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Időszaka, szakaszai

 1939. szeptember 1.: a II. világháború kitörése, Lengyelország lerohanása

 1939-1941: a tengelyhatalmak sikerei

 1942-1943: a fordulat éve

 1944-1945: a szövetségesek győzelme

 1945. május 9.: az európai harcok vége (a győzelem napja)

 1945. szeptember 2.: Japán leteszi a fegyvert: a II. világháború vége



A háború előzményei

1. Olaszország megerősödése
2. Hitler hatalomra jutása
3. Elégedetlen győztesek és vesztesek
4. A tengelyhatalmak szövetsége
5. A világháború főpróbája: 1936-39:    

A spanyol polgárháború 



A háború kirobbanása

• 1935: népszavazás a Saar-vidékről Hitler 
csapatainak „felügyelete mellett sikerül a 
terület visszaszerzése

• 1936: a Rajna-vidék remilitarizálása (katonai
megszállása)

• 1938: Anschluss: Németország egyesül
Ausztriával

• 1938: müncheni szerződés: Csehszlovákia
feldarabolása, újabb területek megszállása

• Molotov-Ribbentrop paktum
• 1939. szeptember 1. Lengyelország

lerohanása



A Tengelyhatalmak sikerei (1939-41) 

• Az északi hadjárat (1940 tavasz)
• Franciaország elfoglalása (1940 nyara) 
• Az angliai csata (1940 nyár – 1941 nyár) 

Churchill: „Nem ígérhetek mást csak vért, 
erőfeszítést, verítéket és könnyeket”.

• Olaszország kínszenvedései (1941 tavasz), 
német segítséggel Görögország és Jugoszlávia
megszállása

• Japán belépése a háborúba (1941 december
7.) Pearl Harbor



A szövetségesek győzelmei (1943-45) 

• Csendes-óceán: Midway-
szigetek (1942. június) Japán
visszaszorítása

• Észak-Afrika: El-Alamein (1942. 
október) Montrgomery legyőzi
Rommelt

• Európa: Sztálingrád (1942. 
augusztus – 1943. február) 
Paulus leteszi a fegyvert



A fordulat évei és a háború vége (1942-43-1945)

• Antifasiszta koalíció: A II. világháború idején megalakult szövetség, amely a fasizmus
elleni harcra különböző politikai berendezkedésű országokat tömörített. Vezető
hatalmai a Szovjetunió, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok volt.

• A szövetségesek konferenciái: Casablanca (1943), Teherán (1943), Jalta (1945), 
Potsdam (1945)

• Olaszország kiiktatása (1943) Az el-alameini győzelem után a szövetségesek partra
szálltak Olaszország déli részén. A szövetségesek fokozatosan elfoglalták az „olasz
csizmát”, az előrehaladás lassú tempója miatt ez a hadművelet a „csigaoffenzíva” 
nevet kapta. 
Németország legyőzése (1943-45) három nagy lépésben: 1. 1943: A kurszki csata , 2. 
1944. június 6.: a normandiai (É-Franciaország) partraszállás (D-nap), 3. 1945. május 9.: 
A győzelem napja

• Japán kapitulációja (1943-45)



Magyarország a II. világháborúban

• A semlegesség időszaka 1939-1941

• Belépés a háborúba 1941. június 27.

• Harc a tengelyhatalmak oldalán 1941-
1945

• Magyar miniszterelnökök a II. 
világháború alatt: Imrédy Béla, Teleki
Pál, Bárdossy László, Kállay Miklós, 
Sztójay Döme, Lakatos Géza, Szálasi
Ferenc



A hidegháború időszaka (1947-1991)

• Fegyveres konfliktusok: Koreai háború: 
1950. június 25. – 1953. július 27., 
Vietnámi háború 1965-1973

• Kubai rakétaválság 1962. okt. 16. –
1962. okt. 28.

• Reagan: csillagháborús tervek

• Szovjetunió felbomlása 1990-1991
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