ÉV ELEJI ISMÉTLÉS
 Mi épül a képen?
 Hol és milyen alkalomból készült el ez az építmény?
 Melyek voltak Európa leggyorsabban fejlődő nagyvárosai
a 19. században?
 Milyen újdonságok jellemezték a modern nagyvárosok életét
a 19. század második felében?
 Milyen okai voltak a változásoknak?








Ki látható a képen?
Milyen eseményeket indított el az elnökké választása?
Kik álltak szemben egymással a küzdelemben?
Melyek voltak a konfliktus okai?
Melyik fél került ki győztesen a harcból? Miért?
Hogyan halt meg az elnök?

 Hogy hívták azt az államot, amelynek ez volt a címere?
 Mikor és hogyan jött létre ez az állam?
 Milyen sajátosságát emelte ki ennek az államnak az elnevezése
és a címere?
 Milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal járt az állam létrejötte
Magyarország számára?

 Milyen eseményt ábrázol a kép?
 Melyik háború kirobbanásához vezetett ez az esemény? Miért?
 Mettől meddig tartott ez a háború? Sorold fel e háború 2-2 területi,
gazdasági, politikai, katonai és életmódbeli következményét!
 Kik álltak szemben egymással a háborúban? Kik lettek a győztesek?
 Miért követelt óriási emberáldozatot mindkét oldalon ez a háború?







Mikor és hol készült ez fénykép?
Miért van a katonák sapkájába őszirózsa tűzve?
Miért lázadtak fel a katonák?
Kit támogattak? Miért őt támogatták?
Milyen politikai változásokat indított el az őszirózsás forradalom?
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Melyik országban készült ez a plakát?
Ki van a plakát középpontjában?
Milyen tisztséget töltött be? Mi jellemezte a hatalmát?
Melyek voltak a céljai? Milyen eszközöket használt céljai eléréséhez?
Ki látható még a plakáton? Mi volt a plakát politikai üzenete?

 Mikor készülhetett ez a kép? Miből következtetsz erre?
 Mi jellemezte Magyarország gazdaságát az 1920-as és az 1930-as
években?
 Mikor vezettek be új pénzt Magyarországon az első világháborút
követően? Ki volt ebben az időben a magyar miniszterelnök? Mi volt
az új pénz neve?
 Hogyan hatott a világgazdasági válság Magyarországra? A válság
mely következményét mutatja a kép?

 Mettől-meddig tartott a második világháború?
 Sorold fel időrendben azokat az országokat, amelyek ellen Hitler
támadást indított! Milyen célokból indította ezeket a támadásokat
Hitler?
 Mikor és hol zajlottak le a világháború legjelentősebb csatái?
Mutasd is meg e helyszíneket a térképen!
 Értékeld a Szovjetunió szerepét a náci Németország legyőzésében!
 Mikor és miért lépett be az Amerikai Egyesült Államok a háborúba?





Mikor és miért szállták meg a német csapatok Magyarországot?
Milyen következményekkel járt a német megszállás?
Miért fulladt kudarcba Horthy Miklós kiugrási kísérlete?
Kik és hogyan jutottak hatalomra Magyarországon Horthy bukása
után?
 Miért vált Budapest hadszíntérré?

 Kik láthatók a képen?
 Mikor és miért alakult ki szövetség az általuk vezetett államok között?
 Mely ország ellen kellett még háborúzniuk Németország legyőzése
után?
 Milyen döntéseket hoztak a háború utáni Németországról?
 Miért alakultak ki ellentétek a győztes nagyhatalmak között a háború
után?
9
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I. fejezet

A szuperhatalmak
szembenállása
A berlini fal
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A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN új világrend jött létre, amely csaknem fél évszázadon keresztül
meghatározta a világ képét. A korábbi időszakokban mindig több európai nagyhatalom létezett, amelyek
küzdelmei formálták a kontinens történelmét. Az 1945 utáni évtizedekben két szuperhatalom, az Amerikai
Egyesült Államok és a Szovjetunió szembenállása vált meghatározóvá. A régi nagyhatalmak alárendelt szerepbe kerültek.
A szuperhatalmak konfliktusa az egész bolygóra kiterjedt. Európa, Afrika, Ázsia, Latin-Amerika szinte valamennyi országának politikáját befolyásolta ez a szembenállás. Az új katonai eszközök, elsősorban az atombomba és a rakétatechnika fejlődése miatt több ezer kilométeres távolságban folyó konfliktusok is a teljes
világ pusztulásával fenyegettek.
Ebből a fejezetből megtudhatod,
 miért fordultak szembe egymással a korábbi szövetségesek.
 hogyan rendezték a világháború után a vitás kérdéseket.
 mit jelentett az atomfegyverkezési verseny.
 milyen helyi válsággócok alakultak ki a világban.

