i. a hidegháború korszaka
MiÉRT SZaKadT KÉT ELLENTÉTES bLOKKRa a viLÁg a MÁSOdiK viLÁghÁbORÚT
KÖvETőEN?
■ MERT A GYŐZTESEK KÖZÖTT ALAPVETŐ IDEOLÓGIAI ELLENTÉTEK FESZÜLTEK?
■ MERT MEG KELLETT ÁLLÍTANI A SZOVJETUNIÓ HÁBORÚ UTÁNI GYORS
TÉRNYERÉSÉT?
■ MERT A SZEMBENÁLLÓ FELEK SAJÁT RENDSZERÜKET KÍVÁNTÁK
RÁKÉNYSZERÍTENI A VILÁGRA?
■ MERT EURÓPA MEGGYENGÜLT A HÁBORÚBAN?
■ MERT A FEGYVERKEZÉSI VERSENY VOLT A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS MOTORJA?
■ MERT A GYARMATI VILÁG FELSZABADULT?

háborús együttműködésből békés
szembenállás

A SZÖVETSÉGESEK HÁBORÚS EGYÜTTMŰKÖDÉSE A második világháborúban győztes három nagyhatalom, az Egyesült államok, a szovjetunió és Nagy-Britannia a világégés kezdetekor még korántsem volt jó viszonyban.
A szovjetunió totalitárius rendszere élesen szemben állt a
demokratikus angolszász felfogással, amit tetézett, hogy a
kommunista nagyhatalom kiegyezett a nemzetiszocialista
Németországgal (Molotov–ribbentrop-paktum, 1939. augusztus 23.). A briteket, majd az amerikaiakat – pearl Harbor
után (1941. december 7.) – a nácikkal folytatott háború hozta közös nevezőre a szovjetekkel, miután Hitler megtámadta
a szovjetuniót (1941. június 22.).
Nagy-Britannia és franciaország akkor üzent hadat Németországnak, amikor a németek a szovjetekkel együttműködve lerohanták Lengyelországot. A szovjetunió és a két nyugati nagyhatalom viszonyát tovább rontotta, hogy a szovjetek elfoglalták a három
balti államot.
A háború folyamán a szovjet haderő sikereivel párhuzamosan jelentek meg sztálin hódító (expanziós) törekvései. Egyre világosabbá
vált, hogy a nácikkal való együttműködés alatt megszerzett területek
megtartására törekszik, a varsói felkelés (1944. augusztus–szeptember) sorsára hagyása pedig nyilvánvalóvá tette a Lengyelországgal
kapcsolatos szándékait. A britek viszont hasonlóan viselkedtek a görögökkel Athén felszabadítása után: ők a kommunisták hatalomra
kerülését akadályozták meg.

1.

Churchill, Truman és Sztálin Potsdamban
Mit tükröz a kép a három nagyhatalom viszonyáról?
Vesse össze a tanultakat a kép által sugalltakkal!

„Nincs a kommunizmusnak következetesebb ellenfe-

2. le, mint amilyen én voltam az elmúlt huszonöt évben.

Egyetlen szót sem vonok vissza abból, amit róla mondtam. De
a most szemünk elé tárulkozó látvány mellett mindez eltörpül.
[…] Minden ember és minden állam, aki és amely folytatja a
harcot a nácizmus ellen, számíthat a segítségünkre.” (Winston
Churchill rádióbeszédébôl, 1941. június 22.)
Milyen esemény kapcsán hangzott el a beszéd? Mely politikai lépést indokolja Churchill? Vegyük számba érveit!

A minden erőforrás bevetését megkövetelő háborúban az
ideológiai, szemléletbeli és hatalmi ellentétek háttérbe szorultak. A Hitler-ellenes nagyhatalmak vezetői konferenciákon
(Teherán, Jalta) igyekeztek közös nevezőre jutni, s amiben
nem tudtak megegyezni, azt elodázták a későbbiekre. A sztálingrádi győzelem után kezdődő folyamatos szovjet előretörés során kezdtek megmutatkozni az ellentétek. Sztálin már
a háború utáni szovjet térnyerést tervezte, Churchill ennek
lassításán dolgozott. Roosevelt a háború után is fenntartható együttműködésben reménykedett.
A potsdami értekezleten (1945. július 17 – augusztus 2.)
még megmaradt az együttműködés látszata. Döntöttek a
háborús bűnösök felelősségre vonásáról, és elhatárolták
a megszállási övezeteket. A britek és az amerikaiak jóváhagyták a szovjet területi nyereséget, a németek kitelepítését az
elcsatolt területekről és Közép-Európából. A bizalmatlanság
azonban fokozódott, hiszen a korábbi ellentétek megmaradtak, a közös ellenséget pedig legyőzték; tehát megszűnt az
egyetlen összekötő kapocs a szövetségesek között. A folyamatot erősítette az új amerikai elnök, a szovjet politikában
kevésbé bízó Truman színre lépése.
HATALMI ÁTRENDEZŐDÉS – A SZUPERHATALMAK LÉTREJÖTTE A második világháború alapvetően átalakította a hatalmi viszonyokat. A vesztes nagyhatalmak (Németország, olaszország, Japán) gazdasága
romokban hevert, elvesztették katonai erejüket és átmenetileg még szuverenitásukat is, vagyis tartósan kiestek a hatalmi
játszmákban való részvételből.
A győztes Nagy-Britannia eddig is amerikai segélyekből
fedezte fegyverkezését. Eladósodott az Egyesült államok
felé, és romokban hevert az ipara. Emiatt Nagy-Britannia
másodrendű nagyhatalommá vált. fokozottan igaz volt ez
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3.

A német vereséget követô Európa
1945-ben

Hol húzódnak a szovjetunió és a nyugati szövetségesek ellenőrzése alá került
területek határai?

