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I. Hidegháborús konfliktusok 
és a kétpólusú világ kiépülése

tori12_TK_2017.indd   5 2018. 01. 22.   14:59



6

1. A második világháború lezárása – győztes 
és vesztes országok 1945-ben
Idézzük fel, hogyan jött létre Nagy-Britannia, a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok közötti „nagy szövetség”! • Milyen döntés 
született a teheráni konferencián, és ez hogyan befolyásolta Kelet-Közép-Európa jövőjét? • Mi jellemezte a német és a szovjet kapcsola-
tokat 1939 és 1941 között? • Mely területek kerültek a szovjetek fennhatósága alá ekkor? 

A szovjet befolyási övezet kialakulása
Milyen katonai és diplomáciai lépések álltak a hátterében?

A második világháború utolsó szakaszában a szovjet hadsereg 
látványosan előretört Délkelet-Európában és Kelet-Közép-Eu-
rópában. 1944 augusztusának végén Románia átállásával meg-
nyílt az út a Balkán-félsziget felé. A Vörös Hadsereg megtámadta 
a német szövetséges, de a Szovjetunió elleni háborúból kimaradó 
Bulgáriát. A szovjet bevonulást követő új kormányban már helyet 
kaptak a kommunisták is. Jugoszlávia 1941-es katonai vereségét és 
felbomlását követően az egykori délszláv állam területén elke-
seredett harcok folytak a megszálló német erőkkel szemben, 
de a különböző fegyveres csoportok egymás között is véres etnikai 
harcokba bonyolódtak. 

Ilyen körülmények között erősödött meg a jugoszláv kommu-
nista főtitkár, Joszip Broz Tito által vezetett partizánhadsereg, 
amely 1945 elejére a szovjet csapatokkal együttműködve felszaba-
dította az országot. A gerilla harcmodort folytató alakulat erejét 
az adta, hogy a horvát–szlovén születésű Tito újra a nemzetek 
feletti délszláv egység, azaz Jugoszlávia visszaállítása mel-
lett állt ki. A partizánok 1944 őszétől véres megtorló akciókba 
kezdtek, egyrészt leszámoltak a németekkel együttműködő erőkkel, 
majd politikai vetélytársaikkal, és felléptek a délvidéki magyarság-
gal szemben is. (A délvidéki eseményekről a 9. leckében lesz szó 
részletesebben.)

Albániában hasonló módon került hatalomra 1944 őszén egy 
szintén kommunista vezetésű partizánmozgalom, amely kez-

Az európai hadszíntér 
1945-ben

Állapítsuk meg a térkép 
alapján, mi gyorsította 
fel Németország katonai 
vereségét! • Melyik haderő 
foglalta el a német fővárost? 
• Nézzünk utána a történelmi 
atlaszban, hogy mely fővá-
rosok kerültek a szovjetek 
kezébe 1944 őszétől!

Hogyan harcoltak a partizánok a reguláris erők-
kel szemben?

Jugoszláv partizánok 1944-ben
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A szövetséges csapatok találkozási
vonala 1945. május elején
Szovjet támadások
A nyugati szövetségesek támadásai

A nyugati szövetségesek által 
felszabadított országok
A Szovjetunió által felszabadított 
országok
Semleges országok
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Idézzük fel, mit tanultunk tavaly Churchill és 
Sztálin egyeztetéséről! (A megállapodást Chur-
chill emlékiratából ismerjük, ennek részlete a 
Történelem 11. tankönyv 249. oldalán olvasható.) 
• Milyen körülmények között született a megál-
lapodás? • Miért tudták a szovjetek ezekben a 
napokban a saját javukra kedvezően bővíteni a 
magyarországi befolyásukat? • Milyen esemé-
nyek történtek Magyarországon 1944. október 
közepén?

Nézzünk utána az interneten, mikor volt Drezda 
bombázása! • Milyen eltérő adatok vannak az 
áldozatok számáról? • Mi áll a bizonytalanság 
hátterében?

Drezda romokban

A befolyási övezetek százalékos felosztása. A fenti 
arányokról Churchill 1944. október 9-én állapodott 
meg Sztálinnal Moszkvában. Másnap Anthony Eden 
brit és Vjacseszlav Molotov szovjet külügyminiszter 
Magyarország esetében megváltoztatta az arányo-
kat, a Szovjetunió befolyása 80%-ra nőtt

detben erőteljes támogatást kapott Titótól. Bár Görögországban 
is jelentős partizánerők tevékenykedtek, itt a britek megakadá-
lyozták a kommunisták térnyerését. A németek kivonulását 
követően brit csapatok szálltak partra az országban, majd az álta-
luk támogatott koalíciós kormánynak minden politikai és katonai 
támogatást megadtak. 

Az 1945 februárjában a szövetséges nagyhatalmak, még az 
együttműködés jegyében találkoztak a jaltai konferencián. Kö-
zös nyilatkozatban álltak ki a Szovjetunió által felszabadított Kelet- 
Közép-Európa országainak demokratikus fejlődése mellett. 
A nyilatkozatot Sztálin is aláírta. Ugyanakkor a nyugati szövetsége-
seknek tudomásul kellett vennie, hogy ez a térség a háború lezárását 
követően is szovjet katonai ellenőrzés alatt marad. A szovjet Vörös 
Hadsereg 1945 elején a német erőket a lengyel területekről kiszorít-
va Berlinig jutott, majd április végén elfoglalta a német fővárost. 
Ezzel párhuzamosan a magyarországi hadműveletek is befejeződtek, 
a Vörös Hadsereg 1945 áprilisában már osztrák területen harcolt, 
és Bécs is a szovjetek kezére került. 

A német kapituláció napjaiban a szovjet csapatok a cseh terüle-
teket szabadították fel a megszállás alól, és a győztes nagyhatal-
mak kiálltak Csehszlovákia újraalapítása mellett annyi területi 
változtatással, hogy Kárpátalja a Szovjetunió része lett. Ezzel gya-
korlatilag felülírták az 1938-as müncheni konferencia határozatait, 
illetve nem vették fi gyelembe Szlovákia önállósodását.

Németország megszállása
Milyen szándékai voltak a győzteseknek? 

Az európai hadszíntéren 1945. május 9-étől hallgattak el a fegy-
verek, Németországot megszállták a győztes nagyhatalmak. 
A nyugati területeken az amerikai és a brit katonai zóna mellett 
egy francia zónát is létesítettek, míg a keleti tartományokat a 
szovjetek tartották megszállva. Rövidesen kijelölték az egyes 
zónák határait, ennek köszönhetően például Berlin nyugati ke-
rületeit átadták a nyugati szövetségeknek. Ausztria területét 
szintén megszállási zónákra osztották.

Az egyezménynek a későbbiekben komoly következménye lett, 
hiszen a nyugat-berlini amerikai, brit és francia megszállá-
si övezet a kialakulóban lévő szovjet zónában helyezkedett el, 
több száz kilométerre a nyugati határsávtól. Nyugat-Berlint kezdet-
ben autópálya kötötte össze a nyugati országrésszel, a későbbiekben 
már csak egy légifolyosó biztosította az ott élő polgárok szabad 

Szovjet Brit–amerikai

Románia 90% 10%
Bulgária 75% 25%

Jugoszlávia 50% 50%

Magyarország 50% 50%

Görögország 10% 90%

Az Atlanti Charta ama alapelvének megfelelően, hogy minden népnek joga van 
arra, hogy megválassza azt a kormányformát, amely alatt élni akar, vissza kell 
állítani mindazoknak a népeknek szuverén jogait és önkormányzatát, amely 
népeket ettől a támadó nemzetek erőszakkal megfosztottak. […] a három 
kormány, valahányszor a körülmények azt megkövetelik, együttesen támogatni 
fogja […], hogy a lakosság összes demokratikus elemeit széleskörűen képvi-
selő ideiglenes kormányhatóságokat létesítsenek, amelyek kötelesek legyenek 
a lehető legrövidebb időn belül szabad választások útján olyan kormányokat 
alakítani, amelyek megfelelnek a nép akaratának […].

(A jaltai nyilatkozat a felszabadított Európáról; 1945. február 11.)

• Milyen politikai irányú kibontakozást sürgetett a dokumentum? 
• Vitassuk meg, mennyire gondolhatta komolyan Sztálin a megfogalmazott 
elveket!
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A németországi megszállási övezetek
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Szovjet és amerikai katonák kézfogása az Elba folyónál, Torgau városánál, 
1945. április 25.

