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A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 
Évszámok: 1853–56, 1859, 1861–65, 1866, 1870, 1871, 1882, 1891, 1907  

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, Rotschildok,Viktória királynő, IX. 

Piusz, XIII. Leó 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, kultúrharc, középosztály, városiasodás, 

emancipáció, antiszemitizmus, cionizmus, szakszervezet, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, 

egyenlőtlen fejlődés, nagyhatalom, hármas szövetség, antant, keleti kérdés 

Topográfia: Piemont, Olaszország, Róma, Német Császárság, Szuezi-csatorna, Elzász-Lotaringia, Balkán, 

Solferino, Poroszország, Sedan, Königgrätz 

 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 
Évszámok:1849. október 6., 1865, 1867, 1868, 1875–90, 1873, 1896, 1905 

Személyek: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Tisza Kálmán, Baross Gábor, 

Wekerle Sándor, Zichy Nándor, Prohászka Ottokár, Tisza István, Jászi Oszkár, Puskás Tivadar, Kandó 

Kálmán, Ganz Ábrahám 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, dualista monarchia, közös ügy, gazdasági 

kiegyezés, Dunai Konföderáció, nemzetiségi törvény, horvát-magyar kiegyezés, Szabadelvű Párt, 

Szociáldemokrata Párt, torlódó társadalom, úri középosztály, dzsentri, kivándorlás, asszimiláció, zsidó 

emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári házasság, bevett vallás, népoktatás, millennium 

Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, Bosznia-Hercegovina, Katonai 

Határőrvidék, Vajdaság, Székelyföld, Kerületek, Székelyföld, Szászföld, Jászkunság, Hajdúság 

 

Az első világháború és következményei 
Évszámok: 1914–18, 1914. június 28., 1914. július 28., 1917, 1918. október 31., 1918. november 3., 1919, 

1919. március 21. – augusztus 1., 1920. június 4. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi Mihály, Jászi Oszkár, Garami Ernő, 

Kun Béla, Apponyi Albert, Horthy Miklós 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, frontvonal, hátország, jóvátétel, Népszövetség, revízió, 

reváns, bolsevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták Magyarországi Pártja 

(KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehérterror 

Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, a balti 

államok, Lengyelország, a trianoni Magyarország, Galícia, Limanowa, Przemysl, Verdun, Marne, Ypern, 

Somme, Tannenberg 

 

Európa és a világ a két világháború között 

Évszámok: 1922, 1924, 1925, 1929, 1929–1933, 193, 1936, 1938  

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, Gandhi, XI. Piusz. 

Fogalmak: általános választójog, tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, kisantant, Dawes-terv, pártállam, 

államosítás, kollektivizálás, tervutasításos rendszer, GULAG, személyi kultusz, koncepciós per, ateizmus, 

tőzsde, túltermelési válság, New Deal, totális diktatúra, tömeg propaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, 

zsidóüldözés, Führer, SS, Berlin-Róma tengely, Anschluss, tekintélyelvű állam, erőszakmentes ellenállás, 

konkordátum, enciklika, magaskultúra (elitkultúra), tömegkultúra 

Topográfia: Köztes-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, weimari köztársaság, Moszkva, 

Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék, Mandátumterületek, Korridor, Danzig, Memel-vidék, Wilna, Kelet-

Galícia, Belarusszia, Besszarábia, Ukrajna, Szilézia, Posen (Poznan) 

 

Magyarország a két világháború között 

Évszámok:1920, 1921–31:, 1927, 1932–1936 :, 1938, 1938. november 2., 1939. március  

Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, Imrédy Béla, Szent-Györgyi 

Albert 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, földreform, népszövetségi kölcsön, pengő, 

Magyar Nemzeti Bank, revízió, irredentizmus, kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, népi mozgalom, 



KALOT, népfőiskola, a nyilas mozgalom, nyílt és titkos szavazás, zsidótörvény, győri program, első bécsi 

döntés 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja, Viharsarok, Balassagyarmat, Sopron 

 

A második világháború 

Évszámok: 1939. augusztus 23., 1939. szeptember 1., 1941. június 22., 1942, 1943, 1944. június 6., 1945. 

február, 1945. május 9., 1945. augusztus 6., 1945. szeptember 2. 

1940. augusztus 30., 1941. április, 1941. június 26., 1942–1944 tavasza, 1943. január, 1944. március 19., 

1944. október 15., 1944. december 21., 1945. április 

Személyek: Churchill, Rommel, Montgomery, Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, Kállay 

Miklós, Szálasi Ferenc, Wallenberg, XII. Piusz, Angelo Rotta nuncius, Esterházy János, Apor Vilmos 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs tábor, megsemmisítő tábor, népirtás, 

emberirtás, holokauszt, partizán, totális háború, furcsa háború, hadigazdaság, nyílt város, Vörös Hadsereg, 

antifasiszta koalíció, fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, „hintapolitika”, gettó, deportálás, 

munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási kísérlet, malenkij robot 

Topográfia: Leningrád, Moszkva, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, Kurszk, Auschwitz, 

Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, Újvidék, Kamenyec-Podolszkij, Katyń, Voronyezs, Don-kanyar, 

Délvidék és Észak-Erdély, Balatonboglár, Teherán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 

Évszámok:  
1853–56: krími háború  

1859: solferinoi ütközet  

1861–65: az Egyesült Államok polgárháborúja  

1866  königgrätzi csata 

1870: az Egyházi Állam megszűnése, az első vatikáni zsinat vége 

1871: a Német Császárság létrejötte 

1882: a hármas szövetség megalakulása 

1891: Rerum Novarum kiadása 

1907: hármas antant létrejötte 

Személyek: 

III. Napóleon: Francia köztársasági elnök (1848-1852), majd császár (1852-1870). Államcsínnyel ragadta 

magához a hatalmat. Tekintélyelvű kormányzást folytatott, részt vett a krimi háborúban, ahol legyőzte az 

oroszokat, majd a Szárd-Piemonti Királysággal szövetkezve legyőzte a Habsburgokat és ezzel megszerezte 

Savoyat és Nizzát, alulmaradt viszont a poroszokkal szemben (1870, Sedan). Bukását is ez okozta. 

Garibaldi: Olasz forradalmár, az olasz egység megteremtésének katonai vezéralakja. 1860-ban vörösinges 

katonáival partra szállt Szicíliában, meghódította Dél-Itáliát, majd az elfoglalt területeket átadta II. Viktor 

Emanuelnek, ezzel hozzájárult az olasz egység megteremtéséhez. 

Bismarck: „vaskancellár”, Poroszország miniszterelnöke, majd az egységes Német Császárság kancellárja 

(miniszterelnöke), a német egység megteremtője. Modernizálta a hadsereget, majd a Habsburg-dinasztia 

kizárásával és Franciaország legyőzésével megteremtette a német egységet. Kancellársága alatt látványos 

gazdasági fejlődés bontakozott ki, fellépett a katolikus egyház ellen („kultúrharc”), részt vett a három 

császár szövetségének létrehozásában, (Oroszország, OMM, Német Császárság), majd az OMM-val 

megkötötte a kettős szövetséget (1879), amelyhez később Olaszország is csatlakozott (1882), II Vilmossal 

való ellentétei miatt mondott le (1890). 

II. Vilmos: Németország császára (1888-1918). Uralkodása elején menesztette Bismarckot, sokat 

foglalkozott katonai, gazdasági kérdésekkel, jelentős szerepet vállalt a német fegyverkezés fellendítésében. 

Az első világháborút megelőzően gyarmatszerző külpolitikát folytatott. Az első világháborús hadműveletek 

irányításában közvetlenül nem vett részt, a háborút követő forradalom kitörésekor elmenekült és lemondott a 

trónjáról. 

Lincoln: Republikánus párti politikus, az USA (16.) elnöke, már a polgárháború előtt az északi államok 

érdekeinek képviselője, a rabszolga-felszabadítás híve. Elnökké választása (1860) polgárháborúhoz vezetett, 

a déli államok kiválása miatt. Politikai intézkedései (földtörvény, rabszolga-felszabadítás) és katonai sikerei 

az északiak győzelmét hozták, a déli fegyverletétel és második megválasztása után néhány nappal merénylet 

áldozata lett. 

Rotschildok: Zsidó származású, befolyásos, német bankárcsalád. 

Viktória királynő: Nagy-Britannia királynője (1837-1901), India császárnője (1876-1901). A világ 

legnagyobb gyarmatbirodalmát kormányozta, uralkodása Anglia egyik virágkora. Az utókor számára neve 

egy egész korszakkal azonosult (viktoriánus kor). Ritkán avatkozott a belpolitikába, uralkodása a gazdasági 

fejlődés időszaka, igyekezett a társadalmi feszültségeket enyhíteni, kiterjesztette a választójogot, egyszerű 

életvitelt folytatott, ami népszerűvé tette alattvalói között. 

IX. Piusz: Pápa (1846-1878). Pápasága alatt zajlott le az I.Vatikáni Zsinat (1869-1870), és jött létre az 

egységes Olaszország, amely a Pápai Állam nagy részét is elfoglalta. Az olasz csapatok végül 1870-ben 

foglalták el Rómát teljesen, a pápának csak a Vatikánt hagyva meg. Ezt a pápa nem fogadta el, de nem 

tanúsított ellenállást („Vatikán foglyának” tekintette magát) és elutasított mindenféle együttműködést az 

olasz álammal, a rendezetlen viszony egészen 1929-ig állt fenn. 

