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Milyen volt valójában a hosszú hidegháború? 
Egy könyv a jó negyven évig tartó hidegháborúról

Nem mindennapos történeti feldolgozás látott napvilágot 2018-ban Chicagóban – 
az Atlantis-Centaur kiadó gondozásában; Németh István: A globális hidegháború. Béke 
az atombomba árnyékában címmel. A kötet a közel százéves hidegháború története, 
hiszen a kapitalizmus és a kommunizmus közötti rendszerkonfrontáció már 1917-ben 
megjelent a nemzetközi politikai életben, amelyet Wilson amerikai elnök a nemzeti ön-
rendelkezési jog hirdetésével, Lenin pedig világforradalmi szándékaival testesített meg. 
A második világháború utáni hidegháborúnak az Egyesült Államok vezette nyugati ha-
talmak és a Szovjetunió által irányított közép- és kelet-európai országok konfliktusát ne-
vezzük, amely 1947–1949 között szinte minden eszközzel folyt. Az 1945 után szinoni-
maként használt keleti–nyugati konfliktus kifejezés kimerítette a nagyhatalmi politika, a 
gazdasági, műszaki versengés, a fegyverkezési verseny és az ideológiai küzdelem összes 
tárházát. Hermetikusan elszigetelte egymástól a két rendszerhez tartozó országokat is. 
Se a két szuperhatalom, se katonai tömbjei között sohasem került sor közvetlen katonai 
összecsapásra, csak ún. helyettes háborúkat vívtak. 1990. november 21-én az Európai 
Biztonsági és Együttműködési Szervezet 34 országa a párizsi chartában a demokráciát 
ismerte el kormányzati formának, és rögzítette az emberi jogok tiszteletét, amellyel for-
málisan véget vetett a hidegháborúnak. 1991 közepén feloszlott a Varsói Szerződés és a 
KGST, majd az év végén a Szovjetunió is. Ezzel hivatalosan is véget ért a hidegháború.

A mai ifjú nemzedék a hidegháború fogalmát – mivel ez a folyamat már 27 éve 
lázárult és közvetlen életét alig érintette – csak történelmi feldolgozásokon keresztül 
ismerheti. Őket kevésbé érinti meg az állandó feszültség, amiben szülei vagy az előtte 
levő nemzedékek éltek. Tényként kell megállapítani, hogy az 1947 és 1991 közötti idő-
szakban az akkori két szuperhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió, 
illetve szövetségi rendszereik (NATO és a Varsó Szerződés) között kialakult, tény-
leges háborúk nélküli, de a harmadik világháború veszélyeit folyamatosan megába 
foglaló ideológiai, fegyverkezési, kulturális, gazdasági és politikai összecsapást, 
illetve rivalizálást nevezzük hidegháborúnak. A kifejezés tartalmazza az elhidegülést, 
az elzárkózást, a másik fél folyamatos megfigyelését és a versengést az élet összes 
létező területén.

Hivatalosan a hidegháború kezdetét Winston Churchill volt angol miniszterelnök 
1946. március 5-én az Egyesült Államok területén levő Fulton városában megtartott 
beszédéhez kötik, amikor a második világháborúban Németország ellen szövetsé-
ges Egyesült Államok és a Szovjetunió között ellenséges és rivalizáló állapot ala-
kult ki. Ebben a beszédben Churchill arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy a 
Szovjetunió a háború befejezése után ideológiáját és hatalmát ki akarja terjeszteni a 
Baltikumtól az Adriáig, s Lengyelország és Olaszország között egy vasfüggöny alakult 
ki, és ez választja két részre Európát.

A hidegháború létrejöttét serkentette az amerikai demokráciában testet öltő feltartóz-
tatás politikájának kialakulása is. A fogalom létrejötte egy George Kennen nevű ameri-
kai diplomatához köthető, aki moszkvai működése (1944–1947) után 1947-ben hazatér-
ve egy nagyhatású leleplező cikket írt arról, hogy mi a Szovjetunió igazi célja. Ezt a célt 
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Kennen is a terjeszkedésben látta, és felhívta a figyelmet ennek veszélyeire, illetve arra, 
hogy az orosz kommunizmus és diktatórikus államrend terjedése óriási veszélyeket rejt 
a szabad világra nézve.

