelés, hogy Vörös Kína, annak ellenére, hogy az államiság minden
hagyományos attribútumával rendelkezik, nem létezik.
A valósághoz való visszatérés részben abban a növekvő felismerésben testesül meg, hogy több olyan helyzet van, amelyben
az Egyesült Államoknak és a Szovjetuniónak párhuzamos érdekei vannak, mint olyan, amelyben érdekeik ellentétesek.
Bizonyára közös érdekük, hogy elkerüljék a nukleáris háborút, hogy megakadályozzák a nukleáris fegyverek további
államokra való átterjedését, hogy ne mérgezzék meg a légkört a nukleáris kísérletekből származó radioaktív csapadékkal,
hogy lelassítsák a fegyverfejlesztést, a technológiai versengést és az űrversenyt, hogy több erőforrást fordíthassanak a
szegénység, a társadalmi szervezetlenség és az oktatás hazai problémáira; vagy hogy ne licitálják túl egymást a
megbízhatatlan, hálátlan, instabil és nem hatékony semleges rezsimeknek nyújtott fegyverek és segélyek terén.
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E közös érdek elismerésének egyik első egyértelmű bizonyítéka a kubai rakétaválság békés rendezése volt, de az első
hivatalos, ezen alapuló megállapodás az 1963. augusztusi hivatalos teszttilalmi szerződés volt. Ez a szerződés nem csupán a
két szuperhatalom közötti patthelyzet fenntartását célozta, amennyiben azt a jövőbeni kísérletek veszélyeztethetik, hanem a
korlátozással a nukleáris fegyverek további hatalmakra való átterjedését is igyekezett meggátolni. Mindkét szuperhatalom és
sok semleges fél attól tartott, hogy a nukleáris robbanóanyagok Vörös Kína vagy más felelőtlen kezekbe kerülhetnek.
A hatvanas évek végére az ilyen megfontolásokból kiderült, hogy a világ államai között jelentős közös érdekeltségi területek
vannak, amelyek az úgynevezett Szabad Világ, a kommunista blokk és a semlegesek mindhárom csoportjára kiterjednek. A
végeredmény a világ szinte teljes eltűnése volt, ahogyan azt John Foster Dulles alig egy évtizeddel korábban látta. A dulles-i
kéthatalmi világot egy több blokkot magában foglaló világ váltotta fel, amelyben a két szuperhatalom ahelyett, hogy minden
ponton ellentétes lett volna, nagy területeket talált, ahol érdekeik közelebb álltak egymáshoz, mint néhány más, újabb
blokkéhoz, különösen a Vörös Kína körül kialakuló blokkéhoz. Sőt, mint látni fogjuk, bizonyos szempontból a két
szuperhatalom céljai, módszerei és struktúrái egyre inkább párhuzamos irányba közeledtek. Dulles számára a
legnyilvánvalóbb ellenszenvet a semlegesség erősödése váltotta volna ki, ami nem csak a semleges államok számának és
függetlenségének növekedésében mutatkozott meg, hanem a régi szuperhatalmak felbomlásában is.
blokkok gyengülésével és felbomlásával, valamint azzal, hogy ezek korábbi tagjai, mint például Franciaország nyugaton és
Románia keleten, egyre inkább semleges politikát folytattak.
Ennek egyik nyilvánvaló következményeként a Dulles által az ötvenes években oly fájdalmasan felépített
papírcsoportosulások és korlátok az 1960-as évek egyik fő feladataként felszámolás alatt álltak. Ez egyre nyilvánvalóbban
megmutatkozott a NATO-ban, az Amerikai Államok Szervezetében (OAS), a CENTRO-ban és a SEATO-ban. Kevésbé
nyilvánvalóan, a Távol-Keletet kivéve, ugyanez a dezintegrációs folyamat zajlott a szovjet blokkon belül is, először
Jugoszláviával 1948-ban, majd Vörös Kínával (1960), Albániával, Romániával és másokkal. A növekvő semlegesség, a
sokféleség és a szuperblokkok szétesésének ez az egész folyamata, amelyet a szegénység, a társadalmi dezorganizáció. és a
szellemi nihilizmus problémáinak növekvő hangsúlyozása követett minden csoportban, csak a nukleáris patthelyzet
növekedése miatt volt lehetséges, és mindvégig I.,e kell felismernünk, hogy a termonukleáris terror és az új, ugyancsak
szörnyű biológiai fegyverek veszélye alatt zajlik.
A hidegháború lezárása, 1957-1963
1957 késő nyarának két leleplező eseménye egymásnak ellentmondó bizonyítékokat nyújt a szovjet rendszer természetéről.
Augusztus 26-án a Kreml azt állította, hogy először hajtott végre sikeres ICBM-kísérletet. Egy hónappal később bejelentette,
hogy a hatodik ötéves tervet elvetették, és helyébe egy új, 1959-1965-re szóló hétéves terv lép.
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E második bejelentés jelentőségét nehéz volt értékelni, de azt mutatta, hogy a rezsim egyre nehezebben tudta megvalósítani
grandiózus gazdasági terveit, ami a szovjet mezőgazdasági rendszer kudarcaiból fakadt. Az állami és kollektív gazdaságok
olyan mennyiségű berendezést és munkaerőt használtak fel, és olyan korlátozott termelést adtak cserébe, hogy ezek váltak a
legfőbb korlátozó tényezővé a szovjet erőfeszítésekben, amelyek az életszínvonal emelésére, a védelmi erők méretének és
erejének fenntartására, a harmadik államok gazdasági és technikai segítségnyújtással történő megnyerésére, valamint az
Egyesült Államokkal szembeni vezető szerepvállalásra irányultak a világűr meghódításában. A szovjet parasztság kis
magánparcelláinak élelmiszertermelése, amelyeket feltehetően csak a tulajdonosok szabadidejében műveltek, négy-ötször
annyi élelmiszert termelt, mint az állami és kolhozgazdaságok hektáronkénti termelése. Ez természetesen a
magánvállalkozásnak mint a termelési folyamat ösztönzőjének sikerét jelezte, amit Hruscsov 1964 elején egy sor beszédében
kifejezetten elismert.
De 1957-1959-ben a szovjet gazdasági terv változásának ezt a jelentését nem ismerték el, vagy legalábbis vitatható volt, és a
világ figyelme ehelyett a rakétahajtóművekkel elért szovjet sikerekre szegeződött. Az oroszok 1957 októberétől öt éven át, öt
éven át mutatták az utat a világűrben az Egyesült Államoknak. Az újságokban és az ebből következő világvéleményben a
szovjet fölény sokkal nagyobbnak tűnt, mint amekkora valójában volt. Október 4-én a 184 font súlyú Szputnyik I-et Földünk
körüli pályára lőtték; egy hónappal később az 1120 font súlyú, élő kutyát tartalmazó Szputnyik II is sikeres pályára állt. De
december 6-án egy nagy nyilvánosságot kapott próbálkozás hy az Egyesült Államok, a Project Vanguard, kudarcot vallott
abban a kísérletben, hogy egy 3 1/4 font súlyú kis gömböt állítsanak pályára. 1958 januárjának utolsó napján, az első
amerikai űrhajó,
Explorer I., amely 31 fontot nyomott, sikeresen Föld körüli pályára állt, de ezt a Vanguard újabb kudarca és az Explorer II.
kudarca követte a következő két hónapban.
1958 tavaszán az Explorer III (31 font) sikerét és a Vanguard újabb kudarcát követte a sikeres Szputnyik III (2925 font). Az
1958-as és 1959-es két évben számos amerikai űrbéli kudarc (összesen 20) keveredett 16 sikeres kísérlettel (főleg 1959-ben).
1959 januárjában a szovjet kormány a Lunik I-et (3245 font) öt hónappal az első holdszondánk kudarca után a Nap körüli
pályára állította. 1959 szeptemberében a Lunik II elérte a Hold felszínét, egy hónappal később pedig a Lunik III megkerülte a
Holdat, és lefényképezte annak rejtett oldalát. 1960-ban és 1961-ben az Egyesült Államok számos sikeres űreszközt indított,
amelyek értékes tudományos információkat gyűjtöttek. Ezek egyike 1959 januárjában az első adást készítette az űrből,
amerikai földi állomások üzeneteit továbbítva, de 1961 áprilisában és augusztusában a szovjet járművek sikeresen küldték az
első embert az űrbe: A Vosztok I-et egyetlen pályára állítás után, a Vosztok II-t pedig 18 sikeres földkörüli út után másnap
visszahozták. Ezek az első űrutazók, Jurij Gagarin őrnagy és Gherman S. Titov őrnagy biztonságban tértek vissza a szovjet
földre, és a Földre ereszkedve figyelemre méltó módon demonstrálták, hogy a szovjetek sikeresen irányították űrjárműveiket.
Az első amerikai űrhajósok, Alan B. Shepard, Jr. kapitány, aki 1961 májusában 117 mérföldes szuborbitális repülést hajtott
végre, és John H. Glenn ezredes, aki 1962 februárjában háromszor keringett a Föld körül, az óceánban landolva kerültek
vissza. Októberben az Egyesült Államok haditengerészetének parancsnoka, Walter
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M. Schirra is hasonló leszállást hajtott végre, miután a Cape Canaveralon (ma Cape Kennedy) simán visszaszámlált és
felrobbantott, majd hatszor megkerülte a Földet. Ezeket az amerikai teljesítményeket nézők milliói láthatták a televízióban,
és világszerte nagy elismerést váltottak ki az amerikai kormány bátorsága miatt, hogy engedélyezte az élő közvetítéseket
azokról az eseményekről, amelyek akár megalázó fiaskókká is válhattak volna.
A szovjet űrkutatási fiaskók, ha történtek is ilyenek, jól eltitkolták, míg sikereik 1962 végén is megdöbbentették a világot. Az
év augusztusában az oroszok kevesebb mint huszonnégy óra alatt felrobbantották a Vosztok III és a Vosztok IV űrhajókat,
egy-egy emberi utassal, négy mérföldre közelítették meg őket egymáshoz az űrben, és több napos űrrepülés után, többnyire
súlytalan állapotban, hat perc és 124 mérföld különbséggel együtt landoltak. Ez a teljesítmény az egész folyamat
irányításának bemutatása miatt volt figyelemre méltó, mivel a két jármű szinte azonos pályán keringett, szinte összeért az
űrben, és megdöntötte az űrben töltött idő és távolság minden korábbi rekordját. A. G. Nyikolajev őrnagy 64-szer kerülte
meg a Földet, 1 625 000 mérföldet tett meg, és csaknem négy napig volt súlytalan, ezalatt dolgozott, evett, aludt és mozgott a
kapszulájában. Társa, P. R. Popovics alezredes, űrhajós 48 Föld körüli pályát futott be, és majdnem három napig volt
súlytalan. A szovjet űrprogram ezen eredményeit 1963 júniusában megismételte Valentina Tereshkova, az első nő az űrben,
aki 48 pályát futott be, és Valerij Bykovszkij alezredes, aki 81 pályát futott be, hasonló kettős repülésekkel.
Ezeknek a szovjet "űrbéli látványosságoknak" óriási hatása volt a világ közvéleményére. Sok semleges szemlélő számára, sőt
még a nyugati nemzetek némelyikének is úgy tűnt, hogy hőstetteik azt jelzik.
hogy a Szovjetunió az első helyre lépett a tudomány technológiai fejlesztésben való alkalmazásának képessége terén. Csak
fokozatosan, és soha nem teljesen, terjedt el a felismerés, hogy a Szovjetunió azzal, hogy csak a sikereit jelentette be és
eltitkolta a kudarcait, a siker megtévesztő látszatát keltette. Idővel az is kezdett kiderülni, hogy míg a Szovjetuniónak
kétségtelenül óriási hordozórakétái voltak, és szinte hihetetlen pontossággal lőtték ki őket, az Egyesült Államok
űrtevékenysége több kísérletet tartalmazott, sokkal változatosabb és nagyobb méretben, és mérhetetlenül nagyobb
mennyiségű tudományos információt hozott. 1963-1964-re, amikor az űrverseny már az emberek Holdra juttatásáért folyó
versenyfutásba torkollott, és mindkét fél kezdett kételkedni ennek bölcsességében (vagy legalábbis a versenyfutás
bölcsességében), egyértelművé vált, hogy az amerikai űrtevékenység nagyobb, megalapozottabb és a tudomány számára
gyümölcsözőbb volt, mint a Szovjetunió elképesztő és korábbi hőstettei. De semmilyen ilyen átértékelési folyamat nem
változtathatott azon a tényen, hogy az első ember az űrben oroszok voltak, Jurij Gagarin és Gherman S. Titov 1961-ben.
A szovjet űrsikerek hármas hatással voltak az Egyesült Államokra, aminek végeredménye az lett, hogy az amerikai élet egész
mozgása új irányba fordult. A pszichológiai hatás ereje ellenére a legkevésbé fontos volt. Jelentősebb volt az amerikai
oktatásra és gazdasági fejlődésre gyakorolt hatás.
A Szputnyik és a Vosztok gazdasági hatása olyan mértékű volt, hogy a kormányzati kiadásokon keresztül óriási forrásokat
irányított a tudományos és technológiai kutatásokra. A Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal (NASA) 1964-re, hatéves
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fennállása után évi több mint ötmilliárd dolláros éves költségvetésre rendezkedett be. Ekkora összegeket irányítottak
kormányzati forrásokból a tudományos, orvosi és technológiai kutatásra és fejlesztésre. Ennek következtében az amerikai
oktatás egész mintája megváltozott, és ezzel együtt a kormányzat és az oktatás, valamint a közvélemény és az oktatás közötti
kapcsolat is. Az oktatási rendszer bekerült az őrjöngő amerikai piac viharos légkörébe, és a legmagasabb szintektől a
középiskoláig, sőt még lejjebb is átkutatták a tehetséges, képzett vagy pusztán lelkes emberek után. Ahogy az ilyen emberek
iránti kereslet nőtt, a javadalmazásuk és a lehetőségeik növekedtek, a tehetségtelen, képzetlen vagy lelkes jelentős kisebbség
egyre kevesebb lehetőséget talált a megélhetésre, és egyre lejjebb süllyedt a társadalmi kirekesztettek és hátrányos helyzetűek
egyre növekvő alsó osztálya, az elszegényedettek társadalmilag önfenntartó csoportja felé.
Ezzel egy időben a Szovjetunióban hasonló forradalmi változások zajlottak, amikor milliókat hívtak ki a vidéki és a nyomott
városi területekről az oktatási lehetőségekhez, a technológiai készségek és a társadalmi jutalmak felfelé íveléséhez. Az
egyenlő jutalmazás szocialista látszatát fokozatosan feladták, és egyre nagyobb hangsúlyt fektettek az egyéni vállalkozásra, a
vagyon és a hatalom hierarchiájának előretörésére, valamint az ambíció, a szorgalom, a tehetség és az alkalmazkodóképesség
eltérő kompenzációjára. Összességében, mint látni fogjuk, a szovjet és az amerikai életmód nemcsak egymáshoz közeledve,
hanem bizonyos értelemben a legtöbb más nemzet életétől távolodva is fejlődött.
A szovjet és az amerikai életmódnak a fejlettebb tudományos és technológiai rendszerek felé való közeledésének ezen
időszaka alatt egyidejűleg zajlott egy politikai harcuk felszínes kiéleződése és a köztük lévő együttműködés számos hídjának
kevésbé nyilvánvaló megnyílása. Ezek a hidak először a tudományos és oktatási élet azon területein jelentek meg, ahol a
többi nemzet többségétől távolabb fejlődtek. Megjelentek a nemzetközi együttműködés olyan figyelemre méltó példájában,
mint a Nemzetközi Geofizikai Év (1957 júliusa és 1958 vége között), és konkrétabban a kulturális és oktatási változásokról
szóló szovjet-amerikai megállapodásokban, mint például az 1958-1959-re vonatkozó, 1958 januárjában aláírt megállapodás.
Ezek tudósokat, tanárokat, zenei előadókat, iparosokat, sőt turistákat is hoztak egyik országból a másikba.
1958 novemberében két egymástól független esemény indította el azt a folyamatot, amely négy év múlva a kubai
rakétaválsághoz és a hidegháború enyhüléséhez vezetett. November 27-én Hruscsov önbizalomtól és truccsolástól duzzadóan
jegyzéket küldött a nyugati hatalmaknak, amelyben a berlini probléma rendezését követelte, azzal a fenyegetéssel, hogy a
Szovjetunió hat hónap elteltével maga is békeszerződést köt a keletnémet kormánnyal, kivonja saját erőit a területről, és
átadja berlini jogait (beleértve a városba vezető szövetséges bejárati útvonalak ellenőrzését) a keletnémet kormánynak. Mivel
a nyugati hatalmak nem ismerték el a keletnémet rezsimet, ez az intézkedés nemcsak kikényszerítené az elismerést, hanem
arra is kényszerítené őket, hogy a győzelem és a Szovjetunióval való megegyezés alapján tárgyaljanak Kelet-Németországgal
a jogokról, amelyekről nem lehetett tárgyalni, különösen vele.

962

Amikor Hruscsov 1958. november 27-én ezt az "ultimátumot" elküldte, a NATO-nak mindössze huszonegy hadosztálya volt,
egyharmaduk nyugatnémet, hogy megvédje európai pozícióit. De másnap az amerikai Atlas ICBM, először lőtt teljes
hatótávolsággal, 6325 mérfölddel.
Miközben Hruscsov "ultimátumának" hat hónapja ketyegett, a két ellenséges tábor belsőleg kezdett szétesni, NyugatEurópában és a Távol-Keleten.
A Távol-Keleten a Vörös Kína ötéves tervének első éve, az úgynevezett "Nagy Ugrás előre", a kezdetét követő hat hónapon
belül kezdett összeomlani. Nyilvánvalóan ennek leplezésére a kínai kormány nagyon agresszív magatartást kezdett tanúsítani
a Formosa (Tajvan) nacionalista kínai kormányával szemben, és felkészült arra, hogy teljes támadást indítson annak erői
ellen a kínai felségterületű Matsu és Quemoy szigeteken, amelyek még mindig Csang Kaj-sek ellenőrzése alatt álltak. A
Dulles által Chiangnak nyújtott erőteljes támogatás, beleértve egy amerikai haditengerészeti repülőgép-hordozó egységgel
való megerősítést, és a "háború szélére" való pszichológiai készség a világ minden részébe eljutott. A vörös-kínai fenyegetés
fokozatosan elhalványult, és Moszkvától széleskörű katonai, technikai és pénzügyi segítséget kértek. Franciaország
nagyjából ugyanekkor követeléseket fogalmazott meg az Egyesült Államokkal szemben, hogy megakadályozza annak
lehetőségét, hogy Európa olyan nukleáris háborúba keveredjen, amely a Távol-Keleten vagy máshol végrehajtott egyoldalú
amerikai akciókból ered, amelyekben Franciaországgal nem konzultáltak. Ez a két követelés, Peking és Párizs részéről,
hamarosan megmutatta a két szuperblokkban kialakuló dezintegrációs vonásokat.
Vörös Kína Moszkvától kért segítségét nem lehetett teljesíteni, azon egyszerű oknál fogva, hogy a Kreml nem tudta
kielégíteni a Szovjetunió saját igényeit, mivel az a gyengélkedő mezőgazdasági rendszer, az egyre növekvő igények, a
Szovjetunió és a Szovjetunió növekvő igényei hármas szorításában volt.
maguk az oroszok életszínvonalának javítására irányuló igényei, valamint az Egyesült Államokkal folytatott rakéta- és
űrverseny szükségletei. Ennek megfelelően az 1959. februári kínai-szovjet technikai segítségnyújtási megállapodás a
következő hat évre mindössze ötmilliárd rubelt ajánlott fel, ami körülbelül fele az előző hat év során nyújtott összegnek.
Hat hónapon belül Vörös Kína agresszióba kezdett Indiával való megközelíthetetlen határai ellen, és kedvezőtlen
megjegyzéseket tett Hruscsov "a kapitalizmussal való békés együttélésről" és a "szocializmus háború nélküli elkerülhetetlen
győzelméről" szóló doktrínáiról.
Ugyanebben a félévben az Egyesült Államoknak egyre nagyobb nehézségei voltak Franciaországgal a NATO-n belül. 1958
szeptemberében De Gaulle azt kérte, hogy hozzanak létre egy háromoldalú igazgatóságot az Egyesült Államokból, NagyBritanniából és Franciaországból, hogy globális alapon, a NATO-n keresztül gyakorolt korlátozott európai ellenőrzésnél
szélesebb körű konzultációt biztosítsanak. Ez a követelés nagyon is megalapozott volt, hiszen Amerika quemoyi fellépése
vagy az amerikai tengerészgyalogosok libanoni partraszállása (1958 júliusában) háborúhoz vezethetett volna a
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Szovjetunióval és egy Nyugat-Európa elleni szovjet támadáshoz egy olyan területen és kérdésben, amelyben Franciaországot
nem vonták be és nem konzultáltak vele.
De Gaulle kérését elutasították. Amint a hatalmaskodó tábornokot beiktatták az V. Francia Köztársaság első elnökévé (1959
januárjában), lépéseket tett, hogy Franciaországot felmentse a NATO-val szemben vállalt egyes francia kötelezettségek alól:
A francia földközi-tengeri flottát kivonták a NATO ellenőrzése alól, elutasították Franciaország nukleáris fegyverek
bázisaként való használatát, akár repülőgépekről, akár rakétákról van szó, és megtagadták a francia részvételt az egységes
európai légvédelmi rendszerben.
A két elnök, Eisenhower és De Gaulle 1959. december 19-20-án Párizsban kétnapos tárgyalásokon ismét átbeszélték az
alapokat, és patthelyzetbe jutottak: Eisenhower elutasította De Gaulle javaslatát egy háromhatalmi világpolitikai
igazgatóságra, De Gaulle pedig elutasította Eisenhower kívánságát egy integrált európai lég- és haditengerészeti védelmi
rendszerre.
Miközben ezek az álláspontok kialakultak, Hruscsov 1959. szeptember 15-17-i amerikai látogatása során jelentős fordulópont
következett be a szovjet-amerikai kapcsolatokban. A Kreml vezetője tele volt a szokásos beszédével a szocializmus
elkerülhetetlen jövőbeli győzelméről és az addig tartó békés egymás mellett élés szükségességéről. Üdvözölte a versenyt
gazdasági vagy technológiai ügyekben, sport- vagy kulturális kérdésekben, de kizárta a háború szükségességét vagy az
agresszió jogosságát bármelyik fél részéről. Eleinte nem volt hajlandó lenyűgözni Amerika gazdagsága és hatalma, arra
utalva, hogy ez nem meglepő számára, és hogy a Szovjetunió egy későbbi időpontban jobban is tudná csinálni. De
fokozatosan egy nagyon fontos változás következett be. Önmaga ellenére lenyűgözte. Megszűnt úgy tenni magában, mintha a
látott dolgok valami különleges kiállítási tárgyak lennének, amelyeket költségekre való tekintet nélkül azért állítottak fel,
hogy megtévesszék őt. Fokozatosan felderengett előtte a hihetetlen igazság: sok amerikai valóban így élt, olyan körülmények
között, amelyeket az egyszerű orosz hihetetlen luxusnak tartana. Az igazi reveláció akkor következett be, amikor
meglátogatta az iowai farmokat, megnézte a sikeres amerikai farmerek felszerelését és életmódját, és megtudta a legjobb
amerikai mezőgazdaság gazdasági statisztikáit. Ezután még évekig beszélt ezekről a dolgokról, és még 1964 áprilisában is
mesélt erről a magyaroknak, és azt tanácsolta nekik, hogy vegyenek példát az amerikai farmerekről.
Hruscsov utazása más szempontból is figyelemre méltó volt. Camp Davidben Eisenhower elnökkel együtt visszavonta a
német kérdés rendezésére kitűzött hat hónapos határidőt, azzal az indokkal, hogy a probléma sürgősségét az 1959 nyarán
tartott külügyminiszteri konferencia tárgyalása felfüggesztette. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének szeptemberi ülésén
Hruscsov jelentős támogatást nyert annak a javaslatának, hogy a Szovjetunió hajlandó a teljes leszerelésre, amelyet kölcsönös
ellenőrzéssel, többek között légi fényképezéssel felügyelnek.
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Látogatása során Gromyko szovjet külügyminiszter különös betekintést nyújtott a szovjet rendszer bonyodalmaiba. Camp
Davidben megpróbált egy olyan megállapodást kötni, amely mindkét felet arra kötelezi, hogy napi három órára korlátozza a
másik félnek küldött propagandarádiós adásait, azzal a ki nem mondott célzással, hogy Moszkva felhagy az Amerika Hangja
zavarásával, ha ez a megállapodás létrejön. Bár orosz nyelvű adásaink akkoriban csak napi három órát jelentettek, mi
visszautasítottuk az ajánlatot, mondván, hogy az információáramlást növelni, nem pedig csökkenteni kívánjuk. Gromyko azt
a benyomást keltette, hogy a zavarás költséget és terhet jelent a szovjet rendszer számára. Mindenesetre 1963 júniusában, a
hidegháború enyhülésével az oroszok minden megállapodás nélkül leállították a zavarást.
A szovjet pozíció gyengülése, amelyet a Kreml 1961-ben a rakéták tekintetében felismert, más területeken is megmutatkozott
számukra, és teljesen nyilvánvaló volt bárki számára, aki a két szuperblokk viszonylagos jólétét akarta szemügyre venni. Ez
az összehasonlítás sehol sem tűnt ki világosabban, mint a megosztott Németországban, és a Kreml sehol sem tudta ezt
kevésbé könnyen elfogadni.
Az 1950-es években és az 1960-as évek elején a (Kelet)Német Demokratikus Köztársaság és a (Nyugat)Német Szövetségi
Köztársaság közötti ellentét olyan volt, mint éjjel és nappal. A mintegy 55 millió lakosú Nyugat virágzott, míg a kevesebb
mint 17 milliós Kelet komor és depressziós volt. A nyugatnémet gazdasági csoda, mint már mondtuk, az alacsony béreken, a
kemény munkán és a magánvállalkozások erőteljes nyereséghajszolásán alapult, amelyet a kormány vagy a szakszervezetek
alig akadályoztak. Valójában ez volt a hagyományos XIX. századi laissez faire legközelebbi példája, amit a XX. század
közepe kínálni tudott.
A kormány, Ludwig Erhard gazdasági miniszter (később kancellár) befolyása alatt, a "szociálisan tudatos szabad
piacgazdaság" (soziale Marktwirtschaft) elnevezésű elképzelés szerint működött, de a szabad gazdasági erők játéka inkább a
kormányzati beavatkozás hiányában és a versenyképes bérekben, mintsem az ipari termelők közötti árversenyben nyilvánult
meg. A konjunktúra ingadozásait a kormányzat fiskális politikája csillapította, és azt mondták, hogy a nemzeti termék
elosztásának esetleges egyenlőtlenségeit a progresszív jövedelemadó elég enyhe ahhoz, hogy ne avatkozzon be az
ösztönzőkbe, orvosolni lehet. Egyébként az adókat úgy húzták meg, hogy arra ösztönözzék az ipart, hogy nyereségét inkább
visszaforgassa a vállalkozásba, mintsem hogy béreket emeljen. Ez a politika és a német szemlélet nemzeti tendenciái a
fogyasztási javakkal szemben a beruházási javak termelését részesítették előnyben, és inkább az exportpiacra, mint a hazai
felhasználásra való termelést. 1945 után a szakszervezetek, amelyek a náci rezsim rabszolgasorba taszítása előtt szorosan
kapcsolódtak a politikai tevékenységhez és a drasztikus gazdasági és szociális reformokért folytatott agitációhoz, igyekeztek
elkerülni a politikát, és a bérekre és a munkakörülményekre összpontosítani (ahogyan a szakszervezetek a
Németországban azonban ezek a tevékenységek hagyományosan más szervek (például az üzemi tanácsok) hatáskörébe
tartoztak, és a szakszervezetek aligha tudták őket nagymértékben befolyásolni a munkaerő-felesleg és az alacsony árak
időszakában, mint amilyen Németországban az 1950-es években uralkodott.
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Ez a nyugat-németországi munkaerő-felesleg a 13 millió menekült beáramlásából származott, akik elsősorban KeletNémetországból és Csehszlovákiából érkeztek a területre. A fellendülés megindulásával a munkaerő iránti kereslet olyan
nagy volt, hogy a menekülteket továbbra is szívesen fogadták, és legalább kétharmad millió nem német, szakképzetlen
munkást importáltak Olaszországból, Görögországból, Spanyolországból és Dél-Európa más részeiből. E népek
engedelmessége és munkakedve alacsonyan tartotta a béreket, magasan a profitot, és a fellendülés az 1950-es években és az
1960-as években is folytatódott. Még 1960-ban is csak 38 000 munkanapot veszítettek el sztrájkok és munkabeszüntetések
miatt Nyugat-Németországban, míg Hollandiában majdnem félmillió, az Egyesült Királyságban 3 millió, az Egyesült
Államokban pedig 19 millió munkanapot.
E rendszer néhány következménye - a legnyilvánvalóbb, a virágzó jólét mellett - az volt, hogy a monopolizált ipar
struktúrája, amely a felsőbb osztályok számára nagy jutalmakat, a munkások számára pedig kisebb jutalmakat és csekély
társadalmi mobilitást jelentett, az 1950-es években5 ugyanúgy folytatódott, mint Németországban az iparosítás kezdete óta.
1958-ban nyolc nagy "tröszt" még mindig a nyersacéltermelés 75 százalékát, a nyersvas 80 százalékát, a hengerelt acél 60
százalékát és a széntermelés 36 százalékát ellenőrizte. Az 1950-es évek közepén négy év alatt több mint kétszeresére nőtt a
milliomosok száma (márkában). Mégis a munkaképes dolgozók kevesebb mint fele volt szakszervezetben, a szakszervezeti
tagság csak 20 százalékkal nőtt, miközben a munkásság 67 százalékkal nőtt 1949 után, és az egyetemi hallgatóknak csak
jelentéktelen része (5 százaléka) származott a munkásosztályból, szemben a Nagy-Britanniában ötször akkora aránnyal.
A külvilág és a legtöbb német, különösen a keletnémetek számára a nyugatnémet "gazdasági csoda" belső természete és
szerkezete kevéssé volt jelentős. Ami számított, az az volt, hogy az átlagos nyugatnémetnek állandó munkája volt megfelelő
bérekért és határtalan reménye a jövőre nézve. A nyugatnémet bruttó nemzeti össztermék évenkénti lo százalékos
növekedését nem lehetett tagadni vagy lekicsinyelni.
Azok közé, akik nem akartak erről tudomást venni vagy lekicsinyelni, hanem éppen ellenkezőleg, szívesen részt vettek
benne, tartoztak a keletnémetek. Ők továbbra is nyugatra menekültek a szegénység és önkényuralom elől a bőség és a
szabadság felé. A kommunista rezsim minden erőfeszítése, amellyel ezt az áramlást igyekezett megállítani, csak fokozta azt.
Minél több rendőrt küldtek a Kelet- és Nyugat-Németország közötti határ őrzésére, annál több rendőr menekült nyugatra a
többiekkel együtt.
A nyugatra menekülés okai elég világosak voltak. Kelet-Németország egy sztálinista rezsim volt egy népszerűtlen zsarnok
alatt, akit huszonkét orosz hadosztály tart fenn, mert hajlandó Kelet-Németországot a szovjet birodalom gazdasági
gyarmataként igazgatni. Annak ellenére, hogy Hruscsov elítélte a sztálinizmust, támogatott egy sztálinista rezsimet Walter
Ulbricht, Kelet-Németország kommunista diktátora alatt, mert ez a fajta rezsim termelte ki a legnagyobb zsákmányt a
területéről a Kreml számára.
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Ez a nyomás Kelet-Németországra éppen 1959 után vált egyre nagyobb nyomássá, amikor Nyugat-Németország vonzereje
egyre nagyobb lett, és a szovjet erőforrások végtelen igénye a rakéták, az űrlátványosságok, az életszínvonal javítása és a
széteső mezőgazdasági rendszer iránt egyre nagyobb lett. Ezen igények teljesítése érdekében Kelet-Németország 1959-ben
leselejtezte befejezetlen második ötéves tervét, és áttért a Szovjetunió új, 1959-1965 közötti hétéves tervével szinkronizált
hétéves tervre. Ennek a tervnek a részeként került sor a keletnémet mezőgazdaság még magántulajdonban maradt felének
kényszerkollektivizálására. Három hónap alatt, 1960 február-áprilisában közel egymillió gazdát kényszerítettek kevesebb
mint 20 000 kollektív gazdaságba, olyan erőszakos és társadalmi nyomásgyakorló módszerekkel, mint amilyeneket Sztálin
harminc évvel korábban alkalmazott Oroszországban. És a következmények gazdasági értelemben nagyon hasonlóak voltak:
a mezőgazdasági termelés összeomlott. Az élelmiszerhiányt hamarosan más hiányok követték, különösen a szénhiány.
Ahogy azt elképzelni lehetett, az 1961-1963-as keletnémet telek zord rémálommá váltak. Az 1959-es hétéves terv szinte
azonnal teljesíthetetlennek bizonyult, és helyébe egy új, szerényebb, 1964-1970-re szóló terv lépett. A terület
Oroszországnak való alárendeltségén azonban alig enyhítettek.
Kelet-Németország, akárcsak Moszkva többi európai szatellitje, az ipari szakosodás és a gazdasági kizsákmányolás egységes
rendszerébe szerveződött, a Comecon (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa), a közös piac szovjet változata, amelyet a
Marshall-tervvel szemben hoztak létre 1949-ben. Ennek következtében Kelet-Németország exportjának 80 százaléka a
kommunista országokba megy, és a Szovjetunió legnagyobb vásárlójává vált, a teljes import 20 százalékát szállítva. Ez a
csere általában orosz nyersanyagok formájában zajlott, amelyeket német ipari termékekre, különösen gépekre, vegyi
anyagokra, optikai termékekre és tudományos műszerekre cseréltek. Az egész rendszer kudarcát azonban jól mutatja, hogy
Kelet-Németország, amelynek háború előtti ipari kapacitása körülbelül akkora volt, mint Nyugat-Németországé, 1960-ra már
csak negyedannyit termelt, mint Nyugat-Németország.
A kommunista megoldás ezekre a nehézségekre a zsarnokság fokozása volt, de ez csak még több keletnémetet kényszerített
arra, hogy nyugatra meneküljön. Hogy ezt megakadályozzák, és hogy a kommunisták lehetőleg ne szerezzenek tudomást a
tőlük nyugatra fekvő kapitalista rendszer nagy sikereiről, a keletnémet hatóságok 196r. augusztus 13-án merev "halálsávot"
szorítottak a keletnémet-nyugatnémet határ mentén, és sietve falat építettek a Kelet-Berlin és Nyugat-Berlin határán. Ezt a
falat hónapokon át erősítették és növelték, szögesdróttal és őrtornyokkal vették körül és magasították, a hosszában lévő
épületeket és rejtekhelyeket pedig kiürítették. Ennek ellenére az első tizenkét hónapban 20 000 ember kockáztatta a halált, a
sérülést és a börtönt, és sikeresen szökött át a falon1 . Azóta ez a szám évi 10.000-13.000-re csökkent, és körülbelül 8-10
százalékát azok tették ki, akiknek őrködniük kellett volna rajta.
Ezzel szemben1 a nyugatnémet gazdasági csoda, amely ezt az országot a világ harmadik legnagyobb importőrévé és második
legnagyobb exportőrévé tette, szabadsággal és jóléttel, több volt, mint amit Hruscsov el tudott viselni. Nyugat-Berlin, amely
osztozott a nyugati szabadságban és jólétben, annak ellenére, hogy Kelet-Németország zord nyomorával volt körülvéve, még
inkább ellenszenves volt Hruscsovnak, mert ez egy
967

a Nyugat sikerének és a Kelet kudarcának kirívó bemutatója volt. Ahogy maga Hruscsov mondta, Nyugat-Berlin "egy csont
volt, amely a torkomon akadt".
Aligha lehet kétséges, hogy Hruscsov őszintén beszélt a "békés egymás mellett élésről" és "a szocializmus elkerülhetetlen
győzelméről a háború nélküli verseny révén". Meg volt győződve arról, hogy a Szovjetuniót, mint a kommunista rendszer
egyetlen földi képviselőjét, mindenáron meg kell őrizni. Ő és társai az első sikeres szovjet termonukleáris robbanás 1953.
augusztusi tesztelése óta felismerték, hogy egy termonukleáris háború elpusztítana minden civilizált életet, beleértve a
győztesét is. A Vörös Hadsereg időnként, Vörös Kína pedig mindig is tiltakozott ez ellen, azzal az érvvel, hogy elég sokan
megmaradnának ahhoz, hogy lehetővé tegyék a szocialista életforma újjáépítését, de Hruscsovot nem győzték meg. Ezen az
alapon őszintén erőszakmentes területekre kívánta terelni a kommunista-kapitalista harcot. Így őszinte volt lefegyverzési
javaslataiban és tárgyalásaiban, de mivel a nyugati hatalmakkal szemben éppoly alaposan bizalmatlan volt, mint ahogy azok
vele szemben, a lefegyverzés útján való bármilyen előrelépés szinte reménytelen volt. A szovjet álláspont a nukleáris
fegyverek és a nagy hatótávolságú járművek korlátozására törekedett, és sokkal kevésbé volt hajlandó elfogadni a
hagyományos fegyverek vagy a szárazföldi erők korlátozását. Ez egyenértékű azzal, mintha azt mondanánk, hogy az
Egyesült Államokat kívánta korlátozni, és vonakodott a Szovjetuniót korlátozni. Csak 1959 után, a Szovjetunió gazdasági
emberierő-állományának megnövekedett terhelése miatt mutatkozott hajlandóság a gyalogsági erők korlátozására.
Ugyanakkor az orosz rendszer szinte őrült titkolózása miatt a Kreml vonakodott a leszerelés bármilyen hatékony
ellenőrzésétől, amit szinte automatikusan kémkedésnek tekintettek. Az Egyesült Államok még a Kremlnél is kevésbé volt
hajlandó bármilyen hatékony leszerelési megállapodásra jutni, mivel a Szovjetunióval ellentétben az amerikai gazdasági és
üzleti körökből érkező nyomás nagy része a nagy védelmi kiadások folytatása mellett szólt, amely az amerikai foglalkoztatási
lehetőségek és ipari profit jelentős szegmensének forrása. Csak 1964 elején, amikor Johnson elnök ügyesen igyekezett a
csökkentett katonai kiadásokat adócsökkentéssel és az amerikai belföldi szegénység elleni nagyszabású támadással
kombinálni, hogy a fogyasztói piacokon bővítse a keresletet, vált lehetővé, hogy a katonai-ipari komplexum részéről a
fegyverkezési kiadások csökkentésével szembeni ellenállás egy részét eloszlassák.
Ennek megfelelően az 1957. április 30-i szovjet leszerelési javaslatokat hónapról hónapra és évről évre megvitatták,
minimális előrelépéssel. 1959-re teljesen egyértelművé vált, hogy a Kreml legfőbb célja az volt, hogy megakadályozza
Németország és Vörös Kína atomfegyverhez jutását. Ennek megfelelően arra összpontosítottak, hogy a leszerelési vitákat a
nukleáris kísérletek korlátozására, valamint a közép-európai és ázsiai nukleáris zónák létrehozására irányítsák. A középeurópai atomfegyvermentes övezet, amely jól illeszkedett a britek által kedvelt "kivonulási" politikához ezen a területen,
névleges támogatója után Repacki-terv néven vált ismertté, de különböző változatokban még sok éven át újra és újra
megjelent.
Nem lehet kétséges, hogy a szovjet külpolitikában központi szerepet játszott a Kreml Németországtól való, nem alaptalan
félelme, és szinte neurotikus ellenállása egy olyan Németország egyesítésével szemben, amely nem szovjet ellenőrzés alatt
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állt, vagy azzal szemben, hogy Nyugat-Németország atomfegyvereket szerezzen. A patthelyzetet ebben a kérdésben az
biztosította, hogy Amerika nem volt hajlandó elfogadni a megosztott Németország status quóját, mert a mi odaadásunk a
Adenauer-rezsimhez való ragaszkodásunk miatt, és attól való félelmünk, hogy az általunk az újraegyesítés kérdésében
visszautasított Nyugat-Németország az újraegyesítést a jólét vagy a demokrácia helyett előnyben részesíti, és a
Szovjetunióval köt egyezséget az egység elérése érdekében. Ezt nem fogadhattuk el, mert meggyőződésünk volt, hogy a
német gyalogos erőkre szükség van a nyugat-európai védelmi rendszerben, ha van remény arra, hogy Európát megvédjük a
szovjet szárazföldi erőkkel szemben a teljes termonukleáris háború alatti harc bármely szintjén.
Ezen okokból kifolyólag az Egyesült Államok ismételten elkötelezte magát az Adenauer-rezsim mellett, hogy Németország
demokratikus alapokon történő egyesítéséért dolgozik. Sőt, 1957-ben egy Adenauernek tett Eisenhower-kötelezettségvállalás,
amelyet később a három nyugati hatalom hivatalos berlini nyilatkozatává bővített (1957. július 29.), kimondta, hogy a
Szovjetunióval kötött bármilyen átfogó leszerelési megállapodásnak "szükségszerűen elő kell írnia a német újraegyesítés
problémájának előzetes megoldását".
Keserű csalódások sorozata az 1958-196 közötti négy év alatt: a Kreml arra a kétségbeesett döntésre jutott, hogy IRBM-jei
egy részét Kubába telepíti. Három tényező játszhatott jelentős szerepet ebben a vakmerő döntésben. Először is az, hogy
1961-ben a Szovjetunió képtelen volt megelőzni az ICBM-ek terén vezető amerikaiakat, szükségessé tette a Kreml számára,
hogy e nagy hatótávolságú fegyverek terén meglévő hiányosságait az IRBM-ek nagyobb készletének egy részének az
Egyesült Államokhoz közelebbi telepítésével próbálja orvosolni. Ráadásul,
egyre több bizonyíték arra, hogy a Szovjetunió nem tud sikeresen versenyezni az Egyesült Államokkal olyan nem erőszakos
területeken, mint a mezőgazdasági termelés, az életszínvonal emelése, vagy a semleges nemzeteknek nyújtott segélyezés és
technikai segítségnyújtás, szükségessé tette, hogy a Szovjetunió keressen valamilyen módszert az Egyesült Államokra
gyakorolt katonai és politikai nyomás növelésére, amely egyúttal a semleges vagy szimpatizáns államok körében is növelné
tekintélyét az egész világon. Végül pedig az a növekvő felismerés, hogy a szovjet esélyek egyre kisebbek arra, hogy NyugatNémetországban vagy Nyugat-Berlinben olyan rendezést érjenek el, amilyet akartak, kétségtelenül sokakat arra a
következtetésre juttatott a Kremlben, hogy a szovjet rakéták sikeres kubai elhelyezése - még ha nem is állt fenn a tényleges
szándék a rakéták használatára - olyan kompromisszumos rendezéshez vezethet, amelynek keretében ezeket a rakétákat
eltávolítják Kubából, cserébe a szovjet vágyak számára kedvezőbb berlini rendezésért....
Bármi is volt az oka a szovjet rakéták kubai telepítésének, miután 1962 augusztusában megkezdődött, elképesztő
gyorsasággal haladt előre. A Fehér Ház már szeptember elején gyanakodni kezdett, és e hónap 24-én Kennedy elnök
engedélyt kapott a Kongresszustól 150 000 tartalékos behívására, de a légi felvételek csak október 15-én mutatták a rakéták
elhelyezését. Szovjet nagy magasságú légvédelmi rakétákat (SA-2-esek) már augusztusban azonosítottak Kubában,
szeptemberben pedig Iljusin-28-as sugárhajtású bombázókat...
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Az október 14-21. közötti hét az Egyesült Államok kormányán belül folyamatosan fokozódó válságról szólt, bár az elnök
1962. október 22-i, hétfői beszéde előtt nem történt nyilvános bejelentés. Ez a beszéd "karantént rendelt el minden Kubába
szállítandó támadó felszerelésre", követelte a rakétatelepek leszerelését és a szovjet erők visszavonását az Egyesült Államok
erőteljesebb fellépésének fenyegetése mellett, és
bejelentette, hogy "minden Kubából bármely nemzet ellen indított rakétát a Szovjetunió által az Egyesült Államok ellen
intézett támadásnak kell tekinteni, amely teljes megtorlást igényel".
E beszéd hatása robbanásszerű volt. A világ számára hat napos válság kezdődött, amelyben a két szuperhatalom a nukleáris
háború küszöbén állt. A valóságban a helyzet egészen más volt. A válság valójában szinte tökéletes példája volt a
diplomáciai válságnak és annak, hogyan kell egy ilyen válságot kezelni.
A klasszikus diplomáciai válság három szakaszból áll: (1) konfrontáció; (2) elismerés; és (3) rendezés. A konfrontáció egy
vitából áll, vagyis egy hatalmi kihívásból a konfliktus valamelyik területén; a 2. szakasz mindkét fél részéről a köztük lévő
hatalmi viszony realitásának elismerése (mindig sokkal könnyebb, ha csak két államról van szó); a 3. szakasz pedig a
gyengébbik fél engedése, amelyet egy erőfeszítés kísér.
az erősebb részéről a meghátrálás fedezésére azáltal, hogy megtagadja a gyengébb megalázását vagy nyilvánvaló győzelmét.
Ahogy Metternich mondta: "A diplomata olyan ember, aki soha nem engedi meg magának a diadal örömét", és ezt
egyszerűen azért teszi, mert az erősebbnek az az érdeke, hogy a győztes erejét felismerő és annak ésszerűen engedő ellenfelet
ne döntse meg vagy ne váltsa le egy másik uralkodó, aki ehhez túl tudatlan vagy túl ésszerűtlen. Az 1962. októberi válságot
Kennedy elnök - néhány apróbb, néhány beosztottja által okozott hibától eltekintve - mesterien vezette le ezen elvek mentén.
A hatalmi helyzet a rakétaválság alatt végig túlnyomórészt (legalább 4:1 arányban) az Egyesült Államok javára billent. A
Kreml semmit sem tudott tenni Kuba védelmében, ha megtámadtuk volna, mivel az ottani rakétái és sugárhajtású bombázói
még nem álltak készen. Ráadásul a Kreml számíthatott magának a Szovjetuniónak a pusztulására is, ha erőltette a kubai
projektet. Kennedy mesteri analN7zmusának jele volt itt, hogy figyelmen kívül hagyta Kubát, és a válságot egyszerű
Szovjetunió-USA konfrontációvá tette. Ezzel tiszta hatalmi alapra helyezte a kérdést, és az amerikai külpolitikában 1945 óta
felhalmozott irrealitások zűrzavarából rubbisl1t csinált: A NATO-val, máshol lévő szövetségeseinkkel, az ENSZ-szel és az
Amerikai Államok Szervezetével nem konzultáltak a döntés és a cselekvés előtt; utólag tájékoztatták őket (főként október :3
). Amikor tájékoztatták és felkérték őket, hogy támogassák a Fehér Házat, nem tudtak sem dönteni, sem cselekedni.
Az egész helyzetet meghatározó tény volt Amerika hatalmának elsöprő jellege, és az a tény, hogy ez mind a Fehér Ház, mind
a Kreml előtt ismert volt, de a világ számára nagyrészt ismeretlen volt, és minden bizonnyal nem is hozták nyilvánosságra. A
Szovjetunió határa körül 144 Polaris, 103 Atlas, 159 Thor, Jupiter és Titan rakéta; 1600 nagy hatótávolságú bombázó, sok
közülük állandóan a levegőben volt atombombával. Amikor az elnök beszéde elindította a nyilvános válságot, az Egyesült
Államok hadseregének öt hadosztályát, összesen mintegy 100 000 embert, valamint 100 000 légierőt és ugyanennyi
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haditengerészeti és tengerészeti személyt mozgósítottak vagy riasztottak, az első páncélos hadosztályt Texasból a keleti
partra repítették, 9o hadihajó, köztük 8 repülőgép-hordozó járőrözött a blokád érdekében, Floridában összeállították a kubai
inváziós parancsnokságot, és a katonai személyzet 2700 hozzátartozóját evakuálták Guantanamóból. Ilyen nyomás alatt
Hruscsov október 26-án, pénteken elsorvadt (majdnem azt lehet mondani, hogy pánikba esett). Mindössze nyolc nappal
korábban, október 18-án Gromiko szovjet külügyminiszter személyesen látogatott el a Fehér Házba, és anélkül, hogy említést
tett volna a szovjet kubai tevékenységről, megfenyegette Kennedy urat: A Szovjetunió nem halogathatta tovább a
(Kelet)Német Demokratikus Köztársasággal kötendő békeszerződés megkötését, amely átengedné neki a Berlinbe vezető
útvonalak feletti ellenőrzést. Az elnök meghallgatta és elbocsátotta a külügyminisztert anélkül, hogy bármit is mondott volna
a kubai rakétaépítésről, amelyről már kormányán belül is vita folyt. Egy héttel később azonban a világ semmi másra nem
tudott gondolni, csak a rakétaépítésre és az amerikai válaszreakcióra.
Miközben Washington a Kreml reakciójára várt az elnök beszédére, a rakétatelepeken folytak a munkálatok, szovjet hajók
közeledtek a Kuba körül állomásozó amerikai tengeri járőrökhöz, az amerikai kormány pedig szövetségeseihez, az ENSZ-hez
és az OAS-hoz fordult. A hétfői nyilvános válság kitörése előtt az adminisztráció elismerte, hogy blokádja törvénytelen, hogy
az Egyesült Államok maga is háborút vívott egyszer a tengerek szabad hajózásáért, és hogy a blokádot csak a meghirdetett
háborúval kapcsolatban ismerjük el. Ennek engedményeként az amerikai akciót "karanténnak" és nem "blokádnak" nevezték.
A legfőbb aggályos pont az volt: Elfogadják-e a szovjetek, vagy hajóik háborút idéznek elő azzal, hogy megpróbálnak áttörni
rajta? A próbatételre október 25-én, csütörtökön került sor, a színpad más sarkaiban zajló háromnapos zavaros tevékenység
végén.
Október 23-án, kedden, amikor az Egyesült Államok az ENSZ és az OAS elé vitte az ügyét, reakciók érkeztek a
szövetségeseitől és a világ közvéleményétől. Mindkét reakció kedvezőtlen volt, de a legtöbb állam világossá tette, hogy nem
ellenzi az amerikai lépést. Bár a brit kormányzótanács a többi szövetségesünkhöz hasonlóan támogatta az amerikai akciót, az
angliai közvélemény, beleértve a The Guardian, a The Times és a Munkáspárt vezetőit, visszavágta nekünk azt a kritikát,
amelyet az Eisenhower-kormányzat fogalmazott meg a hat évvel korábbi szuezi brit támadással szemben: az ENSZ
figyelmen kívül hagyása, a szövetségesek megtévesztése és megkerülése, a nemzetközi vitákban a békés helyett erőszakos
eljárásokhoz folyamodás, és a nukleáris háború kockáztatása a tárgyalások kimerítése előtt. Pakisztán és India, akik semmi
másban nem tudtak megegyezni, egyöntetűen bírálták Kennedy felelőtlenségét, hogy a világot kiteszi a háború kockázatának.
Svédország határozottan elutasította a blokádot.
Ugyanezekben a napokban a többi húsz latin-amerikai állam megszavazta, hogy támogatja Kuba amerikai blokádját,
Argentína pedig felajánlotta, hogy hajókat bocsát rendelkezésre az abban való részvételhez, de több állam jelezte, hogy nem
támogatná Kuba amerikai invázióját, ha a blokáddal nem sikerül kikényszeríteni a rakéták eltávolítását.
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Az Egyesült Nemzetek Szervezete, amint az várható volt, nem volt ilyen sikeres a megállapodás elérésében. Három
határozatot terjesztettek elő, amelyeket az Egyesült Államok, a Szovjetunió és a negyven semleges állam (a 105 tagállamból)
nyújtott be, de egyikhez sem sikerült megszerezni a szükséges kétharmados szavazatot, és egyik sem jutott el a szavazásig.
Eközben két napig megválaszolatlanul maradt a fontos kérdés: Az elsőt, egy tartályhajót, kihívták, hogy a szovjet hajók a
blokád alá kerüljenek egy amerikai romboló csütörtökön, elismerte, és megadta a szükséges tájékoztatást, hogy nem szállít
fegyvert Kubába. Néhány órán belül kiderült, hogy a Kubába tartó huszonöt szovjet hajóból tizenkettő visszafordul. A Kreml
meghátrált. Másnap este (1962. október 26-án, pénteken) a Fehér Ház hosszú és zavaros levelet kapott Hruscsovtól. A levél
hangneméből egyértelműen kiderült személyes pánikja, és hogy megóvják hírnevét, nem hozták nyilvánosságra. Másnap
reggel a szovjet külügyminisztérium egy egészen más szöveget tett közzé, amelyben azt javasolta, hogy kössenek egyezséget
mind a törökországi amerikai, mind a kubai szovjet rakétaállomások felszámolásáról. Mindkét kormányon belül ezt szovjet
megadásnak ismerték el, mivel tudták, hogy a törökországi létesítmények elavultak, és a tervek szerint néhány hónapon belül
már le is szerelik őket. Bár ez orosz részről azt jelentette volna, hogy valamit adnak a semmiért, a Fehér Ház elutasította,
mert ez a világ számára Törökország, a szovjet határon lévő szövetségesünk megadását jelentette volna, mivel a Kremlnek
sikerült közvetlen fenyegetést létrehoznia a határunkon. Ehelyett a Fehér Ház válaszolt Hruscsov nem nyilvános első
feljegyzésére, amelyből azt az ajánlatot szedte ki, hogy eltávolítjuk az orosz rakétákat, ha feloldjuk a blokádot, és
megígérjük, hogy nem szálljuk meg Kubát.
Ezt az elfogadást szombat éjjel elküldték Moszkvába, miközben mozgósításunk a szovjet rakétatelepek elleni támadásra
folyt, ha építésük folytatódna. Vasárnap reggel Moszkvából rádión jelentették be Hruscsov elfogadását: elrendelték a
rakétatelepeken folyó munkálatok leállítását és leszerelésüket, az ENSZ megfigyelése mellett, hogy ezt a tényt ellenőrizze;
cserébe az elnök megígéri, hogy nem támadja meg Kubát, és nem engedi, hogy szövetségeseink megtámadják. Ez
közvetlenül vezetett a rakéták és az Iljusin bombázók eltávolításához és elszállításához a következő hetekben. A szovjet
katonák és technikusok sokkal lassabban és soha nem teljesen távoztak. A helyszínek ellenőrzését Castro megakadályozta,
aki vadul tombolt a dühtől, amiért a Kreml félresöpörte és végül eladta őt. E kudarc következtében az amerikaiak ígérete,
hogy nem szállják meg Kubát, szintén elmaradt.
A rakétaválság azáltal, hogy a szovjet-amerikai rivalizálást lecsupaszította a nyers hatalmi rivalizálás lényegi vonására,
számos kétértelműséget tisztázott, és új korszakot nyitott a huszadik századi történelemben. Megmutatta (1), hogy a két
szuperhatalom közötti erőegyensúly egyértelműen Amerika javára állt; (2) hogy az Egyesült Államok kormányának
Hruscsov kételyei ellenére is megvan az akaraterő ahhoz, hogy szükség esetén szembenézzen az atomháborúval és
megkezdje azt; (3) hogy senki sem akarta igazán a termonukleáris háborút, és hogy Hruscsov kész volt minden ésszerű
határig elmenni annak elkerülése érdekében; és (4) hogy az elrettentés valóban elrettent, és ennek megfelelően a két
szuperhatalom között végül is létrejöhet egy modus vivendi.

972

Tizenkilencedik rész
71. fejezet - A széteső szuperblokkok

A nukleáris patthelyzet legfőbb következménye az volt, hogy lehetővé tette a világ nagymértékben megnövekedett
sokszínűségét. A két szuperhatalom erejének kölcsönös eltörlése olyan helyzetet teremtett, amelyben a kis vagy semmilyen
hatalommal nem rendelkező államok képesek voltak játszani
jelentős szerepet játszhattak a világ színpadán. Ugyanakkor a szuperhatalmak nem is voltak abban a helyzetben, hogy saját
blokkjaik tagjaira ráerőltethessék kívánságaikat, a semlegesek pedig növekvő semlegességgel vagy akár növekvő
felelőtlenséggel cselekedhettek. Ilyen viselkedésre példát lehetett látni a két blokk tagjai közül Franciaországban,
Pakisztánban vagy Vörös Kínában, a semlegesek közül pedig Kongóban vagy az arab államokban. Ennek megfelelően
témánk következő felosztásaiban a szuperblokkok felbomlásával és a semlegesség növekedésével kell foglalkoznunk.
Latin-Amerika: A katasztrófa és a reformok közötti versenyfutás
Ahogy az idő könyörtelenül halad előre a huszadik század második felében, az Egyesült Államok egyik fő problémája LatinAmerika, a nyugati félteke Rio Grandétól délre eső gigantikus részének sorsa. Ezt a területet nem lehet továbbra sem
figyelmen kívül hagyni, mert nem kicsi és nem is távoli, és problémái egyszerre sürgetőek és robbanásveszélyesek. Mégis,
1960-ig figyelmen kívül hagyták.
Az a Latin-Amerika, amely 1960-ban figyelmet követelt, kétszer akkora volt, mint az Egyesült Államok (7,5 millió
négyzetmérföld, szemben a mi 3,6 millió négyzetmérföldünkkel), a lakossága pedig körülbelül lo százalékkal nagyobb (200
millió fő, szemben a mi 180 millióval 1960-ban).
Brazília, amely inkább portugálul, mint spanyolul beszélt, majdnem fele akkora területű volt, és több mint egyharmad akkora
népességgel rendelkezett (1960-ban 75 millióan éltek itt). 1960-ban Brazília a gazdasági és népességnövekedés évtizedének
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végére ért, amely során gazdasága évente mintegy 7 százalékkal, míg népessége évente több mint 2,5 százalékkal nőtt, ami
közel volt a világ leggyorsabb növekedési üteméhez. (Ázsia népességnövekedése évente körülbelül 1,8 százalékos volt,
Oroszország és az Egyesült Államok ennél kisebb mértékben, míg Európa csak
0,7 százalékkal évente). Brazília gazdasági növekedési üteme 1960 után évi 3 százalék körülire esett vissza, miközben a
népességrobbanás egyre súlyosabbá vált, nyilvánvalóan azért, hogy felzárkózzon a brazil megélhetési költségekhez, amelyek
1961-ben 40 százalékkal, 1962-ben 50 százalékkal, 1963-ban pedig 70 százalékkal emelkedtek.
A fantasztikus árinflációt leszámítva Brazília problémái meglehetősen tipikusak voltak azokhoz a problémákhoz képest,
amelyekkel egész Latin-Amerika szembesült. Ezeket a problémákat négy alapvető kérdésre lehetne összefoglalni:
(1) a csökkenő halálozási arányszámok a továbbra is magas születési rátával kombinálva népességrobbanást eredményeznek,
amelyet nem kísér az élelmiszerellátás hasonló mértékű növekedése; (2) az ilyen népességnövekedésből eredő társadalmi
dezorganizáció, a vidéki területekről a városi nyomornegyedekbe áramló emberekkel kombinálva, a családi élet
felbomlásában, a bűnözés és erkölcstelenség terjedésében, a teljesen elégtelen oktatásban és egyéb szociális
szolgáltatásokban, valamint a növekvő kétségbeesésben tükröződik; (3) Latin-Amerika ideológiai mintáit, amelyek mindig is
konstruktívak voltak, újabb, ugyancsak konstruktívnak nem nevezhető, de robbanásszerűen erőszakos doktrínák váltják fel;
és (4) egyszerre van jelen a modern fegyverek szükségtelen elterjedése és az ilyen fegyverek ellenőrzése és a széteső
társadalmi struktúra, valamint az imént említett növekvő társadalmi és politikai nyomás közötti növekvő egyensúlyhiány.
E négy probléma néhány nyilvánvaló következményét említhetnénk itt.
Latin-Amerikában nemcsak a szegénység uralkodik, hanem a vagyon és a jövedelem olyan egyenlőtlen eloszlása is, hogy a
leghivalkodóbb luxus egy kis csoport számára létezik a legmegalázóbb szegénységgel párhuzamosan a túlnyomó többség
számára, a kettő között pedig egy növekvő, de nagyon kis csoport van. Az egy főre jutó éves átlagos jövedelem egész LatinAmerikában 1960-ban körülbelül 253 dollár volt, a venezuelai 800 dollártól a paraguayi 95 dollárig és a haiti 70 dollárig
terjedt. Az elosztás azonban annyira egyenlőtlen, hogy Latin-Amerika lakosságának négyötöde évente körülbelül 53
dollárhoz jut, miközben mindössze 100 család birtokolja az egész terület őslakosok által birtokolt vagyon 9/10-ét, és csak 30
család birtokolja a vagyon 72 százalékát. Ez az egyenlőtlenség a földbirtoklásban mutatkozik meg a legvilágosabban,
amelytől a térség gazdasági elmaradottsága miatt a lakosság több mint fele függ. Az agrárreform (földek újraelosztása),
amely sokak számára vonzónak tűnik, de valójában nem jelent megoldást mindaddig, amíg a parasztok nem rendelkeznek
tőkével és technikai ismeretekkel, néhány országban (például Mexikóban vagy Bolíviában) bizonyos mértékig megvalósult,
de Latin-Amerikában általában véve a földbirtoklás még mindig nagyon egyenlőtlen. Brazíliában például az összes
földterület fele a földtulajdonosok 2,6 százalékának tulajdonában van, míg az összes föld 22,5 százaléka a tulajdonosok
mindössze ½ százalékának birtokában van. Latin-Amerika egészében a föld legalább kétharmada a családok lo százalékának
tulajdonában van. Ez az egyenlőtlenség sok kritikát vált ki, különösen az észak-amerikai "reformerek" részéről, de
önmagában véve jó és nem rossz lenne, ha a gazdag tulajdonosok éreznének bármilyen vágyat vagy kötelezettséget arra,
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hogy a föld többet termeljen, de a latin-amerikai élet legnagyobb csapása, ahogyan Spanyolországban is, a gazdagok önfeledt
élvhajhászása, amely lehetővé teszi számukra, hogy nagy jövedelmüket luxusra és extravaganciára pazarolják anélkül, hogy
kötelességüknek éreznék az általuk ellenőrzött erőforrások javítását (vagy akár teljes kihasználását). Mindjárt visszatérünk az
e hozzáállás mögött meghúzódó katasztrofális ideológiai mintákra.
Az egészségtelen társadalomra szinte ugyanilyen jól utal a társadalmon belüli kormegoszlás, valamint az oktatás és az
egészségvédelem elmulasztása. Latin-Amerika lakosságának körülbelül fele nem produktív és társadalmi teher a másik
felének, mert a fiatalok (15 év alattiak) vagy az idősek (65 év felettiek) két csoportjába tartozik. Ehhez képest az Egyesült
Államokban a lakosságnak csak 26 százaléka tartozik ezekbe az eltartott csoportokba. Egy ilyen megoszlás egy egészséges
társadalomban igen jelentős erőforrásokat kellene irányítani az olyan szociális szolgáltatásokba, mint az oktatás, az
egészségvédelem és a nyugdíjbiztosítás. Latin-Amerikában minden ilyen szolgáltatás fájdalmasan elégtelen. A latinamerikaiak mintegy kétharmada írástudatlan, és azok, akiket írástudónak lehet minősíteni, nagyon hiányos iskolai
végzettséggel rendelkeznek. Az átlagos latin-amerikai kevesebb, mint két évet járt iskolába, de mint minden átlag, ez is
félrevezető, mivel egyaránt vonatkozik Paraguayra (ahol nagyon kevés gyermek jut iskolába) és Castro Kubájára (ahol
állítólag az írástudatlanságot felszámolták, és minden 15 éves korú gyermeknek iskolába kellene járnia). E két országot
kihagyva azt találjuk, hogy 1961-ben 18 másik latin-amerikai országban a lakosság mindössze 38 százaléka végzett két évet
az iskolában, míg az általános iskolát csak 7 százalékuk fejezte be, és százból egy ember járt egyetemre.
Az egészségvédelem elégtelensége Latin-Amerikában ugyanolyan megdöbbentő, mint az oktatás elégtelensége, de tágabb
keretek között talán nem annyira kifogásolható. Ha ugyanis az egészségügyet jobban védnék, több ember maradna életben, és
a szűkös élelmiszer és a szűkös munkahelyek problémája már régen elérte volna a robbanásveszélyes pontot. Sajnos az
egészség problémája
és a halálozási ráta igen nagy hatással van a humanitárius észak-amerikai megfigyelőkre, aminek az a következménye, hogy a
Szövetség a Haladásért által 1961 óta a fejlesztésre biztosított pénzeszközök jelentős része a betegségek és a halálozás ezen
gonoszságainak csökkentésére irányul.
Mivel ez az erőfeszítés minden bizonnyal sikeresebb lesz, mint a sokkal kisebb összegű, az élelmiszer-ellátás növelésére
szánt pénzeszközök, ezen erőfeszítések nettó következménye az lesz, hogy Latin-Amerika több és éhesebb embereket kap.
Az 1960-as állapotok szerint a csecsemőhalandóság 20 és 35 százalék között mozgott a különböző országokban. Még abban
a latin-amerikai országban is, ahol az első életévben a legalacsonyabb a halálozási arány (Uruguay, ahol ezer születésre 25
halálozás jutott), ez az arány tízszerese az Egyesült Államokban tapasztaltaknak (2,6 ezrelék), míg Latin-Amerika egészében
56 ezrelék volt, ami Guatemalában mintegy 90 ezrelékre emelkedett. Egy újszülött várható élettartama egész LatinAmerikában csak kétharmada az Egyesült Államokban várhatónak (44 év a 66 évhez képest), de egyes területeken, például
Északkelet-Brazíliában a férfiak 30 éves korukra elhasználódnak az alultápláltság és a betegségek miatt.
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Bár az ilyen körülmények felháborodást vagy humanitárius együttérzést válthatnak ki az észak-amerikaiakból, Latin-Amerika
problémáira nem lehet érzelmekkel vagy szentimentalizmussal megoldást találni. Latin-Amerika problémái nem valaminek a
hiányán, hanem strukturális gyengeségeken alapulnak. A megoldások nem az egyes embereknek vagy az egyes emberekért
tehető dolgokon, hanem a népek közötti megállapodásokon alapulnak. Még a térség legnagyobb gonoszságát, az uralkodó
társadalmi csoportok önző és téves szemléletét sem lehet megváltoztatni az egyének meggyőzésével, hanem az ilyen
szemléletet létrehozó társadalmi kapcsolatok mintáit kell megváltoztatni. Latin-Amerika és a világ nagy része
megmentésének kulcsa ezen a szón nyugszik: "minták". Latin-Amerika rendelkezik az erőforrásokkal, a munkaerővel, a
tőkefelhalmozással, sőt talán még a know-how-val is, hogy életképes és progresszív társadalmat teremtsen. Ami hiányzik
belőle, azok a konstruktív minták - a hatalom, a társadalmi élet és mindenekelőtt a szemlélet mintái -, amelyek inkább
konstruktív, mint destruktív irányba mozgósítják erőforrásait.
Ha nem ismerjük fel, hogy Latin-Amerika gyengeségei nem a tartalom, hanem a konstruktív minták hiányán alapulnak, akkor
ez az egyik fő oka annak, hogy Latin-Amerika jövője olyan elkeserítőnek tűnik. A másik ok az, hogy nem ismerjük fel, hogy
Latin-Amerika jövőjének tervezésében a fő probléma a prioritások konstruktív sorrendjének megállapítása. Valójában ez a
két probléma: a konstruktív minták és a prioritások konstruktív sorrendjének kialakítása a világ összes elmaradott és
elmaradott területe megmentésének kulcsa. Ezt az általános helyzetet úgy foglalhatnánk össze, hogy szegény, zaklatott
világunk megmentése a struktúrától és a sorrendiségtől (vagy a mintáktól és a prioritásoktól) függ....
Ha ezt a két paradigmát Latin-Amerika fejlődésére alkalmazzuk, azt fogjuk tapasztalni, hogy a prioritások problémája sokkal
könnyebben megoldható, mint a minták problémája. Nyilvánvaló, hogy a ... élelmiszerellátást gyorsabban kell növelni, mint
a népességet. És valamilyen módon gondoskodni kell arról, hogy a parasztokat tőkével és szaktudással lássák el, mielőtt a
nagybirtokokat felosztják közöttük. Ugyanilyen sürgető az az óvatosság, hogy a tőkefelhalmozásról és annak a jobb termelési
módszerekbe való befektetéséről is gondoskodni kell, mielőtt a
a jelenlegi többletjövedelmek felhalmozódása a meglévő oligarchák kezében megsemmisül a gazdagok (akik befektethetnék)
jövedelmének a szegények (akik csak fogyasztani tudnának) közötti újraelosztásával. Nyilvánvalónak kellene lennie (de
sajnos nem az), hogy az erőforrások termelékenyebb megszervezésének elsőbbséget kell élveznie az életszínvonal emelésére
irányuló minden erőfeszítéssel szemben. És ugyanilyen nyilvánvalónak kellene lennie annak is, hogy Latin-Amerika saját
erőforrásait (beleértve a saját tőkefelhalmozását és a saját know-how-ját) kellene erre az erőfeszítésre fordítani, mielőtt a
latin-amerikai gazdasági fejlődésért való felelősséget az észak-amerikaiak vagy más kívülállók erőforrásaira hárítanák.
Ez utóbbi pontot ki lehetne egészíteni. Sokat hallunk arról, hogy Latin-Amerikának szüksége van az amerikai tőkére és az
amerikai know-how-ra, holott ezekre valójában sokkal kisebb szükség van, mint Latin-Amerika saját tőkéjének és knowhow-jának hasznosítására. Latin-Amerika vagyona és jövedelme abszolút mennyiségben olyan nagy, és olyan egyenlőtlenül
ellenőrzött és elosztott, hogy a latin-amerikaiak egy kis százalékának kezében hatalmas, a fogyasztási szükségleteket messze
meghaladó jövedelmek halmozódnak fel. E többletjövedelmek nagy részét elpazarolják, felhalmozzák, vagy csupán pazarló
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versenyre, hivalkodó társadalmi magamutogatásra használják. Ez, mint látni fogjuk, nagyrészt a latin-amerikai személyiség
és jellem hiányosságainak köszönhető. Ebből a szempontból nagyon tanulságos a XVIII. és XIX. századi Anglia és a XIX. és
XX. századi Latin-Amerika közötti ellentét. Mindkét esetben olyan drasztikus egyenlőtlenségek voltak a nemzeti jövedelmek
elosztásában, hogy az emberek tömegei mélyszegénységben éltek, és valószínűleg egyre szegényebbek lettek. Angliában
azonban voltak olyan csoportok, amelyek hasznot húztak ebből az egyenlőtlenségből, és akik tartózkodtak minden
önsanyargatás, luxus vagy a gazdagság hivalkodó fitogtatása elől, és növekvő jövedelmüket módszeresen az erőforrások
felhasználásának új és hatékonyabb mintáinak megteremtésébe fektették. Ez éles ellentétben áll a latin-amerikai helyzettel,
ahol ez a többletvagyon összességében sokkal nagyobb, mint az Angliában egy évszázaddal ezelőtt vagy még régebben
felhalmozott vagyon, de nagyrészt elpazarolták, és az erőforrások felhasználásának produktívabb formáinak létrehozására ritka eseteket kivéve - biztosan nem használták fel.
A megoldás erre a problémára nem a jövedelmek újraelosztása Latin-Amerikában, ahogy mondtuk, hanem a jellem és a
személyiségformálás mintáinak megváltoztatása, hogy a többletjövedelmeket konstruktívan használják fel, és ne pazarolják
el (és ne egyszerűen csak újraosszák és elfogyasszák).
Hasonló a helyzet a devizával kapcsolatban is. Az amerikai reformerek és a latin agitátorok váltakozva keltik fel
együttérzésünket és haragunkat Latin-Amerika világgazdasági helyzetének gyarmati jellegéből fakadó helytelenségei miatt.
Ez egyszerűen azt jelenti, hogy Latin-Amerika nyersanyagokat, ásványi anyagokat és mezőgazdasági termékeket (általában
feldolgozatlan árukat) exportál, és feldolgozott, feldolgozott árukat importál. Mivel a feldolgozatlan áruk árai általában
versenyképesebbek, és ezért ingadozóbbak, mint a feldolgozott áruké, az úgynevezett "kereskedelmi feltételek" általában
vagy kedvezően, vagy nagyon kedvezőtlenül alakulnak Latin-Amerika számára. Ez utóbbi esetben, ami az elmúlt néhány
évben általában uralkodó volt, Latin-Amerika árai a világpiacokon általában emelkedtek, míg a saját termékeiért kapott árak
általában csökkentek. Ahogy az európai közgazdászok mondanák: "Az olló pengéi
kinyíltak". Az amerikai farmerek, akik a "paritás feltételeiről" beszélnek, ugyanígy szenvedtek az amerikai belső piacon.
Nos, ez tökéletesen igaz. A latin-amerikai gazdaság nagyrészt gyarmati gazdaság (mint Ausztrália, Új-Zéland, Nyugat-Afrika
vagy Montana). Valójában Latin-Amerikában az elmúlt években az amerikai segélyek értékének legalább a felét eltörölte az,
hogy Latin-Amerika kereskedelmi feltételei romlottak, ami miatt egyre több külföldi pénzt kellett fizetnie az importjáért,
miközben egyre kevesebb külföldi pénzt kapott az exportjáért. De tény marad, hogy a Latin-Amerikának a fejlett
berendezések tengerentúli vásárlásaihoz rendelkezésre álló devizakínálat csökkenését sokkal rosszabbá tette az a tény, hogy a
gazdag latin-amerikaiak a rendelkezésre álló devizakínálat nagy részét felvásárolják, hogy öncélú és nem konstruktív külföldi
költekezéssel vagy egyszerűen csak azért, hogy jövedelmüket politikailag biztonságosabb helyeken, New Yorkban,
Londonban vagy Svájcban felhalmozzák. A becslések szerint az ilyen latin-amerikaiak külföldön felhalmozott devizáinak
összege egymilliárd és kétmilliárd dollár között mozog.
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A megoldást erre a problémára a felelősségteljesebb, közérdekűbb és konstruktívabb szemléletmódban, pénzáramlásban,
valamint a politikai és szociális biztonságban kell keresni.
Hasonló megoldást kell találni Latin-Amerika néhány szociális hiányosságára is, mint például a nem megfelelő oktatás,
lakhatás és társadalmi stabilitás. A gazdagok széleskörű adóelkerülése; a megvesztegetés és korrupció a közéletben; a
brutalitás és önzés a társadalmi életben csökkenthető és nagyrészt megszüntethető Latin-Amerikában a latin-amerikai
életminták megváltoztatásával és az erőforrások felhasználásával anélkül, hogy nagy szükség lenne külföldiek (legkevésbé
amerikaiak) pénzére, prédikációira vagy tüntetéseire.
Ez nem érv az amerikai segélyek vagy a Latin-Amerikával kapcsolatos amerikai aggodalom csökkentése mellett. Ez egy
kérés annak elismerése mellett, hogy minden érintett számára, hogy Latin-Amerika problémái és e problémák lehetséges
megoldásai a struktúra és a sorrendiség kérdéseiben, és nem az erőforrások, a gazdagság vagy akár a know-how kérdéseiben
rejlenek.
A "know-how" utolsó szavának kapcsolata az egész problémával talán nem elég világos. Mi, amerikaiak olyan büszkék
vagyunk technológiai vívmányainkra, hogy gyakran úgy tűnik, úgy érezzük, hogy szinte mindenhez "tudjuk, hogyan kell
csinálni", de ez a know-how valójában két szinten létezik. Az egyik szint olyan általános attitűdökkel foglalkozik, mint az
objektivitás, a racionalitás, a társadalmi konszenzus értékének elismerése és hasonlók, míg a másik szint a technológiai
teljesítményt érinti bármely konkrét helyzetben. Az előbbi szint nagyon sokat tud hozzájárulni a latin-amerikai helyzethez,
míg az utóbbi szint (úgymond a mérnöki szint) sokkal kevésbé tud hozzájárulni Latin-Amerikához, mint azt a legtöbben
gondolják. Például az amerikai mezőgazdasági technikák, amelyek olyan fantasztikusan sikeresek Észak-Amerika mérsékelt
évszakos éghajlatán és jól öntözött, alluviális talajain, gyakran egyáltalán nem alkalmazkodnak Dél-Amerika trópusi,
kevésbé évszakos éghajlatához és félszáraz, kilúgozott talajaihoz. A latin-amerikai élelmiszertermelés problémájának
megoldása nem feltétlenül az, hogy észak-amerikai technikákat alkalmazzunk a problémára, hanem az, hogy olyan, a
miénktől eltérő technikákat fedezzünk fel, amelyekkel
latin-amerikai körülmények között is működnek. Ez a helyzet, itt a mezőgazdaságra alkalmazva, még inkább igaz a
társadalmi és ideológiai problémákra.
A Latin-Amerikára vonatkozó konstruktív minták megtalálásának problémája sokkal nehezebb, mint a konstruktív
prioritások megtalálásának problémája. Ennek egyik oka az, hogy a Latin-Amerikában jelenleg uralkodó nem konstruktív
minták mélyen beágyazódtak az évszázados, sőt évezredes, tartós háttér eredményeként. Valójában azok a latin-amerikai
minták, amelyeket meg kell változtatni, mert ma társadalmi és kulturális zavarokhoz vezetnek, nem igazán latin-amerikai
eredetűek, sőt, még csak nem is ibériai eredetűek, hanem közel-keleti eredetűek, és egyes aspektusaik tekintetében kétezer
vagy még több évre nyúlnak vissza. Általános megállapításként azt mondhatnánk, hogy a latin-amerikai kulturális minta
(beleértve a személyiségmintákat és az általános szemléletet) arab, míg a társadalmi minta az ázsiai despotizmusé. A minta
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egésze ma annyira elterjedt, nemcsak Latin-Amerikában, hanem Spanyolországban, Szicíliában, Dél-Olaszországban, a
Közel-Keleten és a mediterrán világ különböző más területein (például Egyiptomban), hogy akár "pakisztáni-perui
tengelynek" is nevezhetnénk. Az elemzés megkönnyítése érdekében felosztjuk "ázsiai despotizmusra" és "arab szemléletre".
Az ázsiai despotizmus természetét már jeleztük a hagyományos Kínával, a régi Oszmán Birodalommal és a cári
Oroszországgal kapcsolatban. Visszanyúlik az archaikus
... birodalmakra, amelyek először Mezopotámiában, Egyiptomban, az Indus-völgyben és Észak-Kínában jelentek meg i. e.
1000 előtt. Az ilyen ázsiai despotizmus alapvetően egy kétosztályos társadalom, amelyben a lakosság legalább kilenctizedét
kitevő alsó osztály egy több, egymásba fonódó csoportból álló felső, uralkodó osztályt támogat. Ezek az uralkodó csoportok
egy írástudókból és papokból álló kormányzó bürokrácia, amelyhez hadseregvezetők, földesurak és uzsorások kapcsolódnak.
Az ilyen felső osztály nagy mennyiségű vagyont halmozott fel adóként, bérleti díjként, kölcsönök kamataként,
szolgáltatásokért fizetett díjakként vagy egyszerűen pénzügyi zsarolásként. A társadalmi következmények progresszív vagy
reakciós jellegűek voltak, attól függően, hogy ezt a felhalmozott vagyont az uralkodó osztály birtokában az erőforrások
termelékenyebb felhasználásába fektették-e, vagy egyszerűen felhalmozták és elpazarolták. Az ilyen ázsiai despotizmus1
lényegi jellege azon a tényen nyugszik, hogy az uralkodó osztály jogi követelésekkel rendelkezik a dolgozó tömegekkel
szemben, és rendelkezik a hatalommal (a fegyverek és a politikai struktúra ellenőrzéséből), hogy ezeket a követeléseket
érvényesítse. A módosított ázsiai despotizmus a pakisztáni-perui tengely mentén kialakult társadalmi struktúrák egyik
aspektusa.
A pakisztáni-perui tengely másik aspektusa az arab szemléleten nyugszik. Az arabok, akárcsak más szemiták, akik különböző
időszakokban az arab sivatagból felbukkantak, hogy beszivárogjanak a szomszédos ázsiai despotikus kultúrákba, a városi
civilizációkba, eredetileg nomád, törzsi népek voltak. Politikai felépítésük gyakorlatilag azonos volt társadalmi
felépítésükkel, és nem a területi joghatóságon, hanem a vérségi kapcsolatokon alapult. Háborúsak, patriarchálisak,
szélsőségesek, erőszakosak, intoleránsak és idegengyűlölők voltak. A legtöbb törzsi néphez hasonlóan politikai struktúrájuk
totalitárius volt abban az értelemben, hogy minden érték, minden szükséglet és minden értelmes emberi tapasztalat a törzsön
belül volt. A törzsi struktúrán kívüli személyeknek nem volt értéke vagy jelentősége, és a velük való kapcsolattartás nem járt
kötelezettségekkel vagy értelemmel. Valójában alig tekintették őket emberi lényeknek. Ráadásul a törzsön belül a társadalmi
jelentőség annál intenzívebbé vált, minél több vér volt a törzsben.
a törzsektől a klánokon keresztül a patriarchális nagycsaládig. Az ilyen és az általunk ismert keresztény társadalomhoz
kapcsolódó szemlélet közötti éles ellentétet az mutatja, hogy az ilyen szemita törzsiség endogám volt, míg a keresztény
házasság szabálya exogám. A szabályok valójában egyenesen ellentétesek voltak, mivel az arab házasság az első
unokatestvérek egyesülését részesíti előnyben, míg a keresztény házasság következetesen ellenezte az első (vagy akár másod) unokatestvérek házasságát. A hagyományos arab társadalomban minden lány köteles volt hozzámenni apja testvérének
fiához, ha az és az apja akarta őt, és általában nem mehetett máshoz, amíg a fiú el nem utasította (néha évekig tartó várakozás
után).
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Az ilyen hagyományos arab társadalomban nem az egyén, hanem a tágabb család volt az alapvető társadalmi egység; minden
vagyont az ilyen család patriarchális feje irányított, és ennek megfelelően a legtöbb döntés az ő kezében volt. A férfi
leszármazottai házassága feletti ellenőrzését az biztosította, hogy a menyasszonyért árat kellett fizetni a családnak, és ehhez a
patriarcha beleegyezésére volt szükség.
Az ilyen patriarchális család abból adódott, hogy a házasság patrilokális volt, a fiatal pár a vőlegény apjánál lakott, amíg élt,
míg ő a vőlegény apai nagyapjánál élt tovább, amíg az utóbbi meg nem halt. A nagycsaládfő halála felszabadította fiait, hogy
hasonló nagycsaládok vezetőivé váljanak, amelyek gyakran három vagy több generáción át fennmaradtak, amíg a családfő
sorra meg nem halt. Egy ilyen családon belül minden egyes férfi az apja elnéző, bár kiszámíthatatlan irányítása alatt marad,
valamint az anyja és hajadon testvérei elnéző és alárendelt gondoskodása alatt, míg a felesége az anyósa despotikus irányítása
alatt áll, amíg a fiúgyermekek nemzése és az idősebbek halála által történő eltűnése őt is despotává teszi a menyei felett.
A kiterjedt családnak mint alapvető társadalmi valóságnak ez az arab hangsúlyozása azt jelentette, hogy a nagyobb társadalmi
egységek egyszerűen úgy jöttek létre, hogy számos rokon kiterjedt családot kapcsoltak össze annak a patriarchának a
névleges vezetése alatt, aki az általános konszenzus szerint a legjobb vezetői, méltóságbeli és társadalmi presztízsbeli
tulajdonságokkal rendelkezett. Az ilyen egyesülések azonban, mivel személyesek és lényegében ideiglenesek, bármikor
felbonthatók voltak. Az ilyen egyesülések személyes jellege és az alapvető családi egységek patriarchális jellege hajlamos
volt arra, hogy minden politikai kapcsolat személyes és ideiglenes legyen, a vezető vágyainak vagy szeszélyeinek tükörképe,
és ne az alapvető társadalmi kapcsolatok következménye vagy tükörképe. Ez hajlamos volt megakadályozni az államról, a
jogról és a közösségről alkotott fejlett elképzelések kialakulását (ahogyan azt például az egykor törzsi görögök és rómaiak
megvalósították). A családon belül a szabályok személyesek, patriarchálisak, gyakran önkényesek és változékonyak voltak, a
pátriárka akaratából és gyakran szeszélyeiből fakadtak. Ez megakadályozta a kölcsönös közös érdekek fejlett eszméinek
kialakulását, amelyek egymáshoz való viszonya, a magasabb társadalmi struktúrát létrehozó hy létrehozta egyúttal az
egyénnél magasabb rendű szabályokat, személytelen és állandó jellegű szabályokat, amelyekben a jog teremtette a tekintélyt,
és nem pedig, mint az arab rendszerben, a tekintély teremtette a jogot (vagy legalábbis az ideiglenes szabályokat). A mai
napig az egész pakisztáni-perui tengely mentén széttöredezett kultúrák nagyon gyengén értik a közösség természetét vagy az
ilyen közösség iránti bármilyen kötelezettséget, és a jogot és a politikát egyszerűen személyes kapcsolatoknak tekintik,
amelyeknek a legfőbb
az utasításokat kiadó egyén hatalma és pozíciója indokolja. Az államot, mint a közvetlen családnál távolabbi és ezért kevésbé
személyes hatalmi struktúrát, idegen és kizsákmányoló személyes rendszernek tekintik, amelyet el kell kerülni és ki kell
kerülni, egyszerűen azért, mert távolabb van (még ha hasonló jellegű is), mint az egyén közvetlen családja.
Az arab életben minden jelentős társadalmi kapcsolatnak ez a biológiai és patriarchális jellege a férfi dominancia ismert
jellemzőjében tükröződik. Csak a férfi a fontos.
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A nő alsóbbrendű, sőt, emberalatti, és csak azáltal válik jelentőssé, hogy hímeket hoz létre (ami nyilvánvalóan az egyetlen
dolog, amit a domináns férfi nem tud megtenni magának). Az arab házasság erős patrilokális jellege miatt az új feleség nem
csak szexuálisan van alávetve a férjének; társadalmilag és személyesen is alá van vetve a férj családjának, beleértve a
testvéreit és mindenekelőtt az anyját (aki a ház többi nője fölötti uralmi pozíciót azáltal nyerte el, hogy férfi gyermekeket
szült). A szexet szinte kizárólag pusztán fiziológiai kapcsolatnak tekintik, kevés hangsúlyt fektetve a vallási, érzelmi vagy
akár társadalmi aspektusokra. A szeretet, vagyis a szexuális partner személyiségével vagy fejlődő lehetőségeivel való törődés
kevés szerepet játszik az arab szexuális kapcsolatokban. Az ilyen kapcsolatok célja az átlagos arab szemében a saját szexuális
vágyainak csillapítása vagy a fiúgyermekek létrehozása.
Az ilyen fiúkat szeszélyes, önkényes, személyes szabályok légkörében nevelik fel, ahol anyjuk és nővéreik, és
elkerülhetetlenül apjuk és saját maguk is felsőbbrendű lénynek tekintik őket, pusztán férfiasságuk alapján. Általában
elkényeztetettek, fegyelmezetlenek, önelégültek és elvtelenek. Szeszélyeik parancsok, késztetéseik törvények. A szexuális
erkölcs kettős mércéjének vannak kitéve, amelyben minden nő a szexuális vágyaik legitim célpontja, de a lánytól, akit
feleségül vesznek, elvárják, hogy a szüzesség példaképe legyen. A menyasszony szüzességének hangsúlyozása eredetileg a
vérségi leszármazás hangsúlyozásán alapult, és a gyermekek apaságának garanciájául szolgált. A feleségnek, mint
gyermektermelő mechanizmusnak, egyetlen ismert genetikai vonal gyermekeit kellett létrehoznia, és nem másét.
A feleségként elfogadhatónak tekintett lány szüzességének hangsúlyozása a végletekig fokozódott. A lány szüzességének
elvesztését a lány családja elviselhetetlen gyalázatnak tekintette, és minden olyan lányt, aki ilyen gyalázatot hozott a családra,
úgy tekintettek, mint aki megérdemli, hogy apja és testvérei keze által megöljék. Amint a lány férjhez ment, az ilyen vétkek
megbüntetésének joga a férjére szállt át.
Minden jól nevelt lány számára a házasság előtti szüzessége és a házasságkötés után a szexuális hozzáférés fenntartása a férje
ellenőrzése alatt ("a becsülete") anyagi értékkel bír. Mivel a lánynak önmagában, mint személynek, a "becsületén" kívül
nincs értéke, és mint bármilyen munkásnak is kevés értéke van, a házasság előtti szüzességének pénzben kifejezett értéke
megegyezik azzal a költséggel, amit a lány életének nagy részében való megtartása jelent, mivel valójában pontosan ennyit
ért pénzben kifejezve. Szűzként elvárhatta, hogy a férfi, aki megszerezte őt a házasságban, ezt az értéket egyenértékűnek
tekintse azzal a kölcsönös kötelezettségével, hogy feleségként eltartsa őt. Valójában a szüzessége ennél sokkal kevesebbet
ért, mivel a hagyományos arab társadalomban, ha a nő nem tetszett a férjének, még ha csak egy szeszélyét is keresztezte, a
férfi félreállíthatta őt a válással, ami a férfi számára nagyon egyszerű, kevés késedelemmel és kötelezettséggel járó eljárás, de
a nő számára lehetetlen, bármennyire is vágyott rá. Ráadásul, ha a szüzessége egyszer már megszűnt, a nőnek mint
feleségnek vagy személynek nem sok értéke volt, hacsak nem szült fiút, és férfiról férfire szállhatott, akár házasságban, akár
más módon, senki részéről nem volt társadalmi kötelezettsége. Az ilyen könnyű válás és a szexuális kapcsolatok alapjául
szolgáló szűk fiziológiai alap, valamint a nő értéktelensége miatt, ha a szüzessége már nem létezik, az arab házasságok
nagyon törékenyek, a válás és a megromlott házasságok körülbelül kétszer olyan gyakoriak, mint az Egyesült Államokban.
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Még a fiúgyermekek nemzése sem biztosítja a házasság állandóságát, mivel a fiúk az apához tartoznak, függetlenül attól,
hogy a házasság megszakadása milyen okból következett be. E körülmények következtében a több feleség egymás utáni
házassága, amelyet mi Hollywoodhoz kötünk, sokkal inkább jellemző az arab világra, és nagyon sokkal gyakoribb, mint a
többnejűség, amely bár az iszlám szerint megengedett, de meglehetősen ritka. A Közel-Keleten ma a házas férfiak legfeljebb
5 százalékának van egynél több felesége egyszerre, a költségek miatt, de majdnem ugyanilyen csekély azoknak a száma, akik
halálukig monogám házasságban maradnak.
Ahogy az egy ilyen társadalomban várható volt, az arab fiúk egocentrikusan, önfeledten, fegyelmezetlenül, éretlenül,
elkényeztetetten, az érzelmek, a szeszélyek, a szenvedélyek és a kicsinyesség hullámainak kitéve nőnek fel. Ennek
következményét az egész pakisztáni-perui tengelyre nézve egy pillanat múlva látni fogjuk.
Az arab társadalom egy másik aspektusa a becsületes, állandó fizikai munka, különösen a mezőgazdasági munka megvetése.
Ez legalább három ősi hatás összeolvadásának következménye. Először is, az ázsiai despotizmus archaikus bürokratikus
struktúrája, amelyben a parasztok harcosokat és írástudókat támogattak, a kétkezi munkásokat, különösen a földművelőket, a
társadalom legalsó rétegének tekintette, és az írástudás és a katonai képességek megszerzését tekintette a fizikai munkától
való megmenekülés fő útjának. Másodszor, az a tény, hogy a klasszikus ókor, amelynek hatása a későbbi iszlám civilizációra
igen nagy volt, a rabszolgaságon alapult, és a mezőgazdasági (vagy más kézi) munkát rabszolgáknak valónak tekintette,
szintén hozzájárult ehhez az elképzeléshez. Harmadszor, a pásztorkodó, harcias nomádok beduin hagyománya megvetette a
földművelőket, mint gyenge és rutinszerű, igazi szellem vagy jellem nélküli személyeket, akik alkalmasak arra, hogy
meghódítsák vagy megtapossák őket, de arra nem, hogy tiszteljék őket. E három tényező együttesen alakította ki a kétkezi
munka iránti tisztelet hiányát, amely annyira jellemző a pakisztáni-perui tengelyre.
Valamelyest hasonló a kézi munka tiszteletének e hiányához a hagyomány számos más jellemzője is! Arab életnek, amelyek
szintén elterjedtek a pakisztáni-perui tengely hosszában. Ezek közül soknak a fő forrása a beduin szemléletmód, amely
eredetileg az iszlám kultúra egy viszonylag kis csoportjának a hozzáállását tükrözte, de mivel ők egy felsőbbrendű, hódító
csoport voltak, a társadalom többi tagja, még a megvetett mezőgazdasági munkások is másolni kezdték. Ezek a hozzáállások
magukban foglalják a talaj, a növényzet, a legtöbb állat és a kívülállók iránti tisztelet hiányát. Ezek a hozzáállások, amelyek
az egész pakisztáni-perui terület földrajzi és éghajlati viszonyaihoz egyedülállóan rosszul illeszkednek, folyamatosan
megjelennek a mindennapi életben, mint az erózió, a növényzet és a vadon élő állatok pusztítása, a személyes kegyetlenség
és érzéketlenség a legtöbb élőlénnyel, beleértve az embertársakat is, valamint az általános durvaság és közömbösség Isten
teremtése iránt. Ezzel a végső hozzáállással, amely jól tükrözi a terület földrajzi viszonyait, amelyek olyan durvának és
közömbösnek tűnnek, mint maga az ember, azok az emberek, akiknek mindennapi életükben szembe kell nézniük vele, a
sorsnak és az ember emberrel szembeni embertelenségnek való beletörődésként találkoznak.
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Érdekes módon ezek a hozzáállások sikeresen túlélték a térségben honos etikai monoteizmus három nagy vallásának arra
irányuló erőfeszítéseit, hogy megváltoztassák ezeket a hozzáállásokat. A judaizmus, a kereszténység és az iszlám etikai
oldala a durvaság, az egocentrizmus, a törzsiesség, a kegyetlenség, a munka és az embertársak megvetése ellen próbált
fellépni, de ezek az erőfeszítések összességében kevés sikerrel jártak a pakisztáni-perui tengely teljes hosszában. A három
közül a kereszténység, talán azért, mert a három közül a legmagasabb mércét állította fel, a legmesszebb esett céljai
elérésétől. A szeretet, az alázat, a testvériség, az együttműködés, a munka szentsége, a közösségben való közösség, az
embernek mint Isten képmására teremtett embertársnak a képe, a nők mint személyiségek és a férfiak partnerei, kölcsönös
segítőtársak a lelki üdvösség felé vezető úton, valamint a világegyetemünk látomása, annak minden sokféleségével,
összetettségével együtt, és a teremtmények sokasága, mint Isten hatalmának és jóságának tükörképe - Krisztus tanításainak
ezek az alapvető aspektusai szinte teljesen hiányoznak a pakisztáni-perui tengelyről, és a legjelentősebb módon hiányoznak a
tengely "keresztény" szakaszáról Szicíliától, vagy akár az Égei-tengertől nyugatra, Baja California és Tierra del Fuego felé.
Az egész tengelyen az emberi cselekedeteket nem ezek a "keresztény erények" motiválják, hanem az ősibb arab
személyiségjegyek, amelyek a keresztény szemléletben vétkekké és bűnökké váltak: durvaság, irigység, bujaság, kapzsiság,
önzés, kegyetlenség és gyűlölet.
Az iszlám, a közel-keleti etikai monoteista vallások közül a történelmi sorrendben a harmadik, nagyon sikeres volt
monoteizmusának meghonosításában, de csak nagyon mérsékelt sikerrel terjesztette a zsidó és keresztény etika változatát az
arabok között. E mérsékelt sikereket ellensúlyozták Mohamed személyes életének és az iszlám terjedésének más, mellékes
következményei, amelyek a muszlim vallást merevebbé, abszolútabbá, kompromisszumkészebbé, önzőbbé és
dogmatikusabbá tették.
A kereszténység kudarca a Szicíliától nyugatra eső területeken még nagyobb volt, és ezt még fokozta az arab szemlélet és
befolyás elterjedése ezen a területen, és különösen Spanyolországban. A régi francia közmondás, amely szerint "Afrika a
Pireneusoknál kezdődik", természetesen nem azt a Fekete-Afrikát érti "Afrika" alatt, amely a sivatagoktól délre található,
hanem az arabok világát, amely a nyolcadik században a Sínai-félszigettől Marokkóig terjedt el Afrikában.
Az arab befolyás mind a mai napig nyilvánvaló Dél-Olaszországban, Észak-Afrikában és mindenekelőtt Spanyolországban.
Megjelenik a nyilvánvaló dolgokban, mint az építészet, a zene, a tánc és az irodalom, de leginkább a szemléletben, a
hozzáállásban, a motivációkban és az értékrendben. Spanyolország és Latin-Amerika a névleges kereszténység évszázadai
ellenére arab területek.
Nincs ennél gyűlöletesebb kijelentés a spanyolok és a latin-amerikaiak számára. De ha egyszer elhangzott, és ha az alapjául
szolgáló bizonyítékokat objektív módon megvizsgáljuk, szinte cáfolhatatlanná válik. Spanyolországban a 711-es arab
hódítás, amely nem volt véglegesen
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1492-ig nem taszították el, az arab személyiségjegyek elterjedését szolgálta, a muszlimok és keresztények közötti
nyilvánvaló ellentét ellenére. Valójában az antagonizmus segített kialakítani éppen azokat a vonásokat, amelyeket arabnak
neveztem: intolerancia, önérzet, gyűlölet, militarizálódás, kegyetlenség, dogmatizmus, merevség, keménység, gyanakvás a
kívülállókkal szemben és a többi. Azokat az arab vonásokat, amelyeket nem ez az antagonizmus hozott létre, az utánzás
hozta létre - a meghódított népek hajlamai arra, hogy lemásolják a hódítóikat, bármennyire is vallják, hogy gyűlölik őket,
egyszerűen azért, mert felsőbbrendű társadalmi osztályt képviselnek. Ebből az utánzásból származik a spanyol és latinamerikai nemhez, családszerkezethez és gyermekneveléshez való hozzáállás, amely a mai spanyol nyelvű élet jellegzetes
vonása, és amely a spanyol nyelvű területeket olyan kétértelműen a nyugati civilizáció részévé teszi, annak ellenére, hogy
névlegesen olyan alapvető nyugati vonáshoz tartoznak, mint a kereszténység. Mert a Nyugat, még akkor is, amikor
névlegesen megszűnik kereszténynek lenni, és a legnyilvánvalóbb módon azokon a területeken, amelyek - legalábbis
névlegesen - a legmesszebbre sodródtak a kereszténységtől, még mindig rendelkezik a szeretet, az alázat, a szociális
gondoskodás, a humanizmus, a testvéri gondoskodás és a jövő preferálása alapvető keresztény vonásaival, bármennyire is
eltávolodtak ezek a vonások az istenség vagy a szellemi örökkévalóságban való egyéni üdvözülés keresztény eszméjétől.
Latin-Amerikában az arabizált élet mediterrán változata ismét megtalálta a történelmi folyamat által megőrzött és néha
megerősített vonásait. Latin-Amerikában a nem spanyol hatások - főként indián, néger és észak-amerikai - megfigyelhetők
például a zenében, a táncokban, a babonákban, a mezőgazdasági kultúrákban és az étrendben (nagyrészt indián), vagy a
közlekedésben, a kommunikációban és a fegyverekben (nagyrészt európai); de a családi és társadalmi élet, az ideológiai
minták és értékek alapvető struktúrái a mai napig nagyrészt a pakisztáni-perui tengely arab végének struktúrái.
Latin-Amerika ibériai meghódítása, nem mint a letelepedés, hanem mint a kizsákmányolás területe, valamint a spanyolok
hozzáállása az indiánokhoz és a néger rabszolgákhoz mint e kizsákmányolási folyamat eszközeihez, az ültetvényes
kolonializmus és az ásványkincsek kitermelésének fejlődése felerősítette azt a kizsákmányoló, fosztogató, extenzív
hozzáállást az erőforrásokhoz és népekhez, amelyet a mediterrán térség a rómaiaktól és a szaracénoktól kapott. E
tevékenységek egyike sem vált állandó közösségi vonássá a benne résztvevők számára, még a kizsákmányoló életmód
részeként működő alárendeltek számára sem, hanem a zsoldos nyereségszerzés ideiglenes, meggazdagodási módszerei
maradtak olyan személyek számára, akik idegeneknek tekintették magukat, akiknek a gyökerei máshol vagy sehol sem
voltak. A spanyol oligarchia a gyarmati időszakban magában Spanyolországban látta a gyökereit, és ez a hozzáállás, némileg
kiszélesítve Párizsra, Londonra, a Riviérára vagy New Yorkra, az uralkodó oligarchia hozzáállása maradt, miután a
felszabadító háborúk megszakították a Spanyolországhoz vagy Portugáliához fűződő formális kapcsolatokat. Ugyanígy, és
ezekből az okokból kifolyólag, a gyarmati gazdaság és a gyarmatosítás a pénzügyi, oktatási, kulturális és kereskedelmi
életben folytatódott, miután a szűken vett politikai szférában megszűnt. Latin-Amerikában mind a mai napig az általunk
arabként felsorolt jellemzők dominálnak: a talajjal, a területtel, a munkásokkal, az embertársakkal vagy a közösség egészével
való valódi törődés hiánya; a családi kapcsolatok és a férfiuralom dominanciája a szexuális erkölcs kettős mércéjével, a
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férfiasság kultuszával, az önzéssel, az önkényeskedéssel, az önfegyelem vagy a másokkal való törődés hiányával; és a
politika egész mediterrán szemlélete, mint a kizsákmányoló, személyes kapcsolatok önkényes és
a zsarolás, a megvesztegetés, az adócsalás és a közösségi szellemtől vagy a mások vagy a nemzet jóléte iránti személyes
felelősségtől való teljes elszakadás.
Latin-Amerika és problémáinak ezt a képét sokan nehezményezik és kritizálják majd, mint túlzó, egyoldalú vagy akár téves
képet. Rövidségére való tekintettel természetesen túlságosan leegyszerűsített, mint ahogy minden rövid ismertetésnek le kell
egyszerűsítenie. És ugyanilyen természetes, hogy minden állítása nem vonatkozik minden csoportra, minden területre,
minden osztályra vagy minden egyénre. E kép nagy része alól számos kivétel van, de ezek kivételek, és mint ilyenek
megmagyarázhatók. És nyilvánvalóan különböző hangsúlyok vannak a különböző csoportok, hátterek és korszakok között.
Ezek is megmagyarázhatók. Azok a latin-amerikaiak, akik közel állnak az afrikai és a rabszolgatartás néger hagyományaihoz,
nagyobb hangsúlyt fektetnek a jelenbeli preferenciára és a társaságiasságra, mint az uralkodásra, a durvaságra és a
kegyetlenségre. Azok a latin-amerikaiak, akik közel állnak az indián hagyományokhoz, szintén nagyobb hangsúlyt fektetnek
a sorsba való beletörődésre és a bennszülött babonákra, mint a férfiuralomra és szexuális férfiasságuk bizonyítására (ezt
nevezik machizmusnak, ami a latin-amerikai szemlélet és viselkedés egyik kulcsfogalma). Mindenekelőtt, a létminimum
szintjén vagy még az alatt élő több millió latin-amerikai a társadalmi és pszichológiai dezintegráció számos olyan
jellemzőjével rendelkezik, amelyeket mindenhol, még az Egyesült Államokban is a mélyszegénységgel társítunk, és ilyen
mértékben képtelenek a latin-amerikai élet hagyományait - vagy bármilyen hagyományt - továbbvinni. Mint ilyenek, érdekes
módon inkább a férfi dominancia és az egocentrikus önzés vonásait hangsúlyozzák, mint az arab hagyományban a női
tisztaság vagy a családi szolidaritás kísérő vonásait.
Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az általunk módosított arab hagyományként azonosított latin-amerikai hagyomány
ázsiai despotikus felhangokkal inkább az oligarchikus, spanyol felsőbb osztályokra jellemző, mint a négerekre, indiánokra
vagy a szegénység sújtotta városi szegényekre. És ennek van a legnagyobb jelentősége. Ez ugyanis azt mutatja, hogy a latinamerikai társadalom reformjának eszközei és módszerei e társadalom ugyanazon csoportjában rejlenek. Ilyen reform csak
akkor jöhet létre, ha a latin-amerikai oligarchia kezében felhalmozódó többleteket a latin-amerikai erőforrások
progresszívebb felhasználásának megteremtésére használják fel. A "reform" szó alatt azt értjük, hogy a hatalmi, a gazdasági
és társadalmi, valamint az ideológiai mintát konstruktívabb konfigurációkba kell átszervezni, nem pedig azokba a destruktív
mintákba, amelyekben most léteznek. E három közül pedig az ideológiai minták - vagyis a szemlélet és az értékrend szorulnak leginkább változásra. Természetesen minden társadalomban éppen a szemlélet és az értékrendek mintázatát a
legnehezebb megváltoztatni. A legtöbb társadalomban ez változatlanul megmarad - szlogenekben, háborús kiáltásokban és
vallási varázsigékben ismételgetve, még jóval azután is, hogy a viselkedési és strukturális minták teljesen megváltoztak.
Latin-Amerikában azonban van ez a reménysugár. Egy konstruktívabb ideológiai minta már ismerős, legalábbis szavakban,
Latin-Amerikában: A kereszténység.
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Az egész rendszer tele van paradoxonnal és ellentmondással. A latin-amerikai haladás és remény igazi akadálya az
oligarchiában rejlik, nem annyira azért, mert az irányítja a hatalom és a gazdagság mozgatórugóit, hanem azért, mert
beleivódott a destruktív latin-amerikai ideológiába. A térség valódi reménye azonban ugyanebben az oligarchiában rejlik,
mert az ellenőrzi a vagyont és a hatalmat, és azért is, mert egyáltalán nincs remény, hacsak nem változtat ideológiáján.
Az az ideológia, amelyet elfogadhatna, az önfegyelemre, a mások iránti szolgálatra, a szeretetre és az egyenlőségre helyezi a
hangsúlyt, de ezek az erények, amelyek a latin-amerikai gyakorlatból szinte teljesen hiányoznak, éppen azok, amelyeket
szavakban a keresztény vallás testesít meg, amelyhez Latin-Amerika oligarchája névlegesen tartozik. Egyszóval, LatinAmerika a reformok útján lenne, ha azt gyakorolná, amit prédikál, vagyis ha megpróbálna keresztény lenni. Természetesen
nem mondhatjuk igazán, hogy a megoldás abban rejlik, hogy gyakorolja azt, amit prédikál, a keresztény erényeket, mert a
latin-amerikai vallás, mint minden más, nagyrészt korrupt, és ennek következtében már nem hirdeti a keresztény erényeket.
A felső papság általában az oligarchiával szövetkezett; az alsó papság ugyanolyan szegényes és majdnem olyan tudatlan,
mint szegény társaik a laikus társadalomban. Ráadásul a papság mindkét szintje elfogadta annak a társadalomnak a
szemléletét és értékrendjét, amelyben él. Maga Krisztus üzenete, a cselekvés pozitív üzenete elveszett a katolikus papság
negatív üzeneteiben, amely egy olyan korrupt társadalomban reagál, amelyet átitat a nem keresztény szemlélet, amely az
oligarchia egészét uralja.
Csak az utóbbi években történt nagy változás ebben a helyzetben. Latin-Amerika nagy részén az egyház kudarca abban
nyilvánul meg, hogy a latin-amerikai emberek nagy tömegei, különösen azok, akik az oligarchia szintje alatt vannak,
figyelmen kívül hagyják vagy elutasítják, akárcsak Spanyolországban. És különösen az uralkodó férfiak utasítják el, kivéve,
ha társadalmi szükségszerűségként, vagy forradalomellenes erőként, vagy mártírmániás asszonyaik menedékeként. De XXIII.
János pápa megjelenése mélyreható hatással volt az Egyházra, mivel visszahívta azt az érdekektől és a durva hatalmi
viszonyoktól Krisztus üzenetének tartalmára. Problémás, hogy ez mennyire tudja megváltoztatni a papság negatív
felszólításait a házasságtörés, a kommunizmus és a bűncselekmények ellen, pozitív buzdításokká a társadalmi jótékony,
segítő és szeretet cselekedetekre. És még kétségesebb a kérdés, hogy nem lesz-e ez túl kevés és túl késő. Ez valóban az a
nagy kérdés, amellyel minden latin-amerikai reformról szóló beszédnek cudarul kell megküzdenie: "Van-e még idő..."
Volt elég idő 1940-ben, amikor az európai háborús igények kezdték kiszorítani a világválság, a fasizmus felemelkedése; és a
harmincas évek spanyol polgárháborúja miatt kialakult akut problémákat és vitákat. A II. világháború azáltal, hogy növelte a
keresletet Latin-Amerika ásványi és mezőgazdasági termékei iránt, az éhezést és a vitákat a közvetlen jelenből a távolabbi
jövőbe tolta.
Sajnos, az így nyert idővel semmi konstruktívat nem tettek, és ami majdnem ugyanilyen tragikus, a világ más részein a \var
igényei által Latin-Amerikába hozott gazdagságnak kevés konstruktív hasznát vették. Latin-Amerika fellendült: a gazdagok
gazdagabbak lettek, a szegényeknek több gyermekük született. Néhány szegény, vagy legalábbis nem gazdag, gazdag lett,
vagy legalábbis gazdagabb. De semmit sem tettek annak érdekében, hogy megváltoztassák a latin-amerikai hatalom,
gazdagság és kilátások alapvető mintázatát.
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A függetlenségi háborúk, amelyek véget vetettek Latin-Amerika politikai kapcsolatának Spanyolországgal és Portugáliával,
nem semmisítették meg a felsőbb osztálybeli oligarchák hatalmát, és nem változtatták meg a szemléletüket, legfeljebb
némileg lokálisabbá tették őket. Körülbelül egy évszázad telt el, mondjuk 1830-tól 1930-ig, mire a hadsereg, a
földbirtokosok, a bankárok és a felső papság oligarchikus szövetsége komoly kihívást kapott a paraszt alattvalók vagy a helyi
területek természeti erőforrásainak kizsákmányolásában.
Ez a kihívás, amely először 1910-ben jelent meg Mexikóban, a latin-amerikai társadalom kommercializálódásának és - jóval
később - kezdődő iparosodásának következménye volt. Ugyanezek a hatások, amelyeket más fejlemények is erősítettek, mint
például a növekvő írástudás, a népességnövekedés, valamint az európai és észak-amerikai eredetű új eszmék bevezetése, arra
szolgáltak, hogy meggyengítsék a régebbi oligarchikus csoportok szövetségét, így a katonaság szolidaritása a másik három
csoporttal jelentősen csökkent.
A latin-amerikai társadalom kommercializálódásának és kezdődő iparosodásának folyamata nagyrészt a külföldi befektetések
következménye volt, amelyek bevezették a vasutakat, a villamosvonalakat, a gyorsabb kommunikációt, a nagyszabású
bányászatot, a nyersanyagok bizonyos fokú feldolgozását, a villamos energia, a vízművek, a telefon és más közművek
bevezetését, valamint az ezen új tevékenységekhez szükséges készletek előállítására irányuló erőfeszítések kezdetét. Ezek az
erőfeszítések két új és meglehetősen eltérő társadalmi osztály létrehozását szolgálták, amelyek kezdték kitölteni az oligarcha
és a parasztság régebbi vidéki kettősségét. Az új, nagyrészt városi osztályok a munkásság és a polgárság voltak. Mindkettőt
megfertőzték az európai szocialista csoportok osztályharcos ideológiái, így az új munkástömegek szakszervezeti
szervezkedésre és radikalizmusra törekedtek. Mindkét csoport sokkal politikusabb volt, mint a régi paraszti osztály valaha is
volt. Az egész fejlődés legfőbb következménye Noms a latin-amerikai társadalom urbanizálódása és radikalizálódása.
Politikai szempontból ezek a fejlemények sokkal összetettebbé és kiszámíthatatlanabbá tették Latin-Amerika hatalmi
viszonyait. Egyrészt a hadsereg már nem függött teljesen a földesúri csoportok támogatásától, hanem éppen ellenkezőleg, azt
tapasztalta, hogy a városi bázisai az ellátásának helyi munkásszervezeti ellenőrzése miatt nyomás alá kerültek, míg a polgári
csoportokkal való viszonya sokkal kétértelműbb volt, mint korábban a földesúri csoportokkal való kapcsolata. Ugyanakkor a
klérus befolyását általában gyengítette az európai eredetű egyházellenes eszmék beáramlása mind az új városi csoportokba,
mind - jóval kisebb mértékben - a parasztokba.
Ezek a változások nem Latin-Amerika minden területén következtek be. Valójában sok terület nagyjából olyan maradt, mint
amilyen 1880-ban volt. Mexikóban, Argentínában és Brazíliában azonban a folyamat elég messzire ment ahhoz, hogy az
egész társadalmi mintázatot megváltoztassa, míg néhány kisebb területen, mint Bolívia, Uruguay, Costa Rica és
mindenekelőtt Kuba, drasztikus változások történtek.

