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AZ ENSZ SZERVEZETE

Közgyűlés
Tanácskozó testület

Résztvevői: összes tagállam

Biztonsági Tanács
Döntéshozó szerv

Résztvevői: 5 állandó tag, 10 változó tag

Nemzetközi Bíróság
Az ENSZ igazságszolgáltató 

intézménye
Célja: A tagállamok közötti 

jogviták, ill. háborús 

ISOSOC
Gazdasági és Szociális Tanács
54 tag (közgyűlés választja)

Szakosított 
szervezetek

FAO, UNESCO, WHO, UNICEF, 
WWF

Titkárság
Tagjai: főtitkár +

tisztviselői kar
Adminisztratív szerv

Hatáskörök
A 25. cikk alapján kötelezőek a határozatai

Kinevezés
Pl.: NB-bírák, FT

Biztonsági Tanács
5 állandó tag, 10 változó tag

Béke és biztonság

Gazdasági szankció,
 a diplomáciai 
kapcsolatok 

megszakítása
(41. cikk)

Erőszak alkalmazása
(42. cikk)

VII. fejezet
Megállapítja a béke veszélyez-

tetését, megszegését és a támadó 
cselekményt

VI. fejezet
Kivizsgál

és
ajánl

I. A hidegháború időszaka

1 Értelmezze az ENSZ létrejöttét és szervezetét bemutató szöveges és képi forrásokat a kérdések segítségével!
 2. tankönyvi lecke

CÉLOK ÉS ELVEK
1. cikk
Az Egyesült Nemzetek célja, hogy 
 – fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot, és evégből hat-
hatós együttes intézkedéseket tegyen a békét fenyegető bűncse-
lekmények megelőzésére és megszüntetésére, a támadó cselek-
ményeknek vagy a béke más módon történő megbontásának 
elnyomására, valamint békés eszközökkel, az igazságosság és 
a nemzetközi jog elveinek megfelelő módon rendezze vagy meg-
oldja azokat a nemzetközi viszályokat és helyzeteket, amelyek 
a béke megbontására vezethetnek;
– a nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és önren-

delkezési jog elvének tiszteletben tartásán alapuló baráti kapcso-
latokat fejlessze, és az általános béke megerősítésére alkalmas 
egyéb intézkedéseket foganatosítson;
– gazdasági, szociális, kulturális vagy emberbaráti jellegű nem-
zetközi feladatok megoldása útján, valamint az emberi jogok és 
az alapvető szabadságok mindenki részére, fajra, nemre, nyelvre 
vagy vallásra való tekintet nélkül történő tiszteletben tartásának 
előmozdítása és támogatása révén nemzetközi együttműködést lé-
tesítsen; az egyes nemzetek által e közös célok elérése érdekében 
kifejtett tevékenységek összeegyeztetésének központja legyen […].
(Az Egyesült Nemzetek alapokmánya, San Francisco,  
1945. június 26.)

Az ENSZ szervezete A Biztonsági Tanács szervezete

a) Az ENSZ mely szervezetei foglalkoznak a béke és a biztonság kérdésével?

b) Milyen kényszerítő intézkedéseket hozhat az ENSZ a béke megőrzésére?

c) Milyen fokozatai vannak az ENSZ-döntések foganatosításának?

d) Mi az előfeltétele a Biztonsági Tanács hathatós működésének?

e) Hozzon példát a hidegháború történetében arra, hogy
 – az ENSZ BT megakadályozta a fegyveres beavatkozást!
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Izland

Írország

Norvégia
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Svédország

Trieszt
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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%

 – az ENSZ BT nem akadályozta meg a fegyveres beavatkozást!

f) Fejtse ki néhány mondatban, hogy az ENSZ mennyiben képes betartatni a szöveges forrásban megjelölt célokat!

2 Döntse el a források és az ismeretei segítségével a Marshall-tervvel kapcsolatban megfogalmazott állításokról, hogy 
igazak-e vagy hamisak!  3. tankönyvi lecke

A dolog lényege az, hogy Európa szükségletei a következő 3-4 évben sokkal 
nagyobbak a külföldi – főleg amerikai – élelmiszerek és alapvető termékek iránt, 
mint amiért jelenleg fizetni képes, ezért további segítségre van szükségük. […] 
logikus, hogy az USA-nak minden módon közre kell működnie a világ egész-
séges gazdasági rendjének helyreállításában, mert enélkül nem lehet politikai 
stabilitás és biztos béke sem. […] Minden olyan kormány, amely kész segíteni 
a gazdaság helyreállításában, számíthat az Egyesült Államok kormányának 
együttműködésére. Azok a kormányok viszont, amelyek más országok helyre-
állításának megakadályozására törekednek, nem várhatnak segítséget tőlünk.
(George C. Marshall amerikai külügyminiszter 1947. június 5-én  
elhangzott beszédéből az Európai Újjáépítési Programról)

