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 Hruscsov és Kennedy. johndclare.net 

„Szemtől szembe néztük egymást, és a másik egyszer csak pislogott.” 
(Dean Rusk, amerikai külügyminiszter) 

október 14-én, a hidegháború mélypontján, miután amerikai kémrepülőgépek 
felvételei alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a Szovjetunió nukleáris töltetek 
befogadására alkalmas rakétákat telepített Kubába. John F. Kennedy amerikai 
elnök nem csodálta tovább vadonatúj cipőjének csillogását, hanem összeráncolt 

szemöldökkel az asztalon álló csésze kávé komor feketeségébe meredt, hisz tudta, döntenie kell, hogy 
milyen választ ad a Szovjetunió nukleáris fenyegetésére. 

USA és Kuba viszonya 

A Kuba az Egyesült Államok számára stratégiai szempontból mindig is kulcsfontosságúnak számított, 

ezért igyekezett hatalmát biztosítani a szigeten a hidegháború alatt is. Azonban 1959-ben, Fidel Castro 

egy sikeres forradalom után gondolt egy nagyot, és ellenséges szocialista rendszert épített ki az 

országban. Stratégiai pozícióját féltve, az Egyesült Államok titkos programot indított az országba érkező 

politikai menekültek kiképzésére, akik 1961 áprilisában Kennedy parancsára a CIA-val karöltve 

megkísérelték megdönteni Castro hatalmát, azonban a Disznó-öbölbe tervezett partraszállásuk nem volt 

éppen sikeresnek nevezhető. 

USA és a Szovjetunió viszonya 

A „támadás” következményeként – amellett, hogy a hidegháborús szuperhatalmak, azUSA és a 

Szovjetunió viszonya végleg elmérgesedett – az Egyesült Államok éppen azt érte el, hogy Castro még 

szorosabb szövetségesévé vált a szovjeteknek, aki ezen felbuzdulva katonai támogatást is kért Moszkvától. 

 

 

 

1962. 
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Szovjetunió és Kuba viszonya  

Hruscsov természetesen nagyon segítőkésznek bizonyult, hiszen Kuba mindössze 90 mérföldre feküdt az 

amerikai partoktól. Ennek örömére 1961 során a Szovjetunióban hatalmas mértékű rakétagyártás 

kezdődött. Emellett katonai tanácsadók hada, valamint számos gyanús rakományt szállító hajók sora 

érkezett Kuba kikötőibe. 

Castro és Hruscsov. BBC online. 

A méltán híres U-2-es kémrepülőgépek felderítései alapján, az Egyesült Államok augusztus vége óta 

információval rendelkezett arról, hogy Kuba „készül valamire”. Azonban Kennedy és védelmi minisztere, 

Robert McNamara kényelmesen kortyolgatták délutáni kávéjukat, hiszen meg voltak győződve arról, hogy 

az új rakétaállások csak a sziget védelmét szolgálják. Sajnos jóhiszeműségüket a titkosszolgálatok hamar 

megcáfolták, ugyanis a CIA szeptember 27-én azt a hírt kapta, hogy Castro nukleáris töltetekkel 

rendelkezik, az október 14-én készített kémfelvételek pedig olyan föld-levegő rakétákat örökítettek meg, 

melyek képesek voltak azokat célba is juttatni. 

 

Nem csoda, hogy Kennedy rögtön magára borította kávéját, mikor ezt 

meghallotta. A Szovjetunió az amerikai partoktól 90 mérföldre közepes 

hatótávolságú fegyvereket telepített, melyek akár több ezer kilométer 

távolságban fekvő városokat is el tudtak pusztítani. Ezzel szegény 

Kennedy számára egyértelművé vált, hogy a fegyverkezés nem – csak – a 

védelmet szolgálja. Muszáj volt letennie a már csak félcsészényi kávét, 

hogy eltöprengjen, mit is tegyen most? 