A hidegháború formálódásának harmadik lépése a Truman-doktrína volt. Henry 
Truman amerikai elnök (1945–1953) a Kongresszusban 1947. március 12-én elmondott 
híres beszédében először a görögországi polgárháborúról szólt, majd kijelentette, ameny-
nyiben az USA nem lép közbe, akkor a kis dél-európai országban kommunista vezetésű 
kormány alakul meg. A beszédben rádöbbentette a hallgatóságot és az egész amerikai 
népet arra, hogy az USA-nak elemi és fontos érdeke támogatnia a görögökhöz hasonló 
szabad népeket abban, hogy elhárítsák a kommunista elnyomó rendszerek kialakulását.

A kongresszus 1948-tól jelentős segélyekkel támogatta Görögországot, és ezzel 
megindult a Truman-doktrína gyakorlati működése is, mivel ezt követően Nyugat-
Európában is ösztönözni kezdte a hatalomra került kommunista pártok kiszorítását.

A Truman-doktrína részét képezte a Marshall-terv (1947), amely Georg Marshall 
USA-külügyminiszterhez fűződik. Az amerikai külügyminiszter a Harvardon megtartott 
beszédében kifejtette, hogy a háborúban kimerült Európát pénzügyileg segíteni kell, an-
nak érdekében, hogy országai részben elhárítsák a kommunisták megerősödését, részben 
képesek legyenek visszafizetni az USA-tól felvett kölcsönöket. A Marshall-terv végül 
Nyugat-Európa segítője, de ugyanakkor Kelet-Európa elszigetelője lett. Bár a kelet-
európai országokat nem zárták ki a csatlakozásból – Molotov el is ment az előkészítő 
tárgyalásokra –, de olyan kéréseket szabtak a csatlakozás feltételéül, melyekkel jelentős 
beleszólást követeltek a belépők belügyeibe. Ezt a beleszólást a Szovjetunió elutasította, 
így a segély végül kizárólag csak a nyugati kapitalista államokra korlátozódott. A segély 
szétosztására alakult meg 1947-ben az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet 
(GAAT, 1947), majd később a Közös Piac 1957-ben. A Szovjetunió válaszul 1947 
szeptemberében létrehozta a Kominformot (Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató 
Irodáját) és 1949. január 25-én a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsát: a KGST-t, 
mely kizárólag a kelet-európai, tehát a szovjet érdekszférába tartozó országoknak nyúj-
tott gazdasági összefogást. A Kominform szervezetileg biztosította a kommunista pártok 
moszkvai irányítását.

(Nemzetközi konfliktusok) A hidegháború kezdeti szakaszában az egyik legnagyobb 
problémát Jugoszlávia okozta. A sajátos politikai berendezése elütött a többi szocialista 
ország rendszerétől, nem tartozott azon országok sorába, amelyet a szovjet csapatok 
szabadítottak fel a német uralom alól, területén nem állomásozott szovjet hadsereg. 
Önerőből űzte ki a német megszállókat, az állam vezetője, Tito a délszláv népek föde-
rációját akarta kialakítani, ami ellenkezett Sztálin elképzeléseivel. Az ellentétek miatt 
Jugoszláviát kizárták a Kominform szervezetéből, tisztogatást hajtottak végre a szövet-
séges államok kommunista pártjaiban. (Rajk-per.)

További konfliktusok részben a második világháborút lezáró párizsi békéhez 
(1947) kötődnek. A győztesek elsősorban hat vesztes állammal tárgyaltak, köztük 
Magyarországgal, ám Németország és Ausztria ügyében nem tudtak egyezségre jut-
ni. A Szovjetunió ugyan elismertette jogait a Baltikumra, de cserébe Ausztriából és 
Németországból nem vonult ki. Ausztria vonatkozásában az a megállapodás született, ha 
Ausztria kimondja semlegességét, akkor a szovjet csapatokat kivonják.

Más konfliktus alakult ki Koreában: a második világháború végén a szovjet és az 
amerikai csapatok a 38. szélességi körnél találkoztak. Ennek következtében a szélességi 
körtől északra a szovjetek által ellenőrzött kommunista, míg délre Amerika-barát állam 
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alakult ki. A háború után – 1950. június 25-én – az északiak megtámadták a délieket, 
az amerikaiak a déliek segítségére siettek, visszaverték az északiakat, egészen a kínai 
határig. Ekkor lépett be a háborúba Kína és szovjet támogatással ellentámadást indított. 
Végül az 1953. július 27-én aláírt fegyverszünet a két koreai állam végső, mai napig 
tartó megosztottságát rögzítette.

