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SZAMOSI LÓRÁNT1 
 

Vázlat az egyetemes történelem 1945 és 2005 közötti időszakának 
tanulmányozásához 

 
 
 

A. Új erőviszonyok 

 

   A fasizmus legyőzésének közös célja még egy táborban tudta tartani ideig-óráig a polgári 

demokráciákat és a Szovjetuniót, de miután ez az összetartó erő megszűnt, a hajdani 

érdekközösség is felbomlott. A két győztes nagyhatalom, a Szovjetunió és az Egyesült 

Államok versengésével kétpólusúvá vált a világ. 

Egyesült Államok 

- Óriási, főleg gazdasági asszimetria jött létre az amerikaiak javára: első volt az ipari 

termelésben, az exportban, és a világ legnagyobb és leghatékonyabb flottájával 

rendelkezett. 

- Hatalmas üzlet volt a háború (11 milliárd USD aktívum!), míg Európa és Japán romokban 

hevert. 

- Az amerikai kontinens teljesen Washington befolyása alá került, a Monroe-elv a 

legteljesebb mértékben érvényesült. 

- Az amerikai katonai erő szinkronba került a gazdasági teljesítménnyel. A régi 

erőközpontok eltűntek (Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Japán), a keletkezett 

hatalmi vákuumot az Egyesült Államok egymaga (!) kívánta kitölteni. 

- Az első igazi erődemonstráció, ami már a szovjeteknek szólt Hirosima és Nagaszaki volt! 

- Az atomfegyverrel Washington sokáig stratégiai fölénybe került Moszkvával szemben. 

1949-ig lényegében bármit megtehetett volna. 

- Az egyedüli katonai hatalom mellett a világgazdaság uralása is alapköve volt az amerikai 

politikai stratégiának. Ezt főleg az általa létrehozott nemzetközi gazdasági szervezeteken 

keresztül is igyekezett biztosítani: Nemzetközi Valutaalap (IMF), Világbank (IBRD), 

Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT). Az amerikai globalizmus 

szimbóluma pedig a dollár lett. 

- A világpolitika alakítására a New York-i székhelyű ENSZ-en keresztül gyakorolt döntő 

hatást. Az amerikai globalizáció teljessé tételének útjában egyedül a Szovjetunió, és az ún. 

szovjet blokk országai álltak. 

- Már Roosevelt előállt a „négy világcsendőr” koncepciójával (Egyesült Államok, 

Szovjetunió, Nagy-Britannia, Kína): ők négyen őrködhetnének hatékonyan a világ 

biztonsága felett. Ez volt a roosevelti „kölcsönös bizalom” politikája, ami a nagyhatalmak 

együttműködésére épített volna.  

- 1945-1947 között azonban az amerikaiak szakítottak az izolacionista politikával, és 

egyértelműen a világ kettészakítása felé orientálódtak: tömbösítési politika. Az Egyesült 

Államok vezette nyugati blokk került szembe a Szovjetunió vezette keleti blokkal. 
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Szovjetunió 
- 1918 és 1934 között a partvonalon kívülre szorított nagyhatalom. A Nyugat is blokád alatt 

tartja Moszkvát, de Sztálin eleve bezárkózó politikát folytat.  

- Miután az I. világháborúban kivérzett európai nagyhatalmak nem rendelkeztek a kellő 

erővel, hogy győzelemre juttassák az antibolsevista erőket, kénytelen voltak beletörődni a 

kommunista birodalom létezésébe. Az elszigetelő politikai is kudarcot vallott, hiszen az I. 

világháború veszteseit egy oldalra terelték: 1922 Rapalló. 

- A Szovjetunió külpolitikája egyértelműen a cári külpolitika folytatása volt! A fő cél az 

elvesztett nyugati (európai) területek visszaszerzése, a határok minél nyugatabbra történő 

kitolása, melegtengeri kijárat megszerzése. A melegtengeri kijárat kivételével 1939-1941 

között lényegében teljesültek ezek a célok. Ebben Sztálin szorosan együttműködött a náci 

birodalommal 1941-ig. 

- A Nyugatnak szüksége volt a kommunista államra, ezért kénytelenek voltak elismerni 

Sztálin nyugati hódításait, még a háború befejezése előtt: 1941. dec. A. Eden moszkvai 

látogatása (Baltikum), 1943 Teherán (Lengyelország), 1945 Jalta (Közép-Európa, 

Balkán). Nyugati határainál már nem csak a biztonsági zóna volt a fő cél, hanem kijutni az 

Atlanti-óceánig.  

- A háború előtt megrendültek a Szovjetunió ázsiai hadállásai is. Sztálin megszerezte Dél-

Szahalint, a Kuril-szigeteket, és Port Arthurt. A Szovjetunió egyszerre lett ismét európai 

és ázsiai nagyhatalom.  

- A II. világháború után az Egyesült Államok számára érdektelen volt Európa, a briteknek 

pedig semmi eszközük és erejük nem volt ahhoz, hogy az ázsiai nagyhatalomként 

viselkedő Szovjetunió be ne nyomuljon Európa belsejébe. (A Churchill és Sztálin közötti 

állítólagos 1944-es százalékos megegyezési kísérlet csak kétségbe esett próbálkozás volt a 

brit államférfi részéről, hogy megmentsen valamit a bolsevik terjeszkedés elől. Ez 

Görögország esetében sikerült csak.) Az amerikaiak, és nyomásukra a britek is hatalmas 

területeket adtak át a Vörös Hadseregnek, mikor 1945. júliusában visszavonultak az 

Elbától! 

- A Szovjetunió katonailag óriás, gazdaságilag törpe volt. A háborúban elszenvedett óriási 

károkat a megszállt országok módszeres kifosztásával próbálták ellensúlyozni. Jellemző, 

hogy a szovjet gazdaság teljesítménye még a 80-as években sem volt nagyobb, mint az 

500-szor kisebb Hollandiáé! 

- 1945 után a Szovjetunió kedvező pozícióban volt: mind nyugaton, mind keleten ki tudta 

tölteni a keletkezett hatalmi űrt. De továbbra is csak kontinentális nagyhatalom maradt, és 

az is csak katonailag. Olyanfajta globális cselekvőképességtől igen messze volt, mint 

amilyennel az Egyesült Államok rendelkezett. Az amerikai politika rendkívül offenzívvá 

vált, míg a szovjetek újra csak bezárkóztak, de most már a megszállt „szövetségeseikkel” 

együtt. 

- Moszkva számára két különösen fontos kérdés volt Európában: a német-kérdés, és 

Lengyelország ügye. Mivel Németországot nem egyedül szállták meg, így le kellett 

választani az általuk megszállt részt a többiről. Lengyelország a cári külpolitikának is 

sarokpontja volt. Sztálin felrúgva a jaltai megállapodást semmiféle egyeztetésre nem volt 

hajlandó volt szövetségeseivel. Lengyelország kulcskérdés volt, hogy teljes szovjet 

ellenőrzés alá kerüljön. 

   Kétpólusú vagy bipoláris világrendről beszélünk 1945 után, de igazából ez csak katonai 

téren igaz, és az is korlátozottan. Az Egyesült Államokat csak megzavarhatta a Szovjetunió 

globalizációs törekvéseiben, de megakadályozni azt nem volt esélye sohasem. 
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   A világháborúban részt vett másik két szövetséges nagyhatalom Nagy-Britannia és 

Franciaország már csak névleg voltak nagyhatalmak. A brit világbirodalom a végét járta, a 

flotta eljelentéktelenedett (legalábbis az amerikai mellett), a brit vagyon nagy része az 

Egyesült Államokba vándorolt a háborús szállítások ellentételezéseként. A világ pénzügyi 

központja Londonból New Yorkba költözött. Churchill az 1946. márciusában, az amerikai 

Fultonban elmondott beszédében még tett egy elvetélt kísérletet a britek hatalmi súlyának 

megőrzésére, és „partneri angol-amerikai nagyhatalmi közösség”-et ajánlott Truman 

elnöknek. Roosevelt elnök a britekben a gyűlölt gyarmatosítót, szabadságuk elvevőjét látta 

(régi sztereotípiák), ezért is volt nagyobb bizalommal Sztálin iránt. Truman sem gondolta 

másképpen, csak ő már nem érzelmi, hanem stratégiai alapon közelített a kérdéshez: ha az 

Egyesült Államok egyedül is képes uralni a világot, akkor ezt miért ossza meg másokkal, 

miért ne gyakorolhatna hatalmat a britek felett is?  Churchillnek arra sem volt semmi esélye, 

hogy Kelet-Közép-Európa bármelyik részét is megmentse a szovjet megszállástól. Szembe 

ment Roosevelt elméletével, hogy a háború után is együtt kell működni a Szovjetunióval és a 

hidegháborús politika híve lett. Churchillnek Truman elnökkel még rosszabb volt a viszonya, 

mint Roosevelttel. Sokan Churchillt teszik felelőssé a hidegháborús politika miatt, de ez így 

nem teljesen igaz. Az angol államférfi már 1950-ben az enyhülési politizálás híve lett 

   Franciaország már a háború alatt elvesztette a nagyhatalmi státuszt. Churchill kitartó 

munkájának eredményeként került hely a franciáknak a nagyhatalmi tárgyalóasztaloknál. Első 

ízben a casablancai értekezletre (1943. január) kapott meghívót De Gaulle. A francia 

gazdaság viszont szinte teljesen megsemmisült, az ország még jobban ki volt szolgáltatva az 

amerikaiaknak, mint a britek. Gyarmati pozícióit sem volt képes fenntartani az elégséges 

katonai erő híján. Ráadásul a belpolitikai rendszere is igen instabil volt, komoly befolyással 

rendelkeztek a baloldali erők, és főleg a kommunisták. Az 1956-os magyar forradalom 

leveréséig igen népszerű volt a kommunista párt, és a szovjet politika is Párizsban. 

   Fontos azt is kiemelni a háború utáni erőviszonyok vizsgálatakor, hogy nem csak a 

hagyományos európai nagyhatalmak váltak súlytalanná, hanem egész Európa is. A kontinens 

teljesen elvesztette addigi vezető szerepét a világpolitikában. (A gazdasági életben ez már 

korábban megtörtént.) Európa csak külső (amerikai) segítséggel tudott talpra állni, és a 

viszonylag hosszú békés építő időszaknak a kontinens súlyos megosztottsága volt az ára 

(Vasfüggöny). A hatalmi erőpolitikának, a nagyhatalmi vetélkedésnek egyik fő gyújtópontja 

Európa volt. Itt halmozódott fel a legtöbb fegyver, itt nézett egymással farkasszemet a két 

katonai szövetség (NATO, Varsói Szerződés) közvetlenül, nukleáris tömegpusztító fegyverek 

tömegének az árnyékában. Kétféle asszimetria jellemezte a szovjet-amerikai viszonyt sokáig, 

amit Európában lehetett megtapasztalni: 

- A Szovjetunió katonai túlsúlya Európában. A Nyugat-Európával szembeni szovjet 

fenyegetettség óriási volt. Csak az amerikai atomernyő tarthatta vissza a Vörös 

Hadsereget attól, hogy az 50 ezer (!) páncélosból álló acélhengere le ne rohanja a nyugat-

európai országokat. 

A katonai aszimmetriát, majd a rakétatechnológia megjelenése egynelítette ki, mikor már 

az Egyesült Államok területét is célba vehették a szovjet interkontinentális rakéták. 

- Egyben földrajzi aszimmetriáról is beszélhetünk a katonai kapcsán, mivel az Egyesült 

Államokat egy óceán választotta el Európától, míg a Szovjetunió közvetlenül érintkezett a 

kontinenssel. 

Ezt az egyensúlytalanságot is a kölcsönös elpusztítás képessége hozta helyre. 

   Nyugat-Európát majd a szovjet fenyegetettség miatti félelem fogja rákényszeríteni a 

mélyebb integrációra. Ezt az amerikaiak által elindított Marshall-segély is gyorsítani fogja. 