 

Mindeközben az U–2-esek újabb „kirándulásai” nyomán világossá vált, 

hogy Kubában legkevesebb négy szovjet rakétasiló vár egy esetleges 

tűzparancsra, vagyis az amerikai nagyhatalom olyan hátrányba került, 

Kennedy kávézik. 
Blog.silive.com. 
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amit a Mexikói-öböl környékén mozgósított csapatokkal nem lehetett kiegyenlíteni. Ezért aztán a CIA és 

a hadsereg vezetői hosszú napokon át nyaggatták Kennedyt, hogy indítson inváziót, vagy megelőző 

csapást a Szovjetunió és Kuba ellen. 

 

Kennedy elnök arra kért fel Téged és tanácsadó csapatodat, hogy készítsetek egy stratégiát arról, hogy 
hogyan reagáljon a kubai nukleáris fenyegetésre. Fontos, hogy az elnök egyrészt el szeretné kerülni a 
háborút, hogy békében megihassa a maradék kávéját, még mielőtt az teljesen kihűl.  
 

MELLÉKLET I.1 
  EGYESÜLT ÁLLAMOK SZOVJETUNIÓ  

ICBM2  ~170 ~30-70  

ÖSSZES NUKLEÁRIS ROBBANÓFEJ 27,000 3600  

    

  USA-T KÖZVETLENÜL FENYEGETŐ SZU RAKÉTÁK  

KUBA  45 robbanófej, 24 MRBM3 és 16 ICBM kilövő állomás  

 

 SZU-T KÖZVETLENÜL FENYEGETŐ USA RAKÉTÁK 

NAGY-BRITANNIA 60 Thor4, ICBM 

OLASZORSZÁG 30 Jupiter5, MRBM 

TÖRÖKORSZÁG 15 Jupiter, MRBM 

 

 

MELLÉKLET II.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
1 Cubanmissilecrisis.org. URL: http://www.cubanmissilecrisis.org/background/frequently-asked-questions/ 
2 Interkontinentális ballisztikus rakéta (5500–12 000 km hatótávolságú rakétafegyver)  
3 Közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta (1000–3500 km hatótávolságú rakétafegyver)  
4 Amerikai folyékony hajtóanyagú hordozórakéta-család 
5 NASA mérnökei által fejlesztett hordozórakéta-család 
6 Canada-ColdWarTimeLine. URL: http://canada-coldwartimeline.wikispaces.com/Cuban+Missile+Crisis 

A Kubába telepített rövid- és 
hosszú-hatótávolságú rakéták 
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MEGOLDÁS 

 

Miután tüzetesebben is átolvastuk a szöveget, kiemeltük belőle a fontosabb részleteket és 
felvázoltuk magunkban a probléma magját, a mellékleteket is figyelembe véve összeállítjuk 
SWOT analízisünket. 
 
 

SWOT analízis (Erősségek – Gyengeségek – Lehetőségek – Veszélyek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

1. Gyors információszerzés 
2. Lényegesen nagyobb és 

hatékonyabb katonai erő 
3. Fejlettebb katonai technológia 
4. Az 1960-as évek előtti jó 

diplomáciai kapcsolat a Kelettel 

Erősségek Gyengeségek 

1. Nem 100 %-ban megbízható 
informáltság a telepített rakétákról 

2. Nem 100 %-ig megbízható 
informáltság a megelőző csapás 
sikerességét illetően 

3. A szovjet vezetés nyomása 
Hruszcsovon, hogy válaszoljon a 
Törökországba/ 
Nagy-Britanniába/Olaszországba 
telepített rakétákra 

1. Válaszcsapás/megelőző-csapás 
lehetősége 

2. Szovjet rendszer belső 
instabilitása 

3. NATO, Szövetségesek bevonása 
a válság megoldásába 

4. Tárgyalás kezdeményezése az 
ENSZ-en keresztül 

Lehetőségek Veszélyek 

1. Szovjet befolyás növekedése a 
karibi térségben 

2. Nukleáris fegyverkezési verseny 
3. „Warm war” nukleáris háború 
4. Amerikai nagyvárosok pusztulása 
5. Szövetségesek megrendülő 

bizalma 
6. Katonai potenciál túlsúlya a 

diplomáciai megoldásokkal 
szemben 
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A SWOT analízisben összeszedett szempontokra alapozva a SMART modell (S: specific, 
tehát konkrét, pontosan körülírt, M: measurable: mérhető, A: achievable, tehát 
megvalósítható, elérhető, R: relevant, tehát témába vágó, releváns, T: time-bound, tehát 
időkerethez köthető) segítségével segítünk Kennedynek egy mondatban összefoglalni a 
problémát, miközben ő szorgosan törölgeti az asztalról a kiborult kávé maradványait. 
 