987

Mexikóban a forradalom már több mint fél évszázada tart. Ennek az időszaknak legalább a felében a legfőbb probléma a
militarizmus megfékezése volt, amely feladatot egész Latin-Amerikában meg kell oldani. A mexikói forradalmat a kezdeti
időkben számos romboló törekvés vonta el a konstruktív változásoktól. Például a külföldi tőke elleni támadásai több kárt
okoztak, mint hasznot, mivel a külföldi befektetések és a külföldi technológiai készségek visszaszorításával több kárt
okoztak, mint hasznot. Ugyanakkor az agrárreformra helyezett hangsúly az igazi mezőgazdasági problémáról a földtulajdon
álproblémájára terelte a figyelmet; a valódi probléma a mezőgazdasági termelés növelése, függetlenül az agrárrendszertől.
Ezt a három korai problémát bizonyos mértékig sikerült leküzdeni. A mexikói hadsereg ma már nagyrészt professzionális,
viszonylag politikamentes és a polgári ellenőrzésre reagáló. A hadsereg már több mint egy generáció óta nem buktatott meg
egy kormányt. Ugyanakkor a politikai stabilitást növelte a politikai élet elszemélytelenedése, a vezetés egyetlen domináns
párton belüli áramlása, néhány politikai elv - köztük az a nagyon fontos elv, hogy az elnököt nem lehet újraválasztani bevezetése, valamint a politikai hatalom felhasználása néhány progresszív tendencia ösztönzésére, mint például az oktatásra
szánt állami pénzeszközök növelése a védelmi kiadások helyett, a jobb kommunikáció és közlekedés, a külföldi befektetések
és a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés ösztönzése. Számos akut probléma továbbra is fennáll, mint például a
robbanásszerűen növekvő népesség, az akut szegénység és a szociális jólét nagyon alacsony szintje, de a dolgok mozognak,
méghozzá reményteljes irányba. Az 1962 előtti két évtizedben a bruttó nemzeti termék évente több mint 6 százalékkal nőtt,
az ipari termelés pedig több mint 400 százalékkal emelkedett ebben az időszakban. Maga a politikai rendszer korrupt, a
legtöbb választást a domináns Intézményes Forradalmi Párt nyerte el, de legalább az átlagos mexikói kilátásai ma
reményteljesebbek, mint egy generációval ezelőtt az apja, vagy mint Latin-Amerika többi részén élő kortársaié. Az élet
problémái nem oldódtak meg Mexikóban, de értékes időt nyertek.
Más országoknak a mexikói nyomdokokba lépni igyekvő erőfeszítései kevésbé voltak sikeresek, sőt katasztrofálisak.
Argentínában az elmúlt nemzedék alatt az életminta kevésbé konstruktívvá vált, annak ellenére, hogy Argentína kevésbé
terhelt népességgel és jobban fel van ruházva erőforrásokkal, mint Latin-Amerika más országai. Az erkölcsi elvek hiánya és a
túlzott önzés azonban elárult minden erőfeszítést, amely a jobb életmód elérésére irányult. Ez nyilvánvaló volt Juan D. Perón,
egy katonatiszt karrierjében, aki 1943-ban államcsíny útján került hatalomra, és az uralmat a katonaság és a munkások
szövetségére akarta alapozni. Erős munkásmozgalmat épített ki, de a saját hatalmának fenntartása iránti aggodalma, az átfogó
terv hiánya és alapvetően elvtelen szemlélete a mozgalom széteséséhez és 1955-ben a saját katonai erői általi
megbuktatásához vezetett. A Perón alatti eredménytelenség és korrupció okozta erőforrás-pazarlás miatt Argentína
szervezetlen és megosztott maradt, a tényleges hatalom egyre inkább a fegyveres erők kezében van (ha azok meg tudnak
egyezni valamiben), és sokan sajnálkozva tekintenek vissza Perón gazdagabb napjaira.
Argentína szétesése, amelyből hiányoztak azok az alapvető problémák, amelyek a legtöbb latin-amerikai országot kísértik,
segít bemutatni, hogy milyen jelentős szerepet játszanak a latin-amerikai elmaradottságban a nem konstruktív minták,
különösen a szemléletbeli minták.
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Argentínának nem voltak olyan problémái, mint a túlnépesedés, a tőkehiány, a szegényes és kiegyensúlyozatlan erőforrások,
a rendkívüli szegénység, a társadalmi szervezetlenség vagy az analfabetizmus (amely lo százalék alatt van), de a társadalmi
hozzáállás vitatkozó és megosztó jellege Argentínában is ugyanolyan elterjedt, mint máshol a pakisztáni-perui tengelyen, és e
tengely teljes hosszában annak az egocentrikus és fegyelmezetlen módnak a következménye, ahogyan a fiakat az anyák
nevelik. Minden társadalomban az egyéneknek vannak olyan tulajdonságaik, amelyekben különböznek a többi egyéntől, és
olyan tulajdonságaik, amelyekben közösek. Egy olyan magasan civilizált nép, mint az angol, a fiatalok nevelése révén
(egészen a közelmúltig) hajlamos arra, hogy olyan felnőtteket neveljen, akik a közös tulajdonságokat hangsúlyozzák, és
lekicsinylik azokat a tulajdonságokat, amelyekben különböznek, még olyan tevékenységekben is, mint a játék, a politika
vagy a versenyszerű üzleti élet, ahol az ellentét a szabályok része. Latin-Amerikában ennek az ellenkezője igaz, mivel
minden egyes ember úgy próbálja hangsúlyozni egyéniségét, hogy egyre több olyan (gyakran mesterséges) jellemzőt talál az
életében, amely megkülönbözteti őt másoktól, vagy ellentétben áll velük.
Argentínában, ahogy a pakisztáni-perui tengely mentén máshol is (különösen Spanyolországban), ez a tendencia
széttöredezetté tette a társadalmi életet és szélsőségekhez vezetett. Még azok a csoportok is, amelyeknek látszólag a
legnyilvánvalóbb közös érdekeik vannak Argentínában, mint például a fegyveres erők vagy a városi középosztály,
reménytelenül megosztottak, és pozícióról pozícióra ingadoznak. Ezeknek a csoportoknak, különösen a középosztálynak a
megosztottsága az, ami Argentínában ekkora befolyást adott a baloldali szakszervezeteknek vagy a jobboldali földesúri
csoportnak. Argentína középosztálya két politikai pártra szakadt, amelyek nem hajlandók együttműködni.
Együtt az összes szavazat legalább felét megszerezhetnék bármely választáson, ehelyett azonban mindkettő az összes
szavazat negyedét vagy annál kevesebbet kap, és mivel nem hajlandók összefogni, kisebb, szélsőséges pártokkal koalícióban
kell többséget keresniük.
Az, hogy Latin-Amerika nem talál megoldást legsürgetőbb valós problémáira, sokkal alapvetőbb, mint a politikai viták kliséi,
a kormányok összetétele, vagy a "forradalmárok" jelenléte vagy hiánya. A baloldal, a közép vagy a jobboldal szavak keveset
jelentenek Latin-Amerika problémáinak megoldása szempontjából, mivel a szervezetlenség, a korrupció, az erőszak és a
csalás mindegyiket végigkíséri. Bolívia, amelynek 1952 óta parasztok és ónbányászok forradalmi kormánya van, és
Nicaragua, amelyet csaknem harminc éve egy katonai dominanciájú oligarchia irányít, hasonló zűrzavarban van. Mindaddig,
amíg Latin-Amerika problémáinak valódi megoldása a konstruktív minták lassú felépítésén múlik, beleértve az ideológiai
mintákat is, addig nem lehet megoldást találni a hatalom vagy a tulajdon egyik csoporttól a másikra való átruházásában, még
akkor sem, ha az ilyen átruházásokban a kedvezményezett csoport sokkal nagyobb. A társadalmi és gazdasági forradalmak
kudarca a konstruktívabb minták elérésében nyilvánvaló Bolíviában, Guatemalában és Kubában.
Bolívia problémái mindig is reménytelennek tűntek. Az 1879 és 1935 között Chilével, Brazíliával és Paraguayjal vívott
három sikertelen háborúban területeket veszített szomszédai számára, beleértve egyetlen tengerre vezető kijáratát is. Az
1950-ben kevesebb mint hárommilliós (egy évtizeddel később 3,6 milliós) lakossága a több mint 12 000 láb magasan fekvő
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sivár nyugati fennsíkon zsúfolódott össze, míg a szubtrópusi keleti alföldet csak néhány vad indián lakta. Az 1952-es
forradalom előtt ezek a síkságok és ásványkincsei, amelyekből a deviza 95 százaléka származott (főleg ónból), Bolívia
legfőbb vagyonát képezték, de az előbbiek kihasználatlanok maradtak, míg az ónból származó bevételek főként három kapzsi
csoport, Patiño és Aramayo (mindkettő bolíviai), valamint Hochschild (argentin) külföldi tulajdonát gyarapították. A
forradalomig a bolíviaiak, akik többnyire indián származásúak voltak, és akiket másodrendű emberként kezeltek, akik félig
rabszolgaként dolgoztak a bányákban vagy jobbágyként a nagybirtokon, az egy főre jutó éves jövedelem körülbelül 100
dollár volt, ami ötöde Argentínának, és a huszonegy latin-amerikai ország közül kettő kivételével a legalacsonyabb. Amint az
várható volt, a többség írástudatlan, mogorva és csüggedt volt.
Az 1932-1935-ben a Paraguay elleni Chaco-háborúban nyújtott gyenge bolíviai teljesítmény még az indiánok körében is
nemzeti érzéseket keltett, és Victor Paz Estenssoro vezetésével akadémikus értelmiségiek egy csoportját arra ösztönözte,
hogy új politikai pártot alapítsanak, a Nemzeti Pártot.
Forradalmi Mozgalom (MNR) néven. A fiatalabb tisztek és az indiai sorkatonák közül sokan szimpatizáltak a mozgalommal,
és az 1951-es választásokon ez a párt szerezte meg a legtöbb szavazatot (45 százalék). Az idősebb tisztek megakadályozták,
hogy az MNR részt vegyen az új kormányban, de a junta feloszlott, és 1952 áprilisában egy felkelés megdöntötte. Paz
Estenssoro visszatért a száműzetésből, és elnök lett, legfőbb segítője pedig Juan Lechin, a forradalmi ónbányászok
szakszervezetének vezetője.
Egy éven belül az ónbányászok és a parasztok (campesinos) nyomása arra kényszerítette az új rendszert, hogy államosítsa a
bányákat, és számos nagybirtokot kisparaszti gazdaságokra bontson szét. A fém- és az élelmiszertermelés egyaránt
összeomlott, a bányászok egyre kevesebb munkáért egyre több fizetést és rövidebb munkaidőt követeltek, ami a bolíviai
termelési költségeket az ón világpiaci ára fölé emelte, és ezzel az ország devizabevételeinek jelentős részét eltörölte. Ezek az
1951-es 150 770 700 dollárról (96 százalékban a fémekből származó bevétel) 1958-ra 63 240 000 dollárra (86 százalékban a
fémekből származó bevétel) csökkentek. A helyzetet tovább rontotta, hogy miközben a bolíviai ónárak emelkedtek, az ón
világpiaci ára 1957-ben összeomlott, amikor a Szovjetunió először lépett a világpiacra alacsony árú ónnal. Ugyanezekben az
években Bolívia piaci élelmiszertermelését, amely soha nem volt elegendő, csökkentették a nagybirtokok piacra történő
termelésének kisgazdaságokká történő átalakításával, amelyek megélhetési céllal termeltek. A bolíviai fémek exportjára
használt vasutak államosítása ugyanolyan katasztrofálisnak bizonyult, mint a bányák államosítása, és 1961-ben a hatvan
fővonali mozdonyból mindössze tizennyolc működött még. Amint az egy ilyen rendszerben várható volt, az árinfláció a
bolíviai pénzegység értékét az 1954-es 190 dolláros hivatalos árfolyamról 1958-ra 12 000 dolláros szabadpiaci árfolyamra
csökkentette.
Ezeket a problémákat még egy jobban tudó kormány is nehezen tudta kezelni, mert egy demokratikus országban a nép
nyomása arra irányult, hogy az ország jövedelmét meghaladóan éljen. Szerencsére a végső összeomlás a Juan Lechin
bányászok folyamatos gondjai ellenére sem következett be, Hernán Siles (1956-1960-ban elnök, de alkotmányosan nem tudta
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magát utódjává tenni) bátor erőfeszítései és az Egyesült Államok segítsége miatt (ez az 1953-as 4 853 000 dollárról 1958-ra
32 120 000 dollárra nőtt). Siles arra igyekezett ösztönözni mind a munkásokat, mind a parasztokat, hogy a termelés
növelésére törekedjenek a fogyasztás növelésének előzményeként, monetáris stabilizációs tervvel, a bérek befagyasztásával
még az árak emelkedése mellett is, a parasztok ösztönzésével, hogy nagyobb csoportosulásokba tömörüljenek, amelyek
nagyobb hangsúlyt fektetnek a piaci termelésre, mint a megélhetési célú termelésre, erőfeszítésekkel, hogy a termékeny keleti
alföldek egy részét mezőgazdasági termelésbe vonják, és nagyrészt sikertelen erőfeszítésekkel az ipari termelékenység
drasztikus csökkenésének megállítására, hogy olyan javakat szerezzenek, amelyeket a parasztoknak fel lehetne ajánlani a
megnövekedett élelmiszertermelésért cserébe. A bányászok politikai nyomásának csökkentése érdekében a 36 000 fős teljes
munkásságukból 10 000 főt áttelepítettek egy új cukorgyárba Santa Cruzban. A probléma azonban továbbra is kritikus
maradt. A feldolgozott termékek értéke az 1955-ös 55,7 millió dollárról 1962-re 40 millió dollárra esett vissza, míg az
eladásra szánt mezőgazdasági termékek értéke 132,6 millió dollárról 132,6 millió dollárra esett vissza.
118,7 millió dollárra csökkent 1959-1961-ben.
A harc még mindig tart, ami azt mutatja, ha bármi bizonyítékra lenne szükség, hogy a radikális reformok, amelyek célja a
kevesek vagyonának megosztása a sok szegény között, nem könnyű, vagy megvalósítható módszer a
Latin-Amerika anyagi problémáinak megoldására. A bolíviai kísérletnek azonban van egy értéke, amely nem jelenik meg
sem a statisztikákban, sem a mérlegekben. Bolívia intelligens és szorgalmas indiánjai, akik egykor reménytelenül unalmasak,
morózusak és mogorvák voltak, most ragyogóak, reményteljesek és önállóak. Még a ruházatuk is fokozatosan változik a
régebbi, gyászos feketéről a világosabb színekre és változatosságra.
Kevés drámaibb kontrasztot lehetne találni, mint a bolíviai forradalmi kormányzat (amelyben egy mérsékelt rezsimet a nép
nyomása a radikalizmus felé sodorta, és évről évre amerikai segítséggel maradt életben) és a guatemalai forradalom között,
ahol egy kommunista ihletésű rezsim próbált egy meglehetősen tétlen lakosságot a növekvő radikalizmus irányába terelni, de
három éven belül (1951-1954) közvetlen amerikai akcióval megdöntötték.
Guatemala a "banánköztársaságok" közé tartozik. Ez a romlandó gyümölcs, amelynek világtermése évi 26 milliárd font, a
friss gyümölcsök világkereskedelmének 40 százalékát teszi ki, a világ összes termésének csaknem 70 százalékát LatinAmerikában állítják elő, és a világ összes banánexportjának csaknem 57 százaléka Észak-Amerikába megy. A világ
banánkereskedelméből Latin-Amerikára eső rész kiskereskedelmi értéke évente több milliárd dollár, de Latin-Amerika ennek
az értéknek kevesebb mint 7 százalékát kapja. Ennek egyik oka a United Fruit Company létezése, amely ov. ns kétmillió
hektárnyi ültetvényt tart fenn hat latin-amerikai országban, l,500 mérföldnyi vasútvonallal, 60 hajóval, tengeri kikötőkkel és
kommunikációs hálózattal. Ez a vállalat bonyolítja a világ banáneladásainak mintegy harmadát és az amerikai eladások
mintegy kétharmadát. A hat banánköztársaság (Guatemala, Honduras, Costa Rica, Ecuador, Kolumbia, Panama)
banánexportjának 60 százalékát ellenőrzi, és a hat ország közül háromban a devizabevételek több mint 40 százalékát adja.
Évente körülbelül 145 millió dollárt fizet be a hat országba, és azt állítja, hogy évi 159 millió dolláros befektetéséből
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körülbelül 26 millió dollár nyereséget termel, de ez az évi körülbelül 16,6 százalékos nyereségadat kétségtelenül jóval a valós
érték alatt van. Az Egyesült Államok 1954-1958-ban a United Fruit ellen indított perben azt állította, hogy az utóbbi öt
országban a banántermesztésre alkalmas földterületek 85 százalékát ellenőrzi, és kötelezte, hogy 1970-ig szabaduljon meg a
leányvállalati szállítási, elosztási és földművelési műveletek nagy részétől. Abban az időben a United Fruit birtokában lévő
földek mintegy 95 százaléka műveletlen volt. A trösztellenes beleegyező határozat, még ha végre is hajtják, nem fogja
jelentősen csökkenteni a United Fruit befolyását Közép-Amerikában, mivel a leányvállalatokkal való kapcsolata csupán a
tulajdonjogról a szerződéses megállapodásokra helyeződhet át.
Guatemala lakossága Bolíviához hasonlóan nagyrészt elszegényedett indiánokból és kevert vérűekből (meszticekből) áll.
Ezeket 1931 és 1944 között Jorge Ubico diktátor irányította, aki a korrupt és kegyetlen zsarnokok hosszú sorának utolsó tagja
volt. Amikor 1944-ben visszavonult, hogy New Orleansban meghaljon, a szabad választások Juan José Arevalót (1945-1950)
és Jacobo Arbenz Guzmánt (1950-954) választották elnöknek. A reformok már régóta esedékesek voltak, és ez a két kormány
megpróbálta megvalósítani őket, kilencéves uralmuk alatt egyre inkább Amerika-ellenessé és kommunista-baráttá váltak.
Kezdetben a polgári vagy politikai jogok szinte teljesen ismeretlenek voltak, és a termőföld 98 százalékát 142 személy
(beleértve a vállalatokat is) birtokolta. A szólás- és sajtószabadság, a legalizált szakszervezetek és a szabad választások
megelőzték a reformmunkát, de az Egyesült Államok ellenállása azonnal megkezdődött, amint világossá vált, hogy
hogy az 1952. júniusi földreformtörvényt a United Fruit Companyra is alkalmazni fogják. Ez a törvény a meghatározott
hektárszám feletti megműveletlen birtokok vagy a távollévő tulajdonosok földjeinek újraelosztását írta elő, a földek
bejelentett adóértékének megfelelő, húszéves, 3 százalékos kötvényekből származó kártérítéssel. A United Fruit mintegy 400
000 hektárnyi földje esett e törvény hatálya alá, és az Arbenz Guzmán-kormány 180 000 paraszt között osztotta szét. Ez és
más bizonyítékok vv-mint az amerikai kontinens kommunista behatolása, és John Foster Dulles, az OAS 1954-es caracasi
ülésén tett rövid látogatása során egy Guatemalát elítélő nyilatkozatot kényszerített ki. A külügyminiszter ennek az
elítélésnek a végrehajtását testvérére, Allen Dullesre, a Központi Hírszerző Ügynökség igazgatójára bízta, aki hamarosan
talált egy Amerikában kiképzett és Amerikából finanszírozott guatemalai ezredest, Carlos Castillo Armast, aki kész volt arra,
hogy felkelést vezessen Arbenz ellen. Amerikai pénzzel és felszereléssel, sőt néhány amerikai "önkéntessel", akik
"felesleges" amerikai repülőgépekkel repültek, Armas két szomszédos diktatúra, Honduras és Nicaragua bázisairól indított
támadást a guatemalai száműzöttek ellen. Mindkét ország borzalmas példája mindannak, aminek egy latin-amerikai
kormánynak nem szabadna lennie: korrupt, zsarnoki, kegyetlen és reakciós, de az amerikai külpolitikát minden lépésben
visszhangozva elnyerték az Egyesült Államok külügyminisztériumának kegyét. Nicaragua, amely a múltban gyakran volt az
amerikai beavatkozás célpontja, Anastasio Somoza (1936-1956) húszéves zsarnoksága alatt romlott, piszkos és beteg volt. Az
1956-ban elkövetett merénylet után az országot két fia fosztogatta, akik közül az egyik elnök lett, míg a másik a túlméretezett
Nemzeti Gárda parancsnoka. 1963-ban az elnöki tisztséget Somoza egyik strómanja, Rene Schick vette át.
Ezekből az önkényuralmi bázisokból kiindulva a CIA által irányított Armas ezredes támadása 1954-ben megdöntötte Arbenz
Guzmán uralmát, és Guatemalában a Somozákéhoz hasonló rendszert hozott létre. Minden polgári és politikai
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szabadságjogot megdöntöttek, a földreformot visszacsinálták, és a korrupció uralkodott. Amikor 1957-ben Armas-t
meggyilkolták, és egy mérsékelt személyt választottak meg utódjául, a hadsereg érvénytelenítette azokat a választásokat, és
újakat tartott, amelyeken egyikük, Miguel Ydígoras Fuentes tábornokot "választották meg". Ő felszámolta a guatemalai
szocialista kísérletekből megmaradtakat azzal, hogy ezeket a vállalkozásokat igen kedvező áron a barátainak adta, miközben
saját fizetését, évi 1 094 000 dollárt szedett be.
Társai elégedetlensége 1960 novemberében konzervatív katonai lázadáshoz vezetett Ydígoras ellen, de az amerikai nyomás
biztosította pozícióját. Az Egyesült Államok abban az időben nem engedhetett meg magának egy guatemalai rendszerváltást,
mivel az ország már akkor is mélyen érintett volt, mint a kubai száműzöttek 1962 áprilisában a Disznó-öbölben Kuba ellen
indított támadásának fő agresszív bázisa.
Mint tudjuk, a CIA sikere a "kommunista" Guatemala diktatórikus Nicaraguából történő megtámadásában 1954-ben nem
ismétlődött meg a "kommunista" Kuba diktatórikus Guatemalából történő, 1962-es, sokkal kidolgozottabb támadásában.
Valójában a Disznó-öbölnek a második világháború vége óta az Egyesült Államok történelmének legszégyenletesebb
eseményeként kell megállnia a helyét. Mielőtt azonban ezt a történetet elmondanánk, meg kell vizsgálnunk annak hátterét
Kuba közelmúltbeli történelmében, egy olyan történetben, amely jól példázza Kuba tragédiáját.
A kubai katasztrófa okai ugyanolyan összetettek, mint a legtöbb történelmi esemény, de ha túlzottan leegyszerűsítjük, akkor
két, egymást keresztező tényező szempontjából rendszerezhetjük őket: (1) a
maguknak a kubaiaknak a személyiségbeli hiányosságai, mint például a racionalitás és az önfegyelem hiánya, az érzelmesség
és a megvesztegethetőség, valamint (2) az amerikai külügyminisztérium tudatlansága és alkalmatlansága, amely képtelennek
tűnik arra, hogy Latin-Amerikával a térség valódi problémái szempontjából foglalkozzon, ehelyett ragaszkodik ahhoz, hogy
azt az amerikai világkép, vagyis az amerikai politikai előítéletek és gazdasági érdekek szempontjából kezelje.
Kuba spanyolabb, mint Latin-Amerika nagy része, és csak 1898-ban nyerte el függetlenségét Spanyolországtól, két
generációval később, mint Latin-Amerika többi része. Ezután több mint harminc éven át, a Platt-kiegészítés 1934-es hatályon
kívül helyezéséig Kuba amerikai megszállás (1898-1902) vagy közvetlen amerikai beavatkozás veszélye alatt állt. Ebben az
időszakban a sziget az amerikai gazdasági uralom alá került azáltal, hogy amerikai befektetések történtek a szigeten, és
mélyen bekapcsolódott az amerikai piacba, különösen a cukortermés tekintetében. Ugyanebben az időszakban a kubaiakból
helyi oligarchia épült ki, köztük egy korábban nem létező kizsákmányoló földbirtokos csoport.
A jószomszédi politika 1933-as bevezetésével és a közvetlen amerikai beavatkozás veszélyének megszűnésével a kubaiak
számára lehetővé vált Gerardo Machado tábornok nyolc évig (1925-1933) tartó zsarnoki és véres uralmának megdöntése. A
lehetőség, hogy Machado utódja, Ramón Grau San Martin alatt egy sor sürgősen szükséges és széles körben követelt
szociális reformot kezdjenek el, elveszett, amikor az Egyesült Államok megtagadta az új rendszer elismerését vagy
támogatását. Ennek eredményeképpen a kegyetlen kubai hadsereg őrmestere, Fulgencio Batista meg tudta buktatni Grau San
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Martínt, és tízéves uralmat kezdett a szigeten (1934-1944) a csalárd választásokon kiválasztott civil bábok, majd közvetlenül
maga is elnökként. Amikor Grau San Martínt 1944-ben elnökké választották, felhagyott korábbi reformista elképzeléseivel,
és a következő nyolc év során egyre korruptabbá váló választott rezsimek sorozatának első tagja lett. Az 1953-ra tervezett
negyedik ilyen választást megakadályozta, hogy Batista 1952 márciusában ismét magához ragadta a hatalmat.
A következő hét évet Batista azon igyekezete töltötte ki, hogy erőszakkal és korrupcióval tartsa meg pozícióját az uralma
elleni növekvő elégedetlenséggel szemben. Ennek az áradatnak az egyik legkorábbi epizódja az volt, amikor 1953. július 26án egy maroknyi fiatal, a huszonhat éves Fidel Castro vezetésével felkelést kísérelt meg Kuba keleti részén.
A július 26-i felkelés kudarca miatt Castro két év börtönt és több mint egy év száműzetést kapott, de 1956 végén egy
maroknyi emberrel partra szállt Kuba partjainál, hogy gerillaakciókat kezdjen a kormány ellen. Batista rendszere annyira
korrupt és erőszakos volt, hogy Kuba helyi hatalmasságai közül sokan, köztük a hadsereg egyes részei és a középosztály
nagy része semlegesen vagy kedvezően álltak Castro hadműveleteihez. A szükséges fegyvereket és pénzügyi támogatást
ezekből a csoportoktól kapták, bár a mozgalom magját parasztok és munkások alkották, akiket fiatal, középosztálybeli
egyetemi diplomások vezettek.
Ez a Castro-féle felkelés nem volt jellemző a Kubában és egész Latin-Amerikában korábban megszokott forradalmi
puccsokra, mert Castro fanatikusan
hatalomvágya, kíméletlen hajlandósága a tulajdon vagy életek elpusztítására a Batista-rezsim meggyengítése érdekében,
valamint kettős műveleti módszere miatt, amely nem külföldről, hanem Kubából, és a legtöbb latin-amerikai lázadó által
használt szokásos városi bázis, a hadsereg helyett vidéki bázisról, a parasztokról indult.
A cukorültetvények és a közművek lerombolásával Castro lázadói meggyengítették a Batista-kormány gazdasági és
kommunikációs bázisát. A rezsim népi és katonai támogatottságának folyamatos csökkenése lehetővé tette, hogy Castro erői
egész Kubában előrenyomuljanak, és 1959 újév napján bevonult Havannába. Két héten belül egy további, nagyon baljós
különbség jelent meg ebben a forradalomban: a Batista-rezsim támogatóit és Castro mozgalmának disszidens elemeit
kivégzőosztagok kezdték kivégezni.
Castro kormánya egy éven át reformpolitikát folytatott, amelyet eredeti támogatói, a július 26-i fiatal, középosztálybeli,
egyetemet végzettek csoportja irányított. E reformok célja az volt, hogy kielégítsék a Castro mozgalmának tömeges bázisát
adó, megszorult csoportok nyilvánvaló követeléseit. Katonai laktanyákat alakítottak át iskolákká; a reguláris hadsereg helyett
véglegesen létrehozták a milíciát; vidéki egészségügyi központokat hoztak létre; teljes körű támadást indítottak az
analfabetizmus ellen; új iskolákat építettek; felére csökkentették a városi bérleti díjakat; a közüzemi díjakat lefaragták; adókat
vetettek ki a felsőbb osztályokra; a strandokat, amelyek korábban a gazdagok számára voltak fenntartva, mindenki számára
megnyitották; és drasztikus földreformot indítottak. Ezek az intézkedések nem illeszkedtek semmilyen életképes gazdasági
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programba, de vidéken jólétet teremtettek, bár visszafogták a városokban (különösen Havannában) az építkezési boomot,
amely nagyrészt amerikai befektetéseken alapult, és a gazdagok menekülését indították el a szigetről az Egyesült Államokba.
A jólét e korai és átmeneti virágzása alatt számos baljós jel jelent meg.
Castro hamarosan megmutatta, hogy ő a forradalom taktikusa, nem pedig az újjáépítés stratégája. Nemcsak Kubában hirdette
meg a permanens forradalmat, hanem azonnal megpróbálta azt Latin-Amerika többi részére is exportálni. Fegyvereket és
gerillaharcosokat küldött és veszített el a Panama, Nicaragua, Haiti és a Dominikai Köztársaság megszállására tett sikertelen
erőfeszítések során. Ezek sikertelensége a finomabb behatolás módszerei felé fordította, amelyek nagyrészt propaganda,
valamint kisebb felforgató földalatti csoportok felfegyverzése és kiképzése révén működtek, különösen azokon a területeken,
ahol demokratikus vagy haladó rezsimek látszottak kialakulni (mint Venezuelában Betancourt alatt vagy Kolumbiában
Alberto Lleras Camargo alatt). Ugyanakkor sikertelenül próbálták meggyőzni egész Latin-Amerikát, hogy jenkiellenes
frontot alakítsanak.
Bár az Egyesült Államok 1959 októberében megígérte, hogy Kubával szemben a be nem avatkozás politikáját követi, a
szigeten bekövetkezett változások, és különösen Anasztasz Mikojan szovjet miniszterelnök-helyettes 1960 februárjában tett
hosszú látogatása arra kényszerítette, hogy ezt a politikát felülvizsgálják. A Mikojan-megállapodásban Kubának kőolajat,
fegyvereket és egyéb szükségleteket ígértek a cukorért cserébe, bár a cukorért engedélyezett áregyenérték csak 4 cent volt
fontonként, amikor az amerikai ár 6 cent volt. 1963 júniusára, amikor a cukor világpiaci ára elérte a 13 centet, a Szovjetunió
6 centre emelte a kubai cukor árát.
Ezt a kereskedelmi megállapodást májusban követte a diplomáciai kapcsolatok felvétele a Szovjetunióval, majd később az év
folyamán a Vörös Kínával. A havannai szovjet nagykövetség szinte egy csapásra egész Latin-Amerika kommunista
felforgató forrásává vált, szeptemberben pedig Hruscsov és Castro közösen uralták az ENSZ Közgyűlésének éves ülésszakát
New Yorkban.
Az Oroszországgal kötött kereskedelmi megállapodás részeként Castro szovjet kőolajat kapott a kubai cukorért. Amikor
ragaszkodott ahhoz, hogy az amerikai tulajdonú kubai finomítók feldolgozzák ezt a kőolajat, azok megtagadták, és Castro
azonnal lefoglalta őket. Az Egyesült Államok az amerikai piacon a kubai cukorkvóta csökkentésével vágott vissza, ami
lépésről lépésre a sziget külföldi tulajdonú gyárainak Castro általi átfogó államosításához vezetett. Az Egyesült Államok
megtorlásképpen embargók sorozatát vezette be az Egyesült Államokba irányuló kubai exportra. Ezek a viták Castro-t
hasonló gazdasági csapdába vezették, mint amilyenbe Nasszer esett az egyiptomi gyapottal. Mindegyik nacionalista
forradalmi vezető a legfőbb devizabevételt hozó termékét (cukrot vagy gyapotot) a Szovjetuniónak ajánlotta fel a
kommunista (gyakran cseh) fegyverekért cserébe. Ez ezeket az országokat a Szovjetunióhoz kötötte, és megfosztotta őket
attól a lehetőségtől, hogy egyetlen külföldi pénzforrásukat a gazdasági fejlődéshez oly sürgősen szükséges felszerelésekre
fordítsák. 1960 decemberére, amikor az amerikai diplomáciai kapcsolatok megszakadtak Kubával, a kubai gazdasági
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hanyatlás megkezdődött, és hamarosan elérte azt a pontot, amikor az életszínvonal legalább egyharmaddal a Batista-féle szint
alatt volt, kivéve néhány korábban alámerült csoportot.
1960 végén az Eisenhower-kormányzat úgy döntött, hogy erőszakot alkalmaz Castro eltávolítására. Ez a döntés súlyos hiba
volt, és egy teljesen szégyenletes fiaskóhoz vezetett. A hiba nyilvánvalóan a Központi Hírszerző Ügynökségben keletkezett,
és azon alapult, hogy teljesen rosszul ítélték meg azt a látszólagos könnyedséget, amellyel ez az ügynökség 1954-ben
megdöntötte az Arbenz-rezsimet Guatemalában azáltal, hogy a CIA által felfegyverzett és finanszírozott száműzöttek
rajtaütését szervezte meg Guatemalába Nicaraguából. A CIA teljesen tévesen elemezte ezt a látszólag sikeres puccsot, mivel
azt feltételezte, hogy Arbenzt a razziázó száműzöttek buktatták meg, holott valójában a saját hadserege semmisítette meg,
amely a razziát ürügyként és alkalomként használta fel, hogy megszabaduljon tőle. De ezen a téves alapon a CIA 1960-ban
úgy döntött, hogy a guatemalai kubai száműzöttek hasonló rajtaütésével szabadul meg Castrótól.
Ez a döntés rosszabb volt, mint egy bűncselekmény; ostobaság volt. Egy egyoldalú, erőszakos támadás egy olyan
szomszédos állam ellen, amellyel nem álltunk háborúban, egy olyan területen, ahol elköteleztük magunkat a viták
rendezésére szolgáló többoldalú és békés eljárások mellett, megcáfolta a kis nemzetek jogairól szóló idealista beszédünket és
a békés eljárások iránti elkötelezettségünket, amelyet 1914 óta hangoztattunk világszerte. Ez az amerikai kontinensen és
különösen Kubában a be nem avatkozás melletti elkötelezettségünk megsértése volt. A guatemalai CIA-intervenciónkkal
párhuzamosan megerősítette azt a latin-amerikai képet, amely szerint az Egyesült Államok közömbös Latin-Amerika
növekvő társadalmi reform- és nemzeti függetlenségi igényeivel szemben, és ellenségesnek mutatkozik ezekkel szemben,
amikor ezek ellentétben állnak saját gazdagság- és hatalmi törekvéseivel. Ráadásul a Kuba elleni támadás rosszul megfontolt
volt egy olyan időszakban, amikor Castro presztízse otthon gyorsan csökkent, és amikor a sziget egész területén egyre
nagyobb ellenállás alakult ki kaotikus uralma ellen. És végül az egész művelet, amely Hitler 1938-as, Ausztria és
Csehszlovákia felforgatására irányuló műveleteinek mintájára készült, úgy volt elszúrva, ahogy Hitler is tudta.
Hitler semmit sem tudott volna elszúrni. A projekt nagyon is a Dulles fivérek munkája volt, és a kivitelezés nagyrészt a
Központi Hírszerző Ügynökség kezében volt, amely megszervezte a kubai száműzöttekből álló expedíciós erőt, finanszírozta
és felfegyverezte őket, és felügyelte a Guatemalában és másutt folytatott kiképzésüket.
Úgy tűnik, hogy a kubai invázió terve tipikus hitleri vonalak mentén rajzolódott ki: az expedíciós erőnek partraszállást kellett
létrehoznia Kubában, kormányt kellett felállítania a szigeten, az Egyesült Államoknak el kellett ismernie Kuba tényleges
kormányaként, és segítséget kellett kérnie Washingtontól a rend helyreállításához a sziget többi részén, amelyet még nem
ellenőrzött.
Az egyesített vezérkari főnökök jóváhagyták a tervet, Kennedy elnököt pedig beiktatása után meggyőzték, hogy fogadja el,
mert a CIA érvelése szerint valamit tenni kell Castro eltávolítása érdekében, mielőtt az újonnan megszerzett szovjet
fegyverzet hadrendbe állna. Az elnököt biztosították arról, hogy ha hagyják, hogy a dolgok úgy menjenek tovább, ahogy
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eddig, Castro megerősödik a hatalomban ... és hogy az invázió sikeres lesz, mert a kubai nép a Castro-ellenes földalatti
mozgalom vezetésével fellázad ellene, amint értesül a partraszállásról.
Bármilyen igaz is legyen ez utóbbi állítás, a CIA által kezelt invázió lehetetlenné tette, mert a CIA nem volt hajlandó
felhasználni sem a Castro-ellenes kubai földalatti szervezetet, sem az Egyesült Államokban tartózkodó kubai menekülteket
(kivéve, ha önkénteseknek adták magukat, akik az inváziós kísérlet célpontjaivá váltak), és az invázió teljes tervezését és
irányítását a saját kezében tartotta. Az Egyesült Államokban tartózkodó kubai menekültek végrehajtó bizottsága, amely
többnyire a régebbi kubai uralkodó csoportok képviselői voltak, mindenáron vissza akarta állítani a Castro előtti egyenlőtlen
gazdasági és társadalmi rendszert. Elidegenedtek a kubai földalatti mozgalom legelevenebb Castro-ellenes csoportjaitól, akik
nem akarták visszaforgatni az idő kerekét a Machado-Batista korszakba, hanem a társadalmi és gazdasági reformmozgalmat
akarták megszabadítani Castrótól, a kommunistáktól és az irányítást átvevő antidemokratikus és totalitárius erőktől. A CIA
nem működött együtt a Castro-ellenes földalatti mozgalommal, mert ellenezte a társadalmi és gazdasági reformok iránti
vágyukat, és nem használta a miami menekültbizottságot, mert kételkedett sem a diszkréciójukban, sem a harci kedvükben.
Ennek megfelelően a CIA anélkül indította el az inváziót, hogy értesítette volna a kubai alvilágot, és a menekültbizottságot a
támadás hetében kommunikáció nélkül bezárva tartotta. Aztán magát a támadást is elszúrták, mivel nem megfelelő helyre
irányították, Castro légierőjének kiiktatása nélkül, és anélkül, hogy rendelkeztek volna a harcról, és az invázió egész taktikai
műveletének logisztikája hihetetlen szintű inkompetenciával zajlott.
E hibák eredményeként az 1961. április 17-én a Dél-Kubában, a Disznó-öbölben partra szállt 1500 embert hetvenkét óra alatt
megsemmisítette Castro gyorsan mozgósított és jól felfegyverzett milíciája. Ezzel egyidejűleg Castro rendőrsége a
gyanúsítottak ezreinek letartóztatásával megsemmisítette a földalattiak esetleges egyidejű felkelését. Rosszul cselekedni
rossz dolog, de. hozzá nem értően cselekedni megbocsáthatatlan.
A Disznó-öböl által az amerikai presztízsre mért csapás szinte helyrehozhatatlan volt. Másrészt viszont nagyban
megerősítette Castro tekintélyét, még inkább Latin-Amerikában, mint magában Kubában, és lehetővé tette számára, hogy a
Kremlt olyan szorosan az ügyéhez kösse, hogy az képes legyen
sem a támogatását nem csökkenthette, sem a politikáját nem ellenőrizhette. Ez viszont lehetővé tette számára, hogy túlélje a
passzív ellenállás és szabotázs egyre mélyülő hullámát Kubán belül, főként a parasztok részéről. És végül, mint látni fogjuk,
ez tette lehetővé számára, hogy a kubai kommunistáktól visszaszerezze a kubai forradalmi mozgalom irányítását a maga és a
fidelisták számára. Ez utóbbi 1962 márciusában történt, de a többi 1961-ben kezdődött.
A Disznó-öböl fiaskójáig a Castro iránti szovjet elkötelezettség jelentős, de nem visszavonhatatlan volt. A szovjet fegyverzet
már 1960 júliusában elkezdett érkezni, és az első évben meghaladta a 30 000 tonnát, 50 millió dollár értékben. Fizetségként a
kommunista blokk részesedése Kuba exportkereskedelméből 2 százalékról 75 százalékra emelkedett. A Disznó-öbölbeli
kudarcot követő egy éven belül a Castro számára nyújtott kínai-szovjet katonai támogatás megduplázódott. Minőségét is
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megváltoztatta, késői típusú légvédelmi rakétákra, nukleáris robbanófejek hordozására alkalmas nagy hatótávolságú
rakétákra, sőt szovjet harci csapatokra is. Mire ezek a változások Washington számára 1962 októberében nyilvánvalóvá
váltak, a szovjet katonai erősítés Kubában már több mint 700 millió dollárba került.
Mielőtt ez a kubai szovjet katonai kiépítés 1962 júliusában-októberében elérte volna a leggyorsabban felgyorsuló szakaszát,
számos jelentős változás történt magában Kubában. Ezek közül kettő a Castro-rezsimmel szembeni kubai ellenállás
növekedése volt, valamint az, hogy Castro elfogadta és hirtelen megfordította a hatalom kommunista bitorlását Kubán belül.
Castro arra irányuló erőfeszítései, hogy Kubát a kommunista blokkba emelje, szinte azonnal megkezdődtek, amint 1959
januárjában elfoglalta Havannát. Azzal, hogy nem engedte, hogy a forradalom utáni választások megerősítsék győzelmét ami hagyományos latin-amerikai taktika -, és hogy betiltotta a hagyományos politikai pártokat (de nem a kommunistákat, a
PSP-t, amely évekig titokban együttműködött Batistával), ideológiai és politikai vákuumot hagyott maga után. Hamarosan az
összes ellenzéki újság bezárása, de a Hoy című kommunista lap folyamatos kiadása megmutatta, hogy csak ez a csoport
töltheti be ezt a vákuumot. És végül a kubai régi kommunisták kis csoportja átvehette a közigazgatási rendszer irányítását, és
hónapokon belül a Kreml intézkedéseihez képest elfogadhatóan működő, Havannából irányított fakszimiléje alakult ki.
Átvették az irányítást a Lázadó Milícia felett, különösen a G-2, a hírszerzési részleg felett; Manuel Urrutia elnököt egy
kommunistaellenes beszéde miatt eltávolították, és helyére egy útitársát, Osvaldo Dorticós Torradót ültették. A kommunisták
és a Július 26. mozgalom fidelistái közötti, a Kubai Szakszervezetek Szövetsége feletti irányításért folytatott harcot maga
Castro döntötte el a kommunisták javára. A kommunisták egyik vezetője, Carlos Rafael Rodríguez, a Havannai Egyetem
közgazdászprofesszora diáklázadást vezetett, amelynek eredményeként a kommunisták átvették az egyetem irányítását.
Minden politikai mozgalmat az Integrált Forradalmi Szervezetekbe (ORI) olvasztottak össze, amelynek vezetése
gyakorlatilag azonos volt a régi kommunista vezetéssel. Ez a csoport kommunista típusú sejteket hozott létre a
gazdaságokban, gyárakban és kormányhivatalokban. Anibal Escalante, a Kommunista Párt titkára lett az ORI szervezeti
titkára. A katonai titkosrendőrséget, a G-2-t a Kreml MVD-je alapján belügyminisztériummá alakították át, amelynek élén
egy kommunista, Ramiro Valdes állt. A parasztok által kiosztott vagy elkobzott földeket a helyi kommunista csoportok
"államosították", és az ezekből felemelkedett szövetkezeti gazdaságok közül sokan kolhozgazdaságokká alakultak. Az összes
jelentős kormányzati posztokon a fidelistákat kommunisták váltották fel, vagy kerülték meg őket. A gazdaság irányítását
elvették Ernesto "ő" Guevara őrnagytól, és átadták Rodriguez professzornak, aki az Agrárreform Intézet elnöke lett, és
kidolgozta a gazdaságfejlesztési terveket az 1961-et követő évekre. Így néhány hónapon belül az ORI valódi kormány lett,
amely a legtöbb jelentős napi döntést meghozta, és Escalante több hatalmat gyakorolt, mint Castro. Az utóbbi, aki még
mindig a tömegek kedvence volt, ideje nagy részét azzal töltötte, hogy beszédekkel és felvonulásokkal lázba hozta őket.
Kuba e kommunizálódásával szemben a legfőbb ellenállás a parasztok részéről érkezett, a termelés visszafogásával és
szabotázzsal. A kisebb gazdák eleget termeltek a családjuknak, de nem többet, ellenállva a kormány által rögzített áraknak és
annak a kényszernek, hogy minden piacképes terményüket eladják a Nemzeti Agrárreform Intézetnek. A gazdák
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megtagadták a munkát a kollektív vagy állami gazdaságokban, és időnként felgyújtották az ezeken lévő vesszőket. Az 1961es kávétermesztés jó része elveszett, mert a munkások megtagadták a betakarítást. Hasonló ellenállás alakult ki a cukor és
más termények esetében is. 1962 márciusában drasztikus élelmiszeradagolást kellett bevezetni. A 196z-es kávétermesztést
szabotálták, és 1963 februárjában kávéadagolást kellett bevezetni. A legkritikusabb a cukortermés volt, amely Kuba
devizájának négyötödét adta. A termés betakarítására tett erőfeszítések a milícia, a diákok vagy a városi munkások
segítségével kudarcba fulladtak, és 1962-re a betakarított termés a Castro előtti mennyiség felére esett vissza. Ugyanakkor az
Egyesült Államokkal - amely a kubai élelmiszerek fő forrása volt - való szinte teljes kereskedelmi kapcsolat megszűnésével
Kuba függővé vált az olyan országoktól, mint a kommunista blokk, amelyeknek nehézséget okozott saját maguk élelmezése.
Az élelmiszeradag személyenként heti 3/4 font húsra és havi 5 tojás 2 uncia vajjal csökkent. Az élelmiszerhiányt hamarosan a
feldolgozott termékek hiánya követte, mivel a technikusok elvándorlása, a pótalkatrészek hiánya és a bürokratikus
zűrzavarok szétzilálták az ipari termelést.
A gazdasági összeomlás semmiképpen sem tántorította el Castrót a szocialista rendszer megteremtésére irányuló törekvéseit,
de a Kommunista Párt személyes hatalmának megnyirbálása 1962 márciusában erőteljes ellenlépéshez vezetett. Castro 1961.
május elsején kijelentette, hogy Kuba szocialista állam lesz, és 1961. december 1-2-án kétnapos beszédben jelentette be saját
"marxista-leninista" meggyőződését. Ez véget vetett azoknak a korábbi érveknek, amelyeket a The New York Times által
vezetett amerikai establishment körök terjesztettek, miszerint Castro egyszerűen egy progresszív reformer. De nyilatkozatai
ellenére semmiképpen sem volt meggyőződéses kommunista vagy bármi más meggyőződésű, hanem egy hataloméhes és
érzelmileg instabil egyéniség volt, aki tele volt gyűlölettel maga is a hatalom iránt, és nyugtalan volt, hacsak nem volt állandó
változás és megalomán kielégülés. Taktikai ügyessége, különösen külügyekben, figyelemre méltó, és hasonlóságot mutat
Hitlerével. A kommunizmushoz való hűségének semmi köze nem volt ideológiai meggyőződéséhez vagy a Kreml iránti
odaadásához, hanem abból a felismeréséből fakadt, hogy Oroszország az egyetlen olyan hatalom, amely képes ellensúlyt
képezni az Egyesült Államokkal szemben, és amely számára előnyösebb az Egyesült Államoknál, egyrészt a nagyobb
távolsága miatt, másrészt pedig azért, mert ideológiai színlelései miatt soha nem engedné meg, hogy egy olyan bevallottan
kommunista államot, mint Kuba, az Egyesült Államok megtámadjon. Így Castro arra törekedett, hogy a Szovjetunió még
jobban elkötelezze magát Kuba mellett, hogy ne tudjon elszakadni tőle, bármit is tesz Castro, hanem meg kelljen védenie őt
az Egyesült Államoktól, még akkor is, ha nyíltan
figyelmen kívül hagyta a tanácsát. Ugyanígy Castro azért volt hajlandó a Szovjetunióval szembeni adósságát növelni, mert a
kommunista elkötelezettség nem engedte volna meg, hogy a Kreml bármi drasztikusat tegyen egy ilyen adósság behajtása
érdekében. Ezen okok miatt Castro csatlakozni kívánt a Varsói Szerződéshez, de ezt legalább Moszkva meg tudta
akadályozni. Ugyanakkor Castro felismerte, hogy a kommunista ideológia saját magára nézve történő elfogadása nem
gyengítené őt Latin-Amerikában, ahol az elszegényedett tömegeket nem érdeklik az ideológiák, a középosztály, különösen a
fiatalok és az egyetemi hallgatók pedig szeretik a kommunizmust mint ideológiát, bár az kevéssé befolyásolja saját tetteiket
vagy politikai magatartásukat.
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Bár a kommunista hatalomátvétel Kubában 1960-ban kezdődött, Castro csak 196 z februárjában kezdte felfogni, hogy mi
történt. Egy hónapon belül, különösen a március 16-22. közötti héten, a legtöbb jelentős hatalmi pozícióból kiiktatta a
kommunistákat. Az 1961. novemberi Rodríguez-féle gazdasági tervet felmondták; az ORI-rendszert megtisztították;
testvérét, Raúl Castrót miniszterelnök-helyettessé tették; Escalantét száműzetésbe kényszerítették; a milíciát és a bürokráciát
visszafoglalták a fidelisták; március 26-án pedig maga Fidel ötórás beszédet tartott, amelyben elmondta, mi történt. A Pravda
csak április 11-én fogadta el a változást.
A fidelizmus visszaállításának elfogadását mind a Kreml, mind a Kubai Kommunista Párt részéről - nagyrészt azért, mert
nem volt más választásuk - a Castro-rezsim teljes körű politikai és gazdaságpolitikai támogatása követte. Május 31-én
bejelentették, hogy Moszkva 600 000 tonna élelmiszert biztosít 1962 hátralévő részében, hogy megakadályozza a kubai
gazdasági összeomlást, később pedig Moszkva elengedte a kubai cukor egy részére vonatkozó követeléseket, hogy azt a
világpiacon kemény valutáért el lehessen adni Mindenekelőtt a Szovjetunió úgy tűnt, hogy elfogadja Castro érvelését,
miszerint egy újabb amerikai katonai támadás készül Kubára.
Az Egyesült Államoknak, Castrónak és Moszkvának egyaránt tudnia kellett, hogy nem valószínű, hogy megismétlődne a
Kuba elleni amerikai invázió, de Castro azért emelt vádat, mert szovjet fegyvereket akart, és a Kreml úgy tett, mintha
elhinné, olyan okokból, amelyek máig kétségesek. Lehetséges, hogy az oroszok azt remélték, hogy a Kubában lévő szovjet
IRBM-ek segítenek majd lelassítani a rakétaversenyben a Szovjetunióval szemben egyre növekvő amerikai előnyt. Az is
lehetséges, hogy abban reménykedtek, hogy az ilyen rakétákat, ha már egyszer felállították őket, a berlini kérdés szovjetbarát
megoldásáért cserébe le lehet alkudni.
A Kuba felett egyre gyakrabban végzett amerikai légi járőrözést, amely észlelte a szigeten felállított orosz rakétákat, Kuba és
a Szovjetunió a közelgő amerikai támadás bizonyítékaként használta fel. Szeptemberre, a nyilvánosság számára még
ismeretlenül, a válság kezdett kialakulni, és októberben már teljes mértékben kibontakozott, a már ismertetett
következményekkel.
A kubai rakétaválság 1962 végi lezárása új korszakot nyithatott a világtörténelemben, de Latin-Amerika továbbra is a régi
problémákban vergődött, amelyek napról napra bonyolultabbá és megoldhatatlanabbá váltak. Mint mondtuk, ezeket a
problémákat csak úgy lehet megoldani, ha a megfelelő prioritási sorrendben konstruktívabb mintákat kapunk. Összességében
az Egyesült Államok latin-amerikai szerepe nem volt olyan, hogy segítse sem a mintákat, sem a prioritásokat, főleg azért,
mert a mi gondunk az volt, hogy
hogy mi tűnik számunkra hasznosnak vagy jobbnak, nem pedig az, hogy mi lenne a leghasznosabb számukra.
Latin-Amerika valódi érdekei szempontjából az alapvető prioritások közé tartozhatnának...: (1) konstruktívabb pszichológiai
minták; ( 2 ) nagyobb politikai stabilitás;
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... (3) az élelmiszerellátás és az emberi élet legalapvetőbb szükségleteinek, például a lakhatásnak a nagymértékű növelése; (4)
a könnyűipar, különösen a helyi nyersanyagok feldolgozásának és fél-feldolgozásának fokozott hangsúlyozása; és (5) a
közlekedés és a kommunikáció folyamatos javítása. Az előrelépéseknek ez a kombinációja mindenki számára növekvő
életszínvonalat és munkahelyeket biztosíthat. Ebben az irányban haladva sokkal jobban ki kellene használni a helyi
erőforrásokat, beleértve a helyi tőkét és a helyi készségeket, különösen a jelenlegi felsőbb osztályokét. Ez utóbbi csak akkor
válik megvalósíthatóvá, ha az első két pont elkezd fejlődni: jobb kilátások, különösen a felsőbb osztályokban, és egy kellően
stabilizált politikai rendszer, hogy kényszeríteni lehessen ezeket az osztályokat arra, hogy mind az életüket, mind az
erőforrásaikat konstruktívabb módon használják. Ez csak akkor lesz lehetséges, ha Latin-Amerika (és az egész pakisztániperui tengely) fegyveres erői sokkal gyorsabban haladnak abba az irányba, amerre már eddig is haladtak, de túl lassan: a saját
népük életkörülményeinek erősebb, becsületesebb, konstruktívabb és szélesebb körben elterjedt javulásáért való fokozott
aggódás irányába.
Ez a nézőpont már megmutatkozott a pakisztáni-perui tengely mentén, katonai körökben Pakisztánban, Egyiptomban,
Argentínában és másutt; a királyi környezet Iránban; az egyetemi oktatók1 között Latin-Amerika nagy részén. De
mindezekben a körökben, a lelkesedés és az energia ellenére, amely lehetővé teszi számukra, hogy megdöntsék a korrupt és
zsarnoki rezsimeket, hamarosan kiderül, hogy kevés fogalmuk van arról, hogy mit kell tenniük, ha egyszer hatalomra
kerülnek. Ennek eredményeképpen instabil és tudatlan emberek, a Nasserek, a Perónok és a Castrók személyes befolyása alá
kerülnek, akik érzelmileg feltöltött gyűlöletprogramokra és a konstruktív nacionalizmus látványos megnyilvánulásaira
csapnak le, amelyek időt pazarolnak és erőforrásokat emésztenek fel, miközben az egész hatalmas térség valódi problémái
megoldatlanok maradnak.
Súlyos felelősség terheli az Egyesült Államokat azért a széleskörű kudarcért, hogy Pakisztántól Peruig mindenütt
megoldásokat találjanak a problémákra. Ennek alapvető oka az, hogy politikánk ezen a hatalmas területen azon az
erőfeszítésen alapult, hogy saját problémáinkra találjunk megoldást, nem pedig az ő problémáikra: hogy profitot termeljünk,
hogy növeljük a szükséges nyersanyagkészleteket, hogy harcoljunk Hitler ellen, hogy távol tartsuk a kommunizmust, és az
utóbbi években, hogy harcoljunk a hidegháború ellen és megakadályozzuk a semlegesség terjedését. Tetteink nettó
eredménye az lett, hogy ma már jobban gyűlölnek bennünket, mint a Szovjetuniót, és a semlegesség olyan világosan
megmutatkozik az egész térségben, ahogyan csak mer. [Ez a gyűlölet a keleti establishment imperialista akcióinak és
politikájuknak köszönhető világszerte, nem pedig az amerikai népnek. Az Egyesült Államok birtokában van a világméretű
jólét kulcsa. Ez a szabadpiaci rendszer. Most azonban hatalmas monopóliumok és kartellek veszik körül a világot, és
összefognak, hogy harcoljanak a szabadpiaci rendszer és a vállalatok közötti alapvető verseny újbóli megjelenése ellen.]
Ez talán nyilvánvalóbb a tengely pakisztáni végén, mint a perui végén, de egyik végétől a másikig igaz. Dulles ragaszkodása
a Közel- és Közép-Kelet felfegyverzéséhez és a térség Szovjetunióval szembeni katonai bástyává tételéhez tönkretette a
térség bizonytalan politikai stabilitását, felerősítette a helyi rivalizálásokat és ellenségeskedéseket (mint India és Pakisztán
vagy Egyiptom és Izrael között), az erőforrások és energiák nagymértékű pazarlásához vezetett a fegyverkezési rivalizálások
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miatt, a fegyveres erőket klikkekre osztotta, amelyek rivalizálása növelte a katonai puccsok gyakoriságát, és gyakran reakciós
és nem progresszív kisebbségeket juttatott hatalomra.
A szomorú az egészben az, hogy mindez annyira szükségtelen volt. Soha nem volt olyan pillanat, amikor ennek a tengelynek
a fegyverzete (Törökországot és Izraelt kivéve) bármi jelentős mértékben hozzájárult volna a Szovjetunió távol tartásához.
Latin-Amerikában még kevésbé. Éppen ellenkezőleg, a Dulles-féle erőfeszítések, hogy mindkét területet katonai úton,
szerződésekkel és fegyverkezéssel vonják be a hidegháborúba, csak azt érték el, hogy a szovjet befolyást és a kommunizmust
a felforgatás, a propaganda és a gazdasági behatolás olyan módszereivel hozzák be, amelyeket katonai megállapodásokkal és
fegyverkezéssel nem lehet kizárni.
És ezek a katonai egyezmények és fegyverkezések sohasem nyújtottak valódi erőt ahhoz, hogy Oroszországot mint katonai
fenyegetést távol tartsák, mert ez a feladat mindenkor az Egyesült Államok és a nyugati szövetség elrettentő erején
nyugodott. A pakisztáni-perui tengely mentén a rosszra irányuló Dulles-i erőfeszítések egyetlen következménye az volt, hogy
növelte azt, amit csökkenteni akart: a helyi politikai instabilitást, a kommunista és szovjet befolyás növekedését, a
semlegességet és az Egyesült Államok iránti gyűlöletet.
Bár a Dulles-korszak, mivel döntő időszak volt, a legvilágosabban mutatja az amerikai külpolitika kudarcait LatinAmerikában, a helyzet ugyanaz volt Dulles előtt és után is, egy esetleges rövid e:;cceptióval Franklin Roosevelt első
kormányzása idején. Egyébként az amerikai latin-amerikai politikát az amerikai igények és vágyak határozták meg, nem
pedig a latin-amerikaiak problémái. E politikák rövid áttekintése világosan megmutatja ezt.
Az Egyesült Államok Latin-Amerikával kapcsolatos politikájának négy fő korszaka van a huszadik1. században. Az első, a
beruházások és az intervencionizmus időszaka 1933-ig tartott, és alapvetően a kereskedelmi imperializmus időszaka volt. Az
amerikai pénzek befektetésekként érkeztek Latin-Amerikába, és a térség legnyilvánvalóbb helyi ásványi vagy mezőgazdasági
erőforrásainak - mint például a réz, a banán és a kőolaj - kiaknázásából, vagy az amerikai áruk piacaként kerestek hasznot.
Maguk az emberek vagy az életmódjuk iránt kevés tiszteletet tanúsítottak, és az amerikai katonai és diplomáciai erők
beavatkozása mindig kéznél volt az amerikai profit és befektetések védelmében.
A Roosevelt elnök által 1933-ban bejelentett Jószomszédi politika csökkentette a beavatkozást, miközben megtartotta a
befektetéseket. Ez részben magának a New Deal idealizmusának és progresszív jellegének következménye volt, de ugyanúgy
azon a tényen alapult, hogy Latin-Amerika igénye az amerikai befektetési pénzeszközökre és az amerikai piacra, különösen
az 1933-as depressziós körülmények között, olyannyira befogadhatóvá tette a mi gazdasági és gazdasági politikánk számára.
kereskedelmi befolyását, hogy nem volt szükség diplomáciai megfélemlítésre vagy a tengerészgyalogság alkalmazására.
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Amerika latin-amerikai politikájának harmadik és negyedik szakasza, 1940-től napjainkig, az arra irányuló erőfeszítéseinkkel
foglalkozott, hogy bevonjuk a térséget a mi (és nem az ő) külpolitikánkba, vagyis abba az erőfeszítésbe, hogy minél
mélyebben bevonjuk őket a Hitler és Japán elleni küzdelembe, 1947 óta pedig a Szovjetunió elleni küzdelembe. Mindkét
erőfeszítés hiba volt (talán a Brazíliával és Mexikóval való kapcsolataink kivételével az 1940 utáni időszakban), mert LatinAmerika államai, bármennyire is kötelességtudóan felsorakoztak a Hitler elleni forró háborúban vagy a Szovjet-Oroszország
elleni hidegháborúban, alig járultak hozzá többet a győzelemhez ezekben a harcokban, mint amennyit akkor tettek volna, ha
mi nem kényszerítettük volna őket arra, hogy egyáltalán felsorakozzanak.
A Latin-Amerikával kapcsolatos amerikai politikának ez a négylépcsős kronológiája teljesen figyelmen kívül hagyja azt a
jelentős változást, amely magának Latin-Amerikának a történetében a huszadik század folyamán, főként az 1950-es években
történt. Ez a hangsúlyeltolódás a latin-amerikai történelemben, különösen a politikai zavargások és kormányváltások
történetében, a XIX. században és a XX. század elején elterjedt felszínes államcsínyektől a mélyreható gazdasági és
társadalmi felfordulásokig, amelyek először 1910-ben jelentek meg Mexikóban, és amelyeket az 1950-es években a bolíviai,
kubai és más forradalmak követtek. Az amerikai politika történelmének és magának Latin-Amerika történelmének szakaszai
közötti egybeesés hiánya méltányos mércéje politikánk irrelevanciájának és hiábavalóságának. Hogy ez a kudarc az 1960-as
években is folytatódott, világosan látszott Washington örömében a katonai puccs miatt, amely 1964 áprilisában elűzte
Brazíliából a balközép João Goulart-kormányt, mert az a kormány, bármennyire is félresiklott és inkompetens volt, legalább
elismerte, hogy Brazíliában sürgős társadalmi és gazdasági problémák vannak, amelyek kezelést igényelnek.
Washingtonban nem sikerült igazán felismerni, hogy ilyen problémák léteznek, amíg Castro kubai forradalma ki nem
kényszerítette a felismerést. Következésképpen a Szövetség a Haladásért inkább a Castrora adott észak-amerikai reakciónak
tekintendő, mint Latin-Amerika valódi problémáira adott reakciónak. Ez segít megmagyarázni, hogy a Szövetség a
Haladásért miért volt olyan korlátozott az eredménye.
A tervezett Haladás Szövetsége korai bejelentésekor, Kennedy elnök által, hivatalba lépésének második hónapjában,
reményteljesebbnek tűnt, mint az Egyesült Államoknak a latin-amerikai problémákra adott korábbi reakciói. Elfogadta a
latin-amerikai nemzetek központi gazdasági tervezésének gondolatát és az állami beavatkozás szerepét a beruházásokban és a
gazdasági életben, mindkettőt elutasította az Eisenhower-kormányzat. Ezekhez két másik alapvetést is hozzátett: azt, hogy
Latin-Amerikának lépéseket kell tennie, hogy segítsen magán, és nem csupán támogatásokat várhat az Egyesült Államoktól,
valamint azt, hogy a társadalmi fejlesztéseket, mint például a jobb lakhatás, az írástudás és a szociális felszereltség növelése,
a tisztán gazdasági terjeszkedés szerves részének, sőt előfeltételének tekintsék, és ne tekintsék, mint eddig, a terjeszkedés
mellékes következményeinek.
Az Amerikai Államok Szervezetének valamennyi tagja, kivéve Kubát, 1961. augusztus 17-én az uruguayi Punta del Estében
aláírta a Haladás Szövetségének hivatalos megállapodását. Céljai és hozzáállása csodálatra méltóak voltak, de olyan
végrehajtási és szervezeti jellemzőket igényelt, amelyekről maga a Charta nem rendelkezett, és amelyek azóta is nagyrészt
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hiányosak maradtak. A preambulum részben így szólt: "Mi, az Amerikai Köztársaságok, ezennel kinyilvánítjuk
elhatározásunkat, hogy közös erőfeszítésben egyesülünk, hogy népünknek gyorsabb gazdasági fejlődést és szélesebb körű
társadalmi igazságosságot biztosítsunk a személyes méltóság és a személyes szabadság keretein belül. Közel kétszáz évvel
ezelőtt kezdtük meg ezen a féltekén azt a hosszú szabadságharcot, amely ma már a világ minden részén lelkesíti az
embereket. most
új értelmet kell adnunk ennek a forradalmi örökségnek. Amerika ugyanis a történelem fordulópontján áll. Féltekénk férfijai
és asszonyai a jobb élet után nyúlnak, amelyet a mai képességek elérhető közelségbe hoztak számukra. Elszántak arra, hogy
maguk és gyermekeik számára tisztességes és egyre bőségesebb életet éljenek, hogy mindenki számára hozzáférést
biztosítsanak a tudáshoz és az egyenlő lehetőségekhez, hogy véget vessenek azoknak az állapotoknak, amelyek a keveseknek
kedveznek a sokak szükségleteinek és méltóságának rovására."
Ezek szép szavak voltak, és a konkrét részleteket, amelyekkel teljesíteni lehetett őket, általánosan elismerték. Ez utóbbiak
közé tartozott "az egy főre jutó jövedelmek jelentős és tartós növekedése olyan ütemben, amelynek célja, hogy a lehető
legkorábbi időpontban olyan jövedelmi szinteket érjen el, amelyek képesek biztosítani az önfenntartó fejlődést, és
elegendőek ahhoz, hogy Latin-Amerika jövedelmi szintje folyamatosan nagyobb legyen a fejlettebb ipari nemzetek
szintjéhez képest." In
a relatív fejlődés mértékének értékelésénél nemcsak a reáljövedelem és az egy főre jutó bruttó termék átlagos szintjét veszik
figyelembe, hanem a csecsemőhalandóság, az analfabetizmus és az egy főre jutó napi kalóriabevitel mutatóit is.". A
gazdasági növekedés minimálisan kívánatos mértékét évi 2,5 százalékos egy főre jutó gazdasági növekedésként határozták
meg. Talán irreálisan is kimondták, hogy a gazdasági fejlődést "a nemzeti jövedelem igazságosabb elosztása révén minden
gazdasági és társadalmi csoport minden polgára számára elérhetővé kell tenni, gyorsabban emelve a lakosság rászoruló
rétegeinek jövedelmét és életszínvonalát, ugyanakkor a nemzeti termék nagyobb hányadát beruházásokra kell fordítani". A
jövedelem újraelosztásának és az egyidejűleg magasabb fogyasztás és magasabb beruházás elérésének ez a célja
természetesen lehetetlen, kivéve a legfejlettebb ipari társadalmakban, amelyek már elérték az anyagi javak fogyasztásának
olyan szintjét, hogy a fogyasztás további növelése inkább növeli a problémákat, mintsem megoldja azokat. A gazdasági
fejlődés folyamatáról alkotott, meglehetősen zavaros elképzeléshez a Charta rögtön hozzátette: "Különös figyelmet kell
fordítani a tőkejavak iparának létrehozására és fejlesztésére".
A Chartában felsorolt egyéb kívánatos célok között szerepelt a "latifundiumok és törpebirtokok felváltása a földbirtoklás
méltányos rendszerével", "stabil árszint fenntartása, elkerülve az inflációt vagy deflációt és az ebből következő társadalmi
nehézségeket és az erőforrások rossz elosztását", "a gazdasági integrációról szóló meglévő megállapodások megerősítése", és
"olyan együttműködési programok kidolgozása, amelyek célja az elsődleges termékek exportjából származó devizabevételek
túlzott ingadozásának káros hatásainak megelőzése " A többek között a
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társadalmi célok között szerepelt "a felnőttkori írástudatlanság felszámolása, és 1970-ig minden latin-amerikai iskoláskorú
gyermek számára legalább hat általános iskolai tanfolyamhoz való hozzáférés biztosítása", "a születéskor várható élettartam
növelése legalább öt évvel, és a születéskor várható élettartam növelésének lehetősége
a tanulási és termelési képességet, az egyéni és a közegészségügy javításával. . a városi lakosság legalább 70 százaléka és a
vidéki lakosság legalább 70 százaléka számára megfelelő ivóvízellátást és csatornázást biztosítsanak; az öt év alatti
gyermekek halálozási arányát a jelenlegi arány legalább felére csökkentsék; a súlyosabb fertőző betegségeket a betegség és
halálozás okaként való jelentőségüknek megfelelően megfékezzék ... . ," és így tovább.
E kívánatos célok elérésének módszereit a Charta csak mellékesen határozta meg. A részt vevő latin-amerikai országoknak
másfél éven belül hosszú távú fejlesztési programokat kellett kidolgozniuk, amelyek magukban foglalták a humán
erőforrások oktatás és képzés révén történő javítását, az adóstruktúrák reformját (beleértve a nagy jövedelmek és az
ingatlanok megfelelő megadóztatását), a külföldi és hazai befektetéseket ösztönző törvényeket, valamint a versenyképesebb
piacokat biztosító jobb elosztási módszereket. Az ilyen programok kidolgozása olyan területeken, amelyek nem rendelkeztek
megfelelő statisztikai információkkal és kevés képzett közgazdásszal, jelentős akadályt jelentett a Charta megvalósítása előtt,
és a Szövetség első három évében csak néhány programot hagytak jóvá.
A Charta részeként az Egyesült Államok felajánlotta, hogy "a Szövetség keretében 20 milliárd dollárnyi támogatást nyújt",
amelynek felét a kormányzatnak, felét pedig magánforrásokból kellett volna biztosítania tíz év alatt. Az Alapokmányban
semmi nem szerepelt e segítség jellegéről, de a kormányzat részesedése általában hitelek formájában történt, ami a
legkevésbé hasznos típusa az ilyen külföldi segítségnek, és az ilyen segítség összege nem tett ki, mint ahogy az első
pillantásra tűnhet, évi 2 milliárd dollárnyi új pénzt, mivel az amerikai magánberuházások Latin-Amerikában már így is sok
százmillió dollárt tettek ki évente, és az Egyesült Államok kormányának segítsége majdnem ugyanilyen nagy volt, így a
Szövetség által ígért további segítség összege évente nagyjából kétharmad milliárd dollár volt, vagy kevesebb.
A Szövetség a Haladásért teljesítményét több százezer lakóegység, iskola, új kórház, út, további ivóvíz, kísérleti vagy
bemutató gazdaságok százezreinek számában lehetne kifejezni, de az ilyen felsorolások, bármennyire is nagyok a számok,
keveset árulnak el a Szövetség sikeréről. Összességében nem mondhatjuk, hogy a Szövetség kudarcot vallott; de még
hangsúlyosabban nem mondhatjuk, hogy sikeres volt. A szövetség inkább javító, mint strukturális jellegű volt, és ez
önmagában azt jelzi, hogy nem volt sikeres. Ha ugyanis a latin-amerikai társadalomban nem történnek strukturális reformok,
akkor a gazdasági fejlődés nem lesz önfenntartó, sőt, az egy főre jutó jövedelem alapján még a népesség növekedésével sem
tud lépést tartani.
Annak, hogy a Szövetség a haladásért nem érte el azt, amit ígértek neki, számos oka van, de a legfőbb kétségtelenül az, hogy
nem elsősorban a latin-amerikaiak jobb életének elérésére szolgáló módszernek szánták, hanem a hidegháborús amerikai
politika végrehajtásának eszközének. Ez világosan megmutatkozott az 1962. január 22-31. között tartott második Punta del
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Este-i konferencián, ahol Washington kizárólagos ellenőrzése a Szövetség számára nyújtott pénzeszközök odaítélése felett
vv- mint egy ütőfegyver, amelyet arra használtak, hogy a latin-amerikai sztárokat arra kényszerítsék, hogy Kubát kizárják az
Amerikai Államok Szervezetéből. Az eredeti terv az volt, hogy elvágják Kuba kereskedelmét a nyugati félteke összes
országával, és megszakítják a
a diplomáciai kapcsolatokat is. Az ajánlások hivatalossá tételéhez az országok kétharmados szavazatára volt szükség; ezt
csak a minimális különbséggel sikerült elérni (14 szavazat a 21 tagból), és csak a legintenzívebb amerikai "diplomáciai"
nyomásgyakorlás és megvesztegetés után, amely magában foglalta a szövetségnek nyújtott amerikai segélyek odaítélését és
visszatartását. Hat ország, amely Latin-Amerika területének 75 százalékát és lakosságának 70 százalékát képviselte, még így
is megtagadta az amerikai indítványok megszavazását. Ez a hat ország Brazília, Mexikó, Argentína, Chile, Bolívia és
Ecuador volt.
A Szövetség a Haladásért gyengeségének nagy része abból fakad, hogy nem tudott olyan strukturális reformokért dolgozni,
amelyek konstruktívabb irányba változtatnák meg a latin-amerikai élet mintáit. A segély, mint mondtuk, teljes mértékben az
Egyesült Államok ellenőrzése alatt áll; általában nem pénz formájában jelenik meg, amelyből a legjobb árukat lehet
megvásárolni a legolcsóbb piacon, hanem hitelek formájában, amelyeket csak az Egyesült Államokban lehet felhasználni. E
hitelek nagy része vagy a latin-amerikai országok költségvetésének vagy devizaegyenlegének hiányosságait pótolja, ami
maximális befolyást biztosít ahhoz, hogy ezek a kormányok kövessék Amerika vezetését a világ ügyeiben, de a félteke
elszegényedett népei számára kevés vagy semmilyen hasznot nem hoz. Ráadásul a támogatásokat, amelyek dollárral látják el
ezeket az országokat, gyakran ellensúlyozzák ellentétes hatások, például a latin-amerikai áruk Egyesült Államokba irányuló
áramlásának megnövekedett vámjai vagy egyéb korlátozásai, vagy a latin-amerikai elsődleges termékek árának csökkenése,
vagy (ami ugyanezekhez az eredményekhez vezet) az amerikai ipari termékek exportárainak emelkedése.
Az Egyesült Államok által a kávéért fizetett ár egy-két centes csökkenése is eltörölheti mindazt az összeget, amelyet a
Szövetség a Haladásért keretében a kávétermelő országoknak biztosít. Például 1959 és 1960 között az Egyesült Államok által
a kávéért fizetett ár fontonként átlagosan 39 centről fontonként 34 centre csökkent. Ez a fontonkénti ötcentes csökkenés azt
jelenti, hogy az Egyesült Államok által a kávéért fizetett teljes összeg egyik évről a másikra több mint 150 millió dollárral
csökkent az 1960-ban vásárolt 30 milliárd fontra. Hasonlóképpen, a chilei réz fontonkénti egy centes csökkenése körülbelül
11 millió dollárt jelent évente. Másrészt az amerikai televíziókészülékek árának egy dolláros emelkedése darabonként
mintegy 15 000 000 dollárba kerül a latin-amerikai vásárlóknak.
Ha a kettő együttesen fordul elő, tehát annak az ára, amit Latin-Amerika elad, csökken, miközben az árak, amelyeket az
amerikai árukért kell fizetnie, emelkednek, ahogy ez általában véve az elmúlt években történt, akkor ez azt jelenti, hogy a
pénzeszközök nagy része, amelyeket Washington a Szövetség a Haladásért keretében nyújt Latin-Amerikának, elpárolog,
mielőtt felhasználható lenne, ami a latin-amerikai termelési rendszer modernizálásához szükséges áruk és berendezések latinamerikai beszerzésére rendelkezésre álló teljes dollármennyiséget illeti.
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Ennek a helyzetnek számos más aspektusa is van, amely segít megmagyarázni a Szövetség a Haladásért gyenge
teljesítményét. Az adóreform-projektek, amelyek célja az volt, hogy a gazdagokat arra kényszerítsék, hogy tisztességes
adórészt fizessenek, és arra ösztönözzék őket, hogy beruházzanak, ahelyett, hogy egyszerűen felhalmozzák a
többletpénzeiket, szinte semmire sem vezettek. De a lehetőség, hogy valami ilyesmi megtörténhet, nagy mennyiségű
pénzeszközöket menekített Latin-Amerikából, hogy külföldön keressenek menedéket. Lehetséges, hogy az ilyen külföldön
rejtőzködő latin-amerikai pénzek összértéke elérheti a 20 milliárd dollárt, ugyanannyit, amennyit az Egyesült Államok
ígéretet tett arra, hogy a szövetség tervezett tízéves fennállása alatt biztosít. Bár pontos számadatokkal nem rendelkezünk
ezekről az összegekről, egy hivatalos jelentés 4 milliárd dollárt ad meg az Egyesült Államokban 1961 végén letétben lévő
latin-amerikai pénzek összegeként.
Mindezek a megfontolások világossá teszik, hogy a nyugati féltekén lévő szomszédaink problémái még mindig gyorsabban
nőnek, mint ahogyan megoldódnak, és ez az állapot ugyanúgy igaz Dél-Ázsiára, Délkelet-Ázsiára és a Közel-Keletre is.
Mindezekben az esetekben, ha nem találunk válaszokat a felmerülő problémákra, az csak semlegességhez, a nyugati világgal
szembeni esetleges gyűlölethez és a csalódott népek erőszakos robbanásaihoz vezethet, amelyek sem számukra, sem
számunkra nem eredményeznek semmi építő jellegű eredményt. Vannak, akik azt mondják, hogy mindezek a csalódások
elkerülhetetlenek, mert az elmaradott területek problémái alapvetően megoldhatatlanok. Ezeknek a szkeptikusoknak csak
annyit kell mondanunk: Nézzünk a Távol-Keletre, ahol élénk kontrasztban láthatjuk a kiemelkedő esetet, ahol a fejlődés
problémáját megoldották, és a legijesztőbb példát arra, hogy mi történhet, ha nem oldják meg.
A Távol-Kelet
Attól kezdve, hogy a Távol-Kelet megnyílt a nyugati kereskedelem és befolyás előtt, nagyrészt az amerikai kereskedők
nyomására, Kína az amerikai kegy és védelem kedvezményezettje lett, míg Japánra gyanakvással és rivalizálással tekintettek.
Ennek a folyamatnak a tetőpontja a második világháború volt, amikor Kína szövetségesünk, Japán pedig ellenségünk volt.
Valójában, mint Pearl Harbor megmutatta, az amerikai beavatkozás a háborúba a Kína japán agresszióval szembeni
védelmére irányuló erőfeszítései miatt merült fel. A háború utáni időszakban azonban ez a viszony megfordult.
Ma Japán jelenti a háború utáni amerikai külpolitika legnagyobb sikerét, Kína pedig a legnagyobb kudarcát. Politikánkat
gyakran dicsérik vagy hibáztatják ezekért az ellentmondásos eredményekért Ez Kínában szinte biztosan így van, de az
elképesztő sikertörténet, amely a
a mai Japánban tapasztalható sikertörténet a japán nép sajátos társadalmi és személyiségi mintáival kombinált sikeres
amerikai politikának tulajdonítható. [Japán egy szocialista ország, amely átvette az amerikai vámrendszert, hogy
megakadályozza bizonyos áruk behozatalát az országába. A kormány és az üzleti szféra titkos szövetségével kombinált,
erőteljes exportpolitikával párosuló, korlátozott importpolitika vezetett az úgynevezett japán csodához.]
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A japán csoda
A "csoda" szót számos háború utáni eseményre alkalmazták már, például a nyugat-németországi gazdasági fellendülésre, de
sehol sem alkalmazható jobban, mint Japánban. Japán ugyanis Európán kívül - az Egyesült Államokon kívül - az egyetlen
olyan nagy térség, amely elérte a gazdasági fejlődésnek azt a szakaszát, amelyet W. W. Rostow "felszállásnak" nevezett.
Vagyis elérte a fejlődésnek azt a pontját, ahol a folyamat saját lendületével, saját tőkéjének felhalmozásával és
befektetésével, a folyamatosan fogyatkozó mezőgazdasági népességből történő növekvő élelmiszertermeléssel, az étrendnek
az "energia-élelmiszerek" helyett a "védő élelmiszerek" felé történő eltolódásával, valamint az ipari tevékenységnek az
alacsony tőke-munkaerő arányú, szakképzetlen munkaerőt igénylő termékekről a magasan képzett munkaerőt igénylő, magas
tőke-munkaerő arányú termékek felé történő eltolódásával folytatódik. Maga a Szovjetunió még nem jutott el a fejlődésnek
erre a pontjára, így Japán jelenleg az egyetlen teljesen előrehaladott
ipari nemzet Ázsiában, és ennek következtében olyan jellegzetességeket vett fel, amelyek ismerősek számunkra a nyugateurópai és amerikai tapasztalatokból, de teljesen ismeretlenek Ázsiában, Latin-Amerikában vagy Afrikában. Ennek
következtében Japán e még mindig elmaradott területek számára hasznosabb modellje a gazdasági fejlődésnek, mint az
Egyesült Államok vagy Nyugat-Európa, mivel a fejlődés e két korábbi példájának nem kellett szembenéznie néhány olyan
problémával, mint például az erőforrások hiánya és a földterületre nehezedő nagy népesedési nyomás, amelyekkel Japán
képes volt megbirkózni. Így egy fejlesztési technikákat alkalmazó misszionáriusokból álló Békehadtest hasznosabb lenne
Japánból, mint a jelenlegi, frissen végzett főiskolai hallgatókból álló amerikai Békehadtest, ha nem is a humanitárius
motiváció, de a technikai tapasztalat alapján.
A japán "felszállás" kulcsa, ahogyan annak lennie kell, a népességnövekedés és az élelmiszerellátás közötti kapcsolaton
nyugszik.
Japán, amelynek népességnövekedése az 1900-as 44 millióról 1960-ra 93 millióra nőtt, egykor a "túlnépesedett" ország
példaképe volt, ma már egy nyugati ipari társadalom demográfiai mintázatát mutatja. A világ egyik legalacsonyabb születési
és halálozási rátája van, a várható élettartam a férfiak esetében hatvanöt, a nők esetében hetven év, és az idősek aránya egyre
nő. Az 1000 főre jutó születési és halálozási arányszám 1946 és 3961 között egyaránt a felére csökkent, az előbbi 34,6-ról
16,9-re, az utóbbi 15,3-ról 16,9-re.
7.4. 1963-ra Japánban volt a világon a legalacsonyabb a halálozási arányszám (kb. 7/1000). E tényezők eredményeként Japán
népességnövekedése, amely egykor több mint 1 700 000 volt évente, ma évente mintegy 900 000, 1959-ben pedig 780 000-re
csökkent. A várakozások szerint Japán népessége 1990-re elérheti a 107 milliós csúcsot, majd csökkenni kezd, és 2010-re
ismét 100 millió alá csökken.
Ez a változó japán népességkép semmit sem köszönhet az amerikai katonai megszállásnak, és nagyrészt az erős,
önfegyelmezett, "kifürkészhetetlen" japán jellemnek köszönhető. Erről nagyon keveset tudunk. A japán személyiségről
1008

