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1.   Európa az elsô világháború 
után

Biztosan észrevetted, hogy amint haladunk a történelemben, 
egyre rövidebb idôszakról szól egy-egy tankönyv. Ötödik  

osztályban több ezer év történelmével foglalkoztunk, hatodikban 
körülbelül ezer évvel, hetedikben alig több mint másfélszáz évvel. 

A nyolcadikos tananyag körülbelül hetven évrôl szól.

A jelenkor

• Körülbelül mettôl számítjuk az emberiség ôskorát?

• Mettôl meddig tartott az ókor és a középkor? Mikor kezdôdött az újkor? 
(6. osztályos tankönyv, 124. oldal) 

Ahogyan ötödik osztályban tanultuk: „A történelemben a változások 
nagyon lassan, az akkor élô emberek számára [szinte] észrevehetetle-
nül történnek.” Ezek a változások (társadalomban, gazdaságban, kul-
túrában stb.) azonban egyre gyorsabban követik egymást, ezért mind 
rövidebb idôszakok jelentenek egy-egy történelmi kort. Ezek közül az 
utolsó a jelenkor. Jelenkorról általában az elsô világháború végétôl,  
tehát 1918-tól napjainkig beszélünk. 

• Számold ki, pontosan hány év telt el máig a jelenkor kezdete óta!

A békeszerzôdések elôkészítése

• Melyik volt a két katonai szövetség az elsô világháborúban? Mely orszá-
gok voltak a tagjai 1914-ben, 1915-ben és 1917-ben?

¸ Melyek voltak a világháború legjelentôsebb frontjai? Mutasd meg ôket 
a történelmi atlaszban! (24/b) Mely frontokon harcoltak magyar kato-
nák?

• Melyik év mely évszakában jöttek létre a fegyverszünetek? 

Az elsô világháború végére teljesen megváltozott a világhatalmi hely-
zet: Oroszország, az Osztrák–Magyar Monarchia, Németország és 
Törökország nem volt nagyhatalom többé. A Monarchia az elsô világ-
háború végére szétesett, Németország és Törökország a vereség követ-
keztében vészesen meggyengült. 1  

1919 elején nyílt meg Párizsban az elsô világháborút lezáró béke-
konferencia. A tanácskozást a gyôztes nagyhatalmak vezették: az olasz, 
az angol (hivatalosan brit) miniszterelnök, valamint az Egyesült Álla-
mok elnöke és a francia miniszterelnök (Clemenceau [klémanszó]) irá-
nyításával. 2  

• Magyarázd meg a tavaly tanultak alapján, mi az oka annak, hogy az 
Egyesült Államok nem a miniszterelnökét küldte a konferenciára! (7. osz-
tályos tankönyv, 1. lecke)

• Fogalmazd meg, mi a különbség a köztársasági elnök és a miniszter-
elnök között! Kik töltik be ezeket a tisztségeket ma Magyarországon?

• Idézd fel! Mi történt Oroszországban 1917–1918-ban?

1  Törökország: szultáni birodalomból köz-
társaság. Törökországtól – mint a központi 
hatalmak oldalán harcoló vesztes hatalom-
tól – rengeteg területet elvettek a világhá-
borút lezáró békében. A korábban török te-
rületeken Anglia* és Franciaország oszto-
zott, valamint az angolok által támogatott 
görögök megszállták Törökország nyugati 
részét. Kemál pasa vezetésével fegyveres 
nemzeti ellenállás és függetlenségi háború 
bontakozott ki, amely a görögök vereségé-
vel és egy új békeszerzôdés kikényszeríté-
sével végzôdött. Ebben Törökország sok 
területet visszakapott, nem kötelezték jó-
vátétel fizetésére, és nem korlátozták had-
seregének létszámát. 

Az Ankarában összeült török nemzet-
gyûlés köztársasággá nyilvánította az or-
szágot, és alapvetô reformokat vezettek be. 
Elválasztották egymástól az államot és az 
(iszlám) egyházat, megvalósult a nôk és a 
férfiak jogegyenlôsége, és nyugati mintájú,
gyors iparosításba kezdtek. A köztársaság 
elsô elnöke Kemál pasa lett, akit késôbb 
tiszteletbôl Atatürknek, azaz „a Törökök 
Atyjának” is neveztek.

¸ Ismételj! Melyik században kezdôdtek a 
Török Birodalom európai hódításai? (6. osz-
tályos tankönyv, 9. lecke) Az északnyugati 
terjeszkedése során meddig hódította meg Eu-
rópát a török? (Történelmi atlasz, 16. oldal)

• Mi jellemezte a Török Birodalmat a XIX. 
és XX. század fordulóján? (7. osztályos tan-
könyv, 36. lecke)

2  A gyôztes hatalmak (Franciaország, Ang-
lia, az Egyesült Államok, Olaszország és 
Japán vezetôi) közül a békekonferencián 
igazán csak a „nagyok” szava döntött:
– Clemenceau [klemanszó], francia minisz-
terelnök;
– Lloyd George [lojd dzsordzs], brit minisz-
terelnök,
– Orlando, olasz miniszterelnök és
– Wilson [vilszn], az Egyesült Államok el-
nöke.

Olaszország vezetôje hamar kiszorult a 
konferenciáról, Japánt pedig nem érdekelték 
az európai ügyek.

Kemal Atatürk pasa, a „Törökök atyja”
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A Párizs környéki békék

A párizsi békekonferencia légkörét jól jellemzi a francia köztársasági  
elnök nyitóbeszédének mondata: „eljött az ideje, hogy a gyôzelem 
minden gyümölcsét learassuk”. Learatták. A gyôztes nagyhatalmak 
mögött területszerzési vágyban nem maradtak le a kis szövetségeseik 
sem. A békekonferencia átrajzolta Európa térképét. Jól jellemzi a kon-
ferencia szellemiségét, hogy a kongresszuson a vesztes államok nem 
is vehettek részt. A béketárgyalásokat a Párizs környéki kastélyokban 
tartották, és itt kötötték meg a békeszerzôdéseket is.

¸ Melyek voltak a nagy antantállamok kis szövetségesei? (Segít a törté-
nelmi atlasz 24/b térképe.)

A békeszerzôdés szerint Németország felelôs a háború kitöréséért, és 
ezért nagyon súlyos árat kell fizetnie. Franciaországhoz csatoltak két 
tartományt (Elzászt és Lotaringiát), Lengyelország megkapta Nyugat-
Poroszországot. Poroszország keleti része Németországé maradt, de 
ezt a területet egy lengyel „folyosó” (idegen szóval: korridor*) válasz-
totta el Németország nagyobb részétôl. (Vagyis Németország kisebb, 
keleti részét csak tengeren lehetett megközelíteni a nagyobb német 
területrôl.) 3  A Rajna-vidéket pedig fegyvermentes övezetté nyilvá-
nították.