Eközben azt is megtanulod, miként lehet
 saját előzetes véleményeink és feltevéseink helyességét ellenőrizni.
 különböző jellegű (pl. politikai, gazdasági;
regionális, globális) változásokat bemutatni.
 egymástól eltérő politikai rendszereket és
gazdasági modelleket összehasonlítani.
 az okokra vonatkozó következtetéseidet
tényekkel és érvekkel alátámasztani.
 egyes források megírásának céljára és
szerzőik szándékaira következtetni.
 egy-egy személyről, eseményről vagy témáról különböző helyről összegyűjtött információkat összerendezni és bemutatni.
 térképeken található információk alapján
következtetéseket levonni.
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I. Projektfeladat
A két világrendszer szembenállása
a hidegháború korszakában
Cél: A hidegháborús események egymással ellentétes megítélésének
és értékelésének szemléletes bemutatása.
Mire keressük a választ a közös munka során?
 Milyen nagyhatalmi viták jellemezték a hidegháború korszakát?
Mennyire eltérő módon látták és láttatták a hidegháború
eseményeit az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió
vezetői?
Mit tanulunk meg a projekt során?
 Megtervezni és megvalósítani egy közös feladatot.
 Információkat gyűjteni eseményekről könyvekből, újságokból
és az internetről, különböző szempontok szerint.
 Korabeli dokumentumokat és idézeteket gyűjteni egy-egy
történelmi eseményről.
Mit fogunk csinálni?
 4-5 fős csoportokat alakítunk.
 Kiválasztjuk, hogy melyik hidegháborús esemény körüli vitát
fogjuk bemutatni.
 Információkat gyűjtünk például:
• a Marshall-tervről;
• a berlini blokádról;
• a koreai háborúról;
• a berlini falról és építéséről;
• a magyar forradalomról és szabadságharcról;
• a kubai rakétaválságról;
• a vietnami háborúról;
• az afganisztáni háborúról.
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 Megszervezzük a munkát. Megválasztjuk a tevékenységek
felelőseit: vezető, anyaggyűjtő, szerkesztő, szereplő, grafikus stb.
A csoport munkájáról munkanaplót vezetünk.
 Megtervezzük, hogy a kiválasztott esemény körül kialakult
korabeli vitát milyen formában fogjuk bemutatni (pl. kiselőadás,
tabló, szerepjáték).
 Elkészítjük és megtartjuk a bemutatót.
 Megkérdezzük a diákokat arról, mennyire tartották
informatívnak és érdekesnek a bemutatót. Összegezzük
a véleményeket.
Tervezzük meg projektünket! Készítsétek el a füzetetekbe a
tervezést segítő táblázatot, és töltsétek ki, egészítsétek ki közösen!
(A felelősök a csoporttagok munkájának összehangolásáért
felelnek.)
Tevékenység
1. Anyaggyűjtés

Eszközök, nyersanyagok

Felelős

Határidő Kész

internet, könyvtár,
videokamera, fényképezőgép, jegyzetfüzet,
íróeszközök

2. Az összegyűjtött információk és forrás- papír, írószer vagy PC,
anyag kiválogatása, letisztázása
laptop
3. A bemutató alkotóelemeinek elkészítése, ellenőrzése, javítása és összeszerkesztése

papír, írószer vagy PC,
laptop

4. A bemutató megtartása

PC, laptop, projektor

5. Értékelés

értékelőlapok
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1. A győztes nagyhatalmak átmeneti

együttműködése a világháború után
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Európa 1945 után  Gyűjtsük ki, mely térségben
történtek határváltozások! Melyik ország
növelte jelentősen a területét? Mi történt
a legyőzött Németországgal?

rs

rv

ég

Megszállási övezetek
Angol
Francia
Szovjet
Amerikai
A második világháború előtt
megszűnt határvonalak
Országhatár 1949-ben
Németország határa
(1945–1949)
D ánia
Ho
lla n
NagyÍrország
dia
e
l
Britannia giu
m

No

 Melyik ország felosztásáról állapodott meg a nemzetiszocialista
Németország és a Szovjetunió
1939-ben?
 Hogyan határoztak a teheráni, illetve a jaltai konferencián Németország sorsáról?

ia

A második világháború után közvetlenül a nagyhatalmak közötti ellentétek még nem tűntek megoldhatatlannak. Sokan bíztak még abban, hogy Sztálin is megegyezésre törekszik. A helyzet akkor vált feszültté,
amikor a Szovjetunió nyíltan és erőszakosan megsértette a korábbi megállapodásokat.

A második világháború befejezése

Szovjetunió

26 millió

Németország

7 millió

Lengyelország

5,9 millió

Jugoszlávia

1,7 millió

Magyarország

900 ezer

Franciaország

600 ezer

Olaszország

420 ezer

Nagy-Britannia

380 ezer

Néhány európai ország katonai és civil áldozatainak száma a második világháborúban
 Miért Európa keleti felén volt nagyobb az
áldozatok száma? Milyen jellegű hadviselést
folytattak itt a hadviselő felek? Milyen szörnyű népirtások történtek az időszakban?

1945. szeptember 2-án Japán fegyverletételével véget ért a
második világháború, a szigetország területére amerikai
csapatok érkeztek. Európában ekkor már mintegy négy hónapja befejeződtek a harcok. Itt a normandiai partraszállást
követően az előrenyomuló amerikai és brit haderő – francia csapatokkal kiegészülve – nyugatról, míg a szovjet Vörös Hadsereg keletről törte meg a német hadsereg ellenállását. Németország területét a győztes szövetségesek négy
megszállási övezetre osztották, Berlinben szintén hasonló körzeteket alakítottak ki. Hasonló sorsra jutott Ausztria is, amelynek területét a nemzetiszocialista Németország
még 1938-ban csatolta magához.
A hat évig tartó második világháború az emberiség történelmének egyik legpusztítóbb háborúja volt. Az általános békevágy ellenére számos fenyegető jel mutatott arra,
hogy a győztes nagyhatalmak között konfliktusok várhatók. A Vörös Hadsereg mélyen benyomult Kelet-KözépEurópába, és félő volt, hogy a németektől felszabadított
országokban kommunista diktatúrákat alakítanak ki.
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Habár Sztálin ígéretet tett a demokratikus választások
engedélyezésére, a szovjet diktátor valójában saját befolyási övezetének tekintette a térséget. Az 1945 nyarán megtartott potsdami konferencián ezek az ellentétek még nem
kerültek felszínre, de az új amerikai elnök, Truman már
bizalmatlanul fogadta a szovjet lépéseket.
 Mit volt Sztálin célja? Miért volt ez elfogadhatatlan a nyugati hatalmak számára?