(A berlini válság [1949]) A hidegháború első nagy válsága a berlini volt. A konfliktus 
kialakulásában jelentős szerepe volt annak a sajátos helyzetnek, hogy a háborút követő 
évben a nagyhatalmak egymás között zónákra osztották a volt német állam területét, 
majd egyszerűen nyugati és keleti térségre osztották Németországot. Maga Berlin vá-
rosa a szovjet zóna közepén terült el, amelyet megint csak négy zónára osztottak. A 
felosztás után a nyugati hatalmak „saját” területükön értékes valuta bevezetése mellett 
döntöttek, hogy ezzel valóban lerombolják a keleti területen a gazdaság újraindítását. 
Ezt a Szovjetunió „súlyos beavatkozásnak” ítélte, így azonnal lezárta a Berlinbe veze-
tő utakat. A nyugati terület viszont bevezette a légihidat, amely 11 hónapig állt fenn. 
A majdnem egy évig tartó állapot végén a nyugati hatalmak egy államba egyesítették 
az ellenőrzésük alatt állt zónákat, így jött létre a Német Szövetségi Köztársaság. A 
világháborúban részt vett államokból megalakult a nyugati területek leghatékonyabb 
szervezete, a NATO, amelyhez az Egyesült Államok is csatlakozott. Amikor 1955-ben 
felvették a tagok sorába az NSZK-t, végleg megromlott a Szovjetunió és a nyugati 
államok kapcsolata. A közben hatalomra került Hruscsov 1955. május 14-én megala-
kította saját katonai szövetségét, a Varsói Szerződést, amelyhez csatlakozott az összes 
kelet- és közép-európai szocialista ország, így két ellentétes ideológián nyugvó katonai 
szövetség nézett farkasszemet egymással. A keleti – szovjetek ellenőrizte – országok-
ban az ezt megelőző években kommunista hatalomátvételre került sor: először koalíciós 
kormányok alakultak, amelyben a kommunisták mellett más pártok is részt vettek. Ezt 
követően a kulcsfontosságú minisztériumok a kommunisták kezébe kerültek, miközben 
megindult a koalíciós partnerek politikai lehetetlenné tevése. Ezt követően a kommu-
nista pártok olyan frontokat alakítottak, amelyben minden párt részt vállalt. Végül a 
front egypárti rendszert hozott létre, új alkotmányt fogalmaztatott meg, mindez csak a 
Szovjetunió aktív támogatásával valósulhatott meg.

A Szovjetunióban is döntő változások következtek: Sztálin visszaállította a kolhoz-
rendszert, a hatalom megoszlott Berija és Zsdanov között, előbbi a politikai terrort 
„gyakorolta”, másikuk az ideológiai harcot képviselte. A másként gondolkodókkal ke-
ményen leszámoltak, a tudományos műhelyeket bezárták, a művészet és az irodalom 
területén a marxizmust és a szocialista realizmust tették kötelezővé. 1953. március 
5-én meghalt Sztálin, rövidebb politikai csatározás után Hruscsov (1953–1964) került 
hatalomra, miközben egyetlen riválisát, Malenkovot sem egyből tették félre, vele a párt 
XX. kongresszusán (1957) számoltak le. Hruscsov nyíltan elítélte Sztálint, csökkentette 
a politikai rendőrség befolyását, az USA-val kapcsolatban az egymás mellett élés komp-
romisszumát követte. Fegyverszünetet kötött Koreával, pártolta Vietnámmal kapcsolatban 
az 1954. évi megállapodást. Megkötötte Ausztriával a kivonulási megegyezést és kiegye-
zett Jugoszláviával, kijelentette, hogy a balkáni államok maguk választják meg jövőjüket 
a szocializmus megvalósításának útján. Módosította és csökkentette a hadikiadásokat.