Elvették Németországtól a gyarmatait, és jóvátétel fizetésére köte-
lezték. (A késôbb megállapított jóvátétel összege olyan magas volt, 
hogy azt Németország 1988-ig [!] fizethette volna.) A német hadsereg
létszámát korlátozták: nem rendelkezhetett repülôgépekkel, tankokkal 
és nehéztüzérséggel.* Megtiltották Németország és Ausztria egyesü-
lését (az úgynevezett anschlusst [anslussz]).

• Milyen korábbi események után kapcsolták Németországhoz Elzászt és 
Lotaringiát? (7. osztályos tankönyv, 23. lecke) 

¸ Mutasd meg a térképen, hogy Németország melyik területe volt Porosz-
ország! (Történelmi atlasz 18/b)

¸ Keresd meg a történelmi atlaszban (26/b) a kettévágott Németországot 
és a lengyel folyosót! 

Lengyelország a világháború után ismét egységes, függet-
len állammá vált. Keleti határát békés eszközökkel nem sike-
rült megállapítani. Több éves lengyel–orosz háború után Orosz-
ország végül jelentôs területekrôl lemondva 
fegyverszünetre kényszerült. Kénytelen volt  
elismerni a balti államok (Litvánia, Lettország, Észt-
ország és Finnország) függetlenségét is. 

• Indokold, hogy miért nem létezett a XIX. században 
független Lengyelország!

• Oroszország a gyôztes szövetségben (antant) har-
colt. Miért kényszerült mégis vesztes békére? (7. osztá-
lyos tankönyv, 188. oldal)

Az Osztrák–Magyar Monarchia felosztásáról a 
gyôztesek néhány óra alatt döntöttek. Ausztria, va-
lamint Magyarország önálló állammá vált, jelentôs 
területveszteségekkel. (Magyarország szenvedte el 
a legnagyobb területi veszteségeket. Errôl részle-
tesen a 8. leckében tanulunk.) Az egykori cseh ki-
rályságból és a jórészt szlovákok lakta területekbôl 
létrehozták Csehszlovákiát, a délszlávok lakta 
területbôl pedig a késôbb Jugoszlávia néven ismert 

3  Németország a kényszerû békét a ver-
sailles-i kastélynak abban a tükörtermé-
ben írta alá, ahol a XIX. század második 
felében kikiáltották a Német Császárságot. 
Most Németország képviselôit a párizsi 
elôkelôségek és az újságírók tömegében 
vesztesként vezették be a terembe. Dö-
rögtek a díszsortüzek, csobogott a palota 
számtalan szökôkútja, hirdetve a gyôztesek 
„igazának” diadalát.

• Pontosan mikor kiáltották ki az újkori Né-
met Császárságot? Ki volt az elsô császára? 
(7. osztályos tankönyv, 122. oldal)

A német békeszerzôdés ünnepélyes aláírá-
sa a versailles-i [verszáji] kastély tükörter-
mében (1919. június 28.) • Miért nevezték 
(és nevezik ma is) tükörteremnek?

Közép-Európa az elsô világháború után
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államot (1919 és 1929 között ezt a területet Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királyságnak nevezték). 4  
¸ Nevezd meg, korábban melyik állam része volt Csehor-
szág! (Történelmi atlasz 18/b)
¸ Sorold fel, hogy mely népek adták a Szerb–Horvát–Szlo-
vén Királyság lakosságát! (Történelmi atlasz 25/c és 26/b. Ne 
csak a Monarchia egykori népeit vedd figyelembe!)

Románia Magyarországtól megszerezte Erdélyt és a Ti-
szántúl keleti részét (valamint Oroszországtól egy területet 
[Besszarábia]).

A békeszerzôdések a vesztes országokat rendkívül ke-
ményen büntették, területüket igazságtalanul megcsonkí-
tották. Önkényesen meghúzott határokkal sok millió embert 
szakítottak el hazájuktól. Az elsô világháborút lezáró bé-
kerendszer szinte mindenkinek csalódást okozott. Ma-
gában hordozta egy újabb világháború kirobbanásának 
lehetôségét. 5  6  

• Készíts riportot az egyik gyôztes vagy vesztes hatalom 
képviselôjével a békekonferencián!

A Népszövetség

A gyôztes hatalmak a békekonferencián létrehozták a Népszövetséget, 
amelynek célja a béke megóvása volt. A vesztesek késôbb egyenként 
kérhették felvételüket a szövetségbe. Az alapító okmány szerint min-
den háborút indító ország a Népszövetség egészét hívja ki maga ellen.  
A szövetségnek azonban nem volt katonai ereje, így nemes céljait ke-
véssé tudta érvényesíteni.

• Mit tanultunk hetedik osztályban Wilsonról? Idézd fel, milyen szervezet 
létrehozását javasolta a béke fenntartására! (7. osztályos tankönyv, 40. 
lecke)

Összefoglaló kérdések Európa az elsô világháború után

1.  Próbálj meg más elnevezést kitalálni a „jelenkor” helyett!
2.  Melyek voltak az elsô világháború gyôztes nagyhatalmai?
3.  Milyen árat fizettek a vesztesek a háborúért?
4.  Milyen új államok jöttek létre a párizsi békék során? Melyik volt a régi/

új állam?
5.  Milyen nemzetközi szervezetet hoztak létre ekkor, milyen fô céllal?

Párizs környéki békeszerzôdések. 
A háború és béke
– vesztesei: Németország, Monar-
chia, Oroszország;
– nyertesei a „nagyokon” kívül: Len-
gyelország, Románia.
A Népszövetség létrehozása.

4  Az Osztrák–Magyar Monarchia területén – elvileg – nemzetál-
lamokat kívántak létrehozni. Ez azonban csak Ausztria és Magyar-
ország esetében valósult meg. (Ettôl a két államtól minden olyan 
területet elvettek, ahol más nemzetiségûek is éltek.) Csehszlovákia 
és Románia területén 6-6, Jugoszláviában pedig legalább 10 nem-
zetiség élt.

6  Kisebbségvédelmi biztosítékok. A béke ál-
tal keltett legnagyobb feszültség a tovább-
élezôdô nemzetiségi kérdés volt. Az újon-
nan létrejött – vagy a béke során megnövelt 
területû – államokban élô sok milliós nem-
zetiségiek jogait a béke elvben biztosította. 
Ilyenek voltak például az anyanyelvi okta-
táshoz, az egyesületek létrehozásához stb. 
való jogok, ám ezek a gyakorlatban alig-alig 
érvényesültek. Ez a gond a legégetôbben 
Közép-Európában mutatkozott meg: Cseh-
szlovákiában, Jugoszláviában, Lengyelor-
szágban és Romániában. A magyarok egy-
harmada (!) ilyen kiszolgáltatott helyzetbe 
került a békekötés után.