Franciaországra. A győztesek közé is csak azért kerülhetett
– feledve a Vichy-kormány politikáját –, mert így a nyugatiak
jobban tudták ellensúlyozni a megszállt Németországban a
szovjetuniót.
A többi hadviselő féllel ellentétben az Egyesült Államok
(UsA) gazdasága tovább erősödött, a háború nem megviselte, hanem fellendítette gazdaságát. Tulajdonképpen a világháború stabilizálta a világgazdasági válság utáni fellendülést.
Az atombomba birtokában egyértelműen a Föld vezető
nagyhatalmává vált .
A Szovjetunió ugyan óriási veszteségeket szenvedett, de
a háború során létrehozott 12 milliós hadserege révén a
második nagyhatalommá emelkedett. A térnyerésben az is
szerepet játszott, hogy a totális diktatúra a fejletlen ország
erőforrásait a hadseregfejlesztésre tudta koncentrálni.
A világ kétpólusúvá vált, az Egyesült államok és a
szovjetunió kiemelkedett, csak ők tudták békében is előteremteni a hadseregfejlesztéshez szükséges óriási összegeket.
A következő évtizedekben az alapvető kérdésekben a két óriás, a két szuperhatalom állásfoglalása döntött minden jelentős kérdésben.
A háború utáni gazdasági nehézségek megoldására a jövendő
győztesek (44 ország) képviselői az Egyesült államokban, egy New
Hampshire-i hegyvidéki üdülőhelyen, Bretton Woodsban gyűltek
össze 1944 nyarán. A világ pénzügyeire ekkor döntő hatással bíró
Egyesült államok irányította az eseményeket. Ennek megfelelően

4.

A szuperhatalmak kialakulása
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Kína

A nagyhatalmak atomfegyverzetének idôrendje
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A nagyhatalmak védelmi kiadásai
1948 és 1962 között (milliárd dollárban)

Ország
Egyesült államok
szovjetunió

Vonjon le következtetéseket a három táblázat (5., 6. és 7.) adataiból! Nézze
meg részletesen az Egyesült államokra és a szovjetunióra vonatkozó adatokat!
Hasonlítsa össze a védelmi kiadások és a mögötte rejlő gazdasági erő kapcsolatát az
egyes nagyhatalmak esetében! Mely államok tekinthetők atomhatalmaknak?

GNP összesen
(milliárd dollár)
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Egy főre jutó GNP
(dollár)
2536
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48
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7.

Franciaország
0,9

A nagyhatalmak bruttó és egy fôre jutó nemzeti jövedelme (GNP) 1950-ben

a jövő világában a szabadkereskedelem biztosítását, s ennek pénzügyi alapjait kívánták megteremteni. Ez kedvezőnek látszott a tőkehiánnyal küszködő és háborúban kimerült világnak, de a világ aranytartalékainak ekkor 80%-át birtokló Egyesült államoknak is.
Az egyezmény aláírói vállalták, hogy egyeztetik pénzügyi (monetáris) politikájukat, valutájuk átváltási arányait rögzítik az aranyhoz
mérve, s ettől csak kis részben térnek el (1%). A közvetítő valutává
a dollár vált. A nehézségek áthidalására – államok fizetési nehézségei, deficites időszakai – létrehozták a Nemzetközi Újjáépítési és
fejlesztési Bankot (Világbank) és a Nemzetközi Valutaalapot (IMf).

AZ ENSZ MEGALAKULÁSA ÉS FELÉPÍTÉSE A háború végén a győztes hatalmak az új világrend biztosítására
és a béke fenntartása érdekében ismét egy nemzetközi szervezetet állítottak fel. Nem kívánták újjáéleszteni a Népszövetséget, amely a két világháború között nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így egy új szervezetet hoztak létre, az
Egyesült Nemzetek Szervezetét (United Nations), az ENSZ-t .
Az ENsZ felépítése biztosította a győztes nagyhatalmak
dominanciáját. A vesztes államok kezdetben nem is voltak
tagjai a szervezetnek. Az elvben legfőbb szervnek számító
Közgyűlésnek minden felvett tagállam résztvevője lett egy
szavazattal, ám a lényeges kérdések nem itt dőltek el, hanem
– a Népszövetséghez hasonlóan – a győztes nagyhatalmak
által uralt Biztonsági Tanácsban. A Biztonsági Tanácsnak
kezdetben 11 tagja volt. Az öt legerősebb állam (az Egyesült
államok, a szovjetunió, franciaország, Nagy-Britannia és
Kína) állandó tagsággal bírt, és vétójoggal is rendelkezett. A
maradék hat tag folyamatosan cserélődött, de nem rendelkeztek vétójoggal, így a döntés a nagyhatalmak kezében volt.
A vétó ugyan megakadályozta számos kérdés megvitatását (1946
és 1964 között a szovjetunió 103, Nagy-Britannia 4, franciaország 3,
Kína 1 alkalommal élt vétójogával), ugyanakkor – mivel a nagyhatalmi érdekek érvényesülhettek – lehetővé tette a szervezet működését. A vesztes hatalmakat később felvették a világszervezetbe, de az
állandó tagok közé se Németország, se olaszország, se Japán nem
került be, s mint később látni fogjuk, a megerősödő egykori gyarmatok (India, Brazília) sem.

8.

A delegációk tárgyalnak a jövendô pénzügyi rendszerrôl
Bretton Woodsban

Miért lehetett előnyös a szabadkereskedelem kiterjesztése és a tőkekivitelt elősegítő pénzügyi szervezetek
felállítása a második világháborút követően mind az Egyesült
államoknak, mind a tőkeszegény országoknak?
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A Biztonsági Tanács állandó tagjainak összetételében egy változásra került sor. Kínában – mint tanulni fogjuk – egy polgárháborút
követően a kommunisták kerültek hatalomra, de csak 1971-ben
váltotta fel a polgári Kínát a kommunista Kína képviselete. A nem
állandó tagok számát 1966-ban megemelték, s így a testület tizenöt
fősre emelkedett, de ez lényegi változást nem jelentett.

Az ENsZ védnöksége alatt számos szakirányú szervezetet
hoztak létre (UNEsCo – oktatás, fAo – élelmezés és mezőgazdaság, WHo – egészségügy stb.), melyek egyeztetnek
a problémák megoldásában, és közbelépnek katasztrófák
esetében. Az ENsZ működésének fontos előfeltétele volt a
költségvetés, melyet a tagállamok – legnagyobb arányban az
Egyesült államok – befizetései biztosítottak.

A New York-i ENSZ-palota. Az elsô ülésszakot még 1946-

10. ban Londonban tartották, majd New Yorkban, 1948 és
9.

Az ENSZ zászlaja
Mit és hogyan fejez ki a zászló díszítése?

1951 között pedig Párizsban üléseztek. A képen látható
palota 1949–1950 között épült, s azóta is a közgyûlések
színhelyéül szolgál

Melyik város adott otthont a két világháború között
a Népszövetség közgyűléseinek? Mit fejez ki az a tény,
hogy hol helyezkedik el egy nemzetközi szervezet központja?