Teljesen nyilvánvaló, hogy az európai országokat pár nagyobb hatalom ér-
dekében alávetik, megfosztják korábbi gazdasági önállóságuktól és nemzeti 
függetlenségüktől. […] Hova vezet ez? Ma nyomást gyakorolhatnak Lengyel-
országra, hogy termeljen több szenet, akár a lengyel ipar többi ágazatának 
korlátozása árán is, mert ebben érdekeltek egyes európai hatalmak. Holnap 
azt mondják, Csehszlovákiától a mezőgazdasági termelés növelését és gép-
iparának csökkentését kell követelni, cserébe pedig fölajánlják a többi európai 
állam gépeit. […] Mi marad akkor ezen államok gazdasági függetlenségéből 
és szuverenitásából?
(Vjacseszlav M. Molotov, szovjet külügyminiszter, 1947. július)

A Marshall-segélyből részesülő országok és a segély elosztásának aránya

A plakát felirata: „A Marshall-terv megsegíti  
Európát”
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Állítás Igaz Hamis

1. Az Amerikai Egyesült Államok ideológiai alapon döntötte el, hogy kinek ad segélyt, és kinek nem.

2. A terv az amerikai felesleget kívánta az európai fogyasztókhoz irányítani, mert itt mutatkozott ezen áruk iránt 
fi zetőképes kereslet.

3. A Szovjetunió hatalmi, saját érdekszféráját féltő okokból kiindulva bírálta a tervet.

4. A terv kiterjedt a háború veszteseire is.

5. Az Amerikai Egyesült Államoknak a segéllyel a politikai stabilitás erősítése is célja volt.

6. A terv egy gazdaságilag egységesülő, integrálódó Európát előlegezett meg.

7. A segélyből minden azt kérő állam lakossága arányában részesedett.

3 Tanulmányozza a koreai háborúhoz kapcsolódó képi forrásokat, majd az ismeretei segítségével válaszoljon a kérdésekre!
    4. tankönyvi lecke

A koreai háború fázisait 
bemutató térkép 
(1950–53) és a panmin-
dzsoni tárgyalásokról 
készült fotó

Korabeli 
haditechnika

Amerikai hadifogság-
ba esett észak-koreai 

katonák
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a) Mi a jellegzetessége a hadszíntér és a frontvonal alakulásának?

b) Kik a szemben álló felek? (Négyet nevezzen meg! Segítenek a források.)

c) Hogyan függ össze a frontvonalakat ábrázoló térkép és a tárgyalásokról készült fotó?

d) Milyen rendezés született a háború végén?

e) Melyik volt a legfontosabb hadszíntér és fegyvernem? Miben fejlődött a világháború óta ez utóbbi? (A válasz-
adásban segít a kép.)

f) Melyik háború lezárása hozott hasonló rendezést az időszakban?

4 Az alábbi szöveges és képi források a Szovjetunió Joszif V. Sztálin halála utáni politikáját mutatják be. Döntse el a táblá-
zatban megfogalmazott állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!  5. tankönyvi lecke

Hruscsov [az SZKP első titkára 1953 és 1964 kö-
zött]: Ez kellett hát ennek a gazembernek. És, elv-
társak, ahogyan mondani szokás, sok csepp víz 
egymás után végül áradást okoz. Se szeri, se szá-
ma ezeknek a mi úgynevezett barátainknak: Beri-
ja, Jagoda, Jezsov, Abakumov [volt állambiztonsági 
vezetők], ezek mind ugyanabból a bokorból valók.
Ezért van szükségünk ilyen szervre. Szocialista álla-
munk kardja hegyes és éles kell hogy legyen. […] 
De ennek a kardnak a hegyét az ellenség felé kell 
fordítani, hogy ne a mi embereink ellen irányuljon.
Kaganovics [az SZKP KB elnökségének tagja 1952-
től]: Hogy a párt kezében legyen.
Hruscsov: És ehhez az MVD-t [szovjet állambizton-
sági minisztérium] a helyére kell tenni. Jó felderítő 
és kémelhárító szerveket kell létrehozni. Jó, becsü-
letes bolsevikokat állítani rá erre a dologra. És ezt 
a dolgot mi fel is fogjuk lendíteni. De az MVD a párt 
ellenőrzése, a kormány ellenőrzése alá fog tartozni.
Kaganovics: Ha Sztálin elvtárs bízik egy ember-
ben, akkor mi is bízunk abban az emberben. Persze 
a nagy embereknek is lehetnek tévedéseik. Sztálin 
nagy, de az adott esetben tévedett. Pártunk törté-
netéből tudjuk, hogy még a nagy Leninnek, még 
neki is voltak tévedései, és tévedett, és később be 
is ismerte, amikor megbízott Malinovszkijban, a pro-
vokátorban, az Állami Duma küldöttében. Ha Sztálin 
élne, beismerné tévedését.
(Részlet az SZKP KB elnökségi ülésének gyorsírásos 
jegyzőkönyvéből, 1953. július 27.)