• Magyarázd meg, mi a különbség nemzet 
és nemzetiség között!
& Mit jelent a kisebbség szó politikai 
és történelmi értelmében? Segít a Magyar 
értelmezô kéziszótár.

• Említs példát mai európai kisebbségi konf-
liktusokra!

5  Ferdinand Foch [fos] marsall* az elsô világháború leghíresebb francia hadve- 
zére volt. Az ô nevéhez fûzôdik a marne-i [márni] ellentámadás során aratott 
gyôzelem az elsô világháború elején. Foch marsall a versailles-i békeszerzôdés 
megkötése után nem sokkal nyilatkozta a következôt: „Ez nem béke, hanem 
fegyverszünet 20 évre!” Alig pár hónapot tévedett.

• Magyarázd meg, mi a különbség a béke és a fegyverszünet között!

• Sorolj fel a lecke alapján olyan okokat, amelyek egy újabb háború kitörésének 
rémképét vetítették elôre!

• Idézd fel, hogy mi volt a „marne-i csoda”! (7. osztályos tankönyv, 181. oldal)

Az új határok • Figyeld meg a térképet, és ne-
vezd meg a fôbb határmódosulásokat!
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2.   Demokrácia vagy diktatúra?
Egy évszázad ugyan mindig száz év, de szoktak „rövid”  

és „hosszú” századokról beszélni, hiszen a lényeges események  
nem pontosan a századfordulókon történnek. Ha így nézzük,  

a XX. század rövid (de annál zûrzavarosabb) volt:  
1918-tól a kelet-európai kommunizmus bukásáig,  

tehát 1989–1990-ig tartott.

A húszas évek

A világháború során a gyôztes hatalmak is az Amerikai Egyesült Államok 
adósaivá váltak. Európában a háború gazdasági és politikai válságot 
hagyott maga után, földrészünk elveszítette vezetô szerepét. A hábo-
rú után az Egyesült Államok világhatalommá vált. Gazdasági erejét  
a háború idején Európába irányuló nyersanyag- és késztermékeladások 
nagymértékben megnövelték. A világ pénzügyi központja Londonból 
New Yorkba helyezôdött át. 

A vesztes országokban még rosszabb volt a helyzet. Sokfelé lázon-
gások, forradalmak törtek ki (Németország, Ausztria, Magyarország).  
A gyôztes államokban gyorsabban, a vesztesekben lassabban állt hely-
re a gazdasági és a politikai egyensúly. A húszas évek közepére Európa 
nagy részén parlamenti demokráciák mûködtek, többnyire már a nôk 
is kivívták választójogukat.

• Ismételd át, mit tanultunk tavaly a polgári társadalmakról! (7. osztá-
lyos tankönyv, 8. és 27. leckék) Mit jelent a polgári választójog?

• Hogyan határozzák meg a választások a törvényhozó hatalom szervét 
a polgári államokban?

• Mi jellemezte a nôi választójog kérdését a XIX–XX. század fordulóján? 
(7. osztályos tankönyv, 27. lecke)

Olaszország: a megcsonkított gyôzelem

• Olaszország az elsô világháború kezdetekor a központi hatalmak közé 
tartozott. Hogyan került a gyôztesek táborába?

Bár Olaszország a gyôztes hatalmak közé tartozott, a gyôzelem eredmé-
nyeit nem tudta kihasználni. Gazdaságát a háború végképp kimerítette. 
Az iparilag fejlett északi városokban sztrájkhullám söpört végig, és az 
ország jó részén a munkások megszállták a gyárakat. Sokfelé a parasz-
tok elfoglalták a mûvelés alá nem vont földeket.

Az olasz nép elégedetlenségét fokozta, hogy vezetôiket a gyôztes 
nagyhatalmak nem tartották egyenrangú társuknak a békekonferencián. 
Olaszország nem is kapta meg az összes – háborúba lépéséért cserébe 
– neki ígért területet (pl. Fiumét). 1  

Az egymást gyorsan váltogató kormá-
nyok nem tudtak úrrá lenni a gondokon. 
Megerôsödtek a szélsôséges politikai irányza-
tok: megalakult a fasiszta párt Benito Musso-
lini [musszolíni] vezetésével, és ugyanabban 
az évben a kommunista párt is létrejött. 2  

• Mit tanultunk hetedik osztályban a kommu-
nista pártok céljairól? (7. osztályos tankönyv, 
27. lecke) Miért nevezhetô szélsôségesnek, tehát 
demokráciaellenesnek a kommunista ideológia 
(eszmerendszer)?

1  Fiume kérdése. Fiume (mai nevén Rijeka) 
a Földközi-tenger egyik legforgalmasabb 
kikötôje az ókor óta. Már a középkorban 
árumegállító joggal rendelkezett a közel-
ben elhaladó kereskedelmi hajók felett. 
Évezredek óta ez a tengeri és a szárazföldi 
kereskedelmi utak egyik földközi-tengeri 
keresztezôdése.

• Ismételj! Mi az árumegállító jog? (6. osz-
tályos tankönyv, 82. oldal)

Az Osztrák–Magyar Monarchia idején is 
nagyon fontos szerepet töltött be a keres-
kedelemben. Ezt tovább erôsítette az 1873-
ban átadott Budapest–Fiume-vasútvonal. 
Az elsô világháború után Olaszország és 
a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság vetél-
kedett érte. A párizsi békekonferencia az 
új délszláv államnak (a majdani Jugoszlá-
viának) ítélte, de olasz szabadcsapatok* 
megtámadták és elfoglalták. Néhány évig 
szabad (tehát mind Olaszországtól, mind 
a délszláv államtól független) állam volt, 
majd 1924-tôl Olaszországnak ítélték. 
A második világháborút lezáró békék óta 
Jugoszlávia, majd ennek felbomlása után 
Horvátország városa.
¸ Mutasd meg a történelmi atlaszban Fiu-
mét! (27/a)

• Rijeka ma melyik országhoz tartozik?
@ Tervezd meg képzeletbeli utazásodat lakó-
helyedtôl Rijekába a világháló segítségével! 
Milyen útvonalon haladsz, mely városok érin-
tésével? Jó fürdést a tengerben!

• Mit olvastunk 7. osztályban Fiume váro-
sáról? (7. osztályos tankönyv, 31. lecke)

2  A fasizmus szó az ókori latin fasces 
[fászcész] kifejezésbôl származik, amely 
bôrszíjakkal összekötözött vesszônyaláb 
volt, közepében bárddal. Az ókori Rómá-
ban olyan fôhivatalnokokat kísértek vele, 
akiknek jogukban volt büntetésként testi 
fenyítést is kiróni. Így az erô és a hatalom 
jelképévé vált. Az olasz fasiszták, legfôképp 
Mussolini szeretett az erôs, hódító ókori 
Római Birodalom örökösének képében tet-
szelegni. 