Hogyan alakult Németország sorsa 1945-ben? • 
Miért került Nyugat-Berlin kiszolgáltatott hely-
zetbe? • Mi történt Kelet-Poroszországgal? Milyen üzenetet közölt ez a fénykép a világgal? Mennyi idő telt el a nor-

mandiai partraszállás óta?

mozgását. Kelet-Poroszországot a háború utolsó hónapjaiban 
megszállta a Vörös Hadsereg. A szovjet katonák kegyetlenkedé-
sei és  rendelkezései révén megkezdődött a németek elűzése 
a területről. 

A győztes nagyhatalmak 1945 nyarán a potsdami konferen-
cián megállapodtak arról, hogy a Kelet-Közép-Európában élő 
német lakosságot, illetve annak egy részét át kell telepíteni 
Németországba, elosztva őket a megszállási övezetek között. Bár 
a potsdami megállapodás lehetőséget adott volna a rendezett ki-
telepítésre, ennek ellenére legtöbbször erőszakos módon, gyakran 
marhavagonokba zsúfolva deportálták Németországba a kite-
lepítetteket. Közel 14-15 millió németet űztek el, telepítettek 
ki Kelet-Közép-Európából ebben az időszakban, eközben sokan 
életüket vesztették a megpróbáltatások során. A kitelepítetteket 
az anyaországok megfosztották állampolgárságuktól és minden 
vagyonuktól.

Az értekezlet a németek Lengyelországból, Csehszlovákiából és Magyarország-
ról való áttelepítésére vonatkozóan a következő határozatot hozta: 
A három kormány minden vonatkozásban megvizsgálva a kérdést, elisme-
ri, hogy a Lengyelországban, Csehszlovákiában és Magyarországon maradt 
német lakosságnak vagy egy részének Németországba történő áttelepítésé-
re vonatkozó intézkedéseket kell foganatosítani. Egyetértenek abban, hogy 
bármilyen áttelepítés történjék is, annak szervezetten és emberséges módon 
kell végbemennie. […]
Ennélfogva utasításokat adnak az Ellenőrző Tanácsban részt vevő képvise-
lőknek, hogy amilyen gyorsan csak lehet, tájékoztassák kormányaikat afelől, 
milyen számban érkeztek már Németországba Lengyelországból, Csehszlo-
vákiából és Magyarországról ilyen személyek, és közöljék, mennyi idő múlva 
és milyen számarányban történhetik tovább áttelepítés, fi gyelembe véve Né-
metország jelenlegi helyzetét.

(A potsdami konferencia határozatából; 1945)

• Miről döntöttek a potsdami konferencia részt-
vevői? 

• Milyen elvek alapján született ez a határozat? 
• Idézzük fel, mióta éltek németek az említett 
országokban! 

• Nézzünk utána a történelmi atlaszban, mely 
országokból telepítettek még ki nagyobb lét-
számban németeket!

A francia ellenállás tagjai megbélyegzik a nácikkal 
együttműködők üzleteit (1944. augusztus)
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Japán veresége 1945-ben
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Atombomba-támadás

Hirosima belvárosa az atomcsapás után

Milyen stratégiai céljai voltak korábban Japán-
nak? • Hogyan kezdődtek a katonai összecsapá-
sok a Csendes-óceán térségében? • Miért került 
a szigetország kiszolgáltatott helyzetbe 1945 
elejére? • Mely térségeket tartották megszállva 
a japánok?

Japán kapitulációja
Hogyan ért véget a háború az ázsiai hadszíntéren? 

A csendes-óceáni hadszíntéren Japán kapitulációját 
az Amerikai Egyesült Államok légiereje által Hiro-
simára és Nagaszakira ledobott két atombomba 
kényszerítette ki. A háború utolsó hónapjában a szovjet 
csapatok is beavatkoztak a mandzsúriai hadszíntéren, 
támadásuk gyors sikerrel zárult, bár a hadművelet-
nek inkább a háború utáni időszak szempontjából volt 
jelentősége. 

1945. szeptember 2-án a Japán Császárság kor-
má nyának képviselői aláírták a feltétel nélküli fegy-
ver le tételről szóló dokumentumot, ezzel véget ért a 
második világháború. A következő hetekben a ki-
terjedt ázsiai hadszíntéren (például Korea, Kína, In do-
kí na, Indonézia, Burma) mintegy 2 millió japán ka-
tona tette le a fegyvert, de a győztesek sem tudták 
egészen pontosan felvázolni, hogyan alakul majd 
a felszabadított térségek sorsa. Japánba amerikai 
ka tonák vonultak be, a polgári és katonai jellegű meg-
szállást Douglas MacArthur tábornok irányította.

A második világháború az emberiség történelmé-
nek legtöbb halálos áldozattal járó fegyveres össze-
csapása volt, mintegy 55 millió ember vesztette életét. 
(Az újabb kutatások – az öldöklő japán–kínai háború 
halottait is beleszámítva – már 70 millió áldozatról 
beszélnek.) A második világégés sok mindenben eltért 
az elsőtől; a harcoló felek kölcsönös kegyetlensége, 
főleg a keleti fronton, nem kímélte a polgári lakosságot, illetve 
számos helyen sor került módszeres népirtásra is. A nemzetiszoci-
alista ideológia fajelmélete a holokauszt szörnyű tragédiájához, 
a megsemmisítő táborokban zajló tömeggyilkosságokhoz vezetett. 
1945 tavaszán a szövetségesek 9 millió, különböző nemzetiségű 
kényszermunkást és 80 000 holokauszt-túlélőt szabadítottak ki a 
koncentrációs táborokból. A második világháború veszteségei után 
mindenki az újjáépítésben és egy hosszabb békés periódusban 
reménykedett. 

A kétpólusú világ kialakulása
Hogyan rendeződtek át a nagyhatalmi erőviszonyok?

A második világháború a nagyhatalmak helyzetét és erőviszonya-
it is alaposan megváltoztatta, mivel sem Nagy-Britannia, sem 
Franciaország nem tudta a háború előtti pozícióját visszaállí-
tani. Nagy-Britanniát a háborús kiadások és a felgyülemlett adós-
ságállomány súlyos pénzügyi-gazdasági helyzetbe hozta, és a 
következő években a „szűkösség évei” (áruhiány, jegyrendszerre 
adott élelmiszerek, munkanélküliség) következtek. 

A Winston Churchill vezette konzervatív párt 1945 nyarán 
választási vereséget szenvedett a szociális biztonságot hirdető 
Munkáspárttól. Az új kormányfőnek, Clement Attleenek rövidesen 
a brit gyarmatbirodalmat fenyegető kihívásokra is reagálnia 
kellett.

Franciaország 1940-ben öt hét alatt katonai vereséget 
szenvedett, és az ország 1944-ben csak a brit és az amerikai 
erőknek köszönhetően szabadult fel a német megszállás alól. 
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A köztársaságot újjászervező De Gaulle tábornokot a „három 
Nagy” sokáig nem tekintette egyenrangú partnernek, és csak 
az 1945-ös jaltai konferencián dőlt el, hogy Franciaország is részt 
vehet a német megszállási övezetek működtetésében. Ennek 
hátterében az állt, hogy Churchill tartott a szovjetek túlzott 
megerősödésétől, ugyanakkor kérdéses volt, mennyire tudja majd 
a francia diplomácia a britekkel együtt megőrizni a kontinentális 
erőegyensúlyt.

Már a világháborús erőfeszítések is megmutatták, hogy a két 
szuperhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és a Szov-
jetunió fogja a háború utáni világpolitikát meghatározni. Mind-
ez a kétpólusú vagy bipoláris világ kialakulásához vezetett. 
A Szovjetunió hatalmas emberveszteséget szenvedett (mintegy 
23 millió áldozat), és az európai területrészét jelentős infrastruk-
turális-gazdasági pusztítás érte. Az öldöklő harcok során a vas-
úthálózat nagy részét felrobbantották, több ezer falut leromboltak, 
és a megmaradt települések tízezreiben is jelentős károkat szen-
vedtek a lakóházak. A háborút ennek ellenére győztesen befejező 
ország nemzetközi tekintélye megnőtt, a nyugati szövetségesek 
a szovjet diktátort, Sztálint egyenrangú tárgyalópartnernek 
tekintették.

Az Amerikai Egyesült Államok pénzügyi-gazdasági ereje 
megkérdőjelezhetetlen pozíciót biztosított Washington számára, 
ami katonai erővel, így 1949-ig az atomfegyver monopóliumá-
val is kiegészült. Mindenki számára nyilvánvaló volt, ha Washing-
ton visszatérne az első világháborút követő befelé forduló politiká-
hoz, annak beláthatatlan következményei lennének a meggyengült 
Nyugat-Európa számára. 