Szobor a moszkvai 
repülőtér épületében 
1956. február 25-én…

…és február 26-án
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Állítás Igaz Hamis

1. A pártvezetés a saját ellenőrzése alá akarta vonni a titkosrendőrséget.

2. A pártvezetés félt Berijától.

3. Hruscsov és társai továbbra is tévedhetetlennek tartották Sztálint. 

4. A képeken szereplő szobor Sztálint ábrázolja.

5. A szobor letakarására Hruscsov szolgáltatott okot.

6. A Szovjetunió irányváltása a nyugati hatalmakkal folytatott viszony részbeni megváltozását is jelentette.

7. Hruscsov az SZKP XX. kongresszusa (1956 februárja) után minden kelet-európai vezetőt lecserélt a saját  
embereire.

5 Állítsa időrendbe a berlini válságokat ábrázoló képeket, majd indokolja döntését egy néhány soros összefüggő „kis-
esszével”!  5. tankönyvi lecke

Időrend:A

B

C

D

Indoklás:
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6 Értelmezze a kubai rakétaválságot dokumentáló forrásokat a kérdések segítségével! 5. tankönyvi lecke

Az Amerikai Egyesült Államok haditengerészetének 
repülőgépe a szovjet tengeralattjáró felett 1962 
októberében

Az amerikai légierő felvétele a kubai rakéta-
telepítésekről

Nagy megelégedéssel fogadtam az Ön válaszát 
U Thantnak [az ENSZ főtitkárának] arra a javaslatá-
ra, hogy tegyünk lépéseket hajóink találkozásának 
meggátlására, és így kerüljük el a jóvátehetetlen, 
végzetes következményeket. Ez az Ön részéről 
tett észszerű lépés megerősíti azt a véleménye-
met, hogy Ön szívén viseli a béke fenntartását. Ezt 
megelégedéssel állapítom meg.
Önt nyugtalanítja Kuba. Azt mondja Ön, azért 
nyugtalanítja, mert Kuba 90 tengeri mérföldre fek-
szik az Amerikai Egyesült Államok partjaitól. Viszont 
Törökország mellettünk terül el, a szovjet és tö-
rök határőrök ott járnak egymás mellett, és látják 
egymást. Ön úgy véli, hogy joga van biztonságot 
követelni saját országának és követelni azoknak 
a fegyvereknek az eltávolítását, amelyeket Ön tá-
madónak nevez. Ugyanakkor Ön nem ismeri el 
a mi jogunkat erre.
Ön ugyanis Törökországban, közvetlen közelünk-
ben olyan pusztító rakétafegyvert helyezett el, 
amelyet Ön támadó fegyvernek nevez. Hogyan 
lehetne ilyen körülmények között azt elismerni, 
hogy katonai vonatkozásban egyenlő lehetősé-
geink vannak, amikor nagy államaink között ilyen 
egyenlőtlenség áll fenn? Ehhez semmiképpen sem 
lehet hozzájárulni.
(Hruscsov szovjet pártfőtitkár levele Kennedy 
amerikai elnöknek, 1962. október 26.)

Farkasszemet néztünk, és végül a másik fickó pis-
logott előbb.
(Dean D. Rusk amerikai külügyminiszter értékelése)

a) Milyen közvetlen előzmények vezettek a kubai rakétaválság kialakulásához?

b) Miért tért el a válság tizenhárom napja a korábbi hidegháborús konfliktusoktól?
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7 Olvassa el a Kennedy elnök berlini látogatását dokumentáló forrást, majd az ismeretei segítségével válaszoljon a kérdé-
sekre! 5. tankönyvi lecke

Ami hosszú távra mérvadó lesz, az Nyugat erejének reális adott-
ságai, a nyugati elkötelezettség reális adottságai, Németország 
mint nép és nemzet reális adottságai, tekintet nélkül a szöges-
drótból készült mesterséges határokra. […] Fontos, hogy a tő-
lünk keletre fekvő csendes utcákon élő emberekkel fenntartsuk 
a nyugati társadalom kapcsolatait – minden érintkezési pont és 
összeköttetési lehetőség révén, amelyet meg lehet teremteni, oly 
nagymértékű kereskedelmi kapcsolatok segítségével, amennyit 
biztonságunk megenged. Mindenekelőtt az a fontos azonban, 
hogy akár keveset látnak ezek az emberek a Nyugatból, akár 
sokat – az, amit látnak, olyan világos legyen, hogy meghazudtolja 
azokat a torzításokat, amelyeket Keleten nap mint nap hirdetnek. 
Nincs tehát önök számára szebb lehetőség, mint az, hogy itt, 
Nyugat-Berlinben maradnak, hogy […] szomszédaiknak meg-
mutassák a demokrácia élő erejét […] Ezért a mi célunk is olyan 
cél, amelyet a legjobban egy nagyobb Európa megteremtésének 
keretében érhetünk el – a kemény elválasztó vonal mindkét ol-
dalán, amely vonal most két részre osztja.
(Kennedy elnök beszéde a nyugat-berlini „Freie Universität” 
hallgatói előtt 1963 júniusában)

John F. Kennedy  beszédet mond. Nyugat-Berlin, 1963. 
Itt hangzott el: „Ich bin ein Berliner…!” (Én berlini vagyok…!)

a) Miből adódott Nyugat-Berlin sajátos politikai jelentősége 1945 után?

b) Milyen szerepet/feladatot szánt az elnök a város lakóinak?