Természetesen Washington számára nem az integráció a fontos, hanem az, hogy a befektetett 

amerikai dollárok minél előbb megtérüljenek, a háborús hadianyag szállítmányok 

ellentételezése, a kölcsönök visszafizetése minél előbb az amerikai gazdaságot erősítsék. 
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B. A hidegháború kezdete 1945-1947 
 

   Tévedés azt hinni, hogy a hidegháborús időszak 1945 után kezdődött. A szembenállás már 

megindult a háború utolsó évei alatt. Európa sorsa már jóval Jalta előtt eldőlt, és a három nagy 

kényszer szülte szövetsége csak Hitler legyőzéséig tartott: varsói, athéni felkelések leverése, 

Churchill-Sztálin egyezség a Balkánról stb. A konfrontáció mellett azonban a két 

szuperhatalom viszonyában ott volt a kooperáció is. A nyílt szemben állás csak 1947-ben 

kezdődött. 

 

1945. augusztus: az Egyesült Államok felrobbantotta első atombombáját a nevadai 

sivatagban. Ezzel komoly stratégiai előnyre tett szert, már nem volt érdekelt az 

együttműködésben. A Japán-kérdést pl. már egyedül oldotta meg, a szovjeteket és briteket 

teljesen mellőzték ebből. 

1945-1946 folyamán fokozatosan romlik meg a szovjet-amerikai viszony. 

 Az amerikaiak nyíltan kiállnak Törökország mellett a szovjetekkel szemben. 

Megakadályozzák a szovjet flotta kijutását a tengerszorosokon. 

 Az amerikaiak a peremterületeket és a tengerszorosokat akarták. Nem akarták 

kiengedni a Szovjetuniót a kontinentális bezártságból. 

 A legnagyobb feszültséget a megszállt Németország okozta: Moszkva nem tudta 

rátenni a kezét a Ruhr-vidékre, nem tudta teljesen kifosztani Németországot. 1946-

ban az amerikaiak le is állítottak mindenféle háborús jóvátételi kiszállítást a 

szovjeteknek és franciáknak. 

A győztesek azonban még meg tudtak egyezni néhány fontos dologban 1945-1947 között 

 1945. június 26. San Franciscoban 51 tagállam részvételével aláírták az ENSZ 

(Egyesült Nemzetek Szervezete) alapokmányát, amely az új globális nemzetközi 

szervezet lett, amerikai befolyással. A székhely New York. 

 1945. október-1946. szeptember között zajlik a nürnbergi per. A Nürnbergben 

felállított nemzetközi törvényszék perbe fogja és elítéli a náci háborús 

főbűnösöket. 1946-ban, Tokióban is megalakult egy hasonló testület. 

 1947-ben a nagyhatalmak egyetértésével megszületett a II. világháborút lezáró 

párizsi békeszerződés.  

 

1946. március A fultoni beszéd. Churchill az amerikai kisvárosban először beszélt arról, 

hogy Európa közepén, Stettintől Triesztig vasfüggöny ereszkedett le. A szovjet 

fenyegetést szerinte csak egy angol-amerikai összefogás állíthatja meg. 

Truman ezt elutasítja. A stratégiai partnerség utolsó kísérlete volt a beszéd, 

erről szólt túlnyomó részben.  

1947. március Megszületik a Truman-elv. Az Egyesült Államok atommonopóliumának 

tudatában meghirdeti az ún. feltartóztatási politikát. A kommunizmus 

terjedésének megakadályozását (akár fegyverrel is) célzó politika, egyben 

világossá teszi azt is, hogy Nagy-Britannia másodlagos szerepre van csak ítélve 

Amerika mögött. 

1947. június Marshall-segély megjelenik. Segélyprogram az amerikai kormány részéről az 

európai újjáépítésre, a demokrácia megszilárdítására. (George C. Marshall 

amerikai külügyminiszter hirdeti meg: 13 milliárd USD 4 év alatt, aminek 

90%-a segély.) A szovjetek és szövetségeseik elutasítják politikai okokból. 

A Truman-elv és a Marshall-segély jelentette a teljes szakadást a szovjet-amerikai 

viszonyban. A kooperációt felváltotta a teljes konfrontáció. 
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C. A hidegháború első szakasza 1947-1962 

 

   A „hidegháború” (Cold War) kifejezést egy B.M. Baruch nevű amerikai üzletember, 

Roosevelt és Truman elnökök tanácsadója használta először 1947-ben. A hidegháború 

tulajdonképpen a nyugati és a kommunista tábor katonai és gazdasági vetélkedését jelenti, de 

a tömegpusztító fegyverek jelenléte, egymás kölcsönös elpusztításának képessége, meggátolja 

azt, hogy egy újabb világméretű háború vegye kezdetét. A két nagyhatalom (Szovjetunió, 

Egyesült Államok) ezért elsősorban harmadik helyszíneken, helyi konfliktusokban méri össze 

erejét: Ázsia, Afrika, Közép-Amerika 

 

1947 
o McCarthy szenátor vezetésével megalakul az Amerikaellenes Tevékenységet 

Vizsgáló Bizottság. Ezt kommunistaellenes hisztéria keltésére használják fel.  

o szept. Zsdanov, az SZKP (Szovjetunió Kommunista pártja) főideológusának 

javaslatára megalakul a KOMINFORM, a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató 

Irodája, mely Moszkva irányításával szoros ellenőrzés alatt tartotta a „testvéri 

országokat”. (A szervezet 1956-ban fog megszűnni.) 

o India függetlenné válik, megindul a gyarmati rendszer szétesése. 

1948 
o Jugoszlávia kirekesztése Bekövetkezik a szakítás a Tito vezette Jugoszlávia és a 

szovjet blokk között. (Sztálin semmiképpen nem hagyja, hogy Tito egy második 

kommunista centrumot hozzon létre a Balkánon.)  

o Izrael Állam megalakul Miután egy ENSZ határozat Palesztinát egy arab és egy zsidó 

részre osztja fel, májusban megalakul Izrael Állam. Megkezdődik az I. arab-izraeli 

háború, az izraeli csapatok elfoglalják a palesztinoknak ítélt területeket is. 

o Berlini blokád A megszállt Németországban a nyugati hatalmak által felügyelt 

területek egyre inkább elkülönültek, gazdaságilag integrálódtak. Berlin nyugati 

felében az amerikaiak bevezetik az új, és erős német márkát. Sztálin semmiképpen 

nem akarta elveszíteni az ellenőrzést az össznémet ügyek felett, illetve Nyugat-Berlin 

idegen test volt a szovjet megszállási zónában, a szovjetek ki akarták onnét szorítani 

az amerikaiakat. 1948. június-1949. október között Sztálin blokád alá veszi Nyugat-

Berlint. Az amerikaiak légihídon szervezik meg a városrész ellátását, sikeresen. 

Sztálin presztízsveszteséget szenvedett. 

1949 
o NATO létrehozása (North Atlantic Treaty Organization) Április 4-én az Egyesült 

Államok vezetésével létrejön a nyugati katonai szövetség. A szovjet rendszer 

terjeszkedésének egyik fő megállítási eszköze lesz a szervezet. 

o Kínai Népköztársaság kikiáltása Októberben megalakult a világ legnépesebb 

kommunista állama. Ezzel létrejött a szocialista világrendszer a Szovjetunió és Kína 

vezetésével. (Az amerikaiak 1979-ig Tajvant ismerték el Kína hivatalos 

képviselőjének.) 

o Megalakul a KGST Moszkvában megalakul a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. 

Itt igazából a Szovjetunió szoros ellenőrzés alá vonta a megszállt országok gazdaságát. 

1955-ig Jugoszlávia elleni gazdasági blokád céljait szolgálta. 

o Németország megosztása Májusban az amerikai-angol-francia megszállási övezet 

területén létrejön az NSZK, októberben a szovjet zóna területén az NDK. 

o Szovjet atombomba A szovjetek is felrobbantják saját atombombájukat, megszűnik az 

Egyesült Államok atommonopóliuma. 
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   Berlin blokádja volt az első igazán komoly konfliktus a két tábor között, ráadásul a 

legnagyobb feszültségektől terhelt övezetben, ahol a két nagyhatalom közvetlenül is 

egymásnak feszült. De a felek, ahogy majd a koreai háború esetében is a kritikus szint alatt 

tartották a konfliktust. Bár Koreában mind McArthur tábornok, mind Dulles külügyminiszter 

követelte az atomfegyver bevetését Kína illetve a Szovjetunió ellen, ezt az elnök, Truman 

nem támogatta. Washingtonnak a feszültség fenntartása volt az érdeke, és nem egymás 

elpusztítása! 

 

1950 
o Koreai háború 1950-1953 Az északi kommunista csapatok kínai és szovjet 

segítséggel lerohanják a félsziget déli felét. Az ENSZ csapatokat küld délre McArthur 

vezetésével. A frontvonal megmerevedik az é.sz. 38 foka mentén. A fegyverszünetet 

Panmindzsonban írják alá. Béke azóta sincs. Észak-Koreában megalakul a 

kommunista Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK), délen a nyugatbarát 

Koreai Köztársaság. 

 

   A volt európai nagyhatalmak igyekeztek megtartani gyarmataikat, de az általuk 

kezdeményezett gyarmati háborúk sorra kudarcot vallottak: a britek elvesztik Indiát, 

Palesztinát, a franciák Vietnamot stb. Az amerikaiak nem szeretnék, ha a keletkezett hatalmi 

űrbe a kommunista nagyhatalmak (Szovjetunió, Kína), vagy az általuk támogatott helyi 

kommunista erők nyomulnának be. Az angolszász hatalmak ezért igyekeztek olyan katonai 

szervezeteket létrehozni a NATO-n kívül, amelyek képesek lesznek a kommunista erőket 

feltartóztatni, illetve visszaszorítani. 

1951 ANZUS-paktum: Japánnak és a Fülöp-szigeteknek az Egyesült Államok biztonsági  

garanciákat ad. Japán (amerikai védelem alatt) ellensúly lesz Kínával 

szemben. 

1954 SEATO: Délkelet-ázsiai katonai szövetségi rendszer amerikai vezetéssel. 

1955 CENTO (Bagdadi-paktum): Közép-keleti katonai szövetségi rendszer brit vezetéssel. 

 

   1953-tól kezdődik az ún. Eisenhower-korszak. Sokan arra számítottak, hogy a két 

szuperhatalom viszonya a végletekig kiéleződik majd, de nem ez történt. Az elnök a 

középutas politikát választotta, visszatért a roosevelti elvekhez: együttműködés, a háború 

helyett. Az amerikai gazdaság jól teljesített, nőtt az életszínvonal. Európa nyugati fele lassan 

talpra állt a háborús pusztításból a Marshall-segélynek köszönhetően. Sőt már az első 

integrációs törekvések is megjelentek (egyelőre amerikai nyomásra). 

 

1952 
o Montánunió aláírása Franciaország és az NSZK aláírta az Európai Szén- és 

Acélközösségről szóló egyezményt (Montánunió). Kettős cél: a német ipar 

ellenőrzése, és az integráció elmélyítése. 

o Hidrogénbomba Az amerikaiak felrobbantják első hidrogénbombájukat (megalkotója 

Teller Ede magyar fizikus), a britek pedig az első atombombájukat. 

1953 
o Meghal Sztálin Március 5-én meghalt J.V. Sztálin, utóda Nyikita Hruscsov lett. 1953 

és 1956 között Hruscsov a sztálinista pártelittel hadakozik. Csak ezután szilárdul meg 

a hatalma. 
o Kelet-berlini felkelés Szovjet- és kommunistaellenes felkelés tör ki Kelet-Berlinben, 

amit a szovjet csapatok levernek. 
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   Az 1950-es évek közepére beállt egy viszonylagos hatalmi egyensúly Moszkva és 

Washington között. A merev szembenállást felváltja a párbeszéd: Eisenhower tárgyalt 

Hruscsovval 1955-ben, Genfben. Megegyeztek az Indokínai-félsziget felosztásáról is, de 

Hruscsovnak látványos eredmény kellett otthoni pozícióinak megszilárdításához. Javultak a 

szovjet-jugoszláv kapcsolatok (Egyiptom miatt), realitássá vált a két német állam létezése. Az 

enyhülés révén megindult a „mosolydiplomácia”. Felvették az ENSZ-be Magyarországot, 

Romániát, Olaszországot, Spanyolországot. 