Az ENSZ megalapítása
Az első világháború után megalakított Népszövetség
nem tudta az újabb világháború kitörését megakadályozni. A második világháború borzalmai után azonban ismét
felmerült egy működőképes, nemzetek feletti biztonsági
rendszer megteremtésének igénye.
A győztes szövetségesek ezért döntöttek 1945-ben az
Egyesült Nemzetek Szervezetének létrehozásáról. ➊ Az
ENSZ egyik legfontosabb szerve a Biztonsági Tanács (BT),
amelynek öt állandó tagja van, az Amerikai Egyesült Államok, Szovjetunió (napjainkban Oroszország), Nagy-Britannia, Franciaország és Kína. Ezek vétójoggal rendelkeznek,
azaz az öt ország közül bármelyik véglegesen elutasíthat
egy beterjesztett javaslatot. A BT-nek ezenkívül tíz választott tagja is van, amelyek mandátuma két évre szól. Ez a
rendszer garantálja, hogy a szervezetet nem egyetlen állam
irányítja.
Az ENSZ másik fontos szerve a közgyűlés, amely lényegében úgy működik, mint egy parlament, minden tagországnak egy szavazati joga van.
Közgyűlés
Közgyűlés
Tanácskozó
testület
Tanácskozó
testület
Résztvevői:
összes összes
tagállam
Résztvevői:
tagállam
Döntései
ajánló jellegűek.
Döntései
ajánló jellegűek

Nemzetközi
Nemzetközi
Bíróság
Bíróság

Az ENSZ
Az ENSZ
szervezete
szervezete

Churchill, Truman és Sztálin a potsdami
konferencián. A tárgyalások idején Nagy-Britanniában választásokat tartottak, és Churchill
pártja, a Konzervatív Párt vereséget szenvedett.
Így a potsdami konferencia záró szakaszában
már az új brit miniszterelnök, Clement Attlee
vett részt

➊ Az ENSZ legfontosabb feladatai
Az Egyesült Nemzetek Szervezete a világ minden részét eléri. Az ENSZ legfontosabb feladata a béke fenntartása és a
konfliktusok megelőzése. A szervezet foglalkozik környezetvédelemmel, menekültvédelemmel, katasztrófaelhárítással, terrorizmus elleni harccal, lefegy verzéssel.
Alapvető célja az, hogy biztonságos jövőt
teremtsen a következő nemzedékek számára.

Biztonsági
Tanács
Biztonsági
Tanács
Döntéshozó
szerv szerv
Döntéshozó
11 tag:11
5 állandó
(Amerikai
Egyesült
Államok,
tag: 5 állandó
(Amerikai
Egyesült
Államok,
Szovjetunió,
Nagy-Britannia,
Franciaország,
Kína) Kína)
Szovjetunió,
Nagy-Britannia,
Franciaország,
+ 6 változó
(napjainkban
10)
+ 6 változó
(napjainkban
10)
Döntései
kötelezően
betartandók.
Döntései
kötelezően
betartandók

igazságszolgáltató
intézménye
Az ENSZENSZ
igazságszolgáltató
intézménye
A tagállamok
közötti
jogviták ill.
Célja: Célja:
A tagállamok
közötti
jogviták,
háborús konflikzusok
konfliktusok
megoldása.megoldása

Szakosított
szervek
Szakosított
szervek
FAO,
UNESCO,
WHO,
UNICEF,
WWF, WHO
FAO,
UNESCO,
WHO,
UNICEF,
WWF

Titkárság
Titkárság
Adminisztratív
szerv szerv
Adminisztratív
Tagjai: Tagjai:
főtitkárfőtitkár
+ tisztviselői
kar
+ tisztviselői
kar

Az ENSZ felépítése és szervezetei  Melyik testület dönt a különböző ügyekben? Ki irányítja a nemzetközi szervezetet?
Mennyire tudnak beleszólni a tagállamok a legfontosabb kérdésekbe? Végezzünk kutatómunkát! Gyűjtsük ki az internetről
a szakosított szervek feladatait!
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➋ A németek kitelepítése
A kelet-közép-európai németek számára
a kollektív büntetés, a kitelepítés – amelyről a győztes nagyhatalmak a második világháborút lezáró potsdami konferencián
állapodtak meg – rengeteg szenvedésseljárt. Az egykori Kelet-Poroszországbólhónapok alatt hét-nyolc millió embert űztek el, míg Csehszlovákiából 1946
és 1948 között több mint hárommillió németet marhavagonokba zsúfolva szállítottak Németország megszállt zónáiba.
Magyarországon 1948-ig 185 ezer német
lakost fosztottak meg állampolgárságától, és telepítettek ki Németországba.

Békekötés a vesztes országokkal
A párizsi békekonferencián 1947-ben írták alá a békeszerződéseket a vesztes országokkal. Az Amerikai Egyesült
Államok nem területeket akart szerezni. Azt tartotta inkább fontosnak, hogy Európában is olyan nyitott gazdaságok jöjjenek létre, amelyek elérhetőek lesznek az amerikai tőke- és árukivitel számára.
Olaszország esetében az amerikai megszállás egyértelművé tette, hogy a nyugati befolyás érvényesül. Határai
sem változtak meg jelentősen, csak jóvátétel fizetésére kötelezték. Németországgal végül nem kötöttek békét. Ennek
oka, hogy politikai berendezkedéséről a győztes nagyhatalmaknak nem sikerült megegyezniük egymással, ezért csak
az új határokat jelölték ki. Németország nyugati felén az
első világháború utáni határokat állították vissza, keleten
viszont egy nagyjából kétszáz kilométeres sávot Lengyelországhoz csatoltak.
 Miért nem írtak alá békeszerződést Németországgal?