XIII. Leó: Pápa (1878-1903). Legfontosabb céljának az egyház és a modern állam kialakulásával létrejött 

modern társadalom összhangba hozását tekintette. Számos enciklikát írt a kor nagy kérdéseiről, legismertebb 

a Rerum Novarum (1891), amelyben kritizálta a kapitalizmus visszásságait, az egyháznak fontos szerepet 

szánt a szociális feszültségek enyhítésében. 

Fogalmak:  
monopólium: Valamely tevékenység végzésére szolgáló kizárólagos jog. A kora újkorban valamely áru 

vagy egyes tevékenységek kereskedelmének kizárólagos joga. A 19. sz. második felétől a tőkés csoportok 

szövetsége a piac felosztására és az árak meghatározására. 



futószalagos termelés: Folyamatos munkarendszerrel dolgozó üzemben folyó termelés. A futószalag 

biztosítja a munkaműveletek közti kapcsolatot és továbbítja a munkatárgyat a futószalag két oldala mellett 

dolgozó munkásokhoz, ahol minden munkás csak egy-egy részletmunkát végez. Ez a munkamódszer tette 

lehetővé a tömegtermelés megindulását. 

polgári állam: Olyan jogállam, amelyben érvényesül a népszuverenitás, az alapvető szabadságjogok és a 

polgári jogegyenlőség. Jellemzője a kötöttségek nélküli magántulajdon, a jogbiztonság, a három hatalmi ág 

szétválasztása és kölcsönös ellenőrzése és az állam illetve egyház szétválasztása. 

kultúrharc: (kulturkamp), A német állam harca a katolikus egyház közigazgatásban, államéletben és az 

oktatásban betöltött szerepe ellen, ennek keretében tették kötelezővé Németországban pl. a polgári 

anyakönyvezést (1875). 

középosztály: A polgári társadalmak fontos csoportja, amely iskolai végzettsége, vagyona, gazdasági és 

politikai szerepe alapján közbülső helyet foglal el a vezető elit és az alsóbb rétegek között. Ez a réteg 

gazdaságirányítókból, értelmiségiekből, köztisztviselőkből, magántisztviselőkből áll és elsősorban nem 

foglalkozása, hanem értékrendje, műveltsége, életmódja miatt különül el a többi rétegtől. 

városiasodás: Urbanizáció, a város/ városiasodás, a városi népesség növekedésével és a városok 

közigazgatásának, valamint építészeti arculatának nagymérvű átalakulásával jár. 

emancipáció: Jogi és társadalmi egyenjogúság elérése, illetve függő helyzetből való felszabadulás. 

antiszemitizmus: Zsidókkal szembeni vallási és etnikai türelmetlenség, később a fajelmélet alapján a zsidók 

ellen szított gyűlölet, zsidóellenesség. A 19.sz. végétől megjelent az ún. politikai antiszemitizmus, amely az 

asszimilálódó zsidóság megerősödésében látta a gazdasági és nemzeti problémák okát. Az 1930-as évektől a 

zsidók törvényekkel korlátozott jogait a nemzetiszocializmus rasszista elmélete tette végzetessé. 

cionizmus: A zsidóság független, saját államban való letelepedéséért küzdő nacionalista mozgalom, amelyet 

Theodor Herzl alapított. A mozgalom elvezetett az önálló zsidó állam megteremtéséhez. 

szakszervezet: Munkások érdekvédelmi szervezete, az ipari forradalom kibontakozásával párhuzamosan 

jött létre. Jelentős szerepet játszott a munkásság életkörülményeinek javításában, a bérek emelésében. A 19. 

század végétől már ágazati szinten fogták össze a munkásságot. 

keresztényszocializmus: A keresztény és a szocialista elvek összekapcsolására törekvő mozgalom. Alapjául 

XIII. Leó Rerum Novarum c. enciklikája (1891) szolgált, amely a forradalmi elméletekkel szemben az 

életkörülmények javítását, a keresztényi szolidaritást hangsúlyozza. 

szociáldemokrácia: A kapitalizmus negatív vonásait kiküszöbölni szándékozó mozgalom. Eredeti célja a 

szocializmus reformok útján történő megvalósítása, demokratikus, parlamenti képviselet útján. 

Szembekerült a marxistákkal, akik erőszakos hatalomátvételt akartak. Szoros kapcsolatban állnak a 

szakszervezeti mozgalommal. 

egyenlőtlen fejlődés: A fejlődésben lemaradt országok (pl.: Németország, Japán) átveszik az ipari 

forradalom új találmányait, behozzák évszázados lemaradásukat és részt követelnek a világ irányításából. 

nagyhatalom: Olyan államok, amelyek hatalmuknál fogva politikai tekintetben irányadó befolyással bírnak. 

hármas szövetség: Olyan kétoldalú megegyezések és szövetségek rendszere, amely az első világháború 

előestéjére szövetséggé vált. A későbbi központi hatalmak elnevezése. (eredetileg az OMM, Németország és 

Olaszország szövetsége, amelyhez később több ország is csatlakozott) 

antant: („szívélyes megegyezés”). Olyan kétoldalú megegyezések és szövetségek rendszere, amely az első 

világháború előestéjére szövetséggé vált. (Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország között, amelyhez 

később több ország is csatlakozott.) 

keleti kérdés: A Balkán-félsziget helyzetére vonatkozó politikai kérdések gyűjtőneve. A török birodalom 

lassú hanyatlásával és visszaszorulásával keletkező űrben a különböző nagyhatalmak pozíciókat akartak 

szerezni, míg az itt élők nemzetállamokat akartak létrehozni. Ezek ütközéséből adódó konfliktusok 

összessége. 

Topográfia: Piemont, Olaszország, Róma, Német Császárság, Szuezi-csatorna, Elzász-Lotaringia, Balkán, 

Solferino, Poroszország, Sedan, Königgrätz 

 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 

Évszámok: 

1849. október 6.: az aradi vértanúk kivégzése  

1865: Deák Ferenc húsvéti cikke  

1867: a kiegyezés, Ferenc József megkoronázása 

1868: a nemzetiségi és népiskolai törvény, a horvát-magyar kiegyezés 



1875–90: Tisza Kálmán miniszterelnöksége 

1873: Budapest létrejötte 

1896: a millennium 

1905: a Szabadelvű Párt választási veresége, belpolitikai válság 

 

 

Személyek: 

Haynau: Osztrák táborszernagy, részt vett az 1848-49-es itáliai felkelés leverésben („bresciai hiéna”), majd 

1849 máj.-tól a magyarországi császári hadsereg fővezére. Magyarország teljhatalmú katonai parancsnoka, a 

világosi fegyverletétel után a véres megtorlások vezetője. 

Alexander Bach: Osztrák politikus, belügyminiszter. Magyarországot a centralista osztrák politikának 

megfelelően tartományként kezelte és részekre osztotta, ahol idegen származású hivatalnokok dolgoztak, 

mint császári tisztviselők. 1859-ben bukott meg. 

Deák Ferenc: Jogtudós, a szabadságharc bukása után minden politikai szerepet visszautasított, kehidai 

birtokára vonult vissza. Az önkényuralom éveiben a passzív ellenállás jelképe lett. 1854-ben Pestre költözött 

és az 1861-es országgyűlésen a Felirati Pártot vezette. 1865-ben a Pesti Naplóban megjelent „húsvéti cikke” 

körvonalazta a kiegyezés lehetőségét. Ezt követően a kiegyezési tárgyalások egyik vezetője lett, de a 

kiegyezés után már nem vállalt aktív, vezető szerepet, a politikától is fokozatosan visszavonult. 

Andrássy Gyula: Politikus, miniszterelnök (1867-1871), közös külügyminiszter (1871-1879). A 

szabadságharc bukása után távollétében jelképesen felakasztották, miután amnesztiát kapott hazatért és 

1865-ös országgyűlésen Deák álláspontját támogatta. Jelentős szerepet játszott a kiegyezési tárgyalások 

során. Miniszterelnökként a dualista állam megszilárdításán, a polgári államrend kiépítésén fáradozott, mint 

közös külügyminiszter a Németországgal való szorosabb kapcsolatokra törekedett (kettős szövetség,1879) és 

orosz ellenes politikát folytatott. Támogatta Bosznia-Hercegovina okkupációját (1879). 

Tisza Kálmán: Politikus, („a generális”) Magyarország miniszterelnöke (1875-1890). 1861-es 

országgyűlésen a határozati Párt vezére, később a Balközép vezére. Az ún.„bihari pontokban” (1868) állást 

foglalt a kiegyezés ellen és önálló pénzügy, hadsereg és kereskedelem megteremtését akarta. 1875-ben a 

Balközép és a meggyengült kormánypárt egyesítésével létrehozta a Szabadelvű Pártot és feladva korábbi 

álláspontját miniszterelnök lett. Ideje alatt megszilárdult a dualizmus államszerkezete, kiépítette a polgári 

közigazgatást, jogrendszert, fejlődött a közlekedés, oktatás. Szigorúan kezében tartotta a kormánypártot és 

az állami adminisztrációt. Külpolitikában támogatta Andrássy Gyula közös külügyminiszter politikáját.  