számos tanulmány született, amelyek közül a legismertebbek, Ruth Benedict és Geoffrey Gorer munkái, nem valós
személyes ismereteken és impresszionista bizonyítékokon alapulnak. Az igazság az, hogy úgy tűnik, a japán személyiségnek
van egy "elérő" mintája, de jelenleg nagyon keveset tudunk róla. Mindenesetre a japánok népességrobbanásuk megoldása
nagyon nagymértékben a személyiségszerkezetük szempontjain nyugszik. Az abortusz sokkal nagyobb szerepet játszik a
népességszabályozásukban, mint ami a mi nyugati kultúránkban sokak számára elfogadható lenne.
A népességszabályozással ellentétben a japánok közelmúltbeli sikerei az élelmiszertermelésben nagymértékben az amerikai
megszállásnak köszönhetők. Ez a japán agrárreform az évszázad egyik figyelemre méltó gazdasági átalakulása.
Az Egyesült Államokban 650 ember jut egy négyzetmérföldre, míg az Egyesült Államokban ez az arány, a Szovjetunióban
pedig 25, Japánban pedig egy emberre mindössze két tized hektár szántóföld jut, és a legtöbb gazdaság csupán két hektárnál
kisebb kert. 1940-re a japán gazdák mintegy 70 százaléka fizetett bérleti díjat a földekért, és csaknem 3o százalékuk volt
földnélküli. A bérleti díjak magasak voltak, és az agrár elégedetlenség lett az egyik fő nyomás a japán agresszió mögött.
az 1930-as években. Abban az időben a földet ázsiai módra, nagyobb mennyiségű kézi munka alkalmazásával
nagymértékben kizsákmányolták. Nagy részét teraszosították, több mint felét öntözték, intenzíven műtrágyázták, beleértve az
emberi hulladékot is, és a fő hangsúlyt az energiatermelő élelmiszerekre, főként a rizsre helyezték.
A japán mezőgazdaság átszervezése nagyrészt az amerikai katonai megszállásnak (SCAP) volt köszönhető, és olyan sikeres
volt, hogy a mezőgazdasági termelés mutatója az 1951-1961 közötti évtizedben 40 százalékkal nőtt. Ez a forradalom két
támaszon nyugodott: az agrárreformon és a technológiai fejlődésen.
Az agrárreform újraosztotta a földtulajdont azáltal, hogy a kormány elvett minden 7,5 hektárnál nagyobb egyéni földbirtokot,
minden 2,5 hektárnál nagyobb bérelt földet és a távollévő tulajdonosok földjét. A korábbi birtokosok hosszú lejáratú
kötvényekkel fizettek ezekért a földekért. A földdel nem rendelkező vagy a 7,5 hektárnál kevesebb földdel rendelkező
parasztok viszont hosszú távú, alacsony kamatozású földet vásárolhattak az államtól. A földek készpénzes bérleti díját is
csökkentették.
E program eredményeként Japán a paraszttulajdonosok földjévé vált, a megművelt föld mintegy go százalékát a tulajdonosok
dolgozták meg. A parasztok segítettek az átadásban, mert a megszállás korai időszakát élelmiszerhiány, infláció és aktív
feketepiac jellemezte magas árakkal. Ezek a nyereségek segítettek finanszírozni a mezőgazdasági technológia új
forradalmának kezdeteit is.
Ez a drasztikus változás Japánban a gazdálkodási módszerekben az amerikai mezőgazdasági fejlesztési módszer felé haladt,
egyre kevesebb kézi munkát és nagyobb mennyiségű tőkét használva, különösen a mezőgazdasági gépek és műtrágyák terén.
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Ma már mindenféle erő- és gépi berendezés, mint például cséplőgépek, szivattyúk, emelők, permetezőgépek és hasonlók,
elterjedt Japánban.
A leglátványosabb a kézi traktorok vagy a 3-7 lóerős motoros kultivátorok elterjedése volt, olyasmi, mint az amerikai
rototillerek. Ezek száma az 1947-ben használt 7000-ről 1955-re 85 000-re, 1962-re pedig majdnem egymillióra nőtt. Ezek
speciális tartozékokkal, mint ekék kultivátorok, szivattyúk, permetezők, fűrészek és vontatójárművek használhatók, és
segítettek a vontatott haszonállatok megszüntetésében és a nehéz emberi munka csökkentésében. Mivel a gazdálkodó ezzel a
berendezéssel egy nap alatt annyi munkát, különösen szántást tud elvégezni, mint amennyit korábban állati erővel tíz nap
alatt kellett elvégezni, hosszabb a vegetációs időszak, meghosszabbíthatja a kettős vetés gyakorlatát, és sokkal több ideje
marad más munkákra.
Ennek a mezőgazdasági forradalomnak két aspektusa külön említést érdemel. Japán, az Egyesült Államokhoz hasonlóan,
mostanában az étrendjét az olyan energiahordozó élelmiszerekről, mint a rizs, a védő élelmiszerek, mint a hús, a tej, a
gyümölcs és a zöld zöldségek felé tolja el. És Japán, az Egyesült Államokhoz hasonlóan, mostanra szabadult meg a régi
alternatívától, a hektáronkénti vagy a munkaegységenkénti magas termeléstől, és mostanra elérte azt a szintet, amikor
mindkettő együtt emelkedik. Ennek a mezőgazdasági forradalomnak a tíz éve alatt (1951-1961) a rizstermelés 3o százalékkal
nőtt, de a tejelő szarvasmarhák száma megtízszereződött, a hústermékeké körülbelül háromszorosára, a gyümölcstermelés
majdnem megduplázódott, és a mezőgazdaságban dolgozók száma gyorsan csökkent, több mint 10 százalékkal, vagyis több
mint 1,5 millió fővel, az öt év alatt.
1956-1961. Ennek eredményeképpen a mezőgazdasággal foglalkozó dolgozó népesség aránya ma körülbelül 28 százalék, és
folyamatosan nő az idősebbek és a nők aránya, mivel a fiatalabb férfiak folyamatosan áramlanak a városba, és az iparban
keresnek munkát.
Természetesen ez az átalakulás a mezőgazdaságban soha nem következhetett volna be, ha az iparban nem történtek volna
hasonlóan drasztikus változások. Ezek az ipari változások, beleértve a magas beruházási arányt, a gyors technológiai
változást és az ipari termékek iránti kiváló keresletet, bőséges munkahelykínálatot és a városlakók megnövekedett keresletét
biztosították az élelmiszerek és más mezőgazdasági termékek iránt. Ezek a feltételek mágnesként hatottak, és a
mezőgazdasági termékek és az energikus fiatal parasztok egyre növekvő áradatát vonzották a városokba.
A Japán és más ázsiai nemzetek népességének szerkezete és eloszlása közötti kontraszt világosan mutatja, hogy Japán már
semmilyen szempontból nem elmaradott, elmaradott vagy gyarmati terület. Egy ilyen elmaradott társadalom jegyei általában
a magas születési és halálozási arányszám, a túlnyomórészt fiatal, vidéki lakosság, amelynek nagy többsége
mezőgazdaságban dolgozik, és többnyire írástudatlan. Japánban mindezek a jellemzők nem igazak. A születési és halálozási
ráta nagyon alacsony; a lakosság gyorsan öregszik, szinte teljes egészében írástudó, 29 százalék alatti a mezőgazdaságban
dolgozók aránya, és több mint 60 százalékuk a városiasnak minősített területeken él. Ráadásul a japán ipari fejlődés
forradalma a gazdaságszervezés és a kereskedelem terén elmozdította az országot a korábbi gyarmati orientációból.
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A háború előtt Japán a munkaerő exportjából élt, nagyrészt szakképzetlen munkaerőből. Ezt úgy tette, hogy nyersanyagokat
importált, azokat nagyrészt képzetlen munkaerővel könnyűipari termékekké, főként textiltermékekké dolgozta fel, és ezeket a
termékeket további nyersanyagokért és élelmiszerekért exportálta. Ma a japánok importált élelmiszerek iránti igénye
csökken, és a korábbi élelmiszer-szükségleteiről, nevezetesen a rizsről a védettebb jellegű élelmiszerek, például a fehérjék
felé mozdul el. Ezzel egyidejűleg nyersanyagimportja lassan eltolódik a könnyűiparban használt nyersanyagokról, mint
például a nyers gyapot, a magasan képzett ipari ágazatokban, mint például az elektronika, ahol kevés más nemzet tud
versenyezni. Ez elkerülhetetlenül azt jelenti, hogy Japán kereskedelme Ázsiából és más elmaradott területekről, ahol a
pamuttextíliákat rizsre cserélte, az Egyesült Államokba és Európába tolódik, ahol kamerákat, rádiókat, magnókat és optikai
kellékeket cserél fémekre, iparcikkekre vagy a fejlett ipar számára szükséges anyagokra. Kőolaj-, vasérc- és egyéb
nyersanyagszükségletei a gyarmati területek felé tolódnak el, így kőolaját az Egyesült Államok helyett a Perzsa-öbölből,
vasércét pedig egyre inkább Indiából szerzi be.
Az ilyen gazdasági változások társadalmi hatása messzemenő. A városok gyorsan növekednek, miközben sok vidéki terület
lakossága csökken, mivel a lakosság a városi területek felé áramlik. 1961-re az ország teljes lakosságának 44 százaléka az
ország területének 1 százalékán összpontosult. Tokió, ahol 1940-ben 7 millió ember élt, 1945-ben 3 millióra csökkent, 1961ben pedig átlépte a 10 milliót. A többi város folyamatosan, de lassabb ütemben növekedett, és napjainkra négy megapoliszba
tömörült. Ezekbe naponta több tízmillió ingázó özönlik munkába, és a közlekedési probléma, különösen Tokióban, szinte
megoldhatatlanná vált.
Amint az várható volt, az ilyen gyors anyagi fejlődés és mélyreható társadalmi változás mindenféle társadalmi problémát
eredményezett. A családi fegyelem meggyengült, és a régebbi japán erkölcsöt és szemléletet ma már széles körben
elutasítják. A marxizmus és az egzisztencializmus verseng a műveltek hűségéért, míg a kevésbé ezoterikusan tájékozottak
megelégednek az anyagi siker és a személyes örömök hajszolásával. A két csoport közötti szakadék jelentős, és úgy tűnik,
hogy a mai japán társadalom politikai és társadalmi stabilitásának nagy része a neológ középosztály önelégültségéből és sok
paraszt és munkás buzgóságából fakad, hogy bekerüljön ebbe az osztályba és élvezze annak előnyeit. Ezek az előnyök egyre
inkább olyan életet biztosítanak, mint az amerikai külvárosban, televízióval, baseball-lal, buldózerekkel, kirakatokkal,
neonfényes áruházakkal, tömegreklámokkal, instant ételekkel és hetente megjelenő dörzsölt magazinokkal. Szinte hihetetlen,
milyen gyorsan történt mindez. A kereskedelmi televíziózás 1953-ban kezdődött Japánban; öt évvel később a városi házak 16
százalékában volt készülék, de 1961-ben már 72 százalékban volt; az elektromos mosógépek aránya a városi házak 29
százalékáról 1958-ban 55 százalékra nőtt három évvel később. Ez a fizetett középosztály a kulcsa Japán gyors fejlődésének
és politikai stabilitásának. Ambiciózus, szorgalmas, lojális, megbízható, a bürokratikus szervezéshez, a tudományos
képzéshez és a racionalizálási folyamatokhoz nagyon jól alkalmazkodó, gyanakvó mindenféle ideológiával vagy szélsőséges
doktrínával szemben, és a világ egyik legelképesztőbb népét alkotják.
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Ezek az általános attitűdök adták Japánnak azt a látszatot, hogy sikeresen alkalmazkodott a demokratikus politikai élethez,
ahogyan azt a SCAP által előírt 1947-es alkotmány meghatározta. Ami azt illeti, a japánok alapvetően nyugtalanok az
individualizmussal, a demokráciával, a tömegtársadalommal és a gazdasági változásuk gyorsaságával kapcsolatban, de
keveseknek van nagy késztetése arra, hogy megingassák a hajót, és azok, akik elég idősek ahhoz, hogy emlékezzenek az
1931 és 1944 közötti feszültség és háború éveire, nem kedvelik őket. Vannak elégedetlenkedő csoportok, köztük a
szélsőjobboldali ultranacionalisták és a baloldali különböző szocialista, kommunista és diákcsoportok. Mindkét szélsőség,
különösen az előbbi, jelentős irrealitás légkörében működik. A japán politikai ideológia igazán figyelemre méltó vonása az,
ahogyan a SCAP agrárreformja kiszorította a kommunizmust a vidéki területekről, és a városokra, főként a diákcsoportokra
korlátozta.
Japán jelenlegi politikai rendszerének alapjait a SCAP a megszállás első éveiben teremtette meg. A béke első hónapjaiban
5.000.000 japán katonát szereltek le, és 3.000.000.000 civilt telepítettek vissza a tengerentúli területekről. Amikor a japán
hadifoglyokat végül visszatoloncolták, az oroszok kezén lévő mintegy 375 000 hadifogollyal soha nem számoltak el. Több
mint 4200 japánt ítéltek el háborús bűnökért, több mint 700-at kivégeztek, és mintegy 2500-at életfogytiglani
börtönbüntetésre ítéltek. További 220 000 személyt véglegesen kizártak a közéletből, és mintegy I 3oo nacionalista és
szélsőséges szervezetet betiltottak. A sintó vallást elválasztották az államtól, megtiltották a militarista vagy ultranacionalista
tanok terjesztését, és Hirohito császárt arra kényszerítették, hogy nyilvános nyilatkozatban tagadja isteni mivoltát.
1945-ben kiadták a japán "Bill of Rights"-ot, amely az egyének jogait és a politikai szabadságjogokat védi, sokkal szélesebb
alapon, mint az Egyesült Államokban.
Megszüntették a belügyminisztériumban központosított rendőri ellenőrzést, és a rendőrség hatáskörét.
korlátozták. Egy új polgári törvénykönyv mindenki számára megteremtette a családi uralomtól való mentességet és a nők
egyenjogúságát.
Maga az Alkotmány, amelyet az SCAP 1946-ban adott ki, úgy rendelkezett, hogy a miniszterelnököt a képviselőház 467
tagja választja, akiket maguk is általános felnőtt választójog alapján választottak. Ezeket 118 választókerületben választották
meg, amelyek mindegyikét háromtól ötig terjedő képviselő képviselte, bár a választópolgár csak egy jelöltre adhatta le
szavazatát. Ez biztosította a kisebbségi nézetek képviseletét, és megnehezítette, hogy pártkoalíciók nélkül többséget lehessen
szerezni a Házban. A pártok azonban hajlamosak voltak két szárnyba tömörülni a konzervatív Liberális Demokraták és a
Szocialista Párt körül. Az 1947 áprilisától 1948 októberéig tartó időszakot leszámítva, amikor a szocialisták irányították a
kormányt a szélsőséges munkásbékét és erőszakot hozó időszakban, az irányítás a Liberális Demokrata Párt és a vele
szövetséges csoportok kezében volt. Ezek az elmúlt tíz évben (1955 óta) a választásokon általában a mandátumok majdnem
kétharmadát szerezték meg, míg a szocialisták nehezen jutottak a mandátumok egyharmadához.
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A két parlamenti frakció közötti legfőbb különbségek a külügyek körül forognak, a Liberális Demokraták az Egyesült
Államokkal szoros szövetségben álló, Nyugat-barát politika mellett kötelezték el magukat, és meglehetősen elszigetelődtek
Ázsiától. A szocialista frakció gyengíteni kívánja az amerikai kapcsolatot, és vissza kívánja állítani Japán hagyományos
pozícióját, mint vezető ázsiai hatalom. Japán gazdasági orientációja és virágzó jóléte miatt a szocialisták feladata nehézzé
vált.
A két párt eltérő belpolitikai nézetei az alkotmány körüli vitában tükröződnek. Ez a dokumentum kilencedik cikkében tagadja
a háborút, és megtiltja hadsereg, haditengerészet vagy légierő fenntartását. Ennek ellenére 1950 júliusában a tábornok
MacArthur tábornok elrendelte a védelmi erők felállítását, és az Egyesült Államok ragaszkodott ehhez a Japánnal kötött
békeszerződés megkötésekor, a következő évben. Az Egyesült Államokkal 1954 márciusában aláírt kölcsönös védelmi
szövetség kötelezte Japánt arra, hogy 275 000 fős védelmi erőt tartson fenn. Mivel ez a haderő alkotmányellenes, a
szocialisták erőteljesen törekedtek arra, hogy a parlamenti képviseletük a mandátumok több mint egyharmadánál maradjon,
hogy megakadályozzák a kilencedik cikkelyt eltörlő módosítást. Minden módosításhoz a parlament kétharmadának szavazata
és egy országos népszavazáson elért többség szükséges.
Azonban még 1963-ban is, amikor a szocialisták kétségbeesett erőfeszítéseket tettek a mandátumok egyharmadának (156)
megszerzésére, 12 mandátummal maradtak el a szükséges számtól. Kevés segítséget kaptak a kommunistáktól, akiknek
parlamenti képviselői az 1949-es zavaros időszakban 35 képviselői helyre emelkedtek, de erőszakfüggőségükkel
elidegenítették a japánokat, és 1950 óta csak néhány képviselőt választottak meg (1952 októberében, az akkori május elsejei
zavargások után egyet sem, 1960-ban pedig csak hármat, ami 1963-ban ötre nőtt).
Összességében Japán a huszadik században rendkívüli ország volt, és ez a jellemzés az évek múlásával sem csökken. A
nyugati blokk számára az erő bástyája, nem katonai ereje miatt, amely jelentéktelen, vagy akár mint
mint amerikai katonai bázis a Távol-Keleten, hanem azért, mert Nyugat-Németországhoz hasonlóan példája annak a ...
jólétnek, amely az amerikai "szatellit" léthez társul, éles ellentétben a szovjet szatellitállamok szerencsétlen helyzetével.....
Kommunista Kína
Semmi sem különbözhetne jobban Japán tapasztalataitól, mint Japán legnagyobb szomszédjának, a szárazföldi Kínának a
tapasztalata. Tajvanon a kínai nacionalista kormány egy olyan gazdasági programot kombinált, beleértve az agrárreformot is,
amely némiképp hasonlít a
Japánéhoz, de Vörös Kína, amennyire meg tudjuk ítélni, egyik nagy válságot a másik után vészelte át kétségbeesett és
zsarnoki igyekezetében, hogy kövesse a szovjet-oroszországi tapasztalatok sztálini modelljét. A Szovjetunióhoz hasonlóan
Vörös Kína is képes lehet arra, hogy erős és terjeszkedő társadalommá szerveződjön, de a problémák Kínában sokkal
nagyobbak és megoldhatatlanabbak, mint Oroszországban voltak.
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Egyrészt Kína hatalmas népessége nagy nyomást gyakorol a korlátozott erőforrásokra, míg Oroszország mindig is egy
alulnépesedett ország volt, hatalmas kiaknázatlan erőforrásokkal, amelyek széles körű kiaknázásra alkalmasak. A cárok alatt
Oroszország nagy többletet termelt, különösen élelmiszerből, amelyet külföldre exportáltak. Bizonyos értelemben a
kommunista probléma Oroszországban az volt, hogy ezeket a többleteket (amelyek az 1917-192l közötti polgárháború idején
megsemmisültek) visszaállítsák, és a felesleges parasztokkal együtt a városba irányítsák őket, hogy tőkét és munkaerőt
biztosítsanak az iparosítási folyamathoz. Kínában nem volt élelmiszerfelesleg, így a probléma kezdettől fogva az volt,
hogyan lehet növelni az élelmiszertermelést, nem pedig ho\v visszaállítani és átcsoportosítani azt. Ráadásul Oroszországban
egy központosított despotikus állam, amely képes volt e változások kikényszerítésére, az ország múltbeli tapasztalatai közé
tartozott; az állam közvetlen hatalma a toborzó tiszt, az adószedő és a pap formájában legalább a jobbágyság eltörlése óta a
legalacsonyabb parasztságra, a társadalom nagy részére pedig több mint ezer éven keresztül hatott. Kínában, mint láttuk, az
államhatalom távol állt, és a parasztoktól a félig autonóm nemesség számos rétegével volt elválasztva. Kínában a parasztot
érintő hatalom inkább társadalmi, mint politikai volt; családjának és klánjának burkoló hatása alkotta a társadalom valódi
társadalmi egységét, amely ezekre az egységekre épült, nem pedig az egyénre, mint Oroszországban vagy Nyugaton.
Ráadásul Kínában az átlagemberre nehezedő hatalom nemcsak társadalmi volt, hanem statikus is. Inkább a szokásokon és a
hagyományokon, mint a törvényen vagy a politikai hatalmon alapult, és egész tendenciája az volt, hogy ellenálljon a
változásnak. Oroszországban ezzel szemben az ilyen kötelező társadalmi kapcsolat hiánya, az a tény, hogy az alapvető
társadalmi és metafizikai valóság ott az egyén volt, az a tény, hogy az államhatalom hatott az egyénre, és hogy ez a hatalom
évszázadokon keresztül változásra törekedett (mint Péter vagy Katalin alatt, I. és II. Sándor alatt), mindezek a dolgok
segítették a kommunista diktatúra létrejöttét a Szovjetunióban. Ráadásul az Oroszországban már a kezdetektől fogva szinte
állandó belső migráció, valamint a háború és az invázió állandó fenyegetése és valósága adta meg Oroszországnak a változó
személyes körülmények elfogadásának képességét. Ez a lehető legélesebb ellentétben állt a kínai viszonyokkal, ahol a
legsúlyosabb kötelesség minden család számára az volt, hogy
az ősi szentélyek fenntartása, ami a családot a hagyományos falujához kötötte.
Az orosz és a kínai viszonyok közötti ellentét sehol sem volt hangsúlyosabb, mint a vallás és az általános szemlélet terén. A
kínaiak pragmatikusak voltak, míg az oroszok dualisták, a nyugatiak pedig pluralisták. Mind Nyugaton, mind
Oroszországban a túlvilági személyes üdvösségbe vetett hit és az, hogy az ilyen jövőbeli jutalomért dolgozni vagy szenvedni
kell, erőteljesen a "jövő-preferencia" benyomását keltette az uralkodó világnézetben. Ráadásul Oroszországban az egyház és
az állam szoros összekapcsolása, valamint az előbbi azon tanítása, hogy az utóbbi a valóság lényeges eleme, és hogy a cári
hatalomnak való alávetettség a jövőbeli üdvösség folyamatának része, előkészítette az utat a későbbi kommunista rendszer
számára. Oroszország dualista és messianisztikus szemlélete felkészítette az orosz elméket arra, hogy elfogadjanak bármilyen
kompromisszummentes, intoleráns és fájdalmas tekintélyt, mint az egyetlen mechanizmust, amellyel az ember az anyagelvű
nélkülözés e szintjéről átkerülhet az üdvösséges jövőbeli jutalom másik szintjére, mivel az ember saját erejéből nem tudta
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átlépni az orosz dualizmus két szintje közötti metafizikai szakadékot, a szinte áthidalhatatlan távolság senkiföldjét. Nyugaton
az ember saját tevékenységével hozzájárulhatott ahhoz, hogy az érték és a jutalom magas szintjére emelkedjen, mert a
Nyugat számára a valóság nem dualista, hanem pluralista volt, a két véglet közötti összes köztes szinten a szellem és az
anyag kölcsönös egymásba hatolásából kialakuló lépcsőfokok és utak végtelen változatosságával.
Kínában mindez nem volt meg. Ott minden valóság ugyanazon a földi szinten volt; az emberi tevékenység a túlélésre, vagyis
a fennálló helyzet megtartására törekedett, pragmatikus alkalmazkodással és a változó nyomásra adott rugalmas válaszokkal.
Kínában mind a filozófia, mind a vallás nagyrészt etika volt, és ez az etika egyszerre volt pragmatikus és konzervatív. Egy
ilyen környezetben a marxizmus-leninizmus messianisztikus, megváltó, dinamikus, jövőorientált, államközpontú, elvont és
doktriner jellege teljesen idegen volt.
Ennek ellenére a marxizmus-leninizmus eljött Kínába, és átvette az irányítást. Ez nem történhetett volna meg, ha a régi Kínát
nem pusztította volna el szinte teljesen a Nyugat behatolása, a kínaiak életmódjukba vetett bizalmának megsemmisülése a
nyugati hatalommal, gazdagsággal és ideológiával szemben, valamint a hatvanéves zűrzavar és háború, amely az 1894-es
japán támadástól Kínáig, az 1954-es végső kommunista pacifikációig tartott.
Természetesen egyetlen nép sem veszíti el teljesen a kultúráját, bármennyire is szétesik, és a kínai kulturális minták számos
töredéke továbbra is fennmarad. Ennek egyik nyilvánvaló példája a külpolitika, ahol Kína mintái távol álltak a modern
Európában található hagyományos szuverén államok, a nemzetközi jogban egyenrangúak mintáitól. A kínai rendszer mindig
is erősen etnocentrikus volt, amennyiben nemcsak a világ központjának tekintették magukat, hanem világképük egyetlen
civilizált egységének látták magukat egy olyan bolygórendszeren belül, amelyben a kisebb népek körülvették őket, és
Pekingtől való távolságuktól függően egyre sötétebb barbárságban éltek. A kínaiak hagyományos Kína-képében Kína három
bolygógyűrűjén (a császári rendszeren, a tartományi nemességen és a kínai parasztságon) kívül egyre távolabbi népek voltak,
amelyek kulturális útmutatás, civilizált példa és gazdasági példamutatás tekintetében Kínától függtek.
ösztönzésétől függtek, és sok esetben (például Indokínában, Tibetben, Mongóliában vagy Koreában) adófizető viszonyban
álltak. Ez az egész kapcsolat, amely meglehetősen idegen volt a tizenkilencedik századi európai elképzeléstől, amely az
egyenlően szuverén államok kiegyensúlyozott hatalmáról szólt, éppen ellenkezőleg, nagyon hasonlított a szatellitállamok
modern kommunista elképzeléséhez.
Valószínűnek tűnik, hogy a kínaiak - annak ellenére, hogy számos jó okuk volt arra, hogy nehezteljenek az oroszokra hajlandóak voltak az orosz nap szatellitjének lenni egészen 1955-ig, amikor is egyre türelmetlenebbé váltak Hruscsovnak a
hidegháború enyhítésére tett erőfeszítései miatt.
Ezek a kapcsolatok a katonai segítségnyújtásban és a gazdasági adalékokban mutatkoznak meg a legvilágosabban. A kínai
kommunisták a polgárháborúban győzedelmeskedtek Csang Kaj-sek felett ... Szovjet segítség.... Sztálin gyengének akarta
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Kínát ... és úgy tűnik, hogy minden cselekedete összhangban volt ezzel a céllal. Az oroszok 1945-ben megengedték, hogy a
zsákmányolt japán haditechnikai eszközök egy része a kommunistákhoz kerüljön, de ez a mennyiség elenyésző volt ahhoz
képest, amit a kommunisták a nacionalista erőktől zsákmányolva vagy megvásárolva szereztek, és a Szovjetunió a
polgárháború utolsó négy évében (1945-1949) nem nyújtott katonai segítséget a kommunistáknak. [Titkos katonai segélyt
nyújtottak.]
Az 1950. februári kínai-szovjet szövetséget 300 millió dolláros gazdaságfejlesztési kölcsön kísérte, és ezt követte egy
körülbelül 3000 fős szovjet katonai misszió érkezése Kínába, de minden katonai segélyt Kínának adtak el, mégpedig magas
áron. Ezek a fegyverek, amelyek teljes egészében elavult típusúak voltak, hét év alatt, 1950-1957 között mintegy két 70
milliárd dollárba kerültek. Az 1950-es szövetség ellenére semmilyen erőfeszítést nem tettek a katonai gyakorlatok vagy a
kiképzés összehangolására; nem hangolták össze a légi vagy tengeri védelmet, és Kínát nem vonták be a Varsói Szerződésbe.
Ráadásul a Szovjetunió az észak-koreai hadsereg kizárólagos ellenőrzése révén felépítette azt, belevetette a koreai háborúba,
és így végül belerángatta Vörös-Kínát egy olyan háborúba, amelyről nem konzultáltak vele, és nem is akart részt venni
benne, de saját biztonsága védelmében kénytelen volt beavatkozni. 1955 elején a Szovjetunió némi mérsékelt segítséget
nyújtott Kínának a kínai hadiipari bázis beindításában, elsősorban könnyű repülőgépek, harckocsik és hadihajók
összeszerelésében, de az amerikai és szovjet termonukleáris kapacitás és rakéták fejlődése még inkább lemaradást okozott
Kínának. 1957 novemberében Mao Ce-tung küldöttséget indított Moszkvába, és hivatalosan nukleáris robbanófejeket kért, de
elutasították. Ennek eredményeként 1958-ra Vörös Kína belevágott abba a hosszú és nehéz feladatba, hogy saját atombombát
próbáljon létrehozni. Ez olyannyira lehetetlen feladatnak tűnt, hogy Mao szinte azonnal elkezdett nyilvános nyilatkozatokat
kiadni, amelyekben lekicsinyelte az atomfegyvereket, és azt ígérte, hogy a hatalmas létszámú kínai milícia képes lesz túlélni
bármilyen nukleáris támadást. Az 1958. augusztus-szeptemberi quemoyi válság megmutatta, hogy a Szovjetunió milyen
kevés támogatást adna Vörös Kínának ebben a kérdésben, és ugyanígy megmutatta, hogy a két ország mennyire megosztott,
és hogy a Szovjetunió mennyire idegenkedik attól, hogy Kína "a háború szélére" kerüljön a Távol-Keleten.
Vörös Kína védelmi ereje továbbra is nagyon nagy, elsősorban nagy népessége és a nagy távolságok miatt, amelyeken belül
manőverezni tud, de támadó ereje - a határain lévő kisebb államok kivételével - csekély. A katonai erő a Távol-Keleten
még mindig a Szovjetunió kezében van, amelynek nem áll szándékában megengedni, hogy a világnak ezen a részén
felhasználják, kivéve abban a valószínűtlen esetben, ha az Egyesült Államok teljes támadást indítana Vörös Kína ellen. Még
ebben a távoli esetben is korlátozott lenne a Szovjetunió hozzájárulása, és valódi ereje továbbra is Európára irányulna, hogy
ott, és ne a Távol-Keleten használják fel. Mindazonáltal Kína hatalma a világpolitikában nem saját katonai erején, hanem a
Szovjetunió és az Egyesült Államok nukleáris patthelyzetén nyugszik, amelyek mindketten stratégiai értelemben
mérhetetlenül erősebbek, mint bárki más a Távol-Keleten.
Ennek a nukleáris patthelyzetnek és a két szuperhatalomnak a nukleáris fegyverek használatában tanúsított nagyfokú
visszafogottságának fedezete alatt Vörös Kína abban a helyzetben van, hogy helyi háborúkba, "nemzeti felszabadító
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mozgalmakba" és "antiimperialista" gerillatevékenységekbe bocsátkozhat saját határai körül, kivéve a Szovjetunióval közös
határ mentén. Vörös Kína e gerilla-kalandjai inkább a belpolitikával, mint a külpolitikával függenek össze, ahogyan az 1958
nyarán bekövetkezett quemoyi válság is az akkori "Nagy Ugrás Előre"-hez kapcsolódott...
Kína bel- és külpolitikájának ebben a korrelációjában nagy szerepet kap Kína legkritikusabb problémája: a népességélelmiszer-termelés egyensúlya.
Ez a probléma Kínában valószínűleg akutabb, mint a világ bármely hasonlóan nagy térségében. Az 1953-as kommunista
népszámlálás szerint Kína lakossága csaknem 583 millió fő volt, ami jóval több, mint amire számítottak. Ez a szám 1962-re
elérhette a 700 milliót. Az 1000 főre jutó 17-es születési arányszám mellett Kína természetes szaporodása körülbelül 2
százalékos volt, és az ország a világ össznépességének mintegy negyedét adta. A földterületnek csak mintegy tizede volt
megművelhető, ami körülbelül 270 millió hektárt jelentett, vagyis két emberre kevesebb mint egy hektár termőföld jutott. A
megművelt földek területének növelésében volt némi csekély siker, de nyilvánvalóan a probléma csak a népességnövekedés
lassításával és az egységnyi földterületre jutó terméshozamok növelésével oldható meg. Úgy tűnik, hogy az elmúlt
évtizedben egyikben sem volt sok siker. A pekingi kormányzatnak a kínai nép felett gyakorolt központi ellenőrzése azonban
olyan erős, hogy valószínűleg viszonylag gyorsan kordában tudná tartani a népességrobbanást, ha erről döntenének. Ezt
valószínűleg úgy lehetne elérni, hogy minden nőnek minden nap a déli étkezéskor születésszabályozó tablettát adnának,
mivel ezt az étkezést a kínaiak többsége általában egy közös étkezőhelyen végzi, ahol a folyamatot a hatóságok kívánsága
szerint lehetne ellenőrizni. Az állam kizárólagos ellenőrzése az információ és a közvélemény felett, valamint a helyi
társadalmi nyomás mozgósításának képessége növeli az állam képességét e politika végrehajtására.
Ezt a folyamatosan növekvő válságot 1958-ban, a második ötéves terv első évében a "Nagy Ugrás előre" hirtelen akut
szakaszba hozta. A korábbi, 1953-1957-es ötéves terv a Szovjetunió hasonló tervén alapult. A nehézipari beruházásokra
összpontosított, kevés figyelmet fordítva a fogyasztási cikkekre vagy a mezőgazdaságra. Évente mintegy 3,5 milliárd dollárt,
a nemzeti jövedelem valószínűleg 20 százalékát fordították beruházásokra, további 16 százalékot pedig a fegyveres erőkre.
Ha hihetünk Kína saját számadatainak, a terv sikeres volt, a szén- és villamosenergia-termeléssel,
cement és a szerszámgépek termelése megduplázódott, az acéltermelés pedig megháromszorozódott. Ezeknek az
árucikkeknek a teljes termelése még mindig nagyrészt iparosítatlanul hagyta Kínát, de 1957-re a kormány ellenőrzése alá
került az ipar 70 százaléka, a kiskereskedelem 85 százaléka, valamint a bank-, kül- és nagykereskedelem szinte teljes egésze.
Az első ötéves tervben Kína szinte teljesen híján volt a képzett munkaerőnek, és ennek, valamint a szükséges
felszereléseknek a beszerzése külföldi forrásoktól függött. Ezeket csak a szovjet blokkon belül lehetett megtalálni, de nem
bocsátották őket ingyenesen rendelkezésre, és évente elszámolással és új éves szerződésekkel kellett fizetni értük. A Kínának
nyújtott segélyekre vonatkozó szovjet feltételek szigorúsága éles ellentétben állt Kína néhány kisebb szomszédjával szembeni
nagylelkűbb magatartásával, és már a kezdetektől fogva kedvezőtlenül befolyásolhatta Kína Moszkvához való viszonyát. A
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szükséges segítséget azonban máshonnan nem lehetett megszerezni, és az első kínai ötéves terv megvalósítása ezen a
segítségen alapult. Az 1950-ben nyújtott 300 millió dolláros kölcsön mellett a Szovjetunió 1953-1956-ban vállalta, hogy 2
milliárd dollár értékben ad el Kínának felszereléseket, és több ezer műszaki tanácsadót küldött, hogy segítsen 211 nagy ipari
projekt megvalósításában.
Ezen az alapon az első ötéves terv legalább 6 százalékos éves termelésnövekedést ért el. Az erőfeszítéseket nagyrészt a kínai
nehéz helyzetben lévő parasztság mezőgazdasági árufeleslegének felhalmozásával és ezek kőolajra, gépekre és más, Kína
iparosításához szükséges árukra való cseréjével finanszírozták. Mivel ezek nagyrészt a Szovjetunióból és az európai
kommunista szatellitekből érkeztek, az első ötéves terv végén Kína kereskedelmének 80 százaléka a kommunista blokkal
bonyolódott.
Lehetséges, hogy ez a folyamat folytatódhatott volna, de még valószínűbb, hogy az élelmiszertermelés növekedéséhez képest
gyorsabb ütemű népességnövekedés jelezte, hogy a folyamat nem folytatódhatott. Mindenesetre a pekingi hatalmak úgy
döntöttek, hogy tesznek valamit. Bár nem teljesen világos, hogy mit döntöttek, és még kevésbé világos, hogy miért döntöttek
így, a következmény katasztrófa lett. Az 1958-as "Nagy Ugrás előre" nagy botlássá vált. Ez volt a harmadik szakasza Kína
agrárátalakításának.
Az agrárreform első szakasza a "földbirtokosság felszámolása" volt 1950- 1952-ben. Az 1950. júniusi földreformtörvényt
megelőzően a családok 10 százaléka birtokolta a mezőgazdasági földek 53 százalékát, míg 32 százalék a földek 78
százalékát. Így az ilyen családok több mint kétharmada (58 százalék) csak a föld 22 százalékával rendelkezett. A
földbirtokosokat nagy brutalitással likvidálták látványos nyilvános perek sorozatában, amelyekben a földbirtokosokat minden
létező bűncselekménnyel vádolták. A hivatalos adatok szerint legalább hárommilliót végeztek ki, és ennek többszörösét
börtönözték be, de mindkét csoport összlétszáma sokkal magasabb lehetett. Az így megszerzett földet szétosztották a szegény
parasztcsaládok között, és mindegyikük körülbelül egyharmad holdat kapott.
Az agrárreform második szakasza (1955) a szövetkezeti gazdálkodás létrehozására törekedett. Gyakorlatilag elvették a
parasztoktól az éppen megszerzett földeket. A kollektívák létrehozása mellett szóló érv az volt, hogy ... [hogy] a legtöbb
paraszti gazdaság túl kicsi volt ahhoz, hogy
mivel a bőséges műtrágyát, az új növényeket és módszereket, a speciális eszközöket és a hatékony földgazdálkodást nem
lehetett alkalmazni az átlagos fél hektáros paraszti gazdaságban. A gazdálkodási gyakorlat ilyen jellegű fejlesztésének
lehetővé tétele érdekében a parasztokat szövetkezetekbe kényszerítették. 1956 végére a parasztok 83 százaléka, azaz 125
millió család 750 ezer szövetkezetbe tömörült.
Az agrárreform harmadik szakasza, amely a "Nagy Ugrás előre" alapvető jellemzője volt, a 750 ezer kollektív gazdaságot
mintegy 26 000, egyenként mintegy 5000 családból álló agrárközösséggé olvasztotta össze. Ez nem egyszerűen
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agrárforradalom, hanem társadalmi forradalom volt, mivel céljai között szerepelt a családi háztartás és a paraszti falu
lerombolása is. A tagok minden tevékenysége, beleértve a gyermeknevelést, az oktatást, a szórakozást, a társadalmi életet, a
milíciát, valamint az egész gazdasági és szellemi életet a kommuna ellenőrzése alá került. Egyes területeken a korábbi
falvakat lerombolták, és a parasztokat kollégiumokban szállásolták el, közös konyhákkal és étkezdékkel, a gyermekek
számára óvodákkal, és e gyermekeket a kommunák ellenőrzése alatt, szüleiktől elszigetelve, már kora gyermekkorban
elkülönítették. E drasztikus változás egyik célja az volt, hogy nagyszámú nőt felszabadítsanak a háztartási tevékenység alól,
hogy a földeken vagy a gyárakban dolgozhassanak. A "Nagy Ugrás előre" első évében egymillió parasztasszonyt mentettek
fel a háztartási feladatok alól, és álltak az állam rendelkezésére, hogy dolgozzanak. Sok esetben gyárakat és kézműves
központokat hoztak létre a községekben, hogy felhasználják ezt a munkaerőt, és ne csak a község számára állítsanak elő
árukat, hanem a külső piacon való értékesítésre is.
A vidéki élet teljes átszervezésének egyik fő célja az volt, hogy a kínai társadalom vidéki szektorából származó
mezőgazdasági jövedelemtöbbletet megtakarítás és befektetés céljára rendelkezésre bocsássák, hogy az ipari szektor
kiépülhessen. A rezsim úgy becsülte, hogy meg tudja fordítani a mezőgazdasági jövedelmek korábbi felosztását, amelynek
70 százalékát a mezőgazdasági népesség fogyasztotta el, és csak 30 százalék állt a kínai társadalom nem mezőgazdasági
szektorainak rendelkezésére. Ugyanakkor arra számítottak, hogy a kommunák teljesen szétzúzzák a kínai társadalom
ellenálló társadalmi struktúráját, és az elszigetelt egyéneknek kell majd szembenézniük az államhatalommal. Végül pedig azt
várták, hogy ezeket az elszigetelt egyéneket katonai vonalon mozgósítani lehet majd, hogy meghatározott területekre és
feladatokra kijelölt osztagokban és szakaszokban mezőgazdasági feladatokat lássanak el.
Legalábbis ez utóbbi várakozás téves volt. A "Nagy Ugrás előre" nem növelte a mezőgazdasági termelést, hanem éppen
ellenkezőleg, drasztikusan csökkentette azt, annak ellenére, hogy a tisztviselők az első év vége felé extravagáns becsléseket
adtak ki a termelés növekedéséről. Hivatalosan az 1958-1962 közötti mezőgazdasági katasztrófákat a kedvezőtlen éghajlati
viszonyoknak tulajdonították, beleértve a példátlan aszályokat, árvizeket, viharokat és rovarkártevőket, de a "Nagy Ugrás"
terveinek és prioritásainak 1960-1961-es visszafordítása azt mutatja, hogy maguk a kínaiak is felismerték, hogy a szervezeti
elem hozzájárult a mezőgazdasági problémáikhoz. Kétségtelenül igaz, hogy a kedvezőtlen éghajlat is hozzájárult a
nehézségekhez, és az is igaz lehet, hogy a XIX. században az ilyen éghajlati viszonyok sokkal nagyobb nélkülözést és
éhínséget eredményezhettek volna, mint ami 1958-1962-ben ténylegesen bekövetkezett, mert a kommunista kormány ...
ugyanúgy részt vett a korrupcióban, az önmeggazdagodásban és a kiszámított eredménytelenségben, mint a korábbi kínai
kormányok, és nagyobb hatalommal rendelkezett ... egy tisztességes fejadagrendszer működtetéséhez, de tény marad, hogy a
Kínában, akárcsak más kommunista államokban, beleértve a Szovjetuniót és Jugoszláviát, mostanra bebizonyosodott, hogy a
kommunizált mezőgazdasági rendszer képtelen elegendő élelmiszer-felesleget termelni egy alaposan kommunizált ipari
rendszer nagy ütemű terjeszkedésének fenntartásához. Másrészt, az, hogy mindezen kommunista rezsimeknek szükségük van
arra, hogy gabonát vásároljanak a nyugati országok, köztük Ausztrália, Kanada, az Egyesült Államok, sőt Európa dús
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mezőgazdasági többletéből, megerősíti azt a tényt, hogy van valami a nyugati életmódban ... ami bőséges mezőgazdasági
rendszert biztosít. [A kulcs a szabad piaci rendszer a magántulajdonnal és a természetes jogokkal.]
A kínai mezőgazdasági fiaskó részletei még nem világosak. Úgy tűnik, hogy a kínai étrend (amelyben az élelmiszerek
legalább háromnegyede szénhidrát, és statisztikailag akkor is "gabonaként" tartják nyilván, ha az esetleg burgonya) legalább
napi 2000 kalóriát tartalmazó alapvető túlélési étrendet igényel, amelyből legalább 1500 kalória "gabonából" származik. Egy
700 milliós népesség esetében ez évente legalább 180 millió tonna "gabona" termését igényli, ami nem hagy semmit a
tartalékokra, vagy a nem megfelelő kínai szállítási rendszeren keresztül történő rossz elosztás elkerülhetetlenül rossz
hatásfokára. Ráadásul ennek a termésnek minden évben növekednie kell, hogy a népesség évi 2 százalékos növekedését (ami
1962-ben 14 millióval több szájat adott) biztosítani tudja.
Az 1958-as gabonatermésre vonatkozó hivatalos becslések eredetileg több mint 300 millió tonnában voltak meghatározva, de
1959-ben és később ezt 250 millió tonna alá módosították. Valószínűleg 200 milliónál kevesebb volt. Az 1959. évi termés
még ennél is kevesebb volt (talán 190 millió tonna), míg az 1960. évi 150 millió tonna lehetett. Ez a három kedvezőtlen év
kétségtelenül felélte Kína összes gabonakészletét, és a kínai gabonavásárlások a világpiacokon, amelyek 1961-ben körülbelül
10 millió tonnával kezdődtek, inkább a tartalékok helyreállítását szolgálhatták, mintsem az átlagos éhes kínaiak minimális
növelését. Egyértelműnek tűnik, hogy a városi kínaiak "átlagos étrendje" ebben a három kemény évben akár napi 1400
kalóriára is csökkenhetett, ami legalább 600 kalóriával alacsonyabb, mint az a szint, amely lehetővé teszi a folyamatos
hatékony munkavégzést.
Az 1958-196-os kínai élelmiszerválság hatása a kínai élet és politika minden területére kiterjedt, beleértve a külpolitikát is.
Ezt a folyamatot fokozta az a tény, hogy a "Nagy Ugrás előre" kezdettől fogva sokkal többet jelentett Kína
mezőgazdaságának átszervezésénél. Magában foglalta Kína egészének gazdasági irányításának jelentős decentralizálását is, a
központosított technikai szakértőktől a helyi párt- és munkásvezetőkig; jelentősen megnőtt a Kommunista Párt befolyása az
állami bürokráciával szemben, és általánosan eltolódott a nagyipari beruházások hangsúlyozásától a rövid távú gazdasági
célok felé. Valószínűnek tűnik, hogy a gazdasági számvitelben is változás következett be a termelés hangsúlyozásáról az
egyes vállalatok nyereségfelhalmozásának hangsúlyozására.
E változások némelyike kétségtelenül a helyes irányba tett lépés volt, de a mezőgazdasági termelés 1958-1961-es általános
kudarca miatt elvesztek a szemünk elől. Ez a kudarc a beruházások és a munkaerő visszafogásával hatott az ipari termelésre,
így a gazdaság ezen ágazatának kibocsátása a felére eshetett vissza. Ugyanakkor Kína csökkent nyersanyag- és
mezőgazdasági exportképessége (egyszerűen azért, mert a nyersanyagok és mezőgazdasági termékek
nem lehetett megspórolni), és az a kényszer, hogy az élelmiszereket, különösen a gabonát nagy tételben Ausztráliában,
Kanadában vagy máshol vásárolja fel, nagy devizahiánnyal szembesítette Kínát, és szinte lehetetlenné tette, hogy a szükséges
felszereléseket külföldön vásárolja meg. Kína ezekben a nehéz években kevés segítséget kapott a Szovjetuniótól. Az
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Oroszországnak nyújtott kölcsönök visszafizetése folytatódott, sőt, ha lehet, felgyorsult, annak ellenére, hogy azok szörnyű
terhet róttak a kínai gazdaságra. A Kínából származó szovjet import 1958-ban 793 millió rubel volt, 1959-ben pedig 793
millió rubel, 1961-ben azonban 496 millióra csökkent; a Kínába irányuló szovjet export, amely 1959-ben 859 millió rubel
volt, 1961-ben 331 millióra esett vissza. Ennek eredményeként a kínai-szovjet kereskedelem egésze hat év alatt, 1950-1955
között 984 millió rubel volt a Kína számára kedvező (abban az értelemben, hogy Kína többet kapott, mint amennyit
Oroszországnak adott), de hat év alatt, 1956-1961 között -750 millió rubel volt a Kína számára kedvezőtlen egyenleg. A
Szovjetunió ezekben a nehéz években nem nyújtott fejlesztési hitelt Kínának (mint ahogy akkoriban Mongóliának, ÉszakKoreának és Észak-Vietnamnak), hanem pontosan úgy szedte be Kína felé fennálló tartozásainak kifizetését, mintha nem is
lenne kínai élelmiszerválság. A Szovjetunió 1960-ban 6,8 millió tonna gabonát exportált más országokba, 1961-ben pedig 7,5
millió tonnát, de Kínába egyet sem. Ezzel szemben Kína adósságkötelezettségei miatt 1960-ban több mint 250 millió dollár
értékű mezőgazdasági exportot kellett Oroszországba szállítania, miközben több mint 300 millió dollárt fizetett ki nehezen
megkeresett devizából a nyugati országok gabonájáért. A szovjet hozzáállás ez volt: A Szovjetunió gazdasági fejlődését
pedig nem lehet feláldozni a kommunista blokk egy eretnek tagjának kedvéért. 1961-ben a Szovjetunió kisebb
engedményeket tett Kína nehézségeire, többek között 500 000 tonna kubai cukrot engedett át Kínának az Oroszországnak
járó teljes összegből, amit később cukorban kellett visszafizetni, és 300 000 tonna szovjet gabonát adott el Kínának (ez Kína
külföldi gabonavásárlásainak csak mintegy 5 százaléka volt abban az évben). Az 1960 nyarán Kínában tartózkodó szinte
összes szovjet műszaki és katonai tanácsadó kivonása nem volt védhető kizárólag a "jó üzleti gyakorlatra" hivatkozva, és a
kínai-szovjet kapcsolatok folyamatos romlásának egyik fő lépcsőfokát jelentette. Ez egyben megalapozta Kína szinte teljes
függőségét saját erőforrásaitól, kiegészítve mindazzal, amit gazdasági rendszerének kiépítése érdekében bárhonnan is
szerezhetett. A megváltozott helyzet egyik szimbólumaként megemlíthetjük, hogy a kommunista blokkal folytatott
kereskedelem csúcspontján Kína teljes külkereskedelmének több mint 80 százalékát tette ki, 1962-re azonban ez a szám a
százalék alá csökkent.
Az élelmiszerválság Vörös-Kínában, úgy tűnik, krónikus, mint kisebb mértékben minden kommunista országban. Például
1962 májusában - nem egy olyan évben, amikor a válság általában akut volt - 70 ezer éhes kínai nyomult át a hónap folyamán
a barikádokkal elzárt kínai határon a virágzó brit gyarmatra, Hongkongba. Ezt a behatolást nyilvánvalóan a Kínán belüli helyi
élelmiszer-elosztási zavarok okozták. Nem világos, hogy a kínai határőrség miért engedte meg mezőgazdasági kudarcának
ezt a világméretű kinyilatkoztatását, bár ez része lehetett annak az erőfeszítésnek, hogy elnyomják és megfojtsák Hongkong
virágzó jólétét, amely ugyanolyan elfogadhatatlan lehet Kína határán, mint Nyugat-Németország vagy Nyugat-Berlin jóléte a
kommunista Kelet-Németország számára.
Bár a Szovjetunió nem használta ki Kína 1958-1962 közötti élelmiszerválságát arra, hogy közvetlen gazdasági háborút
folytasson kommunista társrendszerével szemben, üzleti jellegű
közömbössége a bajtársiasságra vagy akár humanitárius megfontolásokra való felhívásokkal szemben kétségtelenül fokozta a
két ország elidegenedését, amely már sokkal korábban és egészen más alapokon kezdődött.
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A világ két legnagyobb kommunista uralmi területének elidegenedése a vörös-kínai rezsim legkorábbi napjaiban kezdődött,
és előbb-utóbb nyílt szakadássá kellett válnia. Az erőviszonyok egyszerű ténye alapján az egyetlen politikai esemény, amitől
a Szovjetuniónak tartania kellett, az egy új szuperhatalom megjelenése volt a Szovjetunióval szomszédos eurázsiai
szárazföldön. Egy ilyen fejlődés egyetlen lehetősége egy egységes Nyugat-Európa vagy egy erős Kína lenne, India pedig
sokkal távolabbi és valószínűtlenebb lehetőség.
Másodszor, a kommunista Kína technikai és gazdasági segítség iránti igénye elkerülhetetlenül olyan nagy volt, hogy az
közvetlenül versenyzett a Szovjetuniónak a saját fejlődéséhez szükséges saját erőforrások iránti igényével. Bármit is kapott
Kína ilyen jellegű segítséget Oroszországtól, az hosszú távon aligha válhatott volna keserű érzelmek forrásává.
Harmadszor, kezdettől fogva elkerülhetetlen volt a kettőjük közötti szakadás, mert a Szovjetunió számára Európa volt az
elsődleges terület, míg Kína számára a Távol-Kelet. Mindkét hatalom elkerülhetetlenül úgy érezte, hogy a másiknak
támogatnia kellene őt a saját elsődleges területén, és enyhítenie kellene a nyomást a saját elsődleges érdekeltségi területén,
ami a lehető legkevésbé sem volt reális feltételezés. Így Vörös Kína ugyanolyan mélyen nehezményezte a Szovjetuniónak a
Berlin körüli válságok kiélezésére tett kísérleteit, mint ahogy Moszkva nehezményezte Pekingnek a Tajvan körüli válságok
kiélezésére tett erőfeszítéseit. Amint mindjárt látni fogjuk, Kína agresszív külpolitikája a Távol-Keleten messze túlterjedt
Tajvanon, az összes olyan határvidékre, amely egykor Pekingnek volt hódoltsági területe.
A nézeteltérések negyedik forrása abból a tényből fakadt, hogy a két kommunista hatalom a szocializmus felé vezető úton
meglehetősen különböző stádiumban volt. A gazdasági erőforrások elosztásának alapvető kérdése minden államban az, hogy
hogyan osztják fel ezeket az erőforrásokat a három szektor között: (1) kormányzati, különösen a védelmi; (2) beruházás a
tőkeeszközökbe; és ( 3 ) a fogyasztói javak az életszínvonal emelkedése érdekében. Sztálin idejében a Szovjetunió az (1) és
(2) területekre helyezte a fő hangsúlyt a (3) rovására, de Hruscsov alatt egyre nagyobb nyomás nehezedett arra, hogy az
erőforrások elosztását a (3) terület felé tolják el. Vörös Kínának, amely legalább negyven évvel van lemaradva a
Szovjetuniótól a fejlődési folyamatban, az első két ágazatra kell helyeznie a hangsúlyt, és az ehhez szükséges forrásokat csak
a fogyasztás visszafogásából tudja megszerezni. Így problémáit sokkal közelebbről kell szemlélnie Sztálinhoz, mint
Hruscsovhoz, és ez a különbség elidegenedéshez vezetett, amikor Hruscsov 1956-ban támadni kezdte a sztálinizmust.
Ehhez a negyedik súrlódási forráshoz szorosan kapcsolódott egy ötödik, a marxista-leninista államok monolitikus minősége.
1960-ra a Szovjetunió európai tapasztalatai, különösen Jugoszláviával, Magyarországgal és Lengyelországgal kapcsolatban,
világosan megmutatták, hogy a kommunista államoknak megvoltak a maguk sajátosságai és fejlődési ritmusuk, és nem
lehetett mindegyiket egy központból irányítani. Ezt a szükségszerűséget 1960-ra Moszkvában "szocialista policentrizmus"
néven üdvözölték, de Pekingben semmilyen néven nem volt elfogadható. Először Pekingben
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azt akarta, hogy a monolitikus szolidaritást, amelyre vágyott, az összes kommunista állam megbeszélése után Moszkvából
működtessék, de 1960-ra világossá vált, hogy ha kommunista monolitot akarnak létrehozni, azt Pekingnek magának kell
megtennie.
A Moszkva és Peking közötti elidegenedés hatodik forrása meglehetősen nehezen dokumentálható, de talán fontosabb, mint a
többi. Ez azzal a növekvő felismeréssel kapcsolatos, hogy Kína, ha a Szovjetunió nem is, de Kína egyre inkább felismerte,
hogy a Kreml számos nyomás hatására az Egyesült Államokkal való békés együttélés politikája felé mozdult el, nem
átmeneti taktikai manőverként (ami Kína számára elfogadható lett volna), hanem félig-meddig állandó politikaként. Ennek a
politikának része volt a marxista-leninizmus alapvető elméleteivel kapcsolatos szovjet hozzáállás, különösen a leninista
oldalon.
Ezek az elméletek úgy képzelték el a fejlett kapitalista államokat, mint amelyek "magának a kapitalizmusnak a belső
ellentmondásaiból" fakadóan közelednek a gazdasági összeomlás állapotához. Az elmélet szerint ez a válság két aspektusban
tükröződik majd: a fejlett ipari országokban a munkásosztály folyamatos elszegényedése, és ennek következtében az
osztályharc erőszakosságának növekedése ezekben az országokban, valamint az ilyen országok imperialista agresszióinak
növekvő erőszakossága egymás ellen a harcokban, hogy ellenőrzésük alá vonják az elmaradottabb területeket, mint piacokat
az ipari termékek számára, amelyeket saját munkásaik folyamatos elszegényedése lehetetlenné tette a hazai piacon való
eladást. Ezeknek az elméleteknek a hamissága teljesen nyilvánvaló volt a fejlett ipari országok életszínvonalának
emelkedésében, és különösen azokban, mint Nyugat-Németország vagy az Egyesült Államok, amelyek a leginkább
kapitalista irányultságúak voltak; nyilvánvaló volt továbbá Nagy-Britannia, az Egyesült Államok és mások hajlandóságában,
hogy [megengedjék] ... a gyarmatosítás végét Ázsiában és Afrikában.
A marxista-leninista elméletek hibáinak e bizonyítékai egyre világosabbak voltak a Kreml számára, bár nem tudták
beismerni, de Peking számára, amelynek vezetői szinte teljesen tájékozatlanok voltak a nem kommunista világ viszonyait
illetően, meglehetősen homályosak voltak. A legfőbb kínai vezetők egyike sem rendelkezett első kézből származó
ismeretekkel a külvilágról, sőt, a legtöbb esetben egyáltalán nem is jártak Kínán kívül, leszámítva néhány rövid látogatást a
Szovjetunióban életük végén. Ennek következtében a kínai kommunista vezetők tudatlanok, dogmatikusak, doktrinerek és
merevek voltak.
Ezek a hozzáállások Kínán belül egyértelműen megmutatkoztak az 1957-es "Száz Virág kampány" elhalványulásában.
Elméletileg a kommunista rendszer Trockij likvidálása után elfogadta a célok és eszközök szabad megvitatását, amíg a
pártgépezet el nem hoz egy döntést ezekről, amikor a vitát le kell állítani, és a döntést teljes lojalitással végre kell hajtani. Ezt
az eljárást a Kreml zsarnoki uralma alatt soha nem tartották be, és még kevésbé valószínű, hogy Pekingben is betartották
volna. Mao Ce- tung azonban 1956-ban új politikát hirdetett a rendszer szabad bírálatára: ahogy ő mondta: "Száz virág nyílik
és száz iskola vitatkozik". Ez az ideológiai zűrzavar időszaka volt a világ kommunista mozgalmában, amely a Kremlben
Sztálin utódjának kinevezéséért folytatott harcra tekintett vissza, még mindig Hruscsovnak a huszadik pártkongresszuson
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elmondott Sztálin-ellenes beszéde után volt, és 1956 végén Budapesten és Varsóban a Kreml elleni lázadásokkal kellett
szembenéznie. Bár Csou En-lai, a Vörös Kína külügyminisztere Európába sietett, hogy országa támogatását kiterjessze a
Hruscsovnak ebben a hatalmi harcban, a kommunista világban mindenütt ideológiai zűrzavar uralkodott, és Mao
kétségtelenül aggódott saját hatalmának szilárd alapja és a pekingi utódlási rend kialakításának problémája miatt.
1957 februárjában Mao beszédet mondott egy nagy konferencián "A népen belüli ellentmondások helyes kezelése" címmel.
A beszédet csak júniusban adták ki, de az időközben kirobbantott "Száz virág" vitát. Beszédében Mao kritikára és szabad
vitára hívott fel a valódi, létező kommunista államrendszer struktúráján belül. Mentességet ígért a kritikusoknak, amennyiben
kritikájuk hozzájárul Vörös Kína egységéhez. Ezeket a korlátozó mondatokat széles körben figyelmen kívül hagyták, és
néhány héten belül a gyűléseken, a sajtóban és különösen az oktatási intézményekben széles körű és gyakran alapvető
kritikák hangzottak el a rendszerrel szemben. A Mao által említett három rosszat - "bürokráciát, dogmatizmust és
szektáskodást" - szabadon elítélték, és a kommunista pártkáderek voltak a fő célpontok. Egyes kritikusok azt javasolták, hogy
a megfelelő megoldás ezekre a problémákra az lenne, ha engedélyeznék egy legális ellenzéki párt létrehozását valamilyen
parlamenti rendszerben. A panaszok általános konszenzusa a szólás, a mozgás, a véleménykülönbség vagy a publikálás
szabadságának hiányára irányult.
Június 8-án a kormány ellentámadásba lendült, eleinte viszonylag mérsékelten, de egyre határozottabban. A szabad kritika
elvét nem vonták vissza, de Mao februári beszédének június 17-i közzététele megszabta a feltehetően mindig is érvényben
lévő korlátokat. Egy éven belül jelentős átrendeződés történt a párt és az állam személyi állományában, sok elégedetlenkedőt
(akikről kritikájuk árulkodott) eltávolítottak vagy különböző módon fegyelmeztek, és "minden jobboldali személyt
kiiktattak". A legfőbb büntetés az elégedetlenkedők nyilvános feljelentése és személyes bírálata volt, de kétségtelen, hogy a
büntetés sok esetben ennél sokkal tovább ment.
A "Száz virág" kritikájának egyik folytatása a párt és a kormány felsőbb köreinek átszervezése és Mao utódlásának
biztosítása volt.
Mao Ce-tung egy spekulációból és pénzkölcsönzésből meggazdagodott parasztember fiaként született 1893-ban Hunan
tartományban. Apjának, aki házi zsarnok és helyi zsugori volt, kevesebb mint négy hold földje volt, de három fia és egy
bérmunkás munkáját használta a megmunkáláshoz. Fiait alapfokú oktatásban részesítette, de személyes önkényuralma az
egész családját ellene való szövetségre késztette. Az ifjú Mao korai életét így a szigorú fegyelem, az állandó családi
viszályok és a lázadásról való titkos álmok jellemezték. Azáltal, hogy a családi földön maga helyett fizetett egy helyettesítő
munkást, el tudott szökni, hogy öt évig tanulhasson a Hunani Normáliskolában (1918-ban fejezte be). Ott elmélyülten
olvasott a kínai történelemben, különösen a hadtörténelemben, és nagy társadalmi kérdésekkel foglalkozó vitacsoportot
alakított. A Pekingi Nemzeti Egyetem könyvtárának alkalmazottja lett, folytatta az olvasást, a vitákat és az önképzést. 1920ban egyike volt a Kínai Kommunista Párt (KKP) tizenegy eredeti alapítójának.
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Mao 1935-ig a KKP-ben disszidensként tevékenykedett, és nem egyszer megrovásban részesült, lefokozták vagy
eltávolították a párttisztségekből. A legfőbb nehézsége az volt, hogy nem volt hajlandó elfogadni a párt hivatalos álláspontját,
amelyhez az orosz kiképzésű
kommunista vezetők, hogy a forradalomnak a városi ipari munkásokra, a "valódi proletariátusra" kell épülnie. Ehelyett Mao a
pártot egy szigorúan fegyelmezett csoportként képzelte el, amelyet az elszegényedett és elégedetlen parasztság nagy
tömegének forradalmi tevékenysége alapján lehet hatalomra emelni. Ehhez az elképzeléshez szorosan kapcsolódott két
másik, ugyancsak unortodox elképzelés: (1) a vidéki gerillaharc szerepe a "reakciós kormány" megkopasztásában és végső
soron legyőzésében, és (2) az "imperialista" és a "gyarmati" nemzetek közötti különbségtétel alapvető hangsúlyozása. Ez
utóbbi tette lehetővé Mao számára, hogy az elmaradott és fejletlen gyarmati területeket a forradalmi tevékenység lehetséges
területeinek tekintse, ahol - Kínához hasonlóan - a kizsákmányolt parasztok adhatják a forradalmi lendületet, és
gerillaháborúval védhetik meg forradalmi vívmányaikat. Az ortodoxabb kommunista irányvonal szerint a forradalmat csak a
városi proletariátus hajthatja végre, amely csak fejlett ipari területen található, és hogy egy ilyen ipari bázis elengedhetetlen
ahhoz, hogy a forradalmi vívmányok megvédéséhez szükséges modern katonai felszerelést biztosítsa az agresszív, kapitalista
országok ellentámadásaival szemben. Bizonyos értelemben Mao sokkal közelebb állt a modern politika realitásához és
magához Szovjet-Oroszország tapasztalatához, hiszen teljesen világos, hogy egyetlen fejlett ipari ország sem lesz
kommunista, és hogy a mozgalomnak az elmaradott területeken kell előretörnie, ha bárhol sikeres akar lenni. Mivel a Mao
álláspontjával szembeni ellenvetések a világ kommunista elméletének moszkvai központjából érkeztek, Mao különbséget tett
az orosz és a kínai tapasztalatok között azzal, hogy Oroszországot "ex-imperialista" országnak, Kínát pedig "ex-kolonialista
országnak" nevezte. Valójában azonban mindkettő kommunista lett, miközben még elmaradott országok voltak, és mindkettő
a fennálló kormány inváziójának és egy idegen háborúban elszenvedett vereségének következményeként vált kommunistává.
Így Mao ...meggyőződése, hogy a forradalmi rezsim az elégedetlen parasztság által támogatott gerillaháború révén kerül
hatalomra, az orosz precedens alapján talán igaz lehet, hogy a kommunista rezsimek nagyobb valószínűséggel kerülnek
hatalomra elmaradott államokban és maradnak fenn ott, ha képesek az állam despotikus hatalmát arra használni, hogy a
gazdasági erőforrások felhasználását a beruházások felé irányítsák, hogy magas gazdasági fejlődési ütemet biztosítsanak,
ahogyan Szovjet-Oroszország tette.
Vörös Kínát, akárcsak Szovjet-Oroszországot, a párt és a kormány párhuzamos struktúrája irányítja, amelyben a gyűlések és
bizottságok egymást követő rétegei épülnek fel a helyi szinttől a központi hatalomig. Mao 1959-ig mind a párt, mind a
kormány csúcsán Mao volt az elnök. Első lépésként egy olyan utódlás megteremtése felé, amely nem ismétli meg a Sztálin
halála után a Kremlben történt kétségbeesett intrikákat és erőszakot, lemondott az elnöki székről ... Liu Shao-csi javára, de
megtartotta a párt Központi Bizottságának elnöki posztját. A rendszer harmadik embere Csou En-lai, a pártot irányító héttagú
Állandó Bizottság tagja, 1949 óta a kormány miniszterelnöke, 1949-1958 között külügyminiszter is volt.
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Bár a vörös-kínai kormányzati rendszer felépítése nagyon hasonlít a szovjet-oroszországihoz, szellemisége egészen másnak
tűnik. Ez kétféleképpen tükröződik. Oroszországban a párt kezdeti időszakának régi bolsevikjai mindannyian eltűntek,
többnyire erőszakos halállal, a Kreml zord falai mögött zajló belső hatalmi harcok során, míg a Politbüro mindvégig
monolitikus, szenvtelen arcot mutatott a
a külvilág felé. Vörös Kínában a mai pártvezetők többsége még mindig azok, akik a párt legkorábbi forradalmi küzdelmeiben
az 1920-as években összeálltak. Sőt, az elmúlt negyven év során gyakran voltak nézeteltéréseik, sőt erőszakos harcok és
viták is folytak közöttük, de mindig képesek voltak továbbra is együtt dolgozni és a nézeteltéréseiket rendezni. Az igazi
különbség itt az, hogy a Kreml mindig is ragaszkodott ahhoz, hogy a külvilág felé egységesnek és tévedhetetlennek mutassa
magát. Ezért volt olyan sokkoló a világ számára Hruscsovnak a huszadik pártkongresszuson elhangzott, Sztálint támadó
beszéde.....
A moszkvai és a pekingi kommunista kormányzás hangnemének e meglehetősen jelentős különbségének kulcsa két alapvető
különbségben keresendő: a szemléletbeli és az eljárási különbségben. Oroszországban a hagyományos orosz szemlélethez és
a hagyományos orosz vallási rendszerhez kapcsolódó ősi doktriner és merev ideologikus hangnem - mindkettő a görög
racionalizmusban és a zoroasztriánus vallásban gyökerező gyökerekre vezethető vissza - olyan ideológiai mintákat hozott
létre, amelyek a materialista és ateista kommunizmusban is folytatódtak. Az ilyen attitűdök idegenek a kínai pragmatizmus
hagyományaitól.
Ráadásul a kínai kommunista szerveződésnek a vitakörökben való eredete, ahol minden jelenlévő felismerte saját
tudatlanságát és a társadalmi tényekről, valamint a marxista dogmákról való tájékozottságának elégtelenségét, a szinte
végtelen számú, minden szinten vitákkal, vitákkal és a saját álláspont és hozzáállás egyéni vizsgálatával teli pártgyűlések
gyakorlatában folytatódott. A Kína és a Szovjetunió közötti különbségek egyik figyelemre méltó következménye, hogy ma
Vörös-Kínában legalább fél tucat legális, kisebb politikai párt létezik. Ezek nem csak léteznek, és nagyon kis mértékben részt
vehetnek a kormányzási folyamatban, de nem is tesznek valódi erőfeszítéseket az erőszakos elnyomásukra, bár kitartó,
meglehetősen szelíd átalakítási erőfeszítéseknek vannak kitéve. Ezek az erőfeszítések természetesen kíméletlen megtorlássá
változnának, ha ezek a megszelídített kisebb pártok valódi erőfeszítéseket tennének magának a Kommunista Pártnak a
megváltoztatására vagy megsemmisítésére.
A kínai és a szovjet kommunizmus közötti különbségeket legkönnyebben a két ország eltérő hagyományaival lehet
magyarázni. Ugyanez vonatkozik eltérő külpolitikájukra is, amelyre már utaltunk.
Vörös Kína külpolitikájának számos különböző célja van, amelyek a kínai prioritások bármelyik listáján egészen eltérő
helyet foglalnak el. Természetesen az első helyen áll minden olyan külpolitikai lépés elkerülése, amely veszélyeztetheti a
kommunista rendszert Kínában. A második helyen a régi császári Kína hagyományos nemzetközi pozíciójának
visszaállítására irányuló törekvés áll, mint önellátó, elszigetelt óriás, amelyet alárendelt, hódoló államok vesznek körül;
ebben az esetben a hódolat a kínai kommunista állásponthoz való ideológiai hűségből áll. A harmadik helyen a kínaiak azon
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vágya áll, hogy világszerte visszaállítsák az egységes ideológiai blokkot, amely a marxizmus-leninizmus valódi (kínai)
változatát támogatja. Ez a változat nem teljesen ortodox a hagyományos marxista-leninista értelemben, mivel azt várja, hogy
a kommunista rezsimek inkább az elmaradott és volt gyarmati országokban emelkednek fel, mint a fejlett ipari országokban,
és azt várja, hogy ezeket az eseményeket az elégedetlen parasztok fogják előidézni és véghezvinni az értelmiségi vezetők
irányítása alatt, nem pedig az ipari proletariátus. Másfelől ez a változat kétségtelenül közelebb áll a mai politika tényeihez, és
számos ponton, mint pl.
a forradalom elkerülhetetlensége, a fejlett kapitalista államok szükségszerű imperialista agressziója és a háborúnak a
kommunizmus bábájaként betöltött szerepe, közelebb áll a leninizmushoz, mint a Kremlben ténylegesen vallott eszmék.
A vita arról, hogy a kommunista ideológia melyik változata, a kínai vagy az orosz, áll közelebb a marxista-leninista
ortodoxiához, egyedülállóan eredménytelen, mivel itt mindkét fél előnyre tart igényt, és maga az ideológia, bárhogyan is
értelmezzük, olyan távol áll a fejlett országok gazdasági-társadalmi fejlődésének tényeitől, hogy az ortodoxia nem lehet igazi
erény. A legfőbb tény az, hogy a kínai változat potenciálisan sokkal nagyobb baj forrása a külvilág számára, mint Hruscsov
békés versenyre és nem elkerülhetetlen háborúra vonatkozó elképzelései. A kínai változat egyszerűen azért veszélyes, mert
olyan területen fenyegeti a Nyugatot, ahol különösen sebezhető, és ahol eddig nem mutatott nagy hozzáértést, vagyis az
elmaradott országok körében.
Az 1954 óta eltelt időszakban a kínai agresszió azonban nem ezen a harmadik prioritáson alapult külpolitikai
menetrendjében, hanem a második prioritáson, amely a kínai határok körüli szatellit-alatti államok övének létrehozására
törekszik. Az 1954-es évet tekinthetjük e törekvés kezdeti dátumának, mert ekkor a pekingi kormányzat közzétett egy Kínatérképet, amelyen látható, hogy a kínai határ mélyen benyúlik Tibetbe, Indiába és Délkelet-Ázsiába. A vörös kínaiak már
1949 végén mérsékelt beavatkozást kezdtek Vietnamban, de a legsikeresebb erőfeszítéseik a hagyományos kínai
szatellitrendszer visszaállítására Tibetben voltak.
Kína fennhatóságát Tibetben a külvilág általánosan elismerte, még azokban az években is, amikor Kínát polgárháborúk és
banditizmusok tépázták. Az 1957. május 23-i szerződéssel maga Tibet is elfogadta ezt a státuszt, anélkül, hogy elismerte
volna, hogy a "felségjog" státus kínai nyomásra közvetlen alárendeltséggé válhat. Ez a nyomás azonnal megkezdődött, és
1959 márciusában érte el a legélesebb stádiumát, amikor a kínai hatóságok megpróbálták letartóztatni a dalai lámát, a
teokratikus tibeti kormány vezetőjét. Az ebből eredő kínaiellenes felkelést két hét alatt leverték, a Dalai Láma pedig Indiába
menekült.
Ebben az időszakban a kínai nyomás folytatódott Délkelet-Ázsiában, Burmában, amely kétségbeesetten próbálta fenntartani
semleges irányvonalát, és különösen az egykori Indokína utódállamaiban. Vietnam későbbi felosztását, a Laoszért folytatott
küzdelmet és Kambodzsa hősies erőfeszítéseit, hogy kövesse Burma semlegesség felé vezető útját, már említettük. A dél-
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vietnami és laoszi gerillaműveletek évek óta lehetővé tették a térségben a fokozott kínai beavatkozást, és egyre nagyobb
igényt támasztottak az amerikai vagyonra és hatalomra, hogy szembeszálljanak vele.
Délkelet-Ázsia problémájának semmilyen megoldása nem alapulhat azon a meggyőződésen, hogy a bajok teljes egészében ...
a kommunizmusból vagy a kínai agresszióból erednek. A Maláj-félsziget középső része, amely Laoszból és Kambodzsából
áll a Mekong folyó mentén, évszázadok óta nyomás alatt áll a nyugatra fekvő thai népek és a keletre fekvő vietnamiak
részéről. Legalább a tizenhetedik századtól kezdve az általunk Laosznak tekintett terület három vagy több kiskirályságra
oszlott, amelyek képtelenek voltak egyesülni az imperialistább szomszédaikkal szembeni ellenállásban. A francia hegemónia
egész Indokínában, a francia háborútól kezdve
XIX. századtól az 1942-es japán invázióig, felfüggesztette ezt a folyamatot, de a francia gyarmati rendszer 1954-es
összeomlásával mindenképpen újraindult volna. Ugyanígy a kínaiak délre irányuló mozgása, amelyet a maláj folyó deltáinak
gazdag rizsföldjei vonzottak, mindenképpen bekövetkezett volna, még akkor is, ha a kommunizmust soha nem találják fel. A
kommunista kérdés egyszerűen csak egy újabb, nagyon éles problémát adott a bonyolult helyzethez.
Mint láttuk, a nyolc évig tartó küzdelem során 7 milliárd dollárt és mintegy 100 000 emberéletet követelő francia kiadások
1954-ben Genfben értek véget. A genfi megállapodások megnyitották az utat a sorozatos bajok előtt Laoszban azzal, hogy
elismerték a baloldali Pathet Lao-t két tartomány kormányaként, és azt javasolták, hogy egy bizonyított tűzszünet és szabad
választások után vegyenek részt egy koalíciós kormányban. A legfontosabb záradék előírta, hogy egy francia kiképzőcsoport
kivételével minden külföldi katonai erőt ki kell vonni Laoszból. Egy Indiát, Lengyelországot és Kanadát képviselő
nemzetközi ellenőrző bizottságnak kellett felügyelnie ezeket a rendelkezéseket.
Ezek a megállapodások semmit sem rendeztek. Az 1955. decemberi választásokon Souvanna Phouma herceg került a
miniszterelnöki székbe; ő semleges volt, és Souphannouvong, a kommunista útitárs és a Pathet Lao alapítójának testvére. A
két testvér bevonta a Pathet Lao-t a kormányba, de az nem adta fel katonai támaszpontjait az általa uralt két tartományban. A
többi katonai erő kivonulása nagymértékben megnövelte a Pathet Lao potenciális hatalmát. Amikor ez utóbbi 1958
májusában, az ezt követő választásokon megnövekedett erőt mutatott, a kommunistaellenes csoport augusztusban
összefogott, hogy leváltsa Souvanna Phoumát, és a nyugatbarát Phoui Sananikone-t ültesse a miniszterelnöki székbe. Ezt a
kormányt viszont 1960 januárjában leváltották, és helyébe egy jobboldali katonai junta lépett Phoumi Nosavan tábornok
vezetésével; de hét hónapon belül egy újabb, ezúttal baloldali puccs, amelyet Kong Le vezetett, megváltoztatta a rendszert, és
Souvanna Phoumát visszahozta a hivatalba. Négy hónappal később, 1960 decemberében Nosavan ismét katonai erővel
váltotta le Phoumát. A kommunista országok nem voltak hajlandók elismerni ezt a változást, továbbra is elismerték
Souvanna Phoumát, és szovjet légi szállítással növelték a Pathet Lao gerillák ellátását. 1961 márciusában Anglia és
Franciaország a bangkoki SEATO-konferencián keresztül megvétózott minden közvetlen amerikai vagy SEATObeavatkozást Laoszban.
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Szovjet-Oroszország javaslatára 1962-ben újra összeült a genfi konferencia, és két bonyolult megállapodást dolgozott ki,
amelyek legfőbb következménye az volt, hogy semlegesebb keretek között felelevenítették az 1954-es megállapodásokat:
koalíciós kormány, minden külföldi katonai erő felszámolása, semlegesség és a Nemzetközi Ellenőrző Bizottság újraindítása.
Az így létrejött baloldaliakból, semlegesekből és jobboldaliakból álló trojka koalíció az ország megbénítását szolgálta,
miközben a Pathet Lao gerillák a kommunista Észak-Vietnamot bázisként használva azzal fenyegettek, hogy az egész ország
feletti ellenőrzést biztosítják. Ez a törekvés 1963 áprilisában nyílt háborúvá fajult a Plaine des Jarres-ben. E támadások
növekvő sikere a következő néhány év során nagymértékben felzaklatta Washingtont, ahol a tisztviselők általában úgy
érezték, hogy Laosz bukása, központi helyzete miatt, könnyen vezethet kommunista hatalomátvételek sorozatához
Kambodzsában, Dél-Vietnamban, Thaiföldön és Burmában, és Indiát tágra nyitva hagyja a vörös Kína behatolása előtt
közvetlenül ezeken az együttműködő területeken keresztül az indiai síkságokra.
Ennek a félelemnek némi alapot adott az a tény, hogy a Vörös Kína 1955 és 1958 között számos katonai utat épített, amelyek
összekötötték Sinkiangot Tibettel, és délre, a Maláj-félsziget felé vezető mellékutakkal. Ez a félelem 1962-1964-ben
felerősödött a burmai kommunista hatalomátvétel, a vietnami amerikai fiaskók és az India elleni közvetlen kínai támadás
következtében.
Burmában az volt a furcsa, hogy a kommunista hatalom növekedését a hadsereg hozta magával, amely egyre elégedetlenebb
volt a demokratikus U Nu eredménytelen és korrupt kormányával. Ez utóbbi, aki személy szerint őszinte, idealista és
becsületes volt, a második világháborútól kezdve képviselte a burmaiak béke, demokrácia és egység iránti vágyát. 1958
októberére azonban beosztottjai a kormányban civakodással és korrupcióval megbénították a kormányt. Amikor a kormányzó
Antifasiszta Párt feloszlott, U Nu úgy ítélte meg, hogy lehetetlen a közelgő választásokat lebonyolítani, és átadta az ország
irányítását egy ideiglenes katonai kormánynak, amely megígérte, hogy helyreállítja az egységet, a becsületességet és a
megfelelő közigazgatást, és felügyeli a választásokat.
1960 februárjára a katonai vezetők úgy ítélték meg, hogy feladatukat teljesítették, és megtartották az új választásokat. U Nu
antifasiszta pártjának szekciója elsöprő győzelmet aratott, és visszatért a hivatalába. A visszaállított miniszterelnök bátor
erőfeszítéseket tett a nemzeti egység megteremtésére, a közhangulat és az együttműködés szintjének emelésére, valamint az
országot megosztó különböző csoportok megnyugtatására, de 1960-1962-ben sem volt sikeresebb a pártkonfliktusok és a
korrupció megfékezésében, mint az 1958 októbere előtti időszakban.
Ennek megfelelően 1962 márciusában egy újabb katonai puccs, Ne Win tábornok vezetésével leváltották U Nu-t,
felfüggesztették az alkotmányt, és egy tizenhét tisztből álló junta segítségével kormányoztak. Hamarosan erőfeszítéseket
tettek az összes politikai csoport egyetlen szocialista programú nemzeti politikai pártba való egyesítésére. A kommunistákkal
egyre elnézőbben bántak, míg a demokratikus csoportok vezetői továbbra is börtönben sínylődtek. A diákokat és más
disszidens csoportokat erőszakosan elnyomták, és a polgári szabadságjogokat általában korlátozták. 1963 februárjában
hirtelen teljesen szocialista rendszer jött létre a legtöbb tulajdonjog államosításával, növekvő kommunista befolyás mellett.
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Bár Burma külügyekben igyekezett semleges irányt tartani, a vörös-kínai tábor felé sodródott. 1960 végén a két nemzet
közötti elhúzódó határvita egy Burmának általában kedvező megállapodással ért véget, és néhány hónappal később, 1961-ben
a két ország gazdasági megállapodást írt alá, amely Burmának 584 milliós kölcsönt és technikai együttműködést hozott
Kínától. Mint Burmában mindent, ezt is hanyagul hajtották végre, és a burmai gazdasági helyzet a második világháború óta
folyamatosan romlott. Ez részben annak tudható be, hogy Burma fő exportcikkeinek, a rizsnek és a faanyagnak az
értékesítése egyre nehezebbé vált, de a fő problémát a népesség folyamatos növekedése okozta, ami az egy főre jutó
jövedelmet körülbelül egyharmadával csökkentette, bár a nemzeti jövedelem mint egész körülbelül hetedével nőtt a
függetlenség elnyerése, 1948 óta.
Míg Burma a Maláj-félsziget nyugati peremén így a kommunizmus felé sodródott, addig Vietnam a keleti peremén
ugyanebbe az irányba mozdult el, heves harcokkal. Az 1954-es genfi egyezmény elismerte a kommunista kormányt, a
Észak-Vietnamot, felosztva az országot a 17. szélességi körnél, de ez a dzsungeles terepen húzódó képzeletbeli vonal nem
tudta visszatartani az elégedetlenséget vagy a kommunista gerillákat Dél-Vietnamból mindaddig, amíg az amerikaiak által
támogatott déli kormány korrupcióval, kivételezéssel és önkényes önkényuralommal végezte feladatait. A vietnami
kormányzat ezen növekvő jellemzői a Diem család bohóckodásai körül összpontosultak. A család névleges vezetője Ngo
Dinh Diem elnök volt, bár a fanatikus szellem w mint a bátyja felesége, Madame Nhu. A testvér, Ngo Dinh Nhu volt a
tényleges hatalom a kormányban, aki a palotában lakott, és egy félig titkos politikai szervezetet vezetett, amely minden
katonai és polgári kinevezést ellenőrzött. Madame Nhu apja, Tran Van Chuong, aki a Diem család kormányának önkénye
elleni tiltakozásul lemondott vietnami nagyköveti posztjáról az Egyesült Államokban, úgy foglalta össze lánya karrierjét,
hogy "a hatalmi őrület nagyon szomorú esete". Ugyanez a szaktekintély úgy beszélt Diem elnökről, mint "egy hívő római
katolikusról, akinek az elméje egy középkori inkvizítoré". A Diem család csapatában három másik testvér volt, köztük
Vietnam katolikus érseke, az ország londoni nagykövete és Közép-Vietnam politikai főnöke, akinek saját rendőrsége volt.
A Diem család zsarnoksága azon bukott meg, hogy képtelen volt kapcsolatot tartani a valósággal és kialakítani valamilyen
értelmes felfogást arról, hogy mi a fontos. Miközben az ország könyörtelen harcot folytatott a vietkong kommunista
gerillákkal, akik a dzsungelekben ólálkodtak, és figyelmeztetés nélkül lecsaptak azokra a parasztfalvakra, amelyek
behódoltak a fennálló kormánynak, vagy nem működtek együtt a lázadókkal, a Diem család olyan értelmetlen feladatokkal
foglalkozott, mint a saigoni középiskolai agitációk leverése titkos rendőrségi razziákkal vagy a túlnyomó buddhista többség
üldözésére és a lakosság kevesebb mint lo százalékát kitevő római katolikusok kegyeinek kiterjesztésére irányuló
erőfeszítések.
Amikor Diem 1955-ben, a franciabarát Bao Dai császár leváltása után elnök lett, az ország épp akkor fogadott be 800 000
menekültet Észak-Vietnamból, akiket az 1954-es genfi konferencia után
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Ho Si Minh kommunistáknak. E menekültek túlnyomó többsége római katolikus volt, és érkezésükkel Dél-Vietnam katolikus
lakossága több mint egymillióra emelkedett a mintegy 14 milliós összlakosság mellett. Ennek ellenére Diem elnök ezeket a
katolikusokat tette hatalmának legfőbb alapjává, elsősorban azzal, hogy a menekülteket a Diem család által uralt különböző
rendőri erőkbe szervezte be. Ezek 1955-ben már elkezdték üldözni a buddhista többséget, először a vallási ünnepeik és
felvonulásaik zaklatásával, később pedig a gyülekezeteik elleni brutális támadásokkal. A hadsereg egységei által 1960
novemberében a királyi palotát megtámadó államcsínykísérletet leverték. Ettől kezdve a Diem-uralom egyre önkényesebbé
vált.
Mindezen zavargások közepette amerikai segélyek próbálták az ország gazdaságát felélénkíteni, és amerikai katonai
segítséggel próbálták megfékezni a kommunista gerillák pusztításait. A kettő együtt mintegy 200 millió dollárt tett ki évente,
bár a gazdasági segély önmagában eredetileg ennek kétszerese volt. A gerillatámadások intenzitása folyamatosan nőtt,
miután Diem elnököt 1961 áprilisában a szavazatok 88 százalékával újraválasztották. Ahogy ezek a támadások lassan
fokozódtak, az amerikai beavatkozás is
fokozódott, és fokozatosan kezdett a pusztán tanácsadói és kiképzői szerepből egyre inkább a konfliktusban való közvetlen
részvételre váltani. 1961-től kezdve az amerikai áldozatok száma évről évre átlagosan hetente körülbelül egy halott volt. A
kommunista gerillák áldozatainak száma a jelentések szerint hetente körülbelül 500 volt, de ez nem csökkentette a teljes
létszámukat, és nem enyhítette a támadásaikat, még azokban az időszakokban sem, amikor a veszteségek súlyosak voltak.
Ezek a gerillatámadások a paraszti házak és falvak meglehetősen céltalan lerombolásából álltak, nyilvánvalóan azért, hogy
meggyőzzék a helyieket a kormány tehetetlenségéről és a lázadókkal való együttműködés célszerűségéről. E fosztogatások
megállítása érdekében a kormány gigantikus feladatot vállalt: a parasztokat "agroville-ekbe" vagy "stratégiai falvakba"
szervezte, amelyeknek erősen védett, teljesen barikádok mögé zárt lakóközpontoknak kellett lenniük. A folyamat, mondták,
javítani fogja az emberek gazdasági és szociális jólétét is, hogy nagyobb ösztönzést adjon nekik a lázadókkal szembeni
ellenállásra. Jelentős kétségek merültek fel a folyamat reform-aspektusának hatékonyságát illetően, és némi kétség a rendszer
egészének védelmi lehetőségeit illetően. Az amerikai tanácsadók a statikus védelem helyett a gerillák felkutatására szolgáló
leselkedő járőröket részesítették előnyben, hangsúlyozták az éjszakai, nem pedig a csak nappali elhárítás szükségességét,
valamint a légierőre és a tüzérségre való nagyarányú támaszkodás helyett a puskák alkalmazását. Ráadásul a legtöbb
megfigyelő úgy érezte, hogy az amerikai gazdasági segélyekből nagyon kevés jutott el a falvak szintjére, hanem sokkal
magasabb szinteken veszett el, kezdve magával a királyi palotával. 1963 nyarára a gerillák sikeres támadásokat hajtottak
végre a stratégiai fontosságú falvak ellen, és az aktívabb politika szükségessége akuttá vált. Sajnos, éppen ekkoriban a
vietnami belpolitikai válság is akuttá vált.
A Diem család és csatlósai történetének ez a végső válsága a buddhisták vallási üldözése miatt alakult ki a politikai rend
fenntartásának álcája alatt. A buddhista szertartások korlátozása buddhista tiltakozásokhoz vezetett, ezek pedig erőszakos
rendőri fellépéshez. A buddhisták tipikusan ázsiai módon vágtak vissza, ami, mivel ázsiai volt, az ázsiai kontextusban
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nagyon hatékonynak bizonyult: buddhisták egyedei vagy kisebb csoportjai öngyilkosságot követtek el valamilyen zsúfolt
nyilvános helyen, a kormányközpont közelében. Az öngyilkosság kedvelt módja az volt, hogy az áldozat hosszú, sárga
köntösét benzinnel itatták át, és egy gyufával meggyújtották, miközben térdelt egy nyilvános téren vagy utcán. A Diem
család, különösen Madame Nhu érzéketlen reakciója sokkolta a világot, és a felháborodott érzelmek 1963 nyarán gyorsan
felerősödtek. Amikor harmincöt egyetemi professzor és számos köztisztviselő (köztük Madame Nhu apja) lemondott, a
rendőrség megtámadta a buddhista szentélyeket, több száz papjukat letartóztatva. A diákok agitációi a Saigoni Egyetem,
valamint az összes állami és magániskola bezárásához vezettek, sok diák letartóztatásával. Az ENSZ tényfeltáró bizottságát
Diem rendőrsége elszigetelte. 1963. november 1-jén egy amerikaiak által támogatott katonai puccs, Duong Van Minh
tábornok vezetésével megdöntötte a Diem családot, több tagját megölve. Az új kormány, buddhista miniszterelnökkel,
lecsillapította a belpolitikai válságot, de 1964-re kiderült, hogy nem képes jobban visszaszorítani a gerillatevékenységet, mint
elődje volt.
A vörös Kína beavatkozása Délkelet-Ázsiában, talán Burmát kivéve, általában közvetett módon és közvetítőkön keresztül
történt. Máshol Dél- és Kelet-Ázsiában ez nem volt igaz. De 1960-tól kezdve minden területen nyilvánvaló volt, hogy a
növekvő
kínai befolyás növekedése nem annyira az Egyesült Államok, mint inkább a Szovjetunió rovására történt. Észak-Vietnamban
és Burmában a kínai befolyás 1960 előtt közvetlen volt, de ezt követően Laoszban, Dél-Vietnamban és Sziámban erősödött,
míg Kambodzsa hiába igyekezett minden érintettől garanciát kapni semlegességére. Észak-Koreában a változás drámai volt,
mivel a domináns szovjet befolyást 1961-ben nyílt kínai befolyás váltotta fel. Hasonló folyamat volt megfigyelhető DélÁzsiában, különösen Pakisztánban, sőt Indiában is.
Tibet 1959. márciusi kínai megszállása és leverése során kiderült, hogy katonai utat építettek Sinkiangból Lhászába. Az
indiai száműzetésben élő Dalai Láma népirtással vádolta a kínaiakat, és egyértelműnek tűnt, hogy az ellenállás leverése után
harmadmillió kínai költözött Dél-Tibetbe. Sok tibetit arra kényszerítettek, hogy dolgozzon a Kínából Lhászába vezető 1500
mérföldes vasútvonalon és az India, Nepál, Szikkim és Bhután határai felé vezető úthálózaton. Tibeti menekültek ezrei
zsúfolódtak be ezekbe az országokba, míg másokat menekülés közben a kínaiak géppuskával lőttek le.
Sok buddhista szentélyt és lámakolostort leromboltak.
1962 októberére a kínai-indiai határincidensek - mindkét fél által követelt területen - nyílt háborúvá fajultak. A
következmények megdöbbentőek voltak: Az indiai erők szinte azonnal összeomlottak, és kiderült, hogy szinte teljes
mértékben hiányoznak az ellátmány, a kiképzés és a harci szellem. Az érintett felelős tisztségviselő, a védelmi miniszter és
miniszterelnök-helyettes, Krishna Menon, Nehru közeli tanácsadója, a Szovjetunió nyílt szimpatizánsa, a Nyugat ügyes és
szardónikus cukkolója, eltávolították a hatalomból. India segélykérésére az Egyesült Államok november elsejéig ötmillió
dollár értékű fegyverrel válaszolt, de a Szovjetunió abban a kegyetlen dilemmában találta magát, hogy vagy feladja az India
megnyerésére tett hosszú erőfeszítéseit, vagy hozzájárul a névleges szövetségese, Kína elleni háborúhoz. Az előbbit
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választotta a már lekötött fegyverszállítmányok felfüggesztésével. A legbaljóslatosabb az volt, hogy 1962 novemberének
végére az indiai katonai összeomlás annyira teljes volt, hogy világossá vált, hogy Kína három hónap alatt elérheti azt, amit
Japán a második világháború alatt sikertelenül próbált elérni: szárazföldi erőkkel áttörni az indiai síkságra.
Egy ilyen áttörés nyilvánvalóan nem volt Kína célja. Úgy tűnik, hogy a legfőbb gondja az volt, hogy biztosítsa az ellenőrzést
az Aksai Chin térség felett, ahol Kína, India és a Szovjetunió területei összefutnak. E megközelíthetetlen terület kínai uralma
és az ottani kínai kommunikáció fejlesztése inkább a Szovjetuniót fenyegeti, mint Indiát, amely1 általában figyelmen kívül
hagyta a területet. A régió megtartására irányuló kínai törekvés része lehet annak a tervnek, hogy enyhítsék a szovjet nyomást
a távolabb keletre, Mongólia közelében fekvő kínai határokra.
Mindenesetre az India elleni háborúhoz való kínai folyamodás nagyon összetett motivációk következménye lehetett, és
bizonyára bonyolult következményekkel járt. Inkább a Szovjetunió és az Egyesült Államok ellen irányult, mint India ellen,
de arra szolgált, hogy minden érintettet lejárasson, demonstrálja az új Kína hatalmát és erejét, és hogy drasztikusan
megnyirbálja az indiai utat (szemben a kínai úttal), mint modellt más elmaradott ázsiai nemzetek számára.
Az India elleni kínai támadás egyik figyelemre méltó következménye az volt, hogy Pakisztánt még inkább kihúzta a nyugati
táborból a semlegesség kommunista oldala felé. Pakisztán a CENTRO és a SEATO tagjaként egyaránt létfontosságú pozíciót
töltött be John Foster Dulles szovjet központi területet körülvevő papírgátjainak sorában, de pakisztáni szemmel nézve az
Indiával Kasmírról folytatott vita közvetlenebb és intenzívebb vonzerővel bírt. Pakisztánban nem titkolt örömmel fogadták
India kínai megalázását, bár a kínaiak is behatoltak egyes, Pakisztán által követelt területekre. Ezeket a vitákat 1962
májusában egy Kínával kötött határszerződéssel rendezték, és a muszlim állam egyre nagyobb bizalmat mutatott abban, hogy
a Kasmírral kapcsolatos, Indiával szembeni követelései kínai támogatást kapnak.
Mindezen események során a Szovjetunió és a Vörös Kína közötti ellentétek egyre nyilvánvalóbbá és egyre keserűbbé váltak.
Ahogy a kommunista vitákban szokás, bonyolult ideológiai vitákba burkolóztak. 1962-re a kínaiak eljutottak arra a pontra,
hogy az orosz életszínvonal iránti egyre inkább burzsoá megszállottság és az amerikai rakétahatalomtól való gyáva félelem
kombinációjából Hruscsovot a forradalom és az egész kommunista mozgalom elárulásával vádolták. Így vádolták a
Szovjetuniót a nemzetközi kommunizmus elárulásával a "policentrizmus" elfogadásával (különösen Jugoszláviában) és
gyengeséggel a "békés együttélés" elfogadásával (mint a kubai rakétaválságban). Hruscsov felváltva vágott vissza a kínai
kritikákra, és igyekezett megfojtani őket, hogy elkerülje a világ kommunista mozgalmának teljes ideológiai megosztottságát.
A kínaiak hajthatatlanok voltak, és továbbra is egy ilyen megosztottságra törekedtek, igyekeztek maguk mellé állítani a
kommunista mozgalmat és a kommunista pártokat szerte a világon, különösen az elmaradottabb országokban, ahol a kínai
tapasztalatok gyakran fontosabbnak tűntek. 1964-re a kommunista mozgalmon belüli szakadás áthidalhatatlannak tűnt.
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73. fejezet - A gyarmatosítás fogyatkozása
A háború utáni időszak egyik legmélyebb és leggyorsabb változása a háború előtti gyarmatbirodalmak felbomlása volt,
kezdve a hollandokkal Holland-Indiában és befejezve a portugálokkal Afrikában és másutt. Nincs szükségünk arra, hogy
részletesen elbeszéljük azokat az eseményeket, amelyek ezt a folyamatot az egyes területeken kísérték, de a mozgalom
egésze olyan nagy jelentőségű, hogy elemezni kell.
Amikor 1939-ben elkezdődött a második világháború, az emberiség egynegyede, hatszázmillió, többnyire nem fehér bőrű
ember volt az európai államok gyarmati alattvalója. Ezek közül szinte mindegyik, a portugál uralom alatt állók kivételével, az
1945-ös japán kapitulációt követő húsz év alatt elnyerte függetlenségét.
Néhány olyan területet kivéve, mint a háború alatt japán megszállás alatt álló Holland-Indiákok, Francia-Indokína és BritMalajzia, a gyarmatellenes mozgalom csak a háború befejezése után egy évtizeddel vagy még később vált jelentőssé. Sok
helyen, különösen Afrikában, a függetlenségi mozgalomnak nem volt nagy jelentősége egészen addig, amíg
19j6. Mindazonáltal a háborút tekinthetjük az egész folyamat elindítójának, mivel a Hollandia, Franciaország és NagyBritannia által elszenvedett korai vereségek, különösen amikor azokat egy ázsiai nép, a japánok okozták, halálos csapást
mértek az európai uralkodók presztízsére. A háború sok bennszülöttet is mozgósított katonai tevékenységre, amelynek során
megtanulták a fegyverhasználatot, és gyakran ismeretlen területekre kerültek, ahol rájöttek, hogy az őslakosok európaiaknak
való alárendelése, és különösen a sötét bőrű népek fehéreknek való alávetése nem megváltoztathatatlan természeti törvény.
Ezek az események azt is megmutatták sok bennszülött népnek, hogy törzsi megosztottságuk csupán helyi és szűk körben
jelentkező probléma, és hogy meg tudnak, sőt meg kell tanulniuk együttműködni más törzsekhez, más nyelvekhez, sőt
különböző vallásúakhoz tartozó személyekkel, hogy szembenézzenek a közös problémákkal, amelyeket csak közös
erőfeszítésekkel lehet leküzdeni. Sok esetben az őslakosok termékei iránti nagy kereslet és a háború alatti magas árak sok
bennszülöttnek először adták meg a felismerést, hogy az európai jólét és az őslakos szegénység ellentéte nem örök és
megváltoztathatatlan kettősség. Ennek megfelelően ezek a népek nem voltak hajlandóak elfogadni a háború utáni időszak
csökkenő keresletét, csökkenő árait és csökkenő életszínvonalát, és elhatározták, hogy politikai lépéseket tesznek saját
gazdasági helyzetük önálló irányítása érdekében. Ráadásul éppen akkoriban jelent meg az a kommunista érvelés, hogy a
gyarmati elszegényedés és az európai jólét a
a gyarmati népeknek az imperialista hatalmak általi kizsákmányolásából eredt, kezdett elterjedni Ázsiában és Afrikában, amit
olyan birodalmi városokból hoztak, mint London és Párizs, ahol a bennszülöttek kisebb csoportjai, akik a művelődést
keresve, kapcsolatba kerültek a kommunista propagandistákkal.
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Ez utóbbit leszámítva ezek a tényezők szorosan kapcsolódtak a háborúhoz és annak kimeneteléhez. De voltak más, sokkal
hosszabb ideig tartó hatások is. Az európai nyelvek elsajátítása, amely lehetővé tette az őslakosok számára, hogy legyőzzék a
törzsi különbségekből fakadó nyelvi elszigeteltségüket, a XIX. században kezdődött, de az 1950-es évekre egyre szélesebb
körben elterjedt jelenséggé vált, különösen azoknál az őslakosoknál, akik a legkevésbé akartak visszazuhanni a törzsi
apátiába és az alacsonyabb rendű státuszba. Sok bennszülött, így vagy úgy, de szerzett egy kis vagy több európai
műveltséget, és ezzel együtt - még ha ez az európai kultúra iránti tiszteletet és szeretetet is jelentette - átvették az európai
politikában elterjedt alapvető libertariánus szemléletmód nagy részét. Valójában a brit gyarmati területeken a művelt
bennszülötteket szisztematikusan beoltották a politikai ellenállás és önrendelkezés angol elméleteivel, amelyek a Magna
Chartáig és a dicsőséges forradalomig nyúltak vissza. Így a ... [az angol történelem alaptételei] a brit birodalmi struktúra
oldószerének részévé váltak.
Egy másik tényező, amely 19j6-ban már jó ideje zajlott, a városok növekedésével és a kereskedelmi és kézműves
tevékenységek fejlődésével összefüggő detribalizációs folyamat volt, amely a gyarmatosítás sok különböző alanyát hozta
össze városi körzetekben vagy szakszervezetekben, a korábbi törzsi társulásaik vagy paraszti közösségeik stabilizáló nexusán
kívül. Az őslakosok közül a képzettebb és energikusabb egyének kihasználták ezt a helyzetet, és csoportokat és pártokat
szerveztek, hogy nagyobb részarányt szerezzenek saját ügyeik politikai irányításában, és végül függetlenséget szerezzenek.
Annak ellenére, hogy a gyarmati helyzet e változásai az alattvaló népek részéről nyomást gyakoroltak, sőt, erőteljesnek
bizonyultak, legalább ilyen jelentős és nagyrészt fel nem ismert változások történtek birodalmi uralkodóik oldalán is.
Ugyanis el kell ismerni, hogy az őslakos népek csak nagyon kevés esetben érték el függetlenségüket egy sikeres erőszakos
felkelés következményeként. Ellenkezőleg, a függetlenséget egy-egy esetben viszonylag mérsékelt agitáció után egy korábbi
uralkodó hatalom adta meg, amely bizonyos megkönnyebbülést mutatott, hogy megszabadult gyarmati terhétől. Ez az
imperialista országok gyarmatokhoz való hozzáállásának mélyreható változását jelzi. E változás jelentőségét aligha lehet
tagadni; az igazi kérdés az okok körül forog.
1940 előtt a gyarmati területek birtoklása a legtöbb embert a birodalmi anyaországban közvetlenül kevéssé érdekelte. Tudták,
hogy az országuknak vannak gyarmatai, és a sajátjuktól teljesen különböző népek felett uralkodnak, és ezt - meglehetősen
általánosságban - valószínűleg jó dolognak, a legtöbb polgár büszkeségének és valószínűleg az ország egészének némi
anyagi előnyével járó dolognak tekintették. A gyarmati területek birtoklásának költségeit általában nem ismerték el, és
általában kisebbnek és mellékesnek érezték. A háború utáni időszakban azonban ezek a költségek nagyon gyorsan jelentős és
közvetlen terhekké váltak, amelyek az átlagpolgár számára teljesen elfogadhatatlanok voltak, amikor a háború utáni időszak
és a fokozódó gyarmatellenes agitációk súlyos adókat és kötelező katonai szolgálatot követeltek meg az ilyen gyarmati
területek visszaszerzése vagy megtartása érdekében. Amint ezt felismerték, a gyarmati birtokokkal kapcsolatos korábbi,
meglehetősen homályos elégedettség hamarosan eltűnt, és gyorsan elterjedt az a meggyőződés, hogy a gyarmatok nem érik
meg. A távoli területeken az adók és a katonai szolgálat terhét a háború részének tekintették, amelyet a háborúval együtt a
lehető legteljesebb mértékben be kell fejezni, és nem szabad a háború utáni időszakban a végtelenségig folytatni.
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Egy másik, ehhez szorosan kapcsolódó változás a gazdasági törekvésekben következett be. Az európai gyarmati hatalmak
polgárai hat évnyi megpróbáltatást éltek túl a háborúban, és a legtöbb esetben egy évtizednyi vagy annál is több gazdasági
nehézséget a háború előtti depresszióban. A háború bebizonyította, hogy ezek a gazdasági nehézségek feleslegesek voltak. A
háborúra való masszív gazdasági mozgósításnak egyértelműen azt kellett volna jelentenie, hogy a háború után ugyanilyen
masszívan mozgósítani lehet az erőforrásokat a jólét érdekében. A z átlag európai elszánt volt arra, hogy megszerezze a
növekvő életszínvonalat és a jóléti biztonságot, amit a depresszió és a háború alatt megtagadtak tőle, és nem volt gyomra
ahhoz, hogy ezeket tovább megtagadják tőle azért, hogy a függetlenséget akaró őslakos népeket leigázzák. Így a birodalom
korábbi haszonélvezői és fenntartói, akik rendszerint egy felsőbb osztálybeli kisebbségre vagy speciális érdekcsoportokra
korlátozódtak, azt tapasztalták, hogy ezeket az érdekeket a saját polgáraik többsége már nem támogatja.
Néhány esetben a függetlenséget az erőszak, a zavargások és a gerillaháborúk időszaka után sikerült elérni, bár ezek az
akciók, bármilyen kiterjedtek is, egyetlen esetben sem váltak a gyarmati terület és a birodalmi hatalom közötti
erőegyezséggé. Egyetlen esetben sem lehetett kiegyenlíteni ezeket az erőket, mivel az utóbbi elsöprően nagyobb volt. A
legtöbb esetben a gyarmati népek többé-kevésbé jelképes erődemonstrációja mutatta, hogy csak olyan erőforrások és
kellemetlenségek árán lehet leigázni őket, amelyekről az uralkodó hatalom úgy döntött, hogy nem akarja megtenni. A szovjet
blokk létezése és a hidegháború megjelenése, az erőforrások ráfordításának szinte ellenállhatatlan igényével, segített a
hogy a döntés a függetlenség felé forduljon. Ráadásul az Egyesült Államok véleménye az alávetett népek függetlenségét
meglehetősen doktriner és ... gyarmatellenes, az amerikai forradalmi hagyományban gyökerező gyarmatosítás-ellenes
vélemény....
A dekolonizációs folyamattal szembeni ellenállás csak kivételes esetekben volt erős, például a francia hadseregben és a
portugál uralkodó csoportokban. Portugáliában a rendszer despotikus jellege lehetővé tette a gyarmati rendszer hívei számára
a függetlenséggel szembeni ellenállás politikájának fenntartását, de a francia hadsereg szerepe, különösen Indokínában és
Algériában, szinte egyedülálló volt.
Ez az egyedülálló minőség az algériai válságban három tényezőn nyugodott: (1) Algéria, amelyet 1830 óta Franciaország
birtokolt, alkotmányosan Franciaország része volt, és problémája része volt a metropoliszország belső történelmének, mivel a
francia nemzetgyűlés 626 tagjából 30 képviselte Algériát; (2) Algériában volt egy nagyszámú európai telepescsoport (az
összlakosság mintegy 12 százaléka), akiket nem lehetett átadni egy független arab többségnek, akit évek óta alsóbbrendűként
kezeltek; és (3) a francia hadsereg 1940-től kezdve az 1954-es indokínai vereségek sorozata után elhatározta, hogy
Algériában nem szenved vereséget, és kész volt polgárháborúval megdönteni minden olyan francia kabinetet, amely
függetlenséget akart adni ennek a területnek. Az algériai keserűséget számos más kérdés is fokozta, többek között az európai
telepesek és az algériai többség közötti drasztikus vallási, gazdasági, társadalmi és szellemi ellentétek. Utóbbiak például a
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francia orvosi ismereteknek köszönhetően a világ egyik legnagyobb népességrobbanása következett be, miközben a telepesek
birtokolták a földek nagy részét és szinte az összes helyi gazdasági tevékenységet.
Az algériai harc keserűsége szinte minden képzeletet felülmúlt, mivel a szélsőségesek mindkét oldalon hajthatatlan
álláspontot foglaltak el, és merényletekkel igyekeztek kiiktatni saját csoportjuk mérsékeltebb tagjait. Mindkét fél
sztrájkokhoz és zavargásokhoz folyamodott a városokban, gerillaakciókhoz és farmok felgyújtásához a vidéki területeken,
valamint merényletekhez magában Franciaországban. 1960-ra a válogatás nélküli bombázások és az ártatlan emberek elleni
megtorlások egyre több embert idegenítettek el a szélsőségesektől a középhez közelebbi, mérsékeltebb álláspontok felé, bár a
szélsőségesek, ahogy csökkent a számuk, egyre erőszakosabban léptek fel. 1958-ban a válság hatására de Gaulle tábornok a
visszavonultságból visszatért a franciaországi hivatalba, főként azért, mert legfőbb önbizalma és a fő vitás kérdésekben
elfoglalt kétértelmű álláspontja okot adott arra a hitre, hogy képes lesz valamilyen megoldást találni a válságra, vagy
legalábbis képes lesz fenntartani a belső rendet. Ez a változás véget vetett a Negyedik Francia Köztársaságnak, és egy új
rendszert, az Ötödik Köztársaságot hozta létre, amelynek alkotmányos rendelkezései De Gaulle típusú despotikus
kétértelműségére voltak szabva (1958 októbere).
Még majdnem négy évbe telt, mire az algériai lázadók és a De Gaulle-rezsim között megállapodás született az algériai vita
rendezéséről (1962. március 18.). A szórványos erőszak még ekkor is hónapokig folytatódott. Az algériai válság végső
költségét hét év alatt 250 000 emberéletre és 520 milliárdra becsülték.
A konfliktus intenzitása és az új algériai kormány, Muhammad Ben Bella szocialista politikája nem nyújtott vonzó jövőt a
korábban fölényben lévő európai telepesek számára, és közülük sokan elhagyták az országot, hogy máshol keressenek
lakhelyet, elsősorban Franciaországban, bár csak kis részük volt francia származású. Az oly sok újonnan függetlenné vált
állammal járó kiszámíthatatlan instabilitást és demagógiát Ben Bella 1962 októberében, a nyugati féltekén tett látogatása
során mutatta meg. Bár azért jött, hogy gazdasági engedményeket kérjen, és Kennedy elnök különösen szívélyesen fogadta,
néhány nappal később Kubában meglátogatta Castrót, és élesen támadta az Egyesült Államok politikáját, követelve a
guantánamói haditengerészeti támaszpont amerikai kiürítését. A következő hónapban, hazatérve, Ben Bella államosította a
bányákat, a villamosenergiát, a külkereskedelmet és az európai telepesek földjeinek nagy részét. Ezzel egyidejűleg betiltotta
a Kommunista Pártot, és a rezsim "ellenségeinek" százait letartóztatta.
Számos újonnan függetlenné vált állam követte azt, amit a posztkoloniális politika Nasszer-féle mintájának nevezhetünk. Ez
magában foglalta az Egyesült Államok és az európai volt gyarmatosító hatalmak elleni nagyfokú verbális támadásokat, a
szovjet blokkhoz való meglehetősen ambivalens, de általában kedvező hozzáállást, és kevésbé nyilvános erőfeszítéseket a
nyugati segélyek vagy gazdasági engedmények megszerzésére, hogy kompenzálják a szovjet blokk alapvető képtelenségét az
ilyen segélyek nyújtására.
Ezzel a kettős politikával gyakran együtt járt egy meglehetősen agresszív hozzáállás a szomszédokkal szemben, amelyekkel
szemben az új államnak valós vagy vélt sérelmei voltak, amelyeket kritikus pillanatokban az új rezsimeknek a saját népeik
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felszabadulás utáni gazdasági és szociális problémáinak kezelésére való képtelenségének leplezésére használtak fel. Sok
esetben, mint például az indonéziai Sukarno, Nasszer, a ghánai Kwame Nkrumah és Castro, ezek a vezetők a személyes
népszerűség és a népi törekvések emberfeletti megszemélyesítésének azon tulajdonságait igyekeztek gyakorolni, amelyeket
"karizmatikus vezetésnek" nevezünk.
E politikák vagy attitűdök egyike sem volt nagy segítség abban, hogy megbirkózzanak azokkal a nagyon is valós
problémákkal, amelyekkel az újonnan függetlenné vált nemzetek egyre sürgetőbben szembesültek. A lelkesedést, amely a
függetlenséget és az ENSZ-be való felvétel révén e státusz világ általi elfogadását üdvözölte, a legtöbb esetben a
függetlenség utáni reakció követte, amikor az egyes országok problémáinak kiterjedését és szinte megoldhatatlan természetét
fel kellett ismerni.
E problémák jellege a már elmondottakból nyilvánvalónak kell lennie. Legalább három vagy négy csoportba lehet őket
osztani, amelyek a hatalom, a gazdagság, a társadalmi kapcsolatok és a szemléletmód mintáival kapcsolatosak.
Az európai hagyományban a hatalom általában a katonai (erő), gazdasági (anyagi jutalmak) és ideológiai elemek valamilyen
szintézisén, valamint valamilyen politikai struktúrán (például a parlamentáris rendszeren) nyugodott, amelyben az ellenzék
beilleszkedett az alkotmányos rendszerbe. A legtöbb gyarmati vagy elmaradott területen a hatalom inkább a teljes társadalmi
struktúra más aspektusain nyugodott, nevezetesen a valláson vagy a rokonsági és törzsi csoportosulásokból, illetve a falvak
stabil társadalmi mintáiból vagy a lakóhelyi mintákból származó társadalmi nyomáson. Tendencia volt a konformizmusra, sőt
az ellenzéki csoportok és a sokféleség inkább exogám társadalmi csoportosulásokba, például az indiai kasztokba tömörültek.
Ezekben a hagyományos társadalmakban - kivéve ott, ahol az angol hagyományt sikeresen meghonosították - a bennszülöttek
egységes társadalmi kontextus iránti vágya miatt vonakodtak elfogadni a többségi uralmat vagy a parlamentáris rendszer
szervezett ellenzéki struktúráját. A többségi döntések helyett, amelyek gyakran elfogadhatatlanok voltak az őslakosok
számára, mert úgy tűnt, hogy egy elidegenedett helyzetet kényszerítenek a kisebbségre, az őslakosok sok területen inkább
úgy döntöttek, hogy úgymond "konszenzusra jutnak". Ez a módszer, amelyet az amerikai indián "powwow"-ban vagy az
amerikai üzleti konferenciákon példáznak, a konszenzus eléréséig a jelenlévők egymás utáni hozzászólásaival érte el az
egyetértést és a döntést, általában egyhangúlag. Az újonnan függetlenné vált kormányok nagy létszámú közgyűlésein e
módszer alkalmazásának nehézségei gyakran vezettek az egyhangúság elérésének más mechanizmusaihoz, például egy olyan
alkotmányos rendelkezéshez, amely szerint a szavazatok többségét megszerző politikai pártnak az összes helyet meg kell
szereznie. A nyugat-európaiak számára egy ilyen szabály a kisebbségi vélemény meghallgatásának botrányos
megtagadásának tűnik; a bennszülöttek számára gyakran a szolidaritás megőrzésének legszükségesebb mechanizmusának
tűnik. Valójában ez egy olyan mechanizmus, amely a különböző véleményeket a színfalak mögött, a nyilvánosság elől
elzárva tartja, és arra kényszeríti a nézeteltérések egyeztetését, hogy az a színfalak mögötti intrikák és viták valamelyik rejtett
területén történjen, ne pedig a nemzetgyűlés nyilvános színpadán. Ez utóbbi szerv a nemzeti szolidaritás nyilvános
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demonstrálásának vagy a közpolitika meghirdetésének mechanizmusává válik, nem pedig a konfliktusok terepévé, mint
amilyenné a nyugat-európai parlamenti rendszerben vált.
Ez a tendencia, hogy az egységesség és a nemzeti szolidaritás politikai és alkotmányos folyamatokon keresztül történő
nyilvános demonstrálására törekedjenek, nyilvánvaló volt Hitler Harmadik Birodalmában, ahogyan a közelmúlt más európai
autoriter államaiban, beleértve a Szovjetuniót is, és megjelent a hagyományosan szabadabb nyugat-európai és amerikai
kormányokban is.
Az az európai hagyomány, hogy a vitákat vagy nézeteltéréseket erővel vagy harccal próbálják rendezni, nyilvánvaló volt a
feudális hagyományban, a választási és parlamenti rendszerekben, az angol jogi eljárások vitás (és nem vizsgálati) jellegében,
valamint a sport és az atlétikai versenyek európai és különösen angol megszállottságában. Ez is része Európa harcos
hagyományának, amely a fegyverek fejlődését és a világuralomhoz szükséges politikai hatalmat biztosította számára.
Az erőnek mint az emberi élet elsődleges tényezőjének ilyen hangsúlyozása ritkább a gyarmati területeken, különösen
azokon, ahol a paraszti hagyományok erősek, a pásztori hagyományok pedig gyengék (mint például India, Délkelet-Ázsia,
Kína és a néger Afrika nagy része). Ezeken a területeken az erő gyakran rituális vagy szimbolikus módon jelent meg, így egy
csata kimenetele egyetlen áldozat okozásával dőlt el, amit a vita vallási vagy mágikus rendezésének jeleként értelmeztek, ami
szükségtelenné tette a további konfliktusokat.
Ez a vonakodás az erő alkalmazásától a társadalmi életben számos gyarmati területen felvetette azt a problémát, hogy hogyan
lehet megvédeni az új nemzetek által igényelt területeket, akár a következők ellen, akár a gyarmatosítók ellen.
agresszívebb szomszédaik, vagy a saját lakosságukon belüli harciasabb törzsek vagy csoportok ellen. Sok területen,
különösen Afrikában, az új nemzetek meglévő határai nem állnak kapcsolatban semmilyen hatalmi struktúrával vagy
bármilyen létező tényszerűséggel. Gyarmatként e területek határai bizonyos mértékig tükrözték az európai birodalmi
országok hatalmi viszonyait, de most, hogy a függetlenséget elérték, a határok nem tükröznek semmit. Sok esetben a
térképen egyenes vonalként meghúzott meglévő határvonal a törzsi területek közepén, az egyetlen létező helyi politikai
valóságon vág keresztül.
A katonai hagyományok hiánya sok volt gyarmati területen nehéz problémává teszi a védekezést, amint azt az 1962-es vöröskínai támadás során az indiai védekezés gyengesége mutatta. Sok területen a bennszülöttek ívesen válnak katonává, a
szereppel járó fizetés és juttatások miatt, de a harcot nem tekintik e szerep részének. Sok esetben további előnyökre törekvő
nyomásgyakorló csoportokká válnak, és jelentős terhet jelenthetnek az új nemzet költségvetésére, valamint veszélyt
jelenthetnek magára az állam stabilitására, miközben nem vagy csak kevés védelmet nyújtanak az államnak az esetleges
külső ellenséggel szemben.
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Az új nemzetek gazdasági problémái már egyértelműek. A legtöbb esetben a gyorsan növekvő népesség és a korlátozott
élelmiszer-ellátás közötti egyensúlyhiányra összpontosulnak, és ehhez járul még az a probléma, hogy a gazdasági
fejletlenségük mellett munkát találjanak az ilyen többletnépességnek. A technikai tudás korlátozott, és a nagyfokú
analfabetizmus akadályozza az ilyen tudás elterjedését, ha van ilyen tudás. A legtöbb esetben azonban nem létezik, mert
hangsúlyozni kell, hogy az Európában és Amerikában egészen más földrajzi és társadalmi körülmények között felhalmozott
technikai tudás gyakran nem alkalmazható a gyarmati területeken. Ez brutálisan világossá vált az úgynevezett
"földimogyoró-program" során a háború utáni korai időszakban Kelet-Afrikában, amely a földimogyoró termesztésére
törekedett hatalmas területen, amerikai traktorművelési módszerekkel; ez katasztrofális eredményekhez vezetett, sok
százmillió dolláros anyagi veszteséggel. Minden technológiának illeszkednie kell az adott helyzet természeti és társadalmi
ökológiájához. A legtöbb volt gyarmati terület körülményei annyira különböznek a nyugat-európai és észak-amerikai
viszonyoktól, hogy módszereinket csak a legnagyobb óvatossággal szabad alkalmazni. Különösen az amerikai módszerek
általában a szűkös és alacsony költségű munkaerőn alapulnak, amely bőséges és olcsó anyagköltségekkel kombinálva nagy
megtakarításokat és nagy tőkebefektetést igénylő, munkaerő-takarékos, de anyagpazarló termelési módszereket biztosít.
Majdnem minden volt gyarmati területen túlkínálat van olcsó és képzetlen munkaerőből, korlátozott anyagi és
földforrásokkal, és nincsenek abban a helyzetben, hogy nagy tőkebefektetéseket eszközöljenek vagy használjanak fel. Ennek
következtében egészen más technológiai szervezeteket kell kidolgozni ezekre a területekre.
A dekolonizáció társadalmi következményei bizonyos szempontból hasonlóak azokhoz, amelyek a közelmúltban a nyugati
városok szegényebb területein jelentek meg. Ezt "anómiának" (a stabil társadalmi kapcsolatok felbomlása) nevezik, és inkább
a gyors társadalmi változásokból, mint a dekolonizációból ered. Az egyének elszigetelődését, a kialakult társadalmi értékek
és a stabilitás lerombolását, személyes felelőtlenséget, széttört családi kapcsolatokat, felelőtlen szexuális és szülői
kapcsolatokat, bűnözést, fiatalkori bűnözést, az al1 szociális betegségek (beleértve az alkoholizmust, a kábítószer-használatot
és a neurózisokat) nagymértékben megnövekedett előfordulását, valamint személyes elszigetelődést, magányt és a
tömeghisztériákra való fogékonyságot eredményez. A nagyszámú, nemrégiben detribalizált ember összezsúfolódása
egyének gyorsan növekvő afrikai városokba való összezsúfolódása megmutatta ezeket a következményeket, ahogyan azok
számos amerikai városban, például New Yorkban vagy Chicagóban is megmutatkoztak, ahol a nemrég deruralizálódott
emberek az anómia némileg hasonló körülményeinek vannak kitéve.
Az újonnan dekolonizált területek néhány nehezebben megoldható nehézsége pszichológiai jellegű, különösen azért, mert
ezeket a nehézségeket nehéz azonosítani, és gyakran szinte leküzdhetetlen akadályokat jelentenek a fejlesztési
programoknak, különösen a nyugati irányvonalak mentén irányítottaknak. Nem szokták például felismerni, hogy a nyugati
társadalom egész gazdasági expanziója számos olyan pszichológiai attitűdön nyugszik, amelyek előfeltételei a jelenlegi
rendszerünknek, de gyakran nem mondják ki őket nyíltan. Ezek közül kettő azonosítható: (1) a jövőpreferencia és (2) a
végtelenül bővíthető anyagi kereslet. Ezek bizonyos értelemben ellentmondanak egymásnak, mivel az előbbi azt jelenti, hogy
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a nyugati gazdasági ember a jelenben szinte bármilyen áldozatot meghoz valamilyen hipotetikus jövőbeni haszonért, míg az
utóbbi a jelenben szinte kielégíthetetlen anyagi keresletet feltételez.
Mindazonáltal mindkettő a nyugati gazdasági rendszer túlnyomó részének alapvető jellemzője.
A jövő preferálása a Nyugat keresztény szemléletéből és különösen a puritán hagyományból ered, amely kész volt szinte
bármilyen áldozatot és önfegyelmet elfogadni a világi világban a jövőbeli örök üdvösség kedvéért. A nyugati társadalom
szekularizációs folyamata a tizenhetedik század óta ezt a jövőbeli hasznot az örökkévalóságból ebbe a világi világba helyezte
át, de egyébként nem zavarta meg a jövőbeli preferencia és önfegyelem mintáját. Valójában ezek lettek az ipari forradalmat
és a Nyugat nagy gazdasági terjeszkedését megvalósító középosztály legfőbb pszichológiai jellemzői. Ezek tették az
embereket hajlandóvá arra, hogy hosszú áldozatokat vállaljanak a személyes képzés érdekében, és hogy korlátozzák a
jövedelem élvezetét a magasabb szintű képzés és a tőkefelhalmozás érdekében. Ez tette lehetővé a fejlett technológia
kifejlesztését a gazdasági erőforrások tömeges átcsoportosításával a fogyasztásról a tőkeeszközök kialakítására. Ezen az
alapon építették ki a kvékerek, puritánok és zsidók a korai vasúti rendszereket, és az angol nonkonformisták a skót
presbiteriánusokkal együtt építették ki a korai vasipart és a gőzgépgyárakat. Más fejlesztések is ezeken alapultak.
Ennek az új ipari rendszernek a tömegtermelése azért folytatódhatott és gyorsulhatott fel a huszadik század fantasztikus
ütemére, mert a nyugati ember nem szabott határt a szekularizált földi paradicsom megteremtésére irányuló törekvésének. Ma
a külvárosi középosztálybeli családok átlagos anyagi igényeinek ütemterve határtalan: egy második autó elengedhetetlen,
amelyet gyakran egy harmadik követ; a pince bonyolult átalakítása egy pihenőszobát biztosít, amelyet rövid időn belül egy
bonyolult terasznak kell követnie szabadtéri főzőberendezéssel és egy úszómedencével; szinte azonnal szükség van egy
motoros csónakra és egy utánfutóra, amelyet egy vízparti nyaraló és egy nagyobb hajó követ. És így megy ez, a
kielégíthetetlen igények végtelen bővülésében, amelyet az ügyes reklámok serkentenek, az egész az ipar kerekeit forgatja, és
a közösség vásárlóereje egy gyorsuló körforgásban száguld.
E két pszichológiai feltételezés nélkül a nyugati gazdaság összeomlana, vagy el sem indult volna. Jelenleg a jövő
preferenciája törhet össze,
és a végtelenül bővülő anyagi kereslet hamarosan követheti a gyengülési folyamatban. Ha ez így van, az amerikai gazdaság
összeomlik, hacsak nem talál új pszichológiai alapokra.
Mindennek a tengelygyarmati területekkel való összefüggése abban rejlik, hogy e két attitűd nélkül az elmaradott
országoknak nagyon nehéz lesz a fejlődés nyugati útját követniük. Ez nem jelenti azt, hogy e két attitűd nélkül nem lehet
"megvalósuló" társadalmat építeni. Egyáltalán nem. Megfelelő elrendezésben sokféle hozzáállás lehet az alapja egy "elérő"
társadalomnak, de valószínűleg nem az egyéni kezdeményezés és a magánvállalkozás nyugati irányvonalán. A vallási érzés,
a nemzeti büszkeség vagy sok más attitűd válhatna a teljesítmény és a gazdasági terjeszkedés alapjává, ahogyan az ókori
Mezopotámiában és Egyiptomban vagy a középkori Európában, de a teljesítmény ilyen más alapjai nem valószínű, hogy
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olyan rendszert biztosítanának, amely a magánmegtakarításokat használja a tőkefelhalmozás módszereként, vagy a személyes
ambíciót a magasan fejlett technológiai képzés és készségek megszerzésének motivációjaként, mint a mi gazdaságunkban.
Az átlagos afrikai nagyon távol áll akár a jövőbeli preferenciáktól, akár a végtelenül bővíthető anyagi igényektől. Ő általában
a jelent részesíti előnyben, és igényei gyakran nem anyagi, sőt nem is gazdasági jellegűek, mint például a szabadidő eltöltése
vagy a társadalmi elismerés iránti vágya. Az afrikai a közelmúltat meglehetősen jól ismeri, a jelen iránti aggodalom dominál,
a jövővel pedig kevéssé törődik. Ennek megfelelően az időfelfogása teljesen eltér a nyugati átlagemberétől. Ez utóbbi a jelent
csak egy dimenzió nélküli mozgó pontnak tekinti, amely elválasztja a múltat a jövőtől. Az afrikai az időt a jelen széles
skálájának látja, mérsékelt dimenziójú múlttal és szinte semmilyen jövővel. Ez a szemlélet tükröződik a bantu nyelvek
szerkezetében, amelyek nem a múlt, jelen és jövő időbeli megkülönböztetését hangsúlyozzák, mint mi, hanem az
állapotkategóriákat, beleértve a befejezett és befejezetlen cselekvések közötti alapvető igei megkülönböztetést, amely a jelent
és a jövőt (mindkettő befejezetlen cselekvéssel kapcsolatos) ugyanabba a kategóriába sorolja. Ezt időnként megtesszük az
angolban, amikor a jelen időt jövőbeli értelemben használjuk, mondván: "Holnap jön", de a jelen időnek ez a ritka használata
a jövő megjelölésére nem homályosítja el a jövőről alkotott elképzelésünket, ahogyan az ilyen szerkezet állandó használata a
bantuban teszi.
A jelenbeli preferenciáján kívül a bantu a magasabb életszínvonalról alkotott elképzelésében egy prioritási listával
rendelkezik, amely számos nem gazdasági célt tartalmaz. Az ilyen prioritások meglehetősen tipikus listája így hangozhat:
étel, szexuális kaland, viccelődés a barátokkal, kerékpár, zene és tánc, rádió, szabadidő a halászatra. Egy ilyen lista, amely a
nem gazdasági és alapvetően szabadidős tevékenységeknek magas prioritást ad, nem biztosítja azokat a folyamatosan bővülő
anyagi igényeket, amelyek a Nyugat gazdasági terjeszkedésének mozgatórugói. Az afrikaiak erősen szocializált
személyisége, amely minden sikerét és szükségletét megosztja másokkal, és állandóan vágyik a rokonokkal és barátokkal
való jövedelemmegosztás révén kapott társadalmi elismerésre, szintén nem képes támogatni a magánönzés és az egyéni
tőkefelhalmozás gazdaságát, amely a Nyugat ipari terjeszkedésének alapjává vált.
Az afrikai és a mi világnézetünk közötti különbségekre vonatkozó megjegyzéseket a gazdasági expanzió anyagi alapjainak
különbségeire is lehetne alkalmazni, amint azt már jeleztük. Teljesen igaz, hogy az általunk említett akadályok nem
vonatkoznak minden afrikaira vagy Afrika minden részére, de általánosságban elmondható, hogy a legtöbb nyugati módszer
és szervezet nem illik az újonnan függetlenné vált országok nem nyugati környezetébe, és hogy ezek annyira különböznek
egymástól, sőt egyes esetekben (mint például India) még egyetlen országon belül is, hogy a nyugati módszerek közvetlen
alkalmazása ezekre az új területekre nem tanácsos [amíg bizonyos kormányzati és gazdasági elveket el nem fogadnak]. Az
ilyen nyugati módszerek működhetnének, ha az őslakosok el tudnának sajátítani néhány olyan alapvető hozzáállást, amely a
nyugati fejlődés alapját képezte. Például a Nyugat második világháborús győzelmét a racionalizálási képességünknek és a
tudományos módszereknek tulajdonították. Ezek viszont a nyugati szemlélet és hagyományok legalapvetőbb jellemzőin
nyugszanak, azon, ahogyan kognitív rendszerünk kategorizálja a világot, és azon az értékrendszeren, amelyet a kategóriák e
struktúrájára alkalmazunk. Kognitív rendszerünk azonban múltbeli örökségünkből származik, például a héber etikai
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rendszerünkből, a keresztény örökségből (amely furcsa módon arra késztetett bennünket, hogy elfogadjuk az időbeli világ
valóságát és értékét, ugyanakkor a test világában tanúsított viselkedéssel elérhető végső célunkat a szellem örök világába
helyezte), valamint a görög racionalizmus tanulságaiból, amely ragaszkodott ahhoz, hogy a világot az azonosság elvén és az
ellentmondás törvényén alapuló, kétértékű logika meglehetősen mesterséges rendszerében kezelje. Azok a nem nyugati
népek, amelyek saját megismerési rendszerükben nem találják meg az azonosság vagy az ellentmondás szabályainak
elfogadását, nem a kétértékű logika értelmében látják a valóságot, és szinte lehetetlen erőfeszítéseket kell tenniük, hogy
átvegyék a Nyugat természetes hajlamát a problémák racionalizálására. Ezen az alapon nehézséget okoz számukra akár saját
érzelmi pozícióik racionalizálása, és így azok irányítása vagy irányítása, akár problémáik racionalizálása (vagyis elkülönítése
és elemzése), és így azok megoldásának keresése. Az afrikaiak például, hacsak nem lettek alaposan nyugatiasítva, nem
tesznek olyan éles különbséget, mint mi az élők és a holtak, az élő és az élettelen tárgyak, az istenség és az ember között, és
sok más olyan megkülönböztetést, amelyet a görög logikának való hosszú alávetettségünk szinte elkerülhetetlenné tett
számunkra.
Tekintettel az újonnan függetlenné vált nemzetek előtt álló probléma hasonlóságára, furcsának tűnhet, hogy nem mutattak
nagyobb hajlandóságot az egymással való együttműködésre vagy arra, hogy megpróbáljanak valamiféle közös frontot
kialakítani a világ felé. Az erre irányuló legfőbb erőfeszítés az úgynevezett "nem elkötelezett nemzetek" számos találkozója
volt, amelyek közül a legfontosabbat 1955-ben az indonéziai Bandungban tartották, valamint számos olyan törekvés, amely
valamiféle pánafrikai rendszer felé való elmozdulásra irányult. Az együttműködésre irányuló erőfeszítéseket azonban
összességében három tényező akadályozta meg: (1) az újonnan függetlenné vált nemzetek érzékenysége arra, hogy ezt a
függetlenséget minél tovább megőrizzék, még olyan mértékben is, hogy a partikuláris helyi érdekek és rivalizálás dominál a
közös érdekekkel szemben; (2) az a tény, hogy mindezeknek a nemzeteknek szükségük van a fejlett országok gazdasági és
technikai segítségére, és összességében versenyben állnak egymással, hogy ezt megkapják; és (3) az a tendencia, hogy sok
újonnan függetlenné vált terület (mint például Indonézia vagy Egyiptom) a hidegháborúban szovjetbarát magatartást
tanúsított, ami a Szovjetunió azon törekvéséhez vezetett, hogy megsértse alapvetően semleges politikájukat, hogy rávegye
őket, hogy a hidegháborúban a kommunista oldal mellett kötelezzék el magukat.
A függetlenségi problémák sok szempontból merőben más jellegűek Afrikában, mint Ázsiában. Ázsiában, ahogyan az a
pakisztáni-perui tengely mentén hagyomány, a társadalmak szerkezete olyan volt, amelyben a hadsereg, a bürokrácia, a
földesurak és a pénzkölcsönző koalíciója kizsákmányolta a parasztok nagy tömegeit adók, bérleti díjak, alacsony bérek és
magas kamatok zsarolásával, egy olyan tartósan fennálló rendszerben, amelynek alapszerkezete az i. e. 1000 előtti ...
birodalmakig nyúlik vissza.
Afrikában a helyzet egészen más volt, és általában állandó változásban volt. Ez számos hatásból adódik, amelyek közül az
egyik, hogy Afrika alulnépesedett, és nem alakult ki az a fajta földmonopolizáció, amely az ázsiai despotizmust támogatta.
Az afrikai társadalom uralkodó társadalmi egységei a rokonsági csoportok voltak: kiterjedt családok, nemzetségek, klánok és
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törzsek, amelyekhez a földtulajdon (általában csekély jelentőségű) birtoklása tartozott, és gyakran meglehetősen széles volt a
tulajdonjog és a haszonélvezeti jog közötti megosztottság. Ezenkívül a földhasználat Afrikában általában a parlagon hagyás
rendszere volt, gyakran a "slash-and-burn" típusú, amelyben a földet néhány évig művelik, majd hosszabb időre elhagyják,
hogy visszanyerje termékenységét. Így a mezőgazdaság változó alapokon nyugszik, és a paraszti élet Afrikában majdnem
annyira mobil volt, mint a pásztortevékenységek, anélkül, hogy az eurázsiai vidéki falvakhoz társuló állandó lokalitással
rendelkezett volna.
Ráadásul Afrikában a talajművelést - általában inkább botokkal, mint ekével - általában nők, általában feleségek végezték, és
a mezőgazdasági munkások és a kizsákmányolók kapcsolata inkább házassági vagy családi kapcsolat volt, mint alapvetően
gazdasági jellegű, mint az eurázsiai jobbágyság, bérmunkás vagy ültetvényes rabszolgaság.
Az emberek és a föld közötti alapvető kapcsolatok mindezen jellemzői Afrikában korlátozták az ázsiai despotizmusokhoz
kapcsolódó agrárfelépítmény kialakulását, és ehelyett egy nagyon amorf és ingadozó rendszert hagytak maguk után,
amelyben nem lehetett összetett kizsákmányoló rendszert ráerőltetni az emberek tömegére, mert ezek az emberek túlságosan
szabadok voltak ahhoz, hogy máshová költözzenek. Ennek következtében a vidéki Afrika fő jellemzője, a rokonsági
csoportok állandóan mozgékonyak, és még ma is meg tudják mondani, hogy közös ősük néhány nemzedékkel ezelőtt hogyan
érkezett lakóhelyükre valami más, homályos helyről...
Az afrikai őslakosok életének ezt a mobilis és átmeneti jellegét Afrika múltjának két másik történelmi jellemzője is fokozta: a
pásztori behatolások és a rabszolgafosztogatások.
A pásztori behatolások a harcias népek Afrikába és Afrikán keresztül történő be- és átvonulásából eredtek, akik
szarvasmarha- vagy lócsordákból éltek, és laza uralmukat a békésebb paraszti őslakosokra kényszerítették. Ezek a pásztori
betolakodók kétfélék voltak. Az első a bantu marhapásztorok voltak, akik életmódjukat más északkelet-afrikai népektől
származtatták, és általában délre és délnyugatra, Natal és Angola felé vonultak. Ezek közé tartoznak az olyan vad harcos
népek, mint a zuluk vagy a rodéziai matabelek.
A második pásztorcsoportot arab vagy legalábbis iszlamizálódott betolakodók alkották, akik szintén Északkelet-Afrikából
érkeztek, és általában nyugat felé vonultak át Afrikán.
lovakkal. Ezek általában a szudáni füves területeket követték a sivatag és a trópusi erdők között, és ma domináns és harcias
felső rétegként találhatók meg számos területen, például Észak-Nigériában. A pásztorkodó betolakodók mindkét csoportja
jellegzetes társadalmi és kulturális hozzájárulásokat hozott magával, beleértve az új vallási eszméket is, és az afrikai
parasztok nagy részét inkább falusi vagy törzsi csoportokként, mint egyénenként igázták le.
A második fő erő, amely hagyományosan megzavarta az afrikai életet, és megakadályozta, hogy kidolgozott társadalmi
hierarchiák vagy meghatározott területekhez kötődő hosszú távú tartózkodás alakuljon ki, a rabszolga rablások gyakorlata
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volt, amely az ókori Egyiptomig nyúlik vissza, mindkét fajta pásztor betolakodó folytatta, és Afrika nagy részének
pusztulásában csúcsosodott ki a XIX. század közepén a rabszolga-kereskedelem hatalmas rablásai során, aminek Dr.
Livingston is tanúja volt.
Az európai gyarmati uralom létrejötte Afrika felett, főként 1880 után, végül megszüntette a rabszolgakereskedelmet, és
nagymértékben csökkentette a pásztor betolakodók befolyását. Ez azonban nem csökkentette az afrikai életre jellemző
mobilitást és átmenetiséget, mivel a vidéki stabilitás bármilyen növekedését bőven ellensúlyozta a kereskedelem és a
kézműves manufaktúrák elterjedése, ami a városok drasztikus növekedéséhez és számos rokonsági struktúra, például a
nemzetségek és törzsek szétzúzásához vezetett. Valójában az egyik legnyilvánvalóbb probléma, amelyet az európai befolyás
hozott Afrikába, az atomizálódott egyének elszakadása attól a vérségi és házasságon alapuló társadalmi hálótól, amely
korábban irányította életüket, és meghatározta értékrendjüket és kötelezettségeiket.
Minden birodalmi hatalom a saját mintáit erőltette rá a gyarmati uralma alatt álló emberekre, ami leginkább a saját nyelvének
bevezetésében nyilvánult meg. Ezek a különböző minták és nyelvek a függetlenség elérése után is domináns erőként
maradnak fenn, és arra szolgálnak, hogy összekapcsolják az azonos gyarmati múlttal rendelkező területeket, és elválasszák az
eltérő gyarmati tapasztalatokkal rendelkezőket. Valójában Afrika különálló francia, angol és portugál nyelvű területekre való
felosztása (mindazzal, amit ezek a különbségek jelentenek) ma az egyik legfőbb akadálya bármilyen nagyobb pánafrikai
egység létrehozásának.
Nagyon általánosságban azt mondhatjuk, hogy a britek afrikai területeire gyakorolt hatása nagyrészt politikai, a franciáké
kulturális, a belgáké gazdasági, a portugáloké pedig vallási jellegű volt.
A brit felsőbb osztályok kormányzás és politika iránti megszállottsága tükröződött gyarmati politikájukban, amely a törvény
és a rend bevezetésére helyezte a hangsúlyt, angol mintákon alapuló politikai és jogi rendszereket vezetett be, és az angol
felsőbb osztályok számára biztosított, politikailag dominált képzésben részesült bennszülöttek kisebbségét képezte (a legtöbb
képzett bennszülött politológiát és jogot tanult). A mai napig ezt a mintát mutatják a tengely-brit gyarmati területek.
A franciák Afrikában "civilizációs misszióról" beszéltek, ami alatt legalábbis azt értették, hogy a bennszülötteknek a francia
nyelvet és egy kis francia kultúrát kell elsajátítaniuk. Sok bennszülött beleszeretett ebbe a kultúrába, és Párizsba, így amikor
a felszabaduláskor
nem váltak a politikai ellenzékiség szellemének megszállottjaivá, mint a britek által kiképzett bennszülöttek, hanem a
politikai függetlenséggel együtt a francia kulturális élet, különösen az irodalom további kiterjesztése iránti vágyat mutatták.
Ma a legjobb francia nyelven írt költészet egy része afrikaiaktól származik.
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A belgák Kongóban elutasítottak minden olyan törekvést, amely arra irányult, hogy a politikai vagy kulturális életet
kiterjesszék az őslakosokra, ehelyett inkább arra törekedtek, hogy szakképzett munkásokként képezzék őket, és virágzó
gazdasági alapot teremtsenek a magas bennszülött életszínvonalhoz, ugyanakkor nem engedték, hogy bepillantást nyerjenek
az európai életbe, a külvilágba, a politikai képzésbe, a kulturális és szellemi eszmékbe. Ennek eredményeként, amikor Kongó
1960-ban elnyerte függetlenségét, ez a hatalmas terület rendelkezett a trópusi Afrika egyik legmagasabb bennszülött
életszínvonalával, de kevesebb olyan bennszülött volt, aki egyetemre járt, vagy akár csak külföldre utazott, mint bármelyik
francia vagy brit területen.
A portugálok a bennszülöttek keresztény hitre térítésével foglalkoztak, és kevés mással, mivel úgy vélték, hogy a területük
feletti ellenőrzésüket akkor tudják a legjobban fenntartani, ha minden más jellegű változás minimálisra csökken. Gyakorolták
a faji egyenlőséget, és hajlandóak voltak felvenni a portugál állampolgárságot minden olyan bennszülöttnek, aki egyénileg
sikeres volt a portugál oktatás megszerzésében, de összességében még ezt a fajta fejlődést sem ösztönözték.
Az afrikai dekolonizáció egész folyamatának háttere a háborús és a háború utáni korai időszakban épült ki, de a
dekolonizációs folyamat láncreakciójának kiváltó oka az volt, hogy 1956 októberében amerikai és szovjet nyomásra az
angol-francia erőfeszítések vereséget szenvedtek Szueznél. Ahogy az talán várható volt, a folyamat egy brit gyarmaton, a ma
Ghánának nevezett Aranyparton kezdődött.
Ghána függetlenné válása Dr. Kwame Nkrumah személyes érdeme volt, aki egy pennsylvaniai és a London School of
Economics-i oktatási folyamatból tért vissza Accrába. Egy évvel korábban, 1946-ban az Aranyparton megszületett az első
olyan brit-afrikai törvényhozó gyűlés, amelyben afrikaiak többsége lehetett. Nkrumah agitációi, köztük egy új politikai párt, a
saját irányítása alatt álló Convention People's Party megalapítása miatt kétéves börtönbüntetést kapott. Még a börtönben ülve
pártja az 1951-es választásokon a 38 képviselői helyből 34-et szerzett meg a Képviselőházban, ezért kiengedték a fogságból,
hogy átvegye a közigazgatás irányítását. Mindkét fél jóakaratával egy hatéves átmeneti időszak után, 1957 márciusában,
Nkrumah kormányzása alatt Ghána elnyerte függetlenségét.
A függetlenséget követő egy éven belül Nkrumah szembesült a gyarmatosítás utáni időszak tipikus problémáival, amelyeket
már említettünk: a kakaó árának gyors csökkenése, amelytől Ghána nemzetközi kereskedelmi pozíciója függött; a kakaófák
megbetegedése, ami miatt több ezer fát kellett elpusztítani a paraszti tulajdonosok erőszakos tiltakozása miatt; a pogány,
kereskedelmi, tengerparti terület, ahol a Konvenció Néppártja működött, és a pásztorkodó, iszlám, távoli belső területek
közötti ellentétek.
Nkrumah hamarosan megmutatta, hogy kész minden problémát kíméletlen határozottsággal kezelni. A "beteg" kakaófákat
kivágták; a politikai ellenfeleket így vagy úgy elhallgattatták; Nkrumah-t minden afrikai atyjaként, az afrikai forradalom
egyedülálló zsenijeként, minden fekete ember reményeinek misztikus szimbólumaként kezdték el híresztelni. Egy ötéves
gazdaságfejlesztési terv (1959-1964) több mint 92 millió dollár elköltését ígérte. 1960-ban a korábbi, britek által adott
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alkotmányt egy új köztársasági alkotmány váltotta fel, amelyet szinte azonnal módosítottak egy olyan záradékkal, amely
lehetővé tette Nkrumah számára, hogy szükség esetén parlament nélkül kormányozhasson. A vezető pánafrikai reményeit
tükrözte az a záradék, amely lehetővé tette "Ghána szuverenitásának egészének vagy egy részének átadását" egy afrikai
államokból álló uniónak. Ugyanezen év végére a parlamentben eltörölték a politikai pártok megnevezését, és az előzetes
letartóztatásról szóló törvényt (amely lehetővé tette Nkrumah számára, hogy ellenségeit vád nélkül bebörtönözze) a politikai
ellenzék vezető tagjainak letartóztatására használták. Ghána gazdasági háborúba kezdett a Dél-afrikai Unióval, tiltakozásul a
Dél-afrikai Unió szélsőséges faji szegregációja ellen, valamint egy valamivel gyengébb gazdasági megtorló rendszerbe
Franciaországgal szemben, megtorlásul a Szaharában végzett atomrobbantási kísérletekért. Az ENSZ-ben, az afrikai
ügyekben (főként minden olyan pánafrikai mozgalom ellenében, amelyet nem Nkrumah irányított volna), a hidegháború két
oldalán való egyensúlyozásban, miközben mindkettő gazdasági segítségét kérte, a "Black Star 1,ine" dacos nevű ghánai
hajózási vonal létrehozásában, valamint a Volta folyón egy gigantikus vízerőmű- és alumíniumgyártó komplexum építésében
kifejtett erőteljes tevékenysége fenntartotta Nkrumah nevét a világsajtóban.
Nigéria, a brit gyarmatbirodalom legnagyobb területe, nagyobb, mint bármelyik európai állam, és négyszer akkora, mint az
Egyesült Királyság, 35 millió lakosával csak 1960-ban vált szabaddá. A késedelmet a területen belüli belső megosztottság
okozta. Ezek nem voltak váratlanok, hiszen a terület mesterséges alkotás volt, amelyet Lord Lugard vágott ki az afrikai
vadonból közvetlenül az első világháború előtt. Három régióból állt - Észak, Nyugat és Kelet -, amelyeknek 1946-ig nem volt
központi gyűlésük, és továbbra is eltérő érdekekkel és hozzáállással rendelkeztek. Minden régiónak külön kormánya volt, a
közös szövetségi kormány pedig Lagosban működött. Az északi régió mohamedán, patriarchális, elmaradott, szegény,
tudatlan és feudális, amelyet a pásztorhódítókból származó emírek arisztokratikus felső csoportja irányított. A nyugati régió
kicsi, de gazdag és sűrűn lakott, haladó agrárgazdálkodókkal, főként jorubákkal. A keleti régió, amelyet az ibo népek uralnak,
az egész szövetségben uralkodóvá válik. A három régió között törzsi és vallási különbségek vannak, mivel a déli pogány, és a
föderáció kormányzásának két régió koalíciójával kell történnie a harmadik ellen. Az Amerikában tanult Dr. Nnamdi
Azikiwe (Zik néven ismert) volt az első főkormányzó, aki elnökként működött és a keleti régió meghatározó politikai
személyisége volt, míg a miniszterelnök Sir Abubakar Tafawa Balewa, az északi régió muszlimja volt. Az ellenzéket a
nyugati régióból származó Obafemi Awolowo főnök vezette. Ezt a meglehetősen bizonytalan erőegyensúlyt a mérséklet és a
jogállamiság angol nyelvű hagyományának ereje stabilizálta, amely Nigériában sokkal biztosabban rögzült, mint Ghánában,
valamint Nigéria fő törzsi csoportjainak szorgalmas, éber és kiegyensúlyozott jellege. A gazdaság is kiegyensúlyozottabb
volt, mint sok más afrikai államé, termelékeny mezőgazdasággal és változatos ásványkincsekkel.
Afrika jövőjének kulcsa az egykori Francia Afrika sikerében rejlik, mivel ez a csoport látszik olyan magnak, amelyen a
kontinens mérsékeltebb erői összegyűlhetnek. A fő nehézség, amelytől szenvednek, az, hogy legtöbbjük száraz és
mindegyikük szegény (Kongóhoz vagy Nigériához képest).
A háború hatása sokkal jelentősebb volt Francia-Afrikában, mint Brit-Afrikában, mivel Franciaország vereséget szenvedett,
és mivel a háború nagy részében nem Pétain álfasizmusának, hanem De Gaulle ellenállásának támogatói irányították ezeket a
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területeket. Ezt az ellenőrzést csak az afrikai lakosság támogatásával lehetett fenntartani, amelyet hűségesen megadtak, bár a
háború után több mint egy évtizedig kevés jutalom érkezett cserébe. Aztán a szabadság gyorsan jött, inkább az 1954-es
indokínai katonai katasztrófák és az algériai katasztrófa felemelkedése nyomán, mint magának Fekete-Afrikának az
eseményei vagy küzdelmei miatt.
Az első erőfeszítés nem a függetlenség, hanem a Franciaországgal való szorosabb egyesülés felé irányult, az afrikai területek
egy bonyolult szövetségi struktúrába, a Francia Unióba való beillesztésével, amely az afrikaiaknak képviseletet, sőt még
kabinetpozíciókat is biztosított Párizsban. Ennek a nagyrészt átmeneti struktúrának az volt az egyik mellékes következménye,
hogy a struktúra afrikai végének semlegessége átterjedt a párizsi metropoliszra is. Ugyanakkor a gyarmati területek
függetlenségének amerikai támogatása egy olyan időszakban, amikor Párizs afrikai kapcsolatainak megerősítésére törekedett,
egy újabb volt az amerikai intézkedések sorában, amelyek Franciaországot, és különösen De Gaulle-t, maga Párizs semleges
álláspontja felé terelték.
A Francia Unió még 1958-ban is csak kialakulóban volt, miután 1954-ben elvesztette Indokínát, 1956-ban Marokkót és
Tuniszt, amikor a Negyedik Francia Köztársaság az algériai válság terhe alatt felbomlott, és De Gaulle az Ötödik Köztársaság
alkotmányával jelentkezett. Ez egy olyan föderális rendszert írt elő, amelyben az alapvető hatásköröket a központi
hatalomnak tartották fenn, más hatásköröket pedig az "autonóm" tagállamokra ruháztak. A Franciaország számára fenntartott
kulcsfontosságú "közösségi" funkciók közé tartozott a külügy, a védelem, a valuta, a közös gazdasági és pénzügyi politika, a
stratégiai anyagok ellenőrzése, valamint (bizonyos kivételektől eltekintve) a felsőoktatás, az igazságszolgáltatás, a külső
közlekedés és a kommunikáció.
Az új alkotmányt Franciaország tengerentúli területei elé terjesztették azzal a lehetőséggel, hogy elfogadják vagy elutasítják,
de aligha számítottak arra, hogy bármelyik terület elutasítja azt, mert szüksége van a francia gazdasági levegőre és a
szövetségi pénzek egyéb kiadásaira. A guineai Sékou Touré azonban rábeszélte területét, hogy a ratifikáció ellen szavazzon,
és De Gaulle megtorlásul azonnal kitette a Francia Közösségből, és annak politikai és pénzügyi támogatását (évente mintegy
20 millió dollárt) leállította. Az újonnan független és kitaszított terület Moszkvában keresett támogatást, ami pánikot keltett
más fővárosokban az afrikai színtérnek a szovjet behatolás előtti megnyílása miatt. Guinea körülbelül öt éven át kereste a
francia rendszer alternatíváját, tekintélyelvű, egypárti baloldali rendszert hozott létre, aláírta az "unióról" szóló okmányt
Ghánával (egy értelmetlen megállapodás, amely Tourénak 28 millió dolláros kölcsönt hozott Nkrumah-tól), és üdvözölte a
szovjet segélyt és a kommunista technikusokat Conakryban. Guinea elismerte Kelet-Németországot, üdvözölte a
Vörös Kínát, elfogadta az amerikai ellensegély-ajánlatokat, és államosította az összes iskolát, egyházat és számos francia
tulajdonú üzleti vállalkozást. Egy ideig Ghána, Guinea és a Mali Köztársaság (az egykori Francia Szudán) 1961-ben aláírt
lehetséges egyesülése azzal fenyegetett, hogy megalakulhat az "Afrikai Államok Uniója", de ez a remény elszállt, ahogyan a
jelentős szovjet segély vagy támogatás várakozása is, és 1963-ra Guinea már azon volt, hogy visszavezesse magát a francia
afrikai rendszerbe.
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Az 1958-as guineai kivonulás a Francia Közösségből, amelyet néhány éven belül mindkét fél sajnált, megnyitotta az utat a
függetlenség felé egész Francia Afrika számára. Szenegál és a Szudáni Köztársaság, amely rövid ideig Mali Köztársaságként
kapcsolódott össze, 1960 áprilisában elnyerte a szabadságot, és ez indította el a függetlenségi nyilatkozatok áradatát, amelyet
Madagaszkár (Malgache Köztársaság) vezetett. Az afrikai francia területek politikai szétesése egyszerre két akut problémát
vetett fel: (1) Milyen lesz a kapcsolatuk Franciaországgal, amely kapcsolat 1947-1958 között több mint kétmilliárd dollár
francia fejlesztési pénzt hozott Francia-Afrikának, és (2) Milyen megállapodásokat lehet kötni az újonnan függetlenné vált
államok között, hogy megakadályozzák Afrika balkanizálódását, és az ebből következő képtelenséget a közlekedési,
kommunikációs, közegészségügyi, folyófejlesztési és hasonló, a kis helyi területeket meghaladó problémák kezelésére.
Az első kérdés megválaszolása érdekében egy 1960. júniusi francia alkotmánytörvény a Francia Közösséget szerződéses
társulássá változtatta. Tizennégy francia afrikai állam számos egyedi megállapodást írt alá Franciaországgal, amelyek
elismerték teljes szuverenitásukat a nemzetközi színtéren, de "együttműködést" kötöttek Franciaországgal a gazdasági,
pénzügyi, kulturális és politikai kapcsolatok széles skáláján. Így az önkéntes megállapodás révén a francia ellenőrzés a
fennálló status quo általános irányvonala mentén megmaradt.
A francia afrikai területek balkanizálódásának megakadályozására irányuló törekvést a francia afrikai területek valamiféle
szövetségi rendezésével Elefántcsontpart és Gabon ellenvetései akadályozták meg. Az előbbi volt a leggazdagabb a nyolc
francia nyugat-afrikai állam közül, míg Gabon a leggazdagabb a négy francia egyenlítői afrikai állam közül. Ez az ellenállás
1960-ban felbomlasztotta a Szenegál és Szudán alkotta mali uniót, és az utóbbi, magára véve a Mali nevet, a Guineával való
együttműködés felé sodródott. Francia-Afrika szétesését csak azért sikerült megállítani, mert egyre nagyobb aggodalomra
adtak okot a ghánai Nkrumah azon törekvései, hogy egy baloldali színezetű, ellenzéki pánafrikai tömböt hozzon létre. Ez a
törekvés vezetett a "Független Afrikai Államok Uniója" és az "Össz-afrikai Népek Konferenciái" létrejöttéhez.
A Független Afrikai Államok Uniója a néhai George Padmore pánafrikai álmaiból született, és ő szervezte meg Nkrumah
számára. Az 1958 áprilisában Accrában tartott első ülésén az akkor független afrikai nyolc állam (Etiópia, Ghána, Libéria,
Líbia, Marokkó, Líbia, Szudán, Tunézia és az Egyesült Arab Köztársaság) képviselői vettek részt. Követelték az algériai
francia katonai műveletek befejezését és az összes afrikai terület azonnali függetlenségét. Az 1959 és 1960 közötti három
további találkozó nem jutott előbbre, kivéve, hogy támadták a faji szegregáció ("apartheid") bevezetését Dél-Afrikában, és
Nigéria 1960 júniusában megakadályozta az Afrikai Egyesült Államok létrehozására irányuló azonnali lépések megtételére
irányuló erőfeszítéseket.
A szintén Nkrumah által szponzorált Összafrikai Népi Konferenciák a szakszervezetek, ifjúsági csoportok, politikai pártok és
más szervezetek nagy tömegkongresszusai voltak egész Afrikából, beleértve a nem független területeket is. A gyarmatosítás,
az apartheid és az algériai háború szokásos elítélésén túl kevés eredményt értek el. Három ilyen konferenciát tartottak
Accrában, Tuniszban és Conakryban 1958-1960-ban.
1049