Német nemzetiségű magyar állampolgárok tehervagonokba rakják ingóságaikat a békásmegyeri vasútállomáson kitelepítésük idején, 1946
márciusában  A kitelepítettek nemzeti színű
zászlóval búcsúznak. Vajon miért?

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLAT
✒✒ Második világháború vége →
Szovjetunió ↔ nyugati hatalmak.
✒✒ ENSZ megalapítása: cél a béke
megóvása.
✒✒ Békeszerződések → kitelepítések.
✒✒ Németország: megszállási övezetek.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK
ÉS FELADATOK
 Miben sikerült megállapodni
a nagyhatalmaknak egymással?
 Melyek voltak azok az ügyek, amelyekről nem sikerült megegyezni?
 Milyen okai voltak a nagyhatalmak
közötti viszony megromlásának?

A második világháború legnagyobb területi nyertese a Szovjetunió lett. Kelet-Poroszországot a Szovjetunió
és Lengyelország között osztották fel. Sztálin ragaszkodott azokhoz a korábbi lengyel területekhez is, amelyeket még a nemzetiszocialista Németországgal kötött paktum révén szerzett meg 1939-ben, és azokhoz is, amelyeket
1940-ben foglalt el (pl. Észtország, Lettország, Litvánia, finn
területek). Mindezt az ország védelmi képességének szükségességével indokolta.
Kelet-Közép-Európában más határváltozások is történtek. Újjáalakult Csehszlovákia, de Kárpátalját, amely 1939
és 1944 között Magyarországhoz tartozott, a Szovjetunióhoz
csatolták. Ausztria keleti része szovjet, a nyugati része pedig angol‒amerikai‒francia megszállási zónába esett. Nem
akarták úgy felosztani, mint Németországot; de egyik fél
sem akarta átengedni a másiknak. Ezért Ausztria 1955-ig
megszállt állam maradt, amellyel nem kötöttek békét.
Lengyelországot a keleti részek elvesztéséért nyugati
határainál a németektől elvett területekkel kárpótolták.
A lengyel területen élő több millió német részben elmenekült a háború utolsó hónapjaiban, részben kitelepítették
őket. A német kisebbség kitelepítését Csehszlovákiában
és Magyarországon is végrehajtották. A kollektív bűnösség
elvét alkalmazták, emberek millióit megbüntetve nem valami tényleges bűncselekmény, hanem egy népcsoporthoz
való tartozás miatt. ➋
 Mutasd be a térképen a békeszerződések által előírt területi változásokat!
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1948

2.

A hidegháború kezdete

Az átmeneti együttműködés után ellentétek alakultak ki a Szovjetunió és a többi győztes nagyhatalom,
az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország között. Egyértelművé vált ugyanis, hogy a
szovjet vezetés az általa megszállt országokat teljesen az irányítása alá kívánta vonni. A korábbi megállapodásokat felrúgva a Szovjetuniónak alárendelt kommunista diktatúrák kialakítására törekedett.
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 Miért volt ellentétes Sztálin céljaival a szabad választások megtartása ezekben az országokban?
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A szovjet tömb országai
Vasfüggöny
1948 Kommunista hatalomátvétel

vasfüggöny: a kommunista diktatúrák által kiépített, szögesdróttal és aknamezőkkel megerősített határrendszer, amely a
nyugati és a keleti országokat fizikailag is
elválasztotta egymástól. A kifejezést Churchill használta először 1946-ban.

F ö l d k öterületek
Európa 1949-ben  Hogyan alakult a német
z i - t e n g e r sorsa? Hány ország
került a vasfüggöny* keleti oldalára?

A szovjet–amerikai ellentétek
a második világháború után
Az Amerikai Egyesült Államok Európában a demokratikus rendszerek kiépítésére és a magántulajdonon alapuló
kapitalista gazdasági-társadalmi berendezkedés megerősítésére törekedett.
A Szovjetunió viszont a német megszállás alól általa felszabadított országokat a politikai fennhatósága alá
akarta vonni. Ezért a Vörös Hadsereg megszállta ezeket az
országokat. A lakosság egy részét kényszermunkára hurcolták, ahol sokan elpusztultak. A gyárakat leszerelték, a
gépeket elvitték. ➊ A szovjetek a helyi politikai életbe közvetlenül beavatkoztak, a céljaikat veszélyeztető nem kommunista politikusokat letartóztatták vagy távozásra kényszerítették.
 Milyen sorsot szánt a Szovjetunió az általa megszállt országoknak?
 Milyen eszközöket használt céljai elérése érdekében?

A vasfüggöny egy része  Miért építettek ilyen
fizikai akadályokat a határokon?

➊ A Vörös Hadsereg Ausztriában
Egész Ausztriában a Vörös Hadsereg úgynevezett „zsákmánybiztosai” járták végig az országot. Ami csak fémből volt, leszerelték: így a gépeket, az olajkutakat, a
Bécs számára áramot termelő erőművek
turbináit, de 35 ezer telefonkészüléket is.
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➋ Az 1947-es lengyel választások
A Sztálin utasításait végrehajtó lengyel
kommunista vezetők rettegtek attól,
hogy kudarcot vallanak a hatalom megszerzéséért folytatott küzdelemben. Ezért
Lengyelországban az 1947-es parlamenti választások előtt a kommunista vezetés alatt álló biztonsági szervek is akcióba
léptek. Politikai ellenfeleiket házkutatásokkal, letartóztatásokkal és nyilvános politikai perekkel, sőt kínzásokkal és gyilkosságokkal félemlítették meg. A rendőrség
és a biztonsági szolgálat közel 100 ezer
embert tartóztatott le, 118-an gyilkosság
áldozatai lettek. A kommunistáknak még
így is szükségük volt a választási eredmények meghamisítására. Ahogy Sztálin
mondta: „Nem az a lényeg, hányan szavaznak az emberre, hanem hogy ki számolja a szavazatokat.”
 Mit akartak megakadályozni a kommunisták?
 Milyen eszközöket alkalmaztak ennek
érdekében?
 Miért volt fontos a Szovjetunió számára, hogy a kommunisták egyeduralmat
szerezzenek a kelet-közép-európai országokban?