1945 nyarán senki nem tudta pontosan, mit akar Sztálin és a 
szovjet vezetés. A szovjet külügyek irányítója, Molotov sikeresen 
rejtette el szándékaikat a nyugatiak előtt. Roosevelt elnök a 
háború alatt úgy gondolta, hogy Sztálin be fogja tartani ígéreteit, 
így békés úton rendezhetők lesznek a problémák. Roosevelt halála 
után az új elnök, Harry Truman már reálisabban látta a szovjet 
külpolitikai törekvéseket, de 1945-ben a szuperhatalmak közötti 
ellentétek még nem voltak egyértelműek.

[…] a Szovjetuniónak a jelenlegi háborúból ked-
vező stratégiai határokkal kell kikerülnie, amelyek 
alapjául az 1941-es határoknak kell szolgálniuk. 
[…] Európa többi részén nem lehet megengedni  
erős szárazföldi hadseregekkel rendelkező külön-
álló államok vagy államcsoportok létrejöttét. A há-
ború utáni Európában csak egyetlen szárazföldi 
hatalom – a Szovjetunió – és egyetlen erős tengeri 
hatalom – Anglia – maradhat.

(Ivan Majszkij külügyi népbiztos-helyettes fel-
jegyzése Molotov külügyi népbiztosnak; 1944. 
január)

Az emberek túlnyomó része úgy érezte, hogy a hitleri veszedelem nyomta-
lanul eltűnt a diadal sugárözönében. A három győztes nagyhatalomra nem 
vár egyéb feladat, mint az, hogy igazságos és tartós békét teremtsen, amely-
nek fennmaradása felett a Világszervezet őrködik. […] Az éremnek azonban 
másik oldala is van. A közös veszedelem, amely eddig erős kötelék gyanánt 
kapcsolta össze a szövetséges hatalmakat, egyik napról a másikra megszűnt. 
Gondolataimban már a szovjet veszedelem lépett a náci ellenség helyébe. 
Nem tudtam szabadulni attól az aggodalomtól, hogy a demokráciák győztes 
seregei hamarosan szétszélednek, holott az igazi, a legkeményebb megpró-
báltatás még hátravan.

(Winston Churchill: A második világháború; 1953)

• Mely területekre vonatkozott a Majszkij feljegyzésében szereplő „straté-
giai határok” kifejezés? 

• Mely országok területi integritását és létét fenyegette ez a szovjet törek-
vés? 

• Miben bízott a szovjet külpolitika a háború utáni időszak tekintetében?
• Mitől tartott Churchill 1945-ben? Vitassuk meg, mennyire látta reálisan a 
helyzetet!

Attlee brit miniszterelnök, Truman amerikai elnök és 
Sztálin szovjet pártfőtitkár a potsdami konferencián

Charles de Gaulle tábornok
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Történészszemmel

Hogyan valósult meg a háborús bűnösök felelősségre vonása?
A háborús évek alatt elszabadult erőszakot nem lehetett egyik napról 
a másikra leállítani. A német megszállás alól felszabaduló Európa szá-
mos országában spontán népítéletek, lincselések történtek, amelyek 
során rögtönítélő bíróságok ítélkeztek a németekkel együttműködő 
személyekről. Franciaországban ezreket lőttek agyon, és több tízezer 
nőt szégyenítettek meg, mert kapcsolatuk volt a megszállókkal. Ha-
sonló megtorlásokat Belgiumban és Olaszországban is végrehajtottak. 
Tito partizánjainak bosszúhadjáratai ugyanakkor etnikai tisztogatás-
ba torkolltak. A jugoszláv partizánok kegyetlenkedései az európai 
háború lezárása után is folytatódtak, 1945 májusában több tízezer 
már lefegyverzett horvát katonát és polgári személyt mészároltak le.

A háborús felelősök törvényes felelősségre vonásáról a győztes 
nagyhatalmak a potsdami konferencián egyeztettek, és úgy döntöt-
tek, hogy egy nemzetközi bíróság fogja a náci főbűnösöket elítélni.  
A nemzetiszocialista állam és haderő 22 elfogott vezetőjével szemben 
emeltek vádat Nürnbergben 1945 októberében. A Nemzetközi Katonai Törvényszék három 
új nemzetközi jogszabály alapján hozta meg a következő évben az ítéleteit. (Hármat közü-
lük felmentettek. A többieket elítélték, tizenkettőt halálra, a többit börtönbüntetésre ítélték.  
A kivégzés előtti napokban Hermann Göring a cellájában öngyilkosságot követett el. Martin 
Bormann-nak a nemzetiszocialista párt titkárának halálos ítéletét a távollétében mondták ki.) 

A potsdami konferencia után mindegyik országban igyekeztek törvényes mederbe te-
relni a felelősségre vonást. Kelet-Közép-Európa országaiban perek százezreit folytatták le, 
és a halálos ítéletek száma több ezerre tehető. (Csehszlovákiában 
kivégezték a háború alatti önálló Szlovákia németbarát államfőjét, 
vagy Romániában a németekkel együttműködő Ion Antonescu mar-
sallt. A magyarországi népbírósági perekről a 8. leckében lesz szó 
részletesebben.)

Végezzünk kutatómunkát! Kik voltak a képen látható személyek, és milyen szerepük volt a nemzeti-
szocialista Németország működtetésében? • Milyen ítéletet kaptak? • Ki volt az közülük, aki 1941-ben 
Nagy-Britanniába repült, hogy titokban egyeztessen a brit kormányfővel? • Nézzünk utána, mit jelent 
a „nullum crimen, sine lege” elv! • Miért ennek az elvnek az érvényesítésére próbált a védelem támasz-
kodni a per során? • Vitassuk meg, hogy a győztes szövetségesek mely háborús cselekedetei kerülhet-
tek volna a nemzetközi háborús bűntettek besorolása alá!

Háborús bűntettnek minősülő cselekmények a nemzetközi jog szempontjából

Nők nyilvános megszégyenítése Franciaországban

Béke elleni bűntettek Támadó háború megindítása; háborús tervek 
kidolgozása és végrehajtása

Háborús bűntettek A hadviselés jogába ütköző cselekmények, 
például hadifoglyok kínzása, kivégzése

Emberiesség elleni bűntettek A polgári lakossággal szemben politikai, faji 
vagy vallási okokból elkövetett kegyetlenke-
dések és gyilkosságok, népirtások

Összegzés

Okok és következmények
• Milyen etnikai következményekkel járt a potsdami konferencia határozatainak végrehajtása?
• Hogyan alakult ki a szovjet befolyási övezet Kelet-Közép-Európában?

Történelmi változás
• Miért csökkent Nagy-Britannia és Franciaország befolyása a világpolitikára?

Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop 
és Wilhelm Keitel a vádlottak padján az első sorban
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2. A szövetségesek együttműködése és az ellentétek 
kialakulása
Mely országok voltak a világ nagyhatalmai a 20. század elején? • Hogyan rendeződtek át az erőviszonyok az első világháborút követően? 
• Mely nemzetek feletti szervezet törekedett a két világháború között fenntartani a békét? • Miért nem tudott hatékonyan tevékenyked-
ni? • Milyen érdekek és elképzelések mentén alakították ki Kelet-Közép-Európa határait a versailles-i békekonferencián? 

Az ENSZ létrejötte
Milyen elvek alapján jött létre a világszervezet?

A háború utáni új nemzetközi rend alapjait már 1941 augusztu-
sában az Atlanti Chartában lefektették. Az aláírók ebben elkö-
telezték magukat a demokratikus alapelvek mellett, valamint a 
dokumentum egyik pontja általános háborútilalmat is kimondott. 
Az újonnan felállítandó világszervezetnek a kudarcot vallott Nép-
szövetség helyét kellett átvennie a harcok lezárását követően. Az 
Egyesült Nemzetek Szervezete 1945 nyarán, San Franciscó-
ban alakult meg ötven ország részvételével. Az évek során a világ 
országai sorra csatlakoztak a szervezethez. Jelenleg 193 tagja van, 
néhány kivételtől eltekintve a világ összes szuverén állama ENSZ 
tagország. A szervezet alapokmányának tervezetét és szervezeti 
felépítését amerikai jogászok dolgozták ki. Munkájuk célja az volt, 
hogy az ENSZ képes legyen a nemzetközi béke és biztonság 
megőrzésére, da ha szükséges, akkor a helyreállítására is. Két 
legfontosabb testülete a Közgyűlés és a Biztonsági Tanács.

