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A műfaj történeti előzményei 

• Plutarkhosz: Bioi paralelloi – 

Párhuzamos életrajzok 

• Fekete-fehér sorozat 

 

• A két személyiség kiválasztásának 

indoklása 



• Kérdés 

• Milyen hasonlóságok és különbségek 

figyelhetőek meg az általam választott két 

személyiség; Joseph Kasavubu és Ahmed 

Ben Bella között?  

• Módszer 

•  Összehasonlító történeti elemzés 



Joseph Kasavubu 

 • Születési helye, ideje, 

gyermekkora 



Ahmed Ben Bella 

• Születési helye, ideje, 

gyermekkora 

• Iskolái, tanulmányai 



Joseph Kasavubu  

• Iskolái, tanulmányai 

• Politikai aktivitásának 

kezdete, az ABAKO 

• Bebörtönzése 



Ahmed Ben Bella 

• Politikai aktivitásának kezdete  

• a PPA, Parti du peuple algérien tagja, 1937 

• A II. világháborúban harcolt 

• Az Organisation Spéciale vezetője, 1949 

• Első bebörtönzése 1950-1952 

• A felkelés előkészítése 1952-től Kairóban 

• Második bebörtönzése 1956-1962 



Joseph Kasavubu 

• Kongó első köztársasági elnöke (1960-1965) 

• „9 órakor megérkezett Baudouin király Kasavubu új 

köztársasági elnökkel és az egész minisztériummal. (…)  

• A király után a köztársasági elnök Kasavubu /kb. 50 éves/ 

szólalt fel. Felszólalása színtelen jelentéktelen volt. 

Kijelentette, hogy a király javaslatait elfogadja. (…)  

• Az ülés után a köztársasági elnök külön teremben 

egyenként fogadta a külföldi delegációk vezetőit, 

mindenkivel elbeszélgetett kb. 5-6 percig.” Szijártó Lajos 

nagykövet beszámolója 



A függetlenség első évfordulója 



Ahmed Ben Bella 

• Algéria első köztársasági elnöke (1963-

1965) 

• Bumedien 1965-ös katonai puccsa 

• Harmadik bebörtönzése, házi őrizet 1980-ig 

• Az emigráció évei (Franciaország, 

Svájc) 

• Visszatérés Algériába 



Konklúzió I. 

• Hasonlóságok és különbségek 
• Mindkét politikus hazája dekolonizációjáért, a 

függetlenségért küzdött. 

• Mindkét köztársasági elnököt vértelen katonai 
puccsal távolították el a hatalomból. A dekolonizációt 
követő években ez mind Észak-Afrikára, mind a 
szubszaharai Afrikára jellemző volt. 

• Mindkét személyiség közvetlen tapasztalatokat 
gyűjthetett a zárt közösségek belső struktúrájáról és 
mindennapi életéről, hiszen mindketten megjárták az 
áristont. 

 



Konklúzió II. 

• Kasavubu politikai gondolkodásmódját, s ezáltal 

célkitűzéseit nagyban befolyásolta etnikai nacionalizmusa, 

tribalizmusa, szeparatista elképzelései. 

• Ben Bella – az arab nacionalizmus szolgáltatta ideológia 

hatására – egységes nemzetállamban gondolkodott. 

• Míg Kasavubunak a köztársasági elnökké válásáig vezető 

út viszonylag erőszakmentes körülmények között zajlott, 

ezzel szemben teljes köztársasági elnöki időszakát a 

nemzetközi, hidegháborús válsággá szélesedő, véres 

polgárháború határozta meg. 



Konklúzió III. 

• Ben Bella karrierjében ennek az ellentéte figyelhető meg. 

A különösen véres algériai háború közel 8 éve után egy 

békés időszak következett országa életében. 



• Köszönöm a figyelmüket! 