Szovjet berendezkedés Kelet-Közép-Európában
Az 1945-ös jaltai szerződést megszegve a Szovjetunió a helyi kommunista vezetők közreműködésével saját politikai
és gazdasági rendszerét kényszerítette rá a kelet-középeurópai országokra. A demokratikus pártok vezetőinek és
támogatóinak megfélemlítésével, választási csalásokkal, és
ha kellett, nyílt erőszak alkalmazásával Lengyelországban,
Csehszlovákiában, Magyarországon, Romániában és Bulgáriában is fokozatosan felszámolták a demokrácia intézményeit, és kommunista diktatúrák jöttek létre. ➋
Az Európa nyugati és keleti felében élő nemzetek sorsa eltérő irányt vett. A nyugat-európai államok demokratikus
úton fejlődtek, a lakosság szabadon dönthetett arról, hogy
melyik politikai párt irányítsa az országot. A demokratikus
viszonyokhoz magántulajdonon alapuló piacgazdaság társult, amelyben a jóléti államok kialakítása a cél. Az emberek
szabadon vállalkozhattak és rendelkezhettek a vagyonukkal.
A kelet-közép-európai kommunista diktatúrákban az
állampolgárokat az államosítás során megfosztották vagyonuktól, felszámolták a föld magántulajdonát is. Az emberek szólás- és véleményszabadságát erősen korlátozták, adott esetben egy-egy kritikus mondatért is börtön járt.
A jövedelmek mértékét szintén korlátozták, és mivel a gazdaság elsősorban a hadsereg igényeit elégítette ki, a lakosság folyamatosan áruhiánytól szenvedett.
 Gyűjtsétek össze, milyen következményekkel járt a Szovjetunió
térnyerése Kelet-Közép-Európában!

Szövetségesekből ellenfelek
Churchill, a korábbi brit miniszterelnök 1946 márciusában
az amerikai Fulton híres főiskoláján beszélt a világháború
utáni világpolitikai helyzetről. Arra hívta fel a figyelmet,
hogy vasfüggöny ereszkedik le a demokratikus berendezkedésű Nyugat-Európa és a szovjetizálódó Kelet-Közép-
➌ Truman elnök beszéde az amerikai kongresszusban, 1947. március
„A világ néhány országának népeire legutóbb akaratuk ellenére totalitárius rendszereket kényszerítettek rá. (…) A világtörténelem jelenlegi helyzetében majdnem minden nemzetnek választani kell két életforma között. Ez a választás azonban gyakran nem lehet önálló. Az egyik út a többség akaratán alapul, és független intézményrendszer, népképviseleti
kormányzat, szabad választás, a személyes szabadság garanciája, szólás- és vallásszabadság, illetve a politikai zsarnokság hiánya jellemzi. A másik út egy kisebbség akaratán alapul, amely a többségre kényszeríti az akaratát. Ez terrorra és
nyomásgyakorlásra támaszkodik, irányítja a sajtót és a rádiót, befolyásolja a választásokat és elnyomja a személyi szabadságot. Úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok politikájának támogatnia kell azokat a szabad embereket, akik ellenállnak a fegyveres kisebbségek, vagy a külső erők alávetési kísérleteinek.”
 Hogyan értékelte Truman a kialakult politikai helyzetet? Mihez kérte a kongresszus támogatását az amerikai elnök?
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Európa közé. Truman amerikai elnök a párizsi békekonferenciát követően meghirdette a „feltartóztatás politikáját”.
Ez azt jelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak
be kell avatkoznia azokban az országokban, ahol a kommunizmus terjeszkedik, és meg kell védenie az 1945-re kialakult helyzetet. ➌ Washington azonban azt már nem tudta
és nem is akarta megakadályozni, hogy a Szovjetunió által
katonailag megszállt Kelet-Közép-Európa szovjet érdekövezetté váljon.
A Szovjetunióban a sztálini diktatúra elnyomása a második világháborút követően sem enyhült. A hadifogságból
hazatérő orosz katonák százezreit azonnal munkatáborokba vitték, mivel a rendszer árulóknak tartotta őket. A hivatalosan a népek egyenlőségét hirdető kommunista diktatúra újra és újra fellépett különböző népcsoportokkal szemben,
köztük az országban élő zsidókkal szemben is. A sztálini
diktatúrának az 1950-es évektől kezdődő antiszemita megnyilvánulásai a következő évtizedekben is megmaradtak.
A két szuperhatalom* között az eltérő ideológia és az ellentétes törekvések miatt egyre inkább elmérgesedett a viszony. Közvetlen fegyveres összecsapás azonban nem
következett be az egymással ellenséges szuperhatalmak között, ezért szembenállásukat a következő évtizedekben hidegháborúként emlegették. A feszült nemzetközi viszony
Sztálin 1953-ban bekövetkezett halálával enyhült, de a két
szuperhatalom érdekellentétei megmaradtak. Sztálin halála
után a Szovjetunió irányítását Hruscsov vette át.
ELTÉRŐ NÉZŐPONTOK