(A magyar forradalom és a szuezi válság [1956]) Sztálin halála után Magyarországon is 
érződött az enyhülés: Hruscsov 1953 júniusában Moszkvába rendelte Rákosi Mátyást 
és szűkebb politikai körét, s felszólította, hogy adja át a miniszterelnöki székét 
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Nagy Imrének, aki ezután jelentős politikai reformokba kezdett, megindította elődeivel 
ellentmondó gazdasági programját. Viszont a Szovjetunióban is változás következett 
be, amikor a NATO 1955. május 9-én felvette tagjai sorába az NSZK-t. Ez főleg abban 
mutatkozott meg, hogy a szovjetvezetés ismét a nehézipart és a katonai beruházásokat 
szorgalmazta, létrehozta a Varsói Szerződést, leszámolt Malenkovval, újra Moszkvába 
kérette Rákosi Mátyást, s hitelt adott annak, hogy Nagy Imre gátolja a szocializmus 
építését. Ismét Rákosinak adott bizalmat, aki leváltatta Nagy Imrét, helyébe Hegedüs 
Andrást tette meg miniszterelnöknek. Rákosi 15 hónapos visszatérése alatt ismét beve-
zették a kötelező beszolgáltatást, az erőszakos kolhozosítást, a nehézipar fejlesztését, az 
államvédelem elnyomó működtetését. Hruscsov az NSZK-val kapcsolatban enyhített 
politikáján, amire a magyar vezetők a koncepciós perek felülvizsgálatát követelték, el-
sősorban a Rajk-ügy teljes kivizsgálását kérték. Végül Rákosi Mátyás is elismerte, hogy a 
Rajk-ügy az ÁVH provokációján nyugodott, maga is hibásnak mondta magát. Ezt Moszkva 
is megelégelte, 1956. július 2-án a MDP vezetőségi ülésén megjelent A. Mikoján és le-
váltatta Rákosi Mátyást, helyébe Gerő Ernőt választották meg az MDP első titkárának. A 
következő napon Mikoján Rákosi Mátyást Moszkvába vitte, ahonnan – egy év múlva – 
Krasznodarba, végül Gorkijba szállították.

1956. október 23-án Budapesten kitört a forradalom, a harc kimenetelét nagyban 
befolyásolta, hogy Nasszer egyiptomi elnök államosította a Szuezi-csatornát, és be-
jelentette, hogy Egyiptom támogatja a franciák ellen kirobbant algériai forradalmat, 
ezzel magára haragította Angliát és Franciaországot. A két nagyhatalom összefogva 
Izraellel, 1956. október 29-én háborút indított Egyiptom ellen. A kialakuló válság 
végül a Szovjetunió és az USA között létező hidegháború egyik fontos konfliktusa 
lett. Eisenhower és Hruscsov titkos párbeszéde után az amerikai elnök kijelentette, 
hogy Kelet-Európa nem tartozik az érdekköréhez, a szovjetek cselekedjenek saját 
belátásuk szerint. Így Hruscsov szabad kezet kapott a magyar forradalom leverésére. 
A kettős válság úgy zárult, hogy a szovjet csapatok leverték a magyar forradalmat/
szabadságharcot, Izrael kivonult Egyiptom területéről, valójában Eisenhower elnök 
nem kockáztatta saját fennálló hatalmát, főleg azért, mert 1949-től a Szovjetunió is 
rendelkezett atombombával, 1953-tól hidrogénbombával. Így Hruscsov fenyegetései 
a harmadik világháború veszélyét tükrözték.

Hruscsov 1956 és 1964 között megerősítette hatalmát, 1961-ben a XXII. kong-
resszuson ismét bírálta Sztálint, sőt kivitette a Mauzóleumból, emellett kijelentette, 
hogy a Szovjetunió a „szocialista tábor” vezetője. Az USA megint meghátrált, a 
Római szerződés alapján megalapították az Európai Gazdasági Közösséget (EGK) 
és a Közös Piacot.

(Újabb berlini válság [1961]) A magyar és a lengyel válság lezáródása után Hruscsov 
számára egy újabb berlini válság jelentette a központi kérdést. Hruscsov igazi szándé-
ka az volt, hogy a kapitalista berendezésű Nyugat-Berlin szakadjon el az NSZK-tól és 
legyen független városállam, a NATO csapatai hagyják el ezt a területet, ne veszélyez-
tessék az NDKt és a Szovjetuniót. Ezzel megakadályozhatók lettek volna az NDK te-
rületéről a folyamatos szökések, amely csak Berlin térségében elérte az évi 30 ezer főt. 
Az ellensúlyozásra az amerikai elnök is Nyugat-Berlinbe látogatott, az önállóság nem 
valósult meg, mert a szovjet légtérben felbukkant egy amerikai kémrepülőgép, amiért 
a párizsi négyhatalmi értekezlet is meghiúsult. Hruscsov bocsánatkérést követelt, amit 
az USA elutasított. A következő nagyhatalmi találkozó (1961) is lényegében kudarc-
ba – Kennedy és Hruscsov között – fulladt, mert az USA nem volt hajlandó Berlinből 
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csapatokat kivonni. 1961. augusztus 13-án az USA 15 ezer amerikai katonát vezényelt 
Berlinbe, válaszul a szovjetek felépítették a híres berlini falat, amely 28 évig valóban 
kettéosztotta a német fővárost. Bár hamarosan létrejött az önálló Nyugat-Berlin, de év-
tizedeken át a hidegháború jelképe lett.