A Közgyűlés az ENSZ legfőbb tanácskozó testülete. Ebben min-
den tagország méretétől, gazdasági és katonai erejétől függetlenül 
egy szavazattal rendelkezik. Minden évben egy ülésszakot tart. 
Minden békére és biztonságra vonatkozó kérdésben tanácskozási 

Az ENSZ felépítése

Az Egyesült Államok elnöke és Churchill miniszter-
elnök a brit kormány képviseletében […]
6. Remélik, hogy a náci zsarnokság végleges szét-
zúzása után olyan békét teremtenek, amely min-
den nemzet számára lehetővé teszi, hogy saját 
határain belül biztonságban éljen, és amely biz-
tosítékot nyújt arra, hogy minden ember minden 
országban félelem és szükség nélkül élhessen. […]
8. Meg vannak győződve arról, hogy a világ vala-
mennyi nemzetének gyakorlati vagy eszmei okok-
ból el kell jutni odáig, hogy lemondjon az erőszak 
alkalmazásáról.

(Részlet az Atlanti Chartából; 1941. augusztus)

CÉLOK ÉS ELVEK
1. cikk. Az Egyesült Nemzetek célja, hogy 
1. fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot, és 
evégből hathatós együttes intézkedéseket tegyen 
a békét fenyegető bűncselekmények megelőzésé-
re és megszüntetésére, a támadó cselekmények-
nek vagy a béke más módon történő megbontá-
sának elnyomására, valamint békés eszközökkel, 
az igazságosság és a nemzetközi jog elveinek 
megfelelő módon rendezze vagy megoldja azokat 
a nemzetközi viszályokat és helyzeteket, amelyek 
a béke megbontására vezethetnek; […].
2. cikk
3. A Szervezet összes tagjai kötelesek nemzetkö-
zi viszályaikat békés eszközökkel és oly módon 
rendezni, hogy a nemzetközi béke és biztonság, 
valamint az igazságosság ne kerüljön veszélybe.
4. A Szervezet összes tagjainak nemzetközi érint-
kezéseik során más állam területi épsége vagy po-
litikai függetlensége ellen irányuló vagy az Egyesült 
Nemzetek céljaival össze nem férő bármely más 
módon nyilvánuló erőszakkal való fenyegetéstől 
vagy erőszak alkalmazásától tartózkodniuk kell.

(Az Egyesült Nemzetek alapokmánya, 
San Francisco; 1945. június 26.)

• Hogyan képzelte el Roosevelt és Churchill a 
világháború utáni nemzetközi politikát?

• Értelmezzük a „minden ember minden ország-
ban félelem és szükség nélkül élhessen” kitételt!

• Milyen politikai berendezkedést utasít el ez a 
rövid részlet? 

• Mi az ENSZ legfőbb célja?
• Melyek a szervezet legfontosabb alapelvei?
• Hogyan akarják az említett célokat megőrizni? 
• Vitassuk meg, mennyire voltak reálisak 1945-
ben ezek a célkitűzések!

– állandó tagok

– részvételi jog (szavazati jog nélkül)

– a Biztonsági tanácsnak 15 tagja van. 5 állandó és 10 választott

(Hága)

5 év

1964 decembere óta

(Hága)

1964 decembere óta

UN

Vezérkari
Bizottság

Leszerelési
Bizottság

Tagfelvételi
Bizottság

Atomenergia
Bizottság

BIZTONSÁGI TANÁCS

főtitkár

főtitkár-helyettesek

TITKÁRSÁG

ENSZ-tisztviselők

elnök

KÖZGYŰLÉS

elnök

alelnökök
A főbizottságok

elnökei
Igazgatási Bizottság

Nemzetközi Bíróság

BÉKEBIZOTTSÁGOK

(New York)

a tagállamok
évente üléseznek

SZU
Fr. Kína Nbr.

USA

GYÁMSÁGI TANÁCS

ENSZ HADERŐ

KERESKEDELMI ÉS
FEJLESZTÉSI TANÁCS

GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS
TANÁCS




(10) 

(3)

(18)

(15)
(New York)
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Az ENSZ alapokmányának aláírása 1945. június 
26-án

Hol jelent meg először a történelemben a vé-
tójog, és kik rendelkeztek vele? • Melyik ország 
belpolitikai életét bénította meg a kora újkorban 
a nemesi vétójog? • Miért „kétélű fegyver” a vé-
tójog? • Vitassuk meg, mire használták fel 
a nagyhatalmak a vétójogukat az ENSZ BT-ben! 
• Nézzünk utána, milyen világpolitikai ügyek ren-
dezését lassíthatja napjainkban a vétó! 

• Milyen célból született meg a fenti nyilatkozat?
• Mely korábbi jogdokumentumok szolgáltak előzményként?
• Hogyan kapcsolódott a nyilatkozat a közelmúlt eseményeihez? 
• Milyen alapvető jogok jelentek meg a forrásrészletben? 

1. cikk
Minden emberi lény szabadon születik, és egyen-
lő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és 
lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri 
szellemben kell hogy viseltessenek. 
3. cikk
Minden személynek joga van az élethez, a szabad-
sághoz és a személyi biztonsághoz. 
9. cikk
Senkit sem lehet önkényesen letartóztatni, őrizet-
be venni vagy száműzni. 
18. cikk
Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiis-
meret és a vallás szabadságához, ez a jog magá-
ban foglalja a vallás és a meggyőződés megvál-
toztatásának szabadságát, valamint a vallásnak 
vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind 
együttesen, mind nyilvánosság előtt, mind a ma-
gánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások 
végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.

(Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata; 1948)

joga van. Ajánlásokat tehet a nemzetek közötti feszültségek békés 
rendezésére, az alapvető emberi jogok és szabadságok megvalósu-
lásának előmozdítására. A Közgyűlés választja meg a Biztonsági 
Tanács nem állandó tagjait, valamint öt évre a szervezet Főtitká-
rát, aki az ENSZ tisztviselők munkáját irányítja.

A Biztonsági Tanács (BT) öt állandó tagja: Amerikai Egyesült Ál-
lamok, Nagy-Britannia, Szovjetunió, Kína, Franciaország. A többi, 
úgynevezett nem állandó tagot a Közgyűlés választja; kezdetben 
hatot, 1965-től tízet. A BT legfőbb feladata a béke megőrzése. 
Jogában áll fegyverembargót (fegyverbeviteli tilalmat), utazási 
korlátozásokat, gazdasági szankciókat kiszabni azon országokra, 
amelyek a békét fenyegetik. Végső esetben fegyveres kényszer-
intézkedéssel is felléphet háborúval fenyegető, vagy azt indító 
országgal szemben. A BT minden állandó tagja vétójoggal ren-
delkezik. Így megakadályozhatja, hogy a többi tagország az ő ér-
dekeivel szembeni határozatot fogadjon el.

Az ENSZ Alapokmánya arról is rendelkezik, hogy gazdasági, szo-
ciális, kulturális, nevelésügyi és egészségügyi téren a jelentős kor-
mányközi szervezeteket össze kell kapcsolni az ENSZ tevékenysé-
gével. Több ilyen szervezet a Gazdasági és Szociális Tanácson 
keresztül kapcsolódik a világszervezethez. Ezek a szervezetek auto-
nóm módon, saját költségvetésük mellett tevékenykednek, felettük 
az ENSZ ellenőrző vagy beszámoltató tevékenységet végez. Ilyen 
szakosított intézmények többek között az ENSZ Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezete (FAO), amely a szegénység és az 
éhínség enyhítésért dolgozik a világban. Az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) az egyes országok közötti technikai együttmű-
ködést támogatja az egészségügy területén. Programokat hajt végre 
betegségek megszüntetése érdekében. A Nemzetközi Valutaalap 
(IMF) feladata az egyes országok közötti pénzügyi együttműködés 
segítése, átmeneti hiteleket nyújt a tagországoknak a pénzügyi 
mérlegük kiegyensúlyozásához. A Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség (IAEA) a világ központi fóruma a békés atomener-
gia-felhasználás ellenőrzésére.

Az ENSZ a mai napig nem rendelkezik állandó saját had-
erővel, a főleg békefenntartásra bevetett ENSZ-katonákat a 
BT határozata után az egyes tagállamok állítják ki. Az ENSZ 
költségeihez az egyes tagállamok pénzügyi erejükhöz mér-
ten járulnak hozzá. Az ENSZ működése még napjainkban is az 
1945-ben kialakított struktúrákon alapszik. A szervezet reformja 
időről időre felmerül, hogy a világszervezetet az elmúlt több mint 
70 év változásaihoz igazíthassák.

