
VIIIB istorie 27.04.2020 
 
Román hozzájárulások a tudomány és technika fejlődéséhez 
 
A XIX. század végén és a XX. század elején fontos felfedezéseket tettek a 
következő területeken: 
- matematika és fizika: Spiru Haret, Gheorghe Ţiţeica, Traian Lalescu 
- geológia: Grigore Cobălcescu şi Gheorghe Munteanu-Murgoci 
- ásványtan: Gheorghe Vâlsan, Simion Mehedinţi 
- kémia: Petru Poni 
- orvostudomány: Carol Davila, Victor Babeş, Ion Cantacuzino és Gheorghe 
Marinescu 
- biológia: Grigore Antipa, Emil Racoviţă 
- bioszpeológia: Ion Ionescu de la Brad, P. S. Aurelian 
- történelem: Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, A. D. Xenopol, Nicolae 
Iorga 
- nyelvészet: B. P. Haşdeu, Ovid Densuşianu, Sextil Puşcariu 
- technikai fejlesztések: Anghel Saligny (Cernavodă-i vasúti híd), Traian Vuia 
(olyan repülőgépet épített, mellyel a világon az elsők között sikerült repülnie), 
Aurel Vlaicu (csak fémből repülőgépet készített), Henri Coandă (első sugárhajtású 
repülőgép), Gogu Constantinescu (mozgás-összehangolás). 
 
ROMÁNIA DEMOKRÁCIA ÉS TOTALITARIZMUS KÖZÖTT 
 
Románia a Nagy Egyesülés után 
 
Románia új területi szerkezete 
Az 1918-as egyesülés jelentős területi, gazdasági és demográfiai változásokat 
hozott a román társadalom életébe. 
Terület: 295 049 km2.  
Lakosok: 16 300 000. 
Az ország megművelhető területei megkétszereződtek. Megnőtt a vasútvonalak 
száma, az iparosodás és a városiasodás mértéke. 
1918: általános választójog bevezetése (férfiaknak). 
1920-1921: földreform. 
1923: demokratikus alkotmány. 
 
Gazdaság a két világháború között 
A mezőgazdaság maradt a gazdaság legfontosabb ágazata. 



Az 1921-es földreform eredményeként 1,4 millió paraszt közel 6 millió hektár 
földet kapott. Románia a kisbirtokosok országa lett, de a földbirtokok 
felaprózódása gátolta a mezőgazdaság modernizációját. Az ipar folyamatosan 
fejlődött, főleg a liberális kormányok idején. 
A gazdasági válság (1929-1933) átmenetileg megszakította ezt a fejlődést. 1932-
ben Romániában 300 000 munkanélküli volt. 
1934-1938 között megkezdődött a gazdaság fokozatos helyreállása. 1938-ban volt 
a legmagasabb a termelés a két világháború közötti időszakban: 

- kőolaj – VI. hely a világon, I. hely Európában 
- földgázok és arany – II. hely Európában 
- gabona - IV. hely a kontinensen. 

 
A két világháború közötti társadalom 
Gazdasági és politikai téren a polgárság játszotta a legfőbb szerepet. Ők voltak az 
ipar és a bankok tulajdonosai. 
A földbirtokosok a földreform miatt elvesztették gazdasági hatalmukat. 
Megjelent a középosztály. 
Az értelmiség fontos szerepet játszott a társadalom modernizációjában. 
A parlament biztosította a szakszervezetek szabad működését, szociális törvények 
bevezetésével javított a dolgozók munka- és életkörülményein. 
A gazdasági válság következtében csökkent az életszínvonal. A társadalmi 
feszültségek tüntetéseket és sztrájkokat eredményeztek. 
 
 