Ezekkel a ghánai ihletésű mozgalmakkal szemben 1960 végén Dr. Felix Houphouet- Boigny, Elefántcsontpart politikai
vezetője, egykori francia kabinetminiszter és francia szóvivő az ENSZ-ben lépéseket tett az afrikai államok francia központú
uniójának megszervezésére. A "Brazzaville-i tizenkettek" néven, a francia kongói Brazzaville-ben 1960 decemberében tartott
második találkozójuk után ezek egy laza szervezetet hoztak létre az afrikai együttműködés és a párhuzamos fellépés
érdekében Afrikában, az Egyesült Nemzetek Szervezetében és a világban. Az Egyesült Nemzetek Szervezetében 1960
októberétől egységesen szavazó blokkot hoztak létre. Ezzel egyidejűleg csoportként kezdtek szorosan együttműködni számos
olyan technikai, gazdasági, oktatási és kutatási szervezettel, amelyek az ENSZ keretében vagy nemzetközi támogatással
jöttek létre az afrikai problémákkal való foglalkozás érdekében. A nagyszámú ilyen szervezet közül csak a Szaharától délre
fekvő Afrikában folytatott technikai együttműködés bizottságát (székhelye Londonban) és annak tanácsadó testületét, a
Szaharától délre fekvő Afrika Tudományos Tanácsát (székhelye Belga-Kongóban), a Szaharától délre fekvő Afrikában
folytatott kölcsönös segítségnyújtásért létrehozott alapítványt (székhelye Accrában) kell megemlítenünk.
Mint említettük, az 1959 májusában létrejött Ghána-Guinea Unió Mali 1961. júliusi csatlakozásával kibővült a nagyképűen
Afrikai Államok Uniójának (Union of African States, UAS) nevezett szervezettel. Brazzaville-ben, 1960 decemberében hat
nyugat-afrikai és négy egyenlítői-afrikai francia terület csatlakozott a Kameruni Föderációval és a Málgah Köztársasággal a
"Brazzaville-i Tizenkettek" (hivatalos nevén Afrikai és Málgaházi Államok Uniója, vagy UAMS) megalakításához. Az 1961
januárjában Casablancában tartott konferencián az UAS egy lépéssel tovább lépett, és meglehetősen gyenge kapcsolatokat
alakított ki Marokkóval, az Egyesült Arab Köztársasággal és Algéria ideiglenes kormányával. Négy hónappal később,
Monroviában az UAMS egy stabilabb és homogénebb, húszfős csoportosulást hozott létre azzal, hogy a brazzaville-i
csoporthoz Libériát, Nigériát, Togót, Sierra Leonét, Etiópiát, Szomáliát, Líbiát (amely korábban Casablancában volt) és
Tunéziát csatolta. Ez jelentős győzelmet jelentett a szakszervezeti csoporttal szemben, és több hatásnak volt köszönhető:
számos afrikai vezető, Tubman libériai elnök vezetésével, ellenezte Nkrumah azon törekvéseit, hogy a hidegháborút
bevezesse Afrikába, valamint az afrikai kontextusban folytatott extravagáns propagandáját, vitáit és személyi kultuszát;
továbbá a casablancai csoportosulást megbénította a Nkrumah és Nasszer közötti rivalizálás, valamint a muszlim északafrikai tagok nem afrikai orientációja, akik folyamatosan igyekeztek az afrikai államokat nem afrikai kérdésekbe, például az
Izrael iránti arab gyűlöletbe belerángatni.
Az UAMS csoport kerülte ezeket a kérdéseket, igyekezett elkerülni a vitákat és a propagandát, és lekicsinyelte az
imperialista, portugálellenes, Dél-Afrika-ellenes kérdéseket, amelyek olyan nagy lelkesedést váltanak ki1 , de oly keveset
érnek el az afrikaiak tömeggyűlésein. Az UAMS a szakszervezeti csoporttól eltérően elutasított minden olyan törekvést,
amely arra irányul, hogy beavatkozzon afrikai tagjai és szomszédai belügyeibe. Ehelyett inkább csendben dolgozott inkább
technikai kérdéseken, és megelégedett a mérsékelt megállapodásokkal. A
vezetői ülései, amelyeken általában évente kétszer találkoztak a tagállamok vezetői, és minden alkalommal más-más város
volt a házigazda. Az ilyen magas szintű konferenciákon elért megállapodásokat aztán általában a szakosodott vagy technikai
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szakértők későbbi találkozóin hajtják végre. Az Unió inkább gazdasági és társadalmi, mint politikai vagy ideológiai
problémákkal foglalkozott, és a problémákhoz való hozzáállása általában békülékeny, toleráns, empirikus, viszonylag
demokratikus, nyugatbarát és mindenekelőtt tétova volt. A legtöbb eredményét több hónapos, gondos terepszemle
eredményeként érte el, és általában több "csúcstalálkozón" mérlegelte. Az Unió alapokmányát például csak a negyedik
konferencián, 1961 szeptemberében, Tananarivében írták alá. Az államfők félévente megrendezett találkozóin túl a működési
mechanizmusai a következőkből állnak: egy titkárság és főtitkárság a Dahomey állambeli Cotonouban; egy védelmi unió,
amely a tizenkét védelmi miniszter tanácsából, valamint egy vezérkarból és katonai titkárságból áll a Volta állambeli
Ouagadougouban; az Afrikai-Malgache Gazdasági Együttműködési Szervezet, amely a kameruni Yaounde-ban állomásozik;
az Afrikai-Malgách Posta és Távközlési Unió, amely az ezekkel foglalkozó tizenkét miniszterből és egy központi irodából áll
Brazzaville-ben; egy közös "Air Afrique" légitársaság, amely az "Air France"-hoz kapcsolódik; és más, hasonló szervezetek,
amelyek fejlesztési, hajózási, kutatási és egyéb tevékenységekkel foglalkoznak. Számos megállapodást írtak alá az
igazságügyi, pénzügyi és kereskedelmi együttműködésről. Az egész rendszer önálló költségvetéssel rendelkezik, amelyet az
egyes államok költségvetéséből a közös alapba folyósított fix százalékos támogatásból finanszíroznak. Az egész kapcsolat az
afrikai problémák stabilitásának legfőbb elemét képezte, megőrizte szoros kapcsolatait Franciaországgal, és az ENSZ-ben a
semlegesek egyre növekvő sokasága között a mérsékelt csoport magját alkotta. Ennek lehetséges következményeit Afrika
jövőbeni politikai szervezésére, ha nem is tágabb területre, a következő fejezetben fogjuk megvizsgálni.
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Huszadik rész - Tragédia és remény: a jövő perspektívája

A változások és a versengő kételyek korában egy dologban biztosak lehetünk: a világ változik és tovább fog változni. E
változás irányát illetően azonban nincs konszenzus. Az emberi lények alapvetően konzervatívak, abban az értelemben, hogy
elvárják és szeretnék, ha továbbra is a régi minták szerint kocognának. Ennek megfelelően a legtöbb változást sajnálatosnak
tartják, bár egy olyan nyüzsgő és dinamikus helyen, mint az Egyesült Államok, az a benyomásunk, hogy az emberek inkább a
változást részesítik előnyben, mint a stabilitást...
Teljesen igaz, hogy az amerikaiak életének mintájába beépült a változás, így a megtakarítások és a befektetések, és általában
a vagyonra vonatkozó követelések (amit a legtöbben "pénznek" neveznek) olyan irányba haladnak, amely szinte
elkerülhetetlenné teszi az állandó változást.
Alig érkezett meg a nyár, a nyári ruhák máris elfogytak, az őszi ruhák máris kezdenek megérkezni a kereskedők polcaira, és
máris kiterjedt tervek készülnek arra, hogy a jövő nyári ruházat (amely télen kerül forgalomba a déli üdülőhelyeken) egészen
más legyen. Az idei autók még nem kaphatók, amikor a gyártók már a jövő évi modellek módosított változatait tervezik. A
városi kereskedelmi épületek pedig még újak, amikor valakinek már az átalakítás vagy akár a teljes csere tervei kavarognak a
fejében.
Egy ilyen korban az értelmes ember csak azzal tud megbékélni: a változás elkerülhetetlen. De kevés ember - átlagos vagy
kivételes - érzi magát kompetensnek abban, hogy eldöntse, milyen irányba fog menni a változás. Az előrejelzésre csak a
közelmúltbeli változások jövőre való extrapolálásával lehet kísérletet tenni, de ez kockázatos vállalkozás, mivel soha nem
lehet biztos, hogy a jelenlegi irányok megmaradnak.
E kockázatos eljárás megkísérlése során a társadalmat továbbra is hat aspektusra osztjuk, amelyek a hatalmi minták, a
jutalmak és a kilátások három nagy területére esnek. A hatalom területe nagyrészt, de nem kizárólagosan a katonai és
politikai berendezkedéssel foglalkozik; a jutalmak területe hasonlóan a gazdasági és társadalmi berendezkedéssel; a kilátások
területe pedig a vallási és szellemi mintákkal foglalkozik. Természetesen mindezek különböznek, sőt drasztikusan
különböznek az egyes társadalmak között, sőt, kisebb mértékben az országok és az országokon belüli területek között is. Az
egyszerűség kedvéért ebben a fejezetben az európai és az egyesült államokbeli mintákkal foglalkozunk, bár szokás szerint
nem fogunk habozni összehasonlításokat tenni más kultúrákkal, különösen a Szovjetunióval.
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74. fejezet - Az idő kibontakozása

A huszadik század második felének politikai viszonyait továbbra is a fegyverhelyzet fogja uralni, mert bár a politika sokkal
többből áll, mint fegyverekből, a fegyverek jellege, szervezése és ellenőrzése a legjelentősebb a politikai életben zajló
eseményekre ható számos tényező közül. Bizonyára a fegyverek továbbra is drágák és bonyolultak lesznek. Ez azt jelenti,
hogy egyre inkább a professzionális, ha nem zsoldos erők eszközei lesznek. Az egész múltbeli történelem azt mutatja, hogy a
polgári katonák tömeges hadseregéről a hivatásos harcosok kisebb hadseregére való áttérés hosszú távon a demokrácia
hanyatlásához vezet. Ha a fegyverek olcsók és könnyen beszerezhetők és használhatók, szinte bárki hozzájuthat, és a
társadalom szervezett struktúrája, például az állam, nem juthat jobb fegyverekhez, mint az egyszerű, szorgalmas
magánpolgár. Ez a nagyon ritka történelmi állapot 1880 körül létezett, de ma már csak halvány emlék, mivel az állam által
ma beszerezhető fegyverek messze meghaladják az átlagpolgár pénztárcáját, megértését vagy kompetenciáját.
Amikor a fegyverek az 1880-as "amatőr" típusúak, mint Görögországban az i. e. ötödik században, akkor a polgárok széles
körben rendelkeznek velük, a hatalom hasonlóan szétszóródik, és egyetlen kisebbség sem kényszerítheti a többséget arra,
hogy engedjen az akaratának. Egy ilyen "amatőr fegyverrendszer" esetén (ha más feltételek nem teljesen kedvezőtlenek)
valószínűleg többségi uralmat és viszonylag demokratikus politikai rendszert találunk. Ezzel szemben azonban, ha egy
időszakot olyan bonyolult és drága fegyverek uralhatnak, amelyeket csak néhány személy engedhet meg magának, vagy csak
néhányan tanulhatják meg használni, akkor olyan helyzetet kapunk, amikor az ilyen "speciális" fegyvereket uraló kisebbség
uralhatja az ilyen fegyverekkel nem rendelkező többséget. Egy ilyen társadalomban előbb-utóbb létrejön egy olyan
tekintélyelvű politikai rendszer, amely tükrözi a fegyverek feletti ellenőrzésben mutatkozó egyenlőtlenséget.
Jelenleg úgy tűnik, hogy kevés okunk van kételkedni abban, hogy a mai speciális fegyverek a belátható jövőben is uralni
fogják a katonai képet. Ha ez így van,
kevés okunk van kételkedni abban, hogy a belátható jövőben is inkább tekintélyelvű, mint demokratikus politikai rendszerek
fogják uralni a világot. Az biztos, hogy a hagyományok és más tényezők sok területen, például az Egyesült Államokban vagy
Angliában, megtarthatják a demokratikus rendszereket, vagy legalábbis a demokratikus formákat. Nekünk, akik
demokratikus ideológián nevelkedtünk, ez nagyon tragikusnak tűnhet, de ebben a helyzetben számos talán megváltó vonást is
figyelembe vehetünk.