A holokauszt elborzasztó példát szolgáltatott arra, hogy az alap-
vető jogokat egy-egy állam törvényalkotása eltiporhatja. Ezért a 
nagyhatalmak fontosnak tartották az emberi jogok védelmének 
nemzetközi szintre emelését. Ennek a törekvésnek lett az ered-
ménye az 1948-ban közzétett Emberi Jogok Egyetemes Nyilat-
kozata. Ez a dokumentum mintaként szolgált az egyes tagállamok 
belső jogfejlődésének.
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A párizsi békeszerződések
Melyik nagyhatalom érdekei alapján döntöttek a határok kérdésében?

A második világháborút a párizsi békekonferencia zárta le. 
A nagy  hatalmak által létrehozott Külügyminiszterek Tanácsa 
készí tette elő a békeszerződéseket. A tervezeteket 1946 nyarán 
Párizsban rendezett konferencián tárgyalták meg, majd a vesz-
tes országok képviselői (Bulgária, Finnország, Magyarország, 
Olaszország, Románia) 194. február 10-én írták alá a béke-
szerződéseket. Mivel Németországban továbbra is fenntartották 
a megszállási zónákat, és az országnak nem volt hivatalos 
kormánya, ezért a németeket nem hívták meg a tárgyalóasztal-
hoz. Ugyanakkor kijelölték az ország határait; nyugaton az első 
világháború utáni határokat állították vissza, keleten viszont egy 
nagyjából kétszáz kilométeres sávot Lengyelországhoz csatoltak. 
Kelet-Poroszországot felosztották Lengyelország és a Szovjet-
unió között. A békeszerződés Lengyelországot gyakorlatilag 
nyugatabbra tolta, mivel a szovjet–lengyel határ lényegében az 
1939-es Molotov–Ribbentrop-paktum által meghatározott vonalra 
került, cserébe a lengyeleket a német területek rovására kár-
pótolták. Már az előkészítő tárgyalások során egyértelművé vált, 
hogy a kelet-közép-európai ügyekbe a szovjetek nem tűrnek 
beleszólást, emellett az 1939 és 1941 közötti területek megtartá-
sának jogi szentesítésére is törekednek.
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Európa határai 1923-ban és 1949-ben

Mely térségben történtek jelentős változások? 
• Hogyan módosultak a lengyel határok? • Mi 
lett Kelet-Poroszország sorsa? • Melyik ország 
szerezte meg a legtöbb területet a második vi-
lágháborúban?

Tekintsük át a táblázatot, és keressük meg a 
fenti térképeken vagy a történelmi atlaszban a 
jelzett területeket! • Melyik vesztes ország írta 
alá a számára területileg legkedvezőtlenebb 
békeszerződést?

Bulgária Az országot 45 millió dolláros jóvátétel terhelte, amelyet Görögországnak és Jugoszláviának kel-
lett fi zetnie, ugyanakkor Bulgária megtarthatta a románoktól 1940-ben átcsatolt Dél-Dobrudzsát.

Finnország Az országnak 300 millió dollár jóvátételt kellett fi zetnie a Szovjetuniónak, emellett elveszítette 
azokat a területeket, amelyeket a szovjetek az úgynevezett téli háború során 1940-ben elfoglaltak.

Magyarország Visszaállították a trianoni határokat, sőt Csehszlovákiához három kisebb községet is átcsatoltak. 
Kárpátalja egy csehszlovák–szovjet megállapodás értelmében a Szovjetunióhoz került. Magyaror-
szágra 300 millió dollár jóvátételt szabtak ki.

Olaszország Elveszítette az afrikai gyarmatait (Líbia, Etiópia, Olasz-Szomália, Eritrea), illetve elismerte Albá-
nia függetlenségét. Jugoszláviához csatolták az Isztriai-félszigetet és Fiumét (Rijekát), emellett 
360 millió dolláros jóvátétel megfi zetésére kötelezték.

Románia Visszacsatolták Észak-Erdélyt, ugyanakkor elismerte Bukovinának és Besszarábiának a Szov-
jetunióhoz, illetve Dél-Dobrudzsának Bulgáriához való csatolását. Az országot 300 millió dollár 
kifi zetésére kötelezték.

A békeszerződések főbb határozatai
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Vasútépítésre kirendelt rabok

Alexandr Szolzsenyicin (1918–2008). 
A tüzérszázadost 1945-ben vették őrizetbe, 
mert bírálta a sztálini rendszert egyik levelében. 
Szovjetellenes tevékenységgel vádolták meg, 
és nyolc év kényszermunkára ítélték

Nézzünk utána Szolzsenyicin írói munkásságá-
nak! • Milyen irodalmi elismerésben részesült, és 
hogyan fogadta tevékenységét a kommunista 
hatalom a Szovjetunióban?

Milyen politikai és gazdasági célból működtette 
a kommunista diktatúra a Gulag táborait?

A szovjet erőpolitika és következményei
Hogyan tekintett Moszkva a kelet-közép-európai országokra?

A sztálini diktatúra elnyomása nem enyhült a Szovjetunióban 
a második világháború után sem, sőt a rendszer egyre több irra-
cionális választ adott az újabb kihívásokra. A német hadifogságból 
hazatérő szovjet, illetve a Vörös Hadsereg fogságába esett 
német, magyar és japán katonákat munkatáborokba szállí-
tották. Emellett a szovjetek az általuk megszállt területekről több 
százezer polgári személyt is kényszermunkára vittek, akiket 
jogtalanul, sokszor a nyílt utcán, minden indok nélkül fogtak el. 

A Gulag (Javítómunka-táborok Főigazgatósága) táboraiban 
1947-ben közel 2,5 millió embert dolgoztattak (útépítés, ércbá-
nyászat, mezőgazdasági munkák). Eközben a szovjet átlagpol-
gárok szociális helyzete inkább romlott, a megszokott áruhi-
ányon kívül újra élelmiszerhiány lépett fel, és egyes régiókban 
éhínség pusztított. A nagyvárosok évekig riasztó lakáshiánnyal 
küszködtek, sokszor négy-öt család lakott egy lakásban. A sztá-
linista gazdaságpolitika továbbra is a nehézipar fejlesztését 
erőltette, az állami beruházások döntő része áttételesen a hadse-
regfejlesztést szolgálta. 

Habár a kommunista diktatúra hivatalosan a népek egyenlő-
ségét hirdette, ennek ellenére továbbra is elnyomott különböző 
népcsoportokat (például krími tatárok, csecsenek vagy volgai 
németek), illetve fellépett az 1950-es évek elejétől a zsidókkal 
szemben is. A sztálini diktatúra utolsó éveiben kezdődő antisze-
mita kampány – változó mértékben – végigkíséri a következő 
évtizedeket.

• Milyen „szigetekről” beszél az író? 
• Miért és hogyan kerültek oda az emberek?
• Milyen körülmények között éltek ott a fogvatartottak?
• Mi volt a célja ezeknek a táboroknak?

A normát úgy emelték, hogy bebizonyították teljesíthetőségét: ha például a 
hőmérséklet [mínusz] ötven foknál alacsonyabb volt, a munkanapot jegyző-
könyvileg törölték, vagyis azt írták, hogy a foglyok nem mentek ki dolgozni 
– valójában igenis kihajtották őket, s amit ezeken a napokon ki tudtak présel-
ni belőlük, azt szétosztották a többi napra, ezzel növelve a teljesítmény szá-
zalékát. (Akik pedig ezeken a napokon fagytak meg, azokat a szolgálatkész 
egészségügyi részleg más címen írta le. Akik meg visszafelé lemaradoztak, 
vagy már nem bírtak menni, vagy ernyedt inakkal négykézláb kúsztak, azokat 
a konvoj agyonlődözte, hogy meg ne szökjenek, amíg visszatérnek értük.) […] 
És hogyan etették mindezért az embereket? A kondért megtöltötték vízzel, 
beleszórtak némi piszkos apró krumplit, s még ez volt a jó, mert többnyire 
csak megfeketedett káposzta, céklalevél és mindenféle szemét jutott bele. Meg 
bükköny, korpa, azt nem sajnálták. […] Ezekért a vizes löttyökért, mely nem 
képes pótolni a test energiafogyasztását, az ember elégeti izmait az erejét 
meghaladó munkában, és az élmunkások és sztahanovisták előbb jutnak a 
föld alá, mint a munkamegtagadók. […] A mi átkozott Szigetvilágunkat el sem 
lehetne képzelni a forró nap alatt: a mi szigeteinket örök hó borítja, örökké 
förgeteg zúg felettük.

