
A  h i d e g h á b o r ú

1947-től 1991-ig tartott.

Az Egyesült Államok és a Szovjetunió (a háború utáni két szuperhatalom) 
illetve szövetségeseik közötti geopolitikai feszültség korszaka.

 X A „hidegháború” név a nagyhatal-
mak közötti nagyobb léptékű fegyveres 
konfliktusok hiányára utal. 

 X A kölcsönös nukleáris megsem-
misítés fenyegetése a közvetlen konf-
rontáció elkerüléséhez vezetett.

 X Ehelyett hatalmi törekvéseik kifejezé-
séhez közvetett eszközöket használtak. 
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U S S R
 X 1945-ben, a második világháború vé-

gén Kelet-Európát a Szovjetunió ellenőrzése alá 
került. A nyugati szövetségesek (az Egyesült  
Államok, Nagy-Britannia és Franciaország)  
ellenőrzik Nyugat-Európa nagy részét. 

A kezdetek

 X 1945-48 között a Szovjetunió  
kommunista kormányokat juttat hatalomra 
az általa ellenőrzött zónában, ahol szükséges, 
erőszakos úton. 

 X 1946. március 5-én Winston Churchill 
felhívja a világ figyelmét, hogy egy „vasfüg-
göny” húzódik keresztül Európán két ellensé-
ges részre választva azt.

 X A görög polgárháború alatt (1944–1949) a kommunista partizánok 
tevékenysége a Nyugat által támogatott kormány megdöntésével fenyeget.

 X Az Egyesült Államok a görög kormány pénzügyi megsegítéséről dönt.

 X Jugoszláviában Tito partizán-
jai egy különutas politikát folytató 
kommunista államot hoznak létre 
1945-ben. 1948-ban Jugoszlávia 
összetűzésbe kerül a Szovjetuni-
óval, de kommunista marad. 
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 X 1947. március 12-én Truman amerikai elnök meghirdeti 
a kommunizmus térnyerésének meggátolását célzó doktrínáját  
- a Truman-doktrínát avagy a feltartóztatás doktrínáját.

Nagyhatalmi blokkok

 X Sztálin művelődésügyi minisztere, Zsdanov bejelenti, 
hogy a világ két táborra oszlott: az (Amerika vezette) imperialista 
hatalmakra és a (Szovjetunió vezette) „demokratikus” táborra. A 
Zsdanov-doktrína a szovjetek válasza a Truman-doktrínára.

 X A nyugati hatalmak számos katonai egyezményt kötnek - ideértve 
a NATO (észak-atlanti), a SEATO (délkelet-ázsiai), a CENTO (közel-keleti) 
és az OAS (a két Amerikára kiterjedő) egyezményeket.

 X Válaszul a „keleti blokk” európai kommunista országai aláírják a 
Varsói Szerződést.

 X A világ számos nemzete, különösen a fejlődő országok közül, semleges akar 
maradni ebben a globális konfliktusban. 1955-ben a bandungi kon-

ferencián ők alakítják meg az el nem kötelezett 
országok mozgalmát.  
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1945. július 16 1945. augusztus 6 és 8 195719521949. augusztus 29

 X 1945. július 16-án - egy nappal a potsdami konfe-
rencia megkezdése előtt - az Egyesült Államok végrehajt-
ja a világ első kísérleti atomrobbantását – új tényezőt 
hozva be ezzel a nemzetközi diplomáciába.

A nukleáris fenyegetés

 X A kölcsönösen biztosított megsemmisítés 
- és valójában egy teljes, globális megsemmisülés 
- fenyegetése mindkét felet visszatartja a nukleáris 

fegyverek bevetésétől. 

 X A Hirosimára és Naga-
szakira (1945. augusztus 6-én 
és 8-án) ledobott atombombák 
már a Japán elleni háború végét 
jelentik. A pusztítás nagyság-
rendje megrázza a világot.