 

1955 
o Osztrák államszerződés Májusban írják alá. A Vörös Hadsereg először vonult ki 

önként egy általa megszállt területről. Sikerült elérni (amit Németország esetében 

nem), hogy a szovjet zóna előterében egy semleges ország jöjjön létre. 

o Varsói Szerződés Egy nappal az osztrák semlegesség kimondása előtt Varsóban 

alakult meg a szovjetek vezette katonai tömb elsősorban a romániai és magyarországi 

katonai jelenlét további biztosítására. A másik ok: 1954-ben az NSZK-t felvették a 

NATO-ba, ezzel a nyugatnémet területeket nyíltan integrálták az amerikai katonai 

szövetségi rendszerbe. 

o Bandungi konferencia Az ún. tömbön kívüli országok India (Nehru miniszterelnök), 

Egyiptom (Nasszer elnök) és Jugoszlávia (Tito) vezetésével létrehozzák az el nem 

kötelezettek mozgalmát. Soha nem szimpatizáltak igazán egyik rendszerrel sem, 

hanem igyekeztek profitálni a két hatalmi tömb vetélkedéséből, hiszen súlyos anyagi 

gondokkal küszködtek. Többségük volt gyarmati terület!   

 

1956 
o SZKP XX. kongresszusa Februárban Hruscsov leleplezi a sztálini bűnöket. Enyhül a 

kommunista rendszer szorítása, a sztálinista vezetők félreállítása. Megszűnik a 

KOMINFORM, normalizálják a viszonyt Jugoszláviával, Japánnal megszüntetik a 

hadiállapotot. 

o Poznan-Budapest-Szuez Moszkvát váratlanul érték az események, elbizonytalanodott.  

A Nyugat viszont tétlen maradt, nem akarta felborítani a háború után kialakult status 

quot. 

Poznan: nyáron a lengyel városban kommunista ellenes felkelés tör ki, a szovjet 

csapatok leverik. 

Budapest: a legnagyobb horderejű szovjet- és kommunistaellenes felkelés a magyar 

forradalom és szabadságharc, ami alapjaiban rázta meg az egész kommunista rendet. 

Szuez: Egyiptom háborúja a francia-angol és izraeli hadsereggel. 

 

o II. arab-izraeli háború 1956. október 29.-november 7. A francia-angol csapatok 

megtámadták a Szuezi-csatorna övezetét az izraeli hadsereggel együtt miután Nasszer 

elnök államosította a csatornát. A nyugat nem akarta, hogy kicsússzon az ellenőrzése 

alól ez a nagyon fontos vizi után. Az amerikaiak azonban visszaparancsolták (eléggé 

megalázó módon) a nyugati és izraeli erőket, a szovjetek pedig atomfegyver 

bevetésével fenyegetőztek. Nem kívánta Eisenhower felrúgni a status quot a 

szovjetekkel a Közel-Keleten sem! 

 

   A korábbi Truman-doktrinát, amely a feltartóztatási politikát jelentette, felváltotta az 

Eisenhower-Dulles-doktrína, amely a visszafordítás és felszabadítás politikáját jelentette. A 

szovjetek lényegében 1956-ra teljesen kiegyenlítették az Egyesült Államok addig meglévő 

katonai erőfölényét, sőt a rakétatechnológia birtoklásával nőtt a szovjet hadipotenciál. 
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Hruscsovnak az igen kedvezőtlen geostratégiai helyzetből való kitörésre két út kínálkozott: 

rakétadiplomácia, és a rubeldiplomácia: 

RAKÉTADIPLOMÁCIA 

 A Szovjetunió komoly stratégiai hátrányban volt az amerikaiakkal szemben: területe 

sebezhető, nem védik óceánok; nincs támaszpontja az Egyesült Államok közelében. 

 Moszkva a rakétafegyverekben látta az ebbéli hátrányok leküzdését. (Koroljov 

vezetésével, a náci német kísérletekre alapozva folytak a kutatások.) Felépült Bajkonur a 

rakétakísérletek legfőbb központja. 

 1957. október: fellövik az első mesterséges műholdat, a Szputnyikot. Az Egyesült 

Államokban „Szputnyik-sokk” van: az oroszoknak van interkontinentális ballisztikus 

rakétája, Amerika többé nem sebezhetetlen. (1958-ban fellövik az első amerikai műholdat 

is.) 

 1961. április 12-én embert juttattak a szovjetek a világűrbe Jurij Gagarin személyében. 

Moszkva önbizalma igen csak megnőtt, és most már az amerikaiak tudományos-technikai 

megfogásáról, sőt lehagyásáról értekeztek.  

 

RUBELDIPLOMÁCIA: a gyarmati felszabadító mozgalmak, nyugatellenes megmozdulások 

pénzbeli támogatása (Afrika, Közép-Amerika, Ázsia) 

 

   Hruscsov nagymértékben nyitott a harmadik világ, az el nem kötelezett mozgalom tagjai 

felé: India, Afganisztán, Egyiptom. Ehhez segítségül a látványosan megjavult jugoszláv 

kapcsolatokat hívták. A Közel-Keleten és Észak-Afrikában a szovjetek elsősorban az arab 

államok mögé álltak, míg az amerikaiak Izraelt támogatták. Az amerikaiak tulajdonképpen a 

franciák és angolok közel-keleti pozíciót kívánták elfoglalni. 

 

1957 
o Európai közösségek Aláírják a Római Szerződést, amivel megalakul az Európai 

Közösségek, tovább mélyül az európai integráció. Az aláírók: Franciaország, NSZK, 

Olaszország, Benelux-államok. 

o Liverpoolban létrejön a XX. század legnagyobb hatású zenekara, a Beatles. 

 

1959 
o Camp Davidben Hruscsov-Eisenhower csúcstalálkozó. Berlin körül folyik a vita, az 

      Egyesült Államok továbbra sem hajlandó elfogadni a város megosztását. 

o Castro hatalomra kerül Kubában Fidel Castro vezette felkelő sereg megdönti a  

katonai diktatúrát Kubában, erősödik az amerikaellenesség, miután Washington 

ellenséges az új rendszerrel szemben. A szovjetek szemében felértékelődik Kuba, 

Washington lényegében a szovjetek karjaiba hajtja Castrot. 

 

1960 
o U–2-es gép lelövése Májusban a szovjet légierő Szverdlovszk közelében lelő egy   

amerikai kémrepülőgépet. Újabb bizonyíték a szovjet rakétatechnológia fejlődésére. 

o A franciák felrobbantják az első atombombájukat. De Gaulle Franciaország elvesztett  

nagyhatalmi státuszának visszaszerzésére törekszik. 
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   A szovjet-amerikai viszony az átmeneti enyhülés után minden eddiginél feszültebbé válik. 

Kezdődött ez az U-2-es lelövésével. Hruscsov az ENSZ-ben elmondott beszédében a gyarmati 

uralom alól felszabadult népek megsegítéséről beszélt, egyre szorosabbá vált a kapcsolat 

Kubával. A szárnyait bontogató francia különutas politika is felkeltette Moszkva figyelmét 

(Hruscsov Párizsban), ráadásul megromlott a kínai-szovjet viszony is. 1960 végén 

megválasztották az Egyesült Államok 35. elnökévé J.F. Kennedyt. A fiatal elnök nem ijed 

meg a szovjet fenyegetésektől, kész a legszigorúbban fellépni mindenféle terjeszkedési 

törekvéssel szemben. 

 

1961 
o A Disznó-öböli kudarc Miután Castro államosított minden kubai amerikai tulajdont,  

Washington kereskedelmi embargó alá vette Kubát. Április 17-én az amerikai  

tengerészgyalogosok sikertelen partra szállási kísérletet hajtottak végre a Disznó- 

öbölben. 

 

   A Kennedy-érában a tömeges megtorlás politikáját felváltotta rugalmas reagálás elmélete. 

Ez a katonai erők arányos, és a politikai célokkal egyeztetett bevetését jelenti. A nukleáris 

erők fejlesztése mellett beindult a hagyományos erők modernizálása is: speciális kommandók, 

zöldsapkások stb. A szovjetek minden eddiginél nagyobb erejű atomrobbantást hajtottak 

végre, Hruscsov az erő pozíciójából kívánt tárgyalni a fiatal elnökkel. Kuba mellett a másik 

feszültséggócot Berlin jelentette. 

 

o Hruscsov-Kennedy csúcs Bécsben Nincs egyezség Berlin ügyében, és Kuba is 

beárnyékolta a viszonyt. 

o Berlini fal Augusztusban a szovjetek lezárták az átkelőpontokat, majd megkezdődött a 

Fal építése Walter Ulbricht, német pártfőtitkár utasítására, hogy megakadályozzák a 

német menekülők nyugatra szökését. A Fal megépülésével Európa kettéosztottsága 

tartóssá vált, az Egyesült Államok nem vállalt egy háborús konfliktust Berlin 

kettéosztásának megszüntetéséért. A visszaszorítás politikája csak retorika maradt. 

1962 
o Kubai rakétaválság A Szovjetunió számára óriási stratégiai előnnyel járt volna, ha az 

amerikai partoktól alig 10 mérföldre rakétabázisokat telepíthet közvetlenül fenyegetve 

a keleti partot. Nyáron megkezdődött a rakéták telepítése a szigetre. Castro félt egy 

újabb amerikai támadástól (Egyiptom példája lebegett a szeme előtt.) Hruscsov 

egyértelmű kihívást intézett Washington felé, egyszerűen jobb alkupozíciókat akart, 

de közben radikálisan módosította a globális erőviszony rendszert. Kubával a 

nyomasztó amerikai fölényt akarta kiegyenlíteni Moszkva. 

Kennedy elnök teljes tengeri blokád alá vette október 24-től a szigetet. A szovjet 

hajók nem kísérleték meg a blokád áttörését, inkább visszafordultak. November 6-án 

megszületet a megállapodás: a szovjet rakétákat kivonják, az amerikaiak nem 

támadják meg Kubát. A világ nagyon közel állt egy végzetes atomháborúhoz. 

 

   A Szovjetunió komoly hátrányban volt a nukleáris fegyverek terén (5:1 az amerikaiak 

javára), és ráadásul éppen ebben az időben romlott meg a szovjet-kínai viszony is. Kína 

meghirdette a „nagy ugrás” politikáját, atomhatalommá kívánt válni. Másrészt Kínának nem 

tetszett, hogy a hruscsovi vezetés nyíltan bírálta a személyi kultuszt. A kínai-indiai 

határvillongásokban a szovjetek Indiát támogatják. 1963-ban nyíltan szakít a két kommunista 

nagyhatalom. 1964-ben Kína felrobbantja saját atombombáját. 
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D. Az első enyhülési szakasz 1963-1975 

 

   A kubai válság megmutatta, hogy a kibékíthetetlen ellentétek mellett egy fontos közös 

nevezője van a nagyhatalmi viszonynak: mindegyik el kívánja kerülni a nukleáris háborút. Az 

1962 után kialakult patthelyzet más politikát igényelt, mint azelőtt volt, a 

kompromisszumkeresés került előtérbe. A nagyhatalmak kölcsönösen respektálták egymás 

hatalmi övezeteit, és nem törekedtek azok megváltoztatására. A közvetlen szovjet-amerikai 

szemben állás áttevődött a harmadik világ országaiba, és közvetetté vált (katonai tanácsadók, 

fegyverszállítások, anyagi támogatás). Fontos volt viszont, hogy ezeket a helyi konfliktusokat 

állandó kontroll alatt tartsák a felek. Az enyhülés jele volt, hogy levették a „magyar-ügyet” az 

ENSZ napirendjéről. Moszkva fellélegezhetett, Washington pedig bizonyította, hogy a 

globális stratégiai érdekek fontosabbak a szabadság eszméjénél is. 

 

1963 
o Forró drót Június kiépítették a moszkvai Kreml és a washingtoni Fehér Ház között a 

közvetlen telefonos összeköttetést, hogy még véletlenül se okozhasson semmiféle 

félreértés végzetes háborút. 

o Atomcsend-egyezmény Franciaország kivételével a többi atomhatalom aláírta: csak a 

földalatti atomrobbantásokat engedélyezik. 

o Kennedy-gyilkosság Dallasban november 22-én lelőtték az elnököt. Valószínűleg Lee 

Harvey Oswald csak eszköz volt, nem magányos gyilkos. Kennedy halála elsősorban 

az enyhülési politikai ellenfeleinek állt érdekében. (Nem kell több fegyver, nincs jó 

üzlet!) Kennedy utóda Lyndon B. Johnson addigi alelnök lesz. 