(Alexandr Szolzsenyicin: A Gulag szigetvilág)

A Szovjetunió a legyőzött országok erőforrásait saját újjáépí-
tésének fedezetére fordította. A vesztes országoknak jóvátételt 
kellett fi zetniük, és saját költségvetésükből fi nanszírozták a terüle-
tükön állomásozó szovjet csapatok ellátását. Ezalatt a szovjetek 
komplett gyári berendezéseket, szállítóeszközöket, késztermékeket 
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• Mire hívta fel Churchill a fi gyelmet a beszédében?
• Hogyan ábrázolta a háború lezárása óta eltelt 
időszakot? Milyen értékek mellett áll ki?

• Nézzünk utána, mire használják a vasfüggönyt 
a színházakban! Miért használta az egykori brit 
miniszterelnök ezt a kifejezést a politikai ese-
mények leírására?

• Vitassuk meg, hogyan reagálhattak Moszkvá-
ban a beszédre! Mely részletekből olvashattak 
ki fenyegetést? 

Nem lehet észre nem vennünk azt a tényt, hogy 
azok a szabadságjogok, amelyeket az egyének 
élveznek az egész brit birodalomban, nem érvé-
nyesülnek jelentős számú országban, amelyek 
közül egyesek igen hatalmasak. Ezekben az ál-
lamokban ellenőrzést kényszerítenek az egyszerű 
népre különböző fajtájú politikával, amely idegen 
a demokrácia előtt. […] Félelem nélkül kell azon-
ban állandóan hirdetnünk a szabadság és az em-
beri jog elveit, amelyek az angolul beszélő világ 
közös örökségét jelentik. […] Mindez azt jelenti, 
hogy minden ország népének joga van és ha-
talmának kell lennie alkotmányos keretek között 
szabad titkos választások alapján megválasztani 
vagy megváltoztatni annak a kormánynak a jel-
legét vagy formáját, amely alatt élnek, hogy szó-
lás- és gondolatszabadságnak kellene uralkodnia 
[…]. Ez az angol és az amerikai nép üzenete az 
emberiségnek. […] Árnyék borult arra a színpad-
ra, amelyet legutóbb a szövetségesek győzelme 
megvilágított. […] A Balti-tenger mellett fekvő 
Stettintől [ma: Szczecin] az Adriai-tenger mentén 
fekvő Triesztig vasfüggöny ereszkedik le Európára. 
E vonal mögött vannak Közép- és Kelet-Európa ré-
gi államainak összes fővárosai – Varsó, Berlin, Prá-
ga, Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófi a. 
Mindezek a híres városok és országuk lakossága 
a szovjet szférában fekszik, és valamilyen formá-
ban alá van vetve nemcsak a szovjet befolyásnak, 
hanem Moszkva egyre nagyobb mértékű ellenőr-
zésének. […] Nem hiszem azt, hogy Oroszország 
háborút kíván. Ők a háború gyümölcseit kívánják 
[…]. Abból, amit a háború alatt orosz barátainknál 
és szövetségeseinknél láttam, arra a meggyőző-
désre jutottam, hogy semmi sincs, amit annyira 
csodálnának, mint az erőt, és semmivel szemben 
nem táplálnak kevesebb tiszteletet, mint a katonai 
gyengeséggel szemben. […] Ha a nyugati demok-
ráciák összetartanak, szigorúan ragaszkodva az 
ENSZ alapokmányának az elveihez, hatalmas lesz 
befolyásuk ezen elvek támogatására […].

(Churchill fultoni beszéde; 1946. március 5.)

Történészszemmel

Milyen elképzelései voltak Sztálinnak 
az 1945 utáni világrendről?
A második világháború nem változtatta meg a Szovjetunió bel- és 
külpolitikáját. Sztálin a háború után is fenntartotta a fenyegetettség 
érzését, és a társadalmat további erőfeszítésekre sarkallta. Nyilat-
kozataiban hangoztatta, hogy a kapitalista országok a szocialista 
berendezkedés megsemmisítésére törekednek, ezért fokozni kell 
a háborús készültséget. A történészek egy része elveti, hogy Sztá-
lin egy újabb világháborút akart volna kirobbantani, de tény, hogy 
gyorsan megkezdte saját rendszerét ráerőltetni Kelet-Közép-Európa 
és Délkelet-Európa megszállt országaira. Moszkvából nézve a térség 
egyfajta biztonsági zónát jelentett, olyan érdekszférát, amelyet saját 
katonapolitikai törekvéseinek vethet alá.

Hogyan rendelkezett a jaltai konferencia a szovjet hadsereg által elért 
országok politikai jövőjéről? • Mennyire gondolhatta komolyan Sztálin a 
jaltai nyilatkozatot? • Vitassuk meg több szempontból is, vajon felszabadí-
tották-e, vagy megszállták a szovjetek Kelet-Közép-Európát! 

Ez a háború eltér a múltbéli háborúktól: ha valaki területeket foglal el, 
ezekre a területekre rákényszeríti a saját társadalmi rendszerét. Ahova a 
hadserege eljut, ott a saját rendszerének szerez érvényt. Másképp nem is 
volna lehetséges.

(Sztálin kijelentése egy jugoszláv pártdelegációval folytatott beszélgeté-
sen; 1945. április)

Összegzés

Történelmi változás
• Milyen területi változások történtek Kelet-Közép-Európában a párizsi békeszerződések nyomán?
• Milyen események vezettek a nagyhatalmak közötti viszony megromlásához?

Történelmi jelentőség
• Milyen elvek és elképzelések fogalmazódtak meg az Egyesült Nemzetek Szervezetének megalapításakor?
• Hogyan épül fel az ENSZ szervezete, és miként tükrözi az 1945-ös nagyhatalmi erőviszonyokat?

szállítottak el, így 1945 és 1955 között mintegy 13 milliárd dollár-
nak megfelelő erőforrást vontak ki a régióból. 

Az Amerikai Egyesült Államok és nyugati szövetségesei, illetve 
a Szovjetunió közötti viszonyt hamar kikezdte, hogy Moszkva 
nemcsak biztonságpolitikailag kívánta uralni az általa katonailag 
megszállt zónát, hanem elkezdte felszámolni ezekben a sza-
badságjogok érvényesülését és a kommunistáktól független 
politikai erőket. Aggodalmat keltett az is, hogy vajon a Szov-
jetunió, ha módja van rá, nem kísérli-e meg ellenőrzését további, 
általa meg nem szállt területekre is kiterjeszteni.

Görögországban 1946 tavaszától polgárháború kezdődött 
a kommunista partizánok és a britek által támogatott koalíciós 
kormány között. A nyugati szövetségesek a jaltai megállapodás 
megszegésén túl a kelet-közép-európai országokban a kommu-
nista pártok erőszakos hatalomra juttatása, valamint a tér-
ség gazdasági kirablása miatt is több ízben tiltakoztak – ered-
ménytelenül. Az ellenzékbe szorult Churchill nemegyszer hangot 
adott annak, hogy Európa két részre szakadt, ő használta elő-
ször a „vasfüggöny” kifejezést. Sztálin a beszéd elhangzása után 
háborús uszítónak nevezte a volt brit miniszterelnököt.
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A Truman-elv meghirdetése
Miért változott meg az Amerikai Egyesült Államok külpolitikája?

A Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok diplomáciai kap-
csolatai 194-ben látványosan megromlottak. Az Európa köze-
pén állomásozó szovjet hadsereggel szemben a legyengült euró-
pai államok nem tudtak érdemi erőt szembeállítani. A nyugati 
országok biztonságuk érdekében maguk is kívánták, hogy Wa-
shington katonai ereje tartósan jelen maradjon Európában, és 
biztosítsa az erőegyensúlyt a Szovjetunióval szemben. A második 
világháború után a washingtoni kormányzat is úgy látta, hogy – 
ellentétben az első világháború befejezését követő politikájukkal 

– a kontinensen kell maradnia a tartós stabilitás érdekében. Ez 
akkor vált egyértelművé, amikor a brit kormány bejelentette, hogy 
nem tudja megadni azt a segítséget Törökországnak és Görögor-
szágnak, amelyre szükségük van ahhoz, hogy ellenállhassanak a 
Szovjetunió befolyásszerző törekvéseinek.