 X Amerika nukleáris technológiai fölénye nem 
tart sokáig. A Szovjetunió első kísérleti robban-
tását 1949. augusztus 29-én hajtja végre.

 X Nukleáris fegyverkezési verseny 
indul. Az első hidrogénbombákat (1952) 

interkontinentális ballisztikus rakéták 
követik (1957).
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19611948 – 1949 19831962

 X A berlini légihíd, 
1948 júniusától 1949 
májusáig: Bár Berlin 
mélyen a szovjet zóna 
belsejében helyezkedik 
el, vannak a nyugati 
hatalmak által ellenőrzött 
szektorai. Amikor a szov-
jet csapatok blokád alá 
vonják Berlint, a britek és 
az amerikaiak légi úton 
látják el a várost majd egy 
éven át.

Közvetlen összeütközés

 X A berlini válság, 1961: 
A Berlinen keresztül nyugtra 
menekülő kelet-németek ára-
datától megrémülve a Szov-
jetunió első titkára, Hruscsov 
a nyugati csapatok kivonását 
követeli Berlinből. Válaszul 
Kennedy Nyugat-Berlin min-
den áron való megvédését 
ígéri. A kommunista vezetés 
végül falat épít Nyugat-Berlin 
köré - elszigetelendő a várost 
Kelet-Németország többi 
részétől.

 X A kubai rakétaválság, 
1962: A Szovjetunió titokban 
atomtöltetű rakétákat szállít 
Kubába. Kennedy elnök 
totális háborúval fenyeget, 
ha a rakétákat nem vonják ki. 
Hruscsov meghátrál. Cserébe 
Kennedy is kivonja az ameri-
kai rakétákat Törökországból.

 X Az Able Archer, 
1983: Az Egyesül Álla-
mok európai hadgyakor-
lata időlegesen meggyőzi 
a szovjeteket arról, hogy 
küszöbön állhat egy 
támadás.
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Proxy háborúk
 X A nukleáris eszkalációt elk-

erülendő a szuperhatalmak inkább 
indirekt módon konfrontálódnak.

 X A proxy háborúk olyan lokális vagy 
polgárháborúk, ahol a szembenálló felek 
utánpótlást és pénzügyi támogatást kap-
nak a szuperhatalmaktól.

 X A legeklatánsabb példák:  

 X A szuperhatalmak belépése elnyújtja 
ezeket a kis helyi konfliktusokat - felnagyítva 
és sokkal pusztítóbbá téve azokat.

a koreai háború (1950–53), 

a vietnámi háború (1955–75), 

a dél-afrikai határháború (1966–90), 

a Szovjetunió afganisztáni háborúja (1979–89) 

illetve az angolai, a mozambique-i, a csádi, az etiópiai és az észak-jemeni polgárháborúk.
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Belső feszültségek
Nyugaton

 X Kevésbé jelentős törésvonalak a szövetségesek 
között. Pl. 1966-ban Franciaország részlegesen  
kivonul a NATO-ból.

 X Népfelkelések az Egyesült Államok  
hegemóniája ellen a Fülöp-szigeteken (1945–54),  
Kubában (1958) és bizonyos dél-amerikai országokban 
(1950–1990). Nyugat-Európában  
belföldi terrorista akciók.

 X A belbiztonság szempontjai az Egyesült  
Államokban boszorkányüldözés-sorozathoz vezetnek 
az ötvenes évekbeli vörös veszély idején, bár a szólás-
szabadság végül győzedelmeskedik.

 X Nyugaton  
diáklázadások, különösen  
a hatvanas évek vége felé. 

Keleten
 X Komoly repedések a keleti blokkban: mé-

lyül a megosztottság Jugoszláviával (1948), 
Kínával (1960) és Albániával (1961).

 X Népfelkelések Közép- és Kelet-Európában - 
ideértve Kelet-Németországot (1953),  
Magyarországot (1956), Csehszlovákiát (1968) 
illetve Lengyelországban a Szolidaritás mozgalmat 
(a nyolcvanas években) és a korábbi tiltakozó 
megmozdulásokat (1956, 1968, 1970, 1976) . 