c) Milyen szerepet vállalt az ENSZ a konfliktus megoldásában?

d) Milyen feltételei voltak Hruscsovnak a szovjet flotta visszavonására?

e) Milyen hidegháborús politikai doktrína bukását jelentette a válság és annak megoldása?

f) Hogyan értékeli az amerikai külügyminiszter a szovjet reakciót a konfliktusra?

g) Melyik félnek okozott nagyobb presztízsveszteséget a válság? Válaszát indokolja!
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c) Hogyan nevezte Churchill 1946-ban a szövegben említett „mesterséges határokat”?

d) Miért volt nehéz a beszéd időpontjában Berlin két része közt a fizikai kapcsolatok fenntartása?

e) Mi volt a korszakban a két német állam közhasználatú neve magyarul? (Betűszavakat írjon!)

f) Miként értelmezhető az elnök híres mondata, melyet a kép aláírásában olvashat?

8 Tanulmányozza a dekolonializáció időszakát bemutató szöveges és a képi forrásokat, majd válaszoljon a kérdésekre!
  17. tankönyvi lecke

A […] a nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és 
önrendelkezés elvének tiszteletben tartásán alapuló baráti kap-
csolatokat fejlessze, és az általános béke megerősítésére alkalmas 
egyéb intézkedéseket foganatosítson.
(Részlet az ENSZ alapokmányából, 1945)

B […] valamennyi népnek jogában áll teljes szabadságát megva-
lósítani, szuverenitását gyakorolni és nemzeti területét megvédeni 
[…] minden fegyveres akciót vagy a függő népek ellen irányuló 
bármilyen megtorló intézkedést meg kell szüntetni […] Minden 
népnek joga van az önrendelkezéshez; e jognál fogva szabadon 
határozzák meg politikai státusukat és gazdasági, szociális és 
kulturális fejlődésüket.
(Részlet az ENSZ 1514. számú határozatából, 1960)

C A fenti bekezdésekből semmi sem értelmezhető úgy, mint ami 
olyan szuverén és független államok teljes vagy részleges felosztá-
sára vagy területi épségük, illetve politikai egységük megsértésére 
vezető bármilyen cselekményre feljogosítana, avagy arra biztat-
na, amelyek tevékenységük során tiszteletben tartják a népek 
egyenjogúságának és önrendelkezésének elvét, amint azt előbb 
kifejtették, és amelyek ennek következtében az egész területén 
élő népet – fajra, hitre és a bőr színének különbségére tekintet 
nélkül – képviselő kormánnyal rendelkeznek.
(Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének  
2625 (XXV). számú határozata: Nyilatkozat az államok közötti 
baráti kapcsolatokat és együttműködést érintő nemzetközi  
jogi alapelveiről az ENSZ Alapokmányával összhangban, 1970)

Karikatúrák Afrika dekolonializációjáról (balra Hegedűs István, jobbra Szegő Gizi rajza a Ludas Matyiban, 1960)

ED
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9 Tekintse át a Dél-afrikai Köztársaság történetét bemutató forrásokat, majd az ismeretei segítségével válaszoljon a kér-
désekre! 17. tankönyvi lecke

A Egyszer csak arra ébredtünk, hogy az afrikaiakat tulajdon szü-
lőföldjükön nem használják másra, mint favágásra és vízhordásra 
[…]. Azért hívtunk benneteket össze, hogy együtt találjuk meg 
a módját és eszközét saját nemzeti szövetségünk létrehozásának, 
melynek a nemzeti egység megteremtése, jogaink és előjogaink 
megvédése lenne a feladata.
(Pixley ka Isaka Seme, az Afrikai Nemzeti Kongresszus [ANC] 
megalapítója, 1912)

B Ezennel egyértelműen le szeretném szögezni, hogy Dél-Afrika 
a fehér ember országa, akinek itt kell maradnia, hogy uralkodjék.
(Hendrik Verwoerd későbbi dél-afrikai miniszterelnök, 1948)

C Vagy a faji egyenlőség irányvonalát követjük, amely minden 
kétséget kizáróan a fehér faj öngyilkosságával lenne egyenér-
tékű, vagy az elkülönülés (apartheid) politikáját kell folytatnunk.
(A Nemzeti Párt kiáltványából, 1949)

D Hisszük, hogy nemcsak a fehér civilizáció végvárát védelmez-
zük itt, de a […] kereszténységet is.
(Hendrik Verwoerd, 1960)

E Támogatja-e a reformfolyamat folytatását, amelyet az ország 
elnöke 1990. február 2-án kezdett el, s amelynek célja a tárgya-
lások útján új alkotmány kidolgozása?
(A Frederik Willem de Klerk által kiírt referendum kérdése –  
70 százalék igennel voksolt, 1990)

Kizárólag fehéreknek  
fenntartott pad 
a Dél-Afrikai Köztársaság-
ban 1960-ban

Nelson Mandela  
és Willem de Klerk  
dél-afrikai elnök 
az 1993-as Nobel-
békedíjjal

F

a) Mely országokat, területeket érintette elsősorban az 1960-as ENSZ-határozat?

b) Mely nagyhatalomnak volt érdeke, hogy megkezdődjön a dekolonializáció? Miért?