1890-ben a véderő javaslat vitája miatt, de Kossuth magyar állampolgárságának védelme ürügyén mondott 

le, haláláig megőrizte befolyását pártja felett. 

Baross Gábor: („vasminiszter”), a korszerű magyar kereskedelem és közlekedés megalapítója, Tisza 

Kálmán kormányában a közmunka-és közlekedésügyi miniszter. Nevéhez fűződik a vasútvonalak nagy 

részének államosítása, a vasúti hálózat továbbfejlesztése, a MÁV, az olcsó személyszállítás és az áruszállítás  

feltételeinek megteremtése, Fiume kikötőjének kiépítése, a magyar tengerhajózás beindítása és a hírközlés 

megreformálása.  

Wekerle Sándor: Az első polgári származású miniszterelnök, jogász, pénzügyi szakember, aki háromszor is 

miniszterelnök lett. Magyarország pénzügyminisztereként meghatározó szerepet játszott az aranyalapú 

valutára való áttérésben. Első miniszterelnöksége alatt (1892-1895) rendbe tette az államháztartást, végig 

vitte az egyházpolitikai reformokat. 

Zichy Nándor: Politikus, a Katolikus Néppárt egyik vezetője. Részt vett a kiegyezési tárgyalásokon Deák 

Ferenc híveként, majd a Katolikus Néppárt alapítója (1895). 

Prohászka Ottokár: Székesfehérvári püspök, a Katolikus Néppárt egyik alapítója, majd a magyar 

keresztényszocialista mozgalom vezetője. Élesen szemben állt a Tanácsköztársasággal, Horthy Miklós 

kormányzóval rokonszenvezett, IV. Károly visszatérési kísérleteit elutasította. Leginkább az egyház 

megújításának, modernizálásának problémája izgatta, sürgette az egyházi nagybirtokrendszer reformját is, 

támogatta a Szociális Missziótársulat megalapítását, amelyet aztán mindvégig segített. 

Tisza István: Politikus, miniszterelnök (1903-1905, majd 1913- 1917), Tisza Kálmán fia. Első 

miniszterelnöksége idején letörte az obstrukciót, de az azt követő választásokat elvesztette. Megalapította a 

Nemzeti Munkapártot (1910), majd a képviselőház elnökeként erőszakkal elfogadtatta a véderő törvényt és 

megszavaztatta háború esetére a kivételes törvényt. Második miniszterelnöksége alatt tört ki az I. 

világháború. A hadba lépést ellenezte, mert félt az Erdélyt fenyegető román betöréstől. Lemondása után 

pártjának vezetője maradt, 1918 okt. 31-én a forradalmi események során lakásán agyonlőtték 



Puskás Tivadar: Mérnök, a telefonközpont, majd a telefonos hírmondó (rádió őse) feltalálója (1892), amely 

a modern rádióműsorok prototípusát adta. 

Kandó Kálmán: Mérnök, a nagyfeszültségű váltóáram első alkalmazója a vonatoknál és a vasút 

villamosításának úttörője. 

Ganz Ábrahám: Vasöntő mester, aki Magyarországra kerülve öntőműhelyt nyitott, majd kikísérletezte a 

vasúti kerekek kéregöntéssel történő gyártását. 

 

Fogalmak:  
emigráció: Kivándorlás, a haza önkéntes elhagyása külföldi letelepedés céljából, illetve valamely államban 

élő kivándoroltak, menekültek összessége. 

passzív ellenállás: Hatósági rendelkezések, végre nem hajtása és a közélettől való visszavonulás politikai 

ellenállásként. 

húsvéti cikk: Deák Ferenc 1865-ben megjelent cikke a Pesti Naplóban, amelyben a kiegyezésre tesz 

javaslatot és közli a magyarok tárgyalási javaslatait. 

kiegyezés: 1867-ben létrejött Ausztria és Magyarország közjogi viszonyát szabályozó megállapodás. A 

dualista állam közös ügyeinek (hadügy, külügy és az ezek fedezetére történő pénzügy) intézésére delegációt 

állított fel, minden egyéb ügyben önállóan döntöttek. A közös uralkodó befolyást gyakorolt a 

törvényhozásra és a hadsereg vezetése és az ő kezében maradt. 

dualista monarchia: Két központú állam, Ausztria és Magyarország 1867-1918 közötti időszaka. A két 

ország között fennálló közjogi kapcsolat, mindkét ország belügyeit tekintve önálló, de kifelé egységes 

államot alkot, amelyet a közös uralkodó személye és a közös ügyek kapcsolnak össze. 

közös ügy: A kiegyezésben (1867) meghatározott, az OMM állami egységét biztosító, Ausztria és 

Magyarország által közösen intézett ügyek: külügy, hadügy és az ezek fedezetére szolgáló pénzügy 

összefoglaló neve. Ezeket az ügyeket a közös minisztériumok intézték és a két ország parlamentje által 

küldött delegációk felügyelték. 

gazdasági kiegyezés: A kiegyezés részeként szabályozták a két állam gazdasági kapcsolatait. Megkötötték a 

vámszövetséget, közös valuta lett, összehangolták az adó-és mértékrendszert, a közös ügyek intézésére 

kvótát állapítottak meg (70-30%). A szabályozást 10.évenként meg kellett újítani. 

Dunai Konföderáció: Kossuth, 1862-ben a nyilvánosság elé terjesztett terve, amely (a kiegyezés egyik 

alternatívája) a dunai népek (Horvátország, Szerbia, Románia, Magyarország) összefogását javasolta egy 

államszövetségbe, ahol minden tag egyenrangú. A nemzetiségek igényeit nem elégítette ki, a magyar vezető 

réteg szerint meg túl sok jogot kaptak volna a nemzetiségek 

nemzetiségi törvény: Eötvös József 1868-ban benyújtott, majd elfogadott törvénye, amely egy politikai 

nemzetet ismert el, de biztosította a nemzetiségek anyanyelv használatát az oktatásban. Politikai 

egyenjogúságot adott az egyéneknek, de területi autonómiát nem adott, a kor legfelvilágosultabb 

nemzetiségi törvénye volt. 

horvát-magyar kiegyezés: A magyar-osztrák kiegyezés mintájára létrejött kiegyezés Magyarország és 

Horvátország között (1868), amely a két ország közjogi viszonyát szabályozta. Elismerte a horvátokat külön 

politikai nemzetnek, a belügyeiket önállóan intézték, de közös volt az uralkodó, és közös ügy maradt a 

hadsereg, külügy ezek fedezetére szolgáló pénzügy. Élén a magyar miniszterelnök javaslatára az uralkodó 

által kinevezett bán állt, aki a horvát miniszterelnök is volt egyben. 

Szabadelvű Párt: A Balközép és a Deák-párt egyesüléséből létrejött új párt, amely 1875-1905 között a 

kormánypárt szerepét töltötte be. 

Szociáldemokrata Párt: Magyarországon 1890-ben alapított párt, amelynek célja a társadalmi, politikai 

egyenlőség megteremtése demokratikus, parlamenti képviselet útján. 

torlódó társadalom: A régi, hagyományos feudális szerkezet továbbélése és mellette az új, kapitalista 

viszonyokat leképező társadalmi berendezkedés együttélése. 

úri középosztály: A középosztály elnevezése, amely magába olvasztotta a lesüllyedő dzsentryket, az 

értelmiséget és a tanulás útján feltörekvő rétegeket. 

dzsentri: Társadalm réteg, eredetileg a birtokos nemesség, amely egyre jobban lesüllyedt és elvesztette 

birtokait, de életvitelében még az úri életmódot folytatta. Hivatalviselésből és személyes kapcsolatokból 

igyekezett megélni. 

kivándorlás: A haza önkéntes elhagyása tartós, külföldi letelepedés céljából. 

asszimiláció: Beolvadás, valamely egyén vagy csoport beolvadása, beilleszkedése egy másik, általában 

nagyobb népcsoportba, átvéve annak nyelvét, szokásait. 



zsidó emancipáció: Zsidók egyenjogúsítása jogi, társadalmi tekintetben. Magyarországon 1895-ben a zsidó 

vallás bevett vallás lett, a keresztény egyházakkal egyenrangúvá vált. 

állami anyakönyvezés: Az állampolgárok születésének, házasságkötésének, halálozásának és személyi 

állapotukban bekövetkezett fontos változások állami nyilvántartása. 

polgári házasság: Olyan házasság, amelyet az állam e célra kirendelt személye előtt kötnek, a házassági jog 

és az állami törvények szerint. A polgári házasság az állam és egyház szétválasztásának egyik része. 

bevett vallás: Elismert vallás, amelyeknek az alkotmány elismeri belső szervezetüket, önkormányzati és 

egyéb jogaikat és törvényileg biztosítja a felekezetek közti egyenlőséget. 

népoktatás: Törvényben szabályozott, kötelező alsófokú (6-12 év) iskolai oktatás, amely meghatározza az 

oktatás tartalmát, tárgyi feltételeit. 

millennium: Ezredév, valamely nevezetes esemény ezeréves évfordulója. Magyarországon a honfoglalás 

ezredik évfordulója, amelynek tiszteletére 1896-ban országos ünnepségsorozatot rendeztek. 

obstrukció: Parlamentben kisebbségben lévő politikai pártok/csoportok eszköze a javaslatok, határozatok 

elfogadásának késleltetésére. A házszabály adta lehetőségek felhasználásával, vég nélküli vitákkal, hosszú 

felszólalásokkal akadályozni a szavazásokat. 

Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, Bosznia-Hercegovina, Katonai 

Határőrvidék, Vajdaság, Kerületek, Székelyföld, Szászföld, Jászkunság, Hajdúság 

 

Az első világháború és következményei 

Évszámok:  
1914–18: az első világháború 

1914. június 28.: szarajevói merénylet 

1914. július 28.: az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának, a világháború kirobbanása 

1917: februári forradalom és a bolsevikok hatalomátvétele Oroszországban 

1918. október 31.: az őszirózsás forradalom győzelme 

1918. november 3.: padovai fegyverszünet 

1919: a békekonferencia kezdete, a versailles-i béke 

1919. március 21. – augusztus 1.: proletárdiktatúra időszaka 

1920. június 4.: trianoni békediktátum aláírása 

Személyek: 

Lenin: (eredeti neve Uljanov) Orosz bolsevik politikus, a cári rend megdöntésére szervezkedett.1917-ben 

közzétette az „Áprilisi Téziseket”, amelyek a proletárdiktatúra megteremtését tűzték ki célul. Az 

1917.okt.25-i (nov.7.) bolsevik puccs után a Népbiztosok Tanácsának elnöke. Kormányfőként kiadta híressé 

vált dekrétumait a hatalomról, békéről, földről. 1918. márc.-ban különbékét kötött a központi hatalmakkal. 

A marxizmusra és a munkásosztályra hivatkozó diktatórikus rendszert (proletárdiktatúra) vezetett be, a 

fehérek elleni polgárháború után megszüntette a hadikommunizmust és átmeneti időre új gazdaságpolitikát 

(NEP) vezetett be. 1922 dec.-ben az ő elvei szerint jött létre a Szovjetunió. 

Trockij: Kommunista politikus, tevékenyen részt vett az októberi forradalom szervezésében, irányításában. 

A bolsevik puccs után külügyi, később hadügyi népbiztos lett. Lenin halála után Sztálinnal ideológiai vitába 

keveredett, ezért 1927-ben kizárták a pártból, majd külföldre száműzték. Mexikóban telepedett le, ahol 

Sztálin parancsára megölték. 

Wilson: USA elnöke (1913-1921). ideje alatt a német tengeralattjáró háborúra válaszként országa belépett 

az I. világháborúba. Később, mint győztes hatalom képviselője vett részt a párizsi békekonferencián. Háború 

utáni rendezés elveit 14 pontban foglalta össze, de nem tudott érvényt szerezni neki. 

Clemenceau: („Tigris”) Francia miniszterelnök (1917-1920), a versaillesi békekonferencia elnöke. 

Németország politikai-gazdasági súlyának csökkentésére, katonai erejének megtörésére törekedett, 

támogatta az OMM felbomlasztását és az utódállamok területi igényeit. 

IV. Károly: Magyarország és Csehország királya, osztrák császár (1916-1918). Többször tett kísérletet az 

antant hatalmakkal való különbékére sikertelenül. Belpolitikában támogatta a Monarchia föderalisztikus 

átszervezését. 1918 novemberében lemondott uralkodói jogainak gyakorlásáról (de nem a trónról), majd 

Svájcba költözött, ahonnan kétszer kísérelte meg a magyar trón visszaszerzését. Második kísérlete után 

őrizetbe vették, majd az antant hatalmak Madeirára száműzték, ahol nem sokkal később meghalt. 

Károlyi Mihály: („vörös gróf”), politikus, miniszterelnök (1918. okt.-1919. jan.), majd köztársasági elnök 

(1919. jan.-1919. márc.). Az „őszirózsás forradalom” vezetője, elnökletével alakult meg a Magyar Nemzeti 

Tanács. IV. Károly kinevezte miniszterelnöknek, majd ideiglenes államfő lett. Megkezdte a polgári 



demokratikus reformok megvalósítását, de az újabb területek átadását követelő Vix-jegyzék és a másnapi 

kommunista puccs megbuktatta, ezután emigrált. 1947-1949 között Magyarország párizsi nagykövete volt, 

lemondása után Franciaországban élt. 

Jászi Oszkár: Politikus, a Polgári Radikális Párt elnöke, a Nemzeti Tanács tagja, majd a Károlyi-kormány 

nemzetiségi ügyekkel megbízott tárca nélküli minisztere. Az OMM-t svájci mintára gondolta átszervezni 

(„keleti Svájc”), Magyarország demokratikus átalakítását szerette volna elérni. A Tanácsköztársaság 

kikiáltása után emigrált, bírálta mind a proletárdiktatúrát, mind a Horthy-rendszert és később az ún. „népi 

demokráciát”. 

Garami Ernő: Az MSZDP egyik legtekintélyesebb vezetője, a Károlyi-kormány kereskedelmi minisztere. 

Mindvégig a kommunista ellenes irányzat híve, a munkásegység ellenzője. A Tanácsköztársaság kikiáltása 

után kilépett az egyesült pártból és emigrált. 

Kun Béla: Kommunista politikus, külügyi népbiztos, a Tanácsköztársaság tényleges vezetője. Hadifogsága 

idején belépett a bolsevik pártba, majd hazatérése után megalapította a Kommunisták Magyarországi Pártját. 

Irányította a kommunista puccsot és a két munkáspárt (KMP és MSZDP) egyesítését. A Tanácsköztársaság 

bukása után emigrált, majd a sztálini tisztogatások áldozata lett. 

Apponyi Albert: Politikus, nevéhez fűződik az ún. Lex Apponyi nemzetiségi törvény (1907). Az őszirózsás 

forradalom után visszavonult a politikától, majd a magyar békedelegáció vezetője lett, Párizsban minden 

tudását bevetette a kedvezőbb békefeltételek eléréséért, de a nagyhatalmak döntését nem tudta befolyásolni, 

a békefeltételek kézhez kapása után lemondott, a Horthy-rendszerben Magyarország népszövetségi 

főmegbízottja lett, a népszövetségben a béke revízióját és a határon kívül rekedt magyarok népszavazás 

útján való rendezését sürgette 

Horthy Miklós: Tengerésztiszt, Magyarország kormányzója (1920-1944). Az I. világháború alatt a 

hadiflottánál szolgált, az otrantói tengeri ütközetben tette híressé magát. A szegedi ellenforradalmi kormány 

hadügyminisztere, a Nemzeti Hadsereg fővezére. Bevonult Budapestre, majd a nemzetgyűlés kormányzónak 

választotta. Megakadályozta IV. Károly visszatérését, támogatta a konszolidációt, külpolitikai célja a revízió 

volt. A II. világháborúba való belesodródás után 1942-től lépéseket tett a kiugrásra, de a német megszállást 

tudomásul vette. 1944 okt.-ben sikertelen kiugrási kísérletet hajtott végre, államfői jogköréről Szálasi javára 

lemondatták. A háború után Portugáliában élt. 

 

Fogalmak:  
villámháború: Gyors, meglepetésszerű, rövid idő alatt véghez vitt támadással az ellenfél legyőzése. 

állóháború/állásháború: A hadviselés azon formája, amikor mindkét fél erős, hosszú, összefüggő 

arcvonalat épít ki, de a felek hosszú ideig nem, vagy alig támadnak, a frontvonal nem mozdul, egyik fél sem 

tudja elfoglalni a másik állásait, az új típusú fegyverek (géppuska, lövészárokrendszerek) alkalmazása miatt. 

frontvonal: Az a vonal (hely), amelynek mentén az ellenséges, harcoló csapatok egymással szemben állnak. 

hátország: A hadviselő ország azon területe, amely biztosítja a termelést, nyersanyagellátást. 

jóvátétel: A legyőzött országokra kirótt kötelezettség a háborús károk megtérítésére. Hadisarc, amelyet a 

békeszerződésben vagy a fegyverszüneti megállapodásban rögzítenek. 

Népszövetség: (Nemzetek Szövetsége) 1919-ben felállított szervezet a nemzetek együttműködése céljából, a 

versaillesi békerendszer fenntartására, a béke megóvására. 

revízió: Felülvizsgálat alapján történő módosítás pl.:a trianoni békediktátum pontjainak felülvizsgálata. 

reváns: Visszavágás, célja a katonai vagy politikai vereség megtorlása, az elfoglalt területek visszaszerzése, 

a kényszerből elfogadott szerződések érvénytelenítése. 

bolsevik: („többség”) Az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt radikálisabb, proletárforradalmat 

hirdető csoportja. Szükségesnek tartották a hatalom megragadását, a proletárdiktatúra kiépítését, 1917-es 

forradalom során vették át a hatalmat. 

szovjet: Tanács, a felkelő munkások, parasztok, katonák által létrehozott önigazgatási szervezetek, amelyek 

magukhoz ragadták a helyi igazgatást és az 1917-es forradalom során az Ideiglenes Kormány ellem 

politizáltak. A bolsevikok kisajátították és megszüntették önigazgató jellegüket. 

kommunizmus: Marx és Engels utópisztikus elmélete alapján a kapitalizmust felváltó társadalmi-gazdasági 

rendszer. Szerintük a proletárdiktatúra megteremtésével megvalósul a szocializmus, majd ennek magasabb 

fokaként létrejön a kommunizmus, egy osztály nélküli társadalom, ahol a termelési eszközök köztulajdonban 

vannak, megszűnik a magántulajdon, megvalósul a teljes társadalmi egyenlőség. 



