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1) Olvasd el figyelmesen a szöveget! 

2) Húzd alá ceruzával azokat a szavakat, amelyeknek a jelentése nem 

világos! 

3) Húzd alá tollal a korhoz kapcsolódó történelmi szakkifejezéseket!  

4) Keresd ki a szavak értelmezését a tankönyvedből, vagy egy történelmi 

fogalomtárból! Kislexikont az interneten is találsz. 

5) Próbáld meg saját szavaiddal leírni a jelentését! 

 

 

Diktatúrák a két világháború között 

 

Totális diktatúrának nevezzük az olyan államhatalmat, amely a politikai szférán 

kívül, a társadalom és az egyének minden tevékenységét, megnyilvánulását az 

ellenőrzése alatt tartja. A két világháború között három ilyen rendszer jött 

létre: az olasz fasizmus, a német nemzeti szocializmus és a szovjet-orosz 

kommunizmus.  

A tömegekre támaszkodó, de felettük uralkodó hatalom, a demokrácia alapjait 

mindig is nélkülöző országban könnyen volt megvalósítható.   

A hatalom megszerzésének alapfeltétele volt az addig uralkodó rendszerekből, 

pártokból való kiábrándulás. Ebben nagy szerepe volt a háborúnak és a 

nemzeti önérzetet sértő békéknek. A háborús nélkülözések fokozták az 

emberek elkeseredettséget, s mivel a kilábalás hosszú éveket vett igénybe, 

ezalatt a demagóg erők könnyen tehettek szert ismertségre. A nagy sikereiket 

azonban csak a gazdasági válság után érik el. 

 Mit, milyen sorrendben, hogyan? 
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Több országban fontos szerepet kapott az államalkotó nemzet és a 

kisebbségek szembenállása, ahol a belső ellenséggel való állandó fenyegetés 

az erős állam kiépítését könnyen elfogadhatóvá tette a tömegek számára.  

A diktatúrák kiépítésének egyik előfeltétele volt a modern tömegdemokrácia 

megjelenése. A tömegek aktív részvétele a politikában – az egyre szélesedő 

választójog birtokában – új módszerek és programok bevezetését követelte 

meg. Olyan elképzelésekkel kellett kiállni a pártoknak, melyek minél szélesebb 

tömegek számára jelentettek vonzerőt. Így gyakran hangzottak el egymásnak 

ellentmondó ígéretek, hogy minden réteg megtalálhassa azt, ami számára 

fontos volt.  

A parlamentek a korábbi időszakhoz képest jelentős változáson mentek 

keresztül. A hagyományos politikai erők mellett sok kis párt került be, s mivel 

így a tiszta parlamenti többség kialakulására csak ritkán került sor, ezeknek a 

kis csoportoknak a politikai szerepe felértékelődött. Irányváltásaik 

kiszámíthatatlanná tették a parlamentáris rendszert. Sokan egy „erős ember” 

megjelenésében látták a megoldást. A propaganda megnövekedett szerepe is 

szükségessé tette, hogy markáns vezetők jelenjenek meg a pártok, 

mozgalmak élén. Az ő személyiségük gyakran a tömegek fölé nőtt, 

alkalmanként mitikus figuraként tisztelték őket.  

A kiépült diktatúrákat erős központi vezérlés jellemezte. Az ellenzéket 

felszámolták, a sajtószabadságot korlátozták, az állam mindenre kiterjedő 

ellenőrzési szerepével semmibe vették az egyéni jogokat.  

Mindhárom jellemzője volt az egypártrendszer, a vezér-elv, a társadalom teljes 

ellenőrzésének megvalósítására tett intézkedések, így a cenzúra, 

vallásellenesség, a kötelező jelképhasználat, a propaganda, a terror. 
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A gazdaság fejlesztésében az állam kiemelkedő szerepet játszott, megszabta 

az irányokat. Míg a Szovjetunióban ezt a magántulajdon megszüntetésével 

érték el, addig a másik két diktatúrában megőrizték a magántulajdont. 