(A kubai rakétaválság [1962–1963]) 1902-ben Kuba az USA ellenőrzése alá került, 
később F. Batista tábornok uralma alá. 1953-ban Fidel Castro ellenállást szervezve, 
ideiglenesen elűzte Batistát, aki az előző évben katonai államcsínnyel vette át a hatal-
mat. Ezt a felkelést azonban leverték, így Castro két évre börtönbe került, szabadulása 
után Mexikóban csapatokat szervezett, 1956-ban partra szálltak, forradalom tört ki, 
1959. január 2-án bevették Havannát és győzött a forradalom. Castro jó kapcsolatokat 
épített ki Hruscsovval, kialakult Kubában a kommunista berendezkedés. Az USA meg-
szakította kapcsolatait Kubával, az emigráció megkísérelte visszafoglalni az országot. 
A rosszul megszervezett támadás teljes kudarcot vallott. Az úgynevezett rakétaválság 
1962-ben kezdődött, amikor a szovjetek rakétatámaszpontot építettek ki Kubában. 
Az USA tengeri blokádot rendelt el, katonai konfliktus veszélye állt fenn. Tényleg egy 
hajszálon múlott a harmadik világháború, Kennedy ultimátumot küldött Hruscsovnak a 
rakétatámaszpont leszerelésére. Hruscsov elrendelte a szovjet egységek kivonását. 
Ez oldotta meg a kubai válságot, melynek egyetlen pozitív eredménye a „forró drót” 
kiépítése lett, amely közvetlen kapcsolatot létesített Moszkva és Washington között.

(A vietnámi háború [1957–1975]) A vietnámi háború voltaképpen az első indokínai 
háború folytatása volt. Ezt a háborút valójában Franciaország kezdte az indokínai ura-
lom helyreállítására, amit a Ho Si Minh vezette Vietkong nevű függetlenségi mozgalom 
ellen vívott. A francia hadsereg képtelen volt úrrá lenni a helyzeten, 1954. július 2l-én 
döntő vereséget szenvedett Dien Bien Phu alatt. Az ezt követő genfi tűzszüneti egyez-
ményben Franciaország elismerte Vietnám függetlenségét, az egyezmény értelmében a 
17. szélességi vonalban kettéosztották Vietnámot északi és déli országra. Ennek értel-
mében a francia csapatok a déli országrészben tartózkodhattak. Délen a franciák által 
támogatott Boa Day (korábbi császár) vezette az országot. 1955 márciusában a Nemzeti 
Felszabadítási Front forradalmat robbantott ki, ezt a dél-vietnámi fegyveres erők ok-
tóberben leverték. Az Egyesült Államok – a dél-vietnámi rendszer erősítésére katonai 
tanácsadókat küldött, Észak-Vietnám pedig a Szovjetuniótól és Kínától kapott hasonló 
segítséget. Kennedy elnök hitt abban, hogy demokráciát lehet csinálni Vietnámban, 
ezért csak politikai reformokat kért. Ez kudarcot vallott, amiért az USA katonákat kül-
dött Vietnámba. Ez hamarosan elérte a 4000 főt, majd Johnson elnök idejében a 16 ezer 
főt, megkezdődött Észak-Vietnám bombázása. Az amerikai csapatok inkább védekező, 
mint támadó harcokat vívtak. Az USA-ban mindinkább háborúellenes tüntetések és pol-
gári mozgalmak szerveződtek. Észak-Vietnám három nagyobb inváziót indított, amire 
Johnson elnök belátta, hogy véget kell vetni a harcoknak. Ezt a folyamatot már Nixon 
elnök kezdte meg l973-ban, ami az amerikai hadtestek teljes kivonását eredményezte 
1973 tavaszára. 1973. január 27-én bejelentették, hogy lezárult az USA részvétele a 
háborúban. Abban a háborúban, amelyben 56 ezer amerikai katona halt meg, 153 ezer 
megsebesült, miközben 2,5 millió amerikai szolgált Vietnámban.