1053

Egyrészt a mi társadalmunk, a nyugati civilizáció majdnem tizenöt évszázados, és ebből kevesebb mint kétszáz évig volt
demokratikus a politikai cselekvés (vagy a szigorú igazság szerint a felét sem) Ugyanilyen fontos az a tény, hogy egy olyan
korszak, amelyben a
professzionalizált hadsereg lehet, mint a tizennyolcadik században volt, a korlátozott politikai célokra törekvő korlátozott
hadviselés időszaka, már csak azért is, mert a professzionalizált erők kevésbé hajlandóak ölni és megöletni magukat távoli és
totális célokért.
A tizenkilencedik század végének amatőr fegyverei tették lehetővé azokat a tömeges polgári hadseregeket, amelyek az
amerikai polgárháborút és e század mindkét világháborúját megvívták. Az ilyen tömeges hadseregeknek nem lehetett anyagi
jutalmat ajánlani az életük kockáztatásáért, de fel lehetett ajánlani nekik idealista, szélsőséges és totális célokat, amelyek
halálra és gyilkolásra való hajlandóságra ösztönözték őket: a rabszolgaság megszüntetése, a világ biztonságosabbá tétele a
demokrácia számára, a zsarnokság megszüntetése, "az amerikai életforma" elterjesztése vagy legalábbis megmentése ilyen
célokat kínált. De ezek totális hadviseléshez vezettek, teljes győzelemre és feltétel nélküli megadásra törekedve. Ennek
eredményeként minden egyes harcoló ország úgy érezte, hogy az életmódja, vagy legalábbis a rendszere a konfliktus tétje, és
aligha lehetett arra számítani, hogy túléli a vereséget. Így kényszert éreztek arra, hogy még kitartóbban harcoljanak. Az
eredmény olyan kíméletlen megsemmisítő háborúk lettek, mint a II. világháború.
A fegyveres erők folyamatos professzionalizálódásával, amelyet a fegyverek egyre bonyolultabbá válása okoz, némi
bizonyossággal várhatjuk, hogy egyre kevésbé lesz szükség totális háborúkra, amelyekben a feltétel nélküli megadás és a
korlátlan célok elérése érdekében totális tömegpusztító fegyvereket használnak. A meglehetősen naiv amerikai elképzelés,
miszerint a háborús célok közé tartozik az ellenséges rendszer megsemmisítése és a legyőzött népnek egy demokratikus
rendszer bevezetése egy virágzó gazdasággal (amilyet korábban soha nem ismertek), kétségtelenül felváltja majd azt az
elképzelést, hogy az ellenséges rendszert fenn kell tartani, talán módosított formában, hogy legyen egy kormányunk, amellyel
tárgyalhatunk a korlátozottabb céljaink elérése érdekében (amelyek a konfliktust okozták), és így a konfliktus szintjét a
lehető leggyorsabban csökkenteni tudjuk, ami összhangban van céljaink elérésével. Az ilyen "ellenőrzött konfliktus"
természetét egy pillanat múlva ismertetjük.
A fegyveres erők professzionalizálódása és a konfliktus intenzitásának ebből következő csökkenése egy sokkal nagyobb
folyamat része, amely a Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti nukleáris és szuperhatalmi patthelyzetből ered. A
nukleáris pusztítás veszélye továbbra is fennáll, és ha valami, akkor még rémisztőbbé válik, de éppen ezért egyre távolabbi és
kevésbé valószínű valószínűvé válik. Az 1960-as évek végén az Egyesült Államoknak mintegy 1700 eszköze (rakétái és SAC
repülőgépei) lesz a szovjet blokk ellen irányítva; de az 1970-es években ez a szám mintegy 2400-ra emelkedik. Ráadásul
1970-ig ezek közül 650 Polaris rakéta lesz a 41 atom-tengeralattjárónkon, amelyeket semmilyen szovjet rakéta-ellencsapás
nem tud megtalálni és megsemmisíteni, ha már a tengerbe merültek. A Polaris nagy értéke szárazföldi vetélytársaival, például
a Minutemannel szemben az, hogy a Szovjetunió tudja, hogy az utóbbiak hol vannak, és ellencélozni tudja őket. Ez azt
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jelenti, hogy az MM-eket ki kell lőni a silóikból, mielőtt a szovjet robbanófejek, amelyek megkeresik őket, hogy
megsemmisítsék őket, tizenöt perccel a felszállás után megérkezhetnek. Egy ilyen bizonytalan helyzet ideges várakozásra és
elhamarkodott akció lehetőségére ösztönöz, amely képes egy olyan háború kirobbantására, amelyet senki sem akar igazán.
Így óriási léptékben valami olyasmit kapunk, mint a von Schlieffen-terv, amely 1914-ben szükségessé tette Németország
számára, hogy megtámadja Franciaországot, amikor nem volt olyan valós kérdés, amely a háborúhoz való folyamodást
indokolta volna közöttük. A Polaris rakéták a tengeren, mivel nem lehet megtalálni és ellenkényszeríteni őket, késleltethetők,
anélkül, hogy szükség lenne az első csapásra, vagy akár a második csapásra azonnali megtorlásként, de órákig, napokig és
hetekig el lehet halasztani, és a szovjeteket tárgyalásokra kényszeríteni még azután is, hogy az eredeti szovjet csapás feldúlta
Amerika városait. Így a Szovjetunió nem nyerhet egy nukleáris csere során, még akkor sem, ha ők mérnek először csapást.
Ez fordítva is igaz. Az 1960-as évek közepén a Szovjetunió járművei akár hatszáz-hétszáz nukleáris robbanófejet is képesek
az Egyesült Államokra, és talán hétszáz-nyolcszázat európai szövetségeseinkre. A robbanófejeik nagyobbak, mint a mieink
(akár 100 megatonnás ICBM-ekkel, míg a mi legnagyobbjaink 9 MT-sek). Annak ellenére, hogy rakétatelepeik íve rosszul
szervezett, a rakéták, az üzemanyag, a személyzet és a robbanófejek szétszórtan helyezkednek el, így még a négytl1-es
készültségi fokon is legalább tizenkét órával a felszállás előtt ívelnek ívbe, az ellenrakétáink pontatlansága olyan nagy, hogy
nem tudnánk minden rakétájukat megsemmisíteni, még akkor sem, ha első csapást mérnénk rájuk figyelmeztetés nélkül.
Csak körülbelül 200 szovjet robbanófejre lenne szükség ahhoz, hogy városainkat teljesen elpusztítsuk, és egy figyelmeztetés
nélkül végrehajtott amerikai csapás a szovjet rakétabázisokra majdnem ennyi rakétát nem semmisítene meg; ezek szabadon
megtorló csapást mérhetnének ránk. Ráadásul a szovjeteknek több tucat Polaris típusú tengeralattjárójuk van, amelyek
egyenként négy rakétát tudnak kilőni felszíni pozíciókból. Ezek közül sokan túlélnének egy előre be nem jelentett amerikai
első csapást.
Mindez azt jelenti, hogy minket ugyanúgy elrettent a szovjet rakétafenyegetés, mint ahogy őket a mi sokkal nagyobb
fenyegetésünknek kell elrettentenie. Ennek az elrettentésnek semmi köze a két ország által birtokolt rakéták számának relatív
méretéhez. Ez azon múlik, hogy egy be nem jelentett első csapás elegendő rakétát hagyna-e életben egy olyan megtorló
csapáshoz, amely képes elfogadhatatlan károkat okozni. Jelenleg mindkét oldalon ez a helyzet, és a Polaris-típusú rakéták
létezése lehetetlenné teszi, hogy ezt elkerüljék a rakéták nagyobb számának, nagyobb robbanófejeknek, amelyek képesek
nagy területeket megsemmisíteni, vagy nagyobb pontosságnak köszönhetően, amely növelné az ellenséges rakéták első
csapáskor történő megsemmisítésének statisztikai lehetőségét.
Így senki sem kíván ilyen csapást mérni. Valószínűleg emiatt, körülbelül egy évvel a kubai rakétaválság után a Szovjetunió
felhagyott az új rakétabázisok kiépítésével, és elfogadta az Egyesült Államokkal szembeni állandó alárendeltségét. De a
rakéták használatára vonatkozó kölcsönös vétó, a nukleáris patthelyzet megmaradt.
Ez a patthelyzet a két szuperhatalom között a nukleáris fegyverek használatára vonatkozóan kiterjedt a kisebb, nem nukleáris
fegyverek használatára is, így a nukleáris patthelyzet
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Szuperhatalmi patthelyzet lett. Ez azt jelentette, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok hatalmának nagy része, és nem
csupán nukleáris fegyverzetük, jelentős mértékben semlegesült, mivel mindkettő félt bevetni a nem nukleáris erejét, attól
tartva, hogy az nukleáris konfliktusba torkollhat. Ez azt jelentette, hogy a nukleáris taktikai fegyverek, sőt a hagyományos
taktikai fegyverek használatát is meghatározatlan mértékben gátolta a stratégiai nukleáris fegyverek jelenléte, amelyek
használatát senki sem kívánta. A nukleáris taktikai fegyverek használatának költségei olyan nagyok, hogy nagyon kétséges,
hogy megéri-e a költségeket. A nyugati hatalmaknak például nincsenek hagyományos erőik ahhoz, hogy megállítsák a nagy
tömegű szovjet szárazföldi erők bármilyen behatolását, ha azok Németország meghódítására tett kísérletként nyugat felé
kezdenének nyomulni. A Nyugat elkötelezetten ellenáll egy ilyen törekvésnek. Mivel nagyon kétséges, hogy a NATO-erők
csak hagyományos fegyverekkel sikeresen tudnának ellenállni ennek, nagy nyomás nehezedne a NATO európai erőinek
birtokában lévő nukleáris taktikai fegyverek bevetésére. Becslések szerint az ilyen nukleáris taktikai fegyverek fő célpontjai a
hidak és hasonló szűk átjárók lennének, hogy megpróbálják ezeket lezárni a szovjet előrenyomulás elől. Világosnak tűnik
azonban, hogy ha ezeket az átjárókat lezárnák és a hidakat megsemmisítenék, a szovjet hadseregek (páncélos és gépesített
hadosztályok) előrenyomulását legfeljebb csak néhány hétig lehetne feltartóztatni, és akár egymillió német is meghalna a
robbanástól és a nukleáris fegyverek alkalmazásának mellékhatásaitól. Ilyen költségek mellett a németek valószínűleg inkább
nem védekeznének.
Valójában egyre valószínűbbnek tűnik, hogy egyre kevesebb fejlett ember fogja a nagyszabású háborút hatékony módszernek
tekinteni, hogy bármit is elérjen. Mit tudna egy nép háborúval megszerezni, amit nem tudna nagyobb biztonsággal és
kevesebb erőfeszítéssel más módon megszerezni? Valójában már maga az általános háború megnyerésének gondolata is
szinte elképzelhetetlen. Még azt sem tudjuk, mit értünk a "győzelem" alatt. Bármit is akart Németország, Japán és
Olaszország a második világháborúból, győzelemmel biztosan nem kapták volna meg; mégis a legjelentősebb részét
vesztéssel szerezték meg. A dicsőség, a hatalom és a gazdagság mind megszerezhető kevesebb erőfeszítéssel és nagyobb
biztonsággal nem háborús módszerekkel. Ahogy a tudomány és a technológia fejlődik, és ezzel a háborút egyre
borzalmasabbá teszi, úgy teszi lehetővé azt is, hogy más, erőszakmentes módszerekkel érjünk el minden olyan célt, amelyre a
háború irányulhat.
A politikai szervezetek (számunkra az államok) közötti kapcsolatok elsősorban politikai kapcsolatok, amelyek a hatalmon
alapulnak, és más ilyen entitások politikájának befolyásolásával foglalkoznak. Hajlamosak voltunk ezeket a kapcsolatokat
dichotómiákban látni, különösen az erőszakos és erőszakmentes háborús és békés módszerek közötti éles ellentétet.
Valójában azonban a politika befolyásolásának módszerei egy olyan spektrumot alkotnak, amelyben nincsenek jelentős
valódi szakadékok, és a felső határon lévő teljes atomháborútól kezdve a taktikai nukleáris fegyvereken és a hagyományos
fegyvereken át a taktikai nukleáris fegyvereken, majd az erőszakmentes politikai, társadalmi és gazdasági nyomásgyakorlás
különböző szintjein át a békés meggyőzés és a kölcsönös szívességek szintjéig, a gazdasági támogatásokig, sőt az
ajándékokig terjednek.
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Amikor Hruscsov lemondott mind a nukleáris háború, mind a hagyományos erőszak alkalmazásáról, és megígérte, hogy
békés versengéssel győzi le a Nyugatot, akkor három szintre osztotta a spektrumot, de valójában ez egy folyamatos spektrum,
amelynek felső végén 100 megatonnás bombák, a másik végén pedig olimpiai játékok, nemzetközi geofizikai évek és
külföldi gazdasági segélyek vannak. Amikor Hruscsov ezt a kijelentést tette, meg volt győződve arról, hogy a
Szovjetunió felülmúlhatja az Egyesült Államokat a békés verseny szintjén, mert szerinte képes lesz legyőzni az amerikaiak
előnyét a gazdasági fejlődésért folytatott versenyben, és ennek eredményeként a szocialista életmód lesz a modell, amelyet az
el nem kötelezett nemzetek utánozhatnak. A szocialista mezőgazdasági termelés kudarcai Oroszországban, Kubában,
Kínában és másutt, valamint a nagy diadalok ... Szocialista ... [és vegyes] gazdaságok Japánban, Európában és az Egyesült
Államokban hamarosan még Hruscsov támogatói számára is nyilvánvalóvá tették, hogy a szovjet esélyek a Nyugat felett a
békés versenyben való győzelemre igen csekélyek. Elképzelhető, hogy ez arra kényszeríthette a Kremlt, hogy Amerikaellenes tevékenységét a konfliktus magasabb szintjére, akár az erőszak szintjére emelje, bár valószínűleg pótcselekvéseken és
műholdakon keresztül, valamint harmadik fél területein (például Délkelet-Ázsiában, Afrikában vagy Latin-Amerikában).
A szovjet-amerikai konfliktus szintjének ilyen mértékű emelését megelőzendő, a Nyugatnak érdemes lenne megfontolnia
annak lehetőségét, hogy a Kremlnek az alacsonyabb, erőszakmentes szinteken néhány győzelmet szerezzen, különösen, ha ez
számunkra kevés költséggel elérhető. Érdemes lenne számunkra is elgondolkodni azon, hogy mik lehetnek Oroszország
valódi céljai. Nyilvánvaló, hogy a kommunista rendszer megőrzése Moszkva számára sokkal kívánatosabb lehet, mint Castro
sikere Kubában vagy a Kreml ellenőrzése Budapest felett. Így a Politbüró számára, most is, mint korábban Sztálin alatt, a
Kremlben való folyamatos ellenőrzés magasabb prioritást élvez, mint a világforradalom. A Nyugat segíthet az orosz
uralkodóknak abban, hogy megszerezzék azt, amit igazán akarnak (a saját belpolitikai hatalmukat), méghozzá kis költséggel,
cserébe azért, amit csak másodsorban akarhatnak (a kommunizmus terjeszkedését). Így Sztálinhoz hasonlóan vissza lehet
őket kényszeríteni a "szocializmushoz egy országban". Mivel Oroszországban nő a magasabb életszínvonal iránti hazai
kereslet, és egyre több a bizonyíték arra, hogy ez nagyobb valószínűséggel érhető el egy nem szocialista vagy vegyes
gazdaságban, vissza lehet kényszeríteni őket a "nem szocializmus egy országban" irányába, ha ez megerősíti saját
ellenőrzésüket a Kremlben, ami könnyen megtörténhet.
[Ez egy olyan zsarnoki rendszer megbékítésére és támogatására való felhívás, amely a 20. században több mint 180 millió
embert nyomott el, rabszolgasorba taszított és gyilkolt meg. A kommunista rendszert el kell törölni a föld színéről, nem pedig
kiépíteni, ahogyan a professzor úr a fenti stratégiában törekszik. Az amerikai népnek és a szabadságszerető embereknek
mindenütt erőteljesen szembe kell szállniuk az ilyen politikával].
Valójában egy ilyen folyamat már folyamatban van. A Szovjetunió nemzetközi ügyekben mindig is konzervatívabb és
kevésbé szélsőséges volt, mint amilyennek látszott vagy hangzott. Hruscsov csintalanságának nagy része, még külföldön is,
inkább belföldi, mint külföldi fogyasztásra irányult. Az 1945-1963 közötti időszakban a Szovjetuniót érintő 29 külügyi
válsághelyzetről készült nemrégiben készült tanulmány azt mutatja, hogy mindössze négyben voltak agresszívek,
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tizenegyben óvatosak, és tizennégyben inkább óvatosak, mint agresszívek. A négy agresszív a berlini, a magyar, az U-2-es
incidenssel és Kubával kapcsolatos volt. A tanulmány kimutatta, hogy a 29 válságból csak 8-at a Szovjetunió
kezdeményezett, míg 11-et az Egyesült Államok. A tanulmány általános következtetése az volt, hogy a szovjet politika egyre
konzervatívabbá válik, mivel elsősorban az államépítéssel és a már elért eredmények megtartásával foglalkoztak.
E folyamat folytatásának legfőbb bizonytalanságát a Kremlben a politikai utódlás problémája okozza, ami egy jelentős
kiszámíthatatlan tényező. Itt háromból kettő az esélye annak, hogy a szovjet politikában folytatódna a tendencia, mivel az
egy olyan utód esetét, aki visszafordítaná a konzervatívabb politikát, felülmúlja az azt fenntartó utód két esete, vagy egy
vitatott utódlás esete, amely megnehezítené az aktív szovjet külpolitikát. Tény, hogy a Szovjetunióban semmilyen politikának
nincsenek intézményes biztosítékai, mint ahogy az utódlásnak sincsenek. Az azonban világos, hogy a mérsékeltebb
külpolitika folytatására irányuló nyomás bármelyik utód alatt is erős lesz, most, hogy az oroszok egyre inkább meg vannak
győződve arról, hogy a jelenlegi eredményeiket érdemes megtartani, ahogy a belpolitikai javulásra irányuló nyomás
folytatódik, és ahogy a jövőre vonatkozó reményeik és elvárásaik egyre világosabban kirajzolódnak.
Így a szuperhatalmi semlegesítés (és az ezzel együtt járó nukleáris patthelyzet) a jövőben is folytatódni fog. Ebből három
következmény következik:
A szovjet-nyugati rivalizálás elmozdulása a konfliktus és a versengés alacsonyabb, kevésbé erőszakos szintjeire.
A két szuperblokk folyamatos szétesése, abból, hogy az egyes blokkok főhatalma képtelen erőt alkalmazni szövetségesei
ellen, mert el kell fogadnia az egyes blokkokon belüli növekvő sokféleséget, hogy a lehető legnagyobb mértékben megőrizze
a blokkon belüli egység látszatát. Ezt a folyamatot jól illusztrálják Moszkva nehézségei Kínával, Albániával és most
Romániával, vagy Washington gondjai De Gaulle-lal vagy latin-amerikai szövetségeseivel.
A semlegesek és az el nem kötelezett nemzetek növekvő függetlensége, mert szabadon cselekedhetnek a szovjet-amerikai
konfrontáció által felkavart zavaros vizeken.
Ezeknek a fegyverfejlesztésekben és technológiai változásokban gyökerező változásoknak kevésbé nyilvánvaló politikai
következményei vannak. A politika és a politika olyan módszerekkel foglalkozik, amelyekkel befolyásolni lehet mások
viselkedését az együttműködés, a beleegyezés vagy legalábbis a belenyugvás elérése érdekében. Nyugati világunkban a
hatalom jelentős mértékben az erőn (azaz a fegyvereken), és kisebb mértékben a gazdasági jutalmakon és az ideológiai
vonzalmon alapult. Más kultúrákban, például Afrikában, a politika jelentős mértékben más megfontolásokon alapul, mint
például a rokonság, a társadalmi kölcsönösség és a vallás. A nyugati államok rendszerén belüli fegyverváltások olyan
változásokat hoztak a politikai mintákban és szerveződésben, amelyek azzal fenyegetnek, hogy mélyreható változásokat
okoznak a politikai életben és valószínűleg a nyugati államok rendszerében is.
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A nyugati fegyverrendszerek növekvő támadó ereje sok évszázadon keresztül, a kilencedik századtól a huszadik századig
lehetővé tette, hogy egyre nagyobb területeken és egyre nagyobb számú népek felett kényszerítsenek engedelmességet.
Ennek megfelelően a politikai szervezetek (mint például az állam) nagyobb területek felett tudtak uralkodni, és így nyugati
világunkban egyre nagyobb méretűvé és kisebb létszámúvá váltak. Ily módon a politikai fejlődés
Európa elmúlt évezredes politikai fejlődése során több ezer feudális területből több száz fejedelemséggé, ezekből pedig több
tucat dinasztikus monarchiává, végül pedig egy tucatnyi vagy több nemzeti állammá olvadt össze. A több száz mérföldben
mérhető méretű nemzeti állam jelentős mértékben azon a tényen alapult, hogy a tizenkilencedik század fegyverrendszere,
amely a kézifegyverrel rendelkező, vasúton és szekéren közlekedő (vagy szállított) polgári katonákra épült, több száz
mérföldes körzetben is képes volt erőt alkalmazni. Ez sok esetben nagyjából akkorának bizonyult, mint az európai népek
nyelvi és kulturális csoportosulásai; és ennek megfelelően könnyűvé vált az államszerkezethez való hűség iránti népi
felhívást a nacionalizmusra (vagyis erre a közös nyelvre és kulturális hagyományra) alapozni. Azoknál kisebb területeket
lefedő nyelvek és kultúrák, amelyek felett a meglévő XIX. századi fegyver- és közlekedési rendszerrel lehetett uralkodni,
mint például a walesiek, a bretonok, a provence-iak, a baszkok, a katalánok, a szicíliaiak, az ukránok és mások, azáltal, hogy
nem váltak e domináns fegyveres-szervezett struktúrák valamelyikének központjává, politikai háttérbe szorultak.
Ahogy a fegyverek, a közlekedés, a kommunikáció és a propaganda technológiája tovább fejlődött, lehetővé vált az
engedelmesség kikényszerítése több ezer (és nem több száz) mérföldben mért területeken, és így a meglévő nyelvi és
kulturális csoportok által elfoglalt területeknél nagyobb távolságokon. Így szükségessé vált, hogy az állam iránti hűségre a
nacionalizmusnál szélesebb körű indokok alapján szólítsanak fel. Ez vezetett az 1930-as és 1940-es években a kontinentális
blokkok és az ideológiai állam (a nemzeti állam helyébe lépő) ideájához. Hitler és a japánok, valamint (sokkal kevésbé
tudatosan) az Egyesült Államok és Nagy-Britannia által felkarolt politikai szerveződés és a hűségre való felhívás e növekvő
mintája a második világháborúban szétzúzódott. A háború alatt azonban a technológiai fejlődés megnövelte azt a területet,
amelyen engedelmességet lehetett kikényszeríteni és beleegyezést lehetett szerezni. 1950-re Dulles és mások kéthatalmi
világról beszéltek, mintha a beleegyezést csak két hatalom tudná megszerezni, és mintha mindegyik félgömbnyi kiterjedésű
lenne. Nem így volt. Mert bár a hatalmi szervezetek területe kibővült, nem váltak félgömbszerűvé, és új ellensúlyozó
tényezők jelentek meg, amelyek az egész folyamat megfordulásával fenyegettek.
Ahelyett, hogy az 1950-es években a hatalom két központban összpontosult volna, amelyek mindkettő félgömbszerű
kiterjedésű volt, és 10 000 mérföldes távolságokon keresztül képesek voltak engedelmességet kikényszeríteni, a
szuperhatalmak 6000-8000 mérföldes távolságokon keresztül tudtak engedelmességet kikényszeríteni, jelentős zónát hagyva
maguk között. Ráadásul a valódi hatalmuk semlegesítése a szuperhatalmi szembenállásukban még nyilvánvalóbbá tette ezt a
közte lévő zónát, és gyengítette azt a képességüket, hogy a hatalmi központjaiktól (amelyek mondjuk Omahában és
Kujbisevben helyezkedtek el) 6000 mérföldön belül is engedelmességet érjenek el szélsőséges követeléseknek. Ebben a nem
egészen félgömbnyi szuperhatalmak közötti hatalmi résben jelentek meg az ütközőszegély neutrálisai.
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A helyzet azonban több volt ennél a földrajzi korlátozásnál. A hatalom természete is változott, bár ezt kevesen vették észre.
Az erő szerepe a politikában addig olyan mértékben volt hatékony, amilyen mértékben képes volt befolyásolni az emberek
elméjét és akaratát. Az új fegyverek azonban, mivel nagyobb hatótávolságra törekedtek, inkább tömegpusztító fegyverekké
váltak, mint a meggyőzés eszközeivé. Ha az ilyen fegyverek áldozatait megölik.
sem engedelmeskedni, sem beleegyezni. Így az új fegyverek nem a politikai hatalom, hanem minden hatalmi szervezet
megsemmisítésének eszközeivé váltak. Ez magyarázza, hogy minden érintett egyre vonakodik használni őket. Továbbá
hatótávolságuk és hatásterületeik az egyes emberek és különösen az egyes emberek elméje ellen teszik őket a legkevésbé
hatékonnyá. És végül, egy ideológiai államban az emberek elméje kell, hogy legyen a fő célpont. Bármely szervezetet mind a
mintaszerű kapcsolatok, mind az ideológia és a morál koordinál. Ha az előbbieket egyre inkább fenyegetik a pusztító
fegyverek, a szervezet úgy maradhat életben, ha decentralizálódik, és kevesebb hangsúlyt fektet a szervezeti kapcsolatokra,
és nagyobbat a morálra és a szemléletre. Így egyre amorfabbá és sebezhetetlenné válnak a modern pusztító fegyverekkel
szemben. Afrika népei többek között ezért nem fogékonyak a megatonnás bombák általi kényszerítésre. És a nyugati népek
vagy a szovjet népek kevésbé válhatnak fogékonnyá azáltal, hogy afrikanizálódnak.
Ez a folyamat még nem ment nagyon messzire, de már megfigyelhető, különösen az Egyesült Államok, Európa és a
Szovjetunió fiatalabb nemzedéke körében. A fiatalok számára mindhárom területen egyre nagyobb, ha csendes szkepticizmus
tapasztalható a hűségre és lojalitásra való általános, absztrakt felhívással szemben, és egyre nagyobb gondot jelentenek a
konkrét, személyközi kapcsolatok a helyi baráti és intim csoportokkal.
Van még egy másik elem is ebben az összetett képben. Ez is a fegyverekhez kapcsolódik. A fegyverek évezredes múltbeli
története azt mutatja, hogy a politikai egységek bizonyos időszakokban azért lettek nagyobbak, mert az uralkodó
fegyverrendszerekben a támadás ereje megnőtt, és hogy azok az időszakok, amelyekben a védelmi fegyverek váltak
uralkodóvá, azok voltak azok, amelyekben a politikai egységek területileg kicsik maradtak, vagy még kisebbek lettek. A
várak növekvő ereje a Kr. e. 1100 körüli időszakban, illetve kb.
Kr. u. 900 körül a politikai hatalom annyira decentralizálódott, és a hatalmi egységek olyan kicsivé váltak, hogy minden
hatalom magánhatalom lett, és az állam mint a politikai szervezet általános formája eltűnt. Így keletkezett az úgynevezett
"sötét középkor" i. e. 1000 vagy i. sz. 1000 körül.
A jövőben nem számítunk a védelmi hatalom ilyen szélsőséges növekedésére, de a védelmi fegyverek hatalmának bármilyen
növekedése megállítaná a hatalmi területek méretének növekedését, és idővel megfordítaná ezt a tendenciát. Így az ilyen
hatalmi egységek számának növekedése és méretének csökkenése következne be, amely tendencia az elmúlt húsz évben az
ENSZ-tagállamok számának nagymértékű növekedésében már most is megfigyelhető. A meglévő fegyverek védelmi
erejének drasztikus növekedése még nem mutatható ki meggyőzően, de a gerillaerők növekvő képessége funkcionális
önállóságuk fenntartására határozott határokat mutat a mai fegyverek támadó erejének. A gerillaerők működőképességének
bármilyen drasztikus növekedése a meglévő fegyverek védelmi erejének ilyen mértékű növekedését jelezné, ez pedig a
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központi hatalommal szembeni ellenállási képességet, és ezáltal a kiscsoportos szabadságjogok fenntartásának és
megvédésének képességét jelezné.
A védelmi fegyverek erejének ilyen mértékű növekedése, és az ebből következő politikai hatalom decentralizációja számos
más változást is megkövetelne, például a gazdasági termelés decentralizációját. Ez valószínűleg nagyon valószínűtlennek
tűnik számunkra, akik az őrjöngő
elektronikus forradalom és az űrverseny fékevesztett gazdasági terjeszkedésében élünk, de legalábbis elképzelhető. Egy ilyen
változáshoz bőséges, szétszórt ipari energiaforrásra, valamint bőséges és szétszórtan elhelyezkedő anyagok ipari előállítására
lenne szükség. Ezek nem tűnnek teljesen valószínűtlen lehetőségeknek. Például a fosszilis tüzelőanyagok jelenlegi fő
energiaforrásként való felhasználásáról a napenergia közvetlen felhasználására való áttérés sok kis helyi
energiaakkumulátorban bőséges decentralizált energiaellátást biztosíthatna. Távolabbi lehetőség lehet az árapály, az óceánok
hőmérsékletének eltérése vagy akár a szél felhasználása. Esetleg a nukleáris energia felhasználásának valamilyen fejlesztése,
vagy mindenekelőtt a közönséges vízben lévő oxigén és hidrogén olcsó szétválasztásának valamilyen módszere, amely talán üzemanyagcellák révén - energiát szabadíthat fel, amint újraegyesülnek.
Egy ilyen decentralizált energiaforrást, ha kifejlesztik, fel lehetne használni egy decentralizált ipari rendszer kiépítésére,
amely cellulózt vagy szilíciumot használna nyersanyagként a műanyag- és üvegtermékek (beleértve az üvegszálakat is)
gazdaságos előállításához. Ez a két, a növényzetben és a homokban megtalálható nyersanyag a világon a leggyakrabban
előforduló anyagok közé tartozik. Ilyen alapon, a gerillafegyverek taktikájának megfelelő fejlesztésével a központi parancsok
helyi területeken való érvényesítésének költségei olyan magasra emelkedhetnek, hogy a politikai decentralizáció és a helyi
autonómiák (beleértve a helyi szabadságjogokat is) jelentős folyamata alakulhat ki, megfordítva ezzel a nyugati
hagyományban mintegy ezer éve tartó politikai centralizációs folyamatot.
Ebben a folyamatban jelentős szerepet játszhat egy jelentős, nem nukleáris elrettentés megjelenése. Ez már létezik, de
nyilvánosan nem tárgyalják, mert olyan nagy veszélyt jelent a fennálló világpolitikai struktúrára. Ez a biológiai és vegyi
fegyverek (BCW) létezésében rejlik, amelyek ugyanolyan pusztító hatásúak lehetnek, mint a nukleáris fegyverek, és
előállításukhoz vagy alkalmazásukhoz nem szükséges gazdag vagy bonyolult ipari rendszer. Így ezek a kevésbé fejlett ipari
nemzetek számára könnyebben elérhetőek vagy felhasználhatóak, de ezek a nemzetek nem kutatják őket jelentős mértékben,
mert fegyverként hatékonyabbak lehetnek az ilyen elmaradott nemzetek ellen. Ugyanakkor a fejlettebb nemzetek is haboznak
nyilvánosságra hozni az ilyen fegyverek létezését, mert nincs biztosíték arra, hogy bár az elmaradott nemzetek számára
könnyen elérhetőek, nem lehetnek viszonylag hatékonyak a fejlett nemzetek ellen.
Ennek a kapcsolatnak a jelentőségét nagyrészt a Vörös Kínával kapcsolatban láthatjuk. Ez a
... ellenség már felrobbantott valamilyen nukleáris eszközt, és a következő néhány évben nukleáris fegyverrel fog
rendelkezni, de ez kevés potenciális veszélyt jelent számunkra, mivel nem lesz hatékony nagy hatótávolságú
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hordozóeszközük. Másrészt viszont potenciálisan nagy a fenyegetésük ezzel a szövetségeseink, például Japán vagy a Fülöpszigetek ellen, vagy az a képességük, hogy már most is tömeges hadseregükkel veszélyeztetik az indiai, délkelet-ázsiai vagy
koreai érdekeinket. Egy ilyen fenyegetéssel szemben nukleáris rakétáink viszonylag gyengék, mert Kína túlságosan szétszórt
és decentralizált ahhoz, hogy létfontosságú célpontokat kínáljon. Másrészt Kína sebezhetősége a biológiai hadviselés
fenyegetésével szemben nagyon nagy. Ez magyarázza az amerikai "baktériumháború" elleni hisztérikus támadásaikat a
koreai háború alatt. A szó pánikot kelt bennük, és jogosan, hiszen kritikusan sebezhetőek az általunk használt ilyen
fegyverekkel szemben. A búzarozsda és a rizsrozsda vírusát, különösen a kínai típusú növényekre virulens változatokban,
viszonylag könnyen, nagy mennyiségben, fontonként jóval 40 dollár alatti áron lehet előállítani. Terjedés
a földeken az éves növekedési ciklus megfelelő időpontjában, ezeknek a növényeknek akár 75 százalékát is elpusztíthatnák.
És nincs hatékony védekezés. Ennek következtében a kínaiak élelmiszer-bevitele a napi kb. 2200 kalóriáról, ami nem sokkal
haladja meg a létminimumot, kb. 1300 kalóriára csökkenne. Ha a kínaiak ezt megengednék, akkor kevés olyan erős emberük
lenne, aki képes lenne a védelmi munkában dolgozni, akár a harci területeken, akár az ipari üzemekben. Ha szigorú
fejadagolással próbálnák a nélkülözhetetlenebb védők élelmiszer-bevitelét fenntartani, és sok gyermeknek, öregnek és nőnek
semmit sem hagynának, akkor egy éven belül mintegy 50 millióan halnának meg alultápláltság miatt. A fegyveres erők,
amelyek még mindig nagyrészt paraszti eredetűek, nem engednének meg egy olyan fejadagrendszert, amely a falvakban élő
családjaikat halálra ítélné, és a rezsim ellen fordulnának, különösen, ha a kínai néphez eljutna egy amerikai ajánlat, hogy a
kínaiak egy kínai kapituláció után amerikai élelmiszerfelesleggel táplálják a kínaiakat.
Nagyon nagy a veszélye annak, hogy az ilyen fegyverek általánossá válnak, vagy akár közismertté válnak a világ népei
között, beleértve a kevésbé fejlett nemzeteket is, ami lehetőséget nyit mindenféle politikai zsarolásra vagy akár csak
felelőtlen fenyegetésre. Az új vegyi fegyverek által jelentett párhuzamos veszély még ennél is borzalmasabb. A jelenleg az
Egyesült Államokban rendelkezésre álló ideggázok egyike olyan erős, hogy egy kis cseppje az ember ép bőrén néhány
másodperc alatt halált okozhat. Ráadásul sok ilyen BCW-fegyver olcsó, és könnyebb őket előállítani, mint irányítani. A
legtöbbet bármely jól felszerelt konyhában vagy közönséges laboratóriumban el lehet készíteni, a legfőbb korlátot a nehéz
biztonsági óvintézkedések jelentik. De ha ez utóbbiak kezelhetők lennének, és ha a hordozórendszerek (amelyeknek egyes
esetekben nem kell többnek lenniük, mint a mezőkön vagy városi víztározókban sétáló embereknek) beszerezhetők lennének,
a BCW fegyverek elrettentő hatása sokkal nagyobb lehetne, mint a nukleáris fegyvereké jelenleg, és sokkal kevésbé lenne
kiszámítható és előrelátható, mivel nem korlátozódnának, mint a nukleáris fenyegetés, az erősen iparosodott nemzetekre. Ez
hozzájárulhatna a hatalom már említett decentralizációjához...
Ennek az összetett képnek egy másik jelentős eleme az Egyesült Államok és a Szovjetunió párhuzamos pályák felé való
közeledése. Ezt természetesen egyik fél fanatikus pártolói sem hajlandók elismerni. Ez három irányból ered: (1) a két állam
között abszolút érdekkonvergencia van, amint azt mindjárt jelezni fogjuk; (2) a két ország struktúrája bizonyos mértékig
hasonló módon változik; és (3) mint az egyetlen szuperhatalom, amely képes azonnali megsemmisítést okozni vagy kapni, ez
a két ország bizonyos mértékig külön áll a többi államtól, és egy osztályban van egymással. Az utolsó pont szinte
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nyilvánvaló, hiszen világosnak kell lennie, hogy csak ez a kettő hajlandó versenyfutásra a Holdra, vagy szinte kielégíthetetlen
igényük van matematikusokra vagy űrkutatókra, vagy az elszegényedett semlegesek úgy tekintenek rájuk, mint akik
kötelesek gazdasági segítséget nyújtani az utóbbiak törekvéseihez.
A két szuperhatalom érdekeinek közeledése nagyrészt a másik két tényezőből fakad. Ezek a közös érdekek a legkülönfélébb
dolgokat foglalják magukban, mint például a nukleáris fegyverek további államokra való kiterjesztésének korlátozása, a
semleges nemzetek gazdasági igényeinek korlátozása, különösen azáltal, hogy nem engedik, hogy az egyik szuperhatalom a
másik ellen licitáljon; a nukleáris kísérletek befejezése, az űrverseny lassítása,
a kis és elmaradott országok növekvő többségének közelgő dominanciája az ENSZ-ben, a vörös Kína növekvő agresszivitása,
Németország egyesítése, a népességrobbanás felgyorsulása az elmaradott területeken, és még sok más.
Az érdekek ezen konvergenciájával párhuzamosan a struktúrák növekvő párhuzamossága is megfigyelhető: (1) Annak
ellenére, hogy a két ország politikai életének elméletei és megjelenési formái nagyban különböznek egymástól, a két ország
egyre inkább nem a pártpolitika vagy a politikai gyűlésen hozott hy döntés révén jut el a legalapvetőbb döntésekhez, hanem a
nagy lobbiblokkok változó nyomása révén, amelyek a színfalak mögött zajló, jórészt rejtett kapcsolatok révén hatnak
egymásra. (2) Ezek a nyomások elsősorban a gazdasági erőforrásoknak az adóügyi és költségvetési mechanizmusokon
keresztül történő elosztását érintik a gazdaság három egymással versengő ágazata között, amelyek a fogyasztással, a
kormányzati kiadásokkal (főként a védelemmel) és a tőkeberuházásokkal foglalkoznak. (3) Társadalmi szempontból a trójai
társadalmak hasonló elitkörforgáson mennek keresztül, amelyben az oktatás a társadalmi felemelkedés legfőbb kapuja, és
amely zsúfolásig tele van a társadalom alsó (de nem legalsó) rétegéből (ami a kispolgárságnak vagy az alsó középosztálynak
felel meg) érkező jelentkezőkkel, de viszonylag kevesebb sikeres jelentkezőt fogad a felső (de nem legfelső) csoportból,
akiknek szülei már az uralkodó struktúrában helyezkedtek el. (4) Mindkét országban a képzett szakemberek és technikusok,
ennek az oktatási folyamatnak a következményeként, felváltják a politikai személyiségeket vagy más társadalmi csoportokat,
különösen a politikai szakembereket. Mindkettőben a katonai vezetők, bár a hatalom birtoklása révén legfőbb befolyásra
alkalmasak, személyes manipulációk révén másodlagos szinten tartják magukat. (5) Mindkét országban növekszik a
tekintéllyel, az elfogadott ideológiákkal és a bevett jelszavakkal szembeni intellektuális szkepticizmus, amelyet a kielégítő
kiscsoportos, személyközi kapcsolatok szükségességének növekvő hangsúlyozása vált fel.
A fegyverek és a politika mindazon bonyolult összefüggéseinek eredményeként, amelyeket eddig említettünk, nagyon
valószínűnek tűnik, hogy a jövő nemzetközi kapcsolatai az általunk ismert világból, amelyben a háború járványszerű és
totális volt, egy olyan világ felé fognak elmozdulni, amelyben a konfliktus endémiás és ellenőrzött. A totális hadviselés
megszűnése azt jelenti, hogy a korlátlan célokért (feltétel nélküli megadás, totális győzelem, az ellenfél rendszerének és
társadalmi rendszerének megsemmisítése) folytatott, totális pusztító fegyverekkel és az erőforrások - beleértve az embereket
is - teljes mozgósításával vívott háború megszűnik, és az állandó, rugalmas, ellenőrzött konfliktus állapota következik be,
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korlátozott, konkrét és változó célokkal, amelyeket a különböző nyomás korlátozott alkalmazásával próbálunk elérni,
amelyet bármely más állam ellen alkalmazunk, amelynek viselkedését befolyásolni kívánjuk.
Egy ilyen ellenőrzött konfliktus számos változást vonna maga után a hozzáállásunkban és viselkedésünkben:
Nincs hadüzenet, és nem szakítjuk meg a diplomáciai kapcsolatokat az ellenféllel, hanem folyamatos kommunikációt
folytatunk vele, bármilyen intenzitást is érjen el a konfliktus.
Annak a gondolatnak az elfogadása, hogy az ellenféllel való konfliktus bizonyos területek, tevékenységek, egységek vagy
fegyverek tekintetében nem feltétlenül jár konfliktussal vele más területek, tevékenységek, egységek vagy fegyverek
tekintetében.
A katonai megfontolások és általában az erő alkalmazása mindig alárendelt lesz a politikai megfontolásoknak, és a politika
részeként a politika egészének összefüggésében fog működni.
A fegyveres erőknek teljes mértékben professzionálisnak, kiképzettnek és pszichológiailag felkészültnek kell lenniük arra,
hogy bármilyen feladatot olyan mértékben és szinten hajtsanak végre, ahogyan azt a fennálló politikai hatóságok elrendelik,
anélkül, hogy a harcot olyan intenzitási szintre kívánnák vinni, vagy önálló erőfeszítéseket tennének, amelyek nem állnak
összhangban a fennálló politikával és politikai megfontolásokkal.
Mindenkor teljes mértékben képesnek kell lenni a hadviselés szintjének a politikai kontextus szempontjából szükségesnek
tűnő eszkalálására vagy de-eszkalálására, valamint arra, hogy az ellenfélnek jelezzék a döntésüket, hogy bármelyikre is
kerüljön sor, és ez irányadó legyen a válaszlépésekhez.
Az erőszak és a hadviselés befejezésének szintjére történő de-eszkaláció képességének mind pszichológiai, mind eljárási
szempontból lehetségesnek kell lennie, még akkor is, ha a konfliktus alacsonyabb, nem erőszakos szinteken - például
gazdasági vagy ideológiai konfliktus - folytatódik.
Léteznie kell a fegyverek, valamint a gazdasági, politikai, társadalmi és szellemi nyomásgyakorlás teljes palettájának,
amelyet bármely különböző állammal való konfliktusban fel lehet használni azon konkrét és korlátozott célok biztosítására,
amelyek a nemzetközi politika valódi céljaivá válnának egy ellenőrzött konfliktus időszakában.
A módszerek között, amelyeket egy ilyen időszakban fel kell készülnünk alkalmazni, szerepelnie kell a diplomáciai vagy
hallgatólagos megállapodásnak bármely más állammal, beleértve a Szovjetuniót vagy Vörös Kínát is, hogy párhuzamos vagy
közös célokra törekedjünk a világban. Ez akkor lesz lehetséges, ha minden cél olyan konkrét célokra korlátozódik,
amelyekről minden állam elismeri, hogy nem végzetesek az ő általános helyzetére és rendszerére nézve, és amelyekkel az
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egyik konkrét célt egy másik ellenében, akár hallgatólagosan is, el lehet cserélni. Ez kettős okból válik majd lehetővé: a
harcoló erők professzionalizálása és a szuperhatalmak gazdaságainak növekvő termelékenysége nem fogja megkövetelni sem
a második világháborúban szükséges teljes pszichológiai, sem a majdnem teljes gazdasági mozgósítást.
Mindez a háború és a béke közötti különbség elmosódását jelenti, és a helyzet mindenkor a szorosan ellenőrzött konfliktus
helyzete lesz. Ily módon az endemikus konfliktusokat elfogadják, hogy lehetőség szerint elkerüljék a járványos totális
háborút. A változás azért válik lehetővé, mert minden állam végső politikája az életmód és a fennálló rendszer megőrzése
lesz, a lehető legnagyobb cselekvési szabadsággal. Ezek a célok megtarthatók az ellenőrzött konfliktusban, de a totális
háborúban minden érintett elveszíti őket.
A nemzetközi erőviszonyok egész mintázatának e változása ellenére a Szovjetunió még hosszú ideig az Egyesült Államok
legfőbb ellenfele marad, és erre a helyzetre nincs igazi megoldás mindaddig, amíg Eurázsia szárazföldi tömegén, lehetőleg az
egyesült Nyugat-Európában nem emelkedik fel egy új, független szuperhatalom. Az alapvető különbségek
az Egyesült Államok és a Szovjetunió között még sokáig fennmaradnak. Ezek kritikusak, és a következőket foglalják
magukban: (1) alapvető szemléletbeli különbség, amelyben a nyugati szemlélet a sokszínűségen, relativizmuson,
pluralizmuson és társadalmi konszenzuson alapul, míg az orosz szemlélet az egymással versengő vélemények szűk körén és a
tudás kevés változatosságán, valamint monolitikus, intoleráns, merev, egységes, abszolút és tekintélyelvű; (2) a gazdasági
fejlettségi fokozatok közötti különbség, amelyben ők lelkes várakozással tekintenek a jóléti jövő elé, míg mi már
megtapasztaltuk a jóléti társadalmat, és egyre inkább kiábrándulunk belőle; (3) az a tény, hogy az amerikai gazdaság
egyedülálló, mert ez az egyetlen olyan gazdaság, amely már nem a szűkös erőforrások alapján működik. Lehet, hogy a
szűkös erőforrások keretein belül van, de ez a keret olyannyira tágabb, mint a rendszer egyéb korlátozó jellemzői
(nevezetesen az adóügyi és pénzügyi berendezkedés), hogy maga a rendszer nem az e tágabb keret által meghatározott
korlátok között működik.
A harmadik megkülönböztetés abban a tényben érhető tetten, hogy más gazdaságokban, amikor a gazdaság számára további
igények merülnek fel, kevesebb erőforrás áll rendelkezésre alternatív felhasználásra. Az amerikai rendszerben azonban, a
jelenlegi formájában, a további új igények általában azt eredményezik, hogy több erőforrás áll rendelkezésre alternatív
célokra, nevezetesen fogyasztásra.
Így, ha a Szovjetunió az űrtevékenység jelentős növelését vállalná, az orosz fogyasztási szint emelésére rendelkezésre álló
erőforrások csökkennének, míg Amerikában az űrköltségvetés bármilyen növekedése a fogyasztás szintjének növekedését is
eredményezi. Ez utóbbi esetben azért teszi ezt, mert a megnövekedett űrkiadások olyan vásárlóerőt biztosítanak a
fogyasztáshoz, amely a kihasználatlan amerikai termelőkapacitásból korábban nem használt erőforrásokat tesz elérhetővé.
Ez a kihasználatlan termelőkapacitás azért létezik az amerikai gazdaságban, mert gazdasági rendszerünk szerkezete olyan,
hogy a pénzáramlásokat további kapacitások (beruházások) előállításába irányítja anélkül, hogy tudatos tervezési folyamatot
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vagy bárkinek a termelőkapacitás növelésére irányuló valódi vágyát észlelnénk. Ez azért van így, mert rendszerünk bizonyos
intézményei (mint például a biztosítások, nyugdíjalapok, társadalombiztosítási kifizetések, fel nem osztott vállalati
nyereségek és hasonlók) és bizonyos egyének, akik személyesen profitálnak a nem saját pénzeszközök beruházásba történő
áramlásából, továbbra is a beruházások növelésén fáradoznak, még akkor is, ha nincs valódi vágyuk a termelési kapacitás
növelésére (sőt, sokan elítélik ezt). A Szovjetunióban ezzel szemben az erőforrásokat tudatos tervezési folyamat révén a
termelőkapacitás növelésére fordítják, mégpedig azon az áron, hogy csökkentik a rendszerükben a fogyasztásra vagy a
kormány számára (nagyrészt a védelemre) rendelkezésre álló erőforrásokat.
Így a "költségek" szó jelentése és a gazdasági erőforrások mozgósíthatóságának korlátozása a mi rendszerünkben teljesen
más, mint a szovjet rendszerben és a legtöbb más rendszerben. A szovjet gazdaságban a "költségek" valós költségek,
amelyek a szűkös erőforrások kiutalásában mérhetők, amelyeket másképp is fel lehetett volna használni. Az amerikai
rendszerben a "költségek" olyan fiskális vagy pénzügyi korlátozások, amelyeknek kevés közük van a szűkös erőforrások
felhasználásához, vagy akár a rendelkezésre álló (és ezért nem szűkös) erőforrások felhasználásához. Ennek az az oka, hogy
az amerikai gazdaságban a fiskális vagy pénzügyi korlát alacsonyabb, mint a valós erőforrások által meghatározott korlát, és
ezért, mivel a pénzügyi korlátok úgy működnek, mint a
gazdasági tevékenységeink korlátjaként működnek, nem jutunk el arra a pontra, ahol tevékenységeink a valós erőforrások
korlátai által megszabott korlátokkal találkoznak (kivéve ritkán és rövid időre a technikailag képzett munkaerő tekintetében,
amely a legkorlátozottabb erőforrásunk).
Ezek a különbségek a szovjet és az amerikai gazdaságok között: (1) az utóbbiban vannak beépített, önkéntelen,
intézményesített beruházások, amelyek az előbbiből hiányoznak, és (2) az utóbbiban a gazdasági tevékenység sokkal
alacsonyabb szintjén vannak fiskális korlátok, amelyek a szovjet rendszerből szintén hiányoznak. Így a nagyobb védelmi
tevékenység a Szovjetunióban reálköltségekkel jár, mivel nyomást gyakorol a korlátozott reálforrások által meghatározott
plafonra, míg az amerikai védelmi vagy űrtevékenység nagyobb aktivitása pénzt szabadít fel a rendszerben, ami felfelé
nyomja a mesterséges pénzügyi plafont, közelebb nyomva azt a magasabb és távoli plafonhoz, amelyet az amerikai gazdaság
reálforrás-korlátja határoz meg. Ezáltal elérhetővé válik a rendszerünkben a pénzügyi plafon és a valós erőforrások plafonja
között meglévő kihasználatlan termelőkapacitás; nemcsak a gazdaság azon kormányzati szektora számára teszi elérhetővé
ezeket a kihasználatlan forrásokat, amelyből a kiadások közvetlenül származnak, hanem a felszabaduló források egy részét
fogyasztásra és további tőkeberuházásokra is felhasználhatóvá teszi. Emiatt az Egyesült Államokban az olyan kormányzati
kiadások, mint a védelem vagy az űrkutatás, a gazdaság mint egész szempontjából egyáltalán nem járhatnak valós
költségekkel. Valójában, ha az ilyen dolgokra (vagyis a védelemre stb.) fordított kiadások által használatba vett
kihasználatlan kapacitások mennyisége nagyobb, mint a kiadások alapjául szolgáló szükséglet kielégítéséhez szükséges
erőforrások, akkor a fogyasztásra vagy beruházásra rendelkezésre bocsátott, fel nem használt erőforrások mennyisége
nagyobb lesz, mint a kormányzati kiadásokhoz felhasznált erőforrások mennyisége, és ez a további kormányzati erőfeszítés
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reálértéken egyáltalán nem kerül semmibe, hanem negatív reálköltséget von maga után. (A vagyonunk az erőfeszítéssel
növekedni fog.)
Ennek a furcsa és gyakorlatilag egyedülálló helyzetnek az alapja abban keresendő, hogy az Egyesült Államokban még a
legtermékenyebb éveinkben is nagy mennyiségű kihasználatlan termelőkapacitás áll rendelkezésre. 1962 második
negyedévében termelési rendszerünk a jólét igen magas szintjén működött, mégis mintegy 12 százalékkal a kapacitás alatt
működött, ami évi 73 milliárd dollár veszteséget jelentett. Ily módon az 1953 elejétől 1962 közepéig tartó teljes időszakban
termelési rendszerünk 387 milliárd dollárral a kapacitás alatt működött. Így, ha a rendszer a kapacitás közelében működött
volna, a kilenc év alatt a védelmi erőfeszítéseink szinte semmibe sem kerültek volna nekünk, az áru- vagy
kapacitásveszteséget tekintve.
Az amerikai gazdaság e sajátos jellege azon a tényen alapul, hogy az erőforrások felhasználása olyan áramlási vonalakat
követ a gazdaságban, amelyeket nem mindenütt tükröznek a vagyonra (azaz a pénzre) vonatkozó követelések megfelelő
áramlási vonalai. Általában a mi gazdaságunkban a vagyonnal szembeni követelések áramlási vonalai olyanok, hogy nagyon
nagy volumenű megtakarítást és meglehetősen nagy volumenű beruházást biztosítanak, még akkor is, amikor senki sem akar
igazán új termelőkapacitást; a fogyasztói vásárlóerő nem megfelelő áramlását is biztosítják, a fogyasztói javak áramlását
vagy potenciális áramlását tekintve; de nagyon korlátozott, élesen ellenőrzött és gyakran rosszul irányított pénzáramlást
biztosítanak az erőforrások felhasználásához, hogy kielégítsék a háromszektorú gazdaságunk kormányzati szektorának
szükségleteit. Ennek eredményeképpen torz erőforrás-felhasználási mintáink vannak a gazdaságunkban, sok területen
túlberuházással, egyik helyen túltömött fogyasztókkal, másik helyen elszegényedett fogyasztókkal
a szociális szolgáltatások drasztikus alulellátottsága, és olyan széleskörű szociális szükségletek, amelyekre nincsenek állami
források. A Szovjetunióban a pénzáramlás meglehetősen jól követi a reáljavak és erőforrások áramlását, de ennek
következtében a nyomás közvetlenül az erőforrásokra nehezedik. Ezek a nyomások azt jelentik, hogy a megtakarítások és a
beruházások közvetlenül ütköznek a fogyasztással és a kormányzati szolgáltatásokkal (beleértve a védelmet is), ami a
kormányt súlyos közvetlen feszültségek alá helyezi, mivel a magasabb életszínvonal iránti igényeket csak a beruházások, a
védelem, a világűr vagy más kormányzati kiadások visszafogásával lehet kielégíteni.
A világ számos országa, különösen az elmaradottak, rosszabb helyzetben vannak, mint a Szovjetunió, mert a fogyasztói javak
növelésére irányuló erőfeszítéseikhez szükség lehet olyan megtakarításokon alapuló beruházásokra, amelyeket a fogyasztás
rovására kell felhalmozni. Sok területen, mint azt Ázsiában, a mediterrán térségben és Latin-Amerikában láttuk, a
megtakarításokat strukturális pénzáramlások révén halmozzák fel, de nincsenek intézményi áramlások a beruházások felé,
kevés az ösztönző vagy motiváció a beruházásokra, és a gazdaság mindhárom szektorban lemaradásban van.
E feltételek legfőbb következményeként a "van" és a "nincs" nemzetek közötti ellentét még inkább ki fog szélesedni. Ez a
világ többi része számára nem lenne nagy jelentőségű, ha az elmaradott területek népei, meglovagolva a "növekvő elvárások
1067

válságát", nem lennének egyre kevésbé hajlandóak a szegénységbe süllyedni, mint elődeik. Ugyanakkor a szuperhatalmi
patthelyzet növeli ezeknek a nemzeteknek a képességét arra, hogy semlegesek legyenek, hogy tényleges hatalmukhoz képest
semmilyen viszonyban ne legyen befolyásuk, és hogy olykor felelőtlenül cselekedjenek. Ezek a területek lesznek a jövőben a
valódi bajok fő forrásai, mert az Egyesült Államok és a Szovjetunió (vagy akár Vörös Kína) közötti összecsapások
valószínűleg nem közvetlen érdekellentétekből, hanem a semlegesek feletti konfliktusokból adódhatnak.
Ezeknek a semlegeseknek és az elmaradott területek más népeinek akut problémái vannak. Ezekre a problémákra léteznek
megoldások, de az elmaradott nemzetek valószínűleg nem fogják megtalálni őket. Amint máshol már jeleztük, a fő
problémáik három: (1) ... korlátozott élelmiszerellátás; (2) a politikai stabilitás problémái, különösen a politikai célok és a
meglehetősen eltérő fegyverkezési minták közötti kapcsolat; és ( 3 ) a konstruktív és nem a destruktív szemléletmód
megszerzésének problémája. Az Egyesült Államok ... [... érdekelt abban, hogy ezek a problémák megoldásra találjanak.
Általában ezek az elmaradott nemzetek nem tudják követni az amerikai mintákat, és vonzódnak a szovjet rendszerhez annak
ellenére, hogy annak súlyos ára van a személyes szabadságjogok elvesztésében. Nem rendelkezünk sem olyan tudással, sem
olyan befolyással, amely lehetővé tenné számunkra, hogy lépéseiket kívánatosabb utakra tereljük, mint amilyeneket Japán
követett.
A politikai életben a következő nemzedék alatt bekövetkező egyik nehezen dokumentálható fejlemény a modern szuverén
állam természetével kapcsolatos. Mint oly sok más, a XVII. századból származó kulturális örökségünk, például a nemzetközi
jog és a puritanizmus, ez is olyan mélyreható változáson mehet keresztül, amely megváltoztatja a természetét. Ahogyan
Nyugat-Európában az elmúlt három évszázadban értelmezték, az állam a szuverén hatalom területi alapon történő
megszervezése volt. A "szuverén" azt jelentette, hogy az állam (vagy az uralkodó) legfelsőbb jogi hatalommal rendelkezett
szinte mindenre, amit közügynek tekintettek, és ez a
hatalom közvetlenül az alattvalóra (vagy polgárra) hatott, közvetítők vagy puffertestületek nélkül, és mindezt a görög
kétértékű logikára jellemző dualista hatalmi antitézisben tette, amelyet a XVII. században szinte mindenre alkalmaztak. E
szuverén rendszer részeként feltételezték, hogy a tulajdonjog és az állandó társulási jogok nem természetesek vagy
örökkévalóak, hanem a szuverén hatalom juttatásaiból fakadnak. Így a földtulajdonhoz az állam elismerésére volt szükség
okirat vagy okirat formájában, és egyetlen társaság sem létezhetett, kivéve az uralkodó alapító okiratában vagy hallgatólagos
hozzájárulásával.
Ezenkívül a területen minden polgár ugyanazon szuverén hatalomnak volt alárendelve. Ez utóbbi - ahogyan
hagyományainkban még mindig nagyrészt - az erő (katonai), a gazdasági jutalmak és az ideológiai egységesség keverékéből
állt. A közhatalomnak ez a felfogása korántsem általános a világon, és erős jelek mutatnak arra, hogy Nyugaton talán
változik. A társaságok léteznek, és az istenség (halhatatlanság) legkorábbi jelével rendelkeznek, és - ahogyan a nem szuverén
középkorban is - olyan menedékhelyekké váltak, ahol az egyének a szuverén állam hatókörétől védve működhetnek. A
lakóhely és az állampolgárság közötti, egykor szinte általános egyenlőség gyengülhet. Ha az ideológiai állam továbbfejleszti
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valószínűsíthető jellemzőit, akkor a különböző ideológiájú és így különböző hovatartozású személyek ugyanazon a területen
keveredhetnek. A menekültek és a letelepedett külföldiek száma a legtöbb országban növekszik.
Ráadásul a legkülönfélébb hagyományokkal rendelkező népek ilyen sokféleségének az Egyesült Nemzetekbe való
beilleszkedése is hozzájárul ehhez a folyamathoz. Láttuk, hogy a hagyományos Kína nem erőszakkal, jutalmakkal vagy akár
ideológiával gyakorolta a hatalmat alattvalói (a parasztok) túlnyomó többségén, hanem a család és a nemesség
közvetítésével, társadalmi nyomásgyakorlással. Hasonlóképpen Afrikában a hatalom egészen más jellegű volt, mint a
hagyományos európai államban, és inkább a rokonságon, a társadalmi kölcsönösségen és a valláson alapult. Amikor az
afrikai bennszülöttek összejöttek, hogy politikai vitákat csatában rendezzenek, ez nem a katonai erő összecsapása volt, mint
Európában, a kérdés eldöntésére; inkább arra adott lehetőséget, hogy a szellemi entitások jelezzék az ügyben hozott
döntéseiket. Amint az egyik oldalon megjelent néhány áldozat, ezt annak jeleként vették, hogy az érintett szellemek az adott
oldal számára kedvezőtlen döntést hoztak, és ennek megfelelően az áldozatok társai megtörtek és elfutottak, átadva a terepet
a másik oldalnak. A középkori bírósági tárgyaláshoz hasonlóan hy csata vagy megpróbáltatás útján, ez nem egy vita
erőszakos rendezésére tett kísérlet volt, hanem arra irányult, hogy egy szellemi entitásnak lehetőséget adjanak arra, hogy
felfedje döntését.
Talán erőltetettnek tűnhet azt várni, hogy államunk engedjen a vallási, mágikus vagy spirituális hatások ilyen jellegű
bevezetésének, de aligha lehet kétséges, hogy az olyan társadalmi nyomás, mint amilyet Kínában gyakoroltak, a jövőben
egyre nagyobb befolyással lesz hatalmi struktúráinkra.
Valószínűnek tűnik az is, hogy a közvetítők használatának bizonyos fokú újjáéledése várható a szuverén hatalomnak az
átlagemberekre gyakorolt hatásának megszüntetése vagy gyengítése érdekében. Ez a politikai hatalom szerkezetében a
föderalizmus növekedését jelenti. A föderalizmus története összességében nem volt szerencsés. Még az Egyesült Államokban
is, amely a modern történelemben a sikeres föderalista struktúra legjelentősebb példája, a föderalista elv mintegy 150 éve
teret engedett az unitárius kormányzásnak. Ráadásul napjainkban számos - főként brit - föderális unió létrehozására irányuló
törekvés megbukott. Így a
a Rhodézia és Nyaszaland Közép-Afrikai Föderációja néhány év után felbomlott, a Nyugat-indiai Föderáció pedig még
kevésbé volt életképes. A közelmúltban a Maláj Államokat, Szingapúrt, Észak-Borneót és Sarawakot tömörítő Maláj
Föderációt a megsemmisülés veszélye fenyegette Indonézia részéről, amely maga is egykor szövetségi rendszer volt, de mára
nagyrészt engedett az unitárius fejlődésnek.
Mindazonáltal a föderális elv, mint olyan módszer, amellyel bizonyos kormányzati funkciókat egy struktúrához rendelnek,
míg más funkciókat egy szűkebb vagy tágabb struktúrához, valószínűleg tovább fog terjedni. Ez a tendencia valószínűleg
számos hatásból ered, amelyek közül a legfontosabbak a következők lehetnek: (1) sok új, kis állam képtelen önállóan és
egyedül ellátni az összes kormányzati funkciót, és ebből következően igyekeznek egyes funkciókat együttműködve ellátni;
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(2) az a tendencia, hogy ezek az új államok az Egyesült Nemzetektől várják a legjelentősebb kormányzati funkciók közül
néhányat, például a határok védelmét vagy a közrend fenntartását; Tanganyika például nemrég feloszlatta fegyveres erőit, és
a védelmet és a közrendet egy nigériai erőre bízta az Egyesült Nemzetek ellenőrzése alatt; (3) a gazdasági együttműködés
szükségessége a legtöbb állam határainál szélesebb területeken annak érdekében, hogy az erőforrások szükséges sokféleségét
egy egységes gazdasági rendszeren belül érjék el; ez az igény továbbra is ösztönözni fogja a vámunió és gazdasági tömbök
létrehozását, amelyeknek kiemelkedő példája az Európai Közös Piac; hasonló uniót terveznek Közép-Amerikában és más
területeken.
E folyamat legérdekesebb példája a trópusi Afrika nagy részét lefedő, többszintű szövetségi struktúra lassú növekedése lehet.
Ez a fekete-afrikai francia gyarmati rendszer 1956-1960-as felbomlásával jött létre, és eleinte Brazzaville-i Tizenkettő néven
(1960 decemberétől), de mára már jócskán kibővült, és nem francia területekre is kiterjed, Afrikai és Malagasy-államok
Uniója néven. Ez az Unió tendenciát mutat arra, hogy egy többszintű politikai hierarchia egyik középső rétegévé válik.
Ebben a hierarchiában a legfelső szintet az Egyesült Nemzetek Szervezete és a hozzá kapcsolódó funkcionális szervek
foglalják el, mint például az Egészségügyi Világszervezet, az UNESCO, az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet, az ILO,
a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank, a Nemzetközi Bíróság és mások. A második szinten a különböző páneurópai vagy
harmadik blokkhoz kötődő szervezetek találhatók, mint például az Európai Közös Piac vagy annak mára megrekedt politikai
megfelelője, valamint az Euratom, az Európai Szén- és Vasközösség és néhány más szervezet. De Gaulle vétója ezek további
fejlődésével szemben megakasztotta növekedésüket, valamint minden olyan tendenciát, amely arra irányult, hogy
egyesüljenek számos régebbi francia közösségi szervezettel.
A harmadik, negyedik és ötödik szinten a szervezetek meglehetősen zavaros tömege található, amelyek közül a harmadik a
pánafrikai jellegű szervezetekből áll, a negyedik az UAMS-szel szövetséges szervezetek, az ötödik pedig a viszonylag
életképes Brazzaville Twelve projektek. A harmadik szinten olyan szervezetek találhatók, mint a Szaharától délre fekvő
Afrika Gazdasági Bizottsága, az Afrikai Technikai Együttműködési Bizottság, az Afrikai Tudományos Tanács, a
Tanárszakszervezetek Világkonferenciájának két afrikai bizottsága, az Afrikai Szakszervezeti Szövetség (1962-ben Dakarban
alakult) és még számos más szervezet. Az ötödik szinten egy egész sor szervezet van, amelyek a következőkhöz
kapcsolódnak
a Brazzaville-i Tizenkettővel, annak félévente megrendezésre kerülő államfői "csúcstalálkozóival", főtitkárával és
titkárságával, védelmi szövetségével, gazdasági együttműködési szervezetével és másokkal. A negyedik szinten hasonló
szervezetek találhatók, beleértve az államfők közgyűlését, a tagok tanácsát és az UAMS számára 1962 januárjában Lagosban
létrehozott főtitkárságot. Lehetséges, hogy ezek a harmadik, negyedik és ötödik szintek a tagság megszilárdulásával
összeolvadnak és megszüntetnek némi reduplikációt.
A hatodik szinten számos helyi államszövetség található, például a helyi folyószabályozással, vámszövetségekkel és
hasonlókkal foglalkozó szövetségek. A hetedik szinten pedig az egyes államok találhatók, amelyek elméletileg (az Egyesült
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Államok államaihoz hasonlóan) továbbra is teljes szuverenitással rendelkeznek majd. De amikor a magasabb szinteken
kétharmados szavazatokkal kötelező érvényű döntéseket hozhatnak a tagállamokra nézve, vagy amikor az államok az
Egyesült Nemzetek Szervezetében egy tömbként kívánnak szavazni, vagy amikor az államok csökkentették katonai és
rendőri erőiket, így a területük védelmében vagy a rend fenntartásában a magasabb szintek erőitől függenek, vagy amikor az
államok bolondot csinálnak; a magasabb szintekre beruházási pénzeszközökért vagy az éves devizahiteles
egyensúlytalanságuk helyreállításáért, a szuverén hatalom valósága szétszóródik, és a világ egyes területei inkább a késő
középkori németségekre, mint a XIX. század nacionalista szuverén államaira kezdenek hasonlítani. Hogy ez a folyamat
meddig fog elmenni, azt nem tudjuk megjósolni, de nem szabad kizárnunk az ilyen fejlemények lehetőségét csak azért, mert
az elmúlt nemzedékek során nem tapasztaltuk.
Ennyi bőven elég is a közeljövőnk hatalmi mintáiról. most a gazdasági és társadalmi élet mintáinak sokkal rövidebb
tárgyalására kell áttérnünk. Ott egy egészen rendkívüli kontrasztot látunk. Míg a nyugati társadalom gazdasági élete egyre
sikeresebben elégítette ki anyagi szükségleteinket, addig a társadalmi aspektus egyre inkább frusztrálóvá vált. Nem is olyan
régen volt egy időszak, amikor a legtöbb nyugati ember legfőbb célja a nagyobb anyagi javak és a növekvő életszínvonal
volt. Ezt nagy társadalmi áron, a társadalmi élet nagy részének elsorvasztásával, sőt megsemmisítésével érték el, beleértve a
közösségi közösség, a szabadidő és a szociális kényelem érzését is. Ha visszatekintünk, az eredeti gyárvárosokban és a városi
nyomornegyedekben teljesen tisztában vagyunk ezekkel az árakkal, de ha ma körülnézünk, gyakran nem vagyunk tisztában a
középosztálybeli élet nagy, gyakran megfoghatatlan költségeivel a külvárosokban vagy az európai városokat körülvevő
kollégiumok környezetében: A társadalmi társaság és szolidaritás pusztulása, a szűk korosztályhoz vagy a társadalmi osztály
egy szűk szegmenséhez tartozó személyekkel való érintkezés szűkítő hatása, az ingázás borzalmai, az állandó autózás
szüntelen szükségessége a család hétköznapi szükségleteinek kielégítése érdekében az élelmiszerek, orvosi ellátás,
szórakozás, vallás vagy társadalmi élmények terén, a fenntartás és javítás megfizethetetlen költségei és kényelmetlenségei, és
általában a külvárosi "patkányfutás" egész életmódja, beleértve a gyermekek mesterséges tevékenységének nagymértékű
biztosítását.
A lázadás e patkányfutam ellen már megkezdődött, de nem az alsó középosztály részéről, akik most lépnek be, és még
mindig erre törekszenek, hanem a befutott középosztály részéről, akiknek, ahogy ők mondják, "elegük van". Összességében
az erőfeszítések, hogy a magas anyagi életszínvonal megtartása mellett találjanak kiutat, nem jártak sikerrel, és az igazi
lázadás, mint később látni fogjuk, a gyermekeik részéről érkezik. Ezek a szokásos kamaszkori lázadást a szülői dominancia
és tekintély ellen a szülői értékek széles körű elutasításává bővítették.
E lázadás egyik formája az volt, hogy a "magas életszínvonal" kifejezés jelentését úgy módosították, hogy az egy sor olyan
vágyat és értéket is magában foglaljon, amelyek nem anyagiak, és így ki voltak zárva az "életszínvonal" kifejezés
tizenkilencedik századi burzsoá értelmezéséből. Ezek között van két olyan, amelyet már felsoroltunk, mint az afrikaiak
életszínvonal-értelmezésének zavaró elemeit: a kiscsoportos interperszonális kapcsolatokat és a szexuális játékot. Ezek a
változások, mint látni fogjuk, az egész polgári szemléletmód kihívását jelentették.
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A mai gazdasági rendszer társadalmi költségei elképesztőek. Összességében ezeket már széles körben megvitatták és
általánosan elismerik. Ahogy a gazdasági vállalkozások egyre nagyobbak és egyre szorosabban integrálódtak egymásba, a
modern gazdasághoz hagyományosan társított szabadság, individualizmus és kezdeményezőkészség (szemben a középkori
vidéki gazdasággal) ... [feláldozták]. Az önálló egyén fokozatosan átalakult a konformista "szervezeti emberré". A rutin
kiszorította a kockázatot, és az absztrakcióknak való alávetettség felváltotta a különféle konkrét problémákkal való
küzdelmet. Az önkifejezés lehetőségeinek folyamatosan szűkülő köre mélységes frusztrációkat szült, és ezzel együtt
irracionális kompenzációs szokásokat, mint például a sebesség megszállottságát; a helyettesítő harciasságot, különösen a
sportban; az alkohol, a dohány, a kábítószerek és a szex használatát stimuláló, elterelő és nyugtató szerekként; és a divatok
gyors megjelenését és eltűnését az öltözködésben, a társadalmi szokásokban és a szabadidős tevékenységekben.
A legmeghatározóbbak a modern ipari és üzleti rendszer igényei voltak, a fejlődő technológia miatt, a magasan képzett
munkaerő iránt. Az ilyen képzés olyan fokú ambíciót, önfegyelmet és jövőképet igényel, amely sok emberből hiányzik, vagy
nem hajlandó azt biztosítani, aminek következtében újra megjelent a társadalomból kitaszítottak egyre mélyebb társadalmi
osztálya (a lumpenproletariátus). A polgári ipari társadalmunk selejtjeinek ez a csoportja adja az egyik legmegoldhatatlanabb
jövőbeli problémánkat, mivel a városi nyomornegyedekben gyűlnek össze, politikai befolyással rendelkeznek és
társadalmilag veszélyesek.
Az Egyesült Államokban, ahol ezek az emberek a legnagyobb városokban gyűlnek össze, és gyakran négerek vagy latinamerikaiak, faji vagy gazdasági problémának tekintik őket, de valójában oktatási és társadalmi problémáról van szó, amelyre
a gazdasági vagy faji megoldások nem sokat segítenének. Ez a csoport a legfejlettebb ipari területeken a legnépesebb, és ma
már az amerikai lakosság több mint húsz százalékát teszi ki. Mivel önfenntartó csoportról van szó, és sok gyermeket
vállalnak, számuk gyorsabban növekszik, mint a lakosság többi része. Önfenntartó jellegzetességük mint csoport nem
biológiai különbségeken, hanem szociológiai tényezőkön alapul, főként azon a tényen, hogy a kaotikus gazdasági és
társadalmi körülmények között élő, szervezetlen, fegyelmezetlen, a jelen preferenciáit preferáló szülők nagy valószínűséggel
nem tudják gyermekeiket olyan szervezett, fegyelmezett, a jövőt preferáló és rendezett szokásokra nevelni, amilyeneket a
modern gazdasági rendszer megkövetel a munkavállalóitól, így a gyerekek szüleikhez hasonlóan munkanélküliként nőnek
fel. Ez az állapot nem gyógyítható több munkahely biztosításával, még akkor sem, ha a munkahelyek a megfelelő területeken
vannak, mert a munkahelyek olyan tulajdonságokat igényelnek, amelyekkel az anómia áldozatai nem rendelkeznek, és
amelyeket valószínűleg nem is fognak elsajátítani.
Mindez elvezet a jelenlegi változások egyik legjelentősebbikéhez, a szemlélet és a szemléletmód változásához. Ezen a ponton
nem fogunk a középosztályi szemléletmódról és annak kihívásairól beszélni, amely az Egyesült Államokban a téma központi
aspektusa, hanem egy hasonlóan nagy témára, a nyugati társadalom egészének, különösen Európának a szemléletmódjában
bekövetkezett változásokra szorítkozunk.
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Bármely társadalom szellemi és vallási vonatkozásai, beleértve mindazokat a dolgokat, amelyeket "szemléletmintának"
nevezek, legalább olyan gyorsan változnak, mint a társadalom anyagi vonatkozásai, és általában kevésbé veszik észre őket.
Ezek közül a legjelentősebbek és a legkevésbé észrevehetők azok a kategóriák, amelyekre bármely társadalom felosztja
tapasztalatait, hogy azokról gondolkodjon vagy beszéljen róluk, és azok az értékek, amelyeket a társadalom - gyakran
öntudatlan konszenzusban - ezekre a kategóriákra helyez. Minden társadalomban vannak bizonyos csoportok, talán egy
szellemi elit, akik új gondolatokat gondolnak, újakat, legalábbis ahhoz képest, ami éppen előtte volt. Idővel e gondolatok
némelyike elterjed és ismertté válik, míg végül úgy tűnhet, hogy mindenki ezeket gondolja. Természetesen nem mindenki,
mert minden társadalomban van három másik csoport: a nagy csoport, amely egyáltalán nem gondolkodik, a jelentős csoport,
amely nem tud semmi újról, és amely évekig, sőt generációkig megtartja ugyanazt a szemléletet, és a kis csoport, amely
mindig ellenzi a konszenzust, egyszerűen azért, mert az ellenállás öncélúvá vált.
E bonyolultság ellenére a múltat tekintve mégis láthatjuk az uralkodó nézetek sorozatát, gyakran meglehetősen zavaros
átmeneti időszakokkal a kettő között. Az elmúlt két évszázadban öt ilyen szakasz volt: a felvilágosodás 1730 és 1790 között,
a romantikus mozgalom 1790-1850 között, a tudományos materializmus kora 1850-1895 között, az irracionális aktivizmus
időszaka 1895-1945 között, és a befogadó sokszínűség új korszaka 1945 óta.
Ezek a változó szemléletmódok azért alakulnak ki, mert az emberek bonyolult lények, akik egy összetett világegyetemben
próbálnak működni. Mind az ember, mind a világegyetem dinamikus, vagyis időben változó, és a legfőbb további
bonyolultságot az adja, hogy mindkettő az absztrakció kontinuumában, valamint a tér-idő ismertebb kontinuumában is
változik. Az absztrakciós kontinuum egyszerűen azt jelenti, hogy a valóság, amelyben az ember és a világegyetem működik,
öt dimenzióban létezik; ezek közül az absztrakciós dimenzió a valóság legkonkrétabb és leganyagibb végétől a valóság
legelvontabb és legszellemibb végéig terjedő tartományt öleli fel, az ellenkező végletet jelentő legelvontabb és legszellemi
végéig, e két végpont között pedig minden lehetséges fokozatot magában foglal a valóságot meghatározó közbülső
dimenziók mentén, beleértve a tér három dimenzióját, az idő negyedik dimenzióját és az absztrakció ezen ötödik dimenzióját.
Ez azt jelenti, hogy az ember személyének egyik végén konkrét és anyagi, a másik végén absztrakt és szellemi, és a kettő
közötti összes fokozatot lefedi, egy nagy központi zónával, amely az érzelmi élmények és érzések káoszával foglalkozik.
Ahhoz, hogy az ember lényének absztraktabb és racionálisabb végével gondolkodjon önmagáról vagy a világegyetemről,
kategorizálnia és fogalmakkal ellátnia mind a saját természetét, mind a valóság természetét, míg ahhoz, hogy cselekedjen és
érezzen lényének kevésbé absztrakt végével, közvetlenebbül, a kategóriák határain kívül, a fogalmak puffere nélkül kell
működnie. Így az ember úgy tekinthet saját lényére, mint ami három testszintre oszlik,
érzelmek és értelem. A test, amely közvetlenül a tér-idő-absztrakcióban működik, sokat foglalkozik konkrét helyzetekkel,
egyedi és egyedi eseményekkel, egy adott időben és helyen. Lényének középső szintjei önmagával és a valóságra adott
reakcióival foglalkoznak az érzések és érzelmek szempontjából, amelyeket az endokrin és neurológiai reakciók határoznak
meg. Lényének felsőbb szintjei a fogalmakba foglalt absztrakciók neurológiai elemzésével és manipulálásával foglalkoznak.
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Lényének három megfelelő művelete az érzéki, az érzelmi vagy intuitív és a racionális. A szellemtörténeti sorrend a stílusok
vagy hóbortok sorrendjével foglalkozik, amelyek egymás után uralkodtak, hogy az ember három műveleti szintjének milyen
hangsúlyt vagy kombinációt használjon az élet megtapasztalására és a világegyetemmel való megbirkózásra irányuló
erőfeszítései során.
A legáltalánosabban fogalmazva azt mondhatnánk, hogy a primitív ember e problémák empirikus megközelítését
hangsúlyozta az ember érzéki felszerelésének használatával és a konkrét konkrét helyzetek fő hangsúlyozásával; az archaikus
ember (mondjuk Kr. e. 5000-től Kr. e. 500-ig Eurázsiában) az ember érzelmi és intuitív felszerelését hangsúlyozta a
szimbólumokra, rituálékra, mítoszokra és mágikus cselekvésekre helyezve a hangsúlyt; a klasszikus ember (mondjuk Kr. e.
500-tól Kr. u. 500-ig) az ember racionális felszerelését hangsúlyozta és az ember fogalmait tekintette a valóság nagy
részének. A nyugati ember azonban Kr. u. 500 óta arra törekedett, hogy felszerelésének mindhárom részének valamilyen
kombinációját megtalálja, amely kielégítő magyarázatot és sikeres működést biztosít mind az ember természete, mind a
világegyetem szempontjából. Az általa kipróbált kombinációk a szellemi történelem változó sorrendjét adják...
A felvilágosodás kora Newton korának (amely felfedezte az anyagi világegyetem racionális és mechanikus magyarázatát)
sikereit követve megpróbálta ugyanezeket a technikákat az emberre és a társadalomra is alkalmazni, és mindkettő statikus,
mechanikus és racionalista felfogásával állt elő. Ennek az emberképnek az alkalmatlansága, amelyet már a XVIII. század
közepén is elutasítottak a költők és irodalmárok, a francia forradalom túlkapásai miatt általános elutasításhoz vezetett, mint
alkalmatlan. Az ezt követő romantikus korszak ennek megfelelően egy sokkal irracionálisabb képet fogadott el az emberről, a
társadalomról és a világegyetemről. Ennek következtében a hangsúly a korábbi racionális, mechanikus és statikus nézetekről
az emberről és a társadalomról alkotott irracionális és dinamikus nézetekre helyeződött át.
A romantika e korszakát (kb. 1790-1850) a "vihar és feszültség" költői, a gótikus megújulás, valamint a történelemnek mint
az ember és a társadalom megértésének helyes kulcsának egyre nagyobb hangsúlyozása jellemezte. A Hegelhez, Hugóhoz és
Heinéhez köthető korszak Karl Marx Kommunista kiáltványában (1848) tetőzött, amely az ember társadalmi helyzetének
kulcsát a múlt küzdelmeiben találta meg.
A tizenkilencedik század harmadik nemzedéke (1850-1895) a tudomány és a racionalizmus kora, amelynek jellemző alakjai
Darwin és Bismarck voltak. Miközben a tudomány empirikus és racionális aspektusait hangsúlyozta, megpróbálta ezeket a
biológiára és a történelemre is alkalmazni egy olyan tudományos materializmus értelmében, amely a biológiát és a
változásokat úgy tudta megmagyarázni, ahogyan Newton tudománya a mechanikát magyarázta. A század végére az ember
csalódott és kiábrándult a tudományos módszerből és materializmusból, valamint a nem emberi világ hangsúlyozásából, és
ismét az ember és a társadalom problémái felé fordult azzal a meggyőződéssel, hogy ezeket a problémákat csak nem
racionális módszerekkel és az összeütközéssel lehet kezelni
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mivel maguk a problémák túl összetettek, túl dinamikusak, túl irracionálisak ahhoz, hogy a tudomány vagy akár az emberi
gondolkodás által megoldhatók legyenek.
Az eredmény egy új korszak, az irracionális aktivizmus kora lett. Olyan emberekkel kezdődött, mint Henri Bergson és
Sigmund Freud, akik a világegyetem és az ember nem racionális természetét hangsúlyozták, gyorsan áthelyezték Darwin
harcról és túlélésről szóló tanításait a nem emberi természetről az emberi társadalomra, és elutasították a racionalizmust mint
lassú, felszínes, a cselekvést és a túlélést egyaránt gátló tényezőt. Ahogy Bergson mondta a Kreatív evolúció című művében
(1907): "Az értelmet az élet megértésére való természetes képtelenség jellemzi. Az ösztön ezzel szemben éppen az élet
formájára van formálva".
Ez a korszak úgy érezte, hogy az ember, a természet és az emberi társadalom alapvetően irracionális.
Az emberi fejlődés folyamatában késői és meglehetősen felszínes adaléknak tekintett ész alkalmatlannak bizonyult az ember
problémáinak valódi természetének feltérképezésére, és úgy tekintették, mint az ember cselekedeteinek teljes intenzitását
gátló tényezőt, az egyén és csoportja (a nemzet) túlélésének akadályát. Az ész vagy a tudomány racionális elemzésen és
értékelésen alapuló alkalmazására irányuló bármilyen erőfeszítés lassú és frusztráló erőfeszítés lenne: lassú, mert az emberi
racionalitás folyamata mindig lassú, frusztráló, mert nem képes az ember tapasztalatainak valódi mélységeit és természetét
feltárni, és mert mindig ugyanannyi és ugyanannyi jó okot tud felhozni bármely cselekvési irány mellett, mint amennyit az
ellenkező irány mellett. Az erre való törekvés veszélyes volt, mert miközben a gondolkodó bizonytalanságban
egyensúlyozott, a cselekvés embere lecsapott, eltüntette a gondolkodót a színről, és túlélte, hogy a jövőt a folyamatos
cselekvés alapján határozza meg. E nézetek teoretikusa számára a gondolkodó mindig megosztott, tétova és gyenge, míg a
cselekvés embere egységes, határozott és erős.
Ez a Marxon és Heinrich von Treitschkén táplálkozó nézőpont igazolta az osztálykonfliktusokat és a nemzeti háborúkat, és
hátteret képezett az erőszak kultuszának, amely az 1898-1914 közötti politikai merényletekben és a Japán, Olaszország és
Nagy-Britannia által 1894-1899-ben Kínában, Etiópiában és Dél-Afrikában megkezdett imperialista agressziókban
tükröződött. E nézet kifejezett igazolását Georges Sorel Réflexions sur la Violence (1908) című művében vagy 1914
nyarának politikai eseményeiben találhattuk meg. Ettől a végzetes nyártól kezdve több mint negyven éven át a magasabb
szintű erőszak lett minden probléma megoldása, legyen szó a háború megnyerésének kérdéséről, Sztálin törekvéseiről
Oroszország iparosítására, Hitler erőfeszítéseiről a "zsidó probléma" megoldására, Rupert Brooke törekvéséről, hogy
megtalálja az élet értelmét, Japán törekvéséről, hogy megoldást találjon a gazdasági depresszióra, az angol nyelvű nemzetek
biztonságkereséséről, Olaszország dicsőségkereséséről vagy Franco törekvéséről, hogy megőrizze a status quo-t
Spanyolországban. A folyamat csúcspontja a teljes irracionalizmusban és a totális erőszakban a nácizmus, "a nihilizmus
forradalma" volt.
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Kifejezetten kifejezve ez az irracionális aktivizmus kultusza azon a meggyőződésen alapult, hogy a világegyetem dinamikus
és nagyrészt nem racionális. Mint ilyen, minden erőfeszítés, hogy racionális eszközökkel kezeljük, hiábavaló és felszínes
lesz. Sőt, a racionalizmus azáltal, hogy megbénítja az ember képességét a határozott cselekvésre, pusztulásnak teszi ki az
embert egy olyan világban, amelynek fő jellemzői közé tartozik a küzdelem és a konfliktus. Az emberek arra a
meggyőződésre jutottak, hogy csak az erőszaknak van túlélési értéke. Az ebből eredő erőszakkultusz az egész emberi életet
áthatotta. A század közepére a népszerű
sajtó, az irodalom, a mozi, a sport és az emberiség minden fontos ügye magáévá tette az erőszak kultuszát. Mickey Spillane
vagy Raymond Chandler könyveiből milliókat adtak el, hogy kielégítsék ezt az igényt. Humphrey Bogart azért lett a
legnépszerűbb filmhős, mert állkapocsütéssel udvarolt a nőknek.
Valamivel mélyebb szinten a náci párt a "Vér és föld" (Blut und Boden) programjával mozgósította a nép támogatását, míg
az olaszországi fasiszták minden falat beborítottak a "Higgyetek!" szlogenjükkel. Engedelmeskedj! Harcolj!" Egyikben sem
volt elvárás, hogy az emberek gondolkodjanak vagy elemezzenek.
A legmagasabb filozófiai szinteken az új hozzáállás indokolt volt. Bergson az intuícióra apellált, és Hitler ezt használta. Más
filozófusok versengtek egymással annak bizonyítására, hogy az elvont, racionális gondolkodás régi mechanizmusát mint
irrelevánsat, felszíneset vagy értelmetlent el kell vetni. A szemantikusok úgy utasították el a logikát, hogy elvetették az
általános kategóriák vagy akár a fogalmak meghatározásának gondolatát. Szerintük, mivel minden állandóan változik,
egyetlen fogalom sem maradhat rögzítve anélkül, hogy ne válna azonnal irrelevánssá. Bármely szó jelentése attól a
kontextustól függött, amelyben használták; mivel ez minden egyes alkalommal más volt, amikor használták, a jelentés, amely
a kifejezés minden korábbi használatán alapuló konnotációk sorozatából áll, minden egyes használat alkalmával más és más.
Minden egyén, aki egy kifejezést használ, egyszerűen az összes korábbi tapasztalatának a betetőzése, amely őt azzá teszi,
ami; mivel a tapasztalat soha nem áll meg, minden egyes alkalommal, amikor egy kifejezést használ, más ember, és a
kifejezésnek más jelentése van számára. Luigi Pirandello (1867-1936) olasz drámaíró ezen az alapon írt egy sor művet, hogy
bemutassa a személyiség állandóan változó természetét, amely egyben tükrözi azt a kontextust is, amelyben működik, így
minden ember, aki találkozik valakivel, más-más személyiségként ismeri meg őt.
A huszadik század legolvasottabb filozófusai, az egzisztencialisták ugyanezt a szemléletet tükrözték, bár szinte semmiben
sem tudtak egyetérteni. Általánosságban szkeptikusak voltak a valóságra vonatkozó bármilyen általános elvvel szemben, de
elismerték, hogy a valóság minden egyes ember számára az idő, a hely és a kontextus konkrét pillanataként létezik, amelyben
cselekszik.
Így - neki kell cselekednie. Ahhoz, hogy cselekedni tudjon, döntést kell hoznia, elköteleződnie valami mellett, ami olyan
alapot ad neki, amelyből kiindulva cselekedhet. Azáltal, hogy cselekszik, megtapasztalja a valóságot, és ennyiben tudja és
bizonyítja, legalábbis saját maga számára, hogy létezik valóság.
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Mindezek a gondolatok, amelyek a század szétszórt rossz közérzetét tükrözik, áthatották a korszak szemléletét, és az emberi
tapasztalat értelmére, identitására, valamilyen struktúrára vagy célra való éhségre hagyta azt. Az őrület, a neurózis, az
öngyilkosság és mindenféle irracionális rögeszme és reakció egyre nagyobb szerepet töltött be az emberi életben. Ezek
többségét nem is ismerték el irracionálisnak vagy rögeszmésnek. A sebesség, az alkohol, a szex, a kávé és a dohány elzárta
az embert az élettől, károsította az egészségét, elnyomta a gondolkodásra, a megfigyelésre vagy az élet élvezetére való
képességét, anélkül, hogy az ember felismerte volna, hogy ezeket a pajzsokat azért vette fel, hogy elrejtse maga elől a tényt,
hogy valójában már nem képes élni, mert már nem tudja, mi az élet, és nem lát benne értelmet vagy célt. Ahogy az életre
vagy az élet megtapasztalására való képessége csökkent, úgy próbálta elérni azt, hogy erőteljesebb élményeket keresett,
amelyek áthatolhattak az őt körülvevő korlátokon. Az eredmény egyre növekvő szenzációhajhászás lett. A oldalon.
idővel semmi sem keltett nagy hatást, hacsak nem volt szó megdöbbentő erőszakról, perverzióról vagy torzulásról.
Ezzel együtt a kommunikációs képesség is csökkent. A kommunikáció régi elképzelése, miszerint a kommunikáció a
szimbólumok által reprezentált fogalmak cseréje, elvetette a sulykot. Ehelyett a szimbólumok minden érintett számára
egészen más jelentéssel bírtak, egyszerűen azért, mert mindenkinek más múltbeli tapasztalata volt. Egy szimbólumnak két
ember számára lehetett jelentése, de nem volt ugyanaz a jelentése. Hamarosan azt tartották helyesnek, hogy a szavak csak az
író jelentését képviselik, és az olvasó számára egyáltalán nem kell jelentéssel bírniuk. Így jelent meg a magánköltészet, a
személyes próza és az értelmetlen művészet, amelyben a használt szimbólumok megszűntek szimbólumok lenni, mert nem
tükröznek semmilyen közös tapasztalati hátteret, amely közös kommunikációként vagy tapasztalatként jelezné jelentésüket.
Ezeket a produkciókat, a kor divatjait sokan zseniális alkotásokként ünnepelték. Azokat, akik megkérdőjelezték őket, és
értelmükre kérdeztek rá, megbocsáthatatlan filisztereknek nevezték; azt mondták nekik, hogy senki sem keresi többé az
irodalomban vagy a művészetben az "értelmet", hanem inkább az "élményeket". Így egy értelmetlen festményt nézni is
élmény lett. Ezek a hóbortok egymást követték, ugyanazokat a régi látszatokat tükrözve, csak más-más néven. Így az első
világháborút követő "dada" végül a második világháborút követő "abszurdhoz" vezetett.
De még miközben ez a folyamat folytatódott, húsz évvel Hirosima után, a kor társadalmi kontextusának mélyén új
szemléletmódok emelkedtek fel, amelyek egyre inkább irrelevánssá tették az irracionális aktivizmushoz kapcsolódó
nézeteket. Ezek egyikét már említettük. A racionális elemzés, az operatív kutatás és a szervezett tudományos szemlélet
győzelme az irracionalitás, az akarat, az intuíció és az erőszak felett a második világháborúban megfordította ezt a tendenciát.
Semmi sem olyan sikeres, mint a siker, és nincs nagyobb siker, mint a túlélés képessége és a magát a létet érintő kritikus
problémák megoldásának képessége. A Nyugat a második világháborúban és a háború utáni időszakban, a szélsőségesek
hisztérikus tiltakozása ellenére, ismét megmutatta, hogy képes legyőzni az agressziót, a szűkös intoleranciát, a gyűlöletet, a
törzsiséget, a totalitarizmust, az önzést, az arroganciát, az erőltetett uniformizmust és mindazokat a gonoszságokat, amelyeket
a Nyugat a történelme során gonoszságként ismert fel. Nemcsak a háborút nyerte meg: megoldotta a nagy gazdasági válságot,
megakadályozta a zsarnokság kiterjesztését, miközben még a harmadik világháborút is elkerülte, és mindezt tipikus nyugati
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módon, együttműködően tapogatózva tette a jó szándékkal kikövezett úton. A végeredmény a Nyugat kilátásai szempontjából
felbecsülhetetlen jelentőségű diadal volt.
A Nyugat perspektívája az a széles középút, amely körül a Nyugat hóbortjai és gyarlóságai ingadoznak. Ez az, amit a Nyugat
állítólag hisz, nem egy pillanatban, hanem a Nyugat történelmét alkotó pillanatok hosszú sorában. A pillanatok sorozatából
világosan kiderül, hogy a Nyugat inkább a sokféleségben, mint az egyformaságban, inkább a pluralizmusban, mint a
monizmusban vagy dualizmusban, inkább a befogadásban, mint a kirekesztésben, inkább a szabadságban, mint a hatalomban,
inkább az igazságban, mint a hatalomban, inkább a megtérésben, mint a megsemmisítésben, inkább az egyénben, mint a
szervezetben, inkább a megbékélésben, mint a diadalban, inkább a heterogenitásban, mint a homogenitásban, inkább a
relativizmusban, mint az abszolutizmusban, és inkább a közelítésben, mint a végső válaszokban.
A Nyugat hisz abban, hogy az ember és a világegyetem egyaránt összetett, és hogy a látszólagos
ellentmondásos részei egy kis jóakarattal, türelemmel és kísérletezéssel elfogadhatóan működőképes rendbe hozhatók. A
Nyugat az emberben a testet, az érzelmeket és az értelmet egyformán valóságosnak és szükségesnek látja, és hajlandó vitát
folytatni ezek viszonylagos összefüggéseiről, de nem hajlandó sokáig hallgatni minden olyan intoleráns ragaszkodást, amely
szerint ezek közül bármelyiknek is megvan a végső válasza.
A Nyugat ma nem hisz a végső válaszokban. Úgy véli, hogy minden válasz nem végleges, mert minden tökéletlen, bár
valószínűleg egyre jobb lesz, és így halad egy olyan tökéletesség felé, amelyet a Nyugat kész elismerni, hogy talán csak egy
távoli és szinte elérhetetlen jövőben lesz jelen. Hasonlóképpen a világegyetemben a Nyugat kész elismerni, hogy vannak
anyagi, kevésbé anyagi, immateriális és szellemi aspektusok, bár nem hajlandó elismerni, hogy ezek viszonyaira még
senkinek sincs végleges válasza. Hasonlóképpen a Nyugat kész elismerni, hogy a társadalomra és a csoportokra szükség van,
míg az egyén fontos, de nem hajlandó elismerni, hogy bármelyik is megállhat egyedül, vagy hogy a másik feláldozásával
végső értékké válhat.
Míg a racionalisták ragaszkodnak ahhoz, hogy az emberi tapasztalat kontinuitását ellentétes kategóriák ellentétpárjaira
polarizálják, addig a Nyugat folyamatosan elutasította az egyik vagy a másik elutasításának hallgatólagos szükségességét, a
"mindkettő" elfogadásával. Ez a katolikus hozzáállás a nyugati társadalom legkorábbi napjaira nyúlik vissza, amikor
szemlélete a megelőző klasszikus civilizáció vallási vitáiban alakult ki. E viták között voltak a következők: (1) Vajon [Jézus]
Krisztus ... [egy] ember vagy [egy] Isten? (2) Az üdvösséget Isten kegyelme vagy az ember jó cselekedetei biztosították? (3)
Az anyagi világ volt-e valóságos és jó, vagy a spiritualitás volt valóságos és jó? (4) A test érdemelte meg az üdvösséget, vagy
csak a lélek volt üdvözülésre méltó? (5) Az igazságot csak Isten kijelentése által találták meg, vagy az ember tapasztalata
(történelme) által kellett megtalálni? (6) Az embernek önmagáért vagy mások megmentéséért kell dolgoznia? (7) Az ember
Istennek vagy a császárnak tartozik hűséggel? (8) Az ember viselkedését az észnek vagy a megfigyelésnek kell irányítania?
(9) Az ember az egyházon belül vagy azon kívül üdvözülhet? Mindegyik esetben, mindkét oldalon heves partizánok
kiáltoztak (és sok esetben még mindig kiáltoznak), a hosszú viták során kialakult konszenzusként elért válasz mindkét
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kérdésre a következő volt. Valójában a keresztény hagyomány helyes definícióját jól ki lehetne fejezni ebben az egy szóban:
"Mindkettő". Hosszú történelme során a nyugati társadalomban a vallással kapcsolatos viták alapja az ezen a "Mindkettőn"
belüli elrendezés vagy egyensúly megzavarása volt.
Ebből a "mindkettőn" alapuló vallási alapból kiindulva már a nikaiai zsinatokon
(325) és a khalkedoni (451) zsinatokon kialakult, a Nyugat szemlélete a haldokló klasszikus civilizáció helyébe lépő új
keresztény civilizáció növekedésével együtt fejlődött és terjedt el. És ma, amikor úgy tűnik, hogy a Nyugat Civilizációja is
haldoklik, megnyugodhatunk, ha felidézzük, hogy civilizációnk már korábban is megmentette magát azzal, hogy visszatért a
befogadó sokszínűség hagyományához. Úgy tűnik, hogy 1940 óta ez történik. Az inkluzív sokféleség volt az, ami a második
világháborúban létrehozta az atombombát, és lehet, hogy az inkluzív sokféleség fogja megmenteni a Nyugatot a háború utáni
világban.
Minden olyan szemlélet vagy társadalom, amely a befogadó sokféleségben vagy a "mindkettőben" találja meg az igazságát,
nyilvánvalóan szembesül a kapcsolatok problémájával. Ha az ember a test, az érzelmek és az értelem segítségével találja meg
az igazságot, akkor ezeket a különböző tehetségeket valamilyen működőképes elrendezésbe kell hozni egymással. Ugyanígy
az Istennek és a császárnak vagy önmagunknak és embertársainknak való szolgálatnak is.
Egy olyan korban, mint a miénk, amelyben mindezek a kapcsolatok megzavarodtak és viszályossá váltak, az ilyen
kapcsolatokat vitával és próbatételekkel lehet helyreállítani, de ebben a folyamatban minden vitázónak a saját tapasztalatára
kell támaszkodnia. Az ilyen tapasztalatok nagy részét azonban nem az élő beszélgetők között találjuk meg, akiknek egész
élete olyan kultúrában telt el, amelyben ezek a kapcsolatok diszharmonikusak voltak, hanem azok tapasztalataiból, akiknek
az élete korábbi korokban zajlott, mielőtt a szóban forgó kapcsolat diszharmonikussá vált. Ez adja a tapasztalatra való
támaszkodás tipikus nyugati megoldását, és egyúttal segíti a társadalmat a hagyományaihoz való kapcsolódásban (ez a
legterápiásabb cselekedet, amelyben bármely társadalom részt vehet)...
A Nyugat hagyományának eme vizsgálatából megfogalmazhatjuk azt a szemléletmintát, amelyre ez a hagyomány épül.....
1. Van egy igazság, egy valóság. (Ezért a Nyugat elutasítja a szkepticizmust, a szolipszizmust és a nihilizmust.)....
A Nyugatnak ez a módszertana az alapja a nyugati civilizáció sikerének, hatalmának és gazdagságának. Ez tükröződik a
nyugati élet minden sikeres aspektusában, a legkorábbi kezdetektől napjainkig. Mindenféle ellentétes módszer és szemlélet,
mindenféle szűklátókörűségen és merevségen alapuló alternatív hozzáállás támadta és támadta, de újra és újra megjelent,
mint annak a csodálatos kulturális növekedésnek a legfőbb erőforrása, amelynek mi is részesei vagyunk.
Alapvetően ez a módszer volt a nyugati vallástörténet működési módszere, annak ellenére, hogy a nyugati vallás sokszor
elesett a tekintélyelvű, abszolút, merev és részleges megerősítések felé. A korábban felsorolt számos problémát, amellyel az
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Egyház a nikaiai zsinat idején szembesült, ez a nyugati módszer oldotta meg. A nyugati vallástörténet során [különböző
csoportok ragaszkodtak] ahhoz, hogy az igazság elérhető-teljes,
egyértelmű, végleges és mérvadó - Isten kinyilatkoztatásában.....
A Nyugat módszere, még a vallásban is, ez volt A keresztény hagyományban
...folyamat szakaszai a következők: (1) az ember intuitív érzékelése a természeti törvények és a
erkölcs, [a lelkiismeret, Isten ajándéka], (2) az Ószövetség, (3) az Újszövetség....
A nyugati vallási hagyománynak ez a változata, mint a nyugati világnézet egészének példája, sokak számára
ellentmondásosnak tűnhet a szűkkeblű intolerancia, a merev bigottság és a könyörtelen üldözések miatt, amelyek a nyugati
vallástörténet oly nagy részét elcsúfították. Ez igaz, és egyértelműen jelzi, hogy az egyének és csoportok messze
elmaradhatnak saját hagyományaiktól, hosszú időre elveszíthetik azokat, sőt életüket az ellenük való küzdelemnek
szentelhetik. De a Nyugat hagyományai, amelyek minden bizonnyal a legfigyelemreméltóbbak bármely civilizációban, úgy
tűnik, mindig visszatérnek és tovább menetelnek más
győzelmek felé. Még napjainkban is láthatunk a II. vatikáni zsinaton olyan erőfeszítéseket, amelyeket kívülállók meglepőnek
tarthatnak, hogy a nyugati hagyományokat egy olyan szervezetre alkalmazzák, amely a legtöbb kívülálló, sőt talán még a
legtöbb bennfentes számára is a valaha létrehozott egyik legautoritáriusabb szervezetnek kell, hogy tűnjön. De a hagyomány
ott van, bármennyire is eltemetve vagy elfelejtve, és ennek felismerése tette a II. vatikáni zsinatot a remény szimbólumává,
még a nem katolikusok számára is, és még azok számára is, akik felismerik, hogy a felét sem fogja megtenni azoknak a
dolgoknak, amelyek sürgősen tennivalóért kiáltanak.
... A nyugati vallásos gondolkodás merevségét, amely gyakran úgy tűnik, hogy nem méltányolja a nyugati hagyományt (bár
alapvetően nem az), gyakran azzal a szereppel magyarázzák, amelyet az isteni kinyilatkoztatás játszik a nyugati vallásban.
Isten Igéje sokak számára merev és rugalmatlan elemnek tűnhet, amely ellenszenves az általam a Nyugat hagyományaként
azonosított rugalmas és tétova szemléletmóddal szemben.....
A Nyugat számára, minden eltévelyedése ellenére, Lucifertől Hitlerig a legnagyobb bűn a gőg volt, különösen az
intellektuális arrogancia formájában; a legnagyobb erény pedig az alázat, különösen abban az intellektuális formában, amely
elismeri, hogy a véleményeket mindig módosíthatják az új tapasztalatok, az új bizonyítékok és embertársaink véleménye.
Ezek az eljárások, amelyeket nyugatként azonosítottam, és a vallás meglehetősen kilátástalan területéről szemléltettem, a
nyugati élet minden területén megtalálhatók. E szempontok közül a legdiadalmasabb a tudomány, amelynek módszere a
nyugati hagyomány tökéletes példája. A tudós minden nap lelkesen megy munkába, mert van benne annyi alázat, hogy tudja,
hogy nincsenek végleges válaszai, és azon kell dolgoznia, hogy a kapott válaszokat módosítsa és javítsa. Véleményeit és
kutatási jelentéseit közzéteszi, vagy tudományos összejöveteleken teszi közzé, hogy kollégái kritikájának is alávessék, és így
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fokozatosan szerepet játszhasson a tudományt jelentő, folyamatosan kibontakozó konszenzus kialakításában. Ez az, ami a
tudomány, "egy idővel kibontakozó konszenzus, amely együttműködő erőfeszítéssel alakul ki, amelyben mindenki
szorgalmasan dolgozik az igazság keresésén, és munkáját társai vitájának és kritikájának veti alá, hogy egy új, kissé javított,
ideiglenes konszenzus jöjjön létre".
Mivel ez a Nyugat hagyománya, a Nyugat liberális. A legtöbb történész a liberalizmust a tizenkilencedik században fellelhető
politikai szemléletnek és gyakorlatnak tekinti. De a tizenkilencedik századi liberalizmus csupán ideiglenes szervezeti
megnyilvánulása volt annak, ami mindig is a nyugati szemlélet alapja volt. Ez a szervezeti megnyilvánulás mára nagyrészt
halott, a huszadik századi liberálisok éppúgy megölték, mint a konzervatívok vagy a reakciósok. Azért halt meg, mert a
liberálisok a nyugati világnézet e megnyilvánulásának alkalmazásait vették alapul, és ezeket az alkalmazásokat merev, végső
és rugalmatlan célokká tették. Az 1880-as liberális egyházellenes, antimilitarista és államellenes volt, mert ezek közvetlen
tapasztalatai szerint olyan tekintélyelvű erők voltak, amelyek a nyugati út működését igyekeztek megakadályozni. Ugyanez a
liberális a gyülekezés, a szólás és a sajtó szabadsága mellett volt, mert ezek szükségesek voltak ahhoz, hogy kialakuljon az a
konszenzus, amely a nyugati működési folyamatnak oly nagymértékben része.
De körülbelül 1900-ra ezek a nemtetszések és tetszések öncélúvá váltak. A liberális kész volt arra kényszeríteni az
embereket, hogy a gyülekezési szabadság nevében társuljanak azokkal, akiket nem tudtak elviselni, vagy a szólásszabadság
nevében kész volt arra kényszeríteni az embereket, hogy meghallgassák őket. Egyházellenessége az emberek
vallásgyakorlásának megakadályozására irányuló törekvéssé vált, és antimilitarizmusa a jogos védelemre szánt pénzeszközök
ellenzésének formáját öltötte. A legmeglepőbb, hogy a magángazdasági hatalomnak az egyéni szabadságjogok korlátozására
való korábbi ellenállása olyan formát öltött, hogy az állam tekintélyét növelni akarta a magángazdasági hatalommal és a
magánvagyonnal szemben. Így az 1880-as liberális és az 1940-es liberális megfordult az állam szerepét és hatalmát illetően:
az előbbi az állam szerepének és hatalmának korlátozására, az utóbbi pedig növelésére törekedett. Eközben az állam
hatalmának korlátozására vonatkozó korábbi liberális elképzelés támogatóját konzervatívnak kezdték nevezni. Ez csak
tovább növelte a huszadik század közepének intellektuális zűrzavarát, amely abból fakadt, hogy az Irracionális Aktivisták
vonakodtak bármilyen fogalmat meghatározni, és ez a vonakodás mára mélyen behatolt az egész szellemi és tudományos
életbe.
Ezzel kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy a konzervativizmus és a liberalizmus közötti egész közelmúltbeli vita teljesen
elhibázott és tudatlan. Mivel a konzervativizmus igazi szerepe az kell, hogy legyen, hogy megőrizze társadalmunk
hagyományát, és mivel ez a hagyomány egy liberális hagyomány, a kettőnek szorosan össze kell kapcsolódnia a közös célok
elérésében. Amíg a liberálisok és a konzervatívok elsődleges célja az érdekvédelem és egymás pártpolitikai okokból történő
piszkálása, addig ezt nem tudják megtenni. Ha úgy döntenek, hogy megnézik a viták mögötti valóságot, kezdhetik egy kis
könyvvel, amely sok évvel ezelőtt (1902) jelent meg az angol Konzervatív Párt egyik fő családtagjának kezéből az elmúlt
évszázadban. A könyv címe: Konzervativizmus Lord Hugh Cecil tollából. Ez a kötet a konzervativizmust nagyon is úgy
határozza meg, ahogy én a liberalizmust és a Nyugat kilátásait definiáltam: tétova, rugalmas, ésogmatikus, közösségi és
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mérsékelt. Alapvető feltevése, hogy az emberek tökéletlen teremtmények, valószínűleg előbbre jutnak, ha együttműködnek,
mint ha vakon szemben állnak egymással, és hogy mivel kétségtelenül mindegyikük téved valamilyen mértékben, nem
tanácsos szélsőséges vagy drasztikus lépéseket tenni. Az ilyen típusú konzervativizmus valóban közelebb állt ahhoz, amit én
liberalizmusnak neveztem, mint az 1880-as liberálisok, mivel az ilyen típusú konzervatívok tökéletesen hajlandóak voltak az
egyházat, a hadsereget vagy a
államot mérsékelt és óvatos terveik megvalósítására, és készek voltak az államot felhasználni az önkényes gazdasági
magánhatalom korlátozására, amire a korabeli liberálisok nem voltak hajlandók (mivel az államhatalom korlátozásának
doktriner hitét vallották).
Mindez azért fontos, mert azzal a ténnyel foglalkozik, hogy van egy ősi nyugati hagyomány, amelyet az elmúlt nemzedékek
sokat bántottak és tönkretettek, és amely 1945 óta új, élő, erőteljes hajtásokat hajtott. Ezek az új hajtások még azokon a
területeken is megjelentek, ahol az ortodox XIX. századi liberálisok csak ellenségeket kerestek - az egyházban és a fegyveres
erőkben. Annak a működése, amit én a Nyugat liberális hagyományának neveztem, az utóbbi évek minden vallási
gondolkodásában nyilvánvaló, még a római katolicizmusban is. Majdnem ugyanilyen nyilvánvaló a katonai életben, ahol
egyre nyilvánvalóbb a különböző, sőt külső véleményekkel való konzultáció gyakorlata, hogy előzetes döntésekhez jussanak.
Nemrégiben részt vettem az Egyesült Államok Haditengerészetének Különleges Projektek Hivatalának konferenciáján, ahol
egy sokszínű csoport megpróbált némi konszenzusra jutni a haditengerészeti fegyverrendszerek tizenkét év múlva várható
formájáról. A napirend, ahogyan azt hét hétre összeállították,
harminchárom egymást követő közelítéssel szűkítette a kívánt konszenzust. Ez a napirenden "Végső közelítés és a
nézeteltérések kikristályosodása" néven szerepelt. Annak felismerése, hogy a végső cél még mindig csak megközelítő volt, és
a konszenzuson belül a nézeteltéréseknek biztosított egyenlő szerep világosan mutatja, hogy a nyugati hagyomány hogyan
működik ma a nyugati fegyveres erőkön belül.
A Nyugat hagyományához való visszatérés az élet számos, az itt említetteken túlmutató aspektusában is megmutatkozik.
Furcsa módon a visszatérés, amelyről beszélünk, sokkal nyilvánvalóbb az Egyesült Államokban, mint Európában, és ennek
megfelelően ennek néhány legjelentősebb példáját a következő, az Egyesült Államokkal foglalkozó részben említjük meg.
Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy az európaiak a depresszió és a háború igen nehéz tapasztalatai után most túlzottan
vágynak a fejlődő technológia által lehetővé tett evilági előnyökre, és ennek következtében egyre önzőbbek és
anyagiasabbak, míg az amerikaiak, miután megízlelték a jólét húsosfazékát, egyre önzetlenebbek, közösségi tudatúak és nem
anyagiakhoz való hozzáállásúak. Egy alapos vizsgálat azonban azt mutatja, hogy a mozgalom az Atlanti-óceán mindkét
partján jelen van, és talán a legnyilvánvalóbban az embertársainkkal való növekvő törődésben, egyfajta gyakorlati
kereszténységben, valamint a jótékonyság és a szeretet terjedő bizonyítékaiban jelenik meg e kifejezések régi keresztény
értelmében. Úgy tűnik, különösen a fiatalabb generáció körében egyre nagyobb hangsúlyt kap a közösség és az
interperszonális kapcsolatok, és egyre nagyobb szkepticizmus tapasztalható az elvont hatalommal, a nagydumás jelszavakkal,
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a régi háborús kiáltásokkal és a tekintéllyel szemben. Egymás felé nyúlnak, igyekeznek megérteni, segíteni, vigasztalni.
Növekszik a tolerancia a különbözőségekkel szemben, az élni és élni hagyás szórakozott hozzáállása; és mindenekelőtt lelkes
vita folyik az értékekről és prioritásokról, amelyek több spirituális elemet tartalmaznak, mint egy generációval ezelőtt. A
tekintély, a merev formulák és a végleges vagy teljes válaszok szinte általános elutasítása tapasztalható. Egyszóval, egy olyan
generáció tapogatózó erőfeszítése, amely nagyrészt elszakadt ettől a hagyománytól, és megpróbálja újra felfedezni a Nyugat
hagyományát.
Azt mondtuk, hogy ez a hagyomány az inkluzív sokféleség hagyománya, amelyben az egyik fő probléma az, hogy hogyan
illeszthetők egymáshoz a látszólag ellentmondó, de valósnak és szükségesnek elismert elemek. E probléma megoldása, amely
magában a hagyományban rejlik, a hierarchia eszméjében rejlik: a különböző elemek csak azért diszharmonikusak, mert
nincsenek a helyükön. Amint megtaláljuk a megfelelő elrendezést, a diszharmóniát felváltja az összhang.
Egyszer, régen, egy fiatalember azt mondta nekem: "A kosz csak rossz helyre tett anyag" - ez tipikusan nyugati hozzáállás.
Manapság a fiatalok egyre több időt töltenek vitával és gondolkodással arról, hogy a különböző dolgokat, amelyek mind
szükségesnek tűnnek, hogyan lehet fontossági vagy fontossági sorrendbe állítani: katonai szolgálat, hivatásra való
felkészülés, szerelem és házasság, személyes fejlődés, másokon való segítés vágya - mindezek versenyeznek az energiáért, az
időért és a figyelemért. Milyen sorrendbe kell őket állítani? Ez egészen más, mint az egykori sikeres fiatalembereké, akiknek
egyetlen világosan felfogott célja volt - felkészülni a pénzkereső karrierre. Az ehhez a karrierhez vezető utat az
anyagelvűség, az önzés és a büszkeség jellemezte, mind olyan magatartásformák, amelyek a nyugati szemléletmódban
kevéssé kedveltek, nem azért, mert teljesen helytelenek, hanem mert azt jelzik, hogy nem látják a dolgok helyét a
világegyetem általános szerkezetében. Még a büszkeség is, akár Luciferben, akár Soames Forsyte-ban.
a saját helyének fel nem ismerése a teljes képben. És ma, különösen Amerikában, egyre több ember próbálja meglátni a teljes
képet.