A fasizmus szónak több jelentése van. 
Szûkebb jelentésében a húszas években 
Olaszországban kialakult diktatúrát je-
lenti, tágabban pedig minden jobboldali, 
szélsôségesen radikális, erôszakos, terrorra 
épülô rendszert. A kifejezést ebben a lecké-
ben az elsô jelentésében használjuk.

• Ismételj! Körülbelül mely századokban 
élte az ókori Római Birodalom a fénykorát? 
Melyik területeket hódította meg az ókorban 
Róma?

A Duce [dúcse] (1883–1945) • Figyeld meg 
Mussolini fotóját! Milyen fô jellemvonásokra 
tudsz következtetni a kép alapján?
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A fasiszta hatalomátvétel 
Olaszországban

• Idézd fel, mit tanultunk 7. osztályban a 
hatalmi ágak szétválasztásáról! (7. osztá-
lyos tankönyv, 1. lecke)

• Hogyan lehet egy (alkotmányos) király-
ság polgári demokrácia? Mondj mai példát 
erre a – látszólagos – ellentmondásra!

Olaszország államformája alkotmányos 
királyság volt, polgári demokráciaként 
mûködött. A törvényhozó hatalmat a 
parlament (választott képviselôkbôl álló 

országgyûlés), a végrehajtó hatalmat pedig a kormány gyakorolta.
Az olasz fasiszták célja a totális* állam megteremtése volt. (A fasiz-

mus szélsôjobboldali irányzat, ám nem azonos a késôbb Németor-
szágban kialakult nemzetiszocialista – azaz náci – eszmével.) Musso-
lini megszervezte a fasiszta párt félkatonai alakulatait, és 1922-re már 
több tízezer fegyveressel rendelkezett. Októberben Róma mellé rendelte  
a csapatait, és kiadta a „Róma felé menetelés” jelszavát. 3   A király nem 
mert erôszakot alkalmazni, sôt: Mussolinit miniszterelnökké nevezte ki. 

A fasiszta párt a zûrzavar felszámolását ígérte: rendet, fegyelmet és 
munkát. A két évvel késôbb tartott választásokon 66%-os gyôzelmet 
aratott.

Mussolini megalakította a Fasiszta Nagytanácsot, ez lett az állam 
legfôbb vezetô szerve. Élén ô maga állt, miniszterei pedig a fasiszta párt 
vezetôi lettek. Így a fasiszta párt hatalma egyben államhatalommá vált, 
megszületett a történelem második pártállama, azaz egypártrendszerû 
diktatúrája. Az állam egész mûködését a fasiszta párt ellenôrizte, az 
országgyûlés hatalma jelképessé vált, majd a parlament fel is oszlatta 
önmagát. Mussolini új rangot alkotott magának, ô lett a „Duce”, azaz 
Vezér. Feloszlatták a többi pártot és a szakszervezeteket is.

• Melyik volt az elsô pártállam a történelemben? (7. osztályos tankönyv, 
39. lecke)

• Mit gondolsz, miért volt fontos Mussoliniék számára a szakszervezetek 
betiltása? Fejtsd ki a véleményed!

A modern idôk

• Foglald össze, mit tanultunk tavaly a második ipari forradalomról!  
(7. osztályos tankönyv, 26. lecke)

Az iparban lejátszódott gyors fejlôdés eredményeképpen a XX. szá-
zadban jelentôsen csökkent a mezôgazdaságban dolgozók aránya. 
Az ipari foglalkoztatás, de különösen a szolgáltató ágazatokban 
dolgozók aránya sohasem látott mértékben növekedett. A techni-
ka fejlôdése nagy tömegek számára tette elérhetôvé a második ipari 
forradalom sok találmányát. Az Egyesült Államokban az átlagpolgár 
már tudott autót vásárolni. Az elektromosságot a háztartásban már 
nemcsak világításra használták, hanem a fejlettebb országokban meg-
jelent a mosógép, a rádió és a porszívó is. A repülôgépek fejlesztése  
a világháború idején gyorsult fel, békeidôben pedig kezdett elterjedni a 
polgári repülés. A harmincas években rendszeres légi járatok indultak 
Európa és Amerika között.

A városokban sorra nyíltak a mozik; ez a színházak és az operahá-
zak mellett jelentôsen hozzájárult a tömegkultúra terjedéséhez. A har-
mincas években megjelentek a hangos és a színes filmek.

3  „Menetelés Róma felé.” A király – és ta-
nácsadói – a kisebb rosszat látták a fasisz-
tákban, mint a kommunistákban. Mussoli-
ni a fenyegetô „menetelés” céljára 26 ezer 
embert tudott összevonni (három gyüleke-
zési ponton). Embereinek csak fele rendel-
kezett fegyverekkel, ôk is csak elavult revol-
verekkel, puskákkal. Ezzel szemben Rómát  
29 ezer jól felfegyverzett és kiképzett ka-
tona védte volna, ha erre parancsot kapott 
volna a királytól. A nagy „menetelést” vé-
gül meg sem tartották. Mussolini vasúti 
hálókocsiban utazott Rómába, ahol a király 
– megrémülve a fenyegetéstôl – fogadta 
ôt. Miután célját elérte, a Duce menetelés 
helyett egy ünnepélyes felvonulás után 
szélnek eresztette feketeinges csapatait. (A 
fekete ing volt a fasiszta mozgalom egyik 
jelképe.) Emiatt ezt a hatalomátvételt „en-
gedélyezett puccsnak” is szokták nevezni.

Mussolini a feketeingesek élén

Charlie Chaplin [csárli cseplin] Modern idôk 
címû filmjének plakátja • Olvasd el a 14. ol-
dali olvasmányt Chaplinrôl!
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A vitaminok felfedezésének eredményeképpen a fejlett országokban 
számos, korábban pusztító betegség tûnt el (skorbut, vérszegény-
ség). A penicillin (Fleming találmánya) a baktériumok elleni küzdel-
met tette sikeressé, az inzulin felfedezése a cukorbetegek számára vált 
életmentôvé.

Az iparban egyre több nôt is foglalkoztattak. A nôk politikai sze-
repvállalása (választójog) mellett a tömeges munkába állás is meg-
változtatta a társadalmi helyzetüket. Életük szabadabbá vált: egyete-
mekre járhattak, sportolhattak. Már nem számított botrányosnak, ha 
egy asszony vagy leány rövidebb (ha nem is „mini”) szoknyát, testhez 
simuló – persze csak egyrészes – fürdôruhát vagy rövidre nyírt frizu-
rát hordott, és dohányzott. (Ez utóbbi káros hatásával ekkor még nem 
voltak teljesen tisztában.) A nôk mindennapjait társadalmi szerepük 
növekedésével és a háztartások gépesítésével már nem csak az otthoni 
munka kötötte le. (A tehetôsebb családok eddig is alkalmaztak cse-
lédeket a háztartásokban.) Európa nagy részén és Észak-Amerikában 
átértékelôdtek a hagyományos férfi-nôi szerepek. (A világ más részein,
a kultúrában és/vagy vallásban eltérô területein mereven elzárkóztak  
a nôk egyenjogúságának elismerésétôl.)