1964 
o Kína viszonya teljesen elmérgesedik a Szovjetunióval. Miután önálló atomhatalommá 

vált Peking, a szovjeteket a két tűz közé kerülés veszélye fenyegette. Kínának komoly 

területi követelései is voltak Moszkvával szemben, és nem tetszett nekik a szovjet-

amerikai közeledés sem. Az évtized végén már több szovjet hadosztály állomásozott a 

Távol-Keleten, mint az európai részen! 

o Tonkini-incidens Augusztusban a Tonkini-öbölben vietnami őrnaszádok tűzharcba 

kerülnek amerikai rombolókkal. Az amerikai kongresszus felhatalmazza az elnököt 

Dél-Vietnam megsegítésére a kommunista északkal szemben. Az amerikai légierő 

bombázza az északi területeket, megkezdődött a vietnami háború. (1964-1975) 

o Hruscsov leváltása Már régóta készülődött a puccs Hruscsov ellen. A sztálinista elit 

nem bocsátotta meg a külpolitikai kudarcokat, a belső gazdasági problémákat. A párt 

új főtitkára Leonyid Brezsnyev lett. 

 

   A 60-as évekre a Szovjetunió kiegyenlítette a bipoláris aszimmetriát, ami fennállt az 

Egyesült Államokkal az 50-es évek eleje óta. 1968-ban aláírták az Atomsorompó-szerződést, 

amely nukleáris fegyverek elterjedését volt hivatva megakadályozni. 1969-ben érte el a 

legnagyobb mértéket az amerikai haderő Vietnamban, de a Szovjetunió ebbe a konfliktusba 

érdemben nem tudott beavatkozni, egyszerűen nem volt meg hozzá a megfelelő ereje. 

Komoly háborúellenes mozgalom robban ki Amerikában, diáklázadások, tüntetések. A 

helyzetet tovább mérgesíti Martin Luther King (fekete polgárjogi harcos), és Robert 

Kennedy szenátor meggyilkolása. Európában, Párizsban vannak a legnagyobb 

megmozdulások. A Közel-Keleten, és a szovjet táboron belül is tovább nőnek a feszültségek, 

a hatalmi vetélkedés. 
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1967  
o III. arab-izraeli háború június 5-10. Ez volt az ún. 6 napos háború, melynek során az 

izraeli hadsereg stratégiai pontokat foglalt el Szíriával és Egyiptommal szemben: 

Golán-fennsík, Sínai-félsziget, Ciszjordánia, Jeruzsálem. Hozzáláttak a megszállt 

területeken a zsidó telepek létrehozásához. Néhány évvel korábban alakult meg a 

Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ, vez.: Jasszer Arafat), amely fegyveresen 

is felveszi a harcot az izraeli katonákkal a palesztin területeken. 

1968 
o Prágai tavasz Az év elején komoly reformok indulnak meg A. Dubček, az új főtitkár 

vezetésével az „emberarcú szocializmus” érdekében. Moszkva augusztus 21-én a VSZ 

öt tagállamának részvételével megszállja Csehszlovákiát, és véget vet a reformoknak. 

Az ügy nagy visszhangot nem kelt nyugaton, szovjet belügyként kezelik. A 

csehszlovákiai beavatkozás révén megszületik a Brezsnyev-doktrína: nem lehet 

megengedni, hogy bárki is megbontsa a tábor egységét, ez ellen közösen kell fellépni 

a „testvéri” országoknak. 

1969 
o Ember a Holdon Július 21-én az Apolló-11 legénységének két tagja Neil Armstrong 

és Edwin Aldrin a Hold felszínére lép. „Kis lépés ez az embernek, de nagy lépés az 

emberiségnek.” 

 

   Az általános enyhülési folyamatot sem Vietnam, sem Csehszlovákia nem tudta 

megakasztani, legfeljebb csak késleltette. Brezsnyev leállította a maradék reformokat is, 

melyeket Hruscsov indított el, de ez a szovjet-amerikai viszonyban nem érződött. Stratégiai 

partnerséggé érett a francia-német közeledés (De Gaulle és Adenauer kancellár). A francia 

elnök ellensúlyt akart az angol-amerikai túlzott befolyás ellen a NATO-ban és Európában is. 

Párizs kilépett a NATO katonai szervezetéből, és a keleti nyitás jegyében szorosabbra fűzte a 

kapcsolatokat Moszkvával is. 1966-ban megindult Kínában az ún. kulturális forradalom, 

melyet Mao a Szovjetunióval való szembefordulásra, és saját hatalmi bázis kiépítésére 

indított el. 

   1969-ben megindultak a leszerelési tárgyalások (SALT-Strategic Arms Limitation Talks) 

Helsinkiben. Ebben az évben Willy Brandt lett az NSZK kancellárja, aki meghirdette az új 

német keleti politikát (neue Ostpolitik). Adenauer, a volt kancellár nyitott nyugat felé 

(Franciaország, Izrael), addig Brandt kelet felé: elismeri a német-lengyel határt, találkozik az 

NDK vezetőivel, 1971-ben egyezményt írt alá Nyugat-Berlinről, 1972-ben pedig 

alapszerződést kötött az NDK-val. A két német állam kölcsönösen elismerte egymást, majd 

felvették őket az ENSZ-be is. A német kérdés a 70-es évekig a nagyhatalmaktól függött, 

viszont az NSZK erre az időszakra gazdasági nagyhatalom lett. Az enyhülési politika egyik 

kulcsa. 

   1968-ban új elnöke lett az Egyesült Államoknak, Richard Nixon személyében. 

Külügyminiszterével, Henry Kissingerrel szintén az enyhülési politikát támogatták. A közös 

pontokat, a megegyezés keresésére helyezték a hangsúlyt. A leglátványosabban Kína felé 

nyitottak. Ezzel próbálta Nixon a Szovjetuniót nagyobb engedményekre bírni. Moszkva ennek 

ellensúlyozására Indiával fűzte szorosabbra a kapcsolatokat.  

 

1971 
o „Pingpong diplomácia” A kínai vezető, Csou En-laj fogadta az amerikai asztalitenisz 

csapat tagjait, két hónap múlva Kissinger titkos úton Pekingben járt. Nem sokkal 

később Tajvant kizárták, Kínát felvették az ENSZ-be. 
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1972 
o Nixon kínai útja Partneri viszony a két ország között, együttműködés, Tajvan 

esetében nincs egyetértés. 

o Brezsnyev-Nixon csúcstalálkozó Moszkvában először jár amerikai elnök. Aláírták a 

SALT-I. megállapodást: a rakéták, bombázók, tengeralattjárók számának 

befagyasztásáról. A Szovjetuniót ténylegesen elismerték világhatalomnak. 

o Watergate-botrány Washingtonban, a Demokrata Párt választási irodáiban 

(Watergate-épület) lehallgató készülékeket szerelnek fel ismeretlenek, az egyik Nixon 

választási csapatának tagja. Az elnök megpróbálja minden eszközzel akadályozni a 

vizsgálóbizottság működését. 

1973 
o IV. arab-izraeli háború október 6-24. „Jóm-Kipur” az Engesztelés Napján támadta 

meg a zsidó államot Egyiptom és Szíria. Az izraeli hadsereg gyors ellentámadása 

patthelyzetet eredményezett. A szovjetek Egyiptomot, az amerikaiak Izraelt 

támogatták, majd közvetítettek a két fél között. Az arab országok viszonyt az olajár 

emelésével válaszoltak a Nyugat kihívására. 

o 1. Olajárrobbanás Kuvaitban bejelentették a kőolajtermelő arab országok (OPEC), 

hogy addig csökkentik a kőolaj kitermelését, amíg az izraeli hadsereg ki nem vonul a 

megszállt területekről. Olajembargó Izrael nyugati támogatói ellen. Az arabok 

kimozdították a holtpontról a közel-keleti ügyet, az ismét a világpolitika 

középpontjába került. Az olajválság hatalmas károkat okozott (áremelkedés, 

kiszolgáltatottság, gazdasági válság). 

o A Párizsban aláírt egyezmény értelmében az amerikai csapatokat kivonják 

Vietnamból, a vietnami háború Washington számára befejeződik. 

 

   Kissinger, amerikai külügyminiszter teljesen új alapokra helyezi a nagyhatalmi politizálást. 

A leszerelési tárgyalások folytatása mellett nem elszigetelni igyekszik a Szovjetuniót, hanem 

a kölcsönösen előnyös együttműködés formáit keresi. Az olajárrobbanása miatt gazdasági 

pangás vonzóvá tette a szocialista blokk országait, ráadásul itt is komoly gazdasági reformok 

kezdődtek. Az 1975-ben, Helsinkiben konferencián elfogadott záródokumentumban 

fogalmazták meg a békés egymás mellett élés politikáját. Emellett a tudományos, gazdasági, 

technikai együttműködést is szorgalmazták. A szovjet-amerikai űrprogram, a Szojuz-Apolló 

ezt a célt szolgálta már. A gazdasági híd építésében a két tábor között a meghatározó szerepet 

az NSZK játszotta. 

 

 

E. Az ellentétek újbóli kiéleződése 1975-1979 

 

Az ellentétek kiéleződésének több oka is volt: 

 Helsinki nem felszámolni, hanem csak stabilizálni akarta a kelet-nyugati szembenállást. 

 A hidegháborús rendszer megreformálhatatlan volt! 

 A Szovjetuniót megbízhatatlan partnernek tartották, amely csak szavakban elkötelezett. 

 Az együttműködés-közeledés párhuzamosan zajlott az elrettentés politikájának a 

fenntartásával. 

 A Szovjetunió 1975 után sem tanúsított önmérsékletet, egyre agresszívebben lépett fel a 

harmadik világban. 

 A keleti tábor azt a téves következetést vonta le, hogy az olajárrobbanás nem fogja őket 

érinteni. Míg a Nyugat tönkre megy, addig a szocialista blokk fejlődik. 
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   1974-ben Nixon elnök kénytelen volt lemondani a Watergate-botrány miatt, utóda Gerald 

Ford lesz, aki tovább folytatta a párbeszédet a szovjetekkel. Ő lesz az, aki befejezi a vietnami 

háborút is. Vietnam komoly presztízsveszteséget okozott Washingtonnak, amit Moszkva 

igyekezett kihasználni. Mialatt Amerika háborúzott addig a szovjetek fejlesztették gőzerővel a 

hadseregüket. A szovjet Grecsko marsall a Vörös Hadsereg globális expanzióját hirdette meg. 

A Vörös Flotta megjelent mindenhol a világtengereken, ahol addig csak az amerikai flotta 

volt egyeduralkodó (repülőgép-hordozók, tengeralattjárók, nagy hatótávolságú repülőgépek-

AN-26, IL-76). Amerikát sokkolta, hogy Kuba és Angola, illetve Etiópia között milyen 

méretű légihidat tudtak kiépíteni a szovjetek. A lendületes szovjet terjeszkedés Afrikában a 

kissingeri megegyezéses diplomácia végét is jelentette: Angola, Mozambik, Etiópia, Bissau-

Guinea szovjet befolyású országok lettek.  

   A Szovjetunió kitört a védelmi gyűrűből, a stratégiai helyzete jelentősen megváltozott. 

Fenyegetőleg megjelent Afrika, a dél-atlanti térség, Ázsia stratégiai pontjain. Nyugat-Európa 

volt a legszorongatottabb helyzetben: a Vörös Hadsereg a szárazföld felől, a Vörös Flotta 

pedig most már a tengeren jelentette a legnagyobb veszélyt. Óriási erőfeszítéseket tett 

Moszkva a tengeri haderő fejlesztésére is: megépült az első anyahajó, a Kijev; illetve beindult 

a tengeralattjárók fejlesztése is. 

   A szovjet terjeszkedés nem csak Afrikában volt látványos, hanem az egyik legfontosabb 

területen, a Közel-Keleten is: Szíria, Egyiptom, Líbia, PFSZ támogatása. Nagyon komoly volt 

az előretörés a Távol-Keleten is. Az amerikai hadsereg vereséggel távozott Vietnamból, nem 

sokkal később a kommunista Vietnam szovjet segítséggel lerohanta Kambodzsát, amely 

szintén átvette a kommunista rendszert. (Dominó-effektus) Ráadásul a Szovjetunió 

rendelkezett hatalmas mennyiségű kőolajjal is, ami ekkor a legfontosabb stratégiai cikk volt. 