őszirózsás forradalom: 1918. október 30.-november1. között Magyarországon lezajlott polgári 

demokratikus forradalom neve, amely a frontról hazatérő katonák sapkájára tűzött rózsáról kapta nevét, amit 

a k.u.k. jelvény helyére tettek. 

Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP): 1919. márc.-ban a szociáldemokraták és a kommunisták 

egyesülésből magalakult új párt, vezetője: Kun Béla. 

egypártrendszer: Egyetlen párt uralmán alapuló politikai ill. kormányzati rendszer, az uralkodó párt az 

állami szervekkel párhuzamosan hasonló funkciójú pártszervezetet épít ki. 

proletárdiktatúra: A munkásosztály diktatúrája a hatalom megragadása után az osztály nélküli 

társadalomhoz vezető átmeneti időszakban a marxizmus szerint, a valóságban a hatalmat megszerző 

kommunista párt diktatúrája a nép felett. 

ellenforradalom: A forradalommal megdöntött társadalmi, gazdasági viszonyok, a már megdöntött 

uralkodó osztály hatalmának visszaállítására törekvő mozgalom, a forradalmat megdöntő politikai erő. 

kormányzó: Az ország egészének vagy egy részének politikai-katonai irányításával megbízott, az uralkodót 

képviselő helytartó vagy ideiglenes államfő. Magyarországon hatáskörét minden esetben külön 

szabályozták. 

vörösterror: A kommunisták által alkalmazott, törvénytelen erőszak, a forradalmat ellenző személyek, 

csoportok tagjainak megfélemlítése, üldözése, fizikai megsemmisítése. 

fehérterror: Bukott forradalom után vagy a polgárháború idején baloldali személyek, csoportok fegyveres 

üldözése, megfélemlítése, a kommunisták ellen harcoló csapatok bosszúhadjárata. 

Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, a balti 

államok, Lengyelország, a trianoni Magyarország, Galícia, Limanowa, Przemysl, Verdun, Marne, Ypern, 

Somme, Tannenberg 

 

Európa és a világ a két világháború között 

Évszámok:  
1922: fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a Szovjetunió létrehozása 

1924: Dawes-terv 

1925: locarnói egyezmény 

1929: lateráni szerződés 

1929–1933: a világgazdasági válság 

1933: Hitler hatalomra kerülése  

1936: Berlin–Róma tengely 

1938: Anschluss, a müncheni konferencia 

Személyek:  
Mussolini: Fasiszta politikus, Olaszország miniszterelnöke (1922-1943). 1919-ben alapította meg a fasiszta 

mozgalmat, majd 1922-ben miniszterelnök és a pártvezér lett egyszerre (Duce). A parlament háttérbe 

szorításával, majd megszüntetésével a Fasiszta Nagytanács segítségével kormányzott. Kiépítette a 

korporációs rendszert, konkordátumot kötött a pápával. A németek oldalán vett részt a II. világháborúban, a 

szövetségesek szicíliai partra szállása után a király letartóztatta, de a németeknek sikerült kiszabadítaniuk és 

Észak-Olaszországban még egy ideig visszaállította hatalmát (Salói Köztársaság). 1945-ben partizánok 

elfogták és megölték. 

Sztálin: A bolsevik forradalom után nemzetiségi népbiztos. Lenin halála után megszerezte a teljhatalmat. 

Törvénytelenségek sokaságát követte el, leszámolt ellenfeleivel, az országot koncepciós perekkel és a 

munkatáborok rendszerével (GULAG) tartotta terrorban, meghirdette az államosításokat, a földek 

termelőszövetkezetekbe adását, erőszakos iparosítást hajtott végre, amit a hadsereg fejlesztésének 

szolgálatába állított, személyi kultuszt vezetett be. 1939-ben Németországgal közösen felosztotta 

Lengyelországot, 1941-től az antifasiszta koalíció tagjaként harcolt a tengelyhatalmak ellen, megegyezett 

Churchillal a háború utáni befolyási övezetekről, részt vett a teheráni, jaltai, potsdami konferencián. A II. 

világháború után az orosz befolyási övezet országaira sztálini típusú kommunista rendszereket kényszerített. 

Roosevelt: Demokrata párti politikus, az USA elnöke, 4X választották meg egymás után. A nagy gazdasági 

válság idején Keynes elméletét a gyakorlatba is átültette, gazdaságpolitikájával (New Deal) kivezette az 

országot a válságból. A II. világháborúban a szövetségeseket hadianyag szállítással segítette, majd a japán 

támadás után (Pearl Harbour) belépett a háborúba, az antifasiszta koalíció tagjaként részt vett a teheráni és a 

jaltai konferencián, támogatta a második front Nyugat-Európában való megnyitását és az ENSZ 

megalakítását. 



Keynes: Angol közgazdász, aki a szabad verseny helyett, a kereslet központú gazdaságpolitika 

megalapozója. Vallotta, hogy az államnak be kell avatkoznia a gazdasági folyamatokba, a fogyasztást kell 

ösztönöznie, amihez beruházások szükségesek, ami új munkahelyeket teremt, ez pedig a keresletre hat 

ösztönzőleg. 

Hitler: NSDAP vezetője, Németország kancellárja, Führer. 1923-ban Münchenben sikertelen államcsínyt 

hajtott végre, amiért bebörtönözték és itt írta meg a nácizmus ideológiáját és politikáját kifejtő művét (Mein 

Kampf). 1933-ban lett miniszterelnök, felszámolta a többpártrendszert, a párton belüli ellenzékét és totális 

diktatúrát épített ki.1935-ben bevezette a faji törvényeket, amely a zsidók diszkriminációjának kezdete volt 

és a holokausztba torkollott. Külpolitikájában a versaillesi békeszerződés revíziójára törekedett, szövetséget 

kötött Olaszországgal, Japánnal, 1938-ban bekebelezte Ausztriát és a Szudéta-vidéket, majd 1939-ben 

megszállta Csehországot, szept.-ben pedig megtámadta Lengyelországot, kirobbantva ezzel a II. 

világháborút. Kezdetben Nyugat Európában sikereket ért el, de a Szovjetunió megtámadása (1941) 

fordulatot hozott, győzött az antifasiszta koalíció túlereje, Berlin eleste előtt öngyilkos lett. 

Goebbels: Hitler propaganda minisztere, ellenőrzése alá vonta a médiát, a nem elfogadott irodalmi műveket 

megsemmisítette. Szerepe volt a „hosszú kések éjszakájának” és a „kristályéjszakának” lebonyolításában, a 

zsidók elleni fellépésben. 

Gandhi: Politikus Indiában. A nemzeti függetlenségi mozgalom vezetője a brit uralom ellen, meghirdette az 

erőszakmentesség politikáját, a muzulmánokkal is megegyezésre törekedett, mozgalma sokat tett India 

függetlenségének kivívásáért, amely 1947-ben következett be. 

XI. Piusz: Pápa (1922-1939), 1929-ben megkötötte a lateráni egyezményt Mussolinivel, ebben biztosította a 

Vatikán teljes szuverenitását és Olaszországban államvallássá vált a katolikus vallás. 1931-ben megjelent 

Quadragesimo anno körlevelében felhívta a figyelmet a fasiszta állam hibáira és túlhatalmának veszélyeire, 

valamint elítéltre a marxizmust. 1937-ben megjelent Mit brennender Sorge c. körlevelében pedig elítélte a 

fajelméletet, fajgyűlöletet, a nemzetiszocialista egyház- és vallásellenességet. 

Fogalmak:  
általános választójog: Népképviseleti elvre épülő, minden arra jogosult számára a közügyekben és 

közhatalom gyakorlásában való részvétel lehetőségét biztosító alkotmányos alapjog, amelynek 

gyakorlásánál érvényesül az általánosság, egyenlőség, közvetlenség és titkosság alapelvei. 

tömegpárt: Olyan párt, amely lehetőleg minden állampolgárt igyekszik megnyerni magának, nyilvántartott 

tagsággal, kiépült szervezettel, közös ideológiával rendelkezik. 

fasizmus: Az I. világháború után Olaszországban keletkezett, Mussolini által vezetett mozgalom elnevezése, 

amely tagadta a demokráciát és a liberalizmust, korporatizmuson alapuló állam megteremtésére törekedett. 

korporatív állam: : Olyan állam, ahol a szigorú centralizáció nevében a munkáltatókat és a dolgozókat 

foglalkoztatási áganként kizárólagosan fogták össze. 

kisantant: Csehszlovákia, Románia, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság által létrehozott politikai és katonai 

szövetség, Franciaország erős támogatásával (1921). Célja a kialakult viszonyok fenntartása, a magyar 

revíziós törekvések megakadályozása és magyar támadás esetén egymás katonai segítése, a külpolitika 

összehangolása. 

Dawes-terv: Charles Dawes által kidolgozott terv, lényege a német fizetőképes kereslet helyreállítása. 