A tömeges turizmus is a két világháború között jelent meg. Egyre 
több család töltötte szabadságát üdülôhelyeken. A sport már nem csak 
az arisztokraták idôtöltése volt. Sorra alakultak a sportklubok. A kö-
zéprétegek számára elérhetôvé vált, hogy (elsôsorban klubokban) fo-
cizzanak, ússzanak, evezzenek. A teniszezés, lovaglás, vívás a drága 
felszerelések miatt a tehetôsebbek sportja maradt.

Összefoglaló kérdésekDemokrácia vagy diktatúra?

1.  Milyen okoknak köszönhette látvá-
nyos megerôsödését az Egyesült Ál-
lamok?

2.  Miért állt lassabban helyre a rend 
Európa vesztes államaiban?

3.  Milyen okok vezettek a fasiszta dik-
tatúrához Olaszországban?

4. Melyek az olasz fasizmus jellemzôi?
5.  Milyen hatással volt a tudomány és 

a technika fejlôdése az emberek éle-
tére a húszas–harmincas években? 
(Hétköznapok, közélet.)

Az Amerikai Egyesült Államok világhatalom.
Európai államok: a parlamenti demokrácia
– a gyôztes államokban gyorsabban,
– a vesztes államokban lassabban szilárdul meg.
Olaszország: a „vesztes gyôztes”. A szélsôséges pártok 

megerôsödése.
Olasz fasiszta állam. Mussolini.
Az ipari forradalom XX. századi hatásai
– a technikában;
– a kultúrában;
– az egészségügyben és
– a társadalomban, az életmódban.

„Forradalom” a húszas–harmincas évek di-
vatjában: rövidke fekete ruha és rövid haj, 
olcsó, de csillogó-villogó divatékszerek (bi-
zsuk) használata

„Új módi” 1929-bôl: fából fürdôruha – úgy 
gondolták, így sokkal könnyebb lesz úszni

A Hajós Alfréd Uszoda sportolásra 
buzdító plakátja (1930)

Rádiót hallgató nô • Milyen technikai új-
donságok jelentek meg az 1920-as években? 
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A FILMVILÁG KÉT ÓRIÁSA

CHARLIE CHAPLIN. Charles Chaplin [csárlsz cseplin] (1889–1977) 
a némafilm vitathatatlanul legzseniálisabb mûvésze volt. Már tízéves
korában kabarékban játszott. 1914-ben szerzôdtette egy amerikai film-
stúdió. Hétköznapi ruhájában lépett be a stúdió ruhatárába, ott bá-
mészkodott egy darabig, majd a halhatatlan „Csavargó” alakjában lépett 
ki onnan. A rövidke bajusz, a keménykalap, a toprongyos ruha, a több 
számmal nagyobb – többnyire lyukas – cipô, a sétapálca és a kacsázó já-
rás voltak a figura legfôbb jellemzôi. Chaplin rövid („egytekercses”) né-
mafilmek után igazán világhírûvé a nagyfilmjeivel vált: A kölyök (1921), 
Aranyláz (1925), Modern idôk (1936). Ez utóbbi alkotását már a hangos-
film elterjedése után készítette, az alkotás mégsem igazán hangosfilm.
Chaplin felismerte, hogy a Csavargó alakjának egyik fô jellegzetessége, 
hogy pantomimszerû némajátékkal fejezi ki érzelmeit, gondolatait. Ezért  
a Modern idôk némafilm, a mûvész csak egy dalt énekel el benne.
(Chaplin nemcsak színész volt, de maga szerezte filmjei zenéjét, maga
rendezte, vágta stb. a mûveit.) 

Az egyik legismertebb mûve A diktátor (1940). Chaplin egyik barátja 
felhívta a mûvész figyelmét arra, hogy a Csavargó alakja kis bajusz-
kájával mennyire hasonlít Hitlerre – ez adta a film alapötletét. Végsô
soron a film Hitler (5. lecke) és az olasz fasiszta diktátor maró gúnnyal
elkészített paródiája. Chaplin kettôs szerepet játszik benne: a Führer 
mellett egy Németországban élô zsidó borbélyt is alakít, akit ott ke-
gyetlenül üldöznek. Hitler állítólag háromszor is megnézte a filmet. En-
nek hatására Chaplin elôkelô helyet foglalhatott el azok listáján, akiket 
a diktátor az Egyesült Államok vágyott elfoglalása után majd azonnal 
meggyilkoltat. Szerencsére erre sohasem került sor. Chaplin viszont 
késôbb úgy nyilatkozott, hogy ha tudott volna a háború alatt elköve-
tett rémtettekrôl, akkor nem készítette volna el ezt a vígjátékot.

Károlyi Mihály a két világháború közötti emigrációja idején az Egye-
sült Államokban is élt. Találkozott Chaplinnel, aki „…egyszer elmesél-
te, a San Franciscó-i [szen frensziszkó] színház valamikor díjat tûzött ki 
Charlie Chaplin legjobb utánzója számára. »Természetesen én is részt 
vettem a vetélkedésben – mondta. – Lehetett ott vagy ötven Charlie, 
keménykalappal és csónakszerû cipôben, de engem nagy csalódás ért, 
csak a hetedik díjat kaptam meg. Hat jobb Charlie volt ott, mint én 
magam!«” (Részlet Károlyi Mihály: Hit, illúziók nélkül címû mûvébôl.)

WALT DISNEY. Walter Elias „Walt” Disney [voltör eliász vált dizni] 
(1901–1966) a világ máig leghíresebb rajzfilmese. Fiatalon karikatúrá- 
kat és állóképeket felhasználó diafilmeket készített, majd amikor „kita-
lálta” Miki egér figuráját, az állatka életre is kelt. Disney ettôl kezdve 
ugyanis áttért a kezdetben rövidke animációs filmek* készítésére. 
Az animációs filmben a jelenetek hátterét egy festmény adja, majd e
fölé több rétegben átlátszó fóliára rajzolják a mozgó alakokat. A moz-
gást icipici eltéréssel mozgásfázisokra bontják, ezeket mind egy-egy 
fólialapra festik. Minden fázisról egy (esetleg több) filmkocka készül.
Így az álló háttér elôtt a figurák mozogni látszanak. A számítógépes
animáció megjelenése elôtt, még körülbelül tíz éve is így készültek a 
rajzfilmek, ma már csak ritkán használják ezt a technikát.