„1. cikk. Az Egyesült Nemzetek célja, hogy 1. fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot és evégbôl hathatós együttes intézke-

11. déseket tegyen a békét fenyegetô bûncselekmények megelôzésére és megszüntetésére a támadó cselekményeknek vagy a béke más

módon történô megbontásának elnyomására, valamint békés eszközökkel, az igazságosság és a nemzetközi jog elveinek megfelelô módon
rendezze vagy megoldja azokat a nemzetközi viszályokat és helyzeteket, amelyek a béke megbontására vezethetnek. […]
9. cikk. 1. A Közgyûlés az Egyesült Nemzetek összes tagjából áll. 2. A Közgyûlésen minden tagnak legfeljebb öt képviselôje lehet.
10. cikk. A Közgyûlés a jelen Alapokmányban meghatározott célok körébe tartozó vagy jelen Alapokmány szerint létesített valamely
szerv hatáskörével és feladataival kapcsolatos minden kérdést vagy ügyet megvitathat és az ilyen kérdésekben vagy ügyekben […] ajánlásokat tehet az Egyesült Nemzetek Szervezete tagjainak, a Biztonsági Tanácsnak, vagy mind a Szervezet tagjainak, mind a Biztonsági
Tanácsnak. […]
23. cikk. 1. A Biztonsági Tanács a Szervezet tizenegy tagjából áll. A Kínai Köztársaság, Franciaország, a Szovjet Szocialista Köztársaságok
Szövetsége, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és az Amerikai Egyesült Államok a Biztonsági Tanács állandó tagjai.
A Szervezet hat további tagját a Közgyûlés a Biztonsági Tanács nem állandó tagjává választja meg, különös tekintettel elsôsorban az
Egyesült Nemzetek tagjainak a nemzetközi béke és biztonság fenntartása és a Szervezet egyéb céljai tekintetében nyújtott hozzájárulásra,
valamint a méltányos földrajzi elosztásra is. […]
24. cikk. A Szervezet gyors és hathatós cselekvésének biztosítása érdekében a tagok a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért a fô
felelôsséget a Biztonsági Tanácsra ruházzák, hogy a Biztonsági Tanács e felelôsségbôl folyó kötelességeinek teljesítésekor az ô nevükben
jár el.
25. cikk. A Szervezet tagjai megegyeznek abban, hogy a Biztonsági Tanács határozatait a jelen Alapokmánynak megfelelôen elfogadják
és végrehajtják. […]
27. cikk. 1. A Biztonsági Tanács mindegyik tagjának egy szavazata van. […] 3. Minden más kérdésben a Biztonsági Tanács határozatait
tagjainak az összes állandó tagok egybevágó szavazatait magában foglaló hét igenlô szavazattal kell hoznia.” (Az ENSZ alapokmányából,
San Francisco, 1945)
Vessék össze a szöveget a 12. ábrával! Melyik forrás ad pontosabb képet az ENsZ felépítéséről, működéséről? Keressék meg a
dokumentumban azokat a szövegrészeket, amelyek az 1960-as, 1970-es években változhattak! Módosítsák a változásnak megfelelően a szöveget!
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A HÁBORÚS BŰNÖSÖK FELELŐSSÉGRE VONÁSA – A NÜRNBERGI PER A győztes hatalmak már
a háború során kinyilvánították, hogy a vesztesek által elkövetett háborús bűnökben vétkeseket felelősségre kívánják
vonni. E szándékukat a potsdami értekezleten is megerősítették. Ennek megfelelően az egyes országokban külön-külön
lezajló népítéleteken és pereken kívül a felkutatott náci vezetők perbe fogására nemzetközi bíróságot állítottak fel. A per
Nürnbergben zajlott (1945–1946), abban a városban, ahol a
náci pártnapokat rendezték. A főbűnösök közül tizenkettőt
halálra ítéltek. Németországban 1949-ig még közel 200 jelentős náci vezető került bíróság elé.

Az ENSZ felépítése és szervezete. Az ábra az 1949-es álla-

12. potot mutatja. Zárójelben szerepel a Biztonsági Tanács

tagjainak és számának változása. Érdekesség, hogy a
Szovjetunió mellett Ukrajna és Fehéroroszország is kezdettôl külön ENSZ-tagállam volt

Kövesse nyomon egy döntés megszületését az ENsZben! Mely államoknak van kitüntetett szerepe a világszervezetben? Tárja fel ennek okait és következményeit! Miért
részesülhetett Ukrajna és fehéroroszország külön tagsággal
1945-ben, miközben a szovjetunió részét képezték?
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Náci fôbûnösök a nürnbergi bíróság vádlottjai között.

13. A második sorban Göring, aki cellabeli öngyilkosságával
kerülte el a kivégzést

Nézzen utána, mi történt a nürnbergi bíróság elé nem
kerülő náci vezetőkkel!