Ennek keretében Németország nagyarányú kölcsönöket kapott, amelyekből helyreállította a gazdaságot, így 

tudta garantálni a jóvátétel és a kölcsönök visszafizetését.  

pártállam: Olyan antidemokratikus politikai rendszer, amelyben a hatalmat birtokló egyetlen párt, úgy 

fonódik össze az államszervezettel, hogy fölötte ellenőrző befolyást gyakorol, így az önálló szervek 

elvesztik függetlenségüket. 

államosítás: A magántulajdon állami kisajátítása, állami tulajdonba vétele jogszabályi úton kártalanítással, 

vagy kisajátítással. 

kollektivizálás: Mezőgazdasági termelőszövetkezetek, állami gazdaságok létrehozása az egyéni 

parasztgazdaságok helyén a kommunista berendezkedésű országokban, ezt általában erőszakosan hozták 

létre. 

tervutasításos rendszer: Központi tervezésen alapuló gazdasági rendszer, amely a piac kiiktatásával jár, 

nem veszi figyelembe a gazdasági élet törvényszerűségeit, háttérbe szorítja az egyéni kezdeményezéséket. 

GULAG: A sztálini Szovjetunióban a kényszermunkatáborok és börtönök rendszerét összefogó szervezet, 

feladata a kényszermunka megszervezése és a foglyok ellátása. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Quadragesimo_anno


személyi kultusz: Egy adott vezető államilag irányított szolgai tisztelete, mértéktelen felmagasztalása. 

Döntéseit, rendelkezéseit kritika és bírálat nélkül fogadják el, az ellenállókkal, mint a nemzet ellenségeivel 

számolnak le. 

koncepciós per: Olyan bírósági eljárás, amely hamis vádak alapján, forgatókönyvszerűen zajlik, ítéletei már 

a per előtt megszületnek, résztvevői gyakran előre betanult szöveget mondanak el. 

ateizmus: Istentagadó, Istenben vagy istenekben való hit hiánya, elutasít minden természetfeletti dolgot, a 

halál utáni létezést. 

tőzsde: Értékpapírok-és áruk adás-vételére szolgáló intézmény, az üzletkötés célja lehet az áru fizikai 

birtoklása vagy a az árfolyam különbözet nyereségként való elérése. 

túltermelési válság: Tőkés piacgazdaságban a kereslet elégtelensége miatt bekövetkező általános termelés 

visszaesés, ezáltal eladhatatlan készletek felhalmozása. 

New Deal: Keynes gazdasági elméletét a gyakorlatba átültető gazdaságpolitika az USA-ban, amelyet 

Roosevelt vezetett be, célja a kereslet-kínálat egyensúlyának megteremtése, az állam beavatkozása 

közvetlenül a gazdaságba. 

totális diktatúra: Korlátlan diktatúra, olyan hatalmi rendszer, amely arra törekszik, hogy az élet minden 

területét felügyelje és irányítsa. 

tömegpropaganda: A tömegek fanatizálása (fellelkesítése), a közvélemény meggyőzése, a vélemények 

befolyásolása. 

nemzetiszocializmus: Németországban az I. világháború után kialakult faji alapokon álló, demokrácia, 

kommunista, liberalizmus ellenes eszmerendszer és politikai mozgalom, elméleti alapját Hitler fektette le a 

Mein Kampf c. munkájában, központi eleme a fajelmélet és az élettérelmélet. 

fajelmélet: Az emberfajták értékbeli egyenlőtlenségét és alá-fölé rendeltségét, a fejkeveredés káros voltát 

hirdető elmélet, hirdetői szerint a különböző emberfajták nem egyenlőek, egyesek uralkodásra, mások ezek 

kiszolgálására születtek. A 20.sz.-ban Hitler állami ideológiává tette a germán faj felsőbbrendűségére 

hivatkozva. 

zsidóüldözés: Zsidók ellen elkövetett erőszakos akciók. 

Führer: (vezér), Hitler vezetői címe és megszólítása. 

SS: Védőosztag, eredetileg Hitler testőrsége, majd a náci párt elitalakulata.  

Berlin-Róma tengely: A nemzetiszocialista Németország és a fasiszta Olaszország kölcsönös 

segítségnyújtási szerződése és szövetség kötése (1936), amelyben megegyeztek, hogy összehangolják 

külpolitikájukat. 

Anschluss: Ausztria és Németország egyesülése (1938.már.12-13), amikor a német hadsereg bevonult 

Ausztriába. 

tekintélyelvű állam: Olyan állam, ahol a hatalom egy ember kezében van, korlátozzák az alapvető 

szabadságjogokat, ellenőrzik a sajtót, megfélemlítik az ellenállókat, de nem jön létre totális állam, nincsenek 

tömegpártok és kötelező ideológia. 

erőszakmentes ellenállás: Tiltakozás egyik formája, amely elutasítja az erőszakot a társadalmi, gazdasági 

és politikai célok elérésére, helyette az oktatást, felvilágosítást, meggyőzést, állampolgári engedetlenséget 

(az adófizetés megtagadása, útlezárások), tartja megfelelőnek. 

konkordátum: Egy állam és a Szentszék kétoldalú megállapodása, mely a kapcsolatok egész körét rendezi 

tartós jelleggel. 

enciklika: Pápai körlevél, amelyben a pápa egy meghatározott témát dolgoz fel. 

magaskultúra (elitkultúra): A társadalom vezető rétegének szokásai, hagyományai és teljes ismerete a 

világról. 

tömegkultúra: A társadalom legszélesebb rétegei számára hozzáférhető kulturális javak összessége, 

amelynek elsődleges célja a szórakoztatás. 

Topográfia: Köztes-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, weimari köztársaság, Moszkva, 

Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék, Mandátumterületek, Korridor, Danzig, Memel-vidék, Wilna, Kelet-

Galícia, Belarusszia, Besszarábia, Ukrajna, Szilézia, Posen (Posnan) 

 

Magyarország a két világháború között 

Évszámok: 

1920: numerus clausus, földreform  

1921–31: Bethlen István miniszterelnöksége 

1927: pengő bevezetése  

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81llampolg%C3%A1ri_engedetlens%C3%A9g&action=edit&redlink=1


1932–1936: Gömbös Gyula miniszterelnöksége 

1938: Szent István-év 

1938. november 2.: az első bécsi döntés 

1939. március: Kárpátalja visszacsatolása 

Személyek:  
Teleki Pál: Politikus, földrajztudós, Magyarország miniszterelnöke kétszer (1920-1921 és 1939-1941). Első 

miniszterelnöksége idején fellépett a különítményesek ellen, elfogadtatta a rendtörvényt, a numerus clausust 

és a földtörvényt, az első király puccs után lemondott, ezután a magyar cserkészmozgalom vezetője lett. A 

békés revízió lehetőségét kereste és az elsők között ismerte fel a hitleri birodalom veszélyeit. Második 

miniszterelnöksége alatt Magyarország csatlakozott az antikomintern paktumhoz, kilépett a 

Népszövetségből, elfogadták a második zsidó törvényt. A II. Világháború kitörésekor megtagadta a német 

csapatok átszállítási kérelmét, a „fegyveres semlegesség” pártján állt, befogadta a lengyel menekülteket és 

Jugoszláviával örökbarátsági szerződést kötött. 

Bethlen István: Politikus, miniszterelnök (1921-1931). Meghiúsította a második királypuccsot, megegyezett 

a szociáldemokratákkal (Bethlen-Peyer paktum), erős kormánypártot hozott létre (Egységes Párt), szűkítette 

a választójogot, ujjászervezte a felsőházat, konszolidálta a gazdaságot, felállította a Magyar Nemzeti Bankot 

és bevezette a pengőt, a gazdasági világválság miatt mondott le, de politikai befolyását mindvégig 

megőrizte. A háború után a szovjetek elhurcolták, a Szovjetunióban halt meg. 

Klebelsberg Kunó: A Bethlen-kormány vallás-és közoktatási minisztere, az állami költségvetés jelentős 

részét biztosította az oktatásnak és a tudományos kutatásnak. Célja a nemzet erejének tartott középosztály 

megerősítése. Megreformálta a tanügyet, iskolarendszert, felállította a külföldi magyar intézetek sorát, 

ösztöndíjakat hozott létre. 

Gömbös Gyula: Politikus, miniszterelnök (1932-1936), programját a 95 pontos Nemzeti Munkatervben 

foglalta össze. Elősegítette az ország kilábalást a gazdasági válságból, de megpróbálta az olasz példa 

nyomán átalakítani az államhatalmat. Külpolitikában Olaszországgal és Németországgal is szövetséget 

keresett, de támogatta Ausztria függetlenségét is. A tekintélyelvű kormányzás megteremtésének kísérlete 

miatt szembekerült Horthyval is, leváltásától csak halála mentette meg. 

Imrédy Béla: Politikus, miniszterelnök (1938-1939), elfogadtatta az első zsidótörvényt. Németországi útja 

után mindinkább németbarát politikát folytatott, fontos pozícióba németbarát tisztviselőket ültetett, 

engedélyezte a magyarországi Volksbund tevékenységét, híveit egy tömegpártba próbálta szervezni, 

bevezette a cenzúrát és előkészítette a második zsidótörvényt és megpróbálta bevezetni a rendeleti úton való 

kormányzást (sikertelenül). Ekkor történt meg az első bécsi döntés, amely a Felvidék egy részének 

visszatérését eredményezte, bukását egyre jobban érvényesülő németbarátsága okozta. 