A katonai verseny mellett Moszkva állta a tudományos versenyfutást is: folytatódott a Szojuz-

program, megkezdték egy állandó űrállomás telepítését. A szovjetek nagyban hozzásegítették 

Kína nagy ellenfelét, Indiát ahhoz, hogy saját atombombája legyen. 1976-ban meghalt Mao 

Ce-tung, véget ért a „kulturális forradalom”. A maoisták vezéreit (négyek bandája) 

kivégezték. Az új pártvezető, Teng Hsziao-ping modernizációs elképzelései, nyitása a 

Nyugat felé az Egyesült Államok felé közelítették az országot. 

 

1975 
o Helsinki Záróokmány A Helsinkiben zajló biztonsági és együttműködési konferencia 

záró mozzanataként 33 európai ország, és Kanada illetve az Egyesült Államok aláírta a 

békés egymás mellett élés chartáját. Garantálták az európai status quot és az emberi 

jogokat is (papíron).  

 

   A demokrata párti Jimmy Carter az elnökválasztáson legyőzi Fordot 1976 végén. Carter 

politikája mindenképpen váltást jelent. Az elnök és külügyminisztere, Z. Brzezinski már 

elvetette a kissingeri, többpólusú világrend támogatását, és helyette csak két háromszögben 

gondolkodott: Szovjetunió-Kína-Egyesült Államok, és Egyesült Államok-Japán-Nyugat-

Európa. Ismét az erőpolitika került előtérbe az agresszíven terjeszkedő Szovjetunióval 

szemben. 

   Az 1973-as után 1979-ben újabb kőolajárrobbanás következett be, amely teljesen átrendezte 

a világgazdaságot. Ennek komoly hatásai lettek: lassuló gazdasági fejlődés, munkanélküliség, 

magas infláció, üzemanyag-korlátozás. A válság a Nyugat mellett a keleti blokkot is 

hátrányosan érintette, a nyugati országok azonban viszonylag gyorsan megtalálták a választ: 

robottechnika alkalmazása, chipek, informatika, takarékosság.  A tervezés, és végrehajtás 

legfőbb szempontjainak összehangolására megalakították a világ hét legfejlettebb országát 

tömörítő szervezetet, az ún. G7 csoportot: Egyesült Államok, Japán, Kanada, NSZK, Nagy-

Britannia, Franciaország, Olaszország vezetői.  
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   A 80-as évektől ismét gazdasági konjunktúra volt jellemző Nyugaton, egyre gyorsuló 

ütemben fejlődtek ezen országok, míg a keleti blokk folyamatosan leszakadt, nem tudott úrrá 

lenni a kőolajsokkon. A Szovjetunió is egyre több pénzt volt kénytelen elvonni a gazdaság 

egyéb területeiről, hogy a pénzt a fegyverkezési versenyre fordíthassa. 

   Carter elnök kezét egyelőre megkötötte a Vietnam-szindróma, de mindenképpen lépni 

kellett a veszélyes szovjet előretörés láttán. 1979-re készen állt egy nagyon komoly 

fegyverkezési program. Hiába folytak a SALT-II. tárgyalások, azok amúgy is csak a támadó 

stratégiai fegyvereket érintették. Aláírták a SALT-II. megállapodást Carter és Brezsnyev, de 

sohasem ratifikálták azt. Az Egyesült Államok arra készül, hogy belehajszolja egy olyan 

fegyverkezési versenybe a Szovjetuniót, amit már annak igen gyenge gazdasága nem bír el. 

Ezt azonban már egy nagy formátumú amerikai elnök, Ronald Reagan fogja levezényelni. 

 

1979 
o Kína amerikai elismerése Az év elején az Egyesült Államok, miután rendezte 

viszonyát a kommunista Kínával, felveszi az országgal a teljes körű diplomáciai 

kapcsolatokat. Tajvannal megszakít minden hivatalos viszonyt Washington, de 

továbbra is komoly anyagi eszközökkel támogatja a szigetországot. (Felfegyverzi, 

hogy Kínát sakkban tarthassa.) 

Teng Hsziao-ping vezetésével beindul a gazdasági reform: a piacgazdaságot 

megkezdik kiépíteni Kínában. Az egypártrendszer, és az emberi jogok semmibe vétele 

marad. 

o Irán Egy forradalom elűzi Reza Pahlavi sahot az országból, és helyette a korábbi 

száműzött vallási vezető Khomeini ajatollah vezetésével megalakul az Iráni Iszlám 

Köztársaság. Az első komoly teokratikus állam jött létre a Közel-Keleten, amely 

olajban rendkívül gazdag. 

o Camp David Carter elnök közvetítésével Begin izraeli miniszterelnök és Szadat 

egyiptomi elnök békeszerződést írnak alá az elnöki nyaralóhelyen. Izrael rendezi 

viszonyát egyik ősellenségével. 

o Nicaragua A kegyetlen közép-amerikai diktatúrát megdönti a nicaraguai nép, és az új 

vezetés Kubához, illetve a Szovjetunióhoz közeledett Daniel Ortega vezetésével. 

Mindez újabb komoly kihívást jelentett Washington számára. 

o NATO kettős határozata Mivel a szovjetek Közép-Kelet-Európába SS-20-as közepes 

hatótávolságú nukleáris rakétákat telepítettek, amelyek Nyugat-Európát fenyegették, 

ezért a NATO úgy döntött, hogy négy év alatt 464 földi indítású MX cirkálórakétát, 

és 108 Pershing-II-es közepes hatótávolságú rakétát telepít az NSZK, Olaszország, 

Nagy-Britannia, Hollandia és Belgium területére. Ezen kívül B-1-es stratégiai 

bombázókat hoztak át amerikai támaszpontokról Nagy-Britanniába, és Trident-2-es 

tengeralattjárókat. 

A NATO egy 15 évre szóló fegyverkezési programot fogadott el, és Carter javaslatára 

évente 3%-kal növelték a katonai kiadásaikat a tagországok. Felpörgött a 

fegyverkezési verseny. 

o Afganisztán szovjet megszállása Az év végén a belső hatalmi vetélkedést kihasználva 

a szovjet hadsereg megszállta Afganisztánt, és egy kommunistabarát bábkormányt 

segített hatalomra. Ezzel óriási kihívást intézett Washingtonhoz, hiszen veszélyesen 

közel került a Perzsa-öbölhöz, és az Indiai-óceánhoz is a Vörös Hadsereg. 
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F. A „kis hidegháború” 1979-1985 

 

   Az 1977-es évek végén egy komoly konzervatív hullám söpört végig a nyugati politikai 

rendszereken. A két meghatározó, kiváló felkészültségű politikus határozza majd meg ennek a 

konzervatív politikának az arculatát: Margaret Thacher brit miniszterelnök, és Ronald 

Reagan amerikai elnök. A Carter-doktrína még az olajforrások védelmét hirdette meg az 

Öbölben, az amerikai befolyás fenntartását a kőolaj lelőhelyek körül. „A Perzsa-öböl 

fenyegetése, az Egyesült Államok elleni támadás!” A gazdasági kapcsolatok visszafejlesztését, 

a katonai demonstráció erősítését kezdeményezte, bojkottálta a moszkvai olimpiát. 

   Reagan elnök új doktrinát fogalmazott, offenzív kül- és katonapolitikát követett. Fő célja az 

volt, hogy visszaszerezze az Egyesült Államok vitathatatlan katonai vezető szerepét, és 

visszaszorítsa a globális szovjet katonai terjeszkedést. Hatalmas katonai költségvetés készült, 

amit elsősorban a szociális, egészségügyi, oktatási kiadások megnyirbálásával, és 

adóemeléssel értek el. Hatalmas léptekben indult meg az űrtechnológia katonai célú 

fejlesztése. Reagan-doktrína: az elrettentés helyett a korlátozott nukleáris háború is 

elképzelhető, és az Egyesült Államok nem mond le arról, hogy elsőként nem vet be 

atomfegyvert. 

1980 
o Irak-iráni háború Kirobban a nyolc évig tartó irak-iráni háború, melyben Szaddam 

Husszein iraki rendszerét nagymértékben támogatja a Nyugat és az Egyesült Államok 

az iszlám köztársaság, Irán ellen. Óriási a pusztítás, eredmény nincs, de a kőolaj ára 

igen labilissá válik. 

o A lengyel Szolidaritás szakszervezet Lech Walesa vezetésével Gdanskban megalakult 

a Szolidaritás szakszervezet, amely a keleti blokkon belül az első demokratikus 

szakszervezet volt.  

1981 
o Columbia űrrepülőgép Április 12-én, napra pontosan Gagarin űrrepülése után 20 

évvel fellőtték az első amerikai űrrepülőgépet, a Columbiát. 

o Merénylet II. János Pál pápa ellen Rómában Ali Ağca török merénylő több lövéssel 

életveszélyesen megsebesítette a pápát. A merénylet mögött valószínűleg a KGB és a 

bolgár titkos szolgálat állt. (A pápa lengyel volt, többször megnyilatkozott politikai 

kérdésekben is!) 

o Rendkívüli állapot Lengyelországban Wojchiech Jaruzelski tábornok a fenyegető 

gazdasági és politikai anarchiára hivatkozva rendkívüli állapotot, és statáriumot 

vezetet be Lengyelországban. Letartóztatások és internálások következtek. (A 

szovjetek nem kockáztattak volna meg egy katonai beavatkozást: lengyel ellenállás, 

német katonai részvétel, magyar távolmaradás – nagy a rizikófaktor!) A Szolidaritást 

betiltják 1982-ben. 

1982 
o V. arab-izraeli háború  A legveszélyesebb helyi háborús góc a Közel-Kelet. Az izraeli 

hadsereg megszállta Dél-Libanont, amely a PFSZ-nek adott támaszpontokat ahonnét 

támadni tudta Izraelt. Az Egyesült Államok közvetlenül katonailag is támogatja 

Izraelt. 
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   Reagan komolyan gondolja a nukleáris fenyegetést. Egy nyilatkozatában a Gonosz 

Birodalmának nevezi a Szovjetuniót. Visszatért több tekintetben az 50-es évek háborús 

retorikája. Igen kemény feltételeket támasztott a legkisebb engedményért is cserébe. Javasolta 

a „nullamegoldást”: a szovjetek szereljék le az összes közepes hatótávolságú rakétát, akkor ők 

eltekintenek az európai telepítéstől.  

1982-ben meghalt Brezsnyev, utóda a volt KGB-főnök, a szovjetek nagykövete 1956-ban 

Budapesten, Jurij Andropov lett. Ő sem támogatja a megegyezéses politikát. 

 

1983 
o A Csillagháborús Terv Reagan elnök Teller Ede sugalmazására dönt a Stratégiai 

Védelmi Kezdeményezés (SDI-program) végrehajtása mellett. Ez nem más, mint a 

világűrbe telepített, lézertechnológiára épülő rakétaelhárító rendszer. Reagan azt 

remélte, hogy az amúgy is gyenge lábakon álló szovjet gazdaság nem bírja a versenyt, 

és ebbe bele fog rokkanni. Az elnök az amerikai 5. flottát a Diego Garcia 

támaszpontra, az Indiai-óceánra vezényelte ellensúlyozandó az afganisztáni szovjet 

jelenlétet. A következő évben az első sikeres SDI-kísérletet végrehajtják: 160 km-es 

magasságban lelőttek az amerikaiak egy interkontinentális rakétát. 

o Grenada Az amerikai tengerészgyalogosok partra szálltak a kis karibi országban, 

hogy megdöntsék a Kuba-barát rendszert. 

 

   Reagan elnököt 1984-ben újraválasztották, ez a konzervatív politika, és a kemény 

szovjetellenes fellépés folytatását jelentette. Moszkvában meghalt Jurij Andropov főtitkár, 

utóda Antonyin Csernyenko lett, aki kevésbé volt hajlandó a reformokra, inkább a 

brezsnyevi irányvonal képviselője. A szovjet gazdaság az SDI jelentette kihívásra már nem 

tudott érdemben reagálni. Óriásiak voltak a katonai kiadások, a nemzeti jövedelem 15%-át 

fordították fegyverkezésre! Ez hatalmas pénzeszközöket vont el a gazdaság többi szektorától, 

a szovjet gazdaság lemaradása tovább nőtt, az életszínvonal látványosan zuhanni kezdett. 