a hidegháború kibontakozása

A NYÍLT SZEMBENÁLLÁS KIALAKULÁSA Az amerikaiak kezdetben nem számoltak azzal, hogy a szovjetek
birodalmuk és befolyási övezetük növelésére használják fel
katonai jelenlétüket, s együttműködésre törekedtek sztálinnal. Ezért a szövetségesek úgy döntöttek, hogy a nácik
elleni harc során elfoglalt csatlós államok és Németország
területeit megszállva tartják egészen a jövendő békekötésig. Ezen országok nem nyerték vissza függetlenségüket,
szuverenitásukat, hanem irányításukra Szövetséges Ellenőrző Bizottságokat (SZEB) – Németországban szövetséges
Ellenőrző Tanácsot – hoztak létre .
A bizottságokban mindhárom győztes nagyhatalom részt
vehetett, de a tényleges vezetést a SZEB elnöke gyakorolta. Az elnök személyén keresztül tehát minden megszállt
országban valamelyik nagyhatalom szerezte meg a főhatalmat. A sZEB elnöke széles jogkörrel rendelkezett (törvények
megsemmisítése, kormányok, politikai pártok működésének ellenőrzése, állampolgárok letartóztatása stb.).
A győztesek egymástól való eltávolodását a hatalmi ellentétek mellett az ideológiai ellentét, a demokrácia és
a diktatúra szembenállása is okozta. Mindkét fél a sZEBen keresztül a megszállt területeken a saját politikájukkal
azonosuló politikai erőket támogatta. A Szovjetunió szinte
egész Köztes-Európában a kommunista pártokat támogatta,
de a kommunista mozgalmon keresztül másutt is igyekezett
növelni befolyását. A britek és az amerikaiak a számukra
fontos területeken – olaszország, Görögország, Irán, Japán –
igyekeztek a kommunistákat visszaszorítani.
1945-ben és 1946-ban a két szuperhatalom még igyekezett
fenntartani – igaz, egyre kevésbé – az együttműködés látszatát. A kezdeti rejtőzködő szembenállás a helyi konﬂiktusok
egymásutánja miatt lépésről lépésre haladt a szakítás felé.
Iránban 1921-től reza pahlavi kezdett a török Kemál Atatürk reformjaihoz hasonló modernizációs politikába. A nyugati minták átvétele érdekében határozottan fellépett a síita vallási vezetők ellen.
Az iszlám hagyományaival szemben az ókori perzsa hagyományokra
kívánt támaszkodni. Hatalmát csak diktatúrával tudta fenntartani,
ami iszlámellenessége mellett nagyon népszerűtlenné tette.
Irán rokonszenvezett a náci Németországgal. Emiatt, s a hadianyag-szállítási útvonalak megtartása érdekében, az angolok és a
szovjetek megszállták az országot (1941). Iránon át áramlott az angol és amerikai támogatás a szovjetunió felé, s Teheránban zajlott
a „nagyok” első csúcstalálkozója (1943). A megszállók lemondatták
az uralkodót fia, Mohamed reza pahlavi javára (1944).
A szovjetek Iránban is tartósítani kívánták jelenlétüket, ezért
nem vonták ki csapataikat a kijelölt határidőig (1946. március 2.).
Anglia és az Egyesült államok azonban a térségben határozottan
lépett fel, mert Iránt stratégiailag fontos területnek tartották (a közel-keleti utak ellenőrzése, olajkincs). Az Egyesült államok az ENsZ-t
felhasználva ultimátumot adott a szovjetuniónak, és az kénytelen
volt kivonulni. De a szovjetek – a hidegháború későbbi forgatókönyvének megfelelően – helyi erők támogatásával próbálták befolyásukat megtartani. Így a kurdok és azeriek védelmezőjeként léptek fel,
de nem jártak sikerrel. A nyugatiak e területen meg akarták és meg
tudták védeni hatalmi és gazdasági érdekeiket.
Görögországban a náci megszállással szemben partizánmozgalom bontakozott ki. Az ellenállási mozgalomban külön szerveződtek a polgári és a kommunista erők. 1943-tól már sokszor
egymással is szembekerültek. A keleti front előretörése nyomán a
németek 1944 végére kivonták erőiket Görögországból. A kommunista erők a hatalom átvételére törekedtek. Az országban partra

1.

Irán helyzete 1940 és 1946 között

Milyen rövid távú érdekeket szolgált Irán szovjet és brit
megszállása? Milyen hosszú távú érdekeket sértett a
megszállás?

2.

Szovjet tank Iránban az 1941-es megszállás után
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szálló angolok 1944 decemberében fegyverrel akadályozták meg a
hatalomátvételt. Ezt követően megszakításokkal egészen 1946 végéig polgárháború volt Görögországban. A polgári kormányzatot
az angolok, majd az amerikaiak támogatták, míg a kommunistákat
a szovjetek és a jugoszlávok.
A görög polgárháború összefüggött a tengerszorosok kérdésével. sztálin már a háború alatt felvetette a régi keleti kérdés egyik
sarokpontját, az orosz igényt a Boszporusz és a Dardanellák ellenőrzésére. Churchill és az amerikaiak kitértek a kérés elől, majd
1945-ben potsdamban már nyíltan elutasították. Erre sztálin a
szövetségesek felhatalmazása nélkül kívánta célját elérni: ultimátumban szólította fel a török kormányt „határkiigazítások” elfogadására és a szorosok „közös” katonai ellenőrzésének engedélyezésére. Ezzel párhuzamosan felerősödött a görög kommunisták
támogatása is. ám az Egyesült államok – átvéve Nagy-Britannia
korábbi szerepét – közbelépett: a térségbe küldte a 6. amerikai
ﬂottát, s ezzel visszavonulásra kényszerítette sztálint. Ettől kezdve
a földközi-tenger keleti térségében a brit ﬂotta szerepét átvette az
amerikai haditengerészet.

3.

A görög polgárháború
Miért léptek fel a britek és az amerikaiak keményebben
Iránban vagy Görögországban, mint Közép-Európában?

4.

5.

Angol katonák harcolnak a kommunista partizánokkal
1944 decemberében Athénban

„A Balti-tenger mellett fekvô Stettintôl az Adriai-

6. tenger mentén fekvô Triesztig vasfüggöny ereszkedik

le Európára. E vonal mögött vannak Közép- és Kelet-Európa
régi államainak összes fôvárosai – Varsó, Berlin, Prága, Bécs,
Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia. Mindezek a híres városok és országuk lakossága a szovjet szférában fekszik, és valamilyen formában alá van vetve nemcsak a szovjet befolyásnak,
hanem Moszkva egyre nagyobb mértékû ellenôrzésének. […]
Nem hiszem azt, hogy Oroszország háborút kíván. Ôk a
háború gyümölcseit kívánják és hatalmuknak és tanításaiknak végtelen kiterjesztését. Nekünk most meg kell vizsgálni,
amíg idônk van rá, a háború tartós megelôzését, és a szabadság és a demokrácia feltételeinek megteremtését minden országban a lehetô leghamarabb. […]
Abból, amit a háború alatt orosz barátainknál és szövetségeseinknél láttam, arra a meggyôzôdésre jutottam, hogy semmi sincs, amit annyira csodálnának, mint az erô. És semmivel
szemben nem táplálnak kevesebb tiszteletet, mint a katonai
gyengeséggel szemben.” (Churchill fultoni beszédébôl, 1946)

Churchill beszédet mond Fultonban
Azonosítson a Churchill jobbján ülők közül egy jelentős
személyiséget!
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Az egyre fokozódó ellentétre a világháborús brit miniszterelnök, Churchill hívta fel a figyelmet. 1946-ban nem volt
hivatalban, ezért szabadabban fogalmazhatott az amerikai
Fultonban tartott előadásában. Vázolta a folyamatos szovjet előretörést, Közép-Európa szovjetizálását. felhívta a figyelmet: ha el akarják kerülni a háborút, akkor fegyverkezni
kell, mert a szovjeteket csak az elrettentő erő fogja megállítani. sztálin hevesen reagált, ő is nyíltabban támadott.
sokan Churchill beszédétől számítják a nyílt szembenállás, a
hidegháború korát, bár az fokozatosan alakult ki, a korábbi
ellentétek felszínre kerülésével.

Milyen jelenséget vázol fel Churchill? Milyen megoldást javasol? Mely történelmi tapasztalatok segítették Churchill
felismerését? Határozza meg a „vasfüggöny” fogalmát!

A vasfüggöny

7.
Hol húzódik a vasfüggöny Churchill
szerint? Mi történt ezzel
a térséggel az 1930-as
évek második felében?
Keressen
történelmi
okokat a jelenség magyarázatára!