75. fejezet - Az Egyesült Államok és a középosztály válsága

Bármely társadalom jellegét kevésbé az határozza meg, hogy milyen is valójában, mint inkább az a kép, amelyet magáról
alkot, és az, hogy milyen szeretne lenni. Ebből a szempontból az 1920-as évek amerikai társadalma nagyrészt
középosztálybeli volt. Értékrendje és törekvései középosztálybeliak voltak, és a hatalom vagy a befolyás a középosztálybeli
emberek kezében volt. Ezt összességében helyesnek tartották, kivéve azokat az ikonoklasztikus írókat, akik egyszerűen azzal
szereztek vagyont és hírnevet, hogy szatirikusan vagy kritikusan kritizálták a középosztálybeli szokásokat.
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Az biztos, hogy még a polgári Amerika legelszántabb védelmezői sem tettek úgy, mintha minden amerikai középosztálybeli
lenne: csak a fontosabbak voltak azok. De úgy látták, hogy az ország középosztályi alapokon szerveződik, és egy nem túl
távoli jövő elé néztek, amelyben mindenki középosztálybeli lesz, kivéve egy kis, jelentéktelen, tehetetlen kisebbséget.
Ezeknek a védők, és valószínűleg a tétlen kisebbség számára is, az amerikai társadalmat a lehetőségek létrájának tekintették,
amelyen bárki felfelé haladva, a növekvő jólét lépcsőfokain felküzdheti magát a csúcshoz közeli vagyon és hatalom
legfelsőbb pozícióiba. A gazdagságot, a hatalmat, a tekintélyt és a tiszteletet mind ugyanazon a mércén, a pénzen alapulva
szerezték meg. Ez pedig egy olyan mindent átható érzelmi bizonytalanságon alapult, amely az anyagi javak birtoklásában és
ellenőrzésében keresett enyhülést. Ennek alapjait legvilágosabban a polgári középosztály eredetében láthatjuk.
Ezer évvel ezelőtt Európában kétosztályos társadalom volt, amelyben a nemesek és a felsőbb papság kis1 felső osztályát a
parasztok nagy tömege támogatta. A nemesek védték ezt a világot, a papság pedig megnyitotta az utat a túlvilágra, míg a
parasztok biztosították az egész társadalom élelmezését és egyéb anyagi szükségleteit. Mindhárman biztonságban érezték
magukat társadalmi kapcsolataikban, mivel olyan társadalmi státuszú pozíciókat foglaltak el, amelyek kielégítették a
társaság, a gazdasági biztonság, a belátható jövő és az erőfeszítéseik célja iránti pszichés szükségleteiket. Mindkét osztály
tagjai kevéssé tartottak attól, hogy az események bármely valószínű kimenetele miatt elveszíthetik ezeket a dolgokat, és így
mindannyian érzelmi biztonságban voltak.
A középkor folyamán, főként a tizenkettedik és tizenharmadik században, ez az egyszerű kétosztályos társadalom
megváltozott egy kis, de határozottan eltérő új osztály behatolásával a két osztály közé. Mivel ez az új osztály a kettő között
volt, középosztálynak nevezzük, ahogyan "polgárinak" is nevezzük (a bourg, azaz város után), abból a tényből, hogy
városokban, egy újfajta társadalmi tömörülésben lakott. A két régebbi, kialakult osztály szinte teljesen vidéki volt, és
gazdaságilag, társadalmilag és szellemileg szorosan kötődött a földhöz. A föld állandósága és a földnek a legalapvetőbb
emberi szükségletekkel, különösen az élelemmel való szoros kapcsolata felerősítette az idősebb osztályokhoz kapcsolódó
érzelmi biztonságot.
A két régebbi osztály között felnövő új polgári középosztály mindezekkel nem rendelkezett. Kereskedelmi népek voltak, akik
az áruk - főként luxuscikkek - cseréjével foglalkoztak egy olyan társadalomban, ahol minden leendő vásárlójuk már
rendelkezett a
az élet alapvető szükségletei, amelyeket a státuszuk biztosított. Az új középosztálynak nem volt státusza egy státuson alapuló
társadalomban; nem volt biztonsága vagy állandósága egy olyan társadalomban, amely a legnagyobb értéket tulajdonította
ezeknek a tulajdonságoknak. Nem rendelkeztek joggal (mivel a középkori jog nagyrészt múltbeli szokásokból állt, és az ő
tevékenységük nem volt szokásszerű) egy olyan társadalomban, amely a jogot nagyra értékelte. Az új városlakók számára az
életszükségleti cikkek, különösen az élelmiszerek áramlása bizonytalan volt, így a legkorábbi és leghangsúlyosabb
intézkedéseik közül néhányat azért tettek, hogy biztosítsák az ilyen javak áramlását a környező vidékről a városba. Minden,
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amit a polgárság csinált, új dolog volt; minden bizonytalan és bizonytalan volt; és egész életüket a kor társadalma által
leginkább értékelt státus, állandóság és biztonság nélkül élték.
A kereskedelmi vállalkozások kockázatai (és jutalmai), amelyeket jól tükröznek az olyan figurák ingadozó szerencséi, mint
Antonio A velencei kalmárban, szélsőségesek voltak. Egyetlen vállalkozás tönkretehetett vagy meggazdagíthatott egy
kereskedőt. Ezt a bizonytalanságot növelte az a tény, hogy a kor uralkodó vallása helytelenítette azt, amit csinált, a
nyereségre törekvést vagy a kamatszedést, és nem látott módot arra, hogy vallási szolgáltatásokat nyújtson a városlakóknak,
mivel az egyházi rendszer szorosan kapcsolódott a vidéki földbirtoklás meglévő rendszeréhez.
Ilyen és más okok miatt a pszichikai bizonytalanság lett az új középosztálybeli szemléletmód alaphangja. Ez még mindig így
van. A középosztály bizonytalanságának egyetlen gyógymódja a középosztály számára a még több vagyon felhalmozása volt,
amely a világ számára az egyén fontosságát és hatalmát demonstrálhatta. Ily módon a középosztály számára a középkori
ember általános célja, hogy a túlvilágon keresse a jövőbeli üdvösséget, szekularizálódott az ezen a világon való jövőbeli
biztonság keresésére irányuló törekvéssé a vagyon és az azzal járó hatalom és társadalmi presztízs megszerzésével. A
vagyonból származó társadalmi presztízs azonban leginkább a polgártársak körében volt elérhető, nem pedig a nemesek vagy
a parasztok körében. Így a vagyon és a polgári értékeknek való megfelelés révén a polgárság társainak véleménye vált a
középosztályok motiváló hajtóerejévé, létrehozva azt, amit "szerzési társadalomnak" neveztek.
Ebben a társadalomban az óvatosság, a diszkréció, a megfelelés, a mértékletesség (kivéve a szerzésben), az illem, a
takarékosság váltak az egészséges ember ismérveivé. A hitel fontosabbá vált, mint a belső személyes tulajdonságok, és a hitel
a dolgok külsőségein alapult, különösen az élet külső anyagi kellékeinek külsőségein. Egy férfi személyes tulajdonságainak
tényei - mint például a kedvesség, a szeretet, a figyelmesség, a nagylelkűség, a személyes belátás és hasonlók - egyre kevésbé
számítottak, sőt, a középosztálybeli ember megítélése szempontjából egyenesen hátrányosak voltak. Ehelyett a középosztályi
értékelés inkább a nem személyes tulajdonságokon és a külső kiegészítőkön nyugodott. Ahol a személyes tulajdonságokat
csodálták, azok olyanok voltak, amelyek hozzájárultak a szerzéshez (gyakran olyan tulajdonságok, amelyek ellentétesek
voltak a keresztény szemlélet bevett értékeivel, mint a szeretet, a jótékonyság, a nagylelkűség, a szelídség vagy az
önzetlenség). E középosztálybeli tulajdonságok közé tartozott a határozottság, az önzés, a személytelenség, a könyörtelen
energia és a telhetetlen becsvágy.
Ahogy a középosztályok és az összes emberi kapcsolat kereskedelmi jellegűvé válása elterjedt a nyugati társadalomban a XII.
századtól a XX. századig terjedő évszázadokban, nagymértékben módosították, és bizonyos mértékig meg is fordították a
nyugati társadalom korábbi értékrendjét. Egyes esetekben a régi értékek, mint például a jövő preferálása vagy az önfegyelem,
megmaradtak, de átirányították őket. A jövő preferálása megszűnt transzcendentális célú lenni, és a
szekularizálódott. Az önfegyelem megszűnt az érzékiség visszaszorításával a spiritualitásra törekedni, és ehelyett az anyagi
szerzésre törekedett. Az új polgári szemléletnek általában véve jelentős vallási alapja volt, de ez inkább a középkori
eretnekségek és a puritanizmus vallása volt, mint a római kereszténység vallása.
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Ez az összetett szemléletmód, amelyet középosztályinak vagy polgárinak nevezünk, természetesen a mai világunk legfőbb
alapja. A nyugati társadalom a valaha létezett leggazdagabb és legerősebb társadalom, nagyrészt azért, mert az emberi
szükségletek kielégítéséhez szükséges racionális mértéket meghaladóan az anyagi ambíciókkal kapcsolatos irracionális
teljesítményvágy hajtotta előre ezen a vonalon. Az biztos, hogy a nyugati társadalomban mindig is voltak másfajta emberek,
és a nyugati társadalomban élő emberek többségének valószínűleg más szemléletmódja és értékrendje volt, de a modern
fejlődést a középosztályi sürgetés mozdította abba az irányba, amerre az történt. A mi társadalmunkban mindig is voltak
álmodozók, igazságkeresők és barkácsolók. Költőként, tudósként és mérnökként ők találták ki az újításokat, amelyeket a
középosztály átvett és hasznosított, ha azok valószínűsíthetően nyereséget hoztak. A középosztály önfegyelme és a jövő iránti
preferencia biztosította azokat a megtakarításokat és befektetéseket, amelyek nélkül minden újítás - bármilyen vonzó is volt
az elmélet - félre lett volna téve és elhanyagolva. De a középosztály jóváhagyását (és kizsákmányolását) vonzó újítások
voltak azok, amelyek miatt mai világunk annyira különbözik nagyszüleink és őseink világától.
Ez a középosztályi jelleg az Egyesült Államokban érvényesült a legerősebben. Annak érdekében, hogy beazonosíthassuk és
megvitathassuk a szemlélet és az értékek igen összetett mintázatát, megpróbáljuk összefoglalni. Alapját a biztos társadalmi
státusz hiányán alapuló pszichés bizonytalanság képezi.
Ennek a bizonytalanságnak a gyógymódja a telhetetlen anyagi szerzés lett. Ebből számos olyan tulajdonság következett,
amelyek közül csak ötöt sorolunk fel: a jövő preferálása, az önfegyelem, a társadalmi konformitás, a végtelenül bővíthető
anyagi kereslet és a külsődleges, személytelen értékek általános hangsúlyozása.
Aki rendelkezik ezzel a szemlélettel, az a középosztály; aki nem rendelkezik vele, az valami más. A középosztályi státusz
tehát szemlélet kérdése, nem pedig foglalkozás vagy státusz kérdése. Lehetnek középosztálybeli papok, tanárok vagy
tudósok. Valóban, az Egyesült Államokban e három csoport többsége középosztálybeli, bár az igazságnak a haszon helyett,
vagy másoknak önmaguk helyett elméleti elkötelezettségük azt sugallhatja, hogy nem kellene középosztálybelieknek lenniük.
És valóban, nem is kellene, hogy azok legyenek, mert az igazság keresésének vagy a másokon való segítésnek a késztetése
nem igazán összeegyeztethető a középosztálybeli értékekkel. De a mi kultúránkban ez utóbbiak olyan befolyásosak és
áthatóak, és a középosztálybeli vezetők gazdasági hatalma olyan nagy, hogy sok ember, akinek a foglalkozása alapján
látszólag nem a középosztályhoz tartozna, mégis átvette a középosztálybeli szemlélet nagy részét, és anyagi sikerre törekszik
a vallásban, a tanításban vagy a tudományban.
A középosztálybeli szemléletmód, amely Hollandiában, Észak-Olaszországban és más helyeken született a középkorban, úgy
öröklődött tovább, hogy a gyerekeket úgy nevelték, mint a megfelelő hozzáállást, amelyet követniük kell. Ez nemzedékről
nemzedékre és évszázadról évszázadra továbbadódhatott, amíg a szülők maguk is hittek benne, és fegyelmezetten arra
tanították gyermekeiket, hogy fogadják el. A gyermekek azon kisebbsége, akik nem fogadták el, a következő volt.
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"kitagadták" és kiestek a középosztályból. Ami még ennél is fontosabb, őket egészen a közelmúltig sajnálták és elutasították
a családjaik. Így azok, akik elfogadták a szemléletet, tovább meneteltek a diadalmaskodó középosztály folyamatosan duzzadó
soraiban. Egészen a huszadik századig.
Világháború előtti időszaktól kezdve több mint fél évszázadon át a középosztályi szemléletet könyörtelen támadások érték,
gyakran a leglelkesebb tagjai által, akik figyelmetlenül és tudtukon kívül aláásták és lerombolták a korábbi nemzedékek által
megőrzött számos alapvető társadalmi szokást. E változások közül sok a gyermeknevelési szokások változásaiból eredt, és
sok a középosztálybeli életmód sikeréből, amely olyan anyagi jólétet ért el, amely hajlamos volt gyengíteni az önfegyelemre,
a megtakarításra, a jövő preferálására és a többi dologra helyezett régebbi hangsúlyt.
Az egyik legfőbb változás, amely alapvető fontosságú a középosztályi szemlélet fennmaradása szempontjából, a
társadalmunk emberi természetről alkotott alapvető felfogásának megváltozása volt. Ennek két része volt. Az emberi
személyiséghez való hagyományos keresztény hozzáállás szerint az emberi természet alapvetően jó, és azt a társadalmi
nyomás és nevelés alakítja és módosítja.
Az emberi természet "jósága" azon a meggyőződésen alapult, hogy az emberi természet Isten természetének egyfajta
gyengébb másolata, amely Isten számos tulajdonságával nem rendelkezik (inkább fokban, mint természetben), de ettől
függetlenül tökéletesíthető, és nagyrészt saját erőfeszítései révén, Isten vezetésével tökéletesíthető. A világegyetemet a
lények hierarchiájának keresztény felfogása szerint, amelynek az ember körülbelül a kétharmadát teszi ki, ezek a lények,
különösen az ember, alapvetően szabad teremtmények, akik saját akaratukból képesek Isten felé vagy tőle távolodni, és
akiket Isten jelenléte a világegyetem csúcsán a lehetőségeik megvalósításának megfelelő irányába irányít vagy vonz, és ez a
jelenlét, mint az északi mágneses pólus, iránytűként vonzza az embereket felfelé, a minden jó beteljesedését jelentő Isten
teljesebb felismerése és megismerése felé. Így az erőfeszítés a szabad emberektől származott, az útmutatás Isten
kegyelméből, és végül a mozgatóerő Isten vonzerejéből.....
Ebben a felfogásban az ördög, Lucifer, ... a pozitív gonoszság megtestesítője volt, volt egy
a legmagasabb angyalok egyike, aki közel állt Istenhez, aki azért bukott el, mert nem tudta megtartani az ő
és azt hitte, hogy ő is olyan jó, mint Isten.
Ebben a keresztény szemléletben a legfőbb feladat az volt, hogy az embereket úgy neveljék, hogy a bennük rejlő szabadságot
arra használják, hogy Isten útmutatását követve helyesen cselekedjenek.
A világnak és az ember természetének ezzel a nyugati felfogásával szemben kezdettől fogva létezett egy másik, mindkettővel
ellentétes felfogás, amely a perzsa Zarathusztra által kapta a legegyértelműbb megfogalmazást az i. e. hetedik században, és
kisebb, eretnek témaként került be a nyugati hagyományba. A héberekre gyakorolt perzsa hatás révén került be, különösen a
zsidók babiloni fogsága idején, az i. e. hatodik században, és teljesebb mértékben a görög racionalista hagyományon
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keresztül, Püthagorasztól Platónig. Ez utóbbi hagyomány körbeölelte a korai keresztény vallást, és számos olyan vitát szült,
amelyeket a korai egyházi zsinatokon rendeztek, és amelyek a történelem során az ariánusoktól, a manicheusoktól, Luthertől,
Kálvintól és a janzenistáktól kezdve számos eretnekségben folytatódtak.
A fő út, amelyen keresztül ezek az eszmék, amelyeket a Nyugat tanítását megfogalmazó végtelen viták során folyamatosan
elvetettek, Szent Ágoston hatására tovább éltek. Ebből a disszidens kisebbségi nézőpontból jött létre a XVII. századi
puritanizmus. Ennek a nézetnek az általános megkülönböztetése Zarathustrától William Goldingig (A legyek urában) az,
hogy a világ és a test pozitív rossz, és hogy az ember, legalábbis természetének e fizikai részében, alapvetően gonosz. Ennek
következtében teljesen meg kell fegyelmezni, hogy megakadályozzuk, hogy elpusztítsa önmagát és a világot. E felfogás
szerint az ördög a pozitív rosszindulat ereje vagy lénye, az ember pedig önmagában képtelen minden jóra, és ennek
megfelelően nem szabad. Az örökkévalóságban egyedül Isten kegyelme által üdvözülhet, és csak úgy juthat át ezen a világi
világon, ha aláveti magát a teljes önkényuralom rendszerének. Az önkényuralom irányát és jellegét nem tartják fontosnak,
hiszen az igazán fontos az, hogy az ember veleszületett pusztító erejét megfékezzék.
Semmi sem állítható élesebben szembe egymással, mint ez a két nézőpont, az ortodox és a puritán. Az ellentétek így
foglalhatók össze:
Ortodox
A rossz a Jó hiánya. Az ember alapvetően jó. Az ember szabad.
Az ember jó cselekedetekkel hozzájárulhat az üdvösségéhez. Az önfegyelem szükséges az irányításhoz vagy a vezetéshez.
Az igazságot a tapasztalatból és a kinyilatkoztatásból találjuk meg, amelyet a hagyomány értelmez.
Puritán
A gonosz pozitív entitás. Az ember alapvetően gonosz.
Az ember a természetének rabszolgája. Az embert csak Isten mentheti meg.
A fegyelemnek külsőnek és teljesnek kell lennie.
Az igazságot a kinyilatkoztatásból való racionális levezetéssel lehet megtalálni.
A puritán szemlélet, amely a nyugati civilizáció első vagy több mint ezer évében azért küzdött, hogy átvegye az uralmat a
nyugati civilizáció felett, a tizenhetedik században majdnem sikerült is. Ezt különböző mértékben képviselték Luther, Kálvin,
Thomas Hobbes, Cornelius Jansen (Augustinus, 1640), Antoine Arnauld (1612-1694), Blaise Pascal és mások
munkásságában és agitációiban. Ez a nézet általában úgy vélte, hogy az igazságot néhány alapvető kinyilatkoztatott
igazságból való racionális levezetéssel kell megtalálni, ahogyan Euklidész geometriája és Descartes analitikus geometriája is
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néhány magától értetődő axiómából való racionális levezetésen alapult. Az eredmény egy nagyrészt determinisztikus emberi
helyzet volt, éles ellentétben az ortodox nézettel, amelyet még mindig az anglikán és a római egyház képvisel, és amely az
embert nagyrészt szabadnak látta egy olyan világegyetemben, amelynek szabályait a hagyomány és az általános konszenzus
alapján lehet a legkönnyebben megtalálni. A puritán nézőpont hajlamos volt a politikai despotizmus támogatására és az
egyosztályos, egységes társadalomra való törekvésre, míg a régebbi nézőpont sokkal nagyobb hangsúlyt fektetett a
hagyományos pluralizmusra, és a társadalmat a különbözőségek egységének tekintette. Az újabb felfogás egyenesen a
merkantilizmushoz vezetett, amely a politikai-gazdasági életet élethalálharcnak tekintette egy olyan világban, ahol a
különböző csoportok számára nem volt elegendő vagyon vagy tér. Számukra a gazdagság a világ egészében egy
meghatározott összegre korlátozódott, és az egyik ember nyeresége valaki más vesztesége volt. Ez azt jelentette, hogy e világ
alapvető küzdelmei kibékíthetetlenek voltak, és azokat a végsőkig meg kellett vívni. Ez része volt annak a puritán hitnek,
hogy a természet gonosz, és hogy a természeti állapot az erőszakos konfliktusok dzsungele.
E gondolatok közül néhány megváltozott, mások megmaradtak, néhányat pedig átrendeztek és módosítottak a felvilágosodás,
a romantikus mozgalom és a tudományos materializmus következő korszakaiban. Mindhárom visszatért ahhoz a régebbi
elképzeléshez, hogy az ember és a természet alapvetően jó, és ehhez a visszaállított Édenkertbe vetett hithez csatlakozott az
embernek a problémáival való megbirkózásra és a saját sorsának irányítására való képességébe vetett alapvetően optimista
hite. A társadalmat és annak konvencióit gonosznak tekintették, és a hagyományok útmutatását a késői felvilágosodás és a
korai romantikusok általában elutasították, bár a francia forradalom túlkapásai a későbbi romantikusok közül sokakat arra
késztettek, hogy az emberi ész elégtelenségének növekvő érzése miatt ismét a történelemre és a hagyományokra
támaszkodjanak. Az egyik nagy változás mindhárom korszakban az érdekközösség volt, amely elutasította a merkantilizmus
ragaszkodását a korlátozott gazdagsághoz és az érdekek alapvető összeegyeztethetetlenségéhez, és helyette optimistábbnak
hitte, hogy minden fél valahogyan képes lesz érdekeit egy olyan közösségen belül összehangolni, amelyben mindenki
kölcsönösen hasznot húzhat belőle. A darwinizmusnak az emberi társadalomra való alkalmazása a tizenkilencedik század
vége felé ismét megváltoztatta ezt az elképzelést, és ideológiai igazolást szolgáltatott a nácizmus és a fasizmus kiirtó
háborúihoz. Csak a huszadik század közepe után a szeretet és a szeretetre vonatkozó régi keresztény eszmék fokozatos újbóli
megjelenése módosította ezt a nézetet, és helyébe azt a régebbi elképzelést állította, hogy a különböző emberi érdekek
alapvetően összeegyeztethetők.
Az eszméknek mindez az eltolódása, sokszor ki nem mondott vagy akár tudattalan feltételezések, valamint a jólét fokozatos
növekedése hozzájárult a középosztálybeli motivációk és értékek megsemmisítéséhez. Az amerikai társadalom nagyrészt, de
nem teljesen középosztálybeli volt. A középosztály fölött, amely a huszadik század első felében uralta az országot, az
arisztokraták egy kis csoportja állt. Alatta a kispolgárság helyezkedett el, akiknek középosztálybeli törekvéseik voltak, de
általában bizonytalanabbak és gyakran keserűbbek voltak, mert nem kaptak
középosztálybeli jutalmakat. E két középosztály alatt két alsóbb osztály volt: a munkások és a lumpenproletariátus vagy
társadalmilag szervezetlenek, akiknek nagyon kevés közös vonásuk volt egymással.
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Ezen az öt csoportból álló, három osztályba (arisztokrata, középosztály és alsó osztály) sorolt hierarchikus struktúrán kívül
volt még két másik csoportosulás, amely nem igazán volt része a hierarchikus struktúrának. A bal oldalon az értelmiségiek, a
jobb oldalon pedig a vallásosak álltak. Ezekben közös volt az a gondolat, hogy számukra az igazság fontosabb, mint az
érdekek; de nagy különbség volt közöttük, hogy a vallásosok úgy vélték, hogy tudják, mi az igazság, míg az értelmiségiek
még keresték azt.
Ez az egész elrendeződés sokkal inkább hasonlított a társadalmi-gazdasági csoportosulások bolygói elrendeződésére, mint a
társadalomról mint a lehetőségek létrájáról alkotott középosztályi elképzelésre. A létra valójában csak a középosztályt
foglalta magában, alatta a munkásokkal. A bolygószemlélet, amely egyre inkább elterjedt, a középosztályt látta a
középpontban, a többi öt osztály pedig körülötte. A társadalmi mozgás körkörös és függőleges irányban is lehetséges volt
(ahogyan a régebbi létra-társadalomkép hitte), így a munkások fiai felemelkedhettek a középosztályba, vagy jobbra a
vallásosok közé, balra az értelmiségbe, vagy akár lefelé a lecsúszott osztályokba. Így elméletileg a felső középosztály
gyermekei (vagy inkább unokái) is feljebb léphettek az arisztokráciába, amelyet szintén meg lehetett közelíteni az
értelmiségiek vagy a vallásosak felől.
Furcsa módon a nem középosztályok több közös vonást mutattak egymás között, mint a közéjük tartozó középosztállyal.
Ennek legfőbb oka az volt, hogy minden más csoport értékrendje különbözött a középosztálytól, és mindenekelőtt nem
helyeztek hangsúlyt az anyagi jólét fitogtatására, mint a társadalmi státusz bizonyítékára. Ebből következett számos, némileg
hasonló tulajdonság és hozzáállás, amelyek gyakran több közös vonást és könnyebb társadalmi érintkezést biztosítottak a
nem középosztálybeli csoportoknak, mint bármelyiküknek a középosztálybeliekkel. Például mindegyikük sokkal nagyobb
hangsúlyt fektetett a valódi személyes tulajdonságokra, és sokkal kevésbé az olyan dolgokra, mint az öltözködés, a lakóhely,
a tanulmányi háttér vagy a használt közlekedési eszközök fajtája (amelyek mind fontosak voltak a középosztály emberekkel
szembeni reakcióinak meghatározásában). Bizonyos értelemben mindegyikük őszintébb, személyesen biztosabb (nem a
lumpenproletariátus) és kevésbé képmutató volt, mint a középosztály, és ennek megfelelően sokkal inkább hajlamos volt
arra, hogy minden új ismerőst az érdemei alapján ítéljen meg. Ráadásul a középosztály, hogy gyermekeiknek középosztályi
előnyöket biztosítson, kevés gyermeket vállalt, míg a többi csoport alig korlátozta a család méretét (kivéve néhány
értelmiségit). Így az arisztokratáknak, a vallásosoknak, a munkásoknak, az osztályon kívülieknek és sok értelmiséginek nagy
családja volt, míg csak a legfelsőbb és legbiztosabb középosztálybeli családok - az arisztokráciába való átmenet részeként rendelkeztek nagyobb családdal.
Az erkölcsről alkotott elképzelések is inkább a középosztályt különböztették meg a többiektől. Az utóbbiak hajlamosak
voltak az erkölcsöt a becsületesség és a jellembeli integritás szempontjából vizsgálni, míg a középosztály a tettekre,
különösen a szexuális tettekre alapozta azt. Még a vallásosok is a bűnt bizonyos mértékig a cselekmény céljára, hozzáállására
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és mentális összefüggéseire alapozták, nem pedig magára a cselekményre, és az erkölcsöt nem korlátozták olyan szűken a
szexuális viselkedésre, mint a középosztály.
osztályok. A középosztály befolyása azonban olyannyira átható volt a modern világban, hogy sok más csoport is a befolyása
alá került, olyannyira, hogy a huszadik század elejére az "erkölcs" szó a szexet jelentette. Az amerikai római katolicizmusban
például a janzenista hatás olyan erős, hogy a szexszel kapcsolatos bűnöket a katolikusok széles körben a legrosszabb bűnnek
tekintik, annak ellenére, hogy a katolikus tanítás továbbra is a büszkeséget tartja a legrosszabb bűnnek, a szexuális bűnöket
pedig sokkal kevésbé fontosnak (ahogy Dante is tette). Mindenesetre a szexre általában nagyobb engedékenységgel
tekintettek az arisztokraták, a munkások, az értelmiségiek vagy az osztályon kívüliek, mint a középosztály vagy a puritánabb
vallásúak.
Amerikában, mint másutt, az arisztokrácia a pénz és a pozíció megöregedett, és inkább családok, mint egyének szerint
szerveződik. Hagyományosan azok alkották, akiknek a családja olyan régóta rendelkezett pénzzel, pozícióval és társadalmi
presztízzsel, hogy soha nem kellett ezeken gondolkodniuk, és mindenekelőtt soha nem kellett más embereket lenyűgözniük
azzal, hogy rendelkeznek ezekkel. A családtagság e tulajdonságait jogként és kötelezettségként fogadták el. Mivel fogalmuk
sem volt arról, hogy ezeket elveszíthetik, alapvető pszichológiai biztonságban voltak, hasonlóan a vallásosakhoz és a
munkásokhoz. Így e másik kettőhöz hasonlóan ők is magabiztosak, természetesek, de távolságtartóak voltak. A modoruk
kegyes, de személytelen volt. Legfőbb jellemzőjük az volt, hogy feltételezték, hogy családi helyzetüknek kötelezettségei
vannak. Ez a noblesse oblige arra késztette őket, hogy részt vegyenek az iskolai sportban (még akkor is, ha nem voltak
nyilvánvalóan tehetségesek), hogy bármilyen hasznos módon (például adománygyűjtéssel) szolgálják az egyetemüket (ami
általában családi hagyomány volt), hogy hasonló módon szolgálják az egyházukat, és hogy kötelezettségként ajánlják fel
szolgálataikat a helyi közösségüknek, az államuknak és a hazájuknak. Gyakran megbotránkoztatták középosztálybeli
ismerőseiket szokatlanságukkal és társadalmi kötetlenségükkel, a munkásokat, a friss bevándorlókat vagy akár a
kitaszítottakat is keresztnevükön köszöntötték, az esti összejövetelekre tweedben érkeztek, vagy olcsó, kis autókkal utaztak
hivatalos esküvőkre.
Az, hogy milyen autóval közlekedett valaki, egészen a közelmúltig a középosztálybeli státusz egyik legjobb mutatója volt,
mivel az autó a középosztály számára státuszszimbólum volt, míg a többi osztály számára a közlekedés eszköze. A
túlméretezett Oldsmobilok, Cadillacek és Lincoln Continentálok még mindig a középosztály autóinak számítanak, de az
utóbbi években, a középosztályi szemlélet gyengülésével szinte bárkit megtalálhatunk egy Volkswagennel. Egy másik jó
bizonyítéka az osztálynak a cselédekkel (vagy azokkal, akik az ember otthonában dolgoznak) való bánásmód: az alsóbb
osztályok egyenrangúként, a középosztály alsóbbrendűként, míg az arisztokraták egyenrangúként vagy akár felsőbbrendűként
kezelik őket.
Összességében az Egyesült Államokban az arisztokrata családok száma nagyon kevés, egy-két pár van a régebbi államok
mindegyikében, különösen Új-Angliában, és a Dél olyan régebbi területein, mint Charleston vagy Natchez, Mississippi, a fő
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koncentrációk pedig a Boston környéki kisvárosokban és a Hudson folyó völgyében vannak. Eleanor Roosevelt asszony
lenne erre a példa. A félig arisztokraták valamivel nagyobb csoportját azok alkotják, mint például a Lodge-ok, Rockefellerek
vagy Kennedyek, akik még nem teljesen arisztokraták, vagy azért, mert nemzedékenként nem távolodtak el eléggé a
pénzcsinálástól, vagy
mert a családban továbbra is fennáll a kereskedelmi vagy üzleti hagyomány. De ezek
arisztokraták abban az értelemben, hogy vállalták a közösség szolgálatának családi kötelezettségét. Ennek az arisztokrata
hagyománynak a jelentőségét a massachusettsi politikában láthatjuk; ott két évtizeddel ezelőtt a kormányzói és mindkét
szenátori széket egy Bradford, egy Saltonstall és egy Lodge töltötte be, míg 1964-ben két ilyen pozíciót Endicott Peabody és
Leverett Saltonstall töltött be.
Az Egyesült Államokban a munkásosztály sokkal kisebb, mint azt feltételeznénk, mivel az amerikai munkások többsége
igyekszik társadalmilag felemelkedni, segíteni gyermekeinek a társadalmi felemelkedésben, és jelentősen foglalkoztatják
őket a státusszimbólumok. Az ilyen emberek, még ha munkások is, nem munkásosztály, hanem inkább kispolgárság. Az
igazi munkásosztály inkább nyugodt, inkább a jelent, mint a jövőt részesíti előnyben, általában nagyon keveset aggódik a
világ szemében betöltött státusza miatt, élvezi a hétköznapi életét, beleértve az ételt, a szexet és a szabadidőt, és kevéssé
vágyik arra, hogy munkahelyén vagy pozícióján változtasson. Általában nyugodtak, kedvelik a széleskörű humort,
természetesek, közvetlenek és barátságosak, nagy alapvető személyiségbeli bizonytalanságok nélkül. A világválság a
munkahelyeik és a gazdasági biztonságuk tönkretételével nagymértékben csökkentette ezt a csoportot, amely Amerikában, a
mindenki számára vágyakozás földjén mindig is arányaiban kisebb volt, mint Európában.
A második legnépesebb csoport az Egyesült Államokban a kispolgárság, amely több millió embert foglal magában, akik
magukat középosztálybelinek tartják, és a középosztály minden szorongása és nyomása alatt állnak, de gyakran kevesebbet
keresnek, mint a szakszervezeti munkások. Mindezek következtében gyakran nagyon bizonytalanok, irigyek, tele vannak
gyűlölettel, és általában ők a legfőbb toborzói minden ... Jobboldali, fasiszta vagy gyűlöletkampányokba minden olyan
csoport ellen, amelyik más, vagy amelyik nem hajlandó megfelelni a középosztálybeli értékeknek. Ezek a hivatalnokokból,
boltosokból és az üzleti, kormányzati, pénzügyi és oktatási szektorban dolgozó irodai alkalmazottak nagy számából álló
rétegek hajlamosak arra, hogy fehérgalléros státuszukat az élet legfőbb értékének tekintsék, és az irigység, kicsinyesség,
bizonytalanság és frusztráció légkörében élnek. Ők alkotják a Republikánus Párt támogatóinak nagy részét az amerikai
városokban, ahogy harminc évvel ezelőtt a náciknak Németországban.
Általában véve az Egyesült Államokban a politikai irányvonalakat még inkább befolyásolták ezek az osztály- és
pszichológiai megfontolások, mint a jövedelmi, gazdasági vagy foglalkozási szempontok. A Republikánus Párt a
középosztály pártja volt, a Demokrata Párt pedig a többieké. Általában az arisztokraták inkább a demokraták felé mozdultak
el, míg a félarisztokraták gyakran maradtak republikánusok (középosztálybeli szüleikkel vagy nagyszüleikkel együtt), kivéve,
ahol a történelmi körülmények (főként Új-Angliában, Közép-Nyugaton és délen, ahol a polgárháborús emlékek zöldek
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maradtak) működtek. Ez azt jelentette, hogy a Republikánus Párt, amelynek tizenkilencedik századi fölénye - a
rabszolgakérdés miatt a farmerek déli és nyugati felosztásán alapult - a huszadik században többségi párttá vált, de 1945 után
újra kisebbségi párttá vált", mert középosztálybeli támogatottságuk 1945 után szétesett.
Még a középosztályi dominancia időszakában is elvesztették a republikánusok a szövetségi kormány feletti ellenőrzést, mert
a párt szűken plutokratikus irányítása 1912-ben megosztotta a pártot, és 1932-ben elidegenítette az ország nagy részét. Húsz
évvel később, 1952-ben,
az ország szilárdan középosztályinak tűnt, de valójában erre az időpontra a középosztály morálja szinte teljesen
megsemmisült, maguk a középosztályok szétesőben voltak, és az amerikaiak többsége szemléletében egyre kevésbé
középosztálybeli. Ez a változás a huszadik század egyik legjelentősebb átalakulása. Az Egyesült Államok, a nyugati
civilizáció és a világ jövője attól függ, hogy a következő generációban milyen szemlélet váltja fel a felbomló középosztályi
ideológiát.
Ennek a középosztályi ideológiának a meggyengülése volt az egyik fő oka a középosztályok és különösen a kispolgárság
pánikjának az Eisenhower-korszakban. Maga a tábornok is visszataszított a ...
Jobboldaltól, amelynek lendülete fő eleme (de messze nem a legfontosabb eleme) volt megválasztásának, bár az alsóközéposztálybeli csoportok Taft szenátort részesítették előnyben vezetőjükként. Eisenhowert azonban a régi Wall Street-i,
Borostyán Ligás, félarisztokrata angolbarátokból álló keleti establishment preferálta, amelynek igazi ereje a keleti pénzügyi
alapok ellenőrzésében rejlett, és alapítványokból, akadémiai termekből és más adómentes menedékhelyekről működött.
Mint mondtuk, ez a keleti establishment valóban pártok felett állt, és sokkal inkább a politikával, mint a pártgyőzelmekkel
foglalkozott. Mindkét pártban ők voltak a domináns elem 1900 óta, és William C. Whitney és J. P. Morgan politikai
technikáit gyakorolták. Mint már mondtuk, angolbarátok, kozmopolita, Ivy League-es, internacionalista, meglepően liberális,
a művészetek pártfogója és viszonylag humanitárius emberek voltak. Mindezek a dolgok ellenszenvessé tették őket az alsóközéposztálybeli és kispolgári csoportok számára, főként a kisvárosokban és a középnyugaton, akik a republikánus választási
győzelmek szavazatait adták, de azért volt olyan nehéz ellenőrizni a jelöléseket (különösen az elnökválasztásokon), mert a
republikánus nemzeti konvencióban történő jelöléshez szükséges nagy pénz a Wall Street és a keleti establishment
szövetségesei voltak. Az, hogy ez utóbbiak 1952-ben Eisenhowert tudták jelölni Taft helyett, keserű pirulát jelentett a
radikális burzsoáziának, és nem volt eléggé bevonva azzal, hogy a szívükhöz sokkal közelebb álló Nixont jelölték az alelnöki
posztra. A Republikánus Párt e két szárnya közötti szakadás, és az, hogy Eisenhower a kispolgári szárny helyett a
felsőpolgáriakat részesítette előnyben, megbénította mindkét kormányát, és ez volt a jelentős eleme Kennedy 1960-as, Nixon
felett aratott szűk győzelmének és Johnson 1964-es, Goldwater felett aratott sokkal döntőbb győzelmének.
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Kennedy ír katolicizmusa ellenére az intézményesült társadalom alakja volt. Ez nem félarisztokrata beállítottságából vagy
harvardi kapcsolataiból (amelyek mindig is gyengék voltak, mivel az ír katolicizmus még nem teljesen elfogadott a
Harvardon) adódott. Ezek segítettek, de John Kennedy bevezetése az establishmentbe abból adódott, hogy 1938-1940-ben, a
londoni amerikai nagykövetségen töltött kritikus napokban apjával szemben Nagy-Britanniát támogatta. Az angol
Establishmentbe való felvétele megnyitotta annak amerikai ágát is. Az előbbit számos esemény jelezte, például Kathleen
nővér házassága Hartington márkival és Caroline óvodájának áthelyezése a Fehér Házból a brit nagykövetségre apja
meggyilkolása után. (A nagykövet, Ormsby-Gore, az ötödik Harlech báró, Lord
Milner és Leo Amery gyermeke, amikor ők voltak a brit-amerikai atlanti intézményrendszer aktív magja). E kapcsolat másik
jele az volt, hogy Kennedy elnök nagyszámú, Oxfordban képzett embert nevezett ki hivatalába.
Az 1950 óta eltelt időszakban az amerikai politikában forradalmi változás kezdetei kezdődtek. Ez a változás nem annyira az
amerikai gazdasági életben bekövetkezett változásokkal, mint inkább a társadalmi élet átalakulásával függ össze. A gazdasági
életben bekövetkezett változások nélkül azonban a társadalmi hatások nem működhettek volna. Ami történt, az a
középosztály felbomlása és ennek megfelelően a kispolgárság jelentőségének növekedése volt, ugyanakkor a Wall Street
régebbi pénzügyi csoportjainak gazdasági befolyását ... a keleti városokon kívül, nevezetesen a délnyugaton és a TávolNyugaton felbukkanó új gazdagság kihívás elé állította. Ezek az új vagyonforrások nagyrészt kormányzati intézkedéseken és
kormányzati kiadásokon alapultak, de mégis inkább kispolgári szemléletet vallottak, mint a keleti establishmentet átható
félarisztokratikus szemléletet. Ez az új gazdagság, amely a kőolajon, a földgázon, a nemzeti erőforrások kíméletlen
kizsákmányolásán, a repülőgépiparon, a déli és nyugati katonai támaszpontokon, és végül az űrkutatáson és a hozzá
kapcsolódó tevékenységeken alapul, Texasban és Dél-Kaliforniában összpontosult. Létezése először tette lehetővé, hogy a
kispolgári szemlélet a politikai jelölési folyamatban is érvényesüljön, ahelyett, hogy a keleti establishment befolyása alatt
jelölt republikánus jelöltre való szavazással igyekeztek volna a politikát befolyásolni, ami nem volt kifizetődő.
Ilyen értelemben a politikai küzdelem az Egyesült Államokban két, sőt három irányba is eltolódott. A rosszul tájékozottak ezt
a küzdelmet mindig is a republikánusok és a demokraták közötti küzdelemnek tekintették a novemberi szavazóurnáknál. A
Wall Street azonban már régen látta, hogy az igazi küzdelem a nyarat megelőző nyári jelölőgyűléseken zajlik. Ezt a
felismerést a republikánus jelöltek kispolgári támogatóira az kényszerítette rá, hogy ellenszenvvel viseltetnek Willkie,
Dewey, Eisenhower és más Wall Street-i intervencionisták iránt, és hogy az országos pártkongresszusokon nem tudták jelölni
kongresszusi kedvenceiket, például Knowland, Bricker és Taft szenátorokat. Éppen amikor ezek az elégedetlen szavazók erre
a következtetésre jutottak, Taft 1952-es kudarcával megjelent a politikai képben az új gazdagság, amely osztozott a
kispolgárság gyanakvásában a Kelettel, a nagyvárosokkal, az Ivy League egyetemekkel, a külföldiekkel, az értelmiségiekkel,
a munkásokkal és az arisztokratákkal szemben. Az 1964-es választásokra az ország fő politikai kérdése a színfalak mögött
zajló pénzügyi harc volt a régi, civilizált és művelt alapítványi vagyon és az új, férfias és tájékozatlan vagyon között, amely a
kormánytól függő délnyugati és nyugati vállalatok áramló profitjából származott.
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Itt Amerika egész jövőbeli arculatáról volt szó, mert a régebbi vagyon a sokszínűség nyugati hagyományaihoz közeli
értékeket és célokat képviselt ... míg az újabb vagyon a kispolgári bizonytalanság és egocentrizmus szűk és félelemmel teli
céljait. A köztük lévő névleges kérdések, mint például az internacionalizmus és az egyoldalú izolacionizmus (amelyet
támogatói előszeretettel neveztek át "nacionalizmusnak") között, kevésbé voltak alapvetőek, mint amilyennek látszottak,
mert a valódi kérdés a szövetségi kormány hatalmas hatalmának ellenőrzése volt, hogy a kormányzati pénzek elköltésével
befolyásolni tudja Amerika jövőjét. A kispolgári és újgazdag csoportok ezt akarták folytatni.
az ipari-katonai komplexumra, például a védelemre és az űrkutatásra fordított kiadásokat, míg a régebbi vagyoni és nem
polgári csoportok a társadalmi sokszínűség és a szociális javulás irányába akarták terelni az idősek és a fiatalok számára. az
oktatásra, a társadalmi kirekesztettekre és a nemzeti erőforrások védelmére a jövőbeni felhasználás érdekében.
Ennek a küzdelemnek az eredménye, amely még mindig tart, olyan, amelyben a civilizált emberek megengedhetik
maguknak, hogy optimisták legyenek. Mert az újabb gazdagság hihetetlenül ... félretájékoztatott. A politikai jelölések
ellenőrzésére irányuló növekvő aggodalmukban figyelmen kívül hagyták a választások megnyerésének még nagyobb
szükségességét. Nem vették észre, hogy a középosztályok szétesése, főként a középosztályi szemlélet feladásából fakadóan,
olyan amerikai választópolgárokat hoz létre, akik soha nem választanának olyan jelöltet, akit az újabb gazdagság jelölni
szeretne. A jövőkép hiányának részeként az új vv föld és kispolgári támogatói figyelmen kívül hagyták azt a jól bevált elvet,
hogy egy nemzeti jelöltnek nemzeti vonzerővel kell rendelkeznie, és ezt legjobban egy középhez közeli jelölt tudja elérni.
Az amerikai politikában több pártot foglalunk össze a "demokrata" és a "republikánus" fedőszavak alatt. Túlságosan
leegyszerűsítve, mint már mondtam, a republikánusok a középosztály pártja, a demokraták pedig a peremvidék pártja voltak.
Mindkettő alárendelődött, mindkettőnek volt egy kongresszusi és egy nemzeti párti szárnya. A republikánus kongresszusi
párt (amely a lokalizmust képviselte) sokkal jobbra állt, mint a nemzeti republikánus párt, és mint ilyen, közelebb állt a
kispolgári, mint a felső-középosztálybeli szemlélethez. A Demokrata Kongresszusi Párt sokkal inkább a peremvidékhez és a
kisebbségekhez tartozott (és így gyakran balra állt), mint a Demokrata Nemzeti Párt. A pártgépezet mindegyik esetben a
Kongresszusi Párt ellenőrzése alatt állt a négyévenkénti elnökválasztások közötti időszakokban, de ahhoz, hogy ezeket a
választásokat megnyerjék, mindegyiknek az elnökválasztási években létre kellett hívnia az árnyékos Nemzeti Pártját. Ez azt
jelentette, hogy a republikánusoknak látszólag balra, a centrumhoz közelebb kellett mozdulniuk, míg a demokratáknak
szintén a peremről kellett a centrum felé mozdulniuk, általában jobbra tolódva. Ennek eredményeképpen a Nemzeti Pártok és
elnökjelöltjeik - a keleti establishment a színfalak mögött szorgalmasan elősegítve a folyamatot - közeledtek egymáshoz, és
majdnem középen találkoztak, szinte azonos jelöltekkel és programokkal, bár a folyamatot, amennyire csak lehetett, az
elavult vagy értelmetlen háborús kiáltások és szlogenek (gyakran a polgárháborúig visszanyúló) felelevenítésével leplezték.
Amint az elnökválasztás véget ért, a két nemzeti párt eltűnt, és a pártok irányítása ismét a kongresszusi pártok kezébe került,
így az újonnan megválasztott elnök bizonytalan helyzetbe került a két kongresszusi párt között, amelyek közül egyik sem állt
túl közel ahhoz a rövid nemzeti koalícióhoz, amely megválasztotta őt.
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A [keleti berendezkedés] ... legfőbb problémája ... hosszú időn keresztül az volt, hogy miként lehetne a két kongresszusi
pártot nemzetivé és nemzetközivé tenni. Az az érv, hogy a két pártnak ellentétes eszméket és politikát kellene képviselnie, az
egyik talán a jobboldal, a másik pedig a baloldal, [a keleti berendezkedés számára] ostoba elképzelés, amely csak a doktriner
és akadémikus gondolkodók számára elfogadható. Ehelyett [úgy vélik, hogy] a két pártnak majdnem azonosnak kell lennie,
hogy [irányíthassák a választásokat] ... anélkül, hogy ez mélyreható vagy
mélyreható és széleskörű változást a politikában. A [keleti berendezkedés úgy véli, hogy] az Amerika számára létfontosságú
és szükséges politikák többé nem képezik jelentős nézeteltérés tárgyát, hanem csak az eljárás, a prioritás vagy a módszer
részleteiben vitathatók: erősnek kell maradnunk, továbbra is nagy világhatalomként kell működnünk más hatalmakkal
együttműködve, ... a gazdaságot jelentős visszaesés nélkül mozgásban tartani, segíteni más országoknak ugyanezt, biztosítani
az alapvető szociális szükségleteket minden állampolgárunk számára, megnyitni a társadalmi változások lehetőségeit azok
előtt, akik hajlandóak dolgozni azok eléréséért, és megvédeni a sokszínűség, pluralizmus, együttműködés és a többi, már leírt
alapvető nyugati szemléletet. Ezeket a dolgokat minden olyan nemzeti amerikai pártnak el kell fogadnia, amelyik
elnökválasztást szeretne nyerni. De bármelyik párt is van hivatalban, idővel korrupt, fáradt, vállalkozó kedvű és erőtlen lesz.
Akkor lehetővé kell tenni, hogy négyévente, ha szükséges, a másik párt váltsa le, amelyik nem lesz ilyen, de új lendülettel
mégis nagyjából ugyanazt az alapvető politikát folytatja.
A Republikánus Nemzeti Párt 1964-es elfoglalása a Republikánus Kongresszusi Párt szélsőséges elemei által, és az a
törekvésük, hogy Barry Goldwatert egyedül a kispolgári szélsőségesekkel együtt válasszák elnökké, csak átmeneti aberráció
volt az amerikai politikai színtéren, és abból a tényből fakadt, hogy Johnson elnök minden kérdést megelőzött (amelyek, mint
mondtuk, ma már elfogadhatóak a túlnyomó többség számára), és elfoglalta az amerikai politikai spektrum teljes széles
közepét, így a republikánusoknak aligha volt érdemes valódi ellenjelöltet indítani ellene ugyanazon a területen. Így
Goldwater alapértelmezés szerint át tudta venni az irányítást a Republikánus Nemzeti Párt felett...
A Goldwater-kampány mögött álló virulenciának azonban semmi köze nem volt a mulasztáshoz vagy az intenzitás
hiányához. Épp ellenkezőleg. Leglelkesebb támogatói a szélsőséges kispolgári mentalitáshoz tartoztak, akiket a középosztály
szétesése és mindannak folyamatos felemelkedése, amit ők ellenszenvesnek tartottak, majdnem hisztériába kergetett:
Katolikusok, négerek, bevándorlók, értelmiségiek, arisztokraták (és majdnem arisztokraták), tudósok és általában a művelt
emberek, a trigonometriás városokból vagy keletről érkezők, kozmopoliták és internacionalisták, és mindenekelőtt a
liberálisok, akik a sokszínűséget erényként fogadják el.
A középosztályok széthullásának sokféle oka volt, némelyik belső, sok véletlen, néhány nyilvánvaló, de sok közülük mélyen
a társadalmi lét mélyére hatolt.