c) Miként mutatja be a gyarmati politika „lényegét” az első karikatúra?

d) Mennyiben téves a gyarmati területek felszabadulásával kapcsolatos második karikatúra?

e) Milyen nehézségeket jelentett az önrendelkezés és az új államok kialakítása a volt gyarmatokon? Nevezzen 
meg kettőt!

f) Milyen új problémákat vetettek fel a korábbi határozatok a nem gyarmati függésben lévő területeken?  
(A válaszadásban segít a C forrás.)

g) Nevezzen meg olyan népet/térséget, amelyre ez a probléma napjainkban is vonatkozhat!

töri_12_MF.indd   13 2017. 11. 21.   15:45



14

a) Milyen politikát folytatott a dél-afrikai hatalom az ország fekete lakosságával szemben? Nevezze meg az ezt 
jellemző fogalmat is!

b) Milyen megfontolásból és milyen félelmek által vezetve folytatta ezt a politikát a fehér közösség?

c) Mi mutatja a szöveges és képi forrásokból, hogy a feketék „másodrangú” állampolgárok voltak?

d) Ki és milyen politikai mozgalommal kívánt változtatni ezen a helyzeten?

e) Nézzen utána, mikor és hogyan történt a rendezés! (A G forrás is segít a válaszadásban.)

10 A kérdések és ismeretei segítségével elemezze az alábbi, a Vietnamban harcoló amerikai „tanácsadók” és katonák 
számának változását bemutató diagramot! Használja az atlaszát! 17. tankönyvi lecke

A Vietnamban harcoló amerikai „tanácsadók” és katonák 
számának változása

a) Melyik évben volt a legnagyobb mértékű a növeke-
dés?

b) Milyen katonai eseménnyel indokolta ezt az Amerikai 
Egyesült Államok?

c) Mikor és miért csökkent jelentősen az amerikai erők létszáma?

d) Mi az oka az 1972 és 1973 közötti változásnak?

e) Hogyan ért véget a vietnami háború?
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Állítás Igaz Hamis

1. A „berlini blokád” a Szovjetunió válasza volt a nyugatnémet pénzreformra.

2. Brandt békülési politikájának területi alapját az 1945-ös határok elismerése adta.

3. A csehszlovákiai és a magyarországi németek kitelepítése a hidegháború első, a nagyhatalmak közti  
szakadást előidéző kérdése volt.

4. A csehszlovák és a kubai válság megoldásában a Szovjetunió és Kína álláspontja gyökeresen eltért.

5. A „békés egymás mellett élés” Hruscsov szerint a nyugati tömb, a szocialista országok és a harmadik vi-
lág kapcsolataira egyaránt ki kellett, hogy terjedjen.

6. A Szovjetunió szövetségeseinek nem tiltotta meg a Marshall-segély elfogadását, az pusztán lojalitásuk 
jele volt.

11 Döntse el a hidegháborúval kapcsolatban megfogalmazott állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!
   18. tankönyvi lecke

12 1969 októberében Willy Brandt, a Németországi Szövetségi Köztársaság szociáldemokrata kancellárja új politikát hir-
detett meg: „kibékülés Kelettel” (Neue Ostpolitik). Értelmezze a forrásokat a kérdések segítségével!

   18. tankönyvi lecke

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Német Szö-
vetségi Köztársaság politikája fontos céljának tekinti a nemzetközi 
béke megőrzését és a feszültség enyhítését. […]
Sérthetetlennek tekintik ma és a jövőben az összes európai állam 
határait úgy, ahogyan azok a jelen szerződés aláírásának napján 
húzódnak, beleértve az Odera-Neisse vonalat, amely […] a Lengyel 
Népköztársaság nyugati határát alkotja, valamint a Német Szövetsé-
gi Köztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság közötti határt.
(Szovjet–NSZK szerződés, Moszkva, 1970. augusztus 12.)

A Lengyel Népköztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság 
egybehangzóan megállapítják, hogy a meglévő határ, melynek 

vonalát az 1945. augusztus 2-i potsdami értekezlet határozatá-
nak IX. fejezetében […] Csehszlovákia határáig állapítottak meg, 
a Lengyel Népköztársaság nyugati államhatárát képezi.
(Lengyel–NSZK szerződés, Varsó, 1970. december 7.)

A Német Demokratikus Köztársaság és a Német Szövetségi Köz-
társaság az egyenjogúság alapján normális, jószomszédi kapcso-
latokat hoz létre egymással […]. Az NDK és az NSZK abból indul 
ki, hogy a két állam egyike sem képviselheti nemzetközi téren 
a másikat, illetve nem tárgyalhatnak annak nevében […].
(Az NSZK és az NDK közötti alapszerződés [Grundvertrag],  
Berlin, 1972. december 21.)

