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Európa

Kronológia

Magyarország
Amerika, Ausztrália

és ÓceániaAfrikaÁzsia
1944 Német csapatok szállják meg 
az országot (márc. 19.). Megkez-
dődik a vidéki zsidóság deportálá-
sa a náci megsemmisítő táborokba 
(ápr.). Horthy leállítja a budapesti 
zsidóság deportálását (júl.). Horthy 
bejelenti a háborúból való kilépést 
(okt. 15.). Nyilas hatalomátvétel 
(okt. 16.). Debrecenben összeül az 
ideiglenes nemzetgyűlés (dec. 21.).

1945 1944–1945 telén a Délvidék-
re bevonuló jugoszláv partizánala-
kulatok mintegy 40 ezer magyart 
mészárolnak le.
A szovjet csapatok elfoglalják Pes-
tet (jan. 18.), majd Budát (febr. 
13.). Az ország felszabadítása a 
náci uralom alól, a szovjet meg-
szállás kezdete, a háború vége 
Magyarországon (ápr. első fele). 
Földosztás (márc.).
A parlamenti választásokon a Füg-
getlen Kisgazdapárt megszerzi a 
szavazatok 57%-át (nov. 4.).

1946 Megszűnik a királyság, az új 
államforma a köztársaság (febr. 1.).
Megindul a német nemzetiségű 
magyar állampolgárok kitelepítése 
Németországba (febr.). Lakosság-
csere-egyezmény Magyarország 
és Csehszlovákia között (febr. 27.).
A forint bevezetése (aug. 1.).

1947 Párizsban a szövetségesek 
aláírják a békeszerződést Magyar-
országgal (febr. 10.). A kék cédulás 
országgyűlési választásokon a Ma-
gyar Kommunista Párt szerzi meg 
a legtöbb mandátumot (aug. 31.).

1948 A Magyar Kommunista Párt 
és a Szociáldemokrata Párt ki-
mondja az egyesülést, létrejön a 
Magyar Dolgozók Pártja. A nyílt 
kommunista diktatúra kezdete, az 
egyházi iskolák államosítása.

1949 A kommunista alkotmány 
bevezetése, a Mindszenty- és a 
Rajk-per. Kivégzik Rajk Lászlót és 
társait.

1950 A szerzetesrendek feloszlatá-
sa, a tanácsrendszer létrejötte.

1952 Rákosi Mátyás lesz a minisz-
tertanács elnöke (→ 1953).

1953 Nagy Imre alakít kormányt.

1955 Az országgyűlés felmenti 
Nagy Imrét, megalakul a Hegedűs-
kormány (→ 1956).

1956 A fennálló rendszer elleni elé-
gedetlenség forradalom kirobbaná-
sához vezet Budapesten (okt. 23.). 
Nagy Imre lesz a miniszterelnök 
(okt. 24.), a forradalom győzelme 
(okt 28). Magyarország kilép a Var-
sói Szerződésből (nov. 1.). Szovjet 
csapatok vérbe fojtják a forradal-
mat (nov. 4.). Kádár János veze-
tésével Moszkvához hű kormány 
alakul (nov. 4.).

1957 Megkezdődnek a televízió-
adások.

1958 Kivégzik Nagy Imrét 
(jún. 16.).

1944 Rooseveltet negyedszer vá-
lasztják az Amerikai Egyesült Álla-
mok elnökévé (→ 1945).

1945 Meghal Roosevelt, az Ame-
rikai Egyesült Államok elnöke. 
Utódja Truman lesz (→ 1948). 
Nemzetközi konferencia San Fran-
ciscóban, ahol elfogadják az Egye-
sült Nemzetek Szervezetének 
(ENSZ) alapokmányát.

1946 Az argentin elnökválasztást 
Perón nyeri meg. (→ 1955).

1947 A Truman-doktrína meghir-
detése (a hidegháború kezdete). 
Az Amerikai Egyesült Államok 
meghirdeti az európai helyreállítási 
programot, az ún. Marshall-tervet.

1948 Trumant választják az Ame-
rikai Egyesült Államok elnökévé. 
(1952-ben Eisenhower követi, aki 
1960-ig tölti be az elnöki tisztet.)

1955 Argentínában katonai puccs 
megdönti Perón elnök hatalmát.

1956 Felkelés kezdődik Kubában 
a Batista-rendszer ellen (→ 1959).

1959 Kubában győz a Fidel Castro 
vezette forradalom. Eisenhower 
amerikai és Hruscsov szovjet ve-
zető Camp David-i megbeszélése 
az enyhülési politika kezdete.

1947 Malgas felkelés Madagasz-
káron a francia uralom ellen.

1951 Líbia független királysággá 
válik.

1952–1956 A Mau-Mau felkelés 
Kenyában a brit uralom ellen.

1954 Fegyveres felkelés kezdődik 
Algériában a francia uralom ellen 
(→ 1962).

1956 Egyiptom bejelenti a Szue-
zi-csatorna államosítását, kitör a 
szuezi válság, brit–francia-izraeli 
támadás Egyiptom ellen.