Miki egér alakjára pedig Disney – önéletrajza szerint – úgy bukkant 
rá, hogy egyszer éppen a vonaton utazott, amikor egy egér bukkant fel 
a kocsiban. Az utasok között sokan sikoltoztak (a nôk), sokan pedig 
nevettek a jópofa, de nyilván halálra rémült állatkán. 

Disney készítette több ezer munkatársával a világ elsô hosszú – ko-
rabeli kifejezéssel „egész estét betöltô” – színes rajzfilmjét (Hófehérke 
és hét törpe – 1937), majd számtalan világsikert: Pinokkió (1940), Bam-
bi (1942), Hamupipôke (1950) stb. Walt Disney életében 22 Oscar-
díjat kapott.

A mozifilm történetének legfontosabb
állomásai:
– XIX. század vége: a mozgófilm meg-
jelenése;
– 1930-as évek: a színes és hangosfilm
elterjedése;
– a XXI. század eleje (2005 utáni évti-
zed): a térhatású film (3D) „kiüti” a régi
mozit és tévét. A televízió (egyelôre) 
háttérbe szorul.

• Mit tanultunk Károlyi Mihályról ta-
valy? (Segít a 7. osztályos tankönyv név- 
és fogalommutatója.)

A „Csavargó” – Chaplin halhatatlan alakja  
(jelenet a Kutyaélet címû filmbôl, 1918) • Vesd 
össze a képet az olvasmányban írtakkal! Milyen 
egyezéseket találsz?

Nyolcan Walt Disney leghíresebb rajz-
filmfigurái közül: Hófehérke és a hét törpe 
@ Foglald össze röviden, hogy mirôl szól a 
Hófehérke és a hét törpe címû történet! Nézz 
utána a könyvtárban vagy a világhálón, hogy 
kinek a meséje alapján készült a film! Nevezd
meg mind a hét törpét!
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3.   A nagy gazdasági világválság 
és az Egyesült Államok 

A fejlett kapitalista gazdaságokat idônként kisebb-nagyobb 
válságok sújtják. Ezek közül a XX. században a legsúlyosabb az 

1929–1933-as válság volt, amely szinte az egész világot  
megrázta. Hatásaiban annyira meghatározó volt,  

hogy a két világháború közötti évtizedeket két szakaszra  
szokták osztani: a válság elôtti és a válság utáni évekre.

• Foglald össze röviden, mit tanultunk tavaly a kapitalista gazdaságról! 
Válaszodban használd ezeket a fogalmakat: befektetés, tôke, tôkés, ha-
szon (profit), bérmunkás.

Az 1929–1933-as válság okai

 • Az elsô világháborúból még a gyôztes hatalmak is meggyengülve kerül-
tek ki, egyet kivéve. Melyik a kivétel?

A világháború legnagyobb hadianyag-szállítója az Amerikai Egyesült 
Államok volt, és óriási hasznot húzott ebbôl. A XIX. és XX. század 
fordulójára a már egyébként is erôs gazdasággal rendelkezô állam a há-
ború végére a világ iparának és bankéletének központjává vált. 1  

Az ipari termelés az újabb és újabb befektetésekkel egyre nôtt, de a 
piac ezzel arányosan nem bôvült. A lakosság életszínvonala az Egyesült 
Államokban sem tette lehetôvé, hogy az emberek sokszor annyit vásárol-
janak, mint korábban. Európa a háború utáni idôszakban még gyengébb  
piacot jelentett. A gyarmati területek gazdasága pedig egyre látványosab-
ban fejlôdött, így már ott is kevesebb árut (készterméket) lehetett eladni. 
Az iparban és a mezôgazdaságban jelentôs túltermelés alakult ki. A raktá-
rak megteltek, az áruk értékesítése egyre nehezebbé vált. 

Fokozta a válságot, hogy Nagy-Britannia és Franciaország csak aka-
dozva fizette vissza a háború alatt az Egyesült Államoktól kapott köl-
csönöket. Arra hivatkoztak – joggal –, hogy Németország is késlekedik 
a háborús jóvátétel megfizetésével.

Válság a tôzsdén

• Kik a befektetôk? (7. osztályos tankönyv, 36. oldal)

A fejlett kapitalizmus idôszakában a nagyvállalatok 
többnyire már nem egy ember (vagy család), hanem 
a részvényesek tulajdonában vannak. A részvé-
nyes a tôzsdén* megvásárolt részvények (értékpa-
pírok) arányában részesül a vállalat nyereségébôl 
(a profitból). A jól menô vállalkozások rengeteg
részvényt tudnak eladni, és mivel nagy a bevételük,  
a befektetôk jelentôs hasznot húznak ebbôl. Minél 
több pénzt fektetnek a részvények vásárlásába, annál 
több a jövedelmük. A részvénypapírokat a tôzsdéken 
adják-veszik.

A világgazdaság kiegyensúlyozatlansága és a rész-
vénypapírokkal folytatott élénk üzletelés kiszámítha-
tatlanná tette a tôzsde árfolyamainak mozgását. Eh- 
hez járult hozzá az, hogy az amerikai mezôgazdaság-
ban eladhatatlan árukészletek halmozódtak fel. Így 
ezeknek a termékeknek az ára zuhanni kezdett. 

1  Az Egyesült Államokban 1909-ben  
12 ezer autó volt, húsz év múlva pedig már 
26 millió!

• Számold ki, hányszoros volt a növekedés 
húsz év alatt!

Londoni éhségtüntetés • Figyeld meg, hogy a 
tüntetôk melyik csapatát látod a képen! Segít 
a tábla felirata.

Éhségmenet Franciaországban
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Pánik a tôzsdén, csôd a gazdaságban

Mindezek következtében 1929-ben, egy októberi napon a New York-i 
tôzsde összeomlott. 2  A befektetôk bizalma megrendült, mindenki 
szabadulni akart a részvényeitôl, senki sem akart vásárolni. 

A tôzsde válsága többszörös láncreakciót* indított el. 3  Min-
denki el akarta adni a részvényeit, ezért azok ára meredeken zuhant.  
A csökkenô részvényárak miatt azok is szabadulni akartak az érték-
papírjaiktól, akiknek idáig eszükbe sem jutott, és ez tovább rontotta  
a részvények értékét. Azok közül, akik reggel még milliomosként keltek 
fel, sokan estére vagyontalanná váltak.

Másrészt a válság miatt a vállalatok csökkentették vagy leállították 
a termelésüket. Ennek arányában munkásokat bocsátottak el. A mun-
kanélküliség szûkítette a belsô piacot: a munkanélküliek többsége nyo-
morgott, alig tudott vásárolni, így még kevesebb árura volt szükség.  
A vállalatok tovább csökkentették a termelést, ez újabb elbocsátások-
hoz vezetett. A parasztgazdák eladósodtak, tömegesen mentek tönkre. 
A földek bevetetlenül álltak, a mezôgazdasági munkások is munka nél-
kül maradtak.