A Szovjetunió ellenőrzést akart szerezni a fekete-tengeri ten-
gerszorosok fölött, ennek érdekében diplomáciai nyomás alá he-
lyezte Törökországot. Ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy a szovjet befo-
lyásszerző törekvések nem állnak meg a Jaltában és Potsdamban 
kijelölt határoknál. Emellett Görögországban polgárháborút 
robbantottak ki Jugoszláviából támogatott partizáncsapatok. Ezek-
re válaszul az Egyesült Államok kormánya az aktív beavatkozás 
mellett döntött, és Truman elnök meghirdette a feltartóztatás 
politikáját. Ezt a politikai elhatározást Truman-elvnek, vagy 
más néven Truman-doktrínának hívjuk. A doktrína egy katonai 

3. A hidegháború kezdete 1947–1953
Milyen szerepet szántak a nagyhatalmak az ENSZ-nek? • Milyen magasztos célokat fogalmaztak meg a megalakulásakor? • Mennyiben 
változott a szovjet belpolitika 1945 után? • Miért nem sikerült fenntartani a nagyhatalmak közötti együttműködést?

Európa 1955 után

Keressük meg a 
Churchill fultoni be-
szédében (1946) emlí-
tett vasfüggönynek a 
két végpontját! • Mely 
országok kerültek a 
vasfüggöny keleti 
oldalára? • Milyen 
előzményei voltak a 
két német állam ki-
alakulásának? (Segít 
a 8. oldali térkép.) 1982
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A NATO tagállamai (1949-től)
NATO alapító tagországok
A Varsói Szerződés tagállamai (1955-től)
Semleges és el nem kötelezett
országok
A NATO-ba való belépés ideje1952

ORSZ.

• Milyen két táborra osztotta fel az elnök a világot?
• Mely különbségek távolítják el egymástól ezt a 
két világot?

• Mi volt a Truman-elv lényege?

A világ néhány országának népeire legutóbb aka-
ratuk ellenére totalitárius rendszereket kényszerí-
tettek rá. […] A világtörténelem jelen pillanatában 
csaknem minden nemzetnek választania kell a 
két életmód alternatívája között. A választás na-
gyon gyakran nem szabad. Az egyik életforma 
a többség akaratán alakul, jellemzői a szabad 
intézmények,a népképviseleti kormányzás, a 
szabad választások, az egyéni, a szólás- és val-
lásszabadság biztosítása, a politikai elnyomás 
alóli mentesség. A másik életforma alapja, hogy 
a kisebbség ráerőszakolja akaratát a többségre. 
Terror és elnyomás uralkodik, a sajtót cenzúráz-
zák, a választások eredményeit meghamisítják, 
és elfojtják az egyéni szabadságot. Meggyőződé-
sem, támogatnunk kell a szabad népeket abban, 
hogy a saját módjukon alakítsák ki saját sorsukat. 
[…] A világ szabad népei ránk számítanak, hogy 
támogatjuk őket szabadságjogaik fenntartásában.

(Truman elnök beszéde az amerikai törvényho-
zás előtt; 1947. március 12.)
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és politikai irányelv, aminek fi gyelembevételével születnek a dönté-
sek. A Truman-doktrína alapján az Egyesült Államok kormánya 
pénzügyi támogatást adott a görög kormánynak, mely így 1949-
re legyőzte a partizánegységeket. Törökország pedig megőrizte 
függetlenségét.

A Marshall-segély
Miért maradtak ki a kelet-közép-európai országok a támogatásból?

Európában a második világháború után a gazdasági kibontakozás 
feltételei kezdetben igen kedvezőtlenül alakultak. A kontinens 
nagy része újjáépítésre szorult, a főbb nyugat-európai országok 
maguktól nem tudták megtalálni a növekedés útját. Nem állt 
rendelkezésre elegendő tőke sem, amely új, korszerű üzemeket 
teremthetett volna, miközben a lakosság ellátása a legtöbb ter-
mékcsoportból a tengerentúlról történt. Ezáltal a nyugat-európai 
országok külkereskedelmi mérlege – elsősorban az Amerikai 
Egyesült Államok felé – rendkívül negatív volt, azaz jóval többet 
importáltak, mint amennyit exportálni tudtak.

A gazdasági problémák szinte mindenhol súlyos szociális prob-
lémákkal (például munkanélküliség, áruhiány, jegyrendszer)  tár-
sultak. Az európai országok gazdasági nehézségeit az Amerikai 
Egyesült Államok a Marshall-segéllyel kívánta megszüntetni. 
George Marshall külügyminiszter 1947 júniusában hirdette meg 
azt a gazdasági segélyprogramot, amely rendkívül bőkezű tá-
mogatást biztosított. A Marshall-terv révén a washingtoni kor-
mányzat hozzájárult Európa újjáépítéséhez és a piacgazdaságok 
fellendítéséhez. Ennek érdekében komoly áldozatokat vállalt, a 
Marshall-segély összege meghaladta a 13,5 milliárd dollárt. Az ame-
rikai gazdaságnak is érdekében állt a Marshall-segély végrehajtá-
sa, hiszen hosszabb távon szüksége volt az európai partnerekre. 
Ugyanakkor politikai szándék is meghúzódott a döntés hátterében, 
hiszen a szociális bizonytalanságok felszámolásával bízni lehetett 
abban, hogy visszaszorulnak a nyugat-európai országokban meg-
erősödött kommunista pártok. (Franciaországban és Olaszországban 
1947 májusában szorították ki a kormányból a kommunistákat.)

A Marshall-segély felhasználásának koordinálására létrehozott 
szervezet (Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet) haté-
konyan hangolta össze az érintett országok gazdaságpolitikáját. 
A segélyprogram segítségével gyors gazdasági növekedés in-
dult be, és 1950-re Nyugat-Európa gazdasági teljesítménye 
meghaladta a háború előtti szintet, majd a továbbiakban gyorsan 
nőtt. Ugyanakkor a Szovjetunió tervutasításos gazdaságával, 
az elzárkózó diktatórikus rendszerével nem tudott és nem is akart 

Európa teljes üzleti struktúrája összeomlott a háború idején […]. A dolog 
lényege az, hogy Európa szükségletei a következő 3-4 évben sokkal nagyob-
bak a külföldi – főleg amerikai – élelmiszerek és alapvető termékek iránt, mint 
amiért jelenleg fi zetni képes, ezért további segítségre van szükségük, e nélkül 
igen súlyos gazdasági, szociális és politikai nehézségekkel kell szembenéznünk 
[…]. Eltekintve mindennek a világhelyzetre gyakorolt demoralizáló hatásától, 
s annak lehetőségétől, hogy az emberek kétségbeesett helyzete zavargásokat 
válthat ki, az Egyesült Államok gazdaságára gyakorolt hatása is világos lehet 
előttünk. Ezért logikus, hogy az USA-nak minden módon közre kell működnie 
a világ egészséges gazdasági rendjének helyreállításában, mert enélkül nem 
lehet politikai stabilitás és biztos béke sem.

(A Marshall-terv bejelentése a Harvard Egyetemen; 1947. június 5.)

A Marshall-segély országonként 1948 és 1951 kö-
zött (közvetlen segély és hitel)

A Marshall-segélyt népszerűsítő plakát

George Marshall amerikai külügyminiszter

Belgium

Dánia

Görögország

Izland

Írország

Norvégia

Portugália

Svédország

Trieszt

Törökország

4,33%

2,37%

3,91%

0,21%

1,44%

1,96%

0,41%

1,03%

0,31%

0,51%

Nagy-Britannia
26,98%

Franciaország
20,60%

a későbbi 
NSZK

11,74%

Olaszország
10,30%

Hollandia
8,96%

Egyéb
16%

Ausztria
4,94%

Hogyan ábrázolták az Európai Újjáépítési Prog-
ram (ERP) hatását?

Mivel magyarázták a Marshall-terv szükséges-
ségét? • Milyen pozitív változásokat vártak tőle? 
• Mely európai régió maradt ki a Marshall-se-
gélyből?
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beilleszkedni egy az Amerikai Egyesült Államok által megha-
tározott szabadkereskedelmi rendszerbe. Bár Molotov szovjet 
külügyminiszter is részt vett azokon a tárgyalásokon, amelyek 
előkészítették a program beindítását, de annak elfogadása a sztá-
linista gazdaságpolitika megtagadását jelentette volna. Emel-
lett Moszkva még kevésbé kívánta megengedni az ellenőrzése alá 
került országoknak, hogy részt vegyenek multilaterális nemzetközi 
intézményekben és programokban, mert attól tartott, hogy így 
elveszítené befolyását a térségben. Ezért a szovjetizálódó 
közép-európai államoknak el kellett utasítaniuk a Marshall-
segélyben való részvételt.