Willy Brandt, későbbi 
Nobel-békedíjas 
nyugatnémet 
kancellár a varsói 
gettó áldozatainak 
emlékművénél, 1970. 
„A német történelem 
mélypontjával 
szembesülve és 
a meggyilkoltak 
millióinak súlya alatt 
azt tettem, amit akkor 
tesz az ember, amikor 
megbénul a nyelve.” 
(Részlet a kancellár 
emlékirataiból)

a) Milyen vitás kérdések rendezése jelentette az „Ostpolitik” alapját?

b) Miként rendezték az NDK és az NSZK egymáshoz való viszonyát?

töri_12_MF.indd   15 2017. 11. 21.   15:45



16

c) Miért vállalt/kért részt a Szovjetunió a rendezésből?

d) Milyen korábbi egyezmény szavatolta az első világháború után Németország nyugati határait?

e) Mennyiben bővebb ez az egyezmény a korábbinál?

f) Milyen módon kapcsolódik az új „keleti politikához” Brandt képen látható gesztusa?

13  Az alábbi képi források a hidegháború egy jellegzetes „hadszínteréről” árulkodnak. Megtekintésük után az ismeretei 
segítségével válaszoljon a kérdésekre! 18. tankönyvi lecke

A főcím: Ember az űrben Az Apolló–11 hivatalos emblémája

1 2

A főcím: A világ egy új 
Oroszországot fedez fel

3
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a) Melyik hidegháborús „hadszíntérhez” köthetőek a képi források?

b) Milyen eseményeket beszélnek el?

1. 

2. 

3. 

c) Állítsa a képeket időrendbe!

d) Melyik fél és hogyan nyerte meg az ezen a színtéren zajló versengést?

14 Az alábbiakban a hidegháború korának nemzetközi egyezményeiből olvashat szemelvényeket. Párosítsa őket a létre-
hozott szervezet vagy az egyezmény nevével! 18. tankönyvi lecke

a) atomcsendegyezmény

b) KGST

c) SALT–I.

d) az „el nem kötelezett országok”

Szerződés szövege Szerződés 
betűjele

1. Az értekezleten képviselt tömbön kívüli országok nem törekszenek új tömb alakítására, és nem is alkothatnak tömböt. 
Őszintén együtt kívánnak működni minden kormánnyal, amely hozzá akar járulni a bizalom és a világbéke megszilárdí-
tásához. A tömbön kívüli országok annál is inkább óhajtják ezt, mert tudják, hogy a világ békéje és szilárdsága jelentős 
mértékben a nagyhatalmak egymás közti viszonyától függ […].

2. Az e szerződésben részes mindegyik fél vállalja, hogy betilt, megakadályoz és nem hajt végre nukleáris fegyverekkel 
történő semmiféle kísérleti robbantást […].
a) Sem a légkörben, sem annak határain túl, beleértve a világűrt, sem víz alatt, beleértve a területi vizeket és a nyílt  
tengert […].

3. [A szervezet célkitűzése, hogy] a tagállamok erőfeszítéseinek összefogása és egybehangolása útján elősegítse ezekben 
az államokban a népgazdaság tervszerű fejlesztését, a gazdasági és műszaki fejlődés meggyorsítását, a kevésbé fejlett 
iparral rendelkező államok iparosítási szintjének emelését, a munka termelékenységének szakadatlan emelkedését és 
a népek jólétének állandó növekedését.

4. A Felek megegyeznek abban, hogy egyikük vagy többjük ellen, Európában vagy Észak-Amerikában intézett fegyveres 
támadást valamennyiük ellen irányuló támadásnak tekintenek; […] mindegyikük az Egyesült Nemzetek Alapokmányának  
51. cikke által elismert jogos egyéni vagy kollektív védelem jogát gyakorolva, támogatni fogja az ekként megtámadott 
Felet vagy Feleket […] azonnal a Biztonsági Tanács tudomására kell hozni.

5. A Szerződő Felek, […] figyelembe véve egyszersmind a párizsi egyezmények megerősítése következtében Európában 
előállt helyzetet, amely egyezmények a felfegyverzett Nyugat-Németország részvételével és az észak-atlanti tömbbe való 
bevonásával a „Nyugat-európai Unió” alakjában új katonai csoportosulás létrehozását helyezik kilátásba, […] elhatároz-
ták, hogy megkötik a jelen barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási Szerződést és Meghatalmazottaikként 
kijelölték […].

6. A Felek […] megfontolva, hogy a rakétaelhárító védelmi rendszerek korlátozása, valamint a hadászati támadófegyverek 
korlátozása terén elfogadott bizonyos intézkedések kedvezőbb viszonyokat teremtenének a hadászati fegyverek korláto-
zásáról folytatandó további tárgyalások számára […] a következőkben állapodtak meg […].

e) Varsói Szerződés

f) NATO
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15 A diagram a fegyverkezési versenyt visszafogni kívánó SALT–I. tárgyalásokon (1972) megszületett eredményeket mutatja 
be. Tanulmányozása után az ismeretei segítségével válaszoljon a kérdésekre!  18. tankönyvi lecke

A SALT–I. tárgyalások eredményei

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Amerikai Egyesült ÁllamokSzovjetunió

Rakéta célba juttatására
alkalmas eszköz

Rakétaindító berendezés

Stratégiai bombázók

Rakéták

Atom-tengeralattjárók

a) Melyik fél rendelkezett több hadászati 
táma dófegyverrel?

b) Mennyiben tükrözik a tényleges erőviszo-
nyokat a diagram adatai?

c) Milyen következménnyel járhatott az, hogy az egyezmény nem rendelkezett a robbanófejek számáról?

d) A robbanófejek számát korlátozó SALT–II. egyezményt 1979-ben nem ratifikálta az Amerikai Egyesült Államok 
kongresszusa. Milyen katonai eseménnyel magyarázható ez?

e) Hogyan próbált az Amerikai Egyesült Államok (Reagan-adminisztráció) a nyolcvanas évek közepén felülkere-
kedni a ballisztikus rakéták versenyében?

f) Mi lett ennek a gazdasági-politikai következménye?