A hidegháború évei alatt hatalmas fegyverkezési verseny dúlt a két oldal között. 
Ez elsősorban katonai téren zajlott, ami befolyásolta az űrversenyt is. Főleg a légi erők-
nél volt éles a rivalizálás, amelyben az USA katonai ereje megerősödött. Ebben az idő-
szakban volt az ún. kis hidegháború (1979–1985), amikor a szovjetek és az amerikaiak 
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lefegyverzési tárgyalásokat folytattak, ennek egyik eredménye a SALT–1 megállapodás 
(1972), amely korlátozta az interkontinentális rakéták számát, s a helsinki csúcstalálko-
zó, ahol ugyancsak csökkentették a szovjet hadsereg létszámát, az emberi jogok tiszte-
letben tartásáról is határoztak, kimondták a határok sérthetetlenségét. Ebben az időben 
bukott meg Nixon elnök (1974). 1979-ben megkezdődött Afganisztán szovjet megszál-
lása, amit követett az iráni válság, és szintén 1979-ben a SALT–2, amelyet már Carter 
elnök írt alá, de elhatározták Persing II. rakéták európai betelepítését is. A fellángolt 
hidegháborús szellem következtében kiújult a fegyverkezési verseny, megrekedtek a 
START tárgyalások a stratégiai fegyverek csökkentéséről. Reagen elnök pedig elindí-
totta a csillagháborús programot, viszont talán ennek következtében a Szovjetunió úgy 
meggyengült, hogy végül lemaradt a fegyverkezési versenyben. Az út a hidegháború 
végéhez (1985–1991) vezetett, amikor a szovjetrendszer élére már Gorbacsov került, 
aki meghirdette a szovjet állam és párt reformjait. Gorbacsov bejelentette a föld magán 
tulajdonát, a vállalati önigazgatást és a sajtó szabadságát, ezzel azt remélte, hogy a kom-
munista párt megtarthatja politikai elsőségét. Gorbacsov tervei először sikeresek voltak, 
majd kiderült, hogy a párt válságával maga a Szovjetunió kerül veszélybe.

Az új szovjetvezetés újraindította a hidegháborúban elakadt leszerelési tárgyalásokat, 
és javaslatot tett a csúcstalálkozók felelevenítésére. Egyre világosabbá vált, hogy ez 
a tárgyalási forma csődhöz vezethet, 1989. december 2–3-án, Máltán Gorbacsov ki-
jelentette, hogy nem akadályozza meg a kelet-európai átalakulás folyamatát, később 
beletörődött a Varsói Szerződés felmondásába, a szabad választások megtartásába. 
1991. december 8-án a Szovjetunió hivatalosan felbomlott, véget ért a hidegháború. 
Valóban az a 45 év, ami a hidegháború korszakával egyenlő, állandó feszültséget jelen-
tett a nyugati és a keleti országok között, azonban a politikai és katonai vezetés, akiknek 
a kezében volt a világ sorsa, mindig voltak olyan óvatosak, hogy a felelőtlen döntések-
től tartózkodtak, nem sodorták végveszélybe a világot. Az 1980-as évek fegyverkezési 
versenye már sejtetni engedték a világgal, hogy lassan közeledik a politikai és katonai 
megegyezés órája, valóban másra kellett a térség pénze, mint „fegyverek” gyártására.

Németh István 824 oldalas feldolgozása teljes terjedelmében és nem egy helyen vég-
zett kutatásokkal fedi fel a hidegháború történetét, több levéltár anyagát kutatva tárja 
elénk egy világméretű konfliktus történetét, amely soha nem vezetett és vezethetett egy 
tényleges katonai összecsapáshoz, noha a térségben mindig voltak kisebb háborúk, de 
ezek olyan lokálisak voltak, hogy az abba való bekapcsolás a „semmibe” vezethetett 
volna. Annak ellenére, hogy a hidegháború immár harminc éve „befejeződött”, nem 
volt felesleges a teljes feldolgozás, nemcsak az események felelevenítése miatt. Az idő 
múlásával az emlékezet is megkopik, de egy alapos és az adatokat rendező feldolgozás 
valóban a helyére emeli a történéseket.

A munkát ajánljuk a történelem iránt érdeklődő hallgatóknak, a pedagógusoknak és a 
politika iránt érdeklődő olvasóknak.

(Németh István: A globális hidegháború. Béke az atombomba árnyékában. Chicago, 
2018, Atlantis-Centaur, 824 p.)