A térség helyzetét súlyosbította, hogy a Szovjetunió a Marshall-se-
gély összegénél nagyobb értékű tőkét, ipari berendezést és árucikket 
vont ki az egyes országokból. Kelet-Közép-Európa országait Moszk-
va 1949-ben egy új gazdasági szervezetbe tömörítette. A létre-
hozott Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST) közvet-
len árucsere-egyezmények keretében működött, az úgynevezett 
barterkereskedelem a piacgazdasági viszonyok kizárását jelentette. 

A kelet-közép-európai térség szovjetizálása
Milyen lépésekben valósult meg a kommunista diktatúra kiépítése?

A szovjetizálás „menetrendje” nagyjából mindegyik országban 
azonos intézkedések során zajlott. Először egy szovjetbarát kor-
mányt neveztek ki, amely népfrontjellege miatt koalíciós alapon 
szerveződött, de a kulcspozíciók (belügy, igazságügy, gazdaság, 
titkosszolgálatok) már kommunista miniszterek kezébe kerültek. 
A térségben végrehajtott radikális földreformok felszámolták a 
nagybirtokrendszert. A közigazgatásban történő elbocsátásokkal 
kiszorították a polgári pártok embereit, helyükre kommunista 
párttagok kerültek. 

A folyamatnak látszólag demokratikus „álarcot” azzal adtak, 
hogy mindenhol választásokat tartottak, amelyek során szá-
mos visszaélés, csalás történt. A választásokon a kommunisták 
rendszerint több demokratikus párttal közös listán indultak, így 
a tényleges támogatottságukat nem lehetett mérni. 

194. szeptember végén szovjet kezdeményezésre alakult meg 
a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája (Kominform), 
amelynek révén Moszkva szorosabban igyekezett kontrollál-
ni a kelet-közép-európai kommunista pártokat. Ez jelezte, 
hogy a hatalomra segített kommunista pártoktól a régió minden 
országában a szovjet társadalmi és politikai berendezkedés 
szigorú átvételét várja el a Szovjetunió. Az eseményeket ezt köve-
tően már a titkosszolgálatok alakították; mindenféle törvénytelen 
eszközzel (koholt vádak, koncepciós perek) kiszorították előbb 
az ellenzéki pártok, majd a koalíciós partnerek politikusait 
a közéletből. Sokan börtönbe kerültek, vagy Nyugatra emigráltak, 
de számos kivégzést is végrehajtottak. 

A folyamatot az is megkönnyítette, hogy számtalan kommunis-
ta beépült a polgári pártokba, és a kellő pillanatban elkezdték azt 
bomlasztani. Az így szétzilált többpártrendszer sorsát végül az 
úgynevezett munkáspártok egységének kimondása pecsételte meg, 
ekkor a kommunista párt magába olvasztotta a már korábban 

„megtisztított” szociáldemokrata pártot. 1948-ra egyértelművé 
vált, hogy Moszkva nem tűr meg semmilyen önálló politikai 
irányvonalat. 

A kommunista hatalomátvétel 1944–1945 között 
a szovjet katonai ellenőrzés alá került térségben 
nem feltétlenül egy előre meghatározott egysé-
ges mátrix szerint ment végbe, bár három fő té-
nyező azonosítható:
1. a Szovjetunió és a helyi kommunista pártok dön-
tő befolyása a belső politikai eseményekre,
2. a Nyugat által csak félszívvel támogatott nem 
kommunista erők fokozatos felszámolása,
3. a szövetségesek viszonyának romlása, amely 
hozzájárult az egymással szemben álló ideológiai 
és katonai tömbök kialakulásához.
[...] Sztálin döntését a szovjet típusú rendszert mű-
ködtető kelet-európai kormányok létrehozásáról 
1947 őszén sokkal inkább taktikai, mintsem ide-
ológiai megfontolások vezették. Kelet-Európa a 
szovjet vezetés számára elsősorban egy kiterjedt 
biztonsági zónát jelentett: a szovjet jelenlét jegel-
te a területi konfl iktusokat e térségben, Moszkva 
prioritása pedig az európai határok és az új állami 
és társadalmi berendezkedés mielőbbi stabilizá-
lása lett.

(Stefano Bottoni: A várva várt Nyugat. Kelet-Eu-
rópa története 1944-től napjainkig. Budapest; 
2015. MTA Történettudományi Intézet, 46. oldal)

Élelmiszer, takarmány, trágya: 32,1%
Üzemanyag: 15,5%
Gyapot: 14%
Egyéb nyersanyag és félkész termék: 18,8%
Dohány: 4,4%
Gépek és járművek: 14,3% 

A Marshall-segély összetétele

• Hogyan értékeli a történész a kommunista ha-
talomátvételek menetét?

• Mennyire voltak tudatosak szerinte a szovjet 
lépések?

• Hogyan értelmezhető a „biztonsági zóna” kife-
jezés?
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Kelet-Közép-Európa
szovjetizálása

JUGOSZLÁVIA

LENGYELORSZÁGLENGYELORSZÁG

Az országban már 1945-től érvényesült a szovjet 
akarat, a háború végén kommunista dominanciájú 
egységkormányt hoztak létre. Moszkva elutasította 
a londoni emigrációs kormány hazatérését, 
a lengyel–szovjet kapcsolatokat az 1940-es katyńi 
vérengzés ténye is terhelte. Az országban a kommu-
nisták 1947 elején választási csalással megerősítették 
pozíciójukat, majd kiszorították a demokratikus 
pártokat a közéletből.

CSEHSZLOVÁKIA

CSEHSZLOVÁKIA

A szabad választásokat 1945-ben a kommunisták nyerték 
meg (38%-kal), de 1948 februárjáig fenntartották az 
együttműködést a polgári pártokkal. Ekkor erőszakos 
eszközökkel kiszorították a nem baloldali erőket 
a koalícióból, és felszámolták a többpártrendszert.

NDK

CSEHSZLOVÁKIA

A szovjet hatóságok 1945 nyarán az általuk megszállt 
övezetben engedélyezték a pártok megalakítását, de szabad 
választásokat a későbbiekben sem tartottak. Négy párt 
szerveződött ekkor újjá; a kommunista, a szociáldemokrata, 
a kereszténydemokrata és a liberális párt. A következő évben 
összeolvadt a két baloldali párt. A nyugati zónákban 
bevezetett valutareform és a berlini blokád felgyorsította a két 
német állam kialakítását. A nyugati területen zajló lépésekre 
(alkotmányozás, választások) válaszul keleten is életbe 
léptették a Német Demokratikus Köztársaság (NDK) 
alkotmányát. Habár formálisan fenntartották a többpárti 
koalíciós kormányt, az irányítás egyértelműen a kommunisták 
által uralt egységes munkáspárt kezében volt.

BULGÁRIABULGÁRIA

Az országban 1944 őszétől példátlan véres leszámolások 
kezdődtek, a nyugati hatalmak el sem ismerték az 1945 
őszén megtartott választások eredményét. 1947-ben 
kivégezték az egyik vezető ellenzéki politikust, majd 
az újabb választások után a kommunisták kiépítették 
az egypártrendszert.

ALBÁNIAALBÁNIAALBÁNIAALBÁNIAALBÁNIAALBÁNIA

A kommunista partizánerők nem engedték ki a kezükből 
a hatalmat, 1945-ben véres leszámolásokkal megszabadultak 
az ellenzéki erőktől. Az év végén megrendezett választásokon 
már csak a kommunista népfrontra lehetett szavazni.

ROMÁNIA

MAGYAR-
ORSZÁG

Az országban 1944 őszétől példátlan véres leszámolások 
kezdődtek, a nyugati hatalmak el sem ismerték az 1945 

A szovjetek nyomására 1945 februárjában I. Mihály király új 
kormányt nevezett ki, amelyben már kommunista politikusok is 
helyet kaptak. A szovjetbarát kormány helyzetét tovább 
erősítette, hogy Moszkva elismerte a román igényeket 
Észak-Erdélyre. 1946 őszén választási csalással és erőszakkal 
a kommunisták megszilárdították a pozíciójukat, 
majd a következő évben felszámolták a többpártrendszert. 
I. Mihály 1947 végén távozott az országból.

JUGOSZLÁVIA

JUGOSZLÁVIA

JUGOSZLÁVIA

JUGOSZLÁVIA

1945 márciusában Tito vezetésével kommunista többségű 
kormány jött létre, néhány emigrációból hazatért politikus 
bevonásával. Az országban hónapok alatt megkezdődött 
a szovjet gazdasági modell másolása, a polgári politikusok 
1945 őszén távoztak a kormányból. Tito a választásokon 
megerősítette a hatalmát, majd egypártrendszert vezetett be.
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