A probléma 

Mit tegyen Kennedy annak érdekében, hogy a katonai konfrontációt elkerülve elhárítsa az USA területét 

közvetlenül fenyegető rakéták telepítését? 

 
A probléma megoldását kutatva, minden eshetőséget figyelembe véve felrajzoljuk az 
opciófát. 
 

Opciófa 

Mivel Kennedy elsősorban egy diplomácia-stratégiaidöntést készült meghozni, ezért a lehetőségek 

feltérképezéséhez a Nemzetközi Kapcsolatok Elméletének iskoláit hívjuk segítségül. 
 
 

 

 

Az opciófa felrajzolása után lássuk, milyen értékelési szempontokat kell Kennedynek 
figyelembe venni, hogy a legjobb döntést tudja meghozni. 

 

 

Rakétaválság Kubában 

Reagáljon a 
fenyegetésre az USA 

Realista iskola szerinti 
reakció: 

erődemonstráció 

Teljes invázió Kuba 
ellen 

Légicsapás: a rakéták 
megsemmisítése 

Szigetország blokád alá 
vonása 

Neoklasszikus realista 
reakció: Diplomáciai 

nyomás a Szovjetunióra 

Liberális reakció: békés 
megoldások keresése 

Konstruktivista iskola 
szerinti reakció: ENSZ 
keretében tárgyalás 

indítása a szovjetekkel 

Stratégiai realista 
reakció: titkos 

megállapodás Castroval 

Ne reagáljon a 
fenyegetésre az USA 
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Döntési szempontok felsorakoztatása 

1. Gazdasági szempont: A háború költséges és rossz hatással van a gazdasági fejlődésre, alapvetően 

nem cél, hogy amerikai, kubai és/vagy szovjet emberek haljanak meg  

2. Katonai-stratégiai szempont: habár az erőfölény adott, nem 

garantálható, hogy az összes rakétát időben likvidálni tudja 

az Egyesült Államok  

3. Geo stratégiai szempont: Kuba közvetlenül fenyegeti a 

rakétákkal az amerikai emberek életét  

4. Belpolitikai szempont: az emberek nem akarnak háborút, 

ezért Kennedy népszerűsége erősen csökkenhet egy esetleges 

szovjet-amerikai konfliktus kirobbanásának 

következményeként 

5. Diplomáciai szempont: a NATO tagállom és az amerikai 

politikai vezetés nem bízik Castroban 

A szempontokat összevetjük az opciófánkkal és minden elágazódásnál megvizsgáljuk, hogy 
a szempontok szerint mi lehet a következő lépés. Így jutunk el a döntési szempontok 
alapján levezetett megoldáshoz, amely választ ad Kennedy dilemmájára és „A problémára”. 
 
A döntési szempontok szerint arra jutott Kennedy, hogy egyrészt még nem hűlt ki teljesen a kávéja, 

másrészt, hogy muszáj reagálni a közvetlen szovjet fenyegetésre. Azonban a háború, amellett, hogy - ha 

nem sikerül likvidálni az összes rakétát - amerikai városok pusztulásához vezethetett, újabb gazdasági 

visszaeséssel fenyegetett. Ráadásul saját népszerűségének sem tett volna túl jót. Legrosszabb esetben 

pedig felmerült a világégés lehetősége is. Tehát békés megoldásra kellett törekedni. Mivel sem az 

amerikai vezetés, sem a szövetségesek nem bíznak meg sem Castroban, sem bármiféle külön-

megállapodásban, az ENSZ keretein belül, nyílt lapok mellett, közvetlenül a szovjet vezetőséggel kell 

megtárgyalni a válság rendezését. 