1096

Mindezek az okok a középosztályok pusztulása érdekében a középosztályi szemlélet elpusztítására hatottak. És ezt a
szemléletet azáltal semmisítették meg, hogy a felnőtt középosztálybeliek elhagyták azt... [és] ... azáltal, hogy a szülők nem
tudták vagy nem képesek átadni azt a gyermekeiknek. Ráadásul ez a kudarc nagyrészt magára a középosztályra
korlátozódott, és nem a kispolgárságra (alsó középosztály), amely, ha valami, akkor a középosztályi szemlélet sajátos
változatához még szívósabban ragaszkodott, és azt még intenzívebb formában adta át utódainak.
Azt akarom ezzel mondani, hogy a középosztály felbomlása abból eredt, hogy nem tudta átadni szemléletét a gyermekeinek.
Ez a kudarc tehát [szándékos] kudarc volt.
oktatás hibája volt, és első pillantásra annál is meglepőbbnek tűnhet, mivel oktatási rendszerünk tudatosan vagy öntudatlanul
a fiatalok [szekularizmus, szocializmus és internacionalizmus, nem pedig a hagyományos] középosztályi ideológiába való
beavatásának mechanizmusaként szerveződött. Valójában, ami meglehetősen meglepő, úgy tűnik, hogy a mi oktatási
rendszerünk, ellentétben a kontinentális Európa oktatási rendszerével, inkább a középosztálybeli szemléletmód
indoktrinálásával foglalkozott, mint a hazafiság vagy a nacionalizmus tanításával. Ennek tükrében inkább az attitűdök és a
viselkedés beoltásával foglalkozott, mint az intellektuális képzéssel. Tekintettel arra, hogy az 1920-as évek amerikai eszméi
éppúgy középosztálybeli, mint hazafias eszmék voltak, az úgynevezett "amerikai életmódot" inkább az amerikai gazdasági és
társadalmi rendszerrel, mint az amerikai politikai rendszerrel azonosították, és arra, hogy az iskolások többsége nem
középosztálybeli családokból származott, nem meglepő, hogy az oktatási rendszer a középosztálybeli szemléletmódra való
nevelésnek szentelte magát. A faji, vallási, nemzeti és osztálykisebbségek gyermekei mind ugyanazon a rendszeren mentek
keresztül, és a középosztálybeli nevelési folyamatot kapták, elismerten sok esetben nem teljes sikerrel. Ez az állami iskolákra
vonatkozik, de a római katolikus iskolarendszer, különösen annak felsőbb szintjein, ugyanezt tette. Az országban működő
nagyszámú katolikus férfikollégiumnak, különösen a jezsuiták által működtetetteknek alapvető - bár gyakran fel nem ismert célja volt, hogy a munkásosztálybeli, gyakran bevándorló származású fiakból középosztálybeli, hivatásos foglalkozású
(elsősorban jogi, orvosi, üzleti és tanári) embereket neveljenek ki.
Összességében ez a rendszer ... egyre kevésbé sikeres abban, hogy középosztálybeli embereket neveljen ki, különösen a
felsőbb oktatási szintekről. Ez a kudarc magának a rendszernek a kudarcára vezethető vissza. Amint azt mindjárt látni fogjuk,
ez a kudarc főként a középosztálybeli családon belül következett be, ami nem váratlan helyzet, mivel a kilátásokat még
mindig inkább a családi körülményekre való reagálás határozza meg, mint a formális nevelési folyamatnak való alávetettség.
A középosztályi szemlélet felbomlásának nagy része annak fő szempontjainak gyengülésére vezethető vissza, mint például a
jövő preferálása, az intenzív önfegyelem, és kisebb mértékben a végtelenül bővíthető anyagi igények és a középosztályi
státusszimbólumok fontosságának csökkenő hangsúlyára. Az e változásokat befolyásoló tényezők közül itt csak néhányat
említhetünk.
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A középosztályi szemlélet rombolásának legfőbb külső tényezője az volt, hogy a huszadik század nagy részében az irodalom
és a dráma könyörtelenül támadta azt. Valójában nehéz olyan műveket találni, amelyek megvédték ezt a szemléletet, vagy
akár csak feltételezték, hogy igaz, mint ahogy az a tizenkilencedik században gyakori volt. Nem mintha az utóbbi években
nem léteztek volna ilyen művek; nagy számban léteztek, és a kispolgárság és néhány középosztálybeli háziasszony lelkesen
fogadta őket. Az 1910-es, 1920-as és 1930-as évek kölcsönkönyvtárai és női magazinjai tele voltak velük, de az 1950-es
évekre nagyrészt a televíziós szappanoperákra korlátozódtak. Még azok az írók is, akik kifejezetten elfogadták a
középosztály ideológiáját, mint Booth Tarkington, Ben Ames Williams, Sloan Wilson vagy John O'Hara, hajlamosak voltak
a középosztálybeli életet a hamis értékek, a képmutatás, az értelmetlen erőfeszítés és a bizonytalanság borzalmaként
ábrázolni. Alice Adamsben Tarkington például egy alsó-középosztálybeli lányt ábrázolt, aki tele van képmutatással és
materialista értékekkel,
aki kétségbeesetten keresi a férjet, aki megadja neki azt a magasabb társadalmi státuszt, amire vágyott.
A korábbi időszakban, egészen 1940-ig, az irodalom közvetlen és brutális támadást intézett a középosztálybeli szemlélet
ellen, olyan művektől kezdve, mint Upton Sinclair A dzsungel vagy Frank Norris A gödör című műve, amelyek mindkettő a
hús- és búzapiacokon a személyes integritás teljes romlását dolgozza fel. Ezek a korai támadások a polgári befolyás alatt álló
élet kommercializálódása ellen irányultak, és alapvetően reformista szemléletűek voltak, mert azt feltételezték, hogy a
rendszer rossz tulajdonságait valahogyan, esetleg állami beavatkozással meg lehet szüntetni. Az 1920-as évekre a támadás
sokkal totálisabbá vált, és a problémát olyan alapvető erkölcsi szempontból tekintette, hogy nem lehetett orvosolni. Csak a
középosztálybeli értékek teljes elutasítása szüntethette meg az emberi élet romlottságát, amelyet Sinclair Lewis a Babbittben
vagy a Main Streetben látott.
1940 után az írók egyre kevésbé támadták a polgári életformát; ez a feladat már el volt végezve. Ehelyett olyan helyzeteket,
szereplőket és cselekedeteket írtak le, amelyek egyszerűen nem voltak polgáriak: erőszakot, társadalmi felelőtlenséget,
szexuális lazaságot és perverziót, faji megkülönböztetést, az alkohollal, kábítószerrel vagy szexszel kapcsolatos emberi
gyengeséget, vagy teljesen nem polgári vonalak mentén folytatott családi és üzleti kapcsolatokat. Ernest Hemingway,
William Faulkner, Erskine Caldwell, John Dos Passos és egy sereg kisebb író, akik közül sokan az erőszak kultuszát
vallották, mutatták a tendenciát. Egy olyan nagyon népszerű mű, mint Az elveszett hétvége, az egész csoportot képviselhette.
Néhányan, mint Hemingway, új erkölcsi szemléletet találtak az általuk elhagyott középosztálybeli ideológia helyett.
Hemingway esetében lerázta magáról az Illinois állambeli Oak Park felső-középosztálybeli porát, és elmerült a
spanyolországi tragikus életérzésben, amely állandóan megköveteli a férfiaktól, hogy férfiasságukat a nőkkel való alkalmi
tevékenységgel és a halállal való szembenézés rendíthetetlen bátorságával bizonyítsák. Hemingway számára ezt a bikaviadalarénában, az afrikai nagyvadvad-vadászatban, a háborúban vagy - szimbolikusabb módon - a díjbirkózásban vagy a
bűnözésben lehetett elérni. A lényeg itt az, hogy Hemingway a pakisztáni-perui tengely szemléletének felvállalását, mint
középosztálybeli származásának elutasításának jelét, mindig is színlelésnek ismerte fel, és amikor a legdurvább értelemben
vett férfiassága elfogyott, kiverte a biztosítékot.
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A polgári szemlélet elleni irodalmi támadás annak minden említett aspektusa ellen irányult, a jövő preferálása, az
önfegyelem, az anyagi szerzés hangsúlyozása, a státusszimbólumok ellen. A jövőpreferencia elleni támadás annak
demonstrálásaként jelent meg, hogy a jövő soha nem érhető el. Érve az volt, hogy az az egyén, aki az életet a jelenből (az
életet úgy értve, hogy az egyénekkel való valós személyes kapcsolatokat) állandóan egy hipotetikus jövőre halasztja, végül
azt tapasztalja, hogy az évek elteltek, a halál közeledik, ő még nem élt, és a legtöbb esetben már nem is képes rá. Ha egy
ilyen mű központi figurája elérte materialista ambícióit, akkor ebből az következik, hogy ezek a távolról oly vonzónak tűnő
eredmények, ha megvalósulnak, csak terhet jelentenek a személyes élet valódi értékei számára. Ez a téma, amely legalább
Charles Dickens A Christmas Carol című művéig vagy George Eliot Silas Marner című művéig nyúlik vissza, a huszadik
században is előfordult. Gyakran a következő formában jelent meg
az újabb időkben egy férfi egész életművének elutasítása a fiai, a felesége vagy saját maga által.
A jövő-preferencia elleni támadás újabb formája az egzisztencialista regényben és az abszurd színházban jelent meg. Az
egzisztencializmus, azáltal, hogy hisz abban, hogy a valóság és az élet csak egy adott hely és pillanat specifikus, konkrét
személyes tapasztalatából áll, figyelmen kívül hagyja az egyes események kontextusát, és így elszigeteli azokat. A kontextus
nélküli eseménynek azonban nincs oka, értelme vagy következménye; abszurd, mint minden, ami nem kapcsolódik
semmilyen kontextushoz. És egy ilyen eseménynek, amelynek se múltja, se jövője, nem lehet kapcsolata sem a
hagyománnyal, sem a jövőbeli preferenciával. Ez a nézőpont telítette a huszadik századi irodalmat, így a jövőpreferencia
eredeti elutasítása az idő teljes elutasításává bővült, amelyet Noms egyszerűen az ember rabszolgasorba taszítására szolgáló
mechanizmusként ábrázolt, és megfosztotta az élet megtapasztalásának lehetőségétől. Thomas Wolfe és magasabb szinten a
korai Dos Passos írásai is ennek a témának szentelték magukat. A polgári időmérő óra sírbolt vagy börtön lett, amely
elidegenítette az embert az élettől, és olyan rejtjelezetté tette, mint Elmer Rice The Adding Machine (1923) című darabjában
a megfelelő nevű Mr. Zero.
Hasonló támadás érte az önfegyelmet is. E támadás filozófiai alapját egy túlságosan leegyszerűsített freudianizmusban
találták meg, amely az emberi impulzusok mindenfajta elfojtását úgy tekintette, mint ami frusztrációhoz és pszichés
torzulásokhoz vezet, amelyek a későbbi életet elérhetetlenné teszik.
Így regény regényről regényre vagy színdarabról színdarabra mutatta be a jó, egészséges, természetes impulzusok
elfojtásának gonoszságát és az önkielégítés üdvös következményeit, különösen a szex terén. A házasságtörést és a
fegyelmezetlen szexualitás egyéb megnyilvánulásait egyre klinikaiasabb részletességgel írták le, és általában a túlzott
alkoholfogyasztással vagy a személyes felelősség másfajta megkerüléseivel társították, mint például Hemingway Búcsú a
fegyverektől és A nap is felkel, vagy John Steinbeck szerelmi viszonya a személyes felelőtlenséggel a Cannery Row-ban
vagy a Tortilla Flat-ben. A középosztálybeli értékek - beleértve az időt, az önfegyelmet és az anyagi teljesítményt - teljes
elutasítása a személyes erőszak kultuszának javára számos irodalmi műben megtalálható volt James M. Caintől és Raymond
Chandlertől James Bond újabb bohózataiig. Az eredmény a középosztálybeli értékek teljes megfordítása lett azáltal, hogy
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érdekesnek vagy csodálatra méltónak mutatták be ezen értékek egyszerű negligálását céltalan, tétlen és teljesen felelőtlen
emberek által.
Az értékek hasonló megfordítása elárasztotta a piacot a homoszexualitástól, vérfertőzéstől, szadizmustól és mazochizmustól
kezdve a kannibalizmusig, nekrofíliáig és koprofágiáig terjedő perverziók mocsarának obszcén nyelven és fiktív formában
bemutatott, értelmetlen klinikai leírásaival teli regényekkel. Ezek az előadások, ahogy Edmund Fuller kritikus mondta, nem
annyira az értékek, mint inkább az ember természetéről alkotott elképzelések elvesztését jelentik.
Ahelyett, hogy úgy látták volna az embert, ahogyan a görögök és a Nyugat hagyománya tekintett rá, mint az állat és Isten
között félúton lévő, "az angyaloknál egy kicsit alacsonyabb rendű?" teremtményre, aki így a tapasztalatok végtelen
változatosságára képes, ezek a huszadik századi írók azzal fejezték be a középosztály elleni lázadást, hogy a tizenkilencedik
század végének emberről mint egyszerűen magasabb rendű állatról lefelé haladva saját felfogásuk szerint az embert
alacsonyabb rendűnek tekintették, mint amilyenre bármely állat természetes módon leereszkedik. Ebből alakult ki a puritán
szemlélet.
az emberről (de a puritán istenszemlélet nélkül), mint a teljes romlottság teremtményéről egy determinisztikus
világegyetemben, minden megváltás reménye nélkül.
Ez a nézőpont, amely az 1550-1650 közötti időszakban a puritán kontextusban a despotizmust igazolta, most kispolgári
támogatással egy új despotizmus igazolására használható, hogy a meggyőződés helyett erőszakkal őrizze meg a kispolgári
értékeket a kötelező megfelelés rendszerében. George Orwell 1984 című műve ennek a rendszernek a képét adta elénk,
ahogyan Hitler Németországa megmutatta gyakorlati működését. De a nem polgári társadalmi csoportok és a társadalmi
nyomás jelenlegi felerősödését tekintve ez a lehetőség egyre kevésbé valószínű, és Barry Goldwater veresége az 1964-es
elnökválasztáson olyan messzire tolta a lehetőséget a jövőbe, hogy a társadalmi viszonyok folyamatos változása valóban
távolinak teszi.
A középosztályok pusztulását a középosztályi szemlélet pusztulása által sokkal nagyobb mértékben belső, mint külső erők
idézték elő. És e hatások közül a legjelentősebbek a középosztálybeli családon belül működtek. Az egyik legnyilvánvalóbb
ezek közül az amerikai társadalom növekvő jóléte volt, amely a nélkülözés nyomását kivette a gyermekvállalás folyamatából.
A jólétben felnövő gyermeket nehezebb beoltani azokkal a frusztrációkkal és késztetésekkel, amelyek a középosztálybeli
szemléletben olyan alapvetőek voltak. Generációkon át, még a meglehetősen gazdag családokban is, ez a beidegződés a
takarékosság és a fogyasztás visszafogásának folyamatos hangsúlyozása miatt folytatódott. 1937-re a világválság
megmutatta, hogy az alapvető gazdasági problémák nem a megtakarítás és a befektetés, hanem az elosztás és a fogyasztás.
Így a fogyasztás iránti hajlandóság egyre nagyobb lett, amit az új értékesítési technikák, a részletfizetés és a hitelnek a
termelési oldalról a gazdasági folyamat fogyasztási oldalára történő kiterjesztése ösztönzött. Ennek eredményeképpen a
középosztálybeli családokban egy teljesen új jelenség jelent meg, a jövedelmükön felüli, sőt azt meghaladó életvitel - ami a
XIX. századi polgári családokban elképzelhetetlen botrány volt. Ennek egyik ösztönzője az volt, hogy a középosztályi
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ideológián belül egyre nagyobb hangsúlyt kapott a státuszelemek és a vagyon hivalkodó fitogtatása mint
státuszszimbólumok, nem pedig a takarékosság és az óvatosság elemei. Így a jólét gyengítette mind a jövőbeli preferenciát,
mind az önmegtartóztató önfegyelemre nevelést.
Ehhez némiképp kapcsolódott az 1929-1933-as válság hatása. Az ekkor férfikorba lépő nemzedék (akik az 1905-1915 közötti
időszakban születtek) úgy érezte, hogy a középosztálybeli ambícióik megvalósítására tett erőfeszítéseik intenzív
nehézségekkel és szenvedéssel jártak, mint például a munka, miközben egyetemre jártak, a szabadidő, a kulturális
terjeszkedés és az utazás nélkülözése, és az 1950-es évekre elhatározták, hogy gyermekeiknek soha nem szabad olyan nehéz
dolguk legyen, mint nekik volt. Ritkán látták, hogy az 1950-es években a gyermekeik számára a dolgok megkönnyítésére tett
erőfeszítéseik, amelyek reakcióként jelentek meg az 1930-as években általuk elszenvedett nehézségek ellen, eltávolítják
gyermekeik képzési folyamatából azokat a nehézségeket, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy ők maguk is elérő emberekké
és sikeres középosztálybeli emberekké váljanak, és hogy az erre irányuló erőfeszítéseik gyengítik gyermekeik erkölcsi
tartását.
Ennek a folyamatnak egy másik eleme az amerikai nevelési filozófia megváltozása volt, és némileg hasonlóan változott az
országnak a gyermeknevelés egész folyamatáról alkotott elképzelése is. A korai nemzedékek továbbra is ragaszkodtak a
puritán szemlélet maradványaihoz, olyannyira, hogy ragaszkodtak ahhoz, hogy a gyermekeket szigorú fegyelemmel kell
nevelni, beleértve a testi fenyítést is. Ezt a tizenhetedik századi elképzelést 1920-ra az amerikai családideológiában felváltotta
az a tizenkilencedik századi elképzelés, amely szerint a gyermek érése veleszületett folyamat, amelyet külső neveléssel nem
lehet módosítani. A neveléselméletben ez a téves elképzelés Jean-Jacques Rousseau Emile-jéig (1762) nyúlt vissza, amely a
természeti állapotot az Édenkerttel egyenértékűnek idealizálta, és úgy vélte, hogy a nevelésnek abból kell állnia, hogy a
fiatalt teljesen szabadon kell hagyni, hogy veleszületett jósága kibontakozhasson és megmutatkozhasson. Ezt az elképzelést a
19. század végén a biológia és a genetika fejlődése fejlesztette tovább, fokozta, és áltudományos alapokra helyezte.
Körülbelül 1910-re a gyermeknevelési és nevelési elméletek elfogadták azt az elképzelést, hogy az ember biológiai
organizmus, mint bármely állat, hogy személyisége öröklött tulajdonságok következménye, és hogy minden gyermek az
öröklött tehetségek merev választékával és e tehetségek fejlődésének természetes ütemével rendelkezik. Ezeket az
elképzeléseket egy sor szlogenbe foglalták, amelyek közül kettő a következő volt: "Minden gyermek más" és "Majd akkor
csinálja, amikor készen áll rá".
Mindebből következett a fegyelem teljes megszűnése, mind az otthon, mind az iskolában, és a "megengedő nevelés"
megjelenése, mindazzal együtt, amit ez magával hozott. A gyerekeket arra bátorították, hogy legyen véleményük, és
beszéljenek olyan dolgokról, amelyekről egyáltalán nem tudtak; az információszerzést és az intellektuális képzést háttérbe
szorították; az iskolában és az otthonokban az idő, a hely és a mozgás korlátozását pedig a minimálisra csökkentették.
Minden hangsúlyt a "spontaneitásra" helyeztek; és az időszakokra vagy a tárgyalt témákra vonatkozó rögzített menetrendeket
lekicsinyelték. Mindez nagymértékben gyengítette az oktatási folyamat fegyelmező hatását, és az új nemzedék sokkal
kevésbé fegyelmezett, kevésbé szervezett és kevésbé időérzékeny lett, mint a szüleik. Természetesen ez a dezintegrációs
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folyamat a kispolgárok gyermekei között kevésbé volt nyilvánvaló, mint magában a középosztályban. Ezek a hatások
önmagukban is nagyban hozzájárultak volna a középosztályi szemlélet gyengüléséhez a felnövekvő nemzedék körében, de
más, sokkal mélyebb hatások is működtek. Ezek vizsgálatához a középosztályi családszerkezeten belülre kell tekintenünk.
A házasságban, mint oly sok más dologban, a nyugati civilizációban is teljesen ellentétes elméletek érvényesültek; ezeket
nevezhetjük a szerelem és a házasság nyugati és romantikus elméletének. A romantikus elmélet szerint minden férfi vagy nő
egyedi személyiséggel rendelkezik, amely veleszületett vonásokból áll, és az ősök egyedi kombinációjából származó örökség
révén halmozódott fel. Ez természetesen ugyanaz az elmélet, amellyel a megengedő nevelést igazolták. A romantikus
szerelemben azonban az elmélet továbbment, és egyszerűen hitből feltételezte, hogy minden férfi vagy nő számára létezik a
világban egy olyan ellenkező nemű személy, akinek személyiségjegyei éppen illeszkednek a neki szánt párjáéhoz. Az
egyetlen probléma az volt, hogy megtalálják ezt a társat. Feltételezték, hogy ez első látásra megtörténik, amikor a felismerés
szinte azonnali villanása mindkettőjük számára elárulja, hogy megtalálták az egyetlen lehetséges élettársat.
A szerelem első látásra, mint a felismerés villanása elképzelése szoros kapcsolatban állt a manicheus és puritán vallási
elképzeléssel, miszerint Isten igazsága hasonló megvilágosodással érkezik az emberhez (ez az elképzelés, mint oly sok ilyen
elképzelés, Platónnak a tudásról mint emlékezésről szóló elméletére vezethető vissza). Legszélsőségesebb formájában a
szerelemnek ez a romantikus elmélete azt feltételezte, hogy a szerelmesek mindegyike csak egy személyiség része, és a két
rész a találkozáskor azonnal egyetlen személyiséggé illeszkedik össze. Ehhez számos más elképzelés is társult, többek között
az, hogy a házasságok "a mennyben köttetnek", hogy egy ilyen romantikus házasság teljesen kielégítő a partnerek számára,
és hogy egy ilyen házasságnak "örökkévalónak" kell lennie.
A romantikus szerelem és házasság ezen elképzelései sokkal elfogadhatóbbak voltak a nők számára, mint a férfiak számára
(olyan okokból, amelyeket most nincs időnk elemezni), és a középosztály is elfogadta őket, de más osztályok nem, nem nagy
mértékben. Ez az elmélet, mint a középosztálybeli szemlélet oly sok más része, a középkori eretnekségek, például a
manicheizmus köréből származott (amint azt Denis de Rougemont svájci író kimutatta), és így ugyanabból a hagyományból
származott, amelyből a középkorban a polgári szemlélet kialakulását és az újkorban a hozzá szorosan kapcsolódó puritán
mozgalom általi megerősödését látta. A romantikus szerelemelmélet a középosztályon belül olyan véletlenszerű tényezők
révén terjedt el, mint például az, hogy a polgárság volt az egyetlen olyan társadalmi réteg, amely sokat olvasott, és a
romantikus szerelem alapvetően irodalmi konvenció volt a terjedésében, bármi is volt az eredetét tekintve. Az európai
társadalom más társadalmi osztályaira, például a parasztokra, a nemességre vagy a városi dolgozó kézművesekre nem
gyakorolt igazi hatást.
Furcsa módon a romantikus szerelem, amelyet a polgárság elméletként és eszményként elfogadott, a gyakorlatban kevéssé
befolyásolta a középosztálybeli házasságokat, mivel ezek általában a gazdasági biztonság és az anyagi helyzet
középosztálybeli értékein, nem pedig a szerelmen alapultak. Pontosabban, a középosztálybeli házasságok valójában ezeken
az anyagi megfontolásokon alapultak, miközben minden érintett úgy tett, mintha a romantikus szerelemre épülnének. A
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tények és az elmélet eme ütközésének minden későbbi felismerése gyakran komoly megrázkódtatást okozott, és olykor
irodalmi vizsgálat tárgyát képezte, mint például John Galsworthy The Forsyte Saga című regényének első kötetében.
A szerelem és a házasság e romantikus elméletével, és az "értelmes" házasság polgári gyakorlatával majdnem ugyanilyen
mértékben szemben állt az, amit a szerelem és a házasság nyugati eszméjének nevezhetünk. Ez abból indul ki, hogy a
személyiségek dinamikus és rugalmas dolgok, amelyeket nagyrészt a múltban szerzett tapasztalatok alakítanak ki. Az ilyen
személyiségek közötti szerelem és házasság, mint a nyugati felfogás szerint minden, sokféle, tökéletlen, alkalmazkodó,
kreatív, együttműködő és változékony. A nyugati felfogás feltételezi, hogy egy pár sokféle okból (szex, magány, közös
érdeklődés, hasonló háttér, gazdasági és társadalmi együttműködés, jellemvonások kölcsönös csodálata és egyéb okok) jön
össze. Feltételezi továbbá, hogy az egész kapcsolatuk az egymás megismerésének és a kölcsönös alkalmazkodásnak a lassú
folyamata lesz - egy olyan folyamat, amely talán soha nem ér véget. Az állandó alkalmazkodás szükségessége azt a nyugati
felismerést mutatja, hogy semmi, még a szerelem sem végleges vagy tökéletes.
Ezt mutatja annak felismerése is, hogy a szerelem és a házasság soha nem teljes és mindent elnyelő, hogy mindkét partner
önálló személyiség marad, akinek joga van az önálló élethez. (Ez az egész nyugati hagyományban megtalálható, és
visszanyúlik a keresztény hitre, miszerint minden egyes ember különálló lélek, saját, végső soron különálló sorssal.)
Így a nyugati társadalomban legalább háromféle házasság jelent meg, amelyeket nevezhetünk romantikus, polgári és nyugati
házasságnak. Az utóbbi, anélkül, hogy sokat tárgyalnák (kivéve a szerelemről és házasságról szóló modern könyvekben),
valószínűleg a három közül a legnépesebb, a másik kettő pedig, ha sikeresnek bizonyul, azt úgy teszi, hogy fokozatosan
fejlődik át ebbe a harmadik fajtába. A romantikus házasság, amely a "felismerés sokkján" alapul, valójában igen
nagymértékben a szexuális vonzalomra épül, mivel ez a legfőbb formája annak, hogy a szerelem első látásra kialakulhat. Az
ilyen házasságok gyakran kudarcot vallanak, mivel még a szex is gyakorlást és kölcsönös alkalmazkodást igényel, és
túlságosan pillanatnyi emberi kapcsolat ahhoz, hogy tartós szövetséget tartson fenn, hacsak nem halmozódik körülötte sok
más közös érdek. Még ha ez meg is történik, és a házasság sikeres lesz, abban az értelemben, hogy fennmarad, soha nem
teljes, és az a romantikus téveszme, hogy a házasságnak teljesen le kell kötnie a partnerek idejét, figyelmét és energiáit, amit
még mindig sok, a romantikus eszmén nevelkedett nő vár el, csupán azt jelenti, hogy a házasság a férjek számára
rabszolgasorba taszító kapcsolattá, a feleségek számára pedig csalódás és frusztráció forrásává válik.
A középosztálybeli házasság valójában nem volt romantikus, mert a középosztályban a házasság, mint minden más, a
középosztálybeli értékrendnek volt alávetve. Ezen értékrendszeren belül a középosztálybeli személyek olyan házastársat
választottak, aki segít a középosztálybeli státusz- és teljesítménycélok elérésében. Egy nő a szülei jóváhagyásával olyan férjet
választott, aki ígéretesnek mutatkozott, hogy jó családfenntartó és állandó, megbízható, társadalmi eredményeket elérő ember
lesz, aki képes lesz legalább olyan magas anyagi státuszt biztosítani számára, mint amilyet a saját szülei biztosítottak. A férfi
olyan nőt választott feleségül, aki ígéretesnek mutatkozott arra, hogy segítségére lesz a felfelé vezető úton, aki képes
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háziasszonyként részt venni törekvő tevékenységeiben, és biztosítani tudja a sikeres üzletembertől vagy hivatásos férfitól
elvárt otthoni illemet és társadalmi kegyeket.
Az ilyen házasság mindkét fél részéről inkább státusz-, mint személyi tényezőkön alapult. Az a tény, hogy egy férfi a Yale-en
végzett, szakmát tanult, egy jó cégnél volt állása, drága autót vezetett, egy drága étteremben magabiztosan tudott vacsorát
rendelni, és már jelentkezett tagságra egy golf- vagy countryklubba, nem volt ok arra, hogy emberként szeressék, hiszen ezek
csupán státusának tartozékai voltak. A középosztálybeli személyek mégis ilyen okokból házasodtak, és ugyanakkor
meggyőzték magukat és a barátaikat arról, hogy romantikus szerelem miatt házasodtak (ami azon alapult, hogy a kölcsönös
társadalmi elfogadottság mellett szexuálisan is vonzódtak egymáshoz).
Az új házasság egy ideig fenn tudta tartani ezeket a látszatokat, különösen azért, mert a szex és az újdonság elemei a
kapcsolatban segítettek elfedni az elmélet és a valóság közötti ellentétet, és azt, hogy a házasság alapvetően külsődleges és
felszínes kapcsolat. De ez a tény megmaradt, és idővel tudattalan frusztrációk és elégedetlenségek kezdtek működni.
Ezek gyakran nem jutottak el a tudatos szintre, különösen néhány generációval ezelőtt, de ma már minden női magazin
felteszi a kérdést: "Sikeres-e a házassága?". Tudattalanul azonban már jóval korábban is erősödött a felismerés, hogy a
házasság
kapcsolat nem a szerelmen alapul, amelynek a személyes tulajdonságok elismerésén és megbecsülésén kell alapulnia, nem
pedig a státusz-kiegészítőkön. Az ilyen személyes tulajdonságokon alapuló személyes érzések nélkül a kapcsolat valóban
nem személyes kapcsolat, és valóban nem a szerelmen alapszik, még akkor sem, ha a partnerek a középosztálybeli elmékre
jellemző önvizsgálat szokásos hiányával továbbra is ragaszkodtak ahhoz, hogy a kapcsolat alapja a szerelem. A polgári
házastársi kapcsolatokban a szeretet valódi hiányának ilyen öntudatlan felismerésének következményeit egy olyan
társadalomban, amely dalban, moziban, folyóiratban és könyvben nem szűnt meg ismételgetni a szeretet abszolút
szükségességét az emberi boldogsághoz és "beteljesüléshez", egy pillanat múlva megvizsgáljuk.
Három nemzedékkel ezelőtt a polgári feleség ritkán tudatosult frusztrációja. Nagyrészt az otthonába volt bezárva, túlságosan
lefoglalták a gyerekek és a házimunka, hogy sok időt találjon a saját helyzetén való elmélkedésre vagy a többi feleséggel
vagy általában a külvilággal való összehasonlításra. Férfiak által dominált családban nevelkedett, ezért kész volt elfogadni a
saját életében is hasonló helyzetet. Ez azt jelenti, hogy a külső kapcsolatai és a világról alkotott általános képe a férje által
ezekről a dolgokról alkotott elképzelés képernyőjén keresztül jutott el hozzá.
A középosztálybeli családokban a gyermekszám csökkenése és a munkamegtakarító eszközök elterjedése a porszívótól a
fagyasztott élelmiszerekig egyre több szabadidőt adott a polgári feleségnek az 1920-as és 1930-as években5. Az olyan
vállalkozó szellemű szerkesztők, mint Edwin Bok, új, dörzsölt női magazinokkal (mint a Ladies' Home Journal) töltötték ki
ezt a szabadidőt. A népszerű regények és kisebb mértékben a korai filmek, a drámai matinék és a terjedő női klubok lehetővé
tették a nők számára, hogy a romantikus szerelem és a gondtalan, középosztálybeli háziasszonyok fantáziavilágának vízióját
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építsék fel, káprázatos otthonokkal és jól nevelt, jól súrolt gyerekekkel. 1925-re az átlagos polgári háziasszony egyre
frusztráltabbá vált, mert a saját élete nem olyan volt, mint amilyennek a női magazinok képzelték. Egyre több szabadideje
adott neki időt, hogy elgondolkodjon ezen, és a többi feleséggel való gyakoribb kapcsolata arra ösztönözte, hogy felemelje a
hangját, és kritikát fogalmazzon meg a férjével szemben, akinek anyagi képtelensége arra, hogy olyan életet biztosítson neki,
amelyet ő már megérdemeltnek tartott, úgy tűnt, hogy igazolja a vágyát, hogy a férjét nagyobb erőfeszítésre késztesse a
pénzhajhászás érdekében. A férfi számára ez zsörtölődéssé vált; a nő számára ez csak alkalmi emlékeztető volt azokra az
elvárásokra, amelyekkel a házassági kapcsolatba lépett.
Miközben mindez zajlott, a külvilág is változott. A nők az első világháború következtében "emancipálódtak", a női
magazinok jelentős ösztönzésével. A rövidebb szoknyák és a rövidebb haj ennek a folyamatnak a jelképeivé váltak, de még
ennél is jelentősebb volt, hogy a külvilágban egyre több olyan munka jelent meg, amelyet a legjobban vagy kizárólag nők
tudtak elvégezni. E folyamat részeként jelentős változások mentek végbe a polgári erkölcsökben, megszűnt a gardedámság,
nagyobb lett a szabadság a nemek között, és a válás elfogadása erkölcsileg lehetségesnek számított a polgári életben (ez a
szokás a színpadról és a moziból érkezett).
Ennek az egész folyamatnak a részeként történt egy nagy társadalmi jelentőségű drámai esemény. Ez volt a férfiak és nők
felnőttkori élettartam-elvárásainak megfordulása. Egy évszázaddal ezelőtt (igaz, nagyrészt vidéki környezetben) egy
húszéves férfi még
hosszabb életre számíthatott, mint a húszéves felesége. Valójában egy ilyen férfi akár két vagy három feleséget is
eltemethetett, általában a szüléssel vagy más női problémákkal járó halandóság miatt. Ma egy húszéves férfi aligha számíthat
arra, hogy olyan sokáig él, mint egy húszéves nő. Sőt, ami még rosszabbá teszi a helyzetet, egy huszonéves nő egy
évszázaddal ezelőtt egy nála jóval idősebb férfihoz ment feleségül, legalábbis a középosztályban, egyszerűen azért, mert a
jövő preferenciája megkövetelte, hogy a férfi gazdaságilag megalapozott legyen, mielőtt családot alapít.
Ma, egy sor ok miatt, mint például a nők életkilátásainak a férfiakénál gyorsabb meghosszabbodása, a születésszabályozás
fokozott gyakorlata, a koedukáció (amely a nemeket azonos életkorban hozza kapcsolatba egymással), a jövőbeli preferencia
és általában a középosztálybeli szemlélet gyengülése, ami a nagyjából azonos korú párok házasságkötéséhez vezet, a férjek
ma általában hamarabb halnak meg, mint a feleségeik. Ennek felismerése, a nők megnövekedett függetlensége, az adókhoz és
más jogi kellemetlenségekhez való alkalmazkodás vezetett a közös pénzügyi számlákhoz, ahhoz, hogy a vagyont a feleség
nevére írják, és a feleségek biztosítási juttatásai jelentősen megnövekedtek. Fokozatosan az ország vagyona női tulajdonba
került, még ha még mindig nagyrészt férfi irányítás alatt is állt.
Ennek azonban finom eredményei voltak; a nőket függetlenebbé és szókimondóbbá tette. A burzsoá férfiak fokozatosan
olyan rendszerben éltek, amelyben kitartóan nyaggatták őket, hogy váljanak "jobb eltartókká". Sok férfi számára a munka
menedékké és megkönnyebbüléssé vált a gazdasági teljesítményük elégtelenségére vonatkozó otthoni kinyilatkoztatások elől.
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A túlhajszoltság, az állandó feszültség, az érzelmi élet és a szabadidő frusztráltságának ez a növekedése egyre több férfit
kezdett arra késztetni, hogy egyre inkább hajlandó legyen elfogadni a halált, mint a pihenés elérésének egyetlen módját. A
polgári férfiak szó szerint öntudatlan pszichikai öngyilkossággal kezdték megölni magukat a túlhajszoltság, az alkohol, a
dohányzás, a munka és az erőszakos szabadidő neurotikus túlzásba vitelétől, és a középosztály lassan növelte az anyagilag
meggazdagodott özvegyek arányát.
Ebben az egész folyamatban az egyik figyelemre méltó változás az volt, hogy az elmúlt évszázadban a férfiak által dominált
családról a nők által dominált családra váltottunk. Az a település, ahol a fiatal házaspár otthont alapított, egyre inkább
matrilokális volt, mint patrilokális. Egyre több esetben, amikor a fiatal pár még a vőlegény tanulmányi folyamatának
befejezése előtt összeházasodott, még a nő családjával is együtt éltek (de nagyon ritkán a férfi családjával). A házimunka
terheinek egy része egyre inkább a férjre hárult: mosogatott, bevásárolt, sőt, még a gyerekekkel is foglalkozott. 1840-ben egy
gyermek sírhatott éjszaka, és azt kivétel nélkül az anyja gondozta, míg az apa békésen aludt tovább, teljesen mit sem sejtve a
történtekről. 1960-ra, ha egy gyermek sírt éjszaka, akkor nagy valószínűséggel az anya semmit sem hallott, miközben az apa
átvette a szükséges tevékenységeket. Ha ezt bárki megkérdőjelezte, az anya válasza hegyes volt: "Egész nap én vigyázok a
gyerekre, nem értem, miért ne vigyázhatna rá éjszaka!".
A nemek társadalmi szerepeinek eme összezavarodásához, sőt felcserélődéséhez szorosan kapcsolódott a gyermeknevelési
gyakorlatok csökkenő nemi differenciáltsága. Még az 1920-as években is másképp nevelték a lánycsecsemőket, mint a
fiúkat. Másképp öltöztették őket, másképp bántak velük, más dolgokat engedtek meg nekik, és más veszélyekre
figyelmeztették őket. A oldalon keresztül.
1960-ra a gyerekeket nemtől függetlenül ugyanúgy nevelték. Sőt, a rövidre vágott haj és a rövidre nyírt játszóruhák miatt már
nem lehetett tudni, hogy melyikük melyik. Ez a férfiak és nők személyiségbeli különbségeinek csökkenéséhez vezetett, a
férfiak alárendeltebbé, a nők pedig agresszívabbá váltak.
Ezt a tendenciát felgyorsították az új nevelési technikák, különösen az első tizenkét életévben. A lányok neurológiai érése
gyorsabb volt, mint a fiúké, különösen a koordináció tekintetében, például az étkezés, a beszéd, az öltözködés, a vécézés, az
olvasástanulás és az iskolához való általános alkalmazkodás terén. A lányok könnyebben alkalmazkodtak az otthonról az
iskolába való átmenethez az első osztályokban, mint a fiúk, részben azért, mert a lányok magabiztosabbak és
társaságkedvelőbbek voltak. Tíz-tizenkét éves korukra a lányok fizikailag, neurológiailag, érzelmileg és szociálisan
körülbelül két évvel előbbre fejlődtek, mint a fiúk. Mindez a fiúkat kevésbé magabiztossá, határozatlanná, gyengévé és
függővé tette. A női tanárok arányának folyamatos növekedése az alsó tagozaton ugyanebben az irányban hatott, mivel a női
tanárok a lányokat részesítették előnyben, és azokat a magatartásformákat és technikákat dicsérték, amelyek a lányok
számára természetesebbek voltak. Az új módszerek, mint például az olvasástanítás egész szavas módszere vagy az igazhamis vagy feleletválasztásos vizsgák alkalmazása szintén jobban alkalmazkodtak a női, mint a férfi tehetségekhez. Egyre
kevesebb hangsúlyt fektettek a kritikai ítélőképességre, míg egyre nagyobb hangsúlyt fektettek az intuitív vagy szubjektív
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döntésekre. Ebben a környezetben a lányok jobban teljesítettek, a fiúk pedig kisebbrendűnek érezték magukat, vagy úgy
döntöttek, hogy az iskola a lányok helye, nem pedig a fiúké. A lányok növekvő agresszivitása félrelökte ezeket a tétova
fiúkat, és felerősítette a problémát. Ennek következményeként a fiúk között kétszer annyi "nem olvasó" volt, mint a lányok
között, többször annyi dadogós és többször annyi tizenéves ágybavizelő.
Miközben a külvilág csökkentette a gyermekek szexuális alapon történő eltérő bánásmódját azáltal, hogy a fiúkat és a
lányokat egyre inkább egyformán kezelte (és ez a bánásmód jobban alkalmazkodott a lányokhoz, mint a fiúkhoz), a
középosztálybeli otthonokban az anya növekvő érzelmi frusztrációi a gyermekeivel való érzelmi bánásmódjában egyre
inkább szexuális alapon történő megkülönböztetéshez vezettek.
Az érzéki megnyugtatás és vigasztalás legkorábbi érzése, amelyet bármely gyermek megtapasztal, az anyja teste ellen
irányul. A fiú csecsemő számára ez heteroszexuális kapcsolat, míg a kislány számára az azonos neművel való kapcsolat. A
legtöbb esetben a kislány úgy kerüli el e homoszexuális tendencia nemkívánatos fennmaradását, hogy csodálatát és figyelmét
valamelyik elérhető férfira, általában az apjára tereli. Így hat-nyolcéves korára a lány "apuci kislánya" lesz, aki várja, hogy a
munkából hazatérve közölje vele a nap híreit, megkapja a papucsát és az újságját, és reméli, hogy felolvas neki egy mesét,
vagy megosztja vele kedvenc tévéműsorának nézését, mielőtt ágyba kell bújnia. Tizenkét éves korára egy normális lánynál ez
a férfi lények iránti érdeklődés kezd áttevődni valamelyik fiúra az iskolai osztályában. Egy fiúgyermeknél az áttevődés
később és kevésbé fokozatosan megy végbe. Az anyja iránti szeretetének nemkívánatos aspektusait a vérfertőzési tabu
erőteljes társadalmi nyomása elkerüli, de ez csupán azt jelenti, hogy az ellenkező nem iránti érdeklődésének szexuális eleme
elfojtott és fejletlen. Társadalmunkban tehát természetes, szinte mondhatnánk, biológiai tendencia, hogy a fiú szexuális
fejlődése késleltetett, a lány pedig mentesül ettől a késleltető hatástól.
A mai amerikai középosztálybeli családban ezek a hatások rendkívüli módon eltúlzottak. Mivel a középosztálybeli házasság
inkább társadalmi, mint személyes vonzalmon alapul, a feleség érzelmi kapcsolata a férjével bizonytalan, és minél jobban
beletemetkezik a férje a munkájába, hobbijaiba vagy külső érdeklődési körébe, annál bizonytalanabbá és kielégíthetetlenebbé
válik a felesége számára. A feleség fel nem használt érzelmi energiájának egy része a fia iránti szeretetre kezd el fogyni.
Ugyanakkor az anya férjével való kapcsolatának érzelmi bizonytalansága miatt a lányt a férj szeretetének érzelmi
vetélytársának tekinthetik. Ez a lány iránti neheztelés leginkább akkor jelentkezik, ha az anya pszichológiájában valamilyen
más zavaró ok áll fenn, különösen, ha ez az ok a saját apjával való kapcsolatával függ össze. Például, ahogy a női dominancia
nemzedékről nemzedékre egyre markánsabb jellemzője lesz az amerikai családi életnek, a lány figyelmének apja felé való
eltolódása egyre kevésbé teljes, és serdülőkorára a lány inkább sajnálja, mint csodálja őt, és viszonylag ambivalens
érzelmeket táplálhat mind az apja, mind az anyja iránt, néha utálja az utóbbit, amiért az apját uralja, és megveti a
gyengeségét, amiért ezt hagyja. Ilyen esetben az egész fejlődés, amelyről beszélünk, felgyorsul és felerősödik a következő
generációban, és a lány szülei iránti viszonylag ambivalens érzései megismétlődnek a férje iránti viszonylag ambivalens
érzéseiben. Ez arra szolgál, hogy felerősödjön mind a fia érzelmi fojtogatása és túlságos védelme, mind pedig a lánya érzelmi
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elutasítására való hajlam, mint a férj és feleség közötti viszonylag bizonytalan érzelmi kapcsolatra potenciális veszélyt
jelentő tényező.
E helyzet következményeként a frusztrált feleség hajlamos ragaszkodni a fiához azáltal, hogy minél tovább függésben és
éretlenül tartja, és igyekszik meggyorsítani a lánya érését, hogy minél hamarabb kiszorítsa őt a családi körből. Ennek legfőbb
következménye a középosztálybeli származású amerikai fiúk és amerikai férfiak egyre késői érése, gyengesége,
alulszexualizáltsága és függősége, valamint az amerikai középosztálybeli lányok egyre koraibb érése, agresszivitása,
túlszexualizáltsága és függetlensége. Az anya elidegenedése a lányától (amely gyakran a kölcsönös gyűlölet akut állapotáig
jut) már gyermekkorban vagy akár már a születéskor elkezdődhet (különösen, ha a lánybaba szép, az anya nem szoptatja, és a
férj túlzott örömmel fogadja). Általában akkor éleződik ki, amikor a lány eléri a pubertáskort, és nagyon kiéleződhet, ha az
anya nagyjából ugyanekkor közeledik a menopauzához (amiről gyakran tévesen úgy érzi, hogy csökkenti a férje iránti női
vonzalmát).
Ebben az egész időszakban az anya elutasítása a lányával szemben főként abban nyilvánul meg, hogy igyekszik
rákényszeríteni a lányt a gyors felnőtté válásra, és ahhoz vezet, hogy a lány idő előtt olyan modern szörnyűségeknek van
kitéve, mint a kamaszkor előtti "vegyes partik", a tréningmelltartók, a túlságosan "kifinomult" filmekhez, könyvekhez és
beszélgetésekhez való hozzáférés, valamint az a gyakorlat, hogy a lányokat kísérő nélkül hagyják a házban fiú
osztálytársakkal, a korai középiskola vagy akár a középiskola alsó tagozatának szintjén. Az ilyen tapasztalatok és az anya és
lánya közötti egyre gyakoribb indulati összeütközések a középosztálybeli lányok meglepően nagy százalékát arra késztetik,
hogy húszéves koruk előtt elköltözzenek otthonról. És akár elmegy, akár nem, a szexuális és
az amerikai középosztálybeli lány számára a szexuális és érzelmi érettség egyre korábban bekövetkezik, nemcsak a
középosztálybeli fiúkhoz képest, hanem még abszolút értelemben is. Azt mondják például, hogy az amerikai lányoknál a
pubertáskor kezdete (az első menstruációval pontosan datálható esemény) minden egyes évtizeddel körülbelül kilenc
hónappal korábban következik be. Ennek eredményeként ezt a mérföldkövet a mai amerikai lányok akár három évvel
korábban érik el, mint a huszadik század eleji amerikai lányok.
Ugyanebben az időszakban az amerikai középosztálybeli fiúknál az ellenkező irányba történt elmozdulás, bár a fiziológiai
elem nem dokumentálható. Valójában nem is kell. Sokkal jelentősebb a szexuális tudatosság és a szex elfogadására való
érzelmi készség megérkezése közötti változó kapcsolat. Kétségtelen, hogy a mai amerikai gyermek, különösen a
középosztálybeli családban, sokkal korábban tudatosul benne a szexualitás, mint egy-két generációval ezelőtt, és jóval
azelőtt, hogy érzelmileg készen állna szembenézni saját szexualitásának tényével. A tizenkilencedik században a tizenöttizenhét éves korosztályban három dolog meglehetősen közel került egymáshoz: (1) a szexuális tudatosság; (2) a szexre való
érzelmi felkészültség; és (3) az oktatás befejeződése és a lehetőség, hogy a szülőktől való gazdasági függetlenségre
törekedjenek. Manapság a szexuális tudatosság mindenki számára nagyon korán, talán tízéves kor körül jön el. Az érzelmi
készenlét a saját szexualitás tényével való szembenézésre ma egyre korábban jön el a lányoknál, de egyre később a fiúknál,
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főként azért, mert a középosztálybeli anya a lányára rákényszeríti a függetlenséget és annak felismerését, hogy ő nő, de a
fiára rákényszeríti a függőséget és a vakságot azzal szemben, hogy ő férfi. És az oktatás befejezésének és a szülőktől való
gazdasági függetlenség keresésének időpontja a lányok esetében valamivel későbbre, a férfiak esetében viszont mérhetetlenül
későbbre tolódik (ez a folyamat egyre extravagánsabbá válik).
Ennek egyik következménye, hogy a fiú esetében a szexuális tudatosítás utáni érzelmi készenlét sokkal nagyobb (néha
végtelenül elhalasztott) késése a fiút érzelmileg olyan hosszú időre teszi érzelmileg sivárrá, hogy ez a fiú szexualitását és
érzelmi érettségét hátrányosan befolyásolja, méghozzá egyre magasabb életkorig. A lányra viszont ennek az ellenkezője igaz,
mivel a szexuális tudatosságot követő érzelmi készenlétének késleltetése rövidebb és csökkenő mértékű. Lolita, aki nem is
olyan ritka, mint ahogyan azt a regény olvasói elképzelni akarták, egyre gyakoribbá válik, és nem tudják kielégíteni a vele
egykorú fiúk, következésképpen több okból, többek között anyagi források és nagyobb érzelmi érettség miatt, idősebb férfiak
között keresi a nemi társait.
Másfelől a középosztálybeli fiú helyzete még összetettebbé és szánalmasabbá válik, hiszen nemcsak e fejlemények ingadozó
kronológiájával kell nagyobb mértékben szembenéznie, hanem az anyjától való érzelmi függőségéből is ki kell szabadulnia,
és ehhez aligha kap segítséget bárkitől. Ha az apja megpróbál segíteni (és ő az egyetlen, aki valószínűleg próbálkozik), és
ragaszkodik ahhoz, hogy a fiából felelősségteljes és önálló ember legyen, az anya tigris módjára küzd, hogy megvédje fia
további éretlenségét és függőségét, és kegyetlenséggel, a fia iránti gyűlölettel és a fia anyja iránti érzelmei iránti
féltékenységgel vádolja a férjet. Nem habozik használni a rendelkezésére álló fegyvereket.
Ezek sokfélék és erőteljesek, beleértve a fiúnak szóló "vonakodó" és kétértelmű "kinyilatkoztatást", hogy az apja gyűlöli őt.
Az apa minden erőfeszítése, hogy azzal érveljen, hogy az igazi szeretetnek arra kell törekednie, hogy a fiú érettségben és
függetlenségben előrehaladjon, és hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy elkerülje vagy
elhalasztani ezt a fejlődést inkább gyűlöletnek, mintsem szeretetnek tekinthető, általában könnyedén meghiúsul. A
családtörténetnek ebben a szakaszában az érzelmi frusztrációk és zavarok általában olyan magas szinten vannak, hogy az
anya és a fiú számára meglehetősen könnyű megegyezni abban, hogy a fekete az fehér. A "momiszmus" általában többékevésbé hosszabb ideig diadalmaskodik, míg a normális serdülőkori lázadás az apa teljes elutasításává válik, és csak jóval
később késleltetett erőfeszítéssé az anyától való érzelmi elszakadás elérésére.
Mindennek az a lényege, hogy a normális serdülőkori lázadás a mai Amerikában a szülői értékek, köztük a középosztálybeli
értékek radikális és nagyarányú elutasításává vált, annak az elhúzódó érzelmi háborúnak köszönhetően, amely ma a
középosztálybeli otthonokban a tizenéves gyerekekkel folyik. A helyzet legfőbb kára a serdülő középosztálybeli fiú átható
rombolásában és a középosztálybeli kultúra megvalósító aspektusaitól való elidegenedésében rejlik. A középosztálybeli lány,
főként azért, mert még mindig igyekszik megfelelni az apjának, továbbra is jelentős sikereket érhet el teljesítményként,
különösen a tudományos életben, ahol korábbi sikerei viszonylag könnyűvé teszik a folyamat folytatását. De a
középosztálybeli fiú, aki elutasítja a középosztálybeli élet eredményes aspektusait, gyakran teszi ezt az akadémiai dolgokban,
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amelyek számára kezdettől fogva idegen és nőies világnak tűnnek. E világ elutasítása és az akadémiai kudarc iránti tudattalan
vágyakozása egy sor érzelmi hatásból fakad: (1) a vágy, hogy visszavágjon apjának; (2) a vágy, hogy megszabaduljon az
anyjától való függőségtől, és így elmeneküljön az akadémiai élet nagy részének nőies légköréből; és (3) a vágy, hogy
megmeneküljön a végtelen, huszonhárom éves koráig vagy még tovább tartó akadémiai útról, amelyet a modern technikai és
társadalmi bonyolultság megkövetel a magas középosztálybeli sikerhez vezető állásokhoz való hozzáféréshez. A szexuális
tudatosság és az oktatás befejezése közötti időintervallum meghosszabbodása, az 1880-as évekbeli körülbelül két évről5 a
hatvanas években legalább tíz-tizenkét évre, olyan feszültségeket és feszültségeket hozott létre az amerikai polgári családban,
amelyek a család tönkretételével fenyegetnek, és már most is azon vannak, hogy tönkretegyék a középosztálybeli
életszemlélet nagy részét, amely egykor oly jellemző volt az amerikai életmódra.
Ebből fakad a tinédzserek és szüleik generációja közötti kommunikáció szinte teljes összeomlása. A serdülők általában nem
mondják el szüleiknek legégetőbb problémáikat; nem a szülőkhöz vagy a felnőttekhez, hanem egymáshoz fordulnak
segítségért, hogy szembenézzenek ezekkel a problémákkal (kivéve, ha az érzelmileg kiéhezett lányok a férfi tanárokhoz
fordulnak); és amikor bármilyen erőfeszítés történik a generációk közötti szakadék áthidalására, a szavak talán átmennek, de
a kommunikáció nem. E védőgát mögött egy új tinédzserkori kultúra nőtt ki. Ennek legfőbb jellemzője a szülői értékek és a
középosztálybeli kultúra elutasítása. Ez az új kultúra sok tekintetben hasonlít az afrikai törzsek kultúrájára: zenei és táncos
ízlése, a szexuális játékok hangsúlyozása, egyre szűkösebb öltözködése, a csoportos szolidaritás hangsúlyozása, a
személyközi kapcsolatok (különösen a beszélgetés és a társasági ivászat) nagy értéke, a jövő preferálásának szinte teljes
elutasítása és az idő zsarnoksága alól való folyamatos felszabadulásra való törekvés. A tizenévesek szolidaritása és
szocialitása, és különösen csoportjaik és alcsoportjaik szolidaritása elképesztően afrikai attitűdökkel bír, hiszen esténként,
vagy legalábbis hétvégenként összegyűlnek, hogy "kólát" igyanak, lüktető zene közepette végtelenül beszélgessenek,
lehetőleg félhomályban, a párok pedig egyfajta társadalmi szórakozásként a sarkokban szexjátékra, és az időtől való teljes
emancipációra sodródnak. Általában saját nyelvük van, szókinccsel és
olyan furcsa szerkezetekkel, hogy a szülők számára szinte érthetetlenek. Az amerikai társadalomnak ez az afrikanizálódása az
évek múlásával fokozatosan terjed át kultúránk magasabb korosztályaira, és mélyreható és káros hatással van a
középosztálybeli értékek átadására a felnövekvő nemzedék számára. Az elmúlt húsz évben számtalan szimbolikus cselekedet
szolgált arra, hogy demonstrálja a tinédzser kultúra szolidaritását és a középosztálybeli értékek elutasítását. Ezek közül sok
az öltözködéssel és a "randizási szokásokkal" kapcsolatos, amelyek a serdülő-szülő hidegháború mindkét fő témája.
Horatio Alger idejében az ifjúkori középosztálybeli törekvések jegyei olyan nyilvánvaló szimbólumok voltak, mint a jól
kifényesített cipő, a nyakkendő és az öltönykabát, a tisztára borotvált arc és a jól nyírt haj, valamint a pontosság. A
tinédzserek kultúrája már majdnem egy generáció óta elutasítja a nyakkendőt és az öltönykabátot. A jól kifényesített cipők
átadták helyüket a koszos nyeregcipőknek, ezek pedig a "loafers"-eknek és a tangaszandáloknak. A borotválkozás
rendszertelenné vált, különösen, ha nem volt tanítás; a hajvágást végtelenül elhalasztották, sok szülő-kamasz civakodással.
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Egyre kevesebb fiatal hordott órát, még akkor is, ha - mint például egy egyetemi kampuszon - meglehetősen beosztott életet
éltek.
A "randizás", mint a kamaszkori lázadás része, egyre kevésbé vált formálissá. Az egy generációval ezelőtti, hetekkel előre
megbeszélt és táncprogrammal kísért hivatalos középosztálybeli tánc szinte elavulttá vált. Mindennek teljesen "lazának" kell
lennie, különben a mai fiatalok elutasítják. 1947-re a táncprogram (a táncok felsorolása számozott sorrendben, a lányok
partnerének felírásával) elavulttá vált. A "Going steady", ami azt jelentette, hogy csak azzal a fiúval táncolnak, aki meghívta
a lányt, meghonosodott, ami teljes elutasítása volt a középosztálybeli táncnak, amelynek célja az volt, hogy a lány minél több
különböző partnert kapjon, hogy szélesítse ismereteit a házassági lehetőségekről.
A "Going steady", mint a "jive" korszak kamaszkultúrájának nagy része, a dél-chicagói gengszterkörökből származott, és a
középosztálybeli ismeretekkel először az 1930-as évek George Raft-filmjei révén ismerkedett meg. Az 1920-as évek egyik
mára elfeledett, népszerű dalában, az "I Want to Dance with the Guy What Brung Me"-ben szatirizálták. De 1947-re a
kamaszkori Amerika nagy részének életmódjává vált. Ennek következtében a középiskolai bálokon a tizenéves párok az este
nagy részét unott csendben "ülték ki", vagy az azonos nemű barátokkal csevegtek hanyagul. A korabeli "jive" nyelvezet is
dél-chicagói eredetű volt, és nagyrészt egy bizonyos "Hep" nevű helyi jós által vezetett szalonra vezethető vissza a huszadik
század elején.
Szerencsére a "go steady" csak rövid ideig, ha drasztikusan is, de kihívást jelentett a szülői attitűdökkel szemben, és
hamarosan felváltotta a törzsi társasági élet és a toleráns szexuális széles látókör, amit "clique going"-nek is nevezhetnénk,
mivel egy kis, általában legfeljebb tízfős csoporton belüli társadalmi szolidaritást (néha szexuális promiszkuitást) jelentett. Ez
lett a felnőttek számára a "tinédzserek bandája", amely még mindig virágzik, de a középosztálybeli körökben soha nem olyan
formális módon, mint az alsóbb osztálybeli körökben. Ennek a folyamatnak két áldozata a szexuális féltékenység és a
szexuális magánélet, mindkettő nagyrészt eltűnt sok felső-középosztálybeli fiatal körében. Egyes csoportokban a szex tisztán
fiziológiai aktussá vált,
mint az evés vagy az alvás. Másokban a szexuális élmény a szeretteikre korlátozódik, de mivel ezek a fiatalok sok embert
szeretnek (vagy akár mindenkit szeretnek), ez sokkal kevésbé jelent korlátozást, mint amilyennek egy középosztálybeli elme
számára tűnhet. Általában éles különbséget tesznek a "szeretni valakit" (ami igazolja a szexet) és a "szerelmesnek lenni"
valakibe (ami igazolja a monogám viselkedést) között.
De széleskörű tolerancia és végtelen vita van mindezekről a kérdésekről. Ez a vita, mint a serdülők legtöbb végtelen
beszélgetése, soha nem jut el semmilyen döntésig, hanem nyitva hagyja a kérdést, vagy úgy dönt, hogy "minden attól függ,
hogyan nézzük". Az ilyen beszélgetések részeként teljes laza őszinteséggel esik szó arról, hogy kinek kivel voltak vagy
vannak szexuális tapasztalatai. Az egzisztencialista szemlélettel széles körben áthatott kamasz társadalom minden szexuális
élményt elszigetelt, kontextus nélküli aktusnak tekint, amelynek nincs szükségszerű oka vagy következménye, kivéve két
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magányosság pillanatnyi összeolvadását az együttlét aktusában. A középosztálybeli fiatalok körében ezt inkább az
együttérzés vagy a szánalom légköre kíséri, mintsem a szenvedély vagy akár a szerelem (ahogyan Holden Caulfield
megélheti a szexet). Az alsóbb osztálybeli személyek körében sokkal inkább fiziológiai ihletésű, és szenvedéllyel vagy
durvasággal társul. Ez gyakran vonzza a középosztálybeli lányokat, akik elégedetlenek a középosztálybeli fiúk
gyengeségével és alulszexualitásával.
De a kispolgári fiatalok, ahogyan az a középosztálybeli konvenció és képmutatás végső védelmezőihez illik, még mindig
hajlamosak arra, hogy titokban, sőt bűntudattal közelítsenek a szexhez.
A középosztálybeli családok generációi közötti kommunikációs zavarok miatt a szülők keveset tudnak a tinédzserkori
kultúrának erről az oldaláról, legalábbis ami a saját gyermekeiket illeti. Általában sokkal többet tudnak a barátaik
gyermekeinek viselkedéséről, mivel nagyobb valószínűséggel kapnak bepillantást az utóbbiak viselkedésébe az óvatlan
pillanatokban. Összességében a középosztálybeli szülők ma meglepően (és titokban) toleránsak lányaik viselkedésével
szemben, amíg azok nem okoznak nyilvános botrányt azzal, hogy "bajba kerülnek". Az anyák általában úgy érzik, hogy fiaik
túl fiatalok, és várniuk kellene a szexuális tapasztalatokkal, míg az apák néha titokban úgy gondolják, hogy fiuk
éretlenségének jót tenne. Amikor a középosztálybeli gyerekek bajba kerülnek, vagy bármilyen balhéba, egyetlen nagy
aggodalmuk az, hogy a szüleik ne tudják meg. A kispolgári szülők, a középosztálybeli konvenció utolsó védelmeként,
általában nem helyeslik, ha a gyermekeik tiltott szexuális tapasztalatokat szereznek. Természetesen mindezekben a
dolgokban nagy eltérések vannak, a vallás a legfőbb változó tényező, a helyi szokások sokfélesége pedig másodlagos
jelentőségű. Azonban még a vallásos körökben is a fiatalok viselkedése egyáltalán nem az, amit a felnőttek elvárnak vagy
hisznek. Például a római katolikus fiatalok között sokkal nagyobb azoknak a száma, akik házasság előtti, vagy akár alkalmi
szexuális tapasztalatokat szereznek, mint azoké, akik pénteken hajlandóak húst enni...
A viselkedésre vonatkozó ilyen laza elképzelések elterjedésének egyik oka a fiatalabb generáció pusztító őszintesége,
különösen önmagukkal kapcsolatban. Ennek alapja látszólag a társasági gügyögésük. A korábbi generációnak is megvoltak a
maga különböző tiltott cselekedetei, de ezeket titokban tartották, és mindegyikre úgy tekintettek, mint egy-egy aberrált
cselekedetre, amely pszichológiailag ki volt zárva az elfogadott társadalmi mintákból, és ezért nem ismétlődött meg. Ez a
nézet továbbra is fennmaradt, függetlenül attól, hogy milyen gyakran ismétlődött. A mai fiatalabb generáció azonban
elfogadta az egzisztencialista gondolatot: "Az vagyok, amit teszek". A
kamasz elmondja a csoportjának, hogy mit tett, és ők általában egyetértenek azzal, hogy ő ilyen, bármennyire is meglepő. Az
egész hozzáállásuk pragmatikus, szinte kísérletező: "Ez történt. Így mennek a dolgok. Én ilyen vagyok". Önmaguk, mint
egyéniségek keresésén fáradoznak, amire már az iskola első osztályaiban felszólították őket, hála John Dewey téveszméinek,
és teljesen idegen tőlük minden olyan elmélet, amely szerint az én a betanult minták és nem a felfedezett titkok teremtménye.
Most, a hatvanas években az ember természetéről alkotott ez a vélemény változik, és George Orwell, az agymosásról alkotott
téves elképzelések és a pavlovi pszichológia újjáéledése következtében, olyan emberek munkája révén, mint a harvardi B. F.
Skinner professzor, újraéled a személyiségről alkotott elképzelés, mint valami fegyelmezetten, egy kívánt mintára betanított
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dologról. Az emberi természetről alkotott, alapvetően puritán eszmének ezzel az újjáélesztésével együtt újra megjelennek a
szokásos puritán tévedések a gonosz természetéről és az emberi természet gonoszságának elméletének elfogadása (ahogyan
azt William Golding A legyek ura című művében hirdette).
A mindebből kialakuló új szemlélet összetett, tétova és ellentmondásokkal teli, de minden bizonnyal egyre nagyobb szerepet
fog játszani történelmünkben, ahogy a fiatalabb nemzedék egyre idősebb lesz, és egyre nagyobb felelősséggel hagyja el a
mostani eszméi közül sokat; ugyanakkor az új szemlélet nagyon nagy változásokat fog kikényszeríteni az amerikai
szemléletmód egészében.
A középosztály felnövekvő nemzedékének ezen új szemléletének van egy negatív és egy pozitív oldala is. Negatív oldala
abban nyilvánul meg, hogy nagymértékben nem törődik a középosztályi szemlélet alapvető értékeivel, elutasítja az
önfegyelmet, a jövő preferálását, a végtelenül bővíthető anyagi életszínvonalat és a középosztályi státusz anyagi
szimbólumait. Általánosságban ez a negatív attitűd az általunk ismertetett tevékenységek közül sokban, és mindenekelőtt az
absztrakciók, szlogenek, klisék és konvenciók mélységes elutasításában jelenik meg. Ezeket megvetéssel átszőtt, toleráns
iróniával kezelik. Ezen attitűdök célpontjai a kispolgárság és a középosztálybeli szülők általános értékei: a társadalomban
elfoglalt hely, "amit az emberek gondolnak", "önbecsülés", "lépést tartani a Jones-okkal", "az amerikai életforma", "erény",
"pénzkeresés", "hazánk ellenségeinek elpusztítása", szüzesség, a bevett szervezetek (beleértve az idősebbeket, a papságot, a
politikai vezetőket vagy a nagyvállalkozókat) iránti tisztelet és hasonlók.
Az új amerikai szemlélet romboló vagy negatív szemléletről a pozitív felé való elmozdulás bizonyos mértékig kronologikus;
ez látható Elvis Presley korábbi népszerűségében és Joan Baez (vagy általában a népdalénekesek) iránti újabb lelkesedésben.
Itt bizonyos mértékig társadalmi különbségtétel is van, hiszen Elvis továbbra is, meglehetősen nagy mértékben, az alsóbb
rétegek körében népszerű, míg Joan a középosztály (vagy akár az egyetemisták) kedvence. De a kettőjük közötti
szemléletbeli ellentét az, ami jelentős. Joan szelíd, együttérző, munkanélküli, teljesen őszinte, az emberekkel mint
egyénekkel törődik, mentes a mesterkéltségtől (egyszerű ruhában és mezítláb énekel csendesen), tele van szeretettel és
alapvető emberi tisztességgel, és ezek iránt elkötelezett.
A nyereségvágy, sőt az érzékiség elutasítása a filmes ízlés változásában is megmutatkozik, különösen az olyan férfiak által
rendezett külföldi filmek népszerűségében, mint Ingmar Bergman és Federico Fellini. Az utóbbi La Dolce Vita (1961) című
filmje, amely nagy sikert aratott a filmvásznon.
az anyagi siker és az érzékiség értelmetlen kiábrándulásának ábrázolása volt, szemben a természet erejével és misztériumával
(amelyet egy óriási hal szimbolizált, amelyet a tengerből kihúzott és meggondolatlan emberek hagytak meghalni, valamint a
jelenetet figyelő gyermek közvetlen őszintesége és ártatlansága).
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Az anyagi dolgok és az érzékiség elutasítása valamilyen furcsa módon a fiatalabb generációt valamiféle fokozott spiritualitás
felé vezeti. A vagyon és az étel nagyon keveset jelent számukra. Szinte mindent megosztanak, akkor is adnak másoknak,
amikor maguknak nagyon kevés van, elvárják a kölcsönös megosztást, de nem várnak viszonzást, és szabadon, engedély
nélkül "kölcsönözhetnek" ily módon. A napi háromszori étkezés kiesik; valójában az étkezés szinte kiesik. Nagyon keveset
és rendszertelenül esznek, éles ellentétben a század eleji középosztálybeliekkel, akik túl sokat ettek, ahogyan sok érett
középosztálybeli még ma is teszi. A kispolgárság és az alsóbb osztályok még mindig hajlamosak a túlevésre vagy a
neurotikus nassolásra, de a középosztálybeli fiatalok szinte szerzetesi módon étkeznek. Az étel egyszerűen nem fontos,
kivéve, ha tömeges összejövetelre kerül sor. Az étkezés hangsúlyának csökkenése nagyrészt az időfegyelem elutasításának
következménye. Életükben minden rendszertelen (beleértve a természetes testi folyamataikat is). Általában túl későn kelnek
fel a reggelihez, valahol a nap folyamán nassolnak, nem hajlandók órát hordani, és gyakran fogalmuk sincs, hogy a hét
melyik napja van.
Ez az új szemlélet alapvetően egzisztencialista, mivel a közvetlen, pillanatnyi személyes tapasztalatra helyezi a hangsúlyt,
különösen a más emberekkel való kapcsolatra. Hangsúlyt helyez az emberekre, és az élet legfőbb javát az interperszonális
kapcsolatokban találja, amelyeket általában együttérzéssel és iróniával kezel. Az élet két fő gondja a "törődés" és a "segítés".
A "törődés", amit általában "szeretetnek" neveznek, annak a ténynek az általános elfogadását jelenti, hogy az emberek
számítanak és a törődés tárgyai. Ez a szeretet diffúz és gyakran egészen személytelen, nem egy konkrét személyre vagy
barátra irányul, hanem bárkire, a személyekre általában, és különösen azokra, akiket egyáltalán nem ismerünk, mint a
felismerés, szinte a vezeklés aktusa, hogy mindannyian együtt vagyunk tehetetlen gyermekek. Az egész gondolat nagyon
közel áll Krisztus üzenetéhez: "Szeressetek!
Egymást", és a fiatalabb nemzedék szenvedélyes aggodalmát váltotta ki a távoli népek, az amerikai négerek és a kitaszított
szegények iránt. Ez tükröződik a fiatalok óriási lelkesedésében a Békehadtest, a polgárjogok és a faji egyenlőség, valamint a
szegénység elleni támadás iránt, amelyek mind sokkal nagyobb támogatottságot élveznek a középosztálybeli fiatalok
körében, mint amekkorát még az a meglepően nagyszámú aktívan cselekvő ember is mérni tud.
Ezt a tenni akarást nevezem én "segítésnek". Ez egy furcsa és nagyrészt szimbolikus jellegű segítségnyújtás, mivel
meglehetősen elterjedt az az érzés, hogy semmi, amit a segítő tehet, nem fog számottevő csorbát ejteni a kolosszális
problémán; ettől függetlenül kötelességünk tenni valamit, nemcsak szimbolikus cselekedetként, hanem a középosztálybeli
múlt szinte mazochista elutasításaként is. A Békehadtestet, a szegénység elleni támadást és a négerek jogaiért való küzdelmet
támogató fiatalabb generáció szinte ellenállhatatlan kényszert érez arra, hogy ezeket a dolgokat megtegye, mint szülei
értékrendjének elutasításának demonstrációját, és mint némi kárpótlást azért, hogy a felnőttek elhanyagolták ezeket a sürgető
problémákat. A "segíteni" késztetés mögött meghúzódó valódi motiváció azonban szorosan összefügg a "törődés"
késztetésével; ez egyszerűen abból a vágyból áll, hogy megmutassuk egy másik embernek, hogy ő nem
egyedül van. Az emberi tökéletesség vagy a társadalmi haladás iránti aggodalom, mint ami a XIX. században a
középosztálybeli humanizmust kísérte, kevéssé jelenik meg.
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Mindkét késztetés egzisztencialista. Olyan elszigetelt cselekedetekre adnak okot, amelyeknek nincs jelentős kontextusuk. Így
a szeretet vagy a segítségnyújtás cselekedetének nincs az azt megelőző okok vagy a belőle fakadó következmények sorozata.
Egyedül áll, mint az összetartozás és a rövid emberi megosztás elszigetelt élménye. Az egyes tapasztalatok kontextusának ez
a hiányossága vagy hiánya a jelentés hiányát jelenti, mert a jelentés és a jelentőség a kontextusból ered, vagyis az adott
tapasztalatnak az egész képhez való viszonyából.
A mai fiatalok azonban nem törődnek a teljes képpel; elvetették a múltat, és nagyon kevéssé hisznek a jövőben. Az értelem
elutasítása és az emberi értelembe vetett hitük hiánya nem ad nekik reményt arra, hogy bármilyen tapasztalatnak bármilyen
értelmet lehet találni, így minden tapasztalat öncélúvá válik, elszigetelve minden más tapasztalattól.
Ez az értelemmel kapcsolatos szkepticizmus, amely szorosan kapcsolódik a szervezetek és az absztrakciók elutasításához,
szorosan összefügg a felelősségvállalás kudarcával is. Mivel a következmények elválnak magától a cselekedettől vagy
élménytől, a fiatalokat nem köti a kettő közötti kapcsolat. Ennek eredménye a nagyfokú felelőtlenség. Ha egy fiatal
megbeszél egy találkozót, azt vagy betartja, vagy nem. Lehet, hogy nagyon későn jön, vagy egyáltalán nem. Mindenesetre
nem szégyelli magát, ha nem teljesíti azt, amit vállalt. Valójában a mai fiatalok állandóan arról beszélnek, hogy mit fognak
tenni - ebéd után, ma este, holnap, jövő héten -, de ritkán teszik meg, amit mondanak. Számukra ez mindig is nagyon
bizonytalan volt, inkább remény, mint kijelentés, és senkire sem kötelező. Ha a fiatalok nem teszik meg, amit mondanak,
nem jönnek zavarba, nem kérnek bocsánatot, és aligha tartják szükségesnek, hogy megmagyarázzák vagy akár csak
megemlítsék. Az alapállásuk az, hogy minden érintettnek ugyanolyan szabadsága volt eljönni vagy nem eljönni, és ha te
megjelentél, míg ők nem, az nem jogosít fel panaszra, mert neked is ugyanolyan jogod volt távol maradni, mint nekik.
A fiatalabb generáció másik nagy gyengesége az önfegyelem hiánya.
Érdeklődésük és ambícióik ugyanolyan epizódikusak, mint a tetteik. Szinte meg tudják ölni magukat a túlhajszoltsággal
valamiért, ami megragadja a fantáziájukat, általában valamiért, ami a csoportjukhoz vagy a "törődéshez" és a "segítéshez"
kapcsolódik, de általában véve kevés az alkalmazási kitartásuk vagy az önfegyelmük a cselekvésben.
Hiányzik belőlük a képzelőerő is, ami szinte elkerülhetetlen következménye egy olyan szemléletnek, amely összefüggések
nélküli tapasztalatokra koncentrál. Tapasztalataik szükségszerűen korlátozottak és személyesek, és soha nem illeszkednek
egy nagyobb képbe, vagy kapcsolódnak a múlthoz vagy a jövőhöz. Ennek eredményeképpen szinte lehetetlennek találják,
hogy bármit is másképp képzeljenek el, mint ami van, vagy akár csak azt is, ami van, bármilyen távlati perspektívából. Ez azt
jelenti, hogy annak ellenére, hogy a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül vagy személyes utazásokon keresztül széles
körben megismerik a különböző helyzeteket, a látókörük nagyon szűk. Hiányzik belőlük a vágy arra, hogy olvasásból
helyettesítő módon szerezzenek tapasztalatokat, és azok a helyettesítő tapasztalatok, amelyeket beszélgetésből (általában a
társaikkal) szereznek, ritkán különböznek a saját tapasztalataiktól. Ennek eredményeként életük, bár kiszámíthatatlan, furcsán
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unalmas és homogén. Még a szexuális élményeik is rutinszerűek, és minden olyan törekvésük, hogy homoszexualitással,
alkohollal, drogokkal való kísérletezéssel kitörjenek ebből,
fajon kívüli partnerekkel, vagy egyéb felesleges mellékes kiegészítőkkel általában unalmas és rutinszerű marad.
A középosztálybeli szülők erőfeszítései, hogy megakadályozzák, hogy gyermekeik ilyen nem középosztálybeli vonalak
mentén fejlődjenek, általában hiábavalóak. Az az erőfeszítés, hogy a szülői fegyelemmel próbálják kikényszeríteni a
középosztálybeli értékeknek vagy viselkedésnek való megfelelést, azt jelenti, hogy a gyerek idézni fogja a környéken
található sok olyan esetet, ahol a gyerekeket nem fegyelmezik. A szülői fegyelmezéssel szembeni ellenállásában az bátorítja,
hogy a szülői fegyelmezés körülötte nagymértékben kudarcot vall. Ráadásul, ha a szülei ragaszkodnak a konformitáshoz,
akkor van egy legyőzhetetlen fegyvere ellenük: a tanulmányi kudarc. Ezt a fegyvert inkább a fiúk használják, mint a lányok,
részben azért, mert ez a gyengék fegyvere, és inkább a semmittevést jelenti, mint a valamit tevést, de azért is, mert az iskola a
legtöbb középosztálybeli fiú számára idegen helynek és az általános kamaszkori otthontalanság érzésének lényeges elemének
tűnik. A szüleik által megfelelésre kényszerített lányok gyakrabban állnak ellen szexuális bűncselekményekkel, mint a fiúk,
és szélsőséges esetekben teherbe esnek, vagy szexuális tapasztalatokat szereznek néger fiúkkal.
A középosztálybeli viselkedésnek való megfelelésre irányuló szülői nyomással szembeni serdülőkori ellenállásnak ebből az
egész összefüggéséből ered a középosztálybeli serdülőkori bűnözés jelentős része, amely eredetét tekintve teljesen
különbözik a nyomornegyedek legalsó, kitaszított osztályának bűnözésétől. Ez a dohányzásra vagy italozásra irányuló
legkorábbi törekvésektől kezdve a gyorshajtáson, autólopáson és tulajdon elleni vandalizmuson át a súlyos
bűncselekményekig és perverziókig mindenféle tevékenységet magában foglal. Eredetét tekintve és általában jellegét tekintve
is teljesen különbözik a felemelkedett rétegek bűnözésétől, amelyek vagy személyes haszonszerzés céljából elkövetett
bűncselekmények (például lopás és rablás), vagy a társadalmi ellenérzésből fakadó bűncselekmények (például a
gumiabroncsok és kabriótetők felszúrása vagy az iskolaablakok betörése). Egyes tevékenységek, mint például az autólopás,
természetesen mindkettő között megjelennek.
Hangsúlyozni kell, hogy ezek az észrevételek a középosztályra vonatkoznak, és nem az amerikai társadalom más osztályaira
kívánják vonatkoztatni őket. Az arisztokraták például jelentős sikerrel adják át szemléletüket a gyermekeiknek, részben azért,
mert azt osztály- vagy családi magatartásként, és nem szülői vagy személyes magatartásként mutatják be, részben pedig
azért, mert barátaik és közeli ismerőseik szintén arisztokraták vagy félarisztokraták, és az ő nézőpontjuk elutasítása sokkal
inkább elszigeteltebbé tesz egy arisztokrata serdülőt személyesen, mint a szülei nézőpontjának elutasítása egy
középosztálybeli serdülőt (sőt, az utóbbi csak akkor talál csoportos összetartozást, ha elutasítja a szüleit), részben azért, mert
az arisztokraták között sokkal nagyobb a nemek elkülönülése, mint a középosztályban, de főként azért, mert az arisztokraták
külön iskolarendszert használnak, beleértve a fegyelmezett bentlakásos iskolákat is. Ez utóbbiak használata, amely az
arisztokrata hagyomány hosszú fennmaradásának kulcsa Angliában, lehetővé teszi, hogy a kívülállók a család megzavarása
nélkül fegyelmezzék a serdülőket. A középosztály körében a serdülők fegyelmezésére irányuló erőfeszítések nagyrészt a
szülők kezében vannak, de az erre irányuló erőfeszítések hajlamosak megzavarni a családot azáltal, hogy a férjet a feleség
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ellen, a gyerekeket pedig a szülők ellen hangolják. Ennek eredményeképpen a fegyelmezés általában visszafogottan történik,
hogy a külvilágból nézve legalább a családi szolidaritás látszatát megőrizzék (ami a középosztálybeli embereknél valóban
számít). Az arisztokrata magáninternátus azonban, amelyet az amerikai arisztokrácia alapvető anglofilizmusával összhangban
az angliaiakról mintáztak, szexuálisan elkülönül a nőktől, kemény, sportorientált, általában magas püspöki (majdnem
anglikán), és a csoport fontosságával, a csoport iránti kötelességükkel és a fájdalmas
a végső büntetés, ami a csoporttól való elidegenedés. Ennek következtében az arisztokrata serdülő esetleges neheztelése a
gazdái ellen irányul, nem pedig az otthona és a szülei ellen, és az otthon egy viszonylag kívánatos helyet jelent, ahová
alkalmanként bebocsátást nyer, jutalmul az iskolában töltött hosszú hetekért. Az ilyen fiú távol kerül a "momiszmus"
fojtogató hatásától, viszonylag félénken nő fel a lányokkal szemben, a kelleténél több homoszexuális élményben van része
(aminek akár teljesen át is adhatja magát), de összességében általában nagyon energikus, építő, stabil és önfeláldozó polgárrá
válik, aki kész arra, hogy ugyanezt a nevelési folyamatot a saját fiaira is ráerőltesse.
Sajnos az arisztokrata számára, aki a fiát ugyanannak a nevelési folyamatnak szeretné kitenni, mint ami a saját szemléletét
formálta, ez nehezen kivitelezhető dolog, mert a családon kívüli, őt formáló szervezetek, az episzkopális egyház (vagy annak
helyi megfelelője), az internátus, az Ivy League egyetem és az egykor védett nyári üdülőhely mind megváltozott, és
nagyszámú nem arisztokrata betolakodó szállta meg őket, akik megváltoztatják az egész hely légkörét.
Ezt a hangulatváltozást nehéz meghatározni annak, aki nem tapasztalta személyesen. Alapvetően a játék és a győzelemre való
játék közötti különbségről van szó. Az arisztokrata a játék, a csapat vagy az iskola érdekében játszik. Játszik, akár nagyon jó,
akár nem, mert úgy érzi, hogy hozzájárul a közösség erőfeszítéseihez, még akkor is, ha inkább a cserék között van, mint sztár
vagy kezdőjátékos. Az egykori arisztokratikus oktatási intézmények újabb újoncai sokkal személyesebb okokból, sokkal
nagyobb intenzitással, sőt fanatizmussal játszanak, és azért játszanak, hogy kitűnjenek és kitűnjenek a többiek közül.
Az egyik oka annak, hogy a korábban arisztokratikus szervezetek elérhetővé váltak az emberek számára a
nem arisztokrata származásúak számára, már említettük, de valószínűleg az olvasó nem vette figyelembe. Ez az a
megállapításom, hogy az amerikai establishment, amely annyira arisztokratikus és anglofil alapokon nyugszik, elfogadta a
liberális ideológiát Az episzkopális egyház, az exkluzív bentlakásos iskolák és az Ivy League egyetemek (mint Eton és
Oxford) úgy döntöttek, hogy meg kell nyitniuk az ajtóikat a nem arisztokratikus osztályok "tehetősebbjei" előtt.
Ennek megfelelően ösztöndíjakat hoztak létre, toboroztak ezekre olyan alsóbb iskolákban, amelyekre korábban nem is
gondoltak, és erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy felvételi követelményeik és vizsgáik megfeleljenek a nemarisztokrata jelentkezők korábbi tapasztalatainak. Az 1920-as évek végére a Philips Exeter Akadémia ösztöndíjjal fogadta a
munkaszolgálatos bevándorlók többszólamú nevű fiait, az 1950-es években pedig az episzkopális lelkészek már
"valószínűnek tűnő" néger családokat hívtak fel.
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Ennek következtében az arisztokraták fiai kiszorultak azokból a nevelőintézetekből, amelyek korábban az apáikat képezték,
és ugyanakkor felfedezték, hogy ezek az intézmények maguk is megváltoztatták jellegüket, és az arisztokrata értékek helyett
a kispolgári értékek domináltak bennük. Az 1964. júniusi öregdiák-találkozókon a Harvard elnökét nyílt fórumon
megkérdezték, hogy mit tegyen a kérdező a fiával, akinek nemrég elutasították a felvételét a Harvardra, annak ellenére, hogy
a fiú tizenegy egymást követő tizenegyben a Mayflower utazóinak leszármazottja volt.
Harvardosok több generációja. Erre a tragikus kérdésre Pusey elnök így válaszolt: "Nem tudom, mit tehetnénk a fiával. Nem
tudjuk visszaküldeni, mert a Mayflower már nem jár". E tréfás válasz ellenére, amelyet talán a kérdező mámoros állapota
hívott elő, tény marad, hogy az arisztokrata szemlélet sokat adhat minden olyan szervezetnek, amely elég szerencsés ahhoz,
hogy osztozzon benne. Többek között ez tartotta a Harvardot (ahol az arisztokrata irányítás szinte a mai napig tart) évtizedről
évtizedre az amerikai oktatási hierarchia csúcsán vagy annak közelében.
Az ... erőfeszítés, amelyet arisztokraták és demokraták egyaránt tettek annak érdekében, hogy a társadalmi ranglétrát
Amerikában a lehetőségek, és ne a kiváltságok létrájává tegyék, megnyitotta az utat a kispolgári újoncok hullámának a
széteső középosztály megingó testén.
A kispolgárok az üzleti élet, a fegyveres erők, a tudományos élet, a szakmák, a pénzügyek és a politika nagy amerikai
hierarchiájában kialakult csatornák mentén emelkednek az amerikai társadalomban. Nem azért teszik ezt, mert van
képzelőerejük, széles látókörük, ítélőképességük, mértéktartásuk, sokoldalúságuk vagy csoporthűségük, hanem mert
neurotikus késztetést jelent a személyes ambíció és a versengés, a nagyfokú bizonytalanság és neheztelés, a szűk szakosodás
és a fanatikus alkalmazás az előttük álló feladatra. Az apáik, akik heti 100 dollárt kerestek banki ügyintézőként vagy
biztosítási ügynökként, miközben a szakszervezeti kőművesek heti 120 dollárt kaptak, amikor csak akartak dolgozni,
szívósan felkarolták a középosztálybeli ideológiát, mint a legfőbb eszközt (a "fehér galléros" ruházatukkal együtt), hogy
megkülönböztessék magukat az általuk féltett vagy gyűlölt szakszervezeti munkásoktól.
Feleségeik, akiket azért vettek feleségül, mert ugyanezt a szemléletet vallották, lelkesen várták, hogy fiaik olyan anyagi
sikereket érjenek el, amilyeneket az apjuknak nem sikerült elérnie. A család elfogadta azt a közös szemléletet, amely úgy
vélte, hogy a szakosodás és a kemény munka akár az üzleti életben, akár egy szakmában, el fogja nyerni ezt az anyagi sikert.
A siker létrájának lépcsőfokai világosan ki voltak jelölve - hogy az iskolában a legkiválóbb fiú tanuló és érettségiző legyen,
hogy felvételt nyerjen a lehető "legjobb" egyetemre (természetesen egy Ivy League egyetemre) és ott diplomát szerezzen,
majd az utolsó években egy szakiskolában szakirányú alkalmazást végezzen.
E lelkes munkások közül sokan az orvoslás felé vették az irányt, mert számukra az orvoslás - a szükséges tízéves felkészülés
ellenére - ötvenéves korukra akár évi 40 000 dolláros jövedelmet jelentett. Ennek következtében az orvosi szakma az
Egyesült Államokban - igen nagymértékben - megszűnt az atyai hitvallók és vallástalan humanitáriusok szakmája lenni, és az
Egyesült Államokban a keményfejű kispolgári szélhámosok egyik legnagyobb csoportjává vált, szakmai szövetségük pedig a
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legkíméletlenebbül anyagias lobbizó szövetséggé vált minden szakmai csoport közül. A hasonló, gyengébb lehetőségekkel
rendelkező személyeket a ranglétra előnyösebb fokozatairól a második legjobb iskolákba és harmadosztályú egyetemekre
taszították. Mindannyian a szakmákba özönlöttek, még a tanításba is (amelytől - a látszat alapján - elvárható lett volna, hogy
gyakorlói némi hűséget tanúsítsanak az igazsághoz és ahhoz, hogy segítsék a fiatalokat kevésbé materialista lehetőségeik
megvalósításában), ahol hamarosan elhagyták az osztálytermet az oktatási adminisztráció jövedelmezőbb feladataiért. És
természetesen e lelkes hódok nagy tömege a tudomány vagy az üzleti élet felé vette az irányt,
lehetőleg a legnagyobb vállalatokhoz, ahol halszemmel várták a General Motors, a Ford, a General Dynamics vagy az
International Business Machines gazdag, bár távoli alelnöki posztjait.
Ezeknek a kispolgári újoncoknak a sikere az amerikai szervezeti struktúrában azon múlott, hogy képesek voltak-e
alkalmazkodni az életüket a középosztály által felállított szűrési folyamatokhoz, amelyek a középosztályi szervezeti
struktúrákhoz való hozzáférést fedezték. A kispolgárság, mint a középosztályi szemlélet utolsó fanatikus védelmezői, túlzott
mértékben rendelkezett az önfegyelem és a jövőpreferencia azon tulajdonságaival, amelyeket a középosztályok az
alkalmassági tesztek, az intelligenciaértékelés, a motivációkutatás és a potenciális sikeresség mérésének szűrői mögötti ki
nem mondott feltételezésekként állítottak fel.
Mindenekelőtt az amerikai állami iskolarendszer, amelyet áthatottak a középosztályi értékek kimondatlan feltételezései,
ideálisan alkalmas volt a kispolgári "sikerességi kvóták" kimutatására. Ezek az egymást követő akadályok a középosztályi
szűrési folyamatban szinte leküzdhetetlenek voltak a munkásosztály és a kitaszítottak számára, nagyon nehézzé váltak a
középosztálybeli gyerekek új generációja számára, akik elutasították szüleik értékrendjét, de ideálisan alkalmazkodtak a
kispolgári szorongásos neurózisokhoz.
1960-ra azonban a nagyvállalatok, a kormányzati közszolgálat és az Ivy League egyetemek kezdtek kiábrándulni ezekből a
kispolgári újoncokból. A nehézséget az jelentette, hogy ezek az újoncok merevek, fantáziátlanok, szűk látókörűek és
mindenekelőtt illiberálisak voltak egy olyan időszakban, amikor a liberalizmust (abban az értelemben, hogy rugalmas
közösségi interakciókon keresztül próbaképpen és közelítő döntésekhez jutnak) kezdték a nagy szervezeti problémák
megfelelő megközelítésének tekinteni. Búcsújelentésében a Harvard Felvételi Bizottságának elnöke, Wilbur Bender így
foglalta össze a problémát:
"Az a diák, aki osztályelső, lehet valóban zseniális, de lehet kényszeres munkás, lehet uralkodó szülők ambícióinak eszköze,
lehet konformista vagy önző karrierista, aki ravaszul kiszámította tanárai előítéleteit és elvárásait, és rájött, hogyan kell
hatékonyan visszanyögni azt, amit ők akarnak. Vagy lehet, hogy más területeken mutatkozó hiányosságai kompenzálására
szűken a jegyek megszerzésére összpontosított, mert nincs más érdeklődési köre vagy tehetsége, vagy hiányzik belőle a
szenvedély és a melegség, vagy a normális egészséges ösztönök, vagy fél az élettől. A legjobb gimnazista gyakran, őszintén
szólva, eléggé unalmas és vértelen, vagy különös fickó. A széleskörű kíváncsisággal és makacs függetlenséggel rendelkező
kamasz, akinek élénk a fantáziája és a vágya, hogy lenyűgöző mellékutakat fedezzen fel, hogy saját érdeklődési körét
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kövesse, hogy elmélkedjen, hogy elolvassa a nem kötelező könyveket, a puszta életszeretettel és túláradással teli fiú, a tanárai
számára könnyen lehet, hogy problémásnak, fegyelmezetlennek, lázadónak tűnik, nem felel meg a sztereotípiájuknak, és nem
kapja meg a legjobb jegyeket és a legmagasabb osztályzatot. Még az is lehet, hogy nem éri el a legmagasabb pontszámot a
szokásos, többszörös választási lehetőséggel végzett felvételi teszteken, amelyek a felületes, felületes elmét jutalmazhatják a
kérdező, független vagy lassabb, de erőteljesebb, finomabb, érdekesebb és eredetibb elme rovására."
Ezek a megjegyzések közel visznek bennünket a mai amerikai kultúra egyik legnagyobb problémájához. Olyan kultúrára van
szükségünk, amely olyan embereket hoz létre, akik szívesen tesznek meg dolgokat, de még inkább olyan kultúrára van
szükségünk, amely lehetővé teszi, hogy eldönthessük, mit tegyünk. Ez az eszközök régi felosztása
és a célok között. A célokkal kapcsolatos döntésekhez értékekre, értelemre, kontextusra, perspektívára van szükség. Ezeket
csak olyan emberek határozhatják meg, még ha csak tétován és hozzávetőlegesen is, akiknek van némi fogalmuk a teljes
képről. A múltunk középosztálybeli kultúrája figyelmen kívül hagyta a teljes képet, és a specializáció hangsúlyozásával
tönkretette a képességünket, hogy átlássuk azt. Ahogy a tömegtermelés a specializáción alapult, úgy a célokkal kapcsolatos
döntések meghozatalára való emberi felkészültség is a specializáción alapult. A felsőoktatásban a szabadon választható
tárgyak rendszere a szakosodás fő területének megválasztásához kapcsolódott, és minden beszéd a szabad művészetekről, a
külső választható tárgyakról, az általános oktatásról vagy a kötelező elosztásról nagyrészt hiábavaló volt.
Hiábavalóak voltak, mert nem lehetett általános képet alkotni a teljes képről pusztán szűk területek számos szakosodott
nézetének egymáshoz csatolásával, azon egyszerű oknál fogva, hogy minden egyes szakosodott terület teljesen másképp néz
ki, más problémákat vet fel és más technikákat igényel, ha az általános képbe helyezzük. Ezt az egyszerű tényt még mindig
nem ismerték fel azokban a körökben, amelyek a legszélesebb látókörökről beszélnek. Ezt világosan kimutatta a nagy hatású
Harvard Report on General Education (1945). Ahogy e dokumentum egyik kritikusa mondta: "40 000 dollárba került az
elkészítése, és jobb választ kaphattunk volna Sir Richard Livingstone egyik könyvének 2,75 dollárért történő
megvásárlásával". Ez a megjegyzés az ellenkező oldalon is ugyanilyen téves, ami azt mutatja, hogy a megoldást csak úgy
lehet megtalálni, ha minden fél megszabadul előítéleteiktől, és a lehető legjobban megismerkedik a különböző
szakterületekkel, szkeptikusan.
Az eszközök majdnem olyan nehezek, mint a célok. Valójában a személyes felelősségvállalást, az önfegyelmet, némi
időérték- és jövőpreferencia-érzéket, és mindenekelőtt azt a képességet kell megtalálni, hogy meg tudjuk különböztetni a
fontosat a pusztán szükségestől. egyszerűen mint az ember mint emberi lény értékes tulajdonságait. Sem Amerikát, sem a
világot nem mentheti meg az afrikai társadalmi valóságok nagyszabású újrateremtése itt, annak következtében, hogy
elutasítjuk a középosztálybeli szemléletet, amely idáig juttatott bennünket. Itt különbséget kell tennünk. Nekünk azért van
eredményes társadalmunk, mert a társadalmunkban eredményes szemlélet van. És ez az elérő szemlélet az elmúlt évszázadok
során a középosztály szemlélete volt. De léteznek másfajta teljesítményorientált szemléletmódok is. Az elérő társadalom
felépíthető az arisztokratikus szemléletmódra, a tudományos szemléletmódra (az igazság keresése), a vallási alapra és

1120

valószínűleg még számos más szemléletmódra is. Nincs szükség arra, hogy visszatérjünk a középosztálybeli szemlélethez,
amely valóban megölte magát azzal, hogy sikeresen elérte u hat, amit elhatározott.
De részeire szükségünk van, és mindenekelőtt szükségünk van egy megvalósító szemléletre. Lehet, hogy kellemes lenne csak
úgy feladni, a jelenben élni, egzisztenciális személyes élményeket élvezve, lótuszevőként élni a csodálatos termelő
rendszerünkből, személyes felelősség, önfegyelem és a jövőre való gondolkodás nélkül. De ez lehetetlen, mert a produktív
rendszer maga is összeomlana, és külső ellenségeink hamarosan elpusztítanának minket.
Nekünk egy megvalósító társadalomra és egy megvalósító szemléletre van szükségünk. Ezek elkerülhetetlenül tartalmazni
fogják a középosztálybeli szemlélet egyes részeit, de ezek a részek kétségtelenül úgy lesznek egymáshoz illesztve, hogy
egészen más célokat szolgáljanak. A jövőpreferencia és az önfegyelem eredetileg azért volt szükséges a társadalmunkban,
hogy az emberek korlátozzák a fogyasztást és megtakarításokat halmozzanak fel, amelyeket a tőkeberuházások biztosítására
fordíthatnak. Ma már nincs szükségünk ezekre a tulajdonságokra, mivel a gazdaságunkban a jövedelemáramlások
intézményes alapon biztosítják ezeket, de még mindig szükségünk van ezekre a tulajdonságokra, hogy a fiatalok hajlandóak
legyenek átesni a kemény munka és a képzés évein, amelyek felkészítenek a jövőre.
a komplex technológiai társadalmunkban való munkavégzésre. El kell távolodnunk az idősebbek durva materializmusától és
egocentrikus, önző individualizmusától, és fel kell vennünk valamit a fiatalabb generáció közösségért és embertársaikért való
aggódásából. Ennek a fiatalabb csoportnak a szokatlansága képessé teheti őket arra, hogy új szemléletet és innovációt
biztosítsanak, amelyre minden társadalomnak szüksége van, de nem tudják ezt megtenni, ha hiányzik belőlük a képzelőerő és
a perspektíva.
Mindenekelőtt vissza kell vinnünk az értelmet az emberi tapasztalatba. Ezt, akárcsak a szemlélet megteremtését, úgy lehet
megtenni, ha nyugati hagyományainkban visszamegyünk a polgári szemlélet előtti időszakba. Társadalmunknak ugyanis már
jóval azelőtt is volt értelme és célja, hogy középosztálya lett volna. Sőt, ezek a mi társadalmunk szerves elemei. Valójában a
középosztályi szemlélet a társadalomtól kapta értelmét és célját, ahol felnőtt; nem adott értelmet és célt a társadalomnak. A
kapitalizmus pedig a középosztályi szemlélettel együtt értelmetlenné és céltalanná vált, amikor annyira elnyelte az emberek
idejét és energiáit, hogy az emberek elvesztették a kapcsolatot annak a társadalomnak az értelmével és céljával, amelynek a
kapitalizmus csak egy rövid és részleges aspektusa volt. De a kapitalizmus és a középosztály befolyása következtében a
hagyomány megszakadt, és a középosztály forradalma előtti társadalmunk értelme és célja közötti kapcsolat már nem
kapcsolódik a középosztály utáni új nemzedék értelmének és céljának kereséséhez. Ez még azoknál a csoportoknál is
megfigyelhető, mint például a keresztény papság, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy még mindig ragaszkodnak társadalmunk
alapvető keresztény hagyományához. Pedig nem így volt, hanem ehelyett általában értelmetlen szóvirágokat vagy irreális
absztrakciókat kínáltak nekünk, amelyeknek kevés közük volt ahhoz a vágyunkhoz, hogy itt és most keresztény módon
éljünk és tapasztaljunk.
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Sajnos nagyon kevés embernek, még a téma nagyra becsült szakértőinek is, van nagyon világos elképzelése arról, hogy mi is
a Nyugat hagyománya, vagy hogy ez a nyugati civilizáció alapvető szükségletén alapul, hogy szellemi szemléletét
összeegyeztetje a keresztény tapasztalat alapvető tényeivel. A világ, az idő és a test valósága apránként kikényszerítette a
görög racionalista dualizmus (mint Platónnál) elhagyását, amely szembeállította a szellemet és az anyagot, és a megismerést
kizárólag az előbbi, belső megvilágosodással elérhetővé tették. Ezt a végleges, abszolút tudást adó nézőpontot ... az 11001350 közötti időszakban felváltotta a középkori nézőpont, amely a tudást az érzéki tapasztalatok révén szerzett, előzetes és
részleges információkból vezette le, amelyekből az ember olyan fogalmi univerzálisakat származtatott, amelyek csak
megközelítőleg illeszkedtek az emberi tapasztalatban előforduló valós egyedi esetekhez. Aquinói, aki azt mondta: "Semmi
sem létezik az értelemben, ami nem volt először jelen az érzékekben", azt is mondta: "Nem tudunk az ideálisról a ténylegesre
áttérni". Erre az ismeretelméleti alapra épültek mind a modern tudomány, mind a modern liberalizmus gyökeres alapjai, és
mindkettőnek igen jelentős lendületet adtak az Aquinói Szent Istvánt követő évszázad ferences nominalistái.
A klasszikus világ állandóan intellektuális hibába esett, mert soha nem oldotta meg az emberek elméjében lévő elméletek és
fogalmak, valamint az érzéki tapasztalat egyes tárgyai közötti kapcsolat ismeretelméleti problémáját. A középkor részletesen
megvizsgálta ezt a problémát, de válaszát figyelmen kívül hagyták, amikor a reneszánsz utáni gondolkodók szakítottak a
filozófia hagyományával, mert szükségesnek érezték a vallás hagyományának megszakítását. Descartes-tól kezdve ezt az
ismeretelméleti problémát
figyelmen kívül hagyták, vagy gyermeki módon tekintettek rá, mintha a középkori gondolkodók soha nem vizsgálták volna.
Ma is korunk nagy filozófiai problémája. Az irracionális aktivizmus, a szemanticizmus és az egzisztencializmus azért
virágzik, mert a jelen századnak nincs válasza az ismeretelméleti problémára. Valójában a legtöbb kortárs gondolkodó még
azt sem ismeri el, hogy létezik probléma. Bergson azonban az intelligencia elutasítása és az intuíció pártolása - akárcsak az
Irracionális aktivizmus, amelyből ered - annak a ténynek a felismerésén alapult, hogy a tér-idő kontinuum, amelyben az
ember általában működik, nem racionális. Az egész egzisztenciális mozgalom ugyanezen a gondolaton alapult.
A szemanticizmus hasonló módon próbálta megoldani a problémát, azáltal, hogy az aktualitás végtelenül változatos és
dinamikus minőségét az emberi elmébe hozta be azzal, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy minden szó jelentésének követnie kell
a világ dinamikáját azáltal, hogy minden egyes használatakor változik. Mindezek a mozgalmak megpróbálták a logikát és a
racionalitást az emberi gondolkodási folyamatból elvetni, mert ezek nem a tér-idő aktualitásban találhatók meg. A Nyugat
hagyománya azonban, amint az a keresztény vallásban és a középkori filozófiában világosan megalapozott, az volt, hogy az
embernek a racionalitást a lehetőségekhez mérten kell használnia egy olyan világegyetem kezelésében, amelynek végső
természete jóval meghaladja az ember jelenlegi racionális felfogóképességét. Ez az a következtetés, amelyet a Nyugat
második világháborús sikere arra kényszeríti a Nyugatot és a világot, hogy ismét felismerje. És ennek felismerésében vissza
kell térnünk ahhoz a hagyományhoz, amelyet a tizenötödik században oly hanyagul elvetettünk, és amely megmutatta a
gondolkodás és a cselekvés közötti kapcsolatot.
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Alfred Korzybski azt állította (a Science and Sanity című könyvében), hogy a mentális egészség a sikeres cselekvéstől függ,
és hogy a sikeres cselekvés az objektív világ irracionális természete és a világról alkotott elképzelés közötti megfelelő
kapcsolaton múlik, amelyet a cselekvő szubjektíven a fejében hordoz. Korzybski megoldása, akárcsak a legtöbb más
gondolkodóé az elmúlt két nemzedék során, az volt, hogy a világ irracionalitását az ember gondolkodási folyamataiba
helyezze. A problémának ez a megoldása mára csődöt mondott, 1945-ben Hirosimában és Berlinben teljesen megsemmisült.
Az alternatív megoldás a nyugati hagyományban rejlik. Meg kell találni, és helyre kell állítani a kapcsolatot a múltunkkal,
hogy a hagyomány újraindíthassa a növekedés folyamatát, amely oly régen megszakadt.
Korzybskinak, Bergsonnak és a többieknek teljesen igazuk van - az ember tapasztalatainak nagy része a téridő irracionális
aktualitásában zajlik. De ma már tudjuk, hogy az embernek a tapasztalatait olyan szubjektív folyamatokon keresztül kell
feldolgoznia, amelyek egyszerre racionálisak és logikusak (a gondolkodás minden érintett által kifejezetten megértett
szabályait használva); és a gondolkodás által levont következtetések és a tapasztalat zavaros irracionalitásai közötti szükséges
kiigazításokat a gondolkodásról a cselekvésre való áttérés folyamatában kell elvégezni, és nem magában a gondolkodási
folyamatban. A Nyugat csak így érheti el a sikeres gondolkodást, a sikeres cselekvést és a józanságot, amely a kettő közötti
kapcsolatot jelenti.
A hagyomány e szakadásának eredményeként a mai gondolkodók tapogatózva próbálnak olyan értelmet találni, amely
kielégíti őket. Ez éppúgy igaz a mai fecsegő filozófusokra, mint a fiatalabb generációra, akik tapogatózva próbálják kifejezni
Krisztus szeretetről és segítségről szóló üzenetét, anélkül, hogy látszólag tudatában lennének annak, hogy Krisztus üzenete
írásban is elérhető, és hogy gondolkodók nemzedékei évszázadokkal ezelőtt vitatták meg annak következményeit. Az
értelmet, amelyet a mai nemzedék keres, a saját múltunkban találhatjuk meg. Részben
A szeretetre és segítségnyújtásra vonatkozó részét megtalálhatjuk Krisztusban, ha visszamegyünk abba a korba, mielőtt
üzenetét elnyomta volna a rituálé és a bürokrácia. Egy része megtalálható a Nyugat alapvető filozófiai szemléletében,
ahogyan azt a középkori filozófiában és az abból kinőtt tudományos módszerben látjuk.
Az értelem problémája ma az a probléma, hogy az emberek sokféle és felszínesen egymásnak ellentmondó tapasztalatait
hogyan lehet egy olyan egységes képbe foglalni, amely meggyőző alapot nyújt a mai ember számára, amelyből kiindulva élni
és cselekedni lehet. Ez csak olyan hierarchiával érhető el, amely megkülönbözteti a szükségeset a fontostól, ahogyan azt a
középkori szemlélet tette. De minden hierarchián alapuló modern magyarázatnak el kell fogadnia a dinamizmust, mint a
rendszer mindent átható elemét, ahogyan azt a középkori hierarchia oly szignifikánsan elmulasztotta. Teilhard de Chardin
erre irányuló erőfeszítése az elmúlt években óriási érdeklődésre tett szert, de hatását nagymértékben tompította az a tény,
hogy előadásmódja kölcsönös viszonyban tartalmazta a bátorság hiányát és a szándékos kétértelműség többletét.
Az igazi probléma azonban nem annyira az elméletben, mint inkább a gyakorlatban rejlik. Minden társadalom valódi értéke
abban rejlik, hogy képes érett és felelős egyéniségeket nevelni, akik készek a saját lábukra állni, döntéseket hozni, és készek
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arra, hogy nyafogás és önigazolás nélkül vállalják döntéseik és tetteik következményeit. Ezt az eszményt a keresztény
hagyomány már régen megteremtette, és ennek következtében nyugati társadalmunk, bármilyen hiányosságai is legyenek,
jobban teljesített, mint bármely más társadalom, amely valaha létezett. Ha az utóbbi időben kevésbé jól teljesített, mint
korábban (ez vitatható szempont), akkor ezt a gyengeséget csak a gyermeknevelési módszereinek reformjával lehet
orvosolni, amely növeli az érett és felelős felnőttek számát.
Ha ez a folyamat már megtörtént, akkor az így előállított felnőttek bízhatnak abban, hogy a múlt nyugati örökségéből
átvesznek egy olyan módosított ideológiát, amely a jelen igényeinek éppúgy megfelel, mint a múlt hagyományainak. És ha a
nyugati kultúra képes erre, akár Amerikában, akár Európában, akkor nem kell félnie sem belső, sem külső ellenségektől.

