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A megosztott világ

Mely szövetségi rendszerek álltak szemben egymással a második világháborúban?
Mi jellemzi a kommunizmus ideológiáját?
„Sötét idők köszöntenek ránk újból. A kőkorszak térhet vissza a tudomány fénylő szárnyain,
és az, ami mérhetetlen anyagi áldást hozhat az
emberiségnek, teljes pusztulást is okozhat. Árnyék borult a szövetséges győzelem korábban
oly fényes színtereire. (...) A balti-tenger melletti Stettintől az Adriai-tenger melletti Triesztig
egy vasfüggöny húzódik keresztül a kontinensen. E vonal mögött Közép- és Kelet-Európa államainak valamennyi fővárosa.(…) E hatalmas
kommunista birodalom (...) ambíciói messze
túlszárnyalják a cári idők álmait.”
(Churchill volt brit miniszterelnök, 1946)

1 M
 ilyen jellegűnek ábrázolja Churchill
a szovjet kommunizmust?

2 N
 ézzetek utána, mi volt a kubai válság!
Miért állt nagyon közel a válság során az
emberiség egy újabb világháború kirobbanásához? Miért nem tört ki mégsem
– a karikatúra szerint – a háború?

A háború végére a hatalmi-befolyási övezetek (érdekszférák)
kiterjesztése miatt egyre mélyülő ellentét alakult ki a nyugati
hatalmak (főleg az USA) és a Szovjetunió között. A szovjetek
az általuk felszabadított és megszállt közép- és kelet-európai
országokban a kommunista pártokat juttatták hatalomra, és
a felszabaduló gyarmati országokban is befolyásra törekedtek.
A világ és Európa „kettészakadt”. Az elkövetkezendő évtizedeket a fegyverkezési versenyt folytató két szuperhatalom, az
Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió szembenállása
határozta meg. A szuperhatalmak között közvetlen katonai
összeütközésre – a kölcsönös nukleáris fenyegetettség és az
erőviszonyok kiegyenlítettsége miatt – nem került sor. De számos helyi fegyveres konfliktusban (pl. Korea, Kuba, Vietnam,
Afganisztán) támogattak egymással szemben álló feleket. Ezt
az 1946–1989 közötti időszakot hidegháborúnak nevezzük.
A világháborúban legyőzött Németországot a szövetségesek megszállási zónákra osztották. Az elmélyülő ellentétek
miatt azonban nem kerülhetett sor ezek egyesítésére. Német
ország két államra szakadt: a Német Szövetségi Köztársaságra
(NSZK) és a szovjet befolyás alatt álló Német Demokratikus
Köztársaságra (NDK). Az utóbbin belül fekvő Berlint is két részre osztották. Az NDK – a keletnémetek nyugatra való távozását
megakadályozandó – 1961-ben felépítette a keleti és nyugati
részt elválasztó berlini falat.

3 M
 iért vált a berlini fal a megosztottság és
az elnyomás szimbólumává?
Karikatúra a kubai válságról

A berlini fal

Az USA és
szövetségesei
A Szovjetunió
és a szocialista
országok
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A kétpólusú világ
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Európa arcai

A két nagyhatalom versenye az űrkutatás területén is folytatódott. 1961. április 12-én a szovjet Gagarin az első emberként
repült az űrbe. 1969. július 20-án történt meg a holdra szállás.
Az amerikai Neil Armstrong lépett első emberként a Holdra.
A 20. század második felében megtörtént a gyarmatok felszabadulása. A függetlenségüket kivívott országok nagy része
napjainkig is a világ legszegényebb országai közé tartozik.

Amerikai újság híradása
Gagarin űrrepüléséről

Magyar újság híradása
Gagarin űrrepüléséről

Angol napilap híradása
a holdra szállásról

Magyar újság híradása
a holdra szállásról
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Függetlenné válás ideje:
1918–44
1945–49
1950–60
1961–70
1970 után
A gyarmatok felszabadulása

6 M
 utassátok be a térkép alapján a gyarmatok függetlenné
válásának folyamatát!
7 N
 ézzetek utána, mi lehet az oka az egykori gyarmatok elmaradottságának! Gyűjtsetek adatokat, melyekkel bemutatjátok az érintett országok szegénységét, gazdasági és
kulturális helyzetét!

4 Fordítsátok le az első űrrepülésről hírt
adó újság szalagcímét! Honnan ismeritek ezeket a kifejezéseket? Milyen értelemben használjátok őket? Mire helyezte
a hangsúlyt a korabeli magyar újság?
5 Hasonlítsátok össze a holdra szállásról
hírt adó újságok címlapjait! A tartalom
mellett figyeljetek a külső megjelenési
formára is! Vitassátok meg a tapasztalatokat! Készítsetek ti is címlaptervet a két
témában!

8V
 itassátok meg, melyek azok a globális problémák, amelyek
elsősorban a volt gyarmati (ún. fejlődő) országokat jellemzik, de az egész emberiséget érintik!

9 N
 ézzetek utána a képeken látható két politikus életrajzának!
Hasonlítsátok össze őket! (pl. Hol és milyen jellegű tanulmányokat folytattak? Milyen eszközökkel küzdöttek hazájuk függetlenségéért?)
J T anulmányozzátok, hogyan alakult országaik történelme
a függetlenség elnyerése után!
Összegzés

Mahátma Gandhi

1.24

2.14, 2.15, 2.17

Ho Si Minh

4.11, 4.13

A második világháború utáni fél évszázadot az USA és a Szovjetunió szembenállása, a közöttük zajló hidegháború és
fegyverkezési verseny jellemezte. A Szovjetunió az általa felszabadított és egyben megszállt közép- és kelet-európai
országokban a kommunista pártokat juttatta hatalomra. A világ, Európa és benne a legyőzött Németország (és
Berlin is) kettészakadt.
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