A hidegháború okai
Az amerikai értelmezések szerint a hidegháborúért Sztálin volt
a felelős. A feltartóztatás politikája az Amerikai Egyesült Államokra kényszerített önvédelmi reakció volt. A hidegháborúval
a szabad világ csak választ adott a kommunista agresszióra.
A sztálini propaganda viszont Churchill fultoni beszédét és az
amerikai atomfegyverkezést hozta fel bizonyítékul arra, hogy
a hidegháborús konfliktust az angolszász hatalmak idézték elő.
„Két ellentétes politika alakult ki: az egyik oldalon a Szovjetunió (…) a másik oldalon az Egyesült Államok és Anglia
politikája, (…) két tábor alakult ki: az imperialista, demokráciaellenes tábor, melynek célja az amerikai imperializmus
világuralmának megteremtése és a demokrácia szétzúzása,
valamint az imperialistaellenes, demokratikus tábor (…).”
(A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának
állásfoglalása, 1947. október)
 A szemelvények és a lecke szövege alapján értékeld a szovjet és az
amerikai állítások valóságalapját! Milyen ellentmondás volt a szovjetek és az amerikaiak demokráciafelfogása között?

szuperhatalom: olyan állam, amely gazdasági, katonai és diplomáciai erejénél fogva az egész világon képes érdekei érvényesítésére. Az Amerikai Egyesült Államok már
a második világháború befejezésekor szuperhatalom volt, míg a Szovjetunió csak
később, az 1950-es évek nukleáris és rakétafegyverkezése eredményeként vált szuperhatalommá.

Nyikita Szergejevics Hruscsov,
Sztálin halála
után a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLAT
✒ Nyugat-Európa ↔ Kelet- és Közép-Európa
szabad választások ↔ erőszakos
hatalomváltás;
demokrácia ↔ diktatúra;
magántulajdon, piacgazdaság ↔
államosítás, tervgazdaság;
jóléti állam ↔ hiánygazdaság.
✒ Két szuperhatalom:
Egyesült Államok ↔ Szovjetunió
→ hidegháború.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK
ÉS FELADATOK
 Milyen eszközökkel szerzett befolyást a Szovjetunió a megszállt országokban?
 Miért kerültek nehéz helyzetbe a
kelet-közép-európai országok a
háború után?
 Milyen összefüggés van a feltartóztatás politikája és a hidegháború között?
19
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3. Piacgazdaság és tervgazdálkodás
Európa és a világ kettéosztottsága nem csak a politikai rendszerek különbségét és a katonai szembenállást jelentette. A két világ közötti eltérés a gazdasági élet fejlődésében és az emberek életszínvonalában
is megmutatkozott.

 Idézd fel, milyen eszközök alkalmazásával működött a szovjet
gazdaság!

Bécsi tüntetés 1947-ben. „Éhség” – ez áll a táblán. A háborús pusztítás miatt éveken keresztül
szinte mindenből hiány volt az európai országokban  Miért gyűlt össze ekkora tömeg?
Mire lehet következtetni ebből?

A Marshall-terv
A második világháború után Európa gazdasága romokban hevert. 1947-re súlyossá vált a helyzet, mert arra sem
jutott pénz, hogy importált élelmiszerrel lássák el a lakosságot. Fennállt annak a veszélye, hogy a nyomor miatt az emberek a demokratikusan megválasztott kormányok ellen
fordulnak. Washington annak érdekében, hogy megerősítse szövetségeseit és elejét vegye a kommunista propagandának, nagyszabású gazdasági segélyprogramot indított. Ezzel egyben piacot teremtett az amerikai termékek
számára. Az amerikai külügyminiszterről elnevezett Marshall-terv ‒ hivatalos nevén Európai Újjáépítési Program ‒
1948 áprilisában vette kezdetét, és kiterjesztették Németország nyugati zónáira is. ➊
Bár a program közvetlenül az élelmiszer-segélyezést és
az újjáépítést támogatta, elsősorban modernizálni kívánta Nyugat-Európát. Az amerikai minták alapján szervezték
át az ipari üzemek termelését és a kereskedelmet is. Az ipari modernizáció révén a nyugati államok egyrészt képessé váltak arra, hogy önmagukat újjáépítsék, másrészt arra,
hogy versenyképes árukkal jelenjenek meg a világpiacon.
A Marshall-segélyt a csehszlovák, a magyar és a lengyel
kormány is szerette volna igénybe venni, de kénytelenek
voltak azt Moszkva nyomására elutasítani.
 Miért nem állt a Szovjetunió érdekében, hogy a Marshall-segélyből a kelet-közép-európai országok is részesüljenek?

➊ Vélemények a Marshall-tervről

Szabad utat a Marshall-tervnek! A Marshalltervet népszerűsítő plakát 1947-ből. A tervet
1947-ben hirdették meg, és a következő évben
indult  Mit jelképezett a megrakott, korszerű teherautó a plakáton?

A terv szerint az Európába szállított hadianyagot nem vitték vissza,
hanem odaadták szövetségeseiknek, illetve pénzzel, nyersanyagokkal
és élelmiszerrel is támogatták a nyugati államokat. „Logikus, hogy az
Amerikai Egyesült Államoknak minden tőle telhetőt meg kell tennie
a világ normális működésének helyreállítása érdekében, hiszen enélkül nem létezhet politikai stabilitás, és nincs biztosítéka a békének” –
mondta egyik beszédében Marshall. Truman elnök pedig így érvelt a
terv mellett: „Az újjáépítési program azonnali megszavazása lehet a
leghatásosabb közreműködés, amit a béke érdekében tehetünk.”
 Miért vállalta fel az Amerikai Egyesült Államok a Marshall-tervvel
járó jelentős anyagi kiadásokat?
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A piacgazdaság modellje
30%