A FELTARTÓZTATÁSI POLITIKA 1946 végétől felgyorsultak
az események, s 1947-ben Truman
amerikai elnök megfogalmazta az
amerikai külpolitika irányait, az ún.
feltartóztatási politika alapjait.
Truman beszédéből nyilvánvaló,
hogy a szovjetek 1947-ig megtörtént előretörését tudomásul veszik,
ezekért a területekért – így a dunai
régióért – nem indítanak harcot.
ám megálljt parancsolnak, nem tűrnek el újabb térnyerést. fokozzák
az amerikai katonai jelenlétet, s támogatják a polgári erőket Európa
nyugati részén és máshol is. fontos
felismerés volt, hogy a szegénység, a
nyomor erősíti a szélsőségeket, tehát a nyomort kell leküzdeni a kommunisták visszaszorítása érdekében.
A valós szovjet veszély erőteljes hangsúlyozása az amerikai vezetés számára
belpolitikai és gazdasági vonatkozásokkal is bírt. E nélkül nem sikerült volna
leszerelni az újra feléledő elzárkózási
(izolációs) igényeket, ami lehetetlenné
tette volna a világméretű amerikai jelenlétet. Másrészt a háborús termelésről
való teljes leállás, a hadiipar visszafogása
az állami megrendelések csökkenését, és
így a foglalkoztatás szűkülését is jelentette volna.

„Az Egyesült Államok külpolitikájának egyik elsôdleges célja olyan feltételek meg-

8. teremtése, amelyek között mi és más nemzetek kialakíthatjuk a minden kény-

szertôl mentes életmódot. Ez volt a Németország és Japán elleni háború alapvetô tétje.
Olyan országok fölött arattunk gyôzelmet, amelyek arra törekedtek, hogy akaratukat és
életmódjukat rákényszerítsék más nemzetekre.
A kényszertôl mentes nemzetek békés fejlôdésének biztosítása érdekében az Egyesült
Államok vezetô szerepet vállalt az Egyesült Nemzetek felállításában. Az Egyesült
Nemzetek rendeltetése, hogy valamennyi tagja részére lehetôvé tegye a tartós szabadságot és függetlenséget. Nem fogjuk azonban céljainkat megvalósítani, ha nem vagyunk
hajlandók segíteni a szabad nemzeteket szabad intézményeik és nemzeti integritásuk
fenntartásában az agresszív mozgalmakkal szemben, amelyek arra törekszenek, hogy a
totalitárius rendszert kényszerítsék rájuk. A szabad nemzetek megsegítése nem jelent
többet, mint annak nyílt elismerését, hogy a totalitárius rendszereknek a szabad népekre
közvetlen vagy közvetett agresszióval való rákényszerítése aláássa a nemzetközi béke és
ennél fogva az Egyesült Államok biztonságának alapjait.
A világ néhány országának népeire legutóbb akaratuk ellenére totalitárius rendszereket kényszerítettek rá. Az Egyesült Államok kormánya gyakran tiltakozott a kényszer és
a megfélemlítés alkalmazása ellen Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában, ami
megsérti a jaltai egyezményt. Meg kell állapítanom, hogy több más országban is hasonló
fejleményekre került sor.
A világtörténelemnek jelen pillanatában csaknem minden nemzetnek választania kell
a két életmód alternatívája között. A választás nagyon gyakran nem szabad. […]
Meggyôzôdésem, támogatnunk kell a szabad népeket abban, hogy saját módjukon
alakítsák ki saját sorsukat.
Meggyôzôdésem, hogy segítségünknek gazdasági és pénzügyi segély formájában kellene megnyilvánulnia, amely elengedhetetlenül szükséges a gazdasági stabilitáshoz és a
politikai intézmények szabályszerû mûködéséhez. […]
A totalitárius rendszerek csírái a nyomorúságból és a szükségbôl táplálkoznak. A szegénység és polgárháború rossz földjében terjednek el és növekszenek. Teljesen akkor
fejlôdnek ki, amikor egy népben kihalt a jobb jövôbe vetett remény.” (Truman elnök
kongresszusi üzenetébôl, 1947. március)
Határozza meg a szöveg alapján, mit értenek Truman-elven! Hasonlítsa össze a
szöveget a fultoni beszéddel! Melyek az azonosságok és a különbségek? Milyen
súllyal bír a két beszéd? Vesse össze Truman üzenetét roosevelt 1944-es beszédével!
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„[…] Európa teljes üzleti struktúrája összeomlott a há-

9. ború idején. […] A dolog lényege az, hogy Európa szük-

ségletei a következô 3-4 évben sokkal nagyobbak a külföldi
– fôleg amerikai – élelmiszerek és alapvetô termékek iránt,
mint amiért jelenleg fizetni képes, ezért további segítségre van
szükségük, e nélkül igen súlyos gazdasági, szociális és politikai
nehézségekkel kell szembenézniük […]
Eltekintve mindennek a világhelyzetre gyakorolt demoralizáló hatásától s annak lehetôségétôl, hogy az emberek kétségbeesett helyzete zavargásokat válthat ki, az Egyesült Államok
gazdaságára gyakorolt hatása is világos lehet elôttünk. Ezért
logikus, hogy az USA-nak minden módon közre kell mûködnie
a világ egészséges gazdasági rendjének helyreállításában, mert
e nélkül nem lehet politikai stabilitás és biztos béke sem. […]
Minden olyan kormány, amely kész segíteni a gazdaság helyreállításában, számíthat az Egyesült Államok kormányának teljes
együttmûködésére. Azok a kormányok viszont, amelyek más
országok helyreállításának megakadályozására törekednek,
nem várhatnak segítséget tôlünk. Továbbá azok a kormányok,
politikai pártok vagy csoportok, amelyek fenn akarják tartani az
emberi nyomorúságot, hogy politikailag vagy másként profitáljanak abból, az Egyesült Államok ellenállásába fognak ütközni.”
(George Marshall bejelentése, 1947. június 5.)

A MARSHALL-TERV A feltartóztatási politika fontos
elemét képezte az egykori tábornok, vezérkari főnök, majd
amerikai külügyminiszter nevéhez kapcsolódó segélyprogram, a Marshall-terv. Az Egyesült államok egyrészt a háború okozta nyugat-európai ínséget, nélkülözést akarta felszámolni (mert ez felidézte a kommunista veszélyt), másrészt
működőképessé kívánta tenni a térség gazdaságát. Harmadrészt ezzel biztosítani óhajtotta az amerikai áruk piacát,
az amerikai gazdaság mozgásban tartását is.
A segélyprogramot feltételekhez kötötték. Elvárták az
európai felektől, hogy növeljék az együttműködésüket, nyissák meg egymás előtt piacaikat. A program komoly pénzügyi segítséget jelentett. Javította az életkörülményeket az
európai gazdaság e nehéz időszakában, elősegítette a helyreállítást, a gazdaság gyorsabb talpra állását. Ugyanakkor az
Egyesült államok gazdaságának is piacot biztosított. Így az
amerikaiak szociális, politikai és gazdasági céljai is teljesültek az 1947 és 1951 között működtetett program révén.