   A britek 1984-ben megegyeztek Kínával Hongkong jövőjét illetően, ami kisebbfajta 

szenzációnak számított a feszült helyzetben: Kína fennhatósága alá kerül Hongkong 1997-

ben! 

 

 

G. A hidegháború befejezésének előkészítése 1985-1989 

 

   Reagan elnök igen kemény politikája nagymértékben visszaszorította a Szovjetunió 

terjeszkedését, sőt egyértelművé tette az Egyesült Államok vitathatatlan világelsőségét. 1985. 

márciusában meghalt Csernyenko főtitkár, utóda Mihail Gorbacsov lett. Ő több 

szempontból teljes váltást jelentett: szokatlanul fiatal volt a többi főtitkárhoz képest, egy 

teljesen új politikát hirdetett meg, amit a világ peresztrojka (átépítés), és glasznoszty 

(nyitottság) néven ismer. Kína a gazdasági reformoknak köszönhetően igen dinamikusan 

fejlődött, kezdte utolérni a Szovjetuniót. Afganisztán egyre inkább a szovjetek „Vietnámja” 

lett, a fejlődő országoknak nyújtott támogatásokat sem bírta már tartani a nagy beteg szovjet 

gazdaság. Kimondható: a Szovjetunió stratégiailag erején felül, túlterjeszkedett. 
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Reagan elnök taktikája: 

 Tovább folytatni a Csillagháborús tervet, amire a szovjetek már érdemben nem tudnak 

válaszolni. 

 Addig folytatni a fegyverkezési versenyt, amíg a szovjet gazdaság teljesen bele nem 

rokkan. 

 Az erő pozíciójából tárgyalni a leszerelési alkukon. 

 Csak akkor belemenni egy szovjet-amerikai csúcstalálkozóba, ha annak konkrét, érdemi 

eredményei vannak. 

 A tudományos kutatásban- fejlesztésben szintén versenyre kényszeríteni az ellenfelet. (A 

szovjetek még 1987-ben elkészítik a Buránt, saját űrsiklójukat, de az űrrepülőgép 

programnak nem volt már folytatása.) 

 

 Gorbacsov kényszerhelyzete: 

 A fenyegetés helyett a békés egymás mellett élés, és az elégséges védelem kerül előtérbe. 

 Mindenáron meg kellett fékeznie a fegyverkezési versenyt, mert a Szovjetunió tovább 

nem bírta volna. Tehát: komolyan el kell kezdeni a leszerelési tárgyalásokat, és a lehető 

legtovább kell elmenni (elégséges védelem). 

 Meg kell szabadulni a felesleges, és tarthatatlan szövetségesektől: főleg afrikai államokról 

van szó. 

 Ki kell vonulni Afganisztánból, minél előbb. 

 Az amerikaiak űrpajzsa óriási stratégiai előnyhöz juttatta volna Washingtont, amit a 

Szovjetunió már nem tudott volna kompenzálni. Minél előbb el kellett érni, hogy az 

amerikaiak adják fel a Csillagháborús terveket. 

 Igen komollyá váltak a Szovjetunió belső, etnikai és vallási ellentétei. A Baltikum népei is 

egyre többször beszéltek függetlenségről. 

 

1985 
o Gorbacsov-Reagan csúcs Genfben A szovjet pártfőtitkár mellett új külügyminiszter 

is van, Eduard Sevardnadze személyében, aki rugalmas tárgyalónak bizonyul. 

Genfben sokat kell engednie a szovjet vezetőnek, hogy belpolitikai helyzetét 

megszilárdítsa. Lényegében elfogadta Reagan elnök „nullamegoldás” javaslatát. A két 

államférfi bejelentette azt is, hogy ezentúl évente tartanak csúcstalálkozót. 

1986 
o Gorbacsov főtitkár hivatalosan is meghirdeti a peresztrojka és glasznoszty politikáját. 

o A tudományos katasztrófák éve: a felszállás után nem sokkal felrobban a Challenger 

amerikai űrrepülőgép, Csernobilban felrobban az atomerőmű 4. blokkja – a 

legnagyobb nukleáris baleset az erőművek történetében. 

o Gorbacsov-Reagan csúcs Reykjavíkban A felek megegyeztek az ún. INF-szerződés 

előkészítéséről. (Intermediate Range Nuclear Forces – a közepes hatótávolságú 

nukleáris rakéták megsemmisítéséről szóló okmány) 

1987 
o Gorbacsov-Reagan csúcs Washingtonban A két politikus aláírta Washingtonban az 

INF-szerződést. A Szovjetunió és az Egyesült Államok partneri viszonyt igyekszik 

kiépíteni egymással. 

o Reagan elnök a Fal ledöntését ajánlotta nyugat-berlini beszédében Gorbacsovnak 

 

 

 

 

. 
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1988 
o Megkezdődik a szovjet csapatok kivonása Afganisztánból, a kivonás 1989-re 

fejeződött be. 

o Reagan-Gorbacsov csúcs Moszkvában Először jár amerikai elnök a Szovjetunióban. 

További leszerelési megállapodásokat ír alá a két fél. 

o Ronald Reagan utóda az elnöki székben George Bush lesz. 

1989 
o Első demokratikus kormány Lengyelországban törvényesítik a Szolidaritás 

szakszervezetet, illetve a kommunista párt elismeri a pluralizmust. A keleti blokkban 

elsőként alakul nem kommunista kormány. 

o Tienanmen téri mészárlás A Gorbacsov látogatás után június 6-án a Pekingi 

Tienanmen téren diákok ezrei tüntetnek az emberi jogok érvényesítése, a demokrácia 

érdekében. A hadsereg kegyetlenül vérbe fojtja a megmozdulást. Az új kínai főtitkár, 

a mérsékelt Csiang Cö-min lesz. 

o Az ún. Páneurópai Piknik A Sopron mellett rendezett ünnepségen először nyitják 

meg a Vasfüggönyt, ahol több ezer keletnémet állampolgár szökött át Ausztriába. 

o A magyar nyugati határ megnyitása Németh Miklós kormánya úgy dönt Nagy Imre 

és mártírtársai újra temetése után nem sokkal, hogy szeptember 11-én megnyitja a 

magyar-osztrák határt a keletnémet menekültek előtt. A Vasfüggöny lebontása óriási 

lavinát indított el. 

o A Berlini Fal leomlása Októberben Gorbacsov főtitkár még együtt ünnepelt a 

kommunista vezetőkkel, Honeckerrel és a többiekkel. Nem sokkal később, még ebben 

a hónapban Honecker távozik a legfőbb vezetői posztokról. Novemberben 

megnyitották a tüntetések hatására Berlini Falat, és az NDK-NSZK határt is. 

december 22-én hivatalosan is megnyílik a Brandenburgi Kapunál lévő átkelő. 

o Prágai bársonyos forradalom Novemberben a már régóta tartó mindennapos 

tüntetések hatására lemond Prágában a kommunista vezetés, megkezdődik 

Csehszlovákiában is a demokratikus rendszer kiépítése.  

o Bush-Gorbacsov csúcs Máltán Gorbacsov egyértelművé teszi, hogy az amerikai 

gazdasági támogatásért, a reformok segítéséért cserében lemond a Közép-Kelet-

Európa feletti uralomról. A két vezető a hidegháború korát lezártnak tekintette. A 

következő évben Gorbacsov Nobel-békedíjat kapott. 

o Panamai amerikai partraszállás Az amerikai tengerészgyalogosok partra szállnak a 

kicsi, ám de nagyon fontos helyen fekvő országban, és elfogják annak diktátorát, 

Manuel Noriega tábornokot. 

o Romániai forradalom Decemberben Temesvárott, a magyar lelkész Tőkés László 

elhurcolását több ezres tüntető tömeg megakadályozza. Az ellenállás nem sokára a 

Ceausescu-rendszer elleni forradalom kiinduló pontja lesz. December 25-én kivégzik 

a diktátort és feleségét. 
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H. A bipoláris rend vége, új kihívások 1990-2005 

 

A hatalmi felállás fejlődése: 

 A II. világháború után óriási aránytalanságok, a Szovjetunió elzárkózik a Vasfüggöny 

mögé. Megszűnt a korábban évszázadokon át létező többpólusú biztonsági rendszer. 

(Több nagyhatalom egyszerre alkotta meg az egyensúlyt.) 

 Moszkva igyekezett az egyensúly elérésére, ami a hidegháborús versengést eredményezte. 

 A 60-as évekre kialakult egy viszonylagos egyensúly, amelyre már egyfajta kooperációt 

fel lehetett építeni. 

 A 70-es években a brezsnyevi terjeszkedő, agresszív politika ezt az együttműködést 

felszámolta. Egyre inkább előtérbe kerültek az ázsiai országok, mint a bipoláris hatalmi 

rend ellenfelei, kiegyensúlyozói: Japán, Kína és India. 

 A 80-as évek elején ez eredményezte a „kis hidegháborút”. Reagan erőteljes, és kemény 

politikája visszaszorította a szovjet hatalmi törekvéseket, sőt az Egyesült Államokat az 

egyedüli szuperhatalommá tette. Új kihívások jelennek meg a hatalmi politikában: 

nemzetiségi problémák, vallási ellentétek, terrorizmus, a szegénység okozta elkeseredés. 

 

   Egyelőre azonban a világ még a hidegháborúból örökölt problémák megoldásán dolgozott: 

német egyesítés, kelet-közép-európai országok demokratizálása, Jugoszlávia szétesésének 

megállítása, a dél-afrikai fajüldöző rezsim megbuktatása, a közel-keleti probléma. 

 

1990 
o Jugoszlávia széthullása Megkezdődik a délszláv állam széthullása. A tagországok, 

Szerbia kivételével csak egy laza államszövetséget akarnak. Slobodan Milošević a 

szerb elnök megpróbálja újjászervezni a már csak nevében létező délszláv államot, 

szerb dominancia alatt. 

o Balti államok kilépnek a Szovjetunióból Először Litvánia, majd Lettország és 

Észtország is bejelenti függetlenségét, amit Gorbacsov nem ismer el (csak 1991. 

szeptemberben), akit a Szovjetunió első elnökévé választottak korábban. Megkezdődik 

a Szovjetunió széthullása, a tagállam sorra nyilvánítják ki függetlenedési szándékát. 

Többek között Oroszország is, mely államtanácsának elnöke Borisz Jelcin lesz. 

o Kuvait lerohanása Irak augusztus 2-án lerohanja a kicsiny, de olajban nagyon gazdag 

Kuvaitot. Szaddam Husszein nyílt kihívást intéz a Nyugat felé ezzel. A Carter-

doktrína („Az Öböl elleni támadás, az Egyesült Államok elleni támadás is egyben.”) 

értelmében az Egyesült Államok kemény megtorlással fenyeget. A Szovjetunió már 

nem tud beleszólni ekkora méretű erődemonstrációba, pedig a közvetlen 

szomszédságában zajlanak az események. Az amerikaiak hatalmi fölénye 

nyomasztóvá kezd válni. 

o A német államszerződés aláírása Moszkvában az NSZK, NDK, Egyesült Államok, 

Szovjetunió, Nagy-Britannia és Franciaország (4+2-es tárgyalások) aláírja a német 

újraegyesítés részletei tisztázó szerződést, amely egyben a II. világháborút lezáró 

békeokmány is. Előbb döntenek a pénzügyi unióról a két német állam között, majd 

október 3-án megvalósul a teljes politikai unió is, Németország 45 évig tartó 

megosztottsága megszűnik. 

o Lech Walesa, a Szolidaritás vezetője lesz Lengyelország köztársasági elnöke. 
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   A Szovjetunió széthullása komoly biztonsági kockázattal járt a nyugati hatalmak számára is. 

Először azért, mert Moszkva nem akarta elengedni köztársaságait (főleg a baltiakat), és 

hajlandó volt katonai erőszakhoz is folyamodni: légi deszantosok bevetése Litvániában. A 

másik fő biztonsági kockázat az atomfegyverek illetéktelen kezekbe való kerülése volt, illetve 

az, hogy az ellenőrizetlenül maradt tagköztársaságok, amelyek közül több muzulmán volt (!), 

kiadnak atomfegyver előállítására alkalmas eszközöket, vagy alapanyagokat. Irak, Irán, 

Észak-Korea számított ezen a téren a legfőbb célországnak. 