Szent-Györgyi Albert: Orvos, a szegedi egyetemen végzett kutatásokat. 1937-ben élettani Nobel-díjat 

kapott a C-vitaminnal folytatott kutatásaiért. Részt vett a kiugrás előkészítésében, 1947-től az USA-ban élt 

Fogalmak:  
konszolidáció: A fennálló gazdasági, politikai viszonyok átmeneti megingása utáni megerősítése, 

megszilárdítása, a válságos időszakok után a rendszer alapvető társadalmi változások nélküli helyreállítása. 

antiszemitizmus: Zsidóellenesség, vallási- és etnikai türelmetlenség illetve fajelmélet alapján a zsidók ellen 

szított gyűlölet. A 19. században megjelent a politikai antiszemitizmus, amely a megerősödött, 

asszimilálódott zsidókban látta a gazdasági és nemzetpolitikai problémákat. A 20. században a 

zsidótörvényekkel korlátozott jogait a nemzeti szocialista rasszista elmélete tette végzetessé. 

numerus clausus: (zártszám) Valamely intézménybe, testületbe bizonyos szempontok alapján felvehető 

személyek számának korlátozása. Magyarországon Teleki Pál első miniszterelnöksége alatt hozott törvény, 

amely megszabta a felsőoktatásban a hallgatók számát. Kimondta, hogy az egyetemen (felsőoktatásban) a 

hallgatók számát a nemzetiségi arányoknak kell megfeleltetni, elsősorban a zsidók jogait korlátozta és 1928-

ig volt érvényben. 

földreform: Az állam beavatkozása a földbirtok viszonyokba, amikor a nagybirtokokat részben vagy 

teljesen földarabolja és az így nyert területeket a földnélküli vagy kevés földdel rendelkezők között osztja 

szét. (pl.:Nagyatádi-Szabó István) 

népszövetségi kölcsön: A Nemzetek Szövetsége (Népszövetség) által nyújtott, Magyarország pénzügyi 

egyensúlyának helyreállítására folyósított gazdasági kölcsön. (kb. 200 millió arany korona). 

pengő: 1927 jan. 1-én bevezetett új fizetőeszköz Magyarországon, amely az egész Horthy-korszakban 

értékálló, jó fizetőeszköznek bizonyult. 

Magyar Nemzeti Bank: 1924-ben felállított önálló, magyar jegybank. 



irredentizmus: Az első világháború után a területi revíziós törekvések gyűjtőneve, Magyarországon a 

trianoni békeszerződésben elcsatolt területek visszacsatolását követelő politikai célkitűzés. 

kultúrfölény: Klebelsberg Kunó  kultúrpolitikájának egyik eleme, amely szerint a magyarok kultúrában,                                                                                                          

műveltségben a szomszédos népek felett állnak, a magyarság helyzetén csak a kultúra s szellemi 

felemelkedés segíthet. 

társadalombiztosítás: Társadalmi kockázatkötés, betegség- baleset és nyugdíjbiztosításra. Az ellátások 

fedezésére a biztosított és a foglalkoztató külön járulékot fizetnek. 

agrárolló: A mezőgazdasági és ipari termékek ára közötti aránytalan eltérés, amely a mezőgazdaság kárára 

jelentkezik. 

népi mozgalom: Paraszti származású írók, költők értelmiségiek mozgalma Magyarország 

demokratizálásáért. 

KALOT: Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete, (1938-1946) a földművesek és 

földmunkások egyleteit vagyoni helyzetre és vallásfelekezetre való tekintet nélkül összefogó országos 

szervezet. Célja az agrárifjúság szellemi, anyagi támogatása, összefogása és érdekvédelme. 

 népfőiskola: A népfőiskola a felnőttoktatás speciális intézménytípusa, célja a parasztfiatalság erkölcsi, 

szellemi és közösségi nevelése, élmény és tapasztalatszerzése, ahol nem a tanuláson van a hangsúly, 

nincsenek vizsgák, nem szerezhető végzettség és a részvétel is önkéntes. 

a nyilas mozgalom: Az 1930-as években megjelenő magyar szélső jobboldali pártok és mozgalmak 

gyűjtőneve, legjelentősebb szervezete a Szálasi Ferenc vezette Nyilaskeresztes Párt. Tömegei a 

kispolgárságból, valamint a proletár rétegekből, míg vezetői többnyire az úri középosztályból kerültek ki. 

nyílt szavazás: Olyan választási rendszer, ahol a szavazók nyíltan, nevük vállalásával adják le voksukat, ez 

a hatósági visszaélésekre alkalmat ad. 

titkos szavazás: Név nélküli, a szavazat tartalmának nyilvánosságra kerülése nélküli szavazási mód. 

zsidótörvény: Valamely ország zsidó lakosságát hátrányosan megkülönböztető, a gazdasági, társadalmi és a 

magánéletben szankciókkal sújtó törvények elnevezése. 

győri program: Darányi Kálmán miniszterelnök 1938 márc.-ban meghirdetett fegyverkezési programja, 

amelyet a hadsereg fejlesztésére, a haderő létszáménak emelésére, felszerelés korszerűsítésére illetve 

infrastrukturális beruházásokra szántak. 

első bécsi döntés: 1938 nov. 2-án német, olasz döntőbíráskodással meghozott döntés, amelynek értelmében 

visszakerült a Felvidék döntően magyarok lakta déli része. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja, Viharsarok, Balassagyarmat, Sopron 

 

A második világháború 

Évszámok:  
1939. augusztus 23.: szovjet-német megnemtámadási egyezmény 

1939. szeptember 1.: Németország megtámadja Lengyelországot, kitör a második világháború 

1941. június 22.: Németország megtámadja a Szovjetuniót 

1942: Midway-szigeteknél lezajlott ütközet, el-alameini csata 

1943: véget ér a sztálingrádi csata, a kurszki csata 

1944. június 6.: megkezdődik a szövetségesek normandiai partraszállása 

1945. február: jaltai konferencia 

1945. május 9.: az európai háború befejeződése 

1945. augusztus 6.: atomtámadás Hirosima ellen 

1945. szeptember 2. : Japán fegyverletételével véget ér a második világháború 

1940. augusztus 30. : a második bécsi döntés 

1941. április: magyar támadás Jugoszlávia ellen 

1941. június 26.: Kassa bombázása 

1942–1944 tavasza: Kállay Miklós miniszterelnöksége 

1943. január: doni katasztrófa 

1944. március 19.: németek megszállják Magyarországot 

1944. október 15.: Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas hatalomátvétel 

1944. december 21.: Debrecenben összeül az Ideiglenes Nemzetgyűlés 

1945. április: Magyarország felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet megszállás kezdete, a háború vége 

Magyarországon 

Személyek:  



Churchill: Angol miniszterelnök (1940-1945 május). Megszervezte és irányította Anglia védelmét a német 

légi támadások ellen. 1941-ben szövetséget kötött a Szovjetunióval, majd az USA-val közösen kiadták az 

Atlanti Chartát és ezekkel az országokkal szövetségben megnyerte a II. világháborút. Részt vett a teheráni, 

jaltai konferencián, Sztálinnal megegyezett a háború utáni határokról és befolyási övezetekről. 1945-ben a 

választásokon vereséget szenvedett. 1946-ban mondta el fultoni beszédét, amelyben előre vetítette a 

hidegháborút, 1951 és 1955 között ismét miniszterelnök lett, ekkor az USA-val törekedett szoros 

együttműködésre. 

Rommel: Német tábornok, részt vett Franciaország lerohanásában, majd Észak-Afrikában a német-olasz 

hadsereg főparancsnoka volt (Afrikacorps). Sikeres hadműveleteket folytatott az szövetségesek ellen, de 

1942-ben El-Alamei-nél vereséget szenvedett. A hitleri merénylet után (1944 júl.) öngyilkos lett  

Montgomery: Angol tábornok, az észak-afrikai hadsereg élén legyőzte Rommelt. Majd részt vett a szicíliai 

és a normandiai partraszállás előkészítésében és végrehajtásában, az ardenneki csatában visszaverte a 

németeket, a II. világháború után a NATO európai szövetséges haderők főparancsnok helyettese lett. 

Zsukov: Szovjet marsall a II. világháború egyik legtehetségesebb szovjet főtisztje, részt vett Sztálingrád 

felszabadításában, Berlin elfoglalásában majd a Németországot megszálló szovjet haderő főparancsnoka lett. 

Eisenhower: Amerikai tábornok az USA elnöke (1953-1961), 1942-1943-ban észak-afrikai majd 1944-

1945-ben a nyugat-európai szövetséges haderők főparancsnoka, vezetése alatt hajtották végre a normandiai 

partraszállást. 

De Gaulle: Francia tábornok, miniszterelnök (1959-1969), a II. világháború alatt a francia ellenállás 

vezetője, tevékenységének is köszönhető, hogy Franciaország egyenrangú félként vett részt a német 

kapitulációt követő megszállásban. A háború után egy ideig visszavonult, majd erős államot teremtett, ő volt 

az első közvetlenül megválasztott elnöke Franciaországnak. 