Mely tényezőkkel támasztotta alá a külügyminiszter a nagy
formátumú segélyprogram megindítását? Mennyiben
cseng egybe a Marshall-terv a Truman-doktrínával?

11. A Marshall-tervet propagáló reklámfotó
Mi az üzenete a fotónak?

10. A Marshall-tervet reklámozó plakát
A terv mely elemeit emeli ki a plakát?
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12. A Marshall-terv áruösszetétele
Mely áruféleségek domináltak a segélyprogramban?
Tárja fel az összetétel okait!

13.

A Marshall-terv résztvevôi
és a felvett összegek

Milyen összegű segélyprogramról volt szó?
Mely rendező elv figyelhető
meg a részvétel terén? Milyen
okokkal magyarázható az egyes
országoknak juttatott összegek
mértéke?

A programtól a Szovjetunió elzárkózott, mivel nem volt
hajlandó az együttműködésre, mert abban az amerikai befolyás erősödését látta. De nemcsak a szovjetunió maradt
távol, hanem a befolyása alá került Köztes-Európa államait is erre kényszerítette. A szovjet csapatok által megszállt
országokban azonnal elutasították a segélyt, míg a magát
győztesnek tekintő Csehszlovákia elfogadta, majd sztálin
nyomására visszakozott.
A nyugati segélyprogram helyett a szovjetunió és a szovjet tömb országai 1949 januárjában saját gazdasági szervezetet hoztak létre, a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsát
(KGST). A KGsT tagországait jórészt a Szovjetunió látta el
energiahordozókkal és nyersanyagokkal. A nagyobb menynyiség és a gazdaságosság érdekében az országok különböző termékek előállítására szakosodtak, de ez nem mindig
felelt meg az adott ország adottságainak, hagyományainak.
A KGsT biztos – és a nyugati gazdaságoktól vámokkal és adminisztratív eszközökkel elzárt – piacot jelentett, ami nem
ösztönzött a fejlesztésekre.
A NATO MEGALAKULÁSA A szovjetunióval szembeni feltartóztatási politika sikere a katonai erő felmutatásán is
múlott. Ezért az Egyesült Államok kezdeményezésére 1949
áprilisában létrehozták a nyugati demokráciák katonai
szövetségét, a NATO-t (Észak-atlanti szerződés szervezete).
A szervezet védelmi jellegű volt, a tagországoknak csak akkor
biztosított katonai támogatást, ha azokat támadás éri.

„E szerzôdésben részt vevô Felek, újból hitet téve az

14. Egyesült Nemzetek Alapokmányának céljai és elvei mel-

lett […] megôrzik a szabadságot, népeiknek a demokrácia, az
egyéni szabadság és a jog uralma elvein alapuló közös örökségét és civilizációját. […]
2. cikk. Arra fognak törekedni, hogy nemzetközi gazdasági
politikájukban kiküszöböljenek minden ellentétet, és bátorítani fogják a bármelyikük és valamennyiük közötti gazdasági
együttmûködést. […]” (Részlet az Észak-atlanti Szerzôdésbôl,
1949. április 4.)
Milyen értékek védelmét hangsúlyozza a szerződés?
olvassa el a szerződés védelemre vonatkozó 5. cikkelyét
(43. lecke, 9. forrás)! Ez alapján fogalmazza meg, mit jelent a
kollektív biztonság elve!

„Most elértük azt, amit a két világháború között hiába

15. reméltünk: az Amerikai Egyesült Államok kinyilvánítja,

hogy Amerika számára sem a béke, sem a biztonság nem jön el
addig, amíg Európa veszélyben lesz.” (Robert Schuman francia
külügyminiszter rádióbeszéde, 1949)
Milyen politika feladását jelzi az Egyesült államok részéről a NATo megalakulása? Miért volt erre szükség?

Az egységes fellépés érdekében közös politikai irányító szerveket (pl. az Észak-atlanti Tanácsot) és közös katonai parancsnokságot
alakítottak, s az egyeztetésért a tagországok által választott főtitkár
a felelős. rendszeresen tartanak közös hadgyakorlatokat. A NATo
fő erejét az Egyesült államok hadserege adja – a nyugat-európai
NATo-tagok területén amerikai támaszpontokat létesítettek és
amerikai katonákat állomásoztatnak. Békeidőben a tagországok
hadseregei a saját kormányaiknak vannak alárendelve, de háború
esetén a NATo katonai parancsnoksága veszi át az irányítást.
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a párizsi béke és a német kérdés

1.

A párizsi békeszerzôdés

Vesse össze az 1949-es
határokat az 1937-es és a
háború alatti határokkal! Milyen
szempontok érvényesültek a
jóvátételi kötelezettségek kapcsán? Vegye számba a népmozgásokat! Milyen elvek húzódtak
a hatalmas át- és kitelepítések
mögött?

A PÁRIZSI BÉKE A vesztes országok fegyverszüneti egyezményeikben elismerték a győztesek akaratát, így – mint láttuk –
ezen országok szuverenitását a sZEB korlátozta. Az első világháborúval ellentétben a megszállók a békekötésig nem hagyták el
az elfoglalt területeket, a békekötést ezért sem siettették. Végül
Németországgal és Japánnal nem kötöttek békét, de a többi
vesztessel (Bulgária, finnország, olaszország, Magyarország,
románia) 1947 februárjában aláírták a békeszerződést .

2.