   Közben megindult a megszállt közép-európai országokból a Vörös Hadsereg egységeinek 

kivonulása: Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország. Ez elsősorban szociális 

feszültségeket jelentett, hiszen több százezer katona és családtagjaik tértek haza, akiknek 

munkát és otthont kellett volna biztosítani.  

   A NATO-t túl gyorsan, és meglepetésszerűen érték a változások, és kezdetben a régi status 

quo fenntartására törekedtek: a Szovjetunió, vagy Jugoszlávia egyben tartása. 

   

1991 
o 1. Öböl-háború 1991. február-április Az amerikai hadsereg (ENSZ koalíció élén) 

megindítja az ún. Sivatagi Vihar nevű hadműveletet Kuvait felszabadítására. A 

Szövetségesek azonban Bagdad előtt megállnak, nem döntik meg Szaddam Husszein 

rendszerét. (Irakot ellensúlynak szánják Iránnal szemben.) Az április 6-án aláírt 

fegyverszüneti megállapodással véget érnek a hadműveletek. 

o Az apartheid-rendszer felszámolása Dél-Afrikában eltörölnek minden olyan törvényt, 

ami a faji megkülönböztetést szolgálja. Jogilag a fekete lakosság egyenlővé válik a 

fehér kisebbséggel. A feketék mozgalmának vezére Nelson Mandela. 

o Bonn helyett az egyesített Németország fővárosa Berlin lett. Ez mindenképpen 

politikai jelzés a németek részéről. Az érzelmi vonatkozások mellett egy nagyon 

fontos üzenete van a ténynek: Berlin sokkal közelebb van Közép-Európához, mint 

Bonn. Németország ismét komoly tényező kíván lenni a korábban sokáig hatalmi-

befolyási övezetének számított térségben. (A német tőke már évtizedek óta 

meghatározó ebben a régióban!) 

o Kirobban a délszláv háború 1991-1995 Miután világossá vált, hogy Slobodan 

Milošević szerb elnök szerb dominanciájú Jugoszláviát akar, Szlovénia és 

Horvátország kilépnek a föderációból. Június 27-én a szerb vezetésű jugoszláv 

néphadsereg támadást intéz a két ország ellen. 

o Megszűnik a Varsói Szerződés és a KGST Prágában a katonai szervezetet, Budapesten 

a gazdasági szervezetet oszlatják fel a volt tagállamok. 

o Bush-Gorbacsov csúcs Moszkvában Az amerikai elnök és a szovjet vezető aláírják az 

ún. START-szerződést. (Strategic Arms Reducation Talks – A stratégiai fegyverek 

csökkentéséről szóló egyezmény.) Ez lényegében a korábban aláírt INF-szerződés 

folytatása volt. A középhatótávolságú rakéták megsemmisítése után a hadászati 

atomarzenál csökkentését írták elő a felek. 33%-os csökkentésben állapodtak meg: 

7000 szovjet, 9000 amerikai robbanófej marad. 

o Puccs Gorbacsov ellen Augusztus 19-én a keményvonalasok megpróbálják átvenni a 

hatalmat Gorbacsovtól, de a hadsereg nem támogatja őket kellő mértékben, illetve az 

orosz elnök, Jelcin határozott fellépése is megakadályozta a sikert. Gorbacsov 

lemondott a főtitkári posztról. Decemberben a Szovjetunió feloszlatásának kimondása 

után egy laza államszövetség alakul Független Államok Közössége néven. Ebből 

kimaradnak a balti államok, és Grúzia. Gorbacsov mindenféle funkció nélkül marad. 

o Maastrichti Szerződés aláírása Az EK tagállamai aláírják decemberben, a hollandiai 

városban az Európai Unió létrehozásáról szóló okmányt. 
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   1991-et követően, miután de facto is szétesett a bipoláris hatalmi rend megváltoztak az 

erőviszonyok, új kihívások születtek. Az egyedüli, és igazából eddig is egyetlen 

szuperhatalom az Egyesült Államok lett, amely nyomasztó erőfölényben van mind gazdasági, 

mind politikai téren. Az eddig meglévő kelet-nyugati összecsapások eltűntek, és a jövő új 

összecsapásai Észak-Dél ellentétei lettek. Röviden tekintsük át milyen kihívásokkal kell 

szembe nézni a XX. század végén, a XXI. elején. 

 

 Az iszlám térhódítása, a keresztény-muzulmán ellentétek. 

o Nem új keletűek, csak eddig a szovjet-amerikai atomvetélkedés mellett 

háttérbe szorult. 

o A XX. században folyamatosan jelen van a két civilizáció összecsapása: arab-

izraeli háborúk, 1. Öböl-háború az olajért, a Közel-Kelet erőszakos 

átformálása, palesztin-kérdés stb. A legújabb pedig a 2. Öböl-háború, ami már 

a Nyugatot is megosztottá tette, a nyilvánvaló amerikai érdekek miatt. 

o Eddig egy helyen csapott össze közvetlenül a Nyugat az iszlám civilizációval, 

méghozzá Európában. A délszláv háború idején a horvát-bosnyák 

összecsapások idején. 

o A muzulmán országok lakossága nagyságrenddel nagyobb mértékben nő, mint 

a Nyugaté. (A Föld lakóinak 1/3-a muzulmán lesz 2020-ra.) Az első konfliktus 

pont ebből adódik: a szegény muzulmán országok lakóit a Nyugat nem fogja 

beengedni, pedig maga is munkaerőhiánnyal küzd. (A fő indok a terrorizmus 

veszélye.) Nem szabad elfelejteni, hogy Európa lakóinak már most is egy 

tekintélyes része muzulmán. A muzulmánok aránya 2050-re elérheti 40%-ot is! 

o A muszlim országok nem azért támadják a Nyugatot, mert tökéletlen vallást 

követ, hanem mert szerintük semmilyen vallást nem követ! A Nyugat az olaj 

miatt igyekszik átstrukturálni a Közel-Keletet, ami tovább erősíti a kevésbé 

vallásos országokban is a muzulmán hit pozícióit. 

o Egyelőre még az jelenti a Nyugat stratégiai előnyét, hogy az iszlám országok 

egymással is versenyeznek. Nincs igazi központi szerepű állam, bár több is 

pályázik erre: Indonézia - a legnépesebb iszlám állam, de igen szegény és távol 

van a centrumtól; Szaúd-Arábia - a leggazdagabb és a szent helyek birtoklója 

is, de nagyon gyér népességű; Irán - viszonylag gazdag és népes is, de a 

lakosság jórészt síita; Egyiptom -  a centrumban van és népes is, de szegény 

állam; Törökország - jó helyen fekszik, népes és viszonylag tehetős állam, de 

magát világi államként határozta meg. 

o A katonai kiadások egy főre vetítve kétszer annyiak, mint Nyugaton. A 

hatalmas bevételek az olajból származnak! (A Nyugat ezért keresi gőzerővel az 

alternatív energiaforrásokat, hogy csökkenthesse olajfüggőségét.)  

o Az iszlám a legveszélyesebb kihívást a terrorizmuson keresztül intézte a 

Nyugathoz. A WTC-tornyok 2001. szeptember 11-én való lerombolásával, 

vagy a Pentagon megtámadásával az Egyesült Államok sérthetetlenségi 

mítosza szerte foszlott. Komoly sokk volt ez sok százmillió amerikainak, és a 

Nyugatnak egyaránt. 

 

 A szegény és gazdag országok ellentétei 

o Ez nem is annyira katonai, mint inkább szociális és politikai feszültségeket 

okozó kérdés. A világ leggazdagabb államai szinte egytől egyig a mérsékelt 

övezetben, és főleg az északi féltekén helyezkednek el. Itt realizálódik a világ 

nemzeti jövedelmének 75%-a. 
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o Azok az országok, amelyek nem tudtak az olaj, vagy más fontos ásványkincs 

révén kitörni a gazdasági elmaradottságból; vagy éppen méretüknél illetve 

lakosságszámuknál fogva nem befolyásos tényezői a világgazdaságnak, 

rohamtempóban szakadnak le a fejlett országoktól. 

o A világ legszegényebb országai Afrikában, Közép- és Dél-Amerikában illetve 

Ázsia keleti, délkeleti részén találhatóak. 

o A szegénység állandó kiszolgáltatottságot, anarchikus belső állapotokat, és 

háborút eredményezett: polgárháború (Szomália, Afganisztán), éhínség 

(Etiópia, Banglades), járványok-AIDS, Ebola, SARS, madár influenza; 

gazdasági kiszolgáltatottság (Vietnam). Sokszor válnak a terrorizmus fészkeivé 

is: Afganisztán, Szudán. 

o Gazdasági menekültek milliói kérnek bebocsátást, sokszor illegálisan a fejlett 

európai és amerikai országokba. 

 

 Kína, India okozta kihívás 

o Kína a 80-as évek elején bevezetett gazdasági reformoknak köszönhetően 

rendkívül gyors fejlődést produkált. Miután Hongkong visszatért Kínához, 

bevezették az egy ország – két rendszer elvet, azaz hagytak mindent 

változatlanul az addig kapitalista Hongkongban. Kína rendkívül erőteljes 

nacionalizmust is belevisz külpolitikájába, amely főleg Ázsiában érezhető. 

o „A XXI. században Amerika lesz a legnagyobb és legerősebb nemzet, de 

egyenrangú partnerekkel lesz körül véve, ő lesz a primus inter pares…” – írja 

Henry Kissinger, volt amerikai külügyminiszter. Itt mindenképpen az EU, 

Japán, Kína és India jön szóba, mint egyenrangú partner. 

o India lesz nem sokára a világ legnépesebb országa, ezzel a legnagyobb belső 

piaccal rendelkező ország is, amely már most hatalmas léptekkel halad a 

gazdasági lemaradás behozása felé. Nem szabad elfelejteni, hogy egyben 

atomhatalom is! 

o A világ három nagy gazdasági pólusa (Egyesült Államok, EU, Kelet-Ázsia) 

közül az ázsiai országok fejlődnek a leggyorsabban. 

 

 A többnyelvű, és több nemzetiségű országok széthullása, etnikai konfliktusok. 

o Nem sorolnám fel az összes, etnikai feszültségekkel terhelt konfliktus 

keletkezésének okait, inkább csak a leglényegesebbeket mutatom be. 

- Délszláv konfliktus: Jugoszlávia széthullása véres dráma volt, és még 

mindig ott van Koszovó (albánok) és a Szerb Köztársaság ellentéte. 

- A Szovjetunió, mint tartós keret megszűnt, elemi erővel törtek felszínre a 

70 évig elfojtott nemzetiségi problémák: csecsenek, oszétok, azeri-örmény 

ellentétek stb. 

- India: a muzulmánok és a hinduk ellentétei. 

- Irak és általában az arab világ: síita és szunnita ellentétek. 

- Törökország: a kurdok és a török állam közötti állandó összetűzések. 

- Etnikai-vallási konfliktusnak számítanak a spanyol baszkok, és a nagy-

britanniai írek terror támadásai, függetlenségi törekvései is. 

- Nagyon összetett, és bonyolult ellentét az arab-izraeli is, amely a 

legveszélyesebb konfliktusok egyike. 

 

   Ezen kívül még a környezetvédelmi problémák, az energiaéhség és hiány okozta gondok, a 

népességfogyás és öregedés, a globalizáció káros hatásai, és a már érintett terrorizmus kérdése 

jelentik ma a legnagyobb kihívást a Föld lakói számára. 
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1992 
o Szarajevó ostroma megkezdődik A szerb hadsereg Boszniára is kiterjeszti  a 

hadműveleteket. Milošević célja, hogy a szerbek lakta területeket leválassza a 

szomszédos köztársaságokról, és létrehozza Nagy-Szerbiát. 

o Bill Clinton demokrata párti jelölt győz az elnökválasztáson Bushsal szemben. 

o A jemeni Áden kikötőjében bombatámadás ér egy amerikai hadihajót Az első 

terrortámadás, ami az al-Kaidával hozható kapcsolatba. 