Bárdossy László: Magyarország miniszterelnöke (1941 ápr.–1942 márc.), csatlakozott a felbomlottnak 

tekintett Jugoszlávia elleni német hadjárathoz, amelynek következtében visszakerültek a déli területek 

Magyarországhoz. Miniszterelnöksége idején került hadi állapotba Magyarország a 

Szovjetunióval, hozzájárult a 2. Magyar Hadsereg frontra küldéséhez és nevéhez köthető a 3. zsidótörvény 

bevezetése. A háború után a népbíróság halálra ítélte, mint háborús bűnöst. 

Kállay Miklós: Magyarország miniszterelnöke (1942 márc. 1944 márc.), megpróbálta lazítani a 

Németországgal fennálló köteléket és felvenni a kapcsolatot a nyugati szövetségesekkel, aminek 

következtében Magyarország ideiglenes fegyverszüneti megállapodást kötött, ez azonban a német 

megszállás miatt nem lépett érvénybe. A háború után Olaszországban és az USA-ban élt. 

Szálasi Ferenc: A nyilas mozgalom vezére, nemzetvezető miniszterelnök (1944 okt. -1945 máj.), a háború 

előtt többször ült börtönben, majd német támogatással megalapította a Nyilaskeresztes Pártot. A sikertelen 

kiugrási kísérlet után Horthy német nyomásra kinevezte miniszterelnöknek, az államfői jogokat is magához 

vonta, totális katonai gazdasági mozgósítást rendelt el, irányította a nyilas terrort. A szovjetek elől egyre 

nyugatabbra szorult, majd amerikai fogságba esett, a háború után mint háborús bűnöst kivégezték. 

Wallenberg: Svéd diplomata, a II. világháború alatt több ezer zsidót mentett meg a deportálástól. A 

szovjetek a Szovjetunióba hurcolták, ott is halt meg. 

XII. Piusz: Pápa (1939-1958), elsődleges céljának a békét tekintette. A II. világháborúban igyekezett 

mindent megtenni a zsidókért, amit csak diplomáciai, gazdasági, és erkölcsi értelemben lehetett. A háború 

után elítélte a német nép kollektív bűnösségét, és a kommunizmussal szemben is merev, elutasító álláspontra 

helyezkedett. Jelentős újításokat vitt véghez az egyház belső életében is, elsősorban a Mária-tiszteletet 

mélyítette el. Az 1956-os forradalom után többször is felszólalt a magyarok mellett. 

Angelo Rotta nuncius: 1930-tól Budapesten pápai követ, Magyarország német megszállása után a 

diplomáciai zsidóvédő akciók egyik irányítója. Többször tiltakozott személyesen a zsidók megbélyegzése, a 

gettóba zárások, a deportálások ellen. A háború után a szovjetek kiutasították az országból. 

Esterházy János (1901-1957): A felvidéki magyarság legjelentősebb mártír politikusa, boldoggá avatásra 

felterjesztett. Az Egyesült Magyar párt elnöke. A szlovák parlamentben a magyarság jogaiért is föllépett, 

ahol ő volt az egyetlen magyar képviselő. Esterházy, mint a szlovák parlament képviselője, 1942. május 15-

én a 68/1942-es törvény szavazásakor tartózkodott a szavazástól, ami a zsidóság kitelepítéséről szólt. 

Apor Vilmos: megyéspüspök, vértanú. 1941. január 21-én nevezték ki győri püspökké. Félelmet nem 

ismerve pártfogolta az üldözötteket és az internáltakat. Tiltakozott a zsidóüldözés ellen, beadványokkal 

fordult a nyilas vezetőséghez. Győr megkímélése érdekében közbenjárt a német hadvezetőségnél. 1945 

nagyhetében kb. 200 menekültről gondoskodott a püspökvár pincéjében. Nagypénteken, amikor 



védelmükben föllépett, egy orosz katona lelőtte. Hosszú szenvedés után, 1945. április 2-án, húsvét hétfőn 

halt vértanúhalált. 1997. szeptember 9-én II. János Pál pápa boldoggá avatta. 

Fogalmak:  
háromhatalmi egyezmény: Németország, Olaszország, Japán szövetségre lépése és kölcsönös gazdasági, 

politikai és katonai segítségnyújtási egyezménye, illetve az érdekszférák elhatárolása. 

tengelyhatalmak: A náci Németország és a fasiszta Olaszország szövetsége, majd a német szövetségi 

rendszerhez tartozó államok elnevezése a II. világháborúban. Elsősorban Németországra, Olaszországra és 

Japánra használták, de minden más államot is ide sorolnak, amelyek ezen szövetségi rendszerhez 

csatlakoztak. 

koncentrációs tábor: Olyan nácik által létrehozott internáló és kényszermunkatábor, ahol a zsidók és más a 

nácik ellenségének számító emberek megsemmisítésére törekedtek. 

megsemmisítő tábor: A náci Németországban, illetve az általa megszállt területeken létrehozott 

koncentrációs táborok közül azok, amelyekben a zsidóság nagyipari módszerekkel történő pusztítása folyt. 

népirtás: Emberiség elleni bűncselekmény, amelynek értelmében valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási 

csoport ellen elkövetett cselekmény, amely a csoport részleges vagy teljes megsemmisítésére tör. 

emberirtás: Emberek vagy ember csoportok szervezett kiirtása. 

holokauszt: (soá,”égő áldozat”) Az izraelita vallásuk és származásuk miatt zsidónak minősített személyek 

fizikai megsemmisítése a német birodalomban a II. világháború idején. 

partizán: (gerilla) A megszálló erőkkel, illetve a velük együttműködők ellen harcolók, akik kisebb-nagyobb 

szervezett csoportokban hajtják végre az ellenséget bénító akcióikat. A II. világháború idején a német 

megszállók ellen főleg Jugoszláviában és a Szovjetunióban bontakozott ki ilyen nagyobb mozgalom. 

totális háború: Olyan hadviselés, amikor a hadban álló országok minden erőforrásukat (anyagi, emberi, 

gazdasági) a minél teljesebb mozgósításra fordítják, a polgári lakosság is alá rendelődik teljesen a háborús 

céloknak. 

furcsa háború: A II. világháború kezdeti szakasza (1939 szept. 1940 ápr.), amikor a nyugati fronton a 

hadüzenetek elküldése ellenére harci cselekményre nem került sor. 

hadigazdaság: Háborús készülődés illetve háború idején a hadviselés szolgálatába állított gazdaság, ennek 

érdekében fokozták a hadiipari termelést, központosították a gazdaság irányítását 

nyílt város: Olyan város, ahol a védekezők kinyilvánítják, hogy felhagynak a védekezéssel, a támadók 

pedig fegyveres harc nélkül vonulnak be. Célja a város történelmi értékeinek megmentése és a civil lakosság 

megóvása. 

Vörös Hadsereg: A Szovjetunió hadseregének elnevezése illetve a Magyar Tanácsköztársaság idején 

felállított magyar haderő neve. 

antifasiszta koalíció: A II. világháborúban győztes szövetséges hatalmak elnevezése. 

fegyveres semlegesség: Teleki Pál vezette magyar kormány hivatalos politikája a II. világháború 

kitörésekor, lényege, hogy Magyarországnak készenlétben kell állnia, fel kell fegyverkeznie és meg kell 

őriznie a magyar haderőt a háború végéig, nem szabad belépni a háborúba, mert annak kimenetele kétséges, 

az elképzelés Magyarország hadba lépésével kudarcot vallott. 

második bécsi döntés: 1940. aug. 30-án német, olasz döntő bíráskodás eredményeként meghozott döntés, 

amely során Magyarország megkapta Észak-Erdélyt és a Székelyföldet, de Dél-Erdély román kézen maradt. 

„hintapolitika”: Két ellenséges hatalmi csoport között ingadozva képviselni az ország érdekeit. 

Magyarországon ez a II. világháború alatt ez a Kállay- kormányhoz köthető. 

gettó: A náci Németország által a megszállt területeken létrehozott zárt településrészek, amelyeket a zsidók 

számára kényszerlakhelyként jelöltek ki. Sokszor fallal elkerítették, fegyveresen őrizték és nem volt szabad 

a ki-és bejárás. 

deportálás: Az állam biztonsága szempontjából veszélyes vagy annak nyilvánított személyek vagy 

csoportok idegen országba vagy gyűjtőtáborba kényszerítése, telepítése, elhurcolása. 

munkaszolgálat: Valamilyen szempontból fegyveres szolgálatra, katonai célokra való felhasználása 

embereknek. 

hadifogság: Az ellenséghez került foglyok fogva tartása, hadi foglyok helyzete, állapota. 

kiugrási kísérlet: Magyarország háborúból való kilépésének, és a fegyverszünet megkötésének kísérlete, 

amelyet 1944 okt.15-én jelentett be Horthy és sikertelenül végződött. 

malenkij robot: („kis munka”) A szovjetek által kényszermunkára hurcolt emberek, akiket a 

Szovjetunióban dolgoztattak, sokan soha nem tértek haza közülük. 



Topográfia: Leningrád, Moszkva, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, Kurszk, Auschwitz, 

Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, Újvidék, Kamenyec-Podolszkij, Katyń, Voronyezs, Don-kanyar, 

Délvidék és Észak-Erdély, Balatonboglár, Teherán 

 

 

 

 