A nyugat-európai országok a kapitalista gazdasági berendezkedés elveit követték. Biztosították a magántulajdon
biztonságát, támogatták a vállalkozások és a teljesítmények tisztességes versenyét. Mivel a versenyt, a gazdasági tevékenységet nagyrészt a piac határozza meg, a kapitalizmust piacgazdaságnak is nevezik. Az állam ugyanakkor
anyagi támogatást adott a szegények és a munkanélküliek
megélhetéséhez.
A Marshall-terv hatalmas lökést adott az érintett országok
fejlődésének, segítségével sikeresen beilleszkedtek a világ
gazdaság rendjébe. A gazdaság növekedését a vásárlók (a
lakosság és a vállalatok) egyre nagyobb fogyasztása is elősegítette. A nyugati államok olyan magas színvonalú gépeket
és berendezéseket állítottak elő, amelyeket a világ minden
pontján értékesíteni tudtak.
Az afrikai és az ázsiai államok többsége részben felvevőpiac volt, részben nyersanyagforrásnak számított. Az
1950-es évek végétől kezdve létrejöttek a multinacionális
vállalatok*. Ezek a cégek a korábbi mértéket meghaladó tőkekoncentrációt hoztak létre, ami lehetővé tette számukra, hogy még többet fordíthassanak kutatás-fejlesztésre*.
A nemzetközi cégek termékei szinte mindenhol ismertté és
keresetté váltak.
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Részesedés a Marshall-terv támogatásából
 A támogatás hány százalékát kapta összesen ez a három ország? Mely országok kapták
a támogatás többi részét?
multinacionális vállalatok: jelentős fejlesztésre és beruházásokra képes nagyvállalatok, amelyek több országban is gyártják
és forgalmazzák termékeiket. Tulajdonosaik
általában több országból kerülnek ki.
kutatás-fejlesztés: új termékek előállítása és fejlesztése érdekében végzett ös�szehangolt tudományos és gyakorlati tevékenység, amelyre költségei miatt csak a
tőkeerős vállalatok képesek. Az oktatás és a
támogatások révén az állam is fontos szerepet játszhat ennek sikerességében.

 Melyek a piacgazdasági modell jellemzői?
 Milyen okok miatt indult gyors fejlődésnek a nyugat-európai országok gazdasága?

A tervgazdálkodás modellje
A nyugati kapitalista (piacgazdasági) modellel szemben a
szocialista országok a tervgazdasági modellt követték. Kelet-Közép-Európa országaiban az erőszakos államosítást
és kollektivizálást követően mindenhol az állam vált valamennyi termelő nagyvállalat és mezőgazdasági nagyüzem
tulajdonosává.
A tervgazdálkodás során egy központi hatóság megtervezte, hogy miből mennyit és hogyan kell előállítania
a gazdaság szereplőinek. A tervezők kizárólag mennyiségi előírásokat fogalmazhattak meg, a terv végrehajtói pedig akkor teljesítették jól a tervet, ha az előírt mennyiség
az adott termékből elkészült. A Szovjetunió szinte minden
ipari alapanyagból a világon a legtöbbet állította elő. A termékek minősége és technikai színvonala azonban elmaradt a fejlett kapitalista országokétól. A szocialista gazdaság fejlesztését nem a fogyasztói igényekhez, hanem a
központi előírásokhoz igazították (tervutasításos rend-

A magyar ötéves terv eredményeit bemutató
kiállítás plakátja 1951-ből  Miért egy kohász
alakja került a tervgazdálkodást propagáló
plakátra?
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➋ Miért nem volt versenyképes
a tervgazdálkodás?
A tervgazdasági modellben nem csupán
az alapanyagokat, az energiahordozókat
osztják el központilag, hanem a fejlesztésre szánt pénzeket is. A döntés célja elvileg a szocializmusban is az volt, hogy a
gazdaság fejlődjön, azonban a tervgazdasági modell bürokratikus. Nem a leginkább kelendő termékek gyártói jutottak a
szükséges pénzhez, hanem azok a vállalatok, amelyek politikailag indokolni tudták igényeiket. Ezért a szocialista gazdaság nem volt kellően rugalmas.

ÖSSZEFOGLALÓ VÁZLAT
✒✒ Háború utáni gazdasági válság
→ Marshall-terv (1947) → gyors
gazdasági fejlődés Nyugat-Európában.
✒✒ Nyugat-Európa: kapitalizmus
(piacgazdaság) – magántulajdon,
a vállalkozás szabadsága, verseny
→ növekvő fogyasztás (multina
cionális cégek).
✒✒ Kelet- és Közép-Európa (tervgazdaság, KGST) – állami tulajdon,
cél: a terv teljesítése → áruhiány.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK
ÉS FELADATOK
 Miért gyorsította fel – az eredeti
szándék ellenére – a Marshall-terv
Európa kettészakadását?
 Készíts összefüggésvázlatot a nyugat-európai országok gazdasági
fejlődéséről!
 Hasonlítsd össze a piacgazdasági és a tervgazdasági modellt a
következő három szempontból:
versenyképesség a világpiacon, a
katonai véderő fejlesztése, a lakosság igényeinek kielégítése!

szer). Az emberek igényei így sokszor háttérbe szorultak.
A Szovjetunió annak érdekében, hogy katonai téren lépést
tudjon tartani az Amerikai Egyesült Államokkal, nagyon
sok pénzt költött a nehéziparra és a haditechnikai fejlesztésre. Ugyanakkor a szovjet lakosság megfelelő árukkal való ellátása és életszínvonala messze elmaradt még
a szegényebb kapitalista országokétól is. ➋
A tervgazdálkodás a szovjet tömb országaiban általánossá vált. Mivel az egész szocialista tábor gazdaságát meg
akarták tervezni, 1949-ben létrehozták a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsát (KGST). Az együttműködés során igyekeztek az egyes országok termelését összehangolni. Ez sem tudta azonban megoldani a tervgazdaság
problémáit. A szocialista országokban állandósult az áruhiány. A boltokban időnként a legalapvetőbb élelmiszereket és árucikkeket sem lehetett megtalálni, az ipari üzemeknek is időnként azért kellett leállniuk, mert nem kapták meg
a szükséges nyersanyagot vagy alkatrészt a termelésükhöz.
 Melyek a tervgazdálkodási modell jellemzői!
 Milyen előnyökkel és hátrányokkal járt a tervgazdálkodás?
 Vitassátok meg, hogy a nyugati és a keleti életszínvonalban mutatkozó különbségeknek milyen következményei lehettek!