Kennedy döntött. A mi segítségünkkel. Azonban a vállveregetés még hátravan és Kennedy sem fejezheti 

be a kávéját, ugyanis a döntést meg is kell valósítani. A megvalósításhoz pedig szükségünk van egy jó 

stratégiára. 

 

Stratégia 

1. Válság publikus bejelentése, kihangsúlyozva a békés törekvést a háború elkerülése érdekében  

Kennedynek először is inget kell cserélni, hiszen csak nem mutatkozhat meg az egész világ előtt 

„lekávézott” ingben. Ezek után a CNN élő adásban közvetíti az elnököt, aki bejelenti, hogy tud a 

rakétákról és kifejti, hogy az Egyesült Államok nem kíván háborút kezdeményezni a szovjetek 

ellen sem Kubában, sem máshol. Éppen ezért azonnali kapcsolatfelvételre szólítja fel Hruscsovot, 

hogy megbeszélhessék a következő lépéseket békésen, az ENSZ intézményi keretei között.  

 

Eredeti videó:  https://www.youtube.com/watch?v=rmA9CZqAWO4  

2. ENSZ Biztonsági Tanács azonnali összehívása (kapcsolatfelvétel az oroszokkal és 

szövetségesekkel)  

Az orosz technikai fejlettségi szint alapján feltételezhetjük, hogy az orosz vezetésnek, 

Háborúellenes tüntetés 
Amerikában. Theatlantic.com 

https://www.youtube.com/watch?v=rmA9CZqAWO4


 

  
8 

 

  

Hruscsovnak és Castronak is van TV-je, habár nem feltétlenül nézik egész nap. Mindenestre a 

vezetésből biztos magára borította a kávéját, mikor meghallotta Kennedyt a TV-ben és azonnal 

szólt Hruscsovnak. Ő ezek után gyorsan összehívta a szovjet vezetést és megtárgyalták, hogy 

azzal nem veszíthetnek, ha felhívják Kennedyt, aki beszólítja Őt az ENSZ Biztonsági Tanács 

válságértekezletére.  

3. Teljes harckészültség, lehetőleg a szovjetek és Castro tudta nélkül  

Kennedy azonban nem akarja a véletlenre bízni, főleg nem Hruscsovra és Castrora, éppen ezért 

felhívja védelmi miniszterét McNamara-t, hogy készítsen válságtervet az invázióhoz, a 

légicsapáshoz és a rakéták elleni védelemhez.  

 

A stratégia jól hangzik, talán működni is fog. Azonban arra is fel kell készülnünk és fel 
kell készíteni Kennedyt, hogy kialakulhat olyan helyzet, amikor nem minden a tervek 
szerint fog zajlani. Ezeket kockázatoknak hívjuk. 
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Felmerülő kockázatok 
 

 

 
A kockázatokat megállapítottuk, a terv elkészült. Kennedy még adás előtt gyorsan megitta 
a maradék kávéját, mi pedig hozatunk magunknak egy frissen őröltet, hiszen 
segítségünkkel sikerült Kennedynek egy használható stratégiát kialakítani, amivel talán 
elkerülhető a háború.  

Kockázat Hatás Kezelés 

Ha az ENSZ Biztonsági Tanács 

keretein belül nem tudnak 

megegyezni a szovjetekkel, a 

válság akár háborúvá is 

eszkalálódhat. 

A válság kezelése érdekében az 

USA-nak is kedvezményeket kell 

biztosítania. 

Azonnal fel kell venni a 

kapcsolatot Hruscsovval és a 

szovjet vezetőséggel. 

Nem sikerül időben összehívni 

az ENSZ Biztonsági Tanácsot.  

Castro példát akar statuálni a 

szovjet vezetés előtt, ezért kilövi 

a rakétákat. 

Védekező mechanizmus és 

válaszcsapás kizárólag a kubai 

rakéták megsemmisítése 

érdekében. 

A tárgyalások alatt a szovjetek 

mozgósítják a kubai csapatokat.  

A Kubában uralkodó 

körülmények és az erőviszonyok 

megváltozásával újra kell 

értékelni a stratégiát.  

Valószínűség 
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