A nemzetközi pénzügyi kapcsolatok eredményeképp a válság gyorsan 
tovagyûrûzött, és csakhamar megrázta az egész világot. Ebbôl az „ördögi 
körbôl” a világgazdaság évekig nem tudott kitörni. A munkanélküliség 
aránya sokfelé elérte a munkaképes lakosság 40-45%-át! 4  5  

•  A munkanélküliség az Amerikai Egyesült Államokban és Németország-
ban volt a legmagasabb. Vajon miért pont ezekben az országokban?

@ Nézz utána a világhálón, ma mekkora a munkanélküliség ezekben az 
országokban, és mekkora hazánkban!

A válság társadalmi és politikai hatása

Világszerte megrendült az emberek bizalma a polgári demokratikus ál-
lamok mûködésében. Megerôsödtek a szélsôséges – tehát a demokráci-
át elutasító – pártok. A politikai élet bal oldalán álltak a kommunista, 
jobb oldalán pedig az olasz fasizmushoz hasonló, ám annál még sokkal 
embertelenebb diktatúra hívei, például a náci párt Németországban. 
(Ez utóbbiról az 5. leckében tanulunk részletesen.)

A válság mindenütt hatott a társadalomra és a politikai életre. Az 
Egyesült Államokban az „Új megállapodás” bevezetésével és a demok- 
rácia fenntartásával sikerült a válságot megoldani. Németországban vi-
szont a válság következtében a Hitler vezette nácik kerültek hatalomra.

2  A „fekete napok”. 1929. október 24-én,  
a „fekete csütörtökön” váratlan árfolyam-
zuhanás következett be a New York-i 
tôzsdén. A következô napon („fekete 
péntek”) a részvények értéke soha nem lá-
tott mélypontra zuhant. Ez hirtelen véget  
vetett a tôzsdeárfolyamok 1919 óta tar-
tó, kisebb megszakításoktól eltekintve fo-
lyamatos emelkedésének. A korábbi ked- 
vezô idôszak abba a tévhitbe ringatta a 
befektetôket, hogy többé nem lesznek 
olyan jelentôs ingadozások a gazdaságban, 
mint 1850 és 1914 között. A következô 
napokban a befektetôk igyekeztek eladni  
a részvényeiket. Ez tovább erôsítette a gyen-
gülést. Október 29-én (a „fekete kedden”) 
az árfolyamok átlagban 40%-kal csökken-
tek. A csôd számos nagyobb cég mellett a 
kisbefektetôk millióinak tôkéjét is megsem-
misítette. Öngyilkossági hullám söpört vé-
gig a nagyvárosokon.

3  Láncreakció a tôzsdén. A jól mûködô, 
nagy hasznot termelô vállalatok rész-
vényei keresettek (hiszen e részvények 
tulajdonosai nagy „osztalékot” kapnak  
a nyereségbôl), így a részvények ára egyre 
nô. Az áruk végül elér egy olyan szintet, 
amely már lényegesen magasabb a részvé-
nyek valódi értékénél (az emberek akár adós-
ságokba is verték magukat, hogy ilyen rész-
vényeket vásároljanak). A részvényesek is 
rádöbbennek arra, hogy részvényeik nem 
érnek annyit, mint amennyit fizettek érte.
Ezt követôen eladási hullám indul el, majd 
pánik tör ki, mindenki igyekszik megszaba-
dulni a részvényeitôl. Így a részvények ára 
meredeken zuhan, akár nullázódik.

Ingyenkonyha Amerikában a válság idején • Olvasd le a képrôl, hogy mit adnak in-
gyen ebben a konyhában a rászorulóknak!

• A tôzsde válságát a dominókockák 
ledôléséhez is szokták hasonlítani (do-
minó-elv). Mit gondolsz, miért?

Otthonát vesztett asszony gyerekeivel a 
világgazdasági válság idején az Egyesült 
Államokban • Tanulmányozd a képet! Mirôl 
árulkodik az asszony arckifejezése?
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Az Amerikai Egyesült 
Államok válságpolitikája

• Mi a szabad versenyes kapitalizmus 
lényege? (7. osztályos tankönyv, 31. ol-
dal)

• Kik a farmerek? (Segít a 7. osztályos 
tankönyvi kislexikon.)

A munkanélküliség és a tömeges-
sé vált nyomor megszüntetésére az 
1933-ban elnökké választott Frank-
lin Delano Roosevelt [frenklin delánó 
rózevelt] új gazdasági programot hir-
detett. 6  New Dealnek (nyú díl; je-
lentése: új megállapodás) nevezték. A válság hatására megváltozott 
az állam gazdasági szerepe, erôsödött az állam irányító tevékenysége  
a gazdaságban. Szakítottak a szabad versenyes kapitalizmussal: az ál-
lam beavatkozott a gazdaságba. Csökkentették a termelést – például a 
vetésterületüket és az állatállományukat csökkentô farmereknek az ál-
lam kártérítést fizetett, akik ebbôl korszerûsíthették a gazdaságaikat.

Nagy állami építkezéseket kezdeményeztek: új autópályákat, gátakat 
építettek, folyószabályozásokat hajtottak végre, erdôket telepítettek 
stb. Mindez rengeteg új munkahelyet teremtett. Az Egyesült Álla-
mok kongresszusa törvényt hozott a tisztességes versenyrôl, és ez-
zel korlátozta a vállalatok versengését. Törvényeket hoztak a bankok 
és a tôzsde állami ellenôrzésére. 7  A felhalmozott árukészletek pedig 
lassan elfogytak, elavultak vagy megsemmisültek (esetenként megsem-
misítették ôket). Így új szükségletek támadtak, és körülbelül 1933-tól 
újabb gazdasági növekedés következett.

Az amerikai gazdaság fokozatos fellendülése bebizonyította, hogy 
szükség van az állam beavatkozására a tôkés gazdaságokban is. (Az 
Egyesült Államokban a válság csak a második világháború kezdetén,  
a háborús megrendelések eredményeképp szûnt meg teljesen.)

7  Roosevelt nagy gondot fordított a közvélemény megnyerésére is. Kihasználta 
a rádió nyújtotta elônyöket (ekkor már az amerikai háztartások többségében 
volt rádiókészülék). Rendszeresen „elbeszélgetett” a hallgatókkal, tájékoztatta 
ôket a gazdaság helyzetérôl és további elképzeléseirôl. 
Ezek a „kandalló elôtti beszélgetések” olyan hatással vol-
tak az amerikai családokra, mintha az elnök személyesen 
beszélgetne velük esténként, vacsora után a lakásukban. 
A beszélgetéseket Roosevelt felhasználta a „Kék Sas” 
akció népszerûsítésére is. A New Deal törvényeit mara-
déktalanul betartó amerikai vállalatok kék sast ábrázoló 
matricát tehettek az áruikra, az elnök pedig rábeszélte az 
embereket, hogy csak „sasos” árut vásároljanak. 