16 Válaszoljon a kérdésekre az ismert a Kádár-korszakbeli anekdotával kapcsolatban a képi forrás és az ismeretei segítsé-
gével! 19. tankönyvi lecke

Dubček: „Ismerem őket [a szovjeteket], a végső lépést nem 
fogják megtenni.”
Kádár: „Te ismered őket, én még jobban ismerem őket. Meg-
teszik.”

a) Milyen politikai funkciót látott el Kádár beszélge-
tőpartnere?

b) Mi volt a „végső lépés”, amiről a felek „beszéltek”?
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c) Mikor zajlottak a fenti események? Hogyan nevezte a közvélemény a Dubček által elindított folyamatot?

d) Hogyan történt végül a „végső lépés” megtétele?  
(A válaszadásban segít a kép.)

17  Az alábbiakban a hidegháború során megfogalmazott amerikai külpolitikai irányelveket, doktrínákat olvashatja. Döntse 
el a forrásokról, hogy milyen bel- és külpolitikai körülmények alakították ki azokat! Választását indokolja a szövegekből 
vett idézetekkel! 20. tankönyvi lecke

A Legutóbb a világ számos országában a népre akarata ellené-
re totalitárius rendszereket kényszerítettek. Az Egyesült Államok 
kormánya gyakran tiltakozott a kényszer és a megfélemlítés al-
kalmazása ellen, Lengyelországban, Romániában és Bulgáriá-
ban, amelyek megsértik a jaltai egyezményt. Meg kell állapítanom, 
hogy több más országban is hasonló fejleményekre került sor. 
[…] A világtörténelem jelenlegi pillanatában csaknem minden 
nemzetnek választani kell a két út között. A választás leginkább 
nem szabad. Az egyik út a többség akaratán alapul, ismertetői 
a szabad intézmények, a képviseleti kormányzat, a szabad vá-
lasztás, a személyes szabadság garanciái, a szólás- és vallássza-
badság és a mentesség minden politikai elnyomástól. A másik út 
a többségre erőszakkal rákényszerített kisebbség akaratán alapul. 
Terrorra és elnyomásra épül, ellenőrzött rádióra és sajtóra, irányí-
tott választásokra és a személyes szabadság elnyomására. […] 
Úgy hiszem, az Egyesült Államok külpolitikájának támogatnia kell 
a szabad népeket, azokat, akik ellenállnak a fegyveres kisebbsé-
gek vagy a külső nyomás leigázási kísérleteinek. […] Meggyőző-
désem, hogy támogatnunk kell a szabad népeket abban, hogy 
saját módjukon alakítsák ki saját sorsukat.
(Henry S. Truman amerikai elnök kongresszusi  
üzenete, 1947)

B Ázsia és Kelet-Európa türelmetlen, alávetett tízmilliói számára 
világossá kell tennünk, hogy nem fogadjuk el a szolgaságuk status 
quóját, amelyet az agresszív szovjet kommunizmus kényszerített 
rájuk, és hogy végleges felszabadításuk alapvető és maradandó 
részét képezi külpolitikánknak.
(John F. Dulles későbbi amerikai külügyminiszter  
beszéde, 1949)

C 1. Először, az Egyesült Államok teljesíteni fogja minden szerző-
désben vállalt kötelezettségét.
2. Másodszor, nekünk kell védelmet nyújtanunk, ha egy nukleáris 
hatalom fenyegeti egy velünk szövetséges nemzet szabadságát 
vagy egy olyan nemzetét, amelynek a túlélése létfontosságú ösz-
szetevője biztonságunknak.
3. Harmadszor, az agresszió más formáinak az esetében bizto-
sítanunk kell katonai és pénzügyi támogatást, ha igénylik, össz-
hangban szerződéses kötelezettségeinkkel. De a közvetlenül meg-
támadott nemzetre kell bíznunk az elsődleges felelősségét annak, 
hogy emberi erőforrást biztosítson saját védelmére. 
(Richard M. Nixon amerikai elnök üzenete  
a nemzethez, 1969)

D Tudtára adjuk minden nemzetnek, kívánjon az nekünk jót vagy 
rosszat, hogy minden árat megfizetünk, minden terhet elviselünk, 
megküzdünk minden nehézséggel, támogatunk minden barátot, 
szembeszállunk minden ellenséggel, hogy biztosítsuk a túlélését 
és sikerét szabadságunknak.
(John F. Kennedy amerikai elnök beiktatási beszéde, 1961)