Gyöngyösi János magyar külügyminiszter aláírja a békeszerzôdést
Vesse össze a trianoni és a párizsi béke aláírási módját!
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A nagyhatalmak potsdami konferenciájának rendelkezése alapján
a Külügyminiszterek Tanácsa 1946-ra előkészítette a békekötést. 1946
nyarán formálisan sor került a vesztes országok meghallgatására,
de érdemben nem szólhattak bele az események alakulásába. Így
a párizsi béke létrejöttének módja nem sokban különbözött az első
világháború lezárásától, ez a béke is a győztesek diktátuma volt.
Az 1947-es párizsi békék nem szóltak a Németországtól elcsatolt
területekről (szilézia, Kelet-poroszország, Kelet-pomeránia), hiszen
Németországgal nem kötöttek békét. Ezért nem került a dokumentumokba sem a balti államoknak, sem Lengyelország keleti részeinek,
sem Kárpátaljának a szovjet bekebelezése. A háború alatti foglalások
közül Bulgária megtarthatta Dél-Dobrudzsát, de elvesztette KeletTrákiát, melyet Görögország kapott meg. románia visszakapta a
Magyarországnak a háború alatt átadott területeket, de át kellett engednie a szovjetuniónak Besszarábiát. olaszország kénytelen volt átadni dalmáciai területeit (Isztria, spalato, Zára, fiume) Jugoszláviának.
Trieszt kérdése egészen 1954-ig húzódott, ekkor visszakerült a város
olaszországhoz.
A béke előkészítése során az angolszász államok delegátusai javaslatokat tettek az etnikai elv részbeni érvényesítésére, de ezeket
Molotov szovjet külügyminiszter rendre elutasította. s mivel a térség
a szovjet érdekszférába tartozott – ahol az Egyesült államoknak minimális érdekeltségei voltak –, az amerikaiak sem erőltették a kérdést.

A vesztes országok esetében jórészt az 1937-es határokat állították vissza, és a béke jelentős jóvátételi terheket
rótt rájuk. A jóvátétel összegébe nem számolták bele a megszálló hadseregek által okozott rekvirálásokat, rablásokat. A
jóvátétel egyes országok – így hazánk – számára nagyobb,
míg mások (Bulgária) számára kisebb anyagi megterhelést jelentett. Ebben – a határkérdésekhez hasonlóan – elsősorban
a szovjet álláspont érvényesült.
potsdam szellemében nem rendezték a kisebbségi problémákat, nem születtek kisebbségvédelmi rendelkezések . A
németek esetében szabad kezet kaptak az államok, s KözépEurópából – a Baltikumtól a Balkánig – több mint tizenöt millió németet telepítettek ki embertelen körülmények között.
A térség etnikai keveredettsége miatt emellett számottevő
magyar, lengyel, török népesség is menekülni kényszerült.
Mivel Németország és Ausztria katonai megszállása fennmaradt, a béke ellenére Lengyelország és Magyarország területén – a német és osztrák területekkel való katonai öszszeköttetésre hivatkozva – továbbra is szovjet csapatok állomásozhattak. Így ezek az országok csak formálisan nyerték
vissza függetlenségüket.
A NÉMET KÉRDÉS Németországban a világháború előtt
a náci párt teljes mértékben kisajátította az államszervezetet. A nácikkal való kollaboráció miatt a német állam nem is
éledhetett újjá. Így a vesztes ország nemcsak romokban hevert, de semmilyen elismert politikai szervezettel sem rendelkezett.
A győztesek Németországot négy megszállási övezetre
osztották (szovjet, amerikai, brit és francia). Berlint kiemelték, s a várost szintén négy megszállási övezetre osztották.
Ausztria esetében ugyanez történt.
Németország jövőjéről több elképzelés is született. Jelentős területeket kívántak elcsatolni mind a szovjetek, mind a franciák. Ebből
a keleti határeltolás meg is valósult. Az odera és a Neisse folyóktól
keletre eső német területeket Lengyelország kapta, ezzel igyekeztek kárpótolni az országot korábbi – a szovjetunióhoz került – keleti térségei elvesztéséért. Königsberg vidéke (amely ekkor kapta a
Kalinyingrád nevet) szintén a szovjetunióhoz került. franciaország
ismét a rajna felé terjeszkedett volna, ez azonban nem valósult
meg. felmerült több terv Németország részekre bontására, hogy a
jövőben ne kelljen egy erős Németországgal számolni. Ezek a tervek is elenyésztek, bár a felosztásra sor került, de más rendező elv
alapján.

A háború végén még mindegyik nagyhatalom az egységes
Németország fenntartásában volt érdekelt. A szovjetek az
egységes állam befolyásolása révén egyrészt biztonságukat,
másrészt a jóvátétel minél gyorsabb kifizetését remélték.
A növekvő szovjet befolyással szemben a britek az európai
egyensúly nélkülözhetetlen elemének tekintették az új, demokratikus Németországot. s ez az álláspont vált uralkodóvá
az amerikai elképzelésekben is.
Azonban a két szuperhatalom szembenállása miatt
Németország az ellentétek középpontjába került. A legyőzött
ország olyan jelentős gazdasági potenciállal rendelkezett,
hogy egyik fél sem merte feladni pozícióit a másik törekvéseitől való félelmében. Így az egység helyett a nyugati (amerikai,
angol és francia) és a keleti (szovjet) zóna mentén két német
állam jött létre.
A győztesek a német jóvátétel kérdéséről is határoztak.
Németországot 20 milliárd dollár kártérítésre kötelezték,
melynek felére a szovjetunió tarthatott igényt úgy, hogy
a lengyelek is rajtuk keresztül részesülnek a hadisarcból. A
szovjetunió német gyárak százait szerelte le, a termelés jó

3.

Háborús bûnösnek tekintett németek kitelepítése marhavagonokban
Nézzen utána, hány százalék lehetett az emberveszteség
a kitelepítések során!
„1. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága,

4. az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjet Szocialista

Köztársaságok Szövetsége kormányai, valamint a Francia
Köztársaság ideiglenes kormánya megállapodtak, hogy Ausztria
területét, az 1937. december 31-én fennállott határai szerint,
az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok, a Szovjet
Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Francia Köztársaság
fegyveres erôi szállják meg.
Ausztriát a megszállás céljából az alábbiak szerint négy
övezetre osztják fel, amelyekbôl egyet-egyet juttatnak a négy
hatalomnak, továbbá Bécs külön térségére, amelyet a négy
hatalom fegyveres erôi együttesen szállnak meg.” (Részlet az
Ausztria megszállási övezeteirôl és Bécs város igazgatásáról
szóló egyezménybôl, 1945. július 25.)
Azonosítsa a szöveges és a térképi forrás adatait!

5.