Piacgazdaság

Tervutasításos
rendszer

Tulajdon
viszonyok

A termelőeszközök (többnyire) magántulajdonban
vannak.

A termelőeszközök állami tulajdonban vannak.

A termelés célja

A termelés célja az anyagi
haszon (profit) elérése.

A termelés mindig valamilyen aktuális politikai
célnak rendelődik alá.

Foglalkoztatás

Nincs teljes foglalkoztatottság, jellemző a munkanélküliség.

Látszólag teljes foglalkoztatottság van.

Bérek

A béreket a munkaerőpiac
szabályozza.

Központi bérszabályozás érvényesül.

Árak

A kereslet-kínálat szabályai érvényesülnek.

Központi szabályozás
érvényesül.

Elosztás

A megtermelt értékek elosztásáról nagyrészt a szabadpiac gondoskodik.

Központi tervekben
írják elő, hogy miből
mennyit kell termelni.

A vállalkozás
szabadsága

Megvalósul a vállalkozás
szabadsága. Az államnak
korlátozott beavatkozási
lehetősége van.

A piac szereplői nem
dönthetnek szabadon.

A piacgazdaság és a tervutasításos rendszer összehasonlítása  Melyik modell adott nagyobb szabadságot a gazdasági élet szereplőinek? Keress
példákat ilyen különbségekre! A táblázatban található információk segítségével készüljetek fel vitára arról, hogy melyik gazdasági modell szolgálja jobban az emberek érdekeit!
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4. Katonai szövetségek létrehozása
a hidegháború idején

A nyugati államok és a Szovjetunió közötti erőviszonyokat jelentősen megváltoztatta volna, ha Németország teljes egészében az egyik vagy a másik fél fennhatósága alá kerül. A német kérdés körüli vita így
még jobban kiélezte az ellentéteket, amelyek elvezettek ahhoz, hogy két egymással ellenséges katonai
szövetség jött létre az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió vezetésével.

Németország kettéosztása
A háború végén Németországot szovjet, angol, amerikai és
francia megszállási zónákra osztották fel. Németország jövőjéről a négy győztes hatalom azonban nem tudott megegyezni. A feszültséget fokozta, hogy a szovjetek elutasították azt is, hogy az általuk megszállt német területek is
részt vehessenek a Marshall-tervben. Nyugat-Berlin szovjet blokád alá vonása pedig már nyílt katonai fenyegetést
jelentett.

 Milyen döntéseket hoztak a győztes hatalmak Németországra
vonatkozóan a háború végén?
 Mi jellemezte a Vörös Hadsereg
ellenőrzése alá került országok
helyzetét a háború után?

A berlini blokád
A szovjetek 1948 júniusában blokád alá vonták Nyugat-Berlint. A városrészt autópályák és vasútvonalak kötötték össze az angol–amerikai
megszállás alatt álló nyugati területekkel. Ezeket könnyen lezárhatták,
mivel szovjet területeken vezettek keresztül. Az amerikaiakban ekkor
felmerült, hogy erővel nyitják meg a blokádot, ezt azonban elvetették, mert ez nyílt katonai konfliktushoz vezetett volna, amivel esetleg
egy újabb világháborút kockáztathattak. Végül úgy döntöttek, hogy
légihíd segítségével látják el Nyugat-Berlint. Mind a három nyugati hatalom részt vett a műveletben, és amikor a légi szállításhoz már elegendő repülőgép állt rendelkezésre, napi nyolcezer tonna árut juttattak Berlin nyugati felébe. A lakosság kezdeti nélkülözése megszűnt, sőt
a gyárakat is újra tudták indítani. Még a a szenet és az olajat is légi
úton szállították a városba. Amikor a szovjetek belátták, hogy a blokáddal nem lehet rákényszeríteni a nyugati hatalmakat arra, hogy feladják
Nyugat-Berlint, a blokádot 1949 májusában megszüntették. A berlini
blokád volt a második világháborúban győztes hatalmak első, közvetlen szembekerülése Európában.

Ezek után a nyugati hatalmak elhatározták, hogy Németország nyugati felét egységes állammá szervezik. Ennek érdekében a saját megszállási zónáikban új pénznemet
vezettek be, a márkát. A Marshall-tervnek köszönhetően
a gazdaság itt is rövidesen gyors növekedésnek indult. Németország nyugati fele 1949-ben Németországi Szövetségi
Köztársaság (NSZK) néven önálló állam lett. ➊
A szovjetek, látva a nyugati részen lezajló folyamatot,
az általuk megszállt országrészben egy kommunista kormányt erősítettek meg, és így 1949-ben létrejött a Német
Demokratikus Köztársaság (NDK). A két német állam

Légihíd Berlin felett. A berlini gyerekek csokibombázóknak hívták a gépeket, mert a pilóták
időnként csokoládét is kidobtak az integetőknek

➊ Németországi Szövetségi
Köztársaság vagy
Német Szövetségi Köztársaság?
1949-től a keleti tömb országaiban a Német Szövetségi Köztársaság kifejezés
honosodott meg, mivel így kívánták kifejezni az NDK és az NSZK nemzetközi
helyzetének (státusának) egyenrangúságát. Valójában a német Bundesrepublik
Deutschland elnevezés helyes fordítása
Németországi Szövetségi Köztársaság.
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