E Tegyük álláspontunkat teljesen világossá: Bármely külső erő 
kísérletét, hogy a Perzsa-öböl térségét ellenőrizze, az Amerikai 
Egyesült Államok létfontosságú érdekei elleni támadásnak tekin-
tünk, és egy ilyen támadást minden szükséges eszközzel vissza-
verünk, beleértve a katonai erő alkalmazását is.
(Jimmy [James] Carter amerikai elnök kongresszusi üzenete, 1980)

F Igen, imádkozzunk mindazok megváltásáért, akik abban a to-
talitárius sötétségben élnek – imádkozzunk, hogy felfedezzék Is-
ten megismerésének örömét. De addig, ameddig ezt megteszik, 
legyünk tisztában azzal, hogy amíg az Állam felsőbbrendűségét 
hirdetik, kinyilvánítják mindenhatóságát az egyes emberek fölött, 
és előrevetítik a föld minden népe fölötti végső uralmukat, ők 
a modern világ gonoszságának gyújtópontja. Így, az Önök nuk-
leáris fegyverek fejlesztésének befagyasztásáról szóló vitájában 
szorgalmazom, hogy óvakodjanak a büszkeség csábításától – an-
nak a csábításától, hogy önmagukat meggondolatlanul mindezek 
felett állónak gondolják, és hogy mindkét oldalt egyaránt hibásnak 
címkézzék, hogy figyelmen kívül hagyják a történelem tényeit és 
egy gonosz birodalom támadási hullámait, hogy a fegyverkezési 
versenyt óriási félreértésnek nevezzék, és hogy ezáltal önmagukat 
kivonják helyes és helytelen és a jó és rossz harcából.
(Ronald W. Reagan amerikai elnök beszéde, 1983)

G [A Kongresszus]
1. felhatalmazza az Egyesült Államokat, hogy támogassa a Közel-
Kelet bármely nemzetét gazdasági erejének fejlesztése céljából, 
hogy megőrizhesse nemzeti függetlenségét.
2. felhatalmazza az Elnököt, hogy ugyanebben a térségben kato-
nai támogatást és együttműködést valósítson meg bármely nem-
zettel vagy nemzetek csoportjával, amelyik ezt a segítséget kívánja.
3. engedélyt ad, hogy az ilyen segítség és együttműködés az Ame-
rikai Egyesült Államok katonai erőinek bevetését is tartalmazza, 
hogy biztosíthassa és megvédhesse a területi egységét és politi-
kai függetlenségét az olyan nemzeteknek, akik segítséget kérnek 
a nemzetközi kommunizmus irányítása alatt álló bármely nemzet 
nyílt, fegyveres támadása ellen. 
(Dwight D. Eisenhower amerikai elnök a Kongresszusnak, 1957)
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Események A választás indoklása

A „csillagháborús” terv megindoklása

A Batista-rezsim bukása Kubában

A görög és török polgárháború,  
a vasfüggöny leereszkedése

A szuezi válság

A vietnami háború kudarcai

Afganisztán szovjet megszállása

Kína és Korea kommunista fordulata

18  Párosítsa a politikatörténeti fogalmakat a hozzájuk tartozó politikusok neveivel! 20. tankönyvi lecke 

Politikusok: Churchill — Kennedy — Hruscsov — Reagan — Roosevelt — Zsdanov — Eisenhower

1. Kubai karantén

2. Békés egymás mellett élés

3. Felgöngyölítés („roll back”)

4. Vasfüggöny

5. Két tábor

6. Közös világ („one world”)

7. Csillagháború

19 Olvassa el az alábbi, a hidegháború során megfogalmazott szovjet külpolitikai irányelveket, doktrínákat! A Szovjetunió 
mely vezetőihez köthetők ezek a részletek? Milyen előzmények alakították ki az egyes doktrínák kiadását?

  21. tankönyvi lecke

A Két ellentétes politika alakult ki: az egyik oldalon a Szovjetunió 
és a demokratikus országok politikája, amely az imperializmus 
aláásására és a demokrácia megszilárdítására irányul, a másik 
oldalon az Egyesült Államok és Anglia politikája, amely az impe-
rializmus megerősítésére és a demokrácia megfojtására irányul.
Ily módon két tábor alakult ki: az imperialista, demokráciaellenes 
tábor, melynek célja az amerikai imperializmus világuralmának 
megteremtése és a demokrácia szétzúzása, valamint az imperia-
listaellenes, demokratikus tábor, melynek fő célja az imperializmus 

aláásása, a demokrácia megszilárdítása, és a fasizmus maradvá-
nyainak felszámolása.
A két ellentétes tábor harca a kapitalizmus általános válságának to-
vábbi kiéleződése, a kapitalizmus erőinek gyengülése, a szocializ-
mus és a demokrácia erőinek gyarapodása közepette megy végbe.
Ebből következik, hogy a kommunista pártokra különleges feladat 
hárul. Saját kezükbe kell venniük nemzeti függetlenségük és or-
szágaik szuverenitásának védelmét.
(A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának  
 [Kominform] határozata, 1947)
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