1957 Ghána az első önálló fekete-
afrikai ország.

1944 A Fülöp-szigeteknél vívott 
tengeri csatában a japán fl otta 
megsemmisítő vereséget szenved 
az amerikaiaktól (okt. 23–26.).

1945 Az amerikaiak partra száll-
nak Okinava szigetén (ápr. 1.). 
Amerikai atomtámadás Hiroshima 
ellen (aug. 6.). A Szovjetunió hadat 
üzen Japánnak (aug. 8.), elfoglalja 
Mandzsúriát, Észak-Koreát, Dél-
Szahalint és a Kuril-szigeteket.  
Az amerikaiak újabb atombombát 
dobnak le, ezúttal Nagasakira 
(aug. 9.). Japán aláírja a fegyver-
szünetet (szept. 2.). Polgárhá-
ború kezdődik Kínában (okt. 11.) 
(→ 1949).

1946 Háború kezdődik Vietnam-
ban a franciák ellen (→ 1954).

1947 India elnyeri függetlenségét 
Nagy-Britanniától.

1948 Meggyilkolják Mahatma 
Gandhit, az indiai függetlenségi 
mozgalom vezetőjét. (jan. 30.). Az 
ENSZ Palesztina területét felosztja 
a zsidók és az arabok között. Az 
ennek nyomán május 14-én kikiál-
tott Izrael Államot több arab ország 
megtámadja. Korea területén két 
állam jön létre (szept.).

1949 A Mao Ce-tung vezette kom-
munisták győzelmével ér véget a 
polgárháború Kínában. A Csang 
Kaj-sek vezette Nemzeti Párt (Ku-
omintang) egységei Tajvan szige-
tére vonulnak vissza (→ 1950). 
Kína népköztársaság lesz.

1950 Tajvan szigetén létrejön a Kí-
nai Köztársaság.
Megkezdődik a koreai háború, 
1953-ban ér véget.

1954 A francia csapatok döntő ve-
reséget szenvednek Vietnamban. 
Vietnamot a 17. szélességi fok 
mentén kettéosztják.

1959 Kína megszállja Tibetet. A 
dalai láma Indiába menekül.

1944 Normandiában megkezdődik 
a szövetségesek partraszállása 
(jún. 6.). Felkelés robban ki Var-
sóban a németek ellen (aug. 1.). 
Románia átáll a szövetségesek 
oldalára (aug. 23.). Német ellentá-
madás az Ardennekben (Belgium), 
amely kudarccal végződik.

1945 A szövetségesek jaltai kon-
ferenciája (febr. 4–11.). A szovjet 
hadsereg elfoglalja Berlint (máj. 
2.). Befejeződik a II. világháború 
Európában (máj. 9.). A potsdami 
konferencián a szövetségesek 
sorsdöntő határozatokat hoznak 
Németország és Európa jövőjéről 
(júl. 17–aug. 2.) Megkezdődik a 
nürnbergi per (nov. 14.) (→ 1946).
Kárpátalja a visszaállított Cseh-
szlovákiától a Szovjetunióhoz ke-
rül. A II. világháborúnak mintegy 
20–25 millió katona és 40–45 millió 
civil (köztük 6 millió európai zsidó) 
esik áldozatul.

1946 Nürnbergben 12 háborús fő-
bűnöst halálra ítélnek (szept. 20.).

1947 A szövetségesek Párizsban 
aláírják a békét Olaszországgal, 
Finnországgal, Magyarországgal, 
Romániával és Bulgáriával (febr. 
10.).

1948 A berlini blokád kezdete 
(→ 1949).
Jugoszlávia Tito vezetésével szakít 
a Szovjetunióval.
A Szovjetunió atomnagyhatalom-
má válik.

1949 Megalakul a KGST, a Kölcsö-
nös Gazdasági Segítség Tanácsa. 
Megalakul a NATO, az Észak-at-
lanti Szerződés Szervezete. Vé-
get ér a berlini blokád. A szovjet 
megszállási zónában megalakul a 
Német Demokratikus Köztársaság 
(NDK). A Német Szövetségi Köz-
társaság (NSZK) létrejötte.

1953 Meghal Sztálin.
Felkelés az NDK-ban (jún. 17.), a 
szovjet csapatok leverik.

1955 Hét ún. szocialista ország 
létrehozza a Varsói Szerződés ka-
tonai szövetségét. (→ 1991).
Ausztria független, semleges ál-
lam.

1956 Az SZKP XX. kongresszusán 
Hruscsov szakít a sztálinizmussal. 
Sztrájk és felkelés a lengyelországi 
Poznańban.

1957 Hat nyugat-európai ország 
létrehozza az EGK-t, az Európai 
Gazdasági Közösséget.

134-152 KOTA 2015 Kronologia 150601.indd   149134-152 KOTA 2015 Kronologia 150601.indd   149 2015.06.04.   14:19:142015.06.04.   14:19:14