1993 
o Csehszlovákia felbomlik Megalakul az önálló Cseh és Szlovák Köztársaság. 

o Bush-Jelcin csúcs Moszkvában A két fél aláírja a START-2 megállapodást, amely a 

hadászati támadófegyverek további 2/3-os csökkentését írja elő. 

o Arafát és Rabin aláírja az ún. oslói megállapodást A palesztin szervezet nevében 

Arafát megállapodik Jichak Rabin izraeli miniszterelnökkel az arab-izraeli 

konfliktus rendezéséről, egymás kölcsönös elismeréséről. Kivonják az izraeli 

csapatokat a megszállt területekről, és palesztin önkormányzatot állítanak fel Gázában, 

illetve Ciszjordániában. 

1994 
o Ruandai mészárlás A ruandai hutu kormányzat szervezett népirtást hajt végre. 

Mintegy 937 ezer (!) tuszit és ellenzéki hutut mészárolnak le. Erre válaszul a tuszik 

mintegy 1 millió hutut kényszerítenek menekülésre, főleg a szomszédos Zairébe. 

o Nelson Mandela a Dél-Afrikai Köztársaság elnöke Az első ízben megtartott szabad 

választásokon Mandela pártja győz, őt pedig elnökké választják az apartheidtől nem 

rég megszabadult országban. 

o Kirobban a csecsen háború Az orosz csapatok bevonultak Csecsenföldre, majd 

elfoglalták a fővárost, Groznijt is. a csecsen szeparatisták gerillaháborút kezdtek a 

megszállók ellen. 

1995 
o Mészárlás Srebrenicában A délszláv háború legvéresebb drámája. Miután a holland 

ENSZ csapatok magára hagyták az ún. védett övezeteket a Ratko Mladics tábornok 

vezette szerb csapatok Srebrenicában, Žepában és Goraždében mintegy 10-12 ezer 

muzulmán férfit mészároltak le. 

o Vihar-hadművelet A horvát hadsereg augusztusban visszafoglalja a szerbektől az ún. 

Krajinai Szerb Köztársaság területét, és behatol Boszniába is. 

o Rabin-gyilkosság Az izraeli miniszterelnököt, a béke megteremtőjét egy szélsőséges 

zsidó fiatalember megöli. 

o Daytoni megállapodás Az Egyesült Államok az Ohio állambeli Daytonban 

megállapodásra kényszeríti a délszláv háborúban harcoló feleket, majd Párizsban az év 

végén alá is írják a háborút lezáró békét. 

 

   A délszláv konfliktus mutatta meg leginkább, hogy Európa nem tudott mit kezdeni a 

hirtelen megváltozott hatalmi viszonyokkal. Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesésére 

igazából a mai napig nem találta meg a választ, nem érti Nyugat-Európa az itteni etnikai, 

történeti, kulturális konfliktusok lényegét. Az EU tehetetlen volt, és csak az amerikai 

bombázások térítették jobb belátásra az agresszort.  

   Hasonló tanácstalanság figyelhető meg a széthullott Szovjetunió területén kirobbant etnikai 

konfliktusok kezelésében is (csecsen háború pl.). 
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1997 
o Meghal Teng Hsziao-ping Kína legtekintélyesebb politikusa, az Amerika felé való 

nyitás fő támogatója, a gazdasági reformok elindítója. Az ország tényleges vezetése 

Csiang Cö-min kezébe került. Hongkong újra kínai fennhatóság alá került a több száz 

éves brit uralom után. Kína az egy ország két rendszer elvet vallva nem nyúl hozzá a 

hongkongi demokratikus berendezkedéshez. 

o Az Amszterdami Szerződés aláírása Az EU tagállamai aláírják az Amszterdami 

Szerződést, az első komolyabb módosítását az alapító egyezménynek: emberi és 

alapvető szabadságjogok feletti őrködés, kisebb intézményi reformok, foglalkoztatás- 

és szociálpolitika erősítése, közös külpolitikai stratégia kialakítása, az igazságügyi és 

bűnügyi együttműködés szorosabbá tétele. 

o Luxori merénylet Az al-Kaidával összefüggésbe hozható terroristák az egyiptomi 

Luxorban 62 embert, többségükben külföldi turistát mészároltak le. 

1998 
o Oszama bin Laden az al-Kaida alapítója (szaúdi milliomos) Amerika-ellenes 

terrorcselekmények végrehajtására felszólító nyilatkozatot tesz közzé. 

o Az al-Kaida bizonyíthatóan első terrorcselekménye: a kenyai és tanzániai amerikai 

nagykövetségek ellen, mintegy 200 halott.  

o Kirobban a Monica Lewinsky-botrány. Clinton elnököt alkotmányos vádemelési 

eljárás (impeachment) alá helyezi a képviselőház, az elnököt azonban 1999. 

februárjában felmentik a vádak alól. 

1999 
o NATO keleti bővítése Három új taggal (volt VSZ-tagállamok) bővült a NATO katonai 

szervezete: Csehország, Lengyelország és Magyarország. 

o Jugoszlávia elleni NATO légi csapások Miután sikertelenül tárgyaltak a Szerbia 

vezette Kis-Jugoszlávia képviselőivel a NATO csapatok (ENSZ felhatalmazás nélkül) 

légitámadást intéztek főleg szerbiai célpontok ellen. Ezzel kívánták rákényszeríteni a 

Milošević-rezsimet, hogy rendezze a koszovói albánok helyzetét. A szerb csapatok 

mintegy 800 ezer albánt űztek el lakóhelyükről. Március 24. és június 9. között 

tartanak a bombázások, végül Milošević elfogadta a NATO rendezési tervét. 

o Macao visszatér Kínához A volt portugál gyarmat, egy húsz évvel korábbi szerződés 

értelmében visszakerül Kínához. (Hongkong már korábban visszatért. A kínai vezetés 

legfőbb célja viszont Tajvan visszaszerzése, és az ottani rendszer felszámolása.) 

2000 
o Borisz Jelcin utóda Vlagyimir Putyin lesz az elnöki székben Az addigi ügyvezető 

államfő (Jelcin még előző év decemberében lemond, és Putyint jelölte ki utódjának) 

V. Putyin az elnökválasztáson győz. Putyin a belpolitikában a centralizációra, az 

állam szerepének növelésére helyezi a hangsúlyt. A külpolitikában az orosz regionális 

nagyhatalmi pozíciókat igyekszik visszaszerezni. 

o Forradalom buktatja meg Milošević szerb vezetőt Belgrádban, és a demokratikus erők 

alakíthatnak kormányt. 

o Clinton utóda George W. Bush lesz Rendkívül szoros választási eredményt hozó 

küzdelemben győzi le, a volt elnök fia Al Gore-t, Clinton alelnökét. 
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2001 
o A szerb hatóságok kiadják a Hágai Nemzetközi Törvényszéknek Slobodan Milošević 

volt elnököt, akit háborús bűncselekményekkel vádolnak. Több szerb, horvát és 

muzulmán vezető is Hágába kerül háborús bűntettek miatt. A két boszniai főbűnös 

egyelőre megússza a számonkérést: Radovan Karadzsics volt boszniai szerb elnök, 

és Ratko Mladics boszniai szerb katonai parancsnok a mai napig bujkálnak. 

o Szeptember 11. Ezen a napon az Oszama bin Laden vezette al-Kaida nevű 

terrorszervezet eltérít négy utasszállító gépet az Egyesült Államokban: két gép a 

világkereskedelmi központ (World Trade Center) ikertornyaiba csapódik, egy a 

Pentagonra, egy lezuhan. Mintegy 3000 ember veszti életét a támadásban. Az 

amerikai külpolitika középpontjába a terrorizmus elleni harc kerül. 

o Afganisztán megtámadása Az Egyesült Államok vezette szövetség októberben 

megtámadja Afganisztánt, hogy felszámolja az ottani vélt terrorista bázisokat. A 

terrorista vezéreket azonban nem sikerült elfogni. Később az amerikai elnök a 

terrorizmust támogató országokat a „Gonosz Tengelyé”-nek nevezi: Irak, Irán, Észak-

Korea, Kuba, Szíria és Líbia. Ezek az országok ezzel lehetséges katonai célponttá is 

váltak. 

o Nizzai Szerződés Az EU elhatározza a keleti bővítést, és néhány intézményi reformot: 

a Bizottságban, a Parlamentben, a Tanácsban újrasúlyozták a tagállamok helyét, az 

egyhangú döntések visszaszorítása a Tanácsban, minősített többség bevezetése, az 

Európai Parlament jogkörének bővítése. 

2002 
o Újabb al-Kaida merényletek Tunéziai zsinagóga, Jemen, Kuvait, Bali szigetén egy 

szórakozó hely, Mombasában egy hotel felrobbantása. 

o Megalakul a NATO-orosz tanács, amely a közös fellépések összehangolását hivatott 

elvégezni, például a terrorizmus elleni harcban. Oroszország rendezte viszonyát 

Kínával is. 

o Kína élén a lemondott Csiang Cö-min helyét Hu Csin-tao veszi át. 

o Svájc lakossága népszavazáson megerősíti, hogy az ország kéri felvételét az ENSZ-

be. Így Svájc, Európa legrégebbi köztársasága, az ENSZ legfiatalabb tagállama lett. 

o Bevezetik az EU-tagállamok közül 12-ben az eurót, mint fizetőeszközt. 

2003 
o Megszűnik Kis-Jugoszlávia, helyette létrejön Szerbia és Montenegró államszövetsége, 

majd 2006-ban ez az államszövetség is feloszlik. Montenegró és Szerbia is teljesen 

önálló, és független államok lesznek. 

o 2. Öböl-háború 2003. március 20.-május 1. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia 

szerint Irak folyamatosan megsérti a nukleáris, vegyi és biológiai fegyverekre 

vonatkozó nemzetközi szerződéseket, illetve támogatja a nemzetközi terrorizmust. 

Ezért más országokkal közösen (a nemzetközi tiltakozás ellenére) megtámadják 

Irakot. Elfoglalják a fővárost, és elűzik Szaddam Husszein volt diktátort, majd 

később elfogják. (2007 elején egy bagdadi bíróság emberirtás vádjában bűnösnek 

találta, és kivégeztette.) 

o Líbia elismeri felelősségét az 1988-ban, a skóciai Lockerbie fölött lelőtt PanAm-gép 

pusztulásáért, és a halottak hozzátartozóinak kártérítést fizet. Megszűnnek a 

nemzetközi szankciók az  ország ellen, és lekerül a „fekete listáról” is. 

o Kína, a világon harmadik nemzetként saját fejlesztésű eszközzel embert juttat az űrbe. 
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2004 
o Március 11. Az al-Kaida Spanyolországban összehangolt támadást intéz a Madridba 

igyekvő reggeli vonatok ellen. 180 halott, és több ezer sebesült a támadás mérlege. 

o A NATO újabb bővítése: Litvánia, Lettország, Észtország, Szlovákia, Bulgária, 

Románia és Szlovénia is csatlakozhat a szervezethez. 

o Az EU bővítése Május 1-én 10 új taggal bővült az Európai Unió, melynek taglétszáma 

így 25 országra emelkedett. Az új tagok: Magyarország, Lengyelország, Csehország, 

Szlovákia, Ciprus, Málta, Észtország, Lettország, Litvánia, Szlovénia. 

o George W. Busht újraválasztják az Egyesült Államokban. 

2005 
o Az előző évben elhunyt Jasszer Arafat helyére Mahmud Abbászt választják meg a 

Palesztin Hatóság élére. 

o A Koreai Népi Demokratikus köztársaság bejelenti, hogy rendelkezik nukleáris 

fegyverrel. 

o Meghal II. János Pál (1978-2005) pápa Az új pápa XVI. Benedek, Joseph Ratzinger 

bíboros. 

o Az al-Kaida londoni merénylete Júliusban a londoni metrón, illetve egy buszon 

bombát robbant a terrorista szervezet. Több mint 100-an meghalnak, több ezren 

megsebesülnek.  

o Az új iráni elnök, Ahmadinezsad bejelenti, hogy Irán felújítja atomprogramját. Az 

iráni vezetés szerint csak békés célú felhasználásról van szó, az Egyesült Államok 

viszont atomfegyver előállítási programról beszél. Sokak szerint az amerikaiak 

következő kiszemelt célpontja Irak után Irán lesz. 

o Az EU megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Törökországgal. Több tagállam viszont 

várna ezzel, mondván, hogy elmaradott az ország, gondok vannak az emberi és 

kisebbségi jogokkal is. A politikai elemzők azonban egyöntetűen azt mondják, hogy a 

Nyugat fél beengedni egy 70 milliós iszlám országot.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