4  Természetesen Angliát és Franciaországot 
sem kerülte el a válság. Mindkét országban 
szigorú takarékossági intézkedéseket vezet-
tek be, és mindkét állam kihasználta azokat 
az elônyöket, amelyek nagy gyarmatbiro-
dalmából származtak. London rendezte vi-
szonyát a legjelentôsebb gyarmataival. Volt 
gyarmatai a Brit Nemzetközösség társorszá-
gaivá (azaz domíniumokká) váltak: Ausztrá-
lia, Kanada, a Dél-Afrikai Unió, Új-Zéland és 
Írország.

Franciaországban a válság késôbb kez-
dôdött, mert ott a kis- és középbirtok volt 
a jellemzô gazdasági forma, és ezek csôdje 
eleinte nem vált országos méretûvé. A vál-
ság elmélyülésének hatására azonban meg-
erôsödtek a demokráciaellenes erôk, és 
1934-ben szélsôjobboldali (fasiszta) csopor-
tok, a „Tûzkeresztesek” puccsot kíséreltek 
meg – sikertelenül. A Tûzkeresztesek által 
felheccelt tömeget a rendôrség megakadá-
lyozta abban, hogy a parlament épületéhez 
vonuljon. Az éjfélig tartó utcai harcokban 
tizennégy tüntetô és egy rendôr vesztette 
életét. A következô hónapokban a demok-
ratikus erôk (polgári és munkáspártok) szö-
vetséget kötöttek (Népfront), és a következô 
választásokon gyôzelmet arattak.

5  Az iparilag fejletlen államokat is sú-
lyosan érintette a válság. Ôk általában az 
élelmiszerek és a nyersanyagok exportjából 
éltek. Az élelmiszerek árai a fejlett orszá-
gok élelmiszer-túltermelése miatt, a nyers-
anyagok árai pedig az ipari termelés vissza-
esése miatt zuhantak. 

6  Roosevelt egyik választási beszédébôl: 
„Nem engedhetjük, hogy gazdasági életün-
ket egy szûk csoport ellenôrizze, amely […] 
hatalmas profitokra tesz szert pénz köl-
csönzésével és értékpapírok eladásával.”

• Gyûjts érveket! Menyiben aktuális Roose-
velt gondolata a XXI. században?

Összefoglaló kérdések    A nagy gazdasági világválság és az Egyesült Államok

Túltermelés; akadozó nemzetközi visszafizetések; szabályozatlan gaz-
daság; kiszámíthatatlan pénzmozgások a tôzsdén → 1929: a gazdasági 
világválság kirobbanása.
A pénzügyi rendszer összeomlása. Csôd a tôzsdén.
A termelés csökkentése → nô a munkanélküliség → kisebb a vásárlóerô 
→ tovább csökkentik a termelést stb.
A szélsôséges politikai erôk elôretörése: szélsôbal (kommunisták) ↔ 
szélsôjobb (fasiszták, nácik).
Egyesült Államok: Roosevelt, New Deal. Állami beavatkozás. A válság 
lassan enyhül.

1.  Melyek voltak az 1929–1933-as gaz-
dasági világválság okai?

2.  Mi az összefüggés a túltermelés és  
a pénzügyi válság között?

3.  Milyen láncreakció volt a válság fô 
tényezôje?

4.  Hogyan hatott a gazdasági válság az 
államok belpolitikai életére?

5.  Milyen intézkedésekkel fékezték meg 
a válságot az Egyesült Államokban?

Franklin Delano Roosevelt

A „Kék Sas”. Felirata: We do our part! [vi 
dú áuör part] • Fordítsd le a mondatot! Fo-
galmazd meg, hogyan kapcsolható ez a gon-
dolat a „Kék Sas” akcióhoz!
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Thomas Woodrow Wilson [tomász vudró vilszn] 
(1913–1921): az elsô világháború utáni béketár-
gyalásokon híres 14 pontos béketerve – amely 
többek között az Osztrák–Magyar Monarchia 
népeinek szabadságot ígért a területi kérdések 

eldöntésében – reményre adott okot, de végül nem sok valósult meg 
belôle. Hazánkra nézve semmi.
Franklin Delano Roosevelt [freklin delánó rózevelt], (1933–1945): Az 
egyetlen amerikai elnök, akit négy ciklusra választottak meg; egy hó-
nappal a világháború európai befejezése elôtt halt meg.
Harry Truman [herri trúmen] (1945–1953): Fô céljaként a „szabad vi-
lág” megvédését jelölte meg (tudniillik a szovjet terjeszkedéstôl), és 
ígéretét nagyjából be is tudta tartani.
Dwight Eisenhower [dvájt ejzenáuer] (1953–1961): A második vi-
lágháború tábornokaként ô vezette a normandiai partraszállást (lásd  
a tankönyv 76–77. oldalát), de elnökségét beárnyékolta az idônként 
hisztériáig fokozódó amerikai kommunistaüldözés. 
John Fitzgerald Kennedy [dzson fidzseráld kenedi] (1961–1963): 
A tehetséges, fiatal, jóképû és nagyon népszerû elnököt 1963-ban
meggyilkolták, valószínûleg egy magányos ôrült volt az elkövetô.
Lyndon Johnson [lindön dzsonszn] (1963–1969): A vietnami háború 
(104. oldal) miatt nagyon-nagyon népszerûtlenné vált.
Richard Nixon [ricsárd nikszn] (1969–1974): Gazdasági és politikai si-
kerei ellenére hazugságba keveredett egy lehallgatási botrányban; ezt  
a sajtó kiteregette, és le kellett mondania.
Ronald Reagan [ronald rígn] (1981–1989): Fiatalon hollywoodi [hálivúdi] 
akciófilmszínész volt, elnökként humorával és közvetlenségével lett 
a tévénézôk kedvencévé.
Bill* Clinton [bil klintn] (1993–2001): Azon kevés amerikai elnökök 
közé tartozik, aki népszerûbbek voltak elnökségük végén, mint a kez-
detén. A sajtó elôszeretettel foglalkozott zûrös nôügyeivel.
Barack Hussein Obama [barak husszein obama] (2009–): az Egyesült 
Államok elsô színes bôrû elnöke.
(A zárójeles évszámok hivatali idejüket jelölik.)

EGY-EGY MONDAT 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK

XX. SZÁZADI 
HÍRESEBB ELNÖKEIRÔL

Franklin Delano  
Roosevelt

Harry Truman Dwight Eisenhower John Fitzgerald  
Kennedy

Lyndon Johnson Richard Nixon Ronald Reagan Bill Clinton Barack Hussein Obama

Thomas Woodrow 
Wilson

• Mondj két, hetedik osztályban tanult 
amerikai elnököt! Mirôl híresek ôk?