 X A belbiztonsági döntéshozók (a pártappa-
rátus) a teljes lakosság megfigyelésére titkos-
rendőrségeket - mint az NKVD/KGB - hoznak 
létre. A Szovjetunióban és a szovjet blokk egyes 
országaiban napirenden vannak a kínzások, a 
politikai foglyok vallatása, kivégzések. Sokakat 
deportálnak a kényszermunka-táborokba. 

 X Keleten illegális ellenzéki mozgalmak  
és szórványos diáktüntetések terjednek  
és erősödnek.
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Kultúrharc
 X A fegyveres összecsapások helyett a szuperhatalmak más módo-

kat találnak világrendjük felsőbbrendűségének bizonyítására.

 X Az űrverseny 
a technikai fölény 
mércéjévé válik.

 X A sportesemények 
- különösen az olimpiák 
- aránytalan jelentőségre 

tesznek szert. 

 X A fogyasztói kultúra és választék erős 
fegyver lesz a Nyugat kezében.

 X A nyugati rádióadók által a hatá-
rokon át sugárzott könnyűzene 
nagy befolyást gyakorol a 
keleti fiatalságra.
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A hidegháború vége
 X A nyolcvanas évek végére a Szovjetunió gazdaságilag nem tudja már felvenni a ver-

senyt az Egyesült Államokkal. Lengyelországban a független és önkormányzó szakszervezet, 
a Szolidaritás megalakulása a kommunista rendszerrel szembeni elégedetlenség növekedé-
sének leglátványosabb megnyilvánulása lesz a keleti blokkban. 

 X 1986-ban a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára, Mihail 
Gorbacsov meghirdeti a peresztrojka (gazdasági átalakítás) és a glasznoszty (nyitottság és 
nagyobb szólásszabadság) politikáját. 

 X 1989 áprilisában Magyarország megnyitja a határait Ausztria felé. A vasfüggöny 
ezen első áttörése láncreakciót indít el.

 X Az ellenzék nyomására Lengyelországban 1989 júniusában részlegesen szabad és 
demokratikus választásokat tartanak. Ennek eredményeként megalakul az első nem 
kommunista kormány a szovjet blokkban. 

 X Ezek az első változások vezetnek el novemberben a berlini fal ledöntéséig.

 X 1990-ben Litvánia a 14 szovjetköztársaság közül elsőként válik ki a Szovjetunióból. 

 X 1991 december 26-án feloszlik Szovjetunió. A hidegháborúnak ezzel vége. 
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Kérdések
Mindkét nagyhatalmi tömb belső feszültségeket élt át a hidegháború alatt. És 
bár hasonló mintákat követtek, de tették ezt két nagyon különböző társadalom 
keretei között. 

 X Melyek voltak a politikai különbségek a keleti és a nyugati blokk között?  

 X Mi volt a különbség a tömbökön belül az egyes országok között? 

 X Miért volt sokkal nagyobb feszültség a keleti blokkban, mint a nyugatiban?  

 X És milyen tulajdonsága segítette a túléléshez a nyugati blokkot, míg a keleti elbu-
kott?  
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A hidegháború Az infografika a Hi-story lessons. A 20. századi 
európai történelem tanítása és tanulása 
projekt számára készült.

A Hi-story lessons projekt küldetése a 20. 
századi európai történelem különböző per-
spektívákból való bemutatása. Fő célja annak a 
szükségletnek a megalapozása, hogy a törté-
nelemoktatás során tudatosítani kell, hogy a 
szomszédos országoknak esetlegesen eltérő 
nézőpontjai lehetnek egyazon történelmi tényt 
illetően.  

A Hi-story lessons segítségével próbára szeret-
nénk tenni, hogyan látják tanárok és tanítványa-
ik Európa történelmét - annak sokszínűségét és 
összetettségét néha még ellentmondó nézetek 
tükrében is.
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