Németország határai és megszállási övezetei
Mely területeket vesztette el Németország? Milyen volt
e területek etnikai összetétele?
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A PÁRIZSI BÉKE ÉS A NÉMET KÉRDÉS
„[…] ôrültség azt hinni, hogy az oroszok és mi egy szép

6. napon udvariasan visszavonulunk és a vákuumból egy

egységes, békés, stabil és barátságos Németország fog kiemelkedni. Nincs más választásunk, mint hogy Németországnak az
általunk megszállt részét a függetlenségnek olyan formájához
segítsük, amely oly megnyugtató, oly biztonságos, oly erôs,
hogy a Kelet nem tudja veszélyeztetni odaátról. […] inkább
egy szétszabdalt Németországot, amelynek nyugati része legfeljebb mint ütközô szerepel a totalitarizmus erôivel szemben,
semmint egy egységes Németországot, amely ezeket az erôket
ismét az Északi-tengerig engedi.” (George F. Kennan moszkvai
amerikai elsô követségi titkár jelentésébôl, 1945)
Milyen veszélyt lát a titkár? Mi a javaslata?

7.

A berlini válság

részét lefoglalta, a hadifoglyokat pedig kényszermunkára
visszatartotta területén. Ezt a szovjet övezetben tudta megtenni, ezért itt az amúgy is rossz életkörülmények tovább
romlottak. Így a lakosság tömegesen indult meg a keleti
szektorból nyugat felé .
A nyugati övezetekben – kivéve a franciát – a lakosság ellátási
terheinek csökkentése érdekében kevésbé éltek a gyárleszerelés és
a hadifogolymunka alkalmazásával.
1946-ban az élesedő szembenállás közepette összevonták az
angol és az amerikai övezetet (Bizónia, amelyhez 1948-ban csatlakozott a francia zóna is – Trizónia). Mindez nyilvánvalóvá tette, hogy
az amerikaiak egy külön állam létrehozásával akarják megállítani a
szovjet előretörést a térségben.

A szovjetek övezetükben azonnal megkezdték a társadalmi viszonyok megváltoztatását. Ehhez a szovjet emigrációból
visszahozott német kommunistákat használták fel. A Walter
Ulbricht vezette kommunisták földosztást hajtottak végre,
illetve államosították a nagybirtokokat. Teljesen lecserélték
a hivatalnoki kart, s a nácikkal együttműködő vállalatokat államosították, ami a teljes államosítás elindítását jelentette.
A nyugati zónákban a gazdaság fellendítése s az önállóság megerősítése érdekében valutareformot hajtottak végre
(1948. június 20.). A szovjetek először tiltakoztak, majd a keleti övezetben is új pénzt adtak ki.
A kiélezett helyzetben a szovjetek lehetőséget láttak
Nyugat-Berlin megszerzésére. Lezárták a Nyugat-Berlinbe
vezető közutakat, vasutakat és hajózási útvonalakat . A berlini blokád (1948. június–1949. május) sok szenvedést hozott
a berliniek számára. Mindenben hiányt szenvedtek (élelem,
fűtőanyag, gyógyszer).
Truman azonban nem hátrált meg. Mivel a légi folyosók
szabadok voltak, s a szovjetek a nyílt támadást nem kockáztatták meg, az amerikai és a brit szállítógépekkel légihidat
hoztak létre. A nyugati kitartás közel egy év után visszakozásra késztette a szovjeteket. A berlini blokád szolidaritása
oldotta a németek és a többi nyugati nép közötti feszültséget, a nyugati megszállók és Berlin lakói egyszerre váltak a
demokrácia védelmezőivé.
A blokád felgyorsította a két német állam létrejöttét is.
1949 májusában elfogadták a nyugati területek új állama,
a Németországi Szövetségi Köztársaság (NsZK, Nyugat-

Milyen céljai lehettek a blokádnak? Mennyiben jellemző
az eseménysor a hidegháborúra?

8.

A nyugati zóna új márkája
Milyen gazdasági és politikai szerepe volt az új valuta bevezetésének?
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9.

Berliniek várják az amerikai és az angol légierô szállítmányait
Hogyan befolyásolhatta a berlini blokád a németek és a
nyugati szövetségesek viszonyát érzelmileg és politikailag?

Németország) ideiglenes, demokratikus elveken nyugvó
alaptörvényét (Grundgesetz). Ugyanebben az évben létrejött
a szovjet típusú diktatúrát megvalósító Német Demokratikus
Köztársaság (NDK, Kelet-Németország) is.
A KÉT NÉMET ÁLLAM A német békeszerződés megkötése elmaradt, s a két német állam az egymással szemben
álló hatalmi blokkok részévé vált. Az NDK-ban kiépült a kommunista diktatúra, tartós és szinte közvetlen maradt a szovjet jelenlét.
Az NSZK-ban megkezdték a demokratikus viszonyok megteremtését az első kancellár, Konrád Adenauer vezetésével.
A fokozódó szovjet veszély segítette őt az ország függetlenségének erősítésében, hiszen a Nyugatnak is szüksége volt
az NsZK újrafelfegyverzésére. A Nyugathoz való integrálódás
érdekében pártolta a francia–német megbékélést, s azonnal
igent mondott robert schuman francia külügyminiszter (korábban miniszterelnök) javaslatára a gazdasági együttműködésre (schuman-terv, 1950), ami a továbbiakban az európai
együttműködés alapjává vált. Az NsZK teljes integrálódását
az jelentette, amikor az országot felvették a NATO-ba (1955).
Az NSZK gazdasága a korábbi alapokra (fejlett ipar, infrastruktúra) és a nyugati tőkére támaszkodva az 1950-es
években lendületes fejlődésnek indult (német gazdasági
csoda). Az ország az Egyesült államok mögött a második ipari
hatalommá vált, ami lehetővé tette a szociális piacgazdaság
kiépítését, vagyis azt a rendszert, ami szabad teret ad a piacnak, de az állami újraelosztás révén a szegényebb, hátrányos
helyzetű rétegeknek is juttat a javakból, s ezáltal tompítja a
társadalmi feszültségeket.

11. A két német állam kialakulása
Kövesse nyomon a térképvázlat alapján a két német
állam kialakulását!

Konrád Adenauer (1876–1967), az NSZK elsô és meg-

10. határozó kancellárja. Keresztény politikus volt már

az elsô világháború elôtt, Köln polgármestere. A nácik
nyugdíjazták, így – bár 1934-ben, majd a Hitler elleni
merénylet után bebörtönözték – életben maradt. Az idôs
politikus mentes volt a nácikkal való együttmûködéstôl,
emiatt alkalmassá vált a demokratikus német állam vezetésére

Mi nehezítette meg az új német politikai elit létrejöttét?

12. A szociális piacgazdaság modellje
Milyen előnyöket kíván kihasználni és milyen hátrányokat tompítani a szociális piacgazdaság rendszere? Milyen
feltételei vannak egy ilyen rendszer fenntartásának? Van-e öszszefüggés a fegyverkezéstől való tiltás és az ún. német gazdasági csoda között? (Lásd a 7. táblázatot a 8. oldalon.)
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