76. fejezet - Európai kétértelműségek

Az Európa előtt álló problémákat nem lehet olyan egyszerű vázlatban bemutatni, mint amilyet az Egyesült Államok
problémáira ajánlottunk. Európa nemzeti vagy akár regionális alapon túlságosan sokszínű; hosszú történelme túl sok
befolyásos túlélőt hagyott kivételként bármilyen egyszerű elemzéshez; és az osztályvonalak bonyolultabbak és sokkal
merevebbek, mint Amerikában. Mindazonáltal valószínűleg igaz az az út, hogy Amerika megelőzte Európát nyugati
civilizációnk fejlődésében, és hogy az európaiakat általában olyan problémák foglalkoztatják, nevezetesen az anyagi szerzés
problémái, amelyek az Egyesült Államokban csaknem egy nemzedékkel ezelőtt dominánsak voltak. Európa sokfélesége miatt
azonban bármilyen kijelentésünk erről a helyzetről szinte biztosan több kivételt fog tartalmazni, mint megerősítő példát,
Európa egészében.
Az általános kép, amit felrajzolhatunk, egy olyan kontinens képe, amely legalább egy teljes generáción keresztül (1914-1950)
nélkülözte a politikai, gazdasági, társadalmi és pszichológiai biztonságot; a
Ennek következtében ez a terület ezeket a dolgokat személyes viselkedésmintáiban fő céloknak tekintette. Olyan sok európai
családot fosztottak meg még a szükséges megélhetési anyagoktól is, hogy ma, különböző mértékben, megszállottan vágynak
ezekre, most, hogy úgy tűnik, hogy meg lehet szerezni őket. Emiatt az Európából hazalátogató amerikai fő benyomása a
kapzsi materializmus és a túlzott individualizmus. Ez a szellem inkább az 1920-as évek Amerikájához hasonlít, mint az 1950es évekéhez. Különböző hangsúlyokkal megtalálható a parasztok, a munkások, sőt az arisztokrácia, valamint a burzsoázia és
a kispolgárság körében is, ahol számítunk rá. Olyan osztályok és csoportok közötti antagonizmussal párosul, amely
Amerikában ritka (kivéve a kispolgárság körében). A középosztálybeli kamaszlázadás ritkább és sokkal durvább Európában,
a gyűlölet elemeivel átitatva, míg Amerikában a válogatás nélküli szeretet elemeivel átitatva. És Európában a
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középosztálybeli lányok önzése ... sokkal nagyobb, mint az Egyesült Államokban, valószínűleg azért, mert Európa erősebb
férfidomináns hagyománya miatt kevesebb szabadságot, kevesebb önbecsülést és alacsonyabb személyes értékelést hagy
nekik. Európa sokszínűségének példájaként meg kell mondanunk, hogy ez utóbbi megjegyzés inkább igaz Dél-Európára,
mint Észak-Európára, és nagyrészt nem igaz Angliára. Valójában az Európára vonatkozó legtöbb általánosítás egyáltalán
nem érvényes Angliára.
Az európai biztonságkeresésben a két domináns cél a szovjet támadás és atomháború elleni biztonság, valamint a gazdasági
összeomlás elleni biztonság volt, mint amilyen az 1930-as években bekövetkezett, és megnyitotta az utat a nácizmus és a
második világháború előtt. [Amint fentebb említettük, a Szovjetunióval való háború fenyegetése egy mítosz volt, hogy óriási
katonai-ipari komplexumokat hozzanak létre, amelyek bizonyos családokat gazdagítanak, akik a nyugati világ
multinacionális fegyverkezési iparának tulajdonosai.] Európa dezorganizációja a háború utáni közvetlen időszakban lehetővé
tette az Egyesült Államok számára, hogy mindkét célban meghatározó szerepet játsszon. Az 1950-es évek végére azonban,
ahogy a háborútól és a depressziótól való félelem alábbhagyott, Európa számára lehetővé vált egy függetlenebb hozzáállás.
Ugyanakkor de Gaulle elnök személyes befolyása ennek az új függetlenségnek Amerika-ellenes felhangokat adott, amelyek bármennyire is indokolták a tábornok személyes tapasztalatai az inkompetens amerikai külpolitikával kapcsolatban - mégis
ártottak Európa szolidaritásának és jólétének.
Amíg az amerikai befolyás dominált, addig Európa biztonsága elsősorban Amerika stratégiai nukleáris hatalmán alapult,
amelyet kétértelmű módon kiegészített a tizenöt országot magában foglaló NATO-szerződés, amely az Egyesült Államokat
és Kanadát is magában foglalta. Gazdasági téren az európai jólét hosszú éveken át az amerikai gazdasági segélyeken alapult.
Mindkét befolyást azért gyakorolták, hogy végső célként egy integrált Nyugat-Európa jöjjön létre, amely magában foglalja
Nagy-Britanniát és szoros szövetségben áll Észak-Amerikával.
Amint már láttuk, ezek az erőfeszítések fokozatosan megrekedtek a funkcionális, nem pedig a föderatív alapon működő,
részben integrált rendszerek bonyolult mocsarában, és 1965-re számos feloldhatatlan megközelítési ellentmondás miatt
megrekedtek. Ezeket a problémákat egy pillanat múlva elemezni fogjuk, de előtte rá kell mutatnunk, hogy egy új Európa
egyértelműen olyan vonalak mentén formálódik, amelyeknek kevés közük van a háború előtti idők Európájához. Az a
korábbi Európa a társadalmi és ideológiai mintákon alapult.
és továbbra is ezeket tükrözte, még akkor is, amikor a katonai és gazdasági technológia valós erői egészen más viszonyokat
teremtettek. Ráadásul ezek a régebbi minták meglehetősen merevek és doktrinerek voltak. Európa nagy részén éles, szinte
kibékíthetetlen megosztottságot mutattak három politikai csoportosulásban, amelyeket konzervatívnak, liberálisnak és
szocialistának nevezhetünk. Ezek sorrendben a tizennyolcadik század, a tizenkilencedik század közepének és a huszadik
század elejének társadalmi erőit képviselték. A konzervatívok az 1789-es francia forradalom előtti időszak összes erejének
szövetségét képviselték: az agrár- és földbirtokos érdekeket, a régi nemességet és monarchiát, az egyházi érdekeket és a régi
hadsereget. A liberálisok a kereskedelmi, pénzügyi és ipari forradalmak polgári érdekeit képviselték; a tulajdon domináns
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helyzetének fenntartása érdekelte őket, általában a laissez faire merev hívei voltak, ellenezték a születésen vagy földön
alapuló befolyást, ellenezték az államhatalom kiterjesztését, és általában egyház- és katonaságellenesek voltak. A szocialisták
a városok dolgozó tömegeinek érdekeit és elképzeléseit képviselték. Támogatták a demokráciát és az egyéni politikai
egyenlőséget, és azt akarták, hogy az állam tevékenységét terjesszék ki a gazdasági élet szabályozására az átlagemberek
javára. A szocialisták általában ugyanazokkal a társadalmi csoportokkal és régebbi érdekekkel álltak szemben, mint a
liberálisok, de ezekhez az ellenségekhez hozzáadták a burzsoáziát is. Általában véve ez a három különböző csoportosulás
merev volt, és nagyobb hangsúlyt fektetett az őket elválasztó dolgokra, mint a közös ügyekre. Gyűlöleteik dominánsabbak
voltak, mint közös érdekeik.
Európa e megosztottsága önző érdekek, régi jelszavak, doktriner gyűlölet és félreértett rivalizálás mentén tette lehetővé a
fasizmus felemelkedését és a második világháború katasztrófáit. Ezekből a katasztrófákból, az ellenállás zűrzavarában és
erőszakosságában kezdtek megjelenni egy új Európa körvonalai. Ez az új Európa sokkal pragmatikusabb, tehát kevésbé
doktriner; sokkal inkább együttműködő és kevésbé versengő; sokkal inkább fogékony a sokféleségre, a részmegoldásokra és
a kölcsönös függőség szükségességére, mint az 1939 előtti időszak. Összességében ez az új szellemiség, amely inkább a
vezetők, mint a tömegek körében volt tapasztalható, sokkal közelebb állt ahhoz, amit mi a Nyugat hagyományaként
definiáltunk, mint az 1900-as évek Európája.
El kell ismerni, hogy ez az új Európa az Ellenállásban gyökerezett, és mint ilyen, nyomokban hordozta az önfeláldozás, az
emberi szolidaritás, a személyes integritás és a rugalmas improvizáció azon elemeit, amelyek oly váratlanul jelentek meg a
megrögzött ellenállók körében. Mondhatnánk, hogy a háború utáni új Európa szemléletének és vezetésének számos eleme a
föld alól jött létre, és észrevétlenül maradt azok számára, akik nem álltak aktív kapcsolatban a földalattiakkal. Így nem
figyeltek rájuk a washingtoni és a londoni vezetők, még De Gaulle sem, és mindenekelőtt Allen Dulles nem jelentette őket,
akinek az OSS számára Svájcból kellett volna megfigyelnie az alvilágot.
Ennek az új szemléletnek a hívei eltökéltek abban, hogy elszakadjanak a háború előtti időszak nacionalista gyűlölködésétől,
és ehelyett Európát mint a különböző nemzetiségek kulturális egységét hangsúlyozzák. Mindenekelőtt ragaszkodtak ahhoz,
hogy sürgősen meg kell gyógyítani a Franciaország és Németország között Európa szívében húzódó szörnyű szakadékot. A
vallás és a szocializmus között valamiféle kapcsolatot akartak létesíteni, a következő módon
a keresztény szeretet és a szociális jólét között, hogy elutasítsák a papság és a kapitalizmus közötti természetellenes XIX.
századi szövetséget. Eltökélték, hogy az államhatalmat az emberiség közös problémáinak megoldására használják, a
doktriner liberalizmus és a laissez faire által nem akadályozva. És elismerték a tőke és a munka közös szerepét minden
termelési folyamatban, bár nem volt módjuk arra, hogy mérjék vagy felosszák a folyamatból származó jutalmakat. Két
szóban ez az új szemlélet elhatározta, hogy Európát "egységesebbé" és "spirituálisabbá" teszi.
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Ez az új szemlélet a második világháború 1945-ös befejezése után még legalább egy évtizedig nem tudta befolyásolni Európa
sorsát, mert a háború pusztításainak helyreállítása sürgős anyagi szükséglet volt, mert Európát a Szovjetunió és a doktriner
kommunizmus elsöprő fenyegetés fenyegette, és mert Európa mind az újjáépítés, mind a védelem tekintetében az Egyesült
Államoktól és Nagy-Britanniától függött, akik mindketten figyelmen kívül hagyták a kontinensen mozgolódó új erőket.
1955-re azonban, ahogy ezek a sürgető problémák háttérbe szorultak, és Európa egyre inkább képes volt megállni a saját
lábán, az új struktúra kezdett láthatóvá válni, amit a keresztényszocialisták és a szociáldemokraták együttműködése a
konstruktív folyamatban, valamint a szélsőjobb és a szélsőbal erőinek folyamatos csökkenése jelzett.
Az ellenállásban gyökerező új szellem, valamint a keresztényszocialista és szociáldemokrata politikai csoportok
hallgatólagos egyetértése tette lehetővé, hogy az európai egységért dolgozzanak, és ezt az egységet egy gazdag és független
Európa alapjául használják. A feladat még mindig csak részben van elvégezve, sőt, talán soha nem is lesz befejezve, mert
semmi sem állhatatosabb, mint az út mentén akadályként álló régi, bevett intézmények és szemléletmódok.
Európa központi problémája ma is, mint egy évszázada, Németország problémája. És ma is, mint korábban, ez a probléma
nem oldható meg Nagy-Britannia nélkül. De egy ilyen megoldáshoz az kell, hogy Nagy-Britannia elfogadja azt a tényt, hogy
a repülőgép és a rakéta feltalálása óta európai, és nem világhatalom, sőt még csak nem is atlanti hatalom. Ezt Nagy-Britannia
vezetői és a brit establishment amerikai ága nem volt hajlandó elfogadni. Ennek következtében Nagy-Britannia távol marad a
kontinenstől, elkötelezett az "Atlanti Közösség" és a Nemzetközösség mellett, és ennek megfelelően Nyugat-Európa politikai
egyesülése félúton áll a megvalósulás felé, miközben a német probléma, amely még mindig képes a nyugati társadalom
pusztulását kiváltani, megoldatlan marad.
Röviden a probléma a következő: senki érintett - sem a Szovjetunió, sem az Egyesült Államok, sem maga Európa - nem
engedheti meg, hogy Németország belátható időn belül újra egyesüljön. Az egyesült Németország mindenkire, így a
németekre is, instabil és veszélyes erőt jelentene, mert Európa legerősebb nemzete lenne, és a Kelet és Nyugat között
egyensúlyozva bármikor együttműködésbe kerülhetne az egyik féllel, a másik fél nagy veszélyére; vagy ha az orosz-amerikai
ellentét továbbra is feloldhatatlan maradna, az egyesült Németország rendkívüli nyomást gyakorolhatna a két szuperhatalom
közötti kisebb szomszédaira. Európa békéje és stabilitása tehát megköveteli Németország tartós megosztottságát, amihez a
Szovjetunió olyannyira ragaszkodik, hogy akár erőszakhoz is folyamodik annak megtartása érdekében,
bár az Egyesült Államok hivatalos politikája továbbra is Németország újraegyesítése mellett kötelezte el magát, részben
abban a meggyőződésben, hogy Nyugat-Németország lojalitása az Atlanti Szövetséghez csak akkor tartható meg, ha az
Egyesült Államok kifejezetten elkötelezett marad Kelet-Németország jövőbeni visszaszerzése mellett. Valójában az utóbbiak
buzgósága az előbbi megszerzésére egyre csökken, bár nagyon lassan, mivel a keleti rész ma már annyira szegény, hogy
Nyugat-Németország virágzó jólétéhez nemigen tudna mást, mint szegénységet hozni.
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A két Németország szétválasztása csak akkor válhat véglegessé, ha mindkettőt a lehető legteljesebb mértékben beillesztik
egy nagyobb és különálló politikai rendszerbe. De Európa kisebb országai, különösen Hollandia és Belgium, nem kívánnak
egyesülni Németországgal; semmilyen föderatív rendszerben, amely csak egy másik nagyhatalmat foglal magában, mint
például Franciaország (vagy akár Franciaország és Olaszország), mivel Nyugat-Németország és Franciaország egy ilyen
föderációban való egyesülése teljesen uralhatná a kis államokat. Ennek megfelelően a kisállamok Nagy-Britanniát akarják,
mint demokratikus ellensúlyt Németországgal szemben, bármely nyugat-európai szövetségi struktúrában. De Gaulle azonban,
amint azt 1963 januárjában nyilvánvalóvá tette, csak akkor fogadja be Nagy-Britanniát egy nyugat-európai föderációba, ha
Nagy-Britannia egyértelműen európai hatalommá válik, és lemond az Egyesült Államokkal való szoros együttműködésre
épülő különleges kapcsolatáról, valamint ha N7v hajlandó a Brit Nemzetközösség vezetőjeként betöltött pozícióját is
alárendelni az európai rendszerbeli tagságának. Az Egyesült Államokkal és a Nemzetközösséggel való "különleges
kapcsolat" feladása, amely több mint negyven éven át az angol establishment két fő gondja volt, túl nagy ár volt az Európai
Gazdasági Közösségben való tagságért, és elfogadhatatlan fordulatot jelentett volna a bevett politikában egy olyan dologért
cserébe, amelyre Nagy-Britannia nagy lelkesedés nélkül törekedett.
Nyugat-Európa integrációja 1948-ban kezdődött a szovjet agresszió növekedésének következményeként, amely a prágai
puccsban és a berlini blokádban csúcsosodott ki. Az Egyesült Államok azzal a kikötéssel ajánlotta fel a Marshall-terv
támogatását, hogy az európai fellendülést együttműködési alapon kell felépíteni. Ez vezetett az 1948 áprilisában aláírt
Európai Gazdasági Együttműködési Egyezményhez (OEEC) és a következő hónapban tartott hágai Európai Uniós
Kongresszushoz. Az OEEC, amelynek végül tizennyolc ország volt a tagja, és 1961-ben Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezetként (OECD) szervezték újjá, az amerikai segélyek kezelését és a szuverén államok közötti gazdasági
együttműködés előmozdítását tűzte ki célul. Az 1948. májusi hágai találkozó, amelynek főszereplői Winston Churchill és
Konrad Adenauer voltak, az egyesült Európa megteremtésére szólított fel, és egy nagyon kis lépést tett ebbe az irányba azzal,
hogy Strasbourgban parlamenti közgyűlésként létrehozta a tíz (később tizenöt) államból álló, pusztán tanácsadó, konzultatív
testületet, az Európa Tanácsot.
Ezek a lépések egyértelműen elégtelenek voltak. 1950-ben Robert Schuman, az akkori francia külügyminiszter és későbbi
miniszterelnök, aki az első világháború alatt német alattvaló volt, azt javasolta, hogy tegyék meg az első lépést az európai
föderáció felé, és helyezzék Franciaország és Németország teljes szén- és acéltermelését egy közös főhatóság alá. Ennek a
tervnek az volt az igazi vonzereje, hogy olyannyira integrálná ezt az alapvető iparágat, hogy "fizikailag lehetetlenné" tenné a
Franciaország és Németország közötti háborút. Az egyik elem
ebben a projektben az volt, hogy a németelleneseket kibékítsék Németország gazdasági rehabilitációjával, amelyet a
folyamatos szovjet agressziók egyre inkább szükségessé tettek. Ez megoldást jelentene a Saar-vidék végleges elhelyezésével
kapcsolatos francia-német nézeteltérésre is. Ebből jött létre az Európai Szén- és Acélközösség. Ez egy valóban forradalmi
szervezet volt, mivel szuverén jogkörökkel rendelkezett, beleértve azt is, hogy bármely létező állam hatalmán kívül
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pénzeszközöket gyűjthetett. Ez az 1952 júliusában hatályba lépett szerződés hat ország (Franciaország, Nyugat-Németország,
Olaszország és a Benelux államok) acél- és széniparát egy kilenc tagból álló egyetlen főhatóság alá vonta. Ez a "nemzetek
feletti" testület jogosult volt az árak ellenőrzésére, a beruházások irányítására, a pénzeszközök felvételére, a szén és acél
elosztására hiány esetén, valamint a termelés rögzítésére a többlet idején. A kormányoktól függetlenné tette a szervezetet az a
jogköre, hogy minden egyes kitermelt tonna megadóztatásával saját felhasználásra forrásokat gyűjtsön. Emellett döntései
kötelező érvényűek voltak, és többségi szavazással hozhatók voltak, a legtöbb szuverén államból álló nemzetközi
szervezetben megkövetelt egyhangúság nélkül.
Az ESZAK kezdetleges kormány volt, mivel a Főhatóság a tagállamok parlamentjei által választott Közgyűlés ellenőrzése
alá tartozott, amely kétharmados bizalmatlansági szavazással lemondásra kényszeríthette a Hatóságot, és rendelkezett egy
Bírósággal a viták rendezésére. A legjelentősebb, hogy az ESZAK Közgyűlése valódi parlamentté vált, amelyben a politikai
pártblokkok - kereszténydemokraták, szocialisták és liberálisok - nemzeti hovatartozástól függetlenül ültek együtt.
1958-ra az ESZAK eltörölte a hatok közötti olaj- és acélkereskedelem belső akadályait (az első öt év alatt 157 százalékkal
nőtt ez a kereskedelem), és közös vámtarifát vezetett be a hatokba irányuló szén- és acélimporttal szemben. Az acéltermelés
az öt év alatt 65 százalékkal nőtt, és megkezdődött az a folyamat, amelynek során az ESZAK-alapokból modernizálták a
szénipart, és bezárták a kimerült bányákat (több százezer bányászt vontak ki a bányászatból és helyeztek más
munkakörökbe).
Amikor 1950-ben elkezdődött a koreai háború, az Egyesült Államok tizenkét német hadosztály felállítását követelte a NATO
európai megerősítésére. A franciák, akik féltek a német militarizmus újjászületésétől, kidolgoztak egy bonyolult tervet az
Európai Védelmi Közösség (EDC) számára, amely a német újoncokat egy közös európai irányítás alatt álló európai
hadseregbe olvasztotta volna be. Az ESZAK-hoz hasonlóan az Európai Védelmi Közösség is egy nemzetek feletti ügynökség
lett volna, amely végül az ESZAK-kal együtt egy európai kormányon belül foglalja el a helyét. Ennek a szuperkormánynak
az általános mintáját maga az EKT-projekt határozta meg, egy kétkamarás európai parlamenttel és egy elnökkel, aki az
Európai Kormánytanácsot vezeti. Sajnos e tervek szempontjából a francia parlamentben a bal- és a jobboldal együttesen
elutasította az EDC-szerződést (1954 augusztusában). A baloldal azért ellenezte az EDC-t, mert Európa bármilyen egyesülése
csökkentené a szovjet befolyást a kontinensen, míg a jobboldal, élén a gaullistaakkal, nem volt hajlandó a német fegyveres
erők újbóli felállítását látni anélkül, hogy bármiféle garancia lenne arra, hogy Nagy-Britannia és az Egyesült Államok
megtartja erőit Európában az új német erők ellensúlyozására. Az, hogy Nagy-Britannia nem ismerte el kifejezetten az európai
védelem iránti elkerülhetetlen elkötelezettségét a korai időszakban, lehetővé tette az EDC halálát.
Egy szimbolikus, de eredménytelen lépést tettek e francia félelmek megnyugtatására 1954 szeptemberében, amikor Sir
Anthony Eden kezdeményezte a hét tagú Nyugat-európai Unió (WEU) létrehozását.
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(a Hatok és Nagy-Britannia) konzultatív csoportot hozott létre a német újrafegyverkezés felügyeletére. E megállapodás
részeként a britek megígérték, hogy szükség esetén négy hadosztályt 2000-ig Európában tartanak, de három éven belül az
egyik hadosztályt kivonták, a másik három pedig jelentősen a teljes ereje alá csökkent.
Ennek a megállapodásnak és számos más tényezőnek - többek között annak felismerésének, hogy Németország
újrafegyverkezése elkerülhetetlen - eredményeként a francia nemzetgyűlés 1954 decemberében ratifikálta a párizsi
szerződéseket, amelyek legalizálták Németország státuszában azokat a változásokat, amelyektől Franciaország a leginkább
tartott. Nyugat-Németország visszanyerte szuverén függetlenségét, jogot kapott arra, hogy nemzeti hadsereggel rendelkezzen
(bár nukleáris fegyverek nélkül), és egyenrangú tagja lett a NATO-nak.
Miután így elfogadtak sok mindent abból, amit nem akartak (egy felfegyverzett és szuverén Németországot), sok francia
számára világossá vált, hogy komoly erőfeszítéseket kell tenniük azért, hogy megkapjanak néhány dolgot abból, amit akartak
(elsősorban Németország beolvasztását egy olyan nyugat-európai rendszerbe, amely megakadályozza, hogy az új német
hatalmat nacionalista agresszióra használják fel). Ennek megfelelően a hatok 1955 júniusában Messinában újra találkoztak.
Ott úgy döntöttek, hogy a nyugat-európai integráció felé vezető következő lépésnek inkább gazdasági, mint politikai
jellegűnek kell lennie. Ebből született meg az 1957. márciusi Római Szerződés, amely létrehozta az Európai Gazdasági
Közösséget, ismertebb nevén a Közös Piacot, valamint az atomenergia békés célú közös kiaknázására szolgáló Európai
Atomenergia Közösséget (Euratom). Mindkét megállapodás 1958 elején lépett hatályba.
Az EGK-Szerződés, amely 572 cikkelyt tartalmazott közel 400 oldalon keresztül, az ESZAK-ot és az Euratomot létrehozó
szerződésekhez hasonlóan az európai politikai uniót célozta meg, és a gazdasági integrációra, mint az ehhez vezető út
lényeges lépésére törekedett. A projekt a francia gazdaságtervezési bizottság vezetőjétől, Jean Monnet-től származik, akinek
elképzeléseit Paul-Henri Spank belga külügyminiszter lendülete mozdította előre. A három nagy országon belül a
kereszténydemokrata pártok vezetőinek erőfeszítései révén sikerült megállapodásra jutni: Adenauer, Schuman és Alcide de
Gasperi. Mindhármuk katolikus vallási háttere jelentős tényező volt abban, hogy hajlandóak voltak a nacionalista gazdasági
módszerekről a nemzetközi gazdasági módszerek felé fordulni, míg Spaak szocialista tekintélye segített a mérsékelt baloldalt
a tervvel kibékíteni. Az 1949-ben a Marshall-tervvel megkezdett gazdasági fellendülés folyamatának lelassulása segített
abban, hogy a közös gazdasági bővítésre irányuló új erőfeszítéseket széles körben elfogadják.
A Római Szerződés röviden meghatározta azokat a módszereket és menetrendet, amelyekkel az aláíró országok, valamint
más, csatlakozni kívánó nemzetek integrálhatják gazdaságaikat egy egységes, kiterjedtebb rendszerbe. A vámokat és a
kereskedelem egyéb korlátozásait fokozatosan eltörölték, és a külvilággal szembeni közös vámtarifa lépett a helyébe. Ezzel
egyidejűleg a beruházásokat úgy kellett irányítani, hogy a közös gazdaságuk egésze integrálódjon, különös tekintettel az
elmaradott és fejletlen régiók, például Dél-Olaszország iparosítására. Különös figyelmet fordítottak a mezőgazdaságra,
nagyrészt leválasztva azt a piacgazdaságról, hogy tompítsák az integrációs folyamatot, miközben javították a mezőgazdasági
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népesség életszínvonalát és szociális védelmét. Az integrációs folyamat részeként biztosítani kellett a személyek szabad
mozgását,
szolgáltatások és a tőke szabad mozgását a Közösségen belül, a munkavállalók közösségi polgárságának fokozatos
kialakításával. Ezt az egész folyamatot több év alatt, szakaszosan kellett megvalósítani. A mezőgazdasági megállapodást
például egy bonyolult megállapodással hajtották végre, amelyet 140 órányi, szinte folyamatos tárgyalást követően írtak alá
1962 januárjában. Az év közepére a tagok közötti belső vámokat három lépésben az 1958-as szint felére csökkentették.
A folyamat végrehajtásához szükséges intézményi szervezet hasonló volt, mint az ESZAK és a meghiúsult EDC esetében: A
kereszténydemokraták, szocialisták és liberálisok nemzetek feletti pártblokkjaiból álló Európai Parlamenti Közgyűlés, amely
nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül együtt ül és szavaz; a tagországok kormányait közvetlenül képviselő Miniszterek
Tanácsa; egy kilenc tagú végrehajtó főbizottság, amelyet a törvény arra kötelez, hogy "feladatait a nemzeti kormányoktól
teljesen függetlenül gyakorolja"; egy Bíróság, amelynek hatáskörébe tartozik a szerződés értelmezése és a viták rendezése;
két tanácsadó csoport (a Monetáris Bizottság és a Szociális és Gazdasági Bizottság); az Európai Beruházási Bank, amely a
Közösségen belül integrációs és fejlesztési célokra fordít pénzeszközöket; a Tengerentúli Fejlesztési Alap, amely ugyanezt
teszi a volt gyarmati területek számára, amelyek most közvetve társultak az ESZAK-hoz; az Európai Szociális Alap az ipari
átképzés és a munkanélküliek kártalanítása céljából; és végül a két társult közösség (ESZAK és Euratom). Ez utóbbi kettő
azáltal integrálódott az EKT-ba, hogy a Parlamenti Közgyűlés, a Bíróság és a Miniszterek Tanácsa mindhárom közösségnek
közös.
Ezek a szervezetek rendelkeznek a szuverenitás bizonyos aspektusaival abból a tényből, hogy döntéseiknek nem kell
egyhangúnak lenniük, kötelezőek az államokra és azokra az állampolgárokra, akik nem egyeztek bele, és olyan
pénzeszközökből finanszírozhatók, amelyeket az adóztatott személyek jelenlegi beleegyezése nélkül is be lehet szedni.
Összességében ezen intézmények nemzetek feletti aspektusait a jövőben maguk a szerződések rendelkezései fogják erősíteni.
Mindez nagyon is kapcsolódik az utolsó fejezetben a modern, egységes szuverén állam felbomlásáról és hatáskörének
többszintű hierarchikus struktúrákba történő átcsoportosításáról szóló megjegyzésekhez, amelyek távolról is hasonlítanak a
Szent Római Birodalom késő középkori struktúrájára.
Az integratív Európa felé tett kísérleti lépések hatása látványos volt, különösen a gazdasági szférában. Általánosságban
elmondható, hogy Nyugat-Európa gazdasági terjeszkedése, különösen az ipari terjeszkedése jóval nagyobb ütemű volt, mint a
kommunista uralom alatt álló Kelet-Európáé, az EGK-é magasabb, mint a nem EGK-tag nyugat-európai országoké, és
lényegesen magasabb, mint Nagy-Britanniáé vagy az Egyesült Államoké. 1960-ra Nyugat-Európa 300 millió lakosának egy
főre jutó jövedelme több mint egyharmaddal magasabb volt, mint az 1938-1939-ben ugyanezen a területen élő 260 millió
emberé.
Az ipari termelés több mint kétszeresére nőtt ugyanezen időszak alatt, míg a mezőgazdasági termelés egyharmaddal nagyobb
volt, kisebb munkaerő mellett. Ez az optimista kép még fényesebb volt az EGK hat tagállamára nézve, amelynek általános
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gazdasági növekedési üteme az 1950-es években jelentősen meghaladta az évi 6 százalékot. Ez több mint kétszerese volt az
Egyesült Államok növekedési ütemének, ami nem sokban különbözött a brit növekedési ütemtől. Ha ezek az arányok
fennmaradnak, akkor a becslések szerint az EGK-ban az egy főre jutó jövedelem
az Egyesült Államok egy főre jutó jövedelmének körülbelül egyharmadáról 1960-ban az Egyesült Államok egy főre jutó
jövedelmének több mint felére emelkedik 1970-re.
Az EGK (és általában Nyugat-Európa) e relatív fellendülésének okai az angol nyelvű országok lassabb gazdasági
dinamikájához képest némi jelentőséggel bírnak. Úgy tűnik, hogy nem az irányított tervezés és a laissez faire közötti
ellentéten alapul, mint ahogy az első pillantásra tűnhet, mert az EGK-n belül a francia gazdaság meglehetősen szigorúan
tervezett, a nyugatnémet gazdaság pedig meglepően szabad, mégis mindkettőnek magas növekedési rátája volt. A
nyugatnémet viszonyok azonban félrevezetőek voltak, és nagyrészt a mesterségesen alacsony bérszínvonalból és így az
alacsony termelési költségekből adódtak, különösen a nemzetközi versenypiacra exportálandó cikkek, például a
Volkswagenek esetében. Ezek az alacsony munkaerőköltségek a Németországban munkát kereső kelet-európai menekültek
nagy számának köszönhetően alakultak ki, ami a jövőben egyre kisebb jelentőségű lesz.
Az EGK-ban a gazdasági növekedés feltételei a stabil keresleten, a magas beruházási rátákon, valamint a liberális adó- és
pénzügypolitikán alapultak. 1961-ben például Nagy-Britanniában a nettó beruházási ráta körülbelül 9 százalék volt, szemben
a nyugatnémet 17 százalék körüli értékkel. A magas kereslet, amely ezt a folyamatot ösztönözte, a fiskális politikának, de az
EGK-ban biztosított nagy, mintegy 100 millió fős új piacnak is köszönhető volt.
Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban (Kanadával együtt) a fiskális politika sokkal konzervatívabb volt, a keresletet
némileg visszafogták a költségvetések kiegyensúlyozására, az infláció megfékezésére, valamint a nemzetközi fizetési
mérlegek és a belföldi hiteláramlások konzervatív pénzügyi politikával (nevezetesen magas kamatlábakkal) való
befolyásolására irányuló erőfeszítések. Ezenfelül mindkét országban jelentős volt a nem produktív kiadás, akár a rosszul
felmért vállalkozásokra és a nem hatékony termelésre, akár a védelemre és más nem produktív területekre. Ennek
következtében nemcsak a növekedési ráták voltak alacsonyak az angol nyelvű országokban, hanem a munkanélküliségi ráták
is magasak voltak. Például 1960-ban az Egyesült Államok munkanélküliségi rátája 5,4 százalék, a kanadaié 6,9 százalék volt,
míg Franciaországé 1,3 százalék, Nyugat-Németországé pedig csak 0,9 százalék.
Ez az éles ellentét az EGK jóléte és Nagy-Britannia lanyhuló gazdasága között végül arra késztette az utóbbit, hogy
felismerje az európai rendszerben való tagság előnyeit. De a döntés túl későn született meg, rossz indítékokon alapult, és
végül a parancsoló De Gaulle semmisítette meg, aki. mint az elefánt, soha nem felejti el a sérelmet. A londoni kormányok
szájhősködtek az európai egység és a vele való brit együttműködés mellett, de valahányszor lehetőség nyílt arra, hogy valódi
lépést tegyenek az európai unió felé, Nagy-Britannia elzárkózott. A közvetlen háború utáni időszakban ezt a vonakodást a
brit Munkáspárt meglehetősen provinciális és doktriner szocialista szemléletének tulajdonították, de a helyzet akkor sem
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javult, amikor Winston Churchill 1951-ben visszatért a hivatalába. Az általános brit felfogás szerint a britek egyesült
Európában való részvételét kizárta Nagy-Britanniának a Nemzetközösség és az Egyesült Államok (vagyis az "angol nyelvű
eszme") iránti meglehetősen megfoghatatlan és szentimentális elkötelezettsége, és hogy Európa egyesülése Nagy-Britannia
nélkül veszélyeztetné a brit piacokat a világpiacon.
kontinensen. Nagy-Britannia e döntését lemásolták a skandináv és a balti országok (Dánia és Finnország), amelyek
kereskedelmi szövetsége Angliával egészen a "Sterling Blokk" 1932-es megalakulásáig nyúlt vissza. Hasonló módon NagyBritannia megtagadta az együttműködést az ESZAK-ban vagy az EDC-ben.
Ez a londoni vonakodás nagy tragédia volt' kizárta Nagy-Britanniát a gazdasági jólét felé tartó európai növekedésből,
megnehezítette vagy lehetetlenné tette az európai integrációs törekvések olyan döntéseinek meghozatalát, amelyek az egész
integrációs folyamatot meggyorsították volna, és Nagy-Britannia a Nemzetközösségi és amerikai kapcsolatokra helyezte a
hangsúlyt, amelyek egyre kevésbé voltak hajlandók kellő súlyt adni a brit elképzeléseknek és hatalomnak. Bizonyos
értelemben Nagy-Britannia olyan területekkel szemben vállalt kötelezettségeket, amelyek nem voltak hajlandóak
viszontszerű kötelezettségeket vállalni Nagy-Britanniával szemben, és amelyek adott esetben Nagy-Britanniát a sarkára
hagyták volna. Valójában pontosan ez történt 1956 októberében, amikor az Egyesült Államok azzal fenyegetőzött, hogy
hatalmát és tekintélyét Nagy-Britannia erőfeszítései ellen fordítja a szuezi fiaskóban. És az egész időszak alatt a
Nemzetközösség fő országai, nevezetesen Dél-Afrika és Kanada, teljesen világossá tették, hogy nem hajlandók NagyBritannia jólétéért semmilyen említésre méltó áldozatot hozni, és nem voltak hajlandóak követni London példáját az időszak
számos világpolitikai kérdésében.
Valójában, még a Nemzetközösségi preferencia és mindazok a nem kézzelfogható dolgok ellenére is, amelyek összekötik a
Nemzetközösséget, Nagy-Britannia kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatainak jelentősége a Nemzetközösséggel egyre
csökken, és mindkettőnek a kívülállókkal való kapcsolatai egyre nőnek. Nigéria és Ghána például az 1955-1959 közötti
időszakban megduplázta az EGK-ba irányuló exportját, míg a Nagy-Britanniába irányuló kivitelük 15 százalékkal csökkent.
Összességében az elmúlt években a font sterlingövezethez kapcsolódó országok egyre kevésbé voltak elégedettek ezzel a
kapcsolattal. Ez a piaci feltételeken kívül más kérdésekben is tükröződik. Maga a font sterling a háború befejezése óta
időszakos válságoknak volt kitéve. Az ok nyilvánvaló, hiszen az Egyesült Királyság 12,3 milliárd dollárnyi importot és 10,9
milliárd dollárnyi rövid lejáratú adósságot próbál kezelni egy legfeljebb 3 milliárd dolláros tartalékalapból (1961-ben), míg
ugyanebben az időben az EGK 16 milliárd dollárnyi tartalékkal, mindössze 2 milliárd dollárnyi rövid lejáratú adóssággal
rendelkezett, és a következő összegeket kezelte
23,2 milliárd dollárnyi importot bonyolított le. Mindezek eredményeként London egyre kevésbé vonzó befektetési
tőkeforrásként, míg az EGK egyre inkább előtérbe kerül ebben a tevékenységben. Az elmaradott területek fejlesztési
forrásaként pedig az Egyesült Királyság megszűnt jelentősége. 1960-ban például az Egyesült Államok a következő
összegeket nyújtotta
3,781 millió dollárt, az EGK pedig 2,626 millió dollárt, szemben az Egyesült Királyság által nyújtott
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857 millió dollárral és a többi OECD-ország 469 millió dollárjával szemben. Németország 616 millió dollárja majdnem
hasonló volt, mint Nagy-Britannia 857 millió dollárja, és mindkettő jóval kevesebb volt, mint Franciaországé.
Franciaország 1287 millió dollárját. Így a hatok a világ pénzügyi támogatásának mintegy harmadát nyújtják az elmaradott
országoknak, míg Nagy-Britannia csak egy kilencedét.
Az ehhez hasonló megfontolások segítenek jelezni, hogy a Nemzetközösségnek az Egyesült Királysághoz való kötődése
inkább a hagyományok és régi minták megfoghatatlan értékein alapul, mint a mai gazdasági és pénzügyi helyzet szilárd
előnyein. Az Egyesült Királyság beolvadása az EGK-ba még mindig eléggé megrázná a gazdasági életet mind Angliában,
mind a Nemzetközösségben, de a lemaradást nagyon gyorsan pótolnák. Valójában a magasabb minőségű áruk iránti növekvő
kereslet Japánban valószínűleg az export nagy részét elvonja majd.
Új-Zéland és Ausztrália vaj-, hús-, vagy akár gyapjúexportját a régebbi angol nyelvű piacaikról, még akkor is, ha NagyBritannia nem csatlakozik a Közös Piachoz.
Az angol vezetés vonakodása szembenézni ezekkel a változó körülményekkel, akárcsak az, hogy nem volt hajlandó
szembenézni Nagy-Britannia gazdasági fásultságának okaival, nagyban hozzájárult ahhoz a zavaros helyzethez, amelybe
Európa és különösen az EGK az 1960-as évek közepére került. 1956 decemberében, az európai integráció kitérítésére tett
hiábavaló kísérletében Selwyn Lloyd brit külügyminiszter "Nagy Tervet" készített, amely egy nagyképű elnevezése volt
annak a meg nem emésztett tervnek, hogy az európai konzultatív testületek választékát a Szén- és Acélközösség Közös
Közgyűlésébe dobja. Ezt az ötletet általánosan szabotázsnak ismerték el, és hullámzás nélkül elsüllyedt.
A következő brit törekvés a szabadkereskedelmi övezetre irányult; ez egy olyan terv volt, amely lehetővé tette volna, hogy a
brit áruk a Közös Piacra kerüljenek anélkül, hogy Nagy-Britannia csatlakozna hozzá. Erre a britek szerint azért volt szükség,
mert az EGK közös külső vámtarifája magasabb lett volna, mint a hat tagállam közül négynek a vámtarifája volt korábban, és
ez csökkentette volna a brit eladásokat ezekben az országokban. A szabadkereskedelmi övezet terve egy egész Európára
kiterjedő szabadkereskedelmi övezetet irányzott elő, amely magában foglalta a hat országot és mindazokat, akik nem
kívántak csatlakozni az EGK-hoz. Ez azt jelenti, hogy a szabadkereskedelmi övezet eltörölné a kölcsönös kereskedelmi
akadályokat, de nem hozna létre közös külső vámtarifát.
Ezt az 1956 novemberében tett brit javaslatot az EGK-n belül egy újabb szabotázskísérletnek tekintették, vagy a legjobb
esetben egy tipikus brit kísérletnek arra, hogy mindkét világ előnyeit élvezzék azáltal, hogy a brit árukra vonatkozó európai
vámok eltörlését összekapcsolják a nemzetközösségi élelmiszerek brit preferenciájának fenntartásával. Az utóbbiak
alacsonyabb árai (a hatok élelmiszeráraihoz képest) lehetővé tennék, hogy Nagy-Britannia alacsonyabb bérköltségekkel és
ezáltal alacsonyabb ipari árakkal rendelkezzen, ami a brit iparnak versenyelőnyt biztosítana a védtelen Közös Piacon.
Amikor Franciaország nyugatnémet támogatással 1958 decemberében megszakította a szabadkereskedelmi övezetről szóló
tárgyalásokat, a britek kimaradtak az EGK-ból, amely a szabadkereskedelmi övezet romjain kezdett működni. Nagy1134

Britannia erre úgy reagált, hogy megalakította a Nagy-Britanniából, Svédországból, Norvégiából, Dániából, Ausztriából,
Svájcból, Portugáliából és (később) Finnországból álló Európai Szabadkereskedelmi Társulást (EFTA).
Ez az EFTA a tagállamok kölcsönös vámcsökkentését írta elő lépésekben az 1970-ig történő teljes eltörlésig, de a folyamat
csak 38 millió fővel bővítette a meglévő 52 milliós brit piacot, és kevés kilátást ígért az eladások jelentős növekedésére,
mivel a legtöbb ilyen ország vámjai már így is alacsonyak voltak a brit árukra.
Ez nem volt összehasonlítható a 170 milliós EGK-piaccal, de a brit közvélemény még az 1960-as években sem tudta rávenni
magát arra, hogy elfogadja a szemléletváltozást, amely ahhoz szükséges, hogy európai államként tekintsen magára, és amely
lehetővé tette volna annak a gazdasági integrációnak az elfogadását, amely ezt a nagy piacot a brit ipar számára elérhetővé
tehette volna. Ehhez szükség volt az 1960-1961-es félszlumpre, és csak 1961 júliusában jelentette be a brit kormány, hogy
kész megkezdeni a közös piachoz való csatlakozáshoz szükséges bonyolult tárgyalásokat. De Gaulle ekkorra már szilárdan
hatalmon volt Franciaországban, és kész volt sajátos nézőpontját a tárgyalásokra ráerőltetni.
A francia gazdasági fellendülés, amelyhez a britek oly későn kérték a csatlakozást, semmiképpen sem volt De Gaulle
politikájának következménye, és nem is volt szinkronban - csak véletlenül - De Gaulle és az 1958. május 13-i V. Francia
Köztársaság megjelenésével. A francia gazdasági fellendülés alapjait a Negyedik Francia Köztársaság idején fektették le, és
De Gaulle egyszerűen csak profitált belőle. Azt lehet mondani, hogy a gazdasági expanzió és annak 1958 utáni folytatása a
francia rendszer azon tényezőin alapult, amelyeket az új De Gaulle-rezsim viszonylag változatlanul hagyott - az oktatási
struktúra, amely mindenki számára hozzáférhető, aki hajlandó keményen dolgozni a tanulmányaiért, a felsőfokú műszaki
oktatás magas színvonala, a közigazgatási bürokrácia és az ipari rendszer közötti szoros szövetség, valamint az a könnyedség,
amellyel a magasan képzett technikusok át tudnak lépni egyikből a másikba; a francia elme készsége az élet és a problémák
racionális, átfogó szemléletének elfogadására (ez nagyban hozzájárult a francia gazdasági tervezés sikeréhez), valamint az
egyéni lehetőségek és a tehetségek számára nyitott karrierek egész koncepciója egy strukturált társadalmi berendezkedésen
belül. Mindezek a francia történelem napóleoni korszakára nyúlnak vissza, és így jól illeszkedtek De Gaulle személyes
hajlamaihoz. Az a tény, hogy mindezek meglehetősen idegenek az angol életmódtól, szintén segít megmagyarázni a brit
gazdaság viszonylagos kudarcát a Plan-korszakban.
Az V. Köztársaság nyilvánvalóan De Gaulle személyes hajlamaihoz volt igazítva, de ahhoz a bürokratikus alstruktúrához is
alkalmazkodott, amely félig-meddig idegen alapként továbbra is a francia politikai rendszer alapját képezte a polgári
korszakban. Másképp fogalmazva azt mondhatnánk, hogy a nyugati világnak az elmúlt három évtizedben a polgári mintáról a
technokrata mintára történő átállása jól alkalmazkodott ahhoz a földalatti bürokratikus alaphoz, amely Franciaországban
többé-kevésbé észrevétlenül fennmaradt abban a században, amelyben a tulajdon nyilvánvalóan győzedelmeskedett. A XIV.
Lajos és Napóleon által kiépített bürokrácia a totalitárius hatalom és a nemzeti dicsőség felé irányult; a tulajdon kora
(nagyjából 1836-1936) a bürokrácia által nem akadályozott wealtl1 befolyását igyekezett érvényesíteni, és egyik fő célja az
volt, hogy a bürokratikus struktúrát, a közigazgatás centralizált francia hagyományát és a francia racionalizmus erőit a
gazdaság és a pénzcsinálás szféráján kívül tartsa. Az 1930-as évek gazdasági válsága és az 1940-es vereség, amelyeket
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közvetlenül a francia burzsoázia önző érdekei és szűk látókörűsége (különösen a szűk és önző pénzügyi látókörűség) okozott,
világossá tette, hogy Franciaországban új rendszerre van szükség, ahogyan az ellenállás tapasztalatai is világossá tették, hogy
Európában új rendszerre van szükség. A francia racionalista és bürokratikus hagyományokat tekintve szinte elkerülhetetlen
volt, hogy az új hazai rendszer integráltabb, racionálisabb és bürokratikusabb legyen, mint a polgári korszaké, bár az nem
annyira világos, hogy ez az új rendszer mit fog célként kitűzni. Valójában ez a probléma áll ma Franciaország előtt, amely
inkább a célokkal, mint a módszerekkel kapcsolatos, mivel ma már széles körű konszenzus van (beleértve a burzsoáziát is),
amely kész elfogadni egy racionalizált, tervezett, bürokratizált társadalmat, amelyet egy mindent átható fiskalizmus, egyfajta
neo-merkantilizmus ural, de nincs konszenzus abban, hogy ez az új szervezet milyen célokra törekedjen.
A franciáknak csak egy nagyon kis csoportja osztja De Gaulle elképzelését, miszerint Franciaország új rendszerének, az V.
Köztársaságnak a nemzeti hatalmat és dicsőséget kell elsődleges céljává tennie. Egy nagyobb, és meglepően befolyásos
csoport, amelyet leginkább Monnet képvisel, azt szeretné, ha
a racionális humanizmus vagy az egységes sokszínűségért, amelyet ez a kötet a történelmi változások megítélésének legfőbb
kritériumaként használt. Ez a csoport azt reméli, hogy az emberek és az erőforrások megfelelő szervezésével növelni lehet a
jólét termelését és eléggé csökkenteni a hatalmi konfliktusokat ahhoz, hogy ezek a zavaró ügyek eltávolodjanak az emberi
gondok középpontjából, hogy miután a jólét és a béke viszonylagosan biztosított, az emberek találjanak időt és energiát arra,
hogy a személyiségfejlődés, a művészi kifejezés és a szellemi felfedezés fontosabb céljai felé forduljanak. Ez a nézőpont,
amely a szükséges és a fontos dolgok közötti jelentős különbségtételen alapul, azt reméli, hogy amint a szükséges dolgok
elérnek egy minimális kielégítési szintet, lehetőség nyílik a fontos dolgok felé fordulni.
A harmadik csoportba tartozó franciák, akik a lakosság nagy részét teszik ki, kevéssé foglalkoznak De Gaulle és még
kevésbé Monnet céljaival, hanem az anyagi jólét szinte visszataszító hajszolása foglalkoztatja őket, amiről már régóta
hallottak, de korábban soha nem tartották elérhetőnek. Ma először tűnik ez a jólét elérhetőnek a franciák nagy tömege
számára, ahogyan a nyugatnémetek nagy tömege, sok angol és egyre több olasz számára is.
Az amerikaiaknak és a svédeknek, akik már kiábrándultak a jólét gyümölcseiből, elnézőnek kell lenniük a materialista
patkányfutam ezen újonnan érkezőkkel szemben. Ennek a nagy csoportnak a legfőbb politikai célja a politikai stabilitás,
amely mentes a pártpolitikai felfordulásoktól, és ezt a célt De Gaulle és az Ötödik Köztársaság, úgy tűnik, jobban képes
biztosítani, mint az instabil, sok pártot tömörítő Negyedik Köztársaság.
A De Gaulle-lal kapcsolatos kétértelműség nagy része a történelmi szinkronizmusok hiányán alapul.
Ez a) a politikai ideológia, b) a gazdasági irányítás és c) a kettő közötti kapcsolat három aspektusát tekintve látható. Az 1920as években mindhárom antiszemléletű volt De Gaulle szemléletével szemben, hiszen negyven évvel ezelőtt mindhárom az
volt: (a) demokratikus, nacionalista, szuverén, független állam, amely a nemzeti önérdekre törekszik; (b) kapitalista
gazdaság; és (c) laissez-faire viszony, azaz nincs kormány az üzleti életben. De Gaulle eszméi inkább XIV. lajos eszméi,
azaz: (a) szuverén, független, tekintélyelvű állam, amely a nemzeti dicsőség célját követi; (b) korporatív jellegű vegyes
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gazdaság; és (c) politikai uralom a gazdasági élet felett. Az "új európaiak" álláspontja ezekben a kérdésekben a következő
volt: (a) egy európai alapon megosztott és megosztott hatalmak demokratikus, együttműködő politikai struktúrája, amely
európai, atlanti-nyugati és világszinteken keresztül emelkedő, egymásra épülő szervezeti struktúrában békére és stabilitásra
törekszik; (b) vegyes gazdaság; és (c) tervszerű, államilag irányított törekvés a jólét növelésére. De Gaulle-t csak az (a)
érdekli, a (b) és a (c) kevéssé érdekli, amíg azok olyan gazdasági növekedési ütemet biztosítanak számára, amely képes
támogatni az (a) pontban megfogalmazott törekvéseit. A francia emberek tömegeit kevéssé érdeklik De Gaulle a) ambíciói,
amíg olyan politikai stabilitást kapnak, amely lehetővé teszi számukra, hogy a (c) általuk kívánt jólétet keressék; míg a
technikusok, akiket nagyrészt a (b) érdekel, készek hagyni, hogy De Gaulle az (a) területén dicsőségre, a nép pedig a (c)
területén jólétre törekedjen, amíg mindketten békén hagyják őket, hogy a (b) területén az általuk kívánt gazdaság megfelelő
keverékét kezeljék. Így Franciaországot, a keresztbe tett célok e legkülönlegesebb keveréke által, egy olyan ember vezeti a
jövőbe, akinek az elképzelései mindhárom területen szinte teljesen elavultak.
Az angolul beszélők számára könnyű elítélni De Gaulle-t. Sokan közülük úgy vélik, hogy elavult eszméi veszélyt jelentenek
Európára és a világra. Valóban azok, de ez nem jelenti azt, hogy ezeknek nincs némi alapjuk De Gaulle személyes
tapasztalataiban és Franciaország közelmúltbeli történelmében. A tábornok eltökélt szándéka volt, hogy helyreállítsa
Franciaország mint független állam hatalmát és presztízsét egy olyan nemzetállami kontextusban, amely hasonló ahhoz,
amelyben Franciaország 1919-1945 között elszenvedte a presztízsét ért csapásokat. Számára ezek a vereségek szinte
személyes lelki sérülések voltak, amelyeket csak ugyanabban a nacionalista kontextusban elért újabb francia győzelmekkel
lehetett helyrehozni, nem pedig egy teljesen más kontextusban, például az egységes Európa kontextusában elért sikerekkel.
Franciaország dicsőségének hajszolásától megszállottan, abban a nacionalista korszakban, amelyben saját jelleme
formálódott, és személyesen a saját karrierje során kapott visszautasítások, a katonai tanácsainak elutasítása felettesei
részéről az 1920-as és 1930-as években, Franciaország vereségei a diplomáciai és katonai színtéren az 1936-1940-es
években, az Egyesült Államok külügyminisztériuma és a Fehér Ház által adott visszautasítások, amelyekkel az Egyesült
Államok külügyminisztériuma és a Fehér Ház elutasította azon erőfeszítéseit, hogy 1940-1943-ban a szabad franciák
vezetőjévé tegye magát, és végül az általános lekicsinylés, ahogyan ő látta, eszméinek és méltóságának a felszabadítás során
- mindezek arra szolgáltak, hogy szemléletmódja még távolabbra kerüljön, még merevebbé váljon és még több véleményt
formáljon, míg végül eljutott oda, hogy magát az újjáéledő Franciaország istenadta vezetőjének tekintse, és az angol nyelvű
nemzeteket az e cél eléréséhez vezető út legfőbb akadályainak tekintette.
De Gaulle-nak az Egyesült Államokkal szembeni ingerültségének csúcspontja az 1953-1958 közötti öt év alatt következett
be, amikor visszavonult a közéletből, és tehetetlenül, tehetetlenül kellett végignéznie, ahogy John Foster Dulles
tanulmányozottan lekicsinyli Franciaország szerepét a világpolitikában. Az amerikai külügyminiszter egyoldalúsága és
"brinkmanizmusa", a Távol-Keletre helyezett hangsúlya és Európa figyelmen kívül hagyása, a NATO-szövetségesekkel való
konzultáció elutasítása, valamint a francia álláspont iránti szimpátia hiánya Indokínában, Algériában és magában Európában mindez De Gaulle-t az amerikai politikával szembeni jeges ellenszenvbe és abba a meggyőződésbe kergette, hogy
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Franciaország érdekeit csak maga Franciaország tudja megvédeni, és ugyanúgy előmozdíthatja a Szovjetunióval való
együttműködés, mint az Egyesült Államokkal való szövetség.
De Gaulle-t különösen irritálta, hogy az amerikaiak nem törődtek a francia és európai érdekekkel a nukleáris fegyverekkel
kapcsolatos politikában Dulles hajlandósága arra, hogy ázsiai kérdésekben (mint például a kínai tengeri szigetek vagy a
Formosa-szoros) háborút indítson a kommunista hatalmakkal anélkül, hogy konzultált volna európai szövetségeseivel,
amikor egy szovjet-amerikai háború legközvetlenebb következménye egy Európa elleni orosz támadás lenne, és hogy
Franciaországot nukleáris támadással fenyegették egy olyan kérdésben, amelyről Párizzsal még csak nem is konzultáltak,
mélységes ingerültséget váltott ki De Gaulle-ból (teljesen jogosan).
Amikor az algériai vita miatt a francia politikai életben bekövetkezett zavarok miatt De Gaulle 1958 júniusában
miniszterelnökként visszatért a közéletbe, lépéseket tett ennek a helyzetnek a megszüntetésére. Amit ő akart, az egy "nyugati
trojka" volt, vagyis az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország háromoldalú konzultációja minden olyan
világvitában, amely a NATO-t is érintheti) háborút Európában. Így remélte, hogy a jövőben megelőzhetők lesznek az olyan
események, mint az 1956-os szuezi válsághoz vezető, az asszuáni gátra vonatkozó amerikai hitelfelajánlás egyoldalú
visszavonása Dulles részéről. De Gaulle ezt a javaslatát visszautasították, és logikusan vezetett
Franciaország NATO-kötelezettségeitől való elszakadásához és egy független francia nukleáris erő de frappe létrehozásához.
De Gaulle gondolatmenete szerint Washington nemcsak hogy figyelmen kívül hagyta a francia érdekeket és elképzeléseket
világviszonylatban, hanem konzultáció nélkül belekeverte azt az európai háború kockázatába. A tábornok azzal is érvelt,
hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti nukleáris patthelyzet növekedése védtelenné teszi Európát mindaddig,
amíg biztonságát a Szovjetunióval való nukleáris háború amerikai fenyegetésére alapozza. Úgy vélte, Washington nem
válaszolna egy szovjet agresszióra Európában a Szovjetunió elleni nukleáris támadással, ha rájönne, hogy egy ilyen
támadásra a szovjet válaszlépés az amerikai városok nukleáris pusztítása lenne szovjet rakéták által. De Gaulle szerint miért
pusztítaná el az Egyesült Államok a saját városait megtorlásul egy bármilyen szintű szovjet agresszióra Európában? Ez
megnyitotta a "nukleáris hitelesség" egész problémáját, mivel De Gaulle olyannyira szkeptikus volt az amerikai
jóhiszeműséggel kapcsolatban, hogy kevéssé látta hitelesnek és így elrettentő erejűnek azt az amerikai fenyegetést, hogy
Franciaország védelmében nukleáris fegyvereket vet be a Szovjetunió ellen. De Gaulle szerint az egyetlen biztonságos
francia védelemnek Franciaország saját katonai erején kell alapulnia, amelynek elkerülhetetlenül nukleáris hatalomnak kell
lennie.
Első pillantásra még kevésbé tűnik hihetőnek az az elképzelés, hogy a szerény francia nukleáris fegyverkezés elrettentő
hatású legyen az Európát fenyegető hatalmas szovjet fenyegetéssel szemben, legyen az hagyományos vagy nukleáris. De
Gaulle azonban az elsők között volt, aki megvalósítható politikaként ismerte el azt az elképzelést, amelyet később maga a
Szovjetunió is elfogadott. Ez az elképzelés az volt, hogy a nukleáris elrettentéshez nem szükséges a túlnyomó nukleáris erő
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birtoklása, sőt még csak nem is az a nukleáris fölény, amelyben Washington sokáig hitt, hanem alapulhat az elfogadhatatlan
nukleáris károk okozásának képességén. De Gaulle szerint a francia hidrogénbombák felrobbantása három vagy négy szovjet
nagyváros, köztük Moszkva felett elfogadhatatlan kárt jelentene a Kreml szemében, és így hatékony elrettentést jelentene egy
európai (vagy legalábbis Franciaország elleni) szovjet agresszióval szemben anélkül, hogy Franciaországnak bármilyen
bizonytalan amerikai válaszra kellene támaszkodnia.
A szovjet agresszióra adandó ilyen francia nukleáris fenyegetés biztosítása érdekében De Gaulle rezsimje vállalta a force de
frappe beszerzésének nagy gazdasági és pénzügyi terheit. Az első szakaszban, amelyet 1966-ra kellett megvalósítani, ez 62
Mirage IV szuperszonikus pilóta nélküli sugárhajtású bombázó repülőgépből állt volna, amelyek Franciaország első
generációs, 60 kilotonnás plutóniumbombáit szállították volna. 1964 végére, amikor már húsz ilyen repülőgép működőképes
volt, havonta egyet gyártottak belőlük, és a Marcoule-i atomerőműből havonta egy bombát gyártottak. A bomba
teljesítménye 1966-ra várhatóan a maximális, mintegy 300 kilotonnás méretre nő.
A Mirage IV-et, mint a francia nukleáris fenyegetés hordozóeszközét, huszonöt földalatti silóból kilőtt szárazföldi rakétával
váltják fel. Ezek 1969 körül lesznek üzemképesek, és robbanófejüket az A-bombákról H-bombákra cserélik valamikor az
1970-es évek elején5. A francia nukleáris fegyverek harmadik generációja valószínűleg Polaris típusú atom-tengeralattjárók
lesznek, amelyek valamikor az 1970-es években 5. Ha ezeket fel lehet gyorsítani, és a Mirage IV-et meg lehet tartani,
lehetséges, hogy a rövid átmenetet...
a szárazföldi rakéták rövid átmeneti szakasza teljesen kihagyható. A teljes atom-tengeralattjáró-flotta valószínűleg még az
1970-es évek végén sem fogja meghaladni a három hajót.
Ezek a tervek a két szuperhatalom nukleáris fegyverzetéhez képest nem tűnnek lenyűgözőnek, de várhatóan független
nukleáris hatalommá teszik Franciaországot, és lehetővé teszik számára az önálló nukleáris elrettentés gyakorlását. Ha
azonban az ellenintézkedések, például a rakétaelhárító rakéta kifejlesztése sikeresebbé válik, a francia nukleáris fenyegetés
hitelessé tételéhez szükséges további behatolóeszközök olyan szintre emelhetik az egész erőfeszítés pénzügyi költségeit,
amely nagyon komolyan megterhelné a francia költségvetést. Ebben az esetben Franciaországnak vagy fel kell adnia az
erőfeszítést, vagy meg kell próbálnia meggyőzni az Európai Közösséget, hogy közös erőfeszítésként tegye meg. (Ez esetleg
újra aktivizálná a Nyugat-európai Uniót, vagy egy megosztott NATO legnagyobb töredékére esne). Ebben az esetben
azonban Franciaországnak De Gaulle ellenére el kell fogadnia valamilyen európai politikai uniót.
Mindez arra mutat rá, hogy Európa jövőbeli politikai és katonai struktúrája két, egymástól teljesen független probléma körül
forog: (1) Az egységes Európa vagy a nemzetállamok Európája lesz? (ahogy De Gaulle akarja), és (2) Az Egyesült
Államokhoz fog-e igazodni, vagy független, semleges tényező lesz a hidegháborúban? Az Egyesült Államok egységes és
szövetséges Európát akar; De Gaulle azt akarja, hogy legyen egységes és független; a Kreml azt akarja, hogy legyen
egységes és semleges; London politikája 1960-ig az volt, hogy legyen egységes és az atlanti rendszer szövetségese. A már
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említett okok miatt valószínűnek tűnik, hogy Európa és az egész világ érdekeit az szolgálná a legjobban, ha Európa egységes
és független lenne. Ezen túlmenően, tekintettel az ellentétes erőkre, nagyon valószínűnek tűnik, hogy Európa, a De Gaulle
által okozott jelentős késedelem után, végül egyesült és független Európává válik.
Így Európa jövője, akárcsak magáé Franciaországé, az 1960-as évek közepén De Gaulle hivatalban maradásától függött. Ezt legalább az 1965-ben esedékes következő elnökválasztásig, hacsak halála meg nem szakítja - az biztosította, hogy De Gaullenak még az ellenfelei sem láttak egyértelmű alternatívát. Az 1960-as évek elején Franciaország politikai mintázatát négy
tényező uralta: (1) a szélsőjobboldal terrorizmusa, élén a Titkos Hadsereg Szervezetével (OAS), amely még az algériai
rendezés 1962-es befejezése után is ellenállt, és több kísérletet tett De Gaulle meggyilkolására; (2) a régebbi politikai vezetők
szervezetlensége és elégedetlensége, mivel De Gaulle folytatta a francia politika átalakítását egy egyszerű adminisztratív
struktúrára, amelyben ő maga szinte monarchikus figuraként Franciaország szimbólumaként állt a politikai megfontolások
felett; (3) De Gaulle folyamatos, ha nem is mindig lelkes támogatása a franciák passzív tömegének részéről, akik a
tábornokban a szilárdság központját látták a zűrzavaros tenger közepén; és (4) a politikai kezdeményezés kiszámíthatatlan és
despotikus irányítása magától De Gaulle-tól. .
A legfőbb elégedetlenség 1960-ban és 1961-ben a lakosság azon csoportjaitól származott, nevezetesen a földművesektől, a
köztisztviselőktől és az egyetemi hallgatóktól, akik úgy érezték, hogy a gazdasági fellendülésből másoknál kevésbé
részesülnek, vagy annak dinamikája miatt szorongatják őket. Az 1953-at követő évtizedben bekövetkezett mintegy 50
százalékos árinfláció a kormányt is megsebezte.
Az egyetemi hallgatókat szintén megszorongatta az infláció, de a lakhatás, az étkezési lehetőségek és a tantermek terén
sokkal inkább megszorongatta őket a beiratkozók számának nagymértékű növekedése, amelyre a kormányzat nem készült fel
kellőképpen a létesítmények növelésére irányuló erőfeszítésekkel. A parasztok pedig, akiket a kormányzat technokratái arra
ösztönöztek, hogy modernizálják módszereiket, azt tapasztalták, hogy a megnövekedett termelés alacsonyabb mezőgazdasági
árakhoz és saját jövedelmük csökkenéséhez vezetett.
Tekintettel a De Gaulle-rezsim tekintélyelvű jellegére, ezek az elégedetlenségek hajlamosak voltak törvényen kívüli
agitációvá válni. Szórványosan sztrájkokat, tiltakozó felvonulásokat, sőt zavargásokat is tartottak ezek a csoportok, hogy
felhívják a közvélemény figyelmét sérelmeikre. A gazdák különösen erőszakoskodtak, amikor a mezőgazdasági árak
csökkentek, az ipari árak pedig tovább emelkedtek. A gaulle-i kormány azt remélte, hogy a helyzetet a közvetítőkön keresztül
történő elosztás költségeinek csökkentésével orvosolhatja, és így a francia gazdák egyre nagyobb részt kapnak a
fogyasztóknak a termékek csökkentett árából, de összességében a francia mezőgazdasági termékek hihetetlenül ineffektív
elosztása, amely arra kényszerítette a legtöbb terméket, függetlenül a forrástól vagy a rendeltetési helytől, hogy a párizsi
piacokon keresztülmenjen, még De Gaulle szakértőinek is túl nehéz problémát jelentett, legalábbis minden olyan
időintervallumban, amely számított. Az engedmények megszerzése érdekében a gazdák fellázadtak, gyakran nagyszabású
zavargásokban, mint például 1960 februárjában Amiens-ben 35 000-en. Traktoraikkal eltorlaszolták az országos autóutakat,
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eladatlan vagy nem megfelelő árú mezőgazdasági termékeket szórtak szét az utakon vagy a város utcáin, és erőszakkal
válaszoltak, amikor megpróbálták feloszlatni őket.
Ebben az egész időszakban De Gaulle a saját kezűleg kiválasztott miniszterelnökein keresztül irányította a kormányt, és az V.
Köztársaság alkotmányát, amelyet az ő igényeihez igazítottak, szétverte. Mivel egy kormányt nem lehetett megbuktatni egy
törvényjavaslat elutasításával, hanem csak egy konkrét bizalmatlansági szavazással, és ez utóbbi általános választásokhoz
vezetett volna, amelyeken De Gaulle teljes tekintélyét fel lehetett volna használni azok ellen, akik a bizalmatlansági
indítványra szavaztak, az egyszerű képviselők hivatali szeretete és vonakodása egy költséges és kockázatos választási
kampánytól lehetővé tette De Gaulle miniszterelnökei számára, hogy szinte bármilyen törvényt elérjenek, amit csak akartak.
Az idősebb politikai vezetők nagyon nyugtalanok voltak ebben a rendszerben, de nem tudtak szervezett ellenzéket
mozgósítani ellene, mert senki sem látott valódi alternatívát De Gaulle-lal szemben.
De Gaulle önkényes működésének egyik fontos példája lehet az, ahogyan keresztülvitte a független francia nukleáris erők
létrehozásáról szóló törvényjavaslatot anélkül, hogy a Képviselőház megvitathatta volna a kérdést vagy szavazhatott volna
magáról a törvényjavaslatról (1960. november-december). Ezt az alkotmány 49. cikke alapján tette, amely lehetővé teszi a
kormány számára, hogy saját hatáskörben, a Képviselőház vizsgálata nélkül fogadjon el egy törvényjavaslatot, kivéve, ha az
összes képviselő többsége (277) bizalmatlansági szavazást fogad el. E cikkely alkalmazásával a nukleáris fegyverekről szóló
törvényjavaslat három olvasata helyett három bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, amelyek nem kaptak több mint 215
szavazatot. Úgy tűnik, hogy mind a Képviselőházban, mind az ország egészében egyértelmű többség volt a nukleáris erő
ellen, de kevesen voltak hajlandóak megkockáztatni a kormány bukását, mivel nem volt elfogadható alternatíva a láthatáron,
és még kevesebben voltak hajlandóak előrehozni az általános választásokat.
Ahogy az egy ilyen rendszerben várható volt, a merénylet mint a kormányváltás módszere nagymértékben megnőtt, de De
Gaulle számos ellene irányuló merénylet ellenére is rendíthetetlenül folytatta pályáját. A gaulle-i rendszerre leselkedő egyik
legfőbb veszélyt a fegyveres erők legmagasabb rangú tisztjeinek elégedetlensége jelentette, de az 1961 áprilisában
Algériában több katonai kontingens zendülése és lázadása elég világosan megmutatta, hogy ez az ellenzéki mozgalom
nagyrészt a legmagasabb rangú tisztekre korlátozódott, és De Gaulle képes volt őket likvidálni, és így ellenfeleihez hasonlóan
őket is dühös tehetetlenségre vagy merényletkísérletekre kényszeríteni. De Gaulle sikere, hogy Franciaország egyetlen túlélő
marsallját, Alphonse Juint nyugdíjazta a közéletből, megalapozta a hadsereg feletti fölényét.
Ugyanilyen sikeres és De Gaulle tevékenységére jellemző volt az is, hogy a televízión keresztül vagy személyes regionális
körútjain, illetve helyi választásokon vagy népszavazásokon folyamatosan a közvéleményhez fordult a széthullott
ellenzékkel, különösen a hagyományos politikai pártok vezetőivel szemben. E technikák sikeres példája 1962-ben történt,
amikor De Gaulle úgy döntött, hogy az elnökválasztás (vagy önmaga újraválasztásának) módszerét az alkotmányos
módszerről, a 80 000 "notabilitásból" álló választási testület általi választásról a népszavazás általi választásra változtatja. De
Gaulle, hogy megkerülje a szenátust, amelynek alkotmányos joga van szavazni ilyen kérdésekben, és amely kétségtelenül
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elutasította volna a változtatást, bejelentette, hogy a módosítást a teljes választóközönség népszavazására bocsátja. Az
alkotmány népszavazás útján történő módosításának ezt a módját a saját pártján kívül minden politikai párt
alkotmányellenesnek ítélte, és az Államtanács is törvénytelennek nyilvánította.
Gaston Monnerville, a szenátus elnöke, aki De Gaulle halála esetén Franciaország elnöke lett volna, elítélte a népszavazást
mint törvénytelent, és De Gaulle-t "hivatali visszaéléssel" vádolta. Amikor De Gaulle dühe Monnerville-re nyilvánvalóvá
vált, a szenátus mindössze három ellenszavazattal újraválasztotta Monnerville-t elnökévé. A Képviselőház 1962. október 4-5én, egy éjszakai ülésen 280 szavazattal bizalmatlansági szavazást fogadott el. Az alkotmánymódosításról 1962. október 28-án
tartott népszavazással De Gaulle elérte célját, a szavazatok közel 62 százalékának "igen" szavazatával (ez a 23 százaléknyi
nem szavazó miatt csak a regisztrált szavazatok 46 százalékát jelentette), annak ellenére, hogy javaslatát a saját pártján kívül
minden politikai párt ellenezte. A következő hónapban, 1962 novemberében, a bizalmatlansági szavazás miatt szükségessé
vált általános választásokon De Gaulle tömbje a 480 képviselői helyből 234-et szerzett meg, további 41 képviselői helyet
elkötelezve maga mellett. A jobboldal gyakorlatilag megsemmisült a választásokon, bár a kommunisták 41 mandátummal
némileg erősödtek.
A személyes és meglehetősen önkényes kormányzásnak ez a mintája, amelyet a régebbi uralkodó csoportok elleneztek, de
amelyet az egyszerű franciák támogattak, valahányszor De Gaulle ilyen támogatást kért, továbbra is De Gaulle politikai
rendszerének mintája maradt, és kétségtelenül folytatódni fog, hacsak nem éri váratlanul éles diplomáciai vereség vagy
belföldi gazdasági összeomlás. Jelenleg mindkettő valószínűtlen.
Míg a francia politikai élet a felszínes dráma és az alapvető unalom e szakaszain ment keresztül, a brit politikai élet a
középszerűség rossz közérzetében vergődött. Nincs
csoport volt ténylegesen elégedetlen, és bizonyára egyik sem lelkesedett a brit helyzetért az 1964. októberi általános
választásokig tartó 1957-1964-es időszakban. A konzervatív kormány 1951-ben került hivatalba, az 1955-ös választásokon
visszakerült, majd az 1959 októberi választásokon ismét visszakerült. Anthony Eden rövid és meglehetősen sikertelen
miniszterelnökséget töltött be Winston Churchill 1955. áprilisi visszavonulásától saját visszavonulásáig, Harold Macmillan
1957. januári visszavonulásáig. Utóbbi hivatali ideje nem tartogatott olyan látványos kudarcokat, mint amilyeneket Eden az
1956. októberi szuezi válságban tapasztalt, de összességében nagy sikerek sem voltak.
Macmillan igyekezett lehetőleg elkerülni a problémákat, személyes diplomáciai eszközökkel erősíteni a kapcsolatokat az
Egyesült Államokkal és a Nemzetközösséggel, a lehető legszorosabban követni Washington politikáját anélkül, hogy nyíltan
szolgalelkűnek tűnne, és meglehetősen szoros kordában tartani a Konzervatív Pártot és az alsóházat. Kellemetlen kis
problémák végtelen sorával találkoztak, és valahogyan elintézték őket, hogy aztán hasonló problémák felbukkanása kövesse
őket, anélkül, hogy az irányvonal vagy a tempó jelentős változására sor került volna. Külföldön a fő problémák a
Nemzetközösségen belüli különböző területek önkormányzatisági követeléseiből és a faji kérdésnek e vitákba való
1142

behatolásából adódtak, különösen Közép-Afrikában, Kelet-Afrikában, Brit Guyana és Malajzia esetében. A fő problémák
itthon is hasonlóan végtelenek voltak, és a font sterling folyamatos gyengeségével foglalkoztak a devizapiacon, valamint a
brit gazdasági expanzióval járó társadalmi problémákkal, mint például a megnövekedett gépjárműforgalom, a fiatalkori és
serdülőkori bűnözés terjedése, a felnőttek erkölcsi magatartásának nyilvánvaló hanyatlása, valamint a régebbi Establishment
gazdasági alapjait érő, különösen az iparban és a pénzügyekben egyre erősödő támadások.
Általánosságban elmondható, hogy lassan terjedt a kiábrándultság az angol társadalom szerkezetéből, különösen a politikai és
gazdasági életben továbbra is uralkodó régi, befutott családok dominanciájából. Ez különösen a közép- és alsó középosztály
körében volt szembetűnő, míg az alsóbb osztályok, úgy tűnik, kevésbé voltak ellenségesek a folyamatos viszonylagos jólét
miatt, és mindenekelőtt annak gyengülése miatt, amit az osztálykonfliktus munkáspárti ideológiájának nevezhetnénk.
Az osztályellentétek gyengülése ellenére Anglia mintegy száz éve fennálló, kialakult osztályszerkezetének egyre szélesebb
körű elutasítása volt tapasztalható. Az alsó és középosztályok jó modora, amely miatt az Angliába való látogatás olyannyira
élvezetes volt, lassan romlott, mivel az ország merev osztályszerkezetének elfogadásának jeleként tekintettek rá, ami minden
osztályban csökkenő tendenciát mutat. Ez az elmozdulás még a jogszabályokban is megmutatkozik, például egy 1963-as
törvényben, amely lehetővé teszi a peereknek, hogy lemondjanak a címükről, hogy indulhassanak az alsóházi tisztségért. A
legfenyegetőbb talán az az ellenségeskedés, amelyet a nagyon gazdagok új osztályának egyes tagjai fejeznek ki, akik
elutasítják a régebbi arisztokrata családok kialakult társadalmi presztízsét.
Ez utóbbi pont azért fontos, mert az angol történelem egy igen jelentős korszakának végét jelezheti. Ebben a történelemben
az angol társadalmi struktúra inkább rugalmassága, mint merevsége miatt maradt meg. A magasabb társadalmi szintekhez
való hozzáférés soha nem volt elzárva azok elől, akiknek volt elég energiájuk és szerencséjük ahhoz, hogy felfelé
dolgozzanak. Ezek a felkapaszkodók kivétel nélkül
az osztályszerkezet erős védelmezőivé váltak, vidéki házakat vásároltak, gyermekeiket internátusba küldték, és átvették az
angol felsőbb osztályok akcentusát és egyéb jellegzetes sajátosságait. Ez a "felsőbbrendűek utánzása" minden szinten
megőrizte az angol osztályszerkezetet, és biztosította az angol társadalmi élet viszonylag súrlódásmentes jellegét. A
súrlódások most éppen akkor jelentek meg, amikor az osztályellentétek meggyengültek. Ennek oka az volt, hogy NagyBritanniában lassan elterjedt egyfajta individualista és nominalista szemléletmód, amely a nyugati világ nagy részén már több
generáció óta uralkodó volt, de amelyet Nagy-Britanniában egészen az elmúlt évtizedig, egészen az elmúlt évtizedig, a
társadalmi felemelkedésre vágyókra, sőt még azokra is, akik ugyanazon a társadalmi szinten akartak maradni, nehezedő
megfelelési kényszer miatt levertek. Ennek eredményeképpen Angliában az individualisták hagyományosan különcök voltak,
vagyis olyan jól beágyazott személyek, akiknek társadalmi pozícióját nem lehetett különösebben megváltoztatni személyes
viselkedésükkel. Ez most változik.
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Egyre többen, akik meg akarnak maradni társadalmi státuszukban, és ami a legjelentősebb, meglepően sokan a gazdasági,
tudományos és politikai hierarchiában felemelkedők közül is úgy érzik, hogy felszólítva vannak arra, hogy kifejezetten
elutasítsák a kialakult osztályszerkezetet. Ez a munkáspárti értelmiségiek írásaival kezdődött a század elején; de mára már
annyira elterjedt, hogy a felemelkedő fiatalok ma is úgy emelkednek, hogy nem igazodnak a felemelkedési szintjükön
kialakult viselkedésmintákhoz. Ennek egyik oka természetesen az, hogy a sikerhez vezető létrák ellenőrzése már nem olyan
szorosan kézben van. A régi időkben a londoni EC2 kereskedelmi bankárok meglehetősen jól ellenőrizték azokat a
pénzeszközöket, amelyek szinte bármilyen vállalkozás jelentős sikeréhez szükségesek voltak. Ma már sokkal nagyobb
összegek állnak rendelkezésre sokféle forrásból, külföldről, kormányzati forrásokból, biztosítási és nyugdíjalapokból, más
vállalkozások nyereségéből és egyéb forrásokból. Ezeket már nem tartják szoros ellenőrzés alatt, és sokkal személytelenebb
és professzionálisabb módon rendelkeznek velük, így összességében egy energikus ember (vagy egy jó ötlettel rendelkező
csoport) ma már nagyobb összegekhez juthat hozzá, és ezt anélkül teheti meg, hogy bárkit is különösebben érdekelne, hogy
elfogadja-e a kialakult társadalmi előzményeket.
Ugyanakkor az alsóbb szinteken a felfelé vezető úton dolgozó fiatalemberek, bár talán nem a "csúcsra", de öltözködésükben
és viselkedésükben már nem igazodnak a társadalmi törekvéseik által elvárt tisztességes mintákhoz, hanem gyakran többékevésbé nyílt dacot tanúsítanak ezekkel szemben. Ennek legnyilvánvalóbb, és bizonyos értelemben legijesztőbb példái a
különböző társadalmi szinteken, de főként az alacsony társadalmi szinteken élő serdülők és poszt-kamaszok nyílt dacolása
minden tisztességgel, akik az elmúlt években hosszú hétvégéken ezrével randalíroztak különböző tengerparti üdülőhelyeken.
Az angol konformizmus elleni lázadásnak ezek a legnyilvánvalóbb példái azonban közel sem olyan jelentősek, mint a bevett
rendszer kevésbé nyilvánvaló, de sokkal jelentősebb elutasítása olyan emberek részéről, akiknek képzettsége és pozíciója
alapján azt várnánk, hogy a rendszer szilárd támogatói legyenek. Ide tartoznak az olyan férfiak, mint a következők: (1) John
Grigg, aki 1963-ban lemondott Lord Altrincham címéről, Etonban és a New College-ban tanult, a Grenadier Guardsban
szolgált, szerkesztette a National Review-t (amelyet Lady Milnertől szerzett meg), és közel állt az establishmenthez apjának a
Milner-csoporttal, a Times-szal és a Kerekasztallal való hosszú távú kapcsolatai és Lord Branddel való bensőséges barátsága
révén; a fiú sokkolta az udvart azzal, hogy nyíltan bírálta a királynő társadalmi életét.
társulásait antidemokratikusnak tartotta; és a Guardian hetente megjelenő cikkeiben többek között az örökletes Lordok
Házának eltörlése mellett érvelt; vagy (2) Goronwy Rees a New College és az All Souls diákja, aki a kormányzatban és az
üzleti életben az angol amatőr hagyományt "az inkompetencia kultuszaként" ítélte el, és olyan képzési és felvételi rendszert
követelt a helyébe, amely olyan brit vezetői osztályt hoz létre, amelyet inkább a szakmai hozzáértés, mint az általa
"komolytalannak" tartott "könnyelműség" jellemez; vagy (3) John Vaizey, a cambridge-i Queens College egykori
ösztöndíjasa, jelenleg az oxfordi Worcester College tagja, aki az egész angol oktatási rendszert elégtelennek és elhibázottnak
ítéli, és a francia, nyíltan versenyző, ingyenes oktatási rendszerhez hasonlóval váltaná fel.
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Az egyik, talán meglepő hang ebben a kritikában, amely nem az osztályszerkezetre, hanem a hozzáállásra irányul, Fülöp
hercegé volt. Megpróbált - mérsékelt sikerrel - tudósokat, technikusokat és menedzsertípusokat bevonni az udvari körökbe
(legalábbis alkalmanként), de ezeket a köröket továbbra is, mint a múltban, a lovakkal, vadászattal és társasjátékokkal
kapcsolatos régi vidéki felsőosztálybeli érdekek uralják. Ugyanakkor Ő királyi felsége egy sor kiszámított indiszkrécióval
igyekezett ösztönözni azt a szemléletváltást, amely oly sokak szerint elengedhetetlen Nagy-Britannia további túléléséhez a
fejlett technológia korában. Kijelentéseinek mintáit továbbra is idézik, különösen azokban a körökben, amelyek helytelenítik
azokat. 1961 februárjában a herceg azt mondta: "Ha valakinek új ötlete van ebben az országban, kétszer annyian vannak, akik
azt támogatják, hogy egy embert állítsanak eléje vörös zászlóval", másfél évvel később pedig egy beszédében, amelyben
arról beszélt, hogy Nagy-Britannia képtelen versenyképes maradni a világ exportpiacain, azt mondta: "... olyan nemzeti
vereséget szenvedünk, amely bármely elvesztett katonai hadjárathoz hasonlítható, ráadásul önmaga okozta vereséget....".
Az önelégültség és az önhittség bástyáit csak kitartó aláásással lehet megdönteni " Az önelégültség kritikája, amely ma már a
britek krónikus betegsége.
felsőbb osztályok körében, viszonylag csekély befolyással bírtak, legalábbis azokban a körökben, ahol a legnagyobb szükség
van rájuk, és ahol diszkréten "szerencsétlen megjegyzéseknek" tekintik őket.
Az ilyen kritikák mennyisége azonban, különösen a fennálló hierarchiák viszonylag magas szintjein, egyre nő, és előbbutóbb jelentős szemlélet- és magatartásváltozást kell kikényszerítenie. Ezek hatásosabb bizonyítékai a bevett szemléletmódok
összeomlásának, mint a látványosabb események, mint például a fiatalkorú randalírozók bohóckodásai, vagy akár a kabinet
minisztereinek bűnös élete, amelyet a népszerű sajtóban az egész világ elé tárnak, mint ahogyan azt a hadügyminiszter
találkozásai tették egy tizenéves prostituálttal, akivel (minden más helyről) Lady Astor "Cliveden" birtokán találkozott.
Lehetségesnek tűnik azonban, hogy bármilyen konstruktív változás Angliában olyan sokáig késik, hogy a nem konstruktív
változások hullámai, különösen a fékevesztett materializmus, az önkielégítés és a fegyelmezetlen individualizmus gyors
terjedése megelőzik. Hogy ez abban az országban következik be, amely a huszadik század világának a társadalmi kötelesség
hívására adott önfegyelmezett válasz legszebb példáit nyújtotta, az valóban mélységes tragédia lenne.
Úgy tűnik, hogy Nagy-Britannia, talán Svédország kivételével minden más európai országnál jobban, olyan kritikus
szakaszon megy keresztül, amikor nem tudja, mit akar, vagy mire kellene törekednie. Azok a szemlélet- és viselkedésminták,
amelyek 1880-ra a világ vezető szerepébe juttatták, 1938-ra maguktól elvetették. Még mindig maradt bennük elegendő
életerő ahhoz, hogy
az 1940-1945 közötti nagyszerű erőfeszítéseket, de 1945 óta világossá vált, hogy a régi minták nem alkalmasak a sikerre a
technokrácia, az operációkutatás, a racionalizálás és az erőforrások tömeges mozgósításának mai világában. Az a brit
módszer, amely egy kis elit által koordinált, ... személyes kapcsolatok és közös szemléletmód által koordinált, humán
tudományokban képzett elit révén működik, nem képes kezelni a huszadik század végének problémáit. Nagy-Britanniában
megvan a kvalitás ehhez, hiszen, mint láttuk, az operációkutatás, a sugárhajtóművek, a radar és számos olyan technológiai
fejlesztés, amely hozzájárult a mai világ megteremtéséhez, Nagy-Britanniából származik; de ezeknek a dolgoknak tömegesen
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kell rendelkezésre állniuk bármely ország számára, amely ma is meg akarja tartani a világ jelentős vezető pozícióját, és
ezeket nem lehet tömegesen elérhetővé tenni Nagy-Britanniában a képzés és toborzás azon mintáinak folytatásával,
amelyeket Nagy-Britannia a XIX. században alkalmazott.
Vannak, akik őszintén azt mondják, hogy Nagy-Britanniának nem szükséges olyan vezető pozíciót megtartania, amely
megkövetelné, hogy lerombolja mindazt, ami az országot megkülönböztethetővé tette. Ezek az emberek készek lemondani a
világ vezető szerepéről, a nemzetközi befolyásról és a gazdasági terjeszkedésről a XIX. század végi élet- és társadalmi
minták megőrzése érdekében. A kívülről és belülről érkező nyomás azonban ezt lehetetlenné teszi. Lükurgosz csak a
társadalom militarizálásával mondott le a társadalmi változásokról a történelem előtti Spártában. Nagy-Britannia bizonyosan
nem tagadhatja meg a változást, és ugyanakkor nem remélheti, hogy megőrizheti közelmúltjának laza, félarisztokratikus,
informálisan improvizáló társadalmi szerkezetét. A külvilág nem hajlandó ezt megengedni, és mindenekelőtt a britek tömegei
nem fogják1 megengedni. Valójában a Macmillan vezette Konzervatív Párt vonakodása, hogy szembenézzen ezzel a
problémával, a brit választók nagy részét vonakodva a Munkáspárt felé terelte. Ennek eredményeképpen a Munkáspárt az
1964. októberi választásokat az alsóházban szűk többséggel nyerte meg.
Széleskörű egyetértés van abban, hogy Nagy-Britannia problémái a mai világgal való szembenézés során két csoportba
sorolhatók1 : (a) a vállalkozó szellem eléggé önelégült hiánya és (b) a mai világhoz nem igazodó oktatási rendszer. A
vállalkozó kedv hiánya a fennálló elit önelégült hozzáállásában gyökerezik, különösen az iparhoz és az üzleti élethez való
meglehetősen fantáziátlan hozzáállásukban. Például abban az időben, amikor a Volkswagen elsöpörte az amerikai kisautóimport piacát, a British Motor Corporationnek a Morris Minor személygépkocsival volt egy olyan autója, amely néhány
ponton kissé gyengébb volt, több fontos ponton viszont jobb, és több száz dollárral olcsóbban adták, de a brit cég nem tett
valódi erőfeszítéseket az amerikai piac egy részéért való küzdelemben.
A mai Anglia kritikusai hajlamosak az oktatási rendszerre összpontosítani a tüzet, amely a nagy változások ellenére továbbra
is elégtelen abban az értelemben, hogy a fiatalok nagy részét nem képzik ki a szükséges feladatokra, különösen magára a
tanításra. Bizonyos, hogy Nagy-Britannia a háború óta mintegy hárommilliárd dollárt fordított új oktatási épületekre, mintegy
százezerrel több tanárral, az érettségi korhatár mintegy másfél évvel való meghosszabbításával, és a felsőoktatási lehetőségek
hatszorosával (a tartományi városokban szinte évente új egyetemeket alapítanak); de a tanult tárgyak, az alkalmazott
módszerek és az ezekhez való hozzáállás nem a jövő világának igényeihez igazodik; nincs valódi koordináció vagy készséges
hozzáférés az oktatási rendszer és a cselekvés világa között, és az angol átlagemberek hozzáférését egyikhez sem korlátozzák
a társadalmi és gazdasági akadályok.
A tanulni nem hajlandók fokozatos kirekesztése helyett, ahogyan az elméletben működik Franciaországban és kisebb
mértékben az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában még mindig vannak olyan korlátok tizenegy és tizennyolc éves
korban, amelyek az ország fiataljainak nagy részét a befejező és speciális tantervű tanfolyamokba terelik, és ezt nagyrészt
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irreleváns kritériumok alapján teszik, mint például a fizetőképesség vagy a társadalmi háttér. Egy több mint négyezer
gyermek körében végzett felmérés, amelyről Thomas Pakenham számolt be a The Observer című lapban, arra a
következtetésre jutott, hogy "a 11 plusz vizsga és maga a szelektív oktatási rendszerünk is súlyosan elfogult a
középosztálybeli gyerekek javára és gyakorlatilag minden szegényebb családból származóval szemben". Az I.Q. tesztek
segítségével, amelyek maguk is a középosztálybeli gyerekek javára részrehajlóak, a felmérés kimutatta, hogy a 105-ös I.Q.val rendelkező nyolcéves gyerekek közül az alsóbb osztálybeli gyerekeknek csak 12 százaléka jutott később gimnáziumba,
míg a középosztálybeli gyerekek 46 százaléka kerülhetett gimnáziumba (és így hozzáférhetett az egyetemre felkészítő
tananyaghoz). A 111-es I.Q.-val rendelkező nyolcévesek közül az alsó osztályból 30 százalék, de a magasabb társadalmi
háttérrel rendelkezők 60 százaléka jutott később gimnáziumba. A 126 feletti IQ-val rendelkező kivételes gyerekek közül
pedig mindkét társadalmi rétegből körülbelül 8: százalék jut el a gimnáziumba.
Ezek a számadatok egy Arthur Koestler által szerkesztett, nemrég megjelent kötetből származnak, melynek címe: Egy
nemzet öngyilkossága? ( Hutchinson, 1963) című kötetből. A kötet jelentősége nem annyira abban rejlik, hogy mit mond,
mint inkább abban, hogy egy olyan írócsoport, mint Koestler, Hugh Seton- Watson, Malcolm Muggeridge, Cyril Connolly,
Austen Albu, M. P., Henry Fairlie, John Mander, Michael Shanks és mások, hozzájárulhatott egy olyan kötethez, amelynek
retorikai címét ez a kötet viseli. E szerzők közül többen a mai Nagy-Britannia uralkodó csoportjaira alkalmazzák azt a
megnevezést, amelyet Gilbert Murray több mint egy nemzedékkel ezelőtt az ókori Athénra utalva tanított az idősebbeknek:
"a bátorság hiánya". Valóban lehet, hogy mindkét történelmi esetben a bátorság hiánya áll fenn, de ugyanilyen nyilvánvaló a
képzelőerő és az energia hiánya is. A második világháborúban győztes Nagy-Britanniának ugyanis ... számos lehetősége volt
arra, hogy a háború utáni időszakban nagy dolgokat tegyen, de nem tette meg, mert vezetői nem voltak hajlandóak
megragadni a lehetőséget.
Összességében a két egymással versengő politikai párt Nagy-Britanniában továbbra is olyan ellentétes elképzeléseket kínál
az angol választók tömegének, amelyek nem igazán vonzóak az angolok nagy többsége számára, és ugyanakkor nyilvánvaló
vonakodást mutatnak arra, hogy drasztikus lépéseket tegyenek ezen elképzelések megvalósítása érdekében, valószínűleg
azért, mert a pártvezetők tudják, hogy nézeteik ellenszenvesek a többség számára.
Ez a két ellentétes vízió egyfelől a konzervatívok nosztalgikus vágyakozását kínálja az 1908-as világ után, másfelől pedig a
Munkáspárt doktrinereinek államszocializmusát és egyoldalú lefegyverzését. Egyik sem tud sokat hozzátenni a huszadik
század utolsó felében Nagy-Britanniával szembenéző valódi problémákhoz, ezért a brit választók tömegei, akik még akkor is
érzékelik a lényegtelenséget, ha maguk sem tudják pontosan, mi a lényeges, nem lelkesednek egyikért sem. A konzervatívok
álláspontját számos erőteljes és hozzáértő ember támadta meg.
világháborús veteránok, mint például Lain Macleod, Peter Thorneycroft, Quintin Hogg (Lord Hailsham), Reginald Maudling,
Enoch Powell, Ted Heath és mások. Ezek alapvetően empiristák voltak, de azt akarták, hogy a konzervativizmus aktívan
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támadja Nagy-Britannia problémáit, és hogy pártjukat vonzóbbá tegyék az angolok nagy tömegei számára azáltal, hogy
erőteljességgel és társadalmi lelkiismerettel társítják.
Így vagy úgy, de Macmillan képes volt mindezeket félrevezetni, kisiklatni az idősebb arisztokrata konzervatív családok
hagyományos vezetőjét, Lord Salisburyt, és blokkolni a párt irányítására pályázó más jelentős versenyzőket, például R. A.
Butlert. Valójában Macmillan buzgóságát, hogy elkerülje a döntéseket vagy az ország jólétét érintő ügyekben való
tevékenységet, csak a saját személyes hatalmának a párton belüli megszilárdítására irányuló tevékenysége múlta felül.
Bizonyos tekintetben, nevezetesen a hatalom iránti olthatatlan vágyakozásában, e tény elrejtésében való jártasságában,
valamint abban, hogy más kérdésekben nyilvánvalóan nem követett merev elveket, Macmillan elődjére, Baldwinra
emlékeztetett. Mindketten ugyanolyan tipikus vidéki földbirtokosok voltak, és mindkettőjük szívéhez közelebb állt az
Oxfordi Egyetem, mint bármely más közügy. De ahol Baldwin letargikus és viszonylag érzékeny volt, ott Macmillan aktív és
titokban kíméletlen volt, látszólag hajlandó volt megbontani az establishmentet vagy magát a pártot, hogy személyes
pozícióját és meglepően szűk társadalmi érdekeit előmozdítsa.
Ez megmutatkozott abban, hogy 1960-ban az utolsó pillanatban sikeres kampányt folytatott Sir Oliver Franks ellen az
Oxfordi Egyetem tiszteletbeli kancellári tisztségéért, és abban, ahogy 1963-ban a kórházi ágyból operálva félreállította az
összes többi miniszterelnöki utódjelöltet, hogy a tizennegyedik Earl of Home-ot, Alexander Frederick Douglas-Home-ot
ültesse a tisztségbe. A hagyományok, az elvárt eljárásrend, a múltbeli szolgálat és együttműködés igényeinek, és
mindenekelőtt a közvélemény elvárásainak semmibe vétele annak érdekében, hogy egy olyan embert emeljen, akinek fő
igénye sokak szerint a hosszú származáson alapult, méltán jellemezte Macmillan hozzáállását a hivatalához és a pártjához.
Magának a párt moráljára gyakorolt hatását nem lehet felmérni, de nem lehetett jó hatással.
A Munkáspárt hasonlóan megosztott volt, és hasonlóan egy olyan ember irányítása alá került, akinek hatalomvágya erősebb
volt minden ideológiánál és pártelvnél. Összességében a párt megosztott volt a szakszervezeti eredetű vezetők és az egyetemi
oktatói állásokból származó értelmiségiek között. Ugyanakkor megosztott volt azok között, akik még mindig láttak némi
hasznát az osztályharcok és az imperialista háborúk régi elméleteinek, és úgy vélték, hogy mindkettőre a megoldást az ipar
államosításában és a drasztikus, ha nem is egyoldalú leszerelésben (legalábbis az atomfegyverek tekintetében) kell keresni. A
háború utáni világ, Nagy-Britanniában és másutt is, megsértette a Szocialista Párt elméleteinek minden várakozását. Az
egykori szocialista utópia, a Szovjetunió lett a főellenség, és az Egyesült Államok, amelyet korábban a kapitalista korrupció
megtestesítőjének tekintettek, a Szent György és a Mikulás kombinációja lett; az államosítással kapcsolatos háború utáni
tapasztalatok kiábrándították a legdoktrinább szocialistákat kivéve, és a választók többsége, miután a közvetlen háború utáni
időszakban megkapta a szociális jólét, az egészségügyi ellátás és a társadalombiztosítás alapvető elemeit, furcsa módon
inkább a mérsékelt vagy akár konzervatív vezetőket, mint a baloldali politika képviselőit részesítette előnyben.
E tapasztalatok következményeként a Munkáspárt hajlamos volt kettészakadni egy nagyobb szárnyra, amely a mérsékletre
való felhívással igyekezett szavazatokat és hivatalokat szerezni, és egy kisebb szárnyra, amely a régebbi háborús kiáltásokat
igyekezett megismételni, hogy a munkásosztály előnyeit osztályjogszabályok és államosítás révén keressék. A háború előtti
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munkáspárti vezetők, mint Clement Atlee, Ernest Bevin és Hugh Dalton eltűnésével Hugh Gaitskell lett a párt és mérsékelt
szárnyának vezetője. 1956-ra Gaitskellnek balról kihívója lett Frank Cousins, egy volt bányász, akit a Közlekedési és
Általános Dolgozók Szakszervezete egymillió szavazattal támogatott. Az 1960-as pártkonferencián Gaitskell négy, az
egyoldalú leszerelést támogató és a NATO-val való brit együttműködést elutasító határozaton alulmaradt, amelyeket az ő
tiltakozása ellenére fogadtak el. Gaitskell 196r-ban vissza tudta fordítani ezeket a szavazatokat, de nem tudta kitörölni a
közvéleményből azt a benyomást, hogy a párt talán nem teljesen megbízhatóan támogatja Nagy-Britannia szerepét a Nyugat
kommunista agressziókkal szembeni védelmében. Miközben még mindig ezzel a feladattal foglalkozott, Gaitskell 1963
elején meghalt, és pártelnökként Harold Wilson követte, akinek briliáns tanulói és tanári múltja nem akadályozta a párton
belüli politikai befolyás ügyes és fáradhatatlan manipulátoraként végzett munkáját.
1959-től kezdve a konzervatívok népszerűségének kisebb, de folyamatos csökkenése volt tapasztalható. A párt az ötéves
parlamenti ciklus legvégéig halogatta az új választások kiírását, abban a hiú reményben, hogy valamilyen siker, vagy
legalábbis Nagy-Britannia gazdasági helyzetének valamilyen döntő javulása biztosíthatja a mozgásteret egy példátlan,
egymást követő negyedik választási győzelemhez. 1960 végére világossá vált, hogy valamilyen határozott lépést kell tenni a
nép támogatásának visszaszerzése érdekében. Macmillan - még mindig vonakodva - arra kényszerült, hogy tagságot kérjen
Nagy-Britanniának a virágzó Európai Gazdasági Közösségben. A kérelmet 1961 augusztusában nyújtották be, és ezzel több
hónapig tartó, nehézkes tárgyalások kezdődtek. Ez idő alatt De Gaulle látványos állami látogatást tett NyugatNémetországban, beszélt Németország nemzeti dicsőségéről, és rábírta Adenauer kancellárt, hogy írja alá a francia-német
barátsági külön szerződést, amelynek valódi jelentése minden érintett számára homályos volt, kivéve, hogy úgy tűnt, kizárja
mindkét angol nyelvű nagyhatalmat a belső európai körből. Az utóbbi kettő 1962 decemberében a Bahamákon Macmillan és
Kennedy elnök között tartott konferencián Macmillan és Kennedy elnök megerősítették szolidaritásukat - ami egyesek
számára úgy tűnt, mintha a britek kisebbrendűségben lennének Washingtonnal szemben.
A nassaui konferencia arra törekedett, hogy elsimítsa a különböző angol-amerikai nézeteltéréseket, hogy megegyezzen olyan
lépésekről, amelyek megakadályozhatják De Gaulle folyamatos gyengítését a NATO-ban, és Macmillan részéről, hogy
megmutassa a brit választóknak a konzervatív vezető és Kennedy elnök szoros kapcsolatát. A találkozón megerősítették azt
az amerikai döntést, hogy lemondanak a "Skybolt", a levegő-föld rakétáról, amelyre a britek nukleáris védelmük nagy részét
építették, és javasolták a NATO megerősítését egy "multinacionális erő" létrehozásával. Ez utóbbi tervezet azt remélte, hogy
a NATO stratégiai nukleáris erejét egy Polaris típusú rakétákkal felfegyverzett, felszíni hadihajókból álló flottában hozza
létre, amelyet az összes NATO-hatalom vegyes legénysége működtet. Ezek a vegyes legénységek megakadályoznák, hogy
Franciaország folytassa megosztó politikáját a NATO katonai tömbjén belül, növelnék Európa kohézióját, nukleáris
stratégiájának legalább a látszatát adnák az Egyesült Államoktól való függetlenségnek, és megteremtenék az alapját
valamiféle Európai Védelmi Közösségnek, beleértve Nagy-Britanniát is, ha Franciaország teljesen szétválna a NATO-tól.
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De Gaulle válasza az angol-amerikai együttműködés e gyenge és szimbolikus gesztusára döntő volt. Kevesebb mint egy
hónapon belül, 1963 januárjában elutasította a tizenhét hónapos brit csatlakozási kérelmet az EGK-hoz. Ezt a Macmillannek
és az Egyesült Államoknak okozott hangos vereséget De Gaulle jellegzetes módon hajtotta végre. Az EGK tagsági kérelmek
elbírálására szolgáló, bevett EGK-eljárások nagyszerű figyelmen kívül hagyásával De Gaulle egy személyes
sajtótájékoztatón bejelentette, hogy Franciaország ellenezni fogja a brit kérelmet, azzal az indokkal, hogy ez egy megkésett
kísérlet arra, hogy belépjen egy olyan rendszerbe, amelyet a britek korábban a rivális Külső Hét Szabadkereskedelmi
Övezetükkel próbáltak megakadályozni, és hogy Nagy-Britannia még nem áll készen a tisztán európai rendszerbe való
felvételre, mivel, mint mondta, "Nagy-Britannia valójában szigetszerű, tengeri, és kereskedelme, piacai és beszállítói révén
számos, sokszor távoli országgal áll kapcsolatban. ...[így] Nagy-Britannia természete, szerkezete és körülményei alapvetően
különböznek a kontinentális államokétól". De Gaulle szerint, ha Nagy-Britanniát felvennék az EGK-ba, akkor azonnal arra
törekedne, hogy az OECD összes többi tagját is bevonja, és "végül egy kolosszális atlanti közösség jelenne meg amerikai
dominancia és vezetés alatt, amely teljesen elnyelné az Európai Közösséget".
A másik öt EGK-ország Nagy-Britanniával és az Egyesült Államokkal együtt ellenezte De Gaulle azon törekvését, hogy
megszakítsa a brit tagsági kérelemről folytatott brüsszeli tárgyalásokat, de 1963. január 29-én a franciák megvétózták a
megbeszélések folytatását, és a brit kérelmet gyakorlatilag elutasították.
De Gaulle vétója határozatlan időre felfüggesztette az európai politikai egység irányába tett lépéseket. De Gaulle ugyanakkor
elutasította az angol-amerikai javaslatot a NATO-n belüli többnemzetiségű nukleáris erőre. 1963. január 22-én Adenauer
nyugatnémet elnökkel aláírta a francia-német barátsági és konzultációs szerződést, amely a két ország rendszeres
konferenciáit írja elő külpolitikai, védelmi és kulturális kérdésekről. Még a hónap vége előtt a brit parlament a Munkáspárt
erős ellenállása ellenére jóváhagyta az angol-amerikai Nassaui Paktumot, és meghallgatta Macmillan miniszterelnök
bejelentését, miszerint kormánya eltökélt szándéka, hogy az Egyesült Államoktól megvásárolva a szükséges felszerelést,
négy vagy öt brit gyártmányú Polaris tengeralattjáróból álló önálló nukleáris haderőt épít ki.
Ezzel az európai egységre irányuló mozgalom felfüggesztődött, és a kontinens "hatosban és hetesben" maradt. Ezt a
patthelyzetet majdnem két évig, 1963-ig és 1964-ig elhúzódott a kiterjedt kormányváltások és a fontos nemzeti választások
miatt. 1963 februárjában Diefenbaker kanadai miniszterelnök konzervatív kormánya megbukott egy bizalmatlansági
szavazáson, amely azon a vádon alapult, hogy nem volt eléggé energikus az észak-amerikai védelmi rendszer kanadai
részének robbanófejekkel való ellátásában. Helyére a Lester B. Pearson vezette liberális kormány lépett. Ugyanebben a
hónapban Angliában a Munkáspárt vezetőjének, Gaitskellnek a halála egy viszonylag ismeretlen baloldali értelmiségit és
egykori egyetemi tanárt, Harold Wilsont állított az ellenzéki csoport élére, aki gyakran támogatta Aneurin Bevant Gaitskell
mérsékeltebb nézeteivel szemben. 1963 júniusában a keresztény vallási újraegyesítés és a katolikus egyház reformjának
egész mozgalmát felfüggesztette a halála.
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XXIII. János pápa halála és utódjának, VII. Pál pápának a beiktatása. Októberben a háború utáni európai politikai színtér
egyik félig állandó szereplője eltűnt, amikor a nyolcvanhét éves Konrad Adenauer kancellár tizennégy év után lemondott; a
kancellári székben Ludwig Erhard gazdasági miniszter lépett a helyébe, akit széles körben Németország látványos gazdasági
fellendülésének fő tervezőjeként tartottak számon. Három nappal Adenauer lemondása után Harold Macmillan egészségi
állapotára hivatkozva lemondott miniszterelnöki tisztségéről, és utódjául a volt Home herceget, Sir Alec Douglas-Home-ot
jelölte ki pártja számára. Így az októberi rg64-es brit parlamenti választások mindkét oldalon új vezetőkkel zajlottak.
Néhány héttel a londoni kormányváltás után Rómában egy jelentősebb kormányváltásra került sor az olasz politikai
egyensúly hosszú távú balra tolódásának részeként. Lényegében a domináns kereszténydemokrata csoport bizonyos mértékig
elszakadt a reakciós jobbszárnyától és attól a kényszertől, hogy a jobboldalon keressen támogatást, azáltal, hogy a baloldali
szocialistákat leválasztotta a kommunistákkal kötött hosszú és kényelmetlen szövetségükről, és ezt a csoportot bevitte a
kormányba, a kommunistákat pedig szinte teljesen elszigetelte a baloldalon. Aldo Moro, a Kereszténydemokrata Párt
politikai titkára 1963 decemberében lett az új berendezkedés miniszterelnöke, Pietro Nenni, a baloldali szocialisták
képviselője pedig miniszterelnök-helyettes. Elméletileg a koalíció azon a megállapodáson alapult, hogy az olasz jóléti
fellendülés előnyeit igyekeznek kiterjeszteni a kevésbé tehetős munkavállalói csoportokra, akiket az előző kormányok alatt a
tehetősebb vállalkozók hisztérikus nyereséghajszolása során viszonylag elhanyagoltak.
Az olasz kabinetváltás még folyamatban volt, amikor Kennedy elnököt 1963. november 22-én a texasi Dallasban egy labilis
politikai fanatikus meggyilkolta. Az amerikai elnökség hatalmát és befolyását tekintve ez volt hosszú évek óta a
legjelentősebb kormányváltás. A világméretű gyász példátlan megnyilvánulása után az új elnök, a texasi Lyndon B. Johnson
vette át az amerikai elnökség globális felelősségét és nemzeti kötelezettségeit, és mindössze tizenegy hónap állt
rendelkezésére, hogy az 1964-es elnökválasztáson jelöltként megalapozza pozícióját.
E változások, Hruscsov 1964 októberében történt eltávolítása és Jawaharlal Nehru - aki az 1947-es függetlenség kivívásától
kezdve India miniszterelnöke volt - ugyanabban az évben bekövetkezett halála következtében Franciaország és Vörös Kína
kivételével valamennyi jelentős ország kormánya jelentős személyi változásokon ment keresztül mintegy tizenöt hónap alatt.
Ez a világtörténelemben 1963-1964-ben szinte végig "szünetet" eredményezett, amelynek során minden ország nagyobb
hangsúlyt fektetett a belpolitikai problémákra, különösen a polgárok nagyobb jólétre, polgári jogokra és szociális biztonságra
vonatkozó követeléseire. Mivel ugyanez a tendencia Franciaországban és Vörös Kínában is megmutatkozott, ahol a korábbi
vezetők továbbra is hatalmon voltak, az utolsó két év, amelyet ez a könyv tárgyal, a tétovázás, a világ feszültségének
csökkenése és a jövőbeli irányvonalakra vonatkozó zavaros tervek éve volt.
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77. fejezet - Konklúzió

Tragédia és remény? Az e könyv által tárgyalt időszak tragédiája nyilvánvaló, de a remény sokak számára kétesnek tűnhet.
Csak az idő múlása fogja megmutatni, hogy az a remény, amelyet a jövőben látszólag látok, valóban létezik-e, vagy téves
megfigyelés és önámítás eredménye.
A történésznek nehézséget okoz a jelen jellemzőinek megkülönböztetése, és általában inkább a múltra korlátozza
tanulmányait, ahol a bizonyítékok szabadabban hozzáférhetők, és ahol a perspektíva segít a bizonyítékok értelmezésében. Így
a történész egyre csökkenő bizonyossággal beszél az események természetéről és jelentőségéről, ahogy azok a saját korához
közelednek. A könyv által lefedett idő e történész számára három korszakra oszthatónak tűnik: a tizenkilencedik század
körülbelül 1814-től körülbelül 1895-ig; a huszadik század, amely csak a második világháború után kezdődött, talán még
1950-ben; és egy hosszú átmeneti időszak 1895 és 1950 között. Az első két időszakban szerzett tapasztalataink jellege elég
világos, míg a harmadik, amelyben csak egy fél generáció óta vagyunk, sokkal kevésbé világos.
Néhány dolog nyilvánvalónak tűnik, nevezetesen az, hogy a most formálódó huszadik század teljesen különbözik a
tizenkilencedik századtól, és hogy a kettő közötti átmenet korszaka az emberi történelem egyik legszörnyűbb időszaka volt.
Egyesek, akik az átmenet korának borzalmain keresztül visszatekintve a tizenkilencedik századra, talán nosztalgiával vagy
akár irigységgel tekintenek rá. De a tizenkilencedik század, bármennyire is reményteljes volt általános folyamataiban, az
anyagelvűség, az önzés, a hamis értékek, a képmutatás és a titkos erkölcsök korszaka volt. Ezeknek a mögöttes
gonoszságoknak a működése volt az, ami végül lerombolta a század reményteli tulajdonságait, és teljes meztelenségében
felbukkant, hogy 1914-ben uralkodóvá váljon. Semmi sem árulkodik jobban a tizenkilencedik század természetéről, mint az
1913-as és 1914 eleji téves önelégültség és optimizmus, valamint azok a tévhitek, amelyekkel a világ vezetői 1914
augusztusában háborúba indultak.
A következő harminc év eseményei 1914-től 194-ig megmutatták az előző generáció valódi természetét, tudatlanságát,
önelégültségét és hamis értékrendjét. A két szörnyű háború, amelyek közé egy világgazdasági depresszió szorult, megmutatta
az ember valódi képtelenségét arra, hogy a XIX. század technikái, a laissez faire, az anyagelvűség, a verseny, az önzés, a
nacionalizmus, az erőszak és az imperializmus segítségével irányítsa az életét. A tizenkilencedik század végi élet ezen
jellemzői a második világháborúban csúcsosodtak ki, amelyben több mint 50 millió ember, köztük 23 millió egyenruhás, a
többi civil vesztette életét, többségük szörnyű halált halt.
A huszadik század reménye azon a felismerésen nyugszik, hogy a háború és a depresszió ember okozta, és szükségtelen. A
jövőben elkerülhetők, ha elfordulunk az imént említett XIX. századi jellemzőktől, és visszatérünk más jellemzőkhöz,
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amelyeket nyugati társadalmunk mindig is erényeknek tekintett: a nagylelkűség, az együttérzés, az együttműködés, a
racionalitás és az előrelátás, és nagyobb szerepet találunk az emberi életben a szeretetnek, a spiritualitásnak, a
jótékonyságnak és az önfegyelemnek. Ma már elég jól tudjuk, hogyan lehet megfékezni a népesség növekedését, hogyan
lehet jólétet termelni és csökkenteni a szegénységet vagy a betegségeket; a közeljövőben talán azt is tudjuk, hogyan lehet
elhalasztani a szenilitást és a halált; bizonyára világosnak kell lennie azok számára, akiknek nyitva van a szemük, hogy az
erőszak, a kiirtás és az önkényuralom senki számára sem oldja meg a problémákat, és hogy a győzelem és a hódítás csak
illúzió, amíg ezek
pusztán fizikai és materialista. Néhány dolgot nyilvánvalóan még nem tudunk, beleértve a legfontosabbat, vagyis azt, hogy
hogyan neveljük a gyermekeket, hogy érett, felelős felnőttekké formálódjanak, de összességében már tudjuk, ahogyan azt
már megmutattuk, hogy elkerülhetjük az 1914-1915-ös borzalmak folytatását, és már csak ennek alapján is optimisták
lehetünk azzal kapcsolatban, hogy képesek vagyunk-e visszatérni nyugati társadalmunk hagyományaihoz, és újraindítani
fejlődését a befogadó sokszínűség régi mintái mentén.
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