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Reméljük, a korábbi évekhez hasonlóan nyolcadik 
osztályban is szeretni fogod a történelmet, és sok 
örömet találsz benne! A nyolcadikos tankönyvben 
sem csak száraz adatok (nevek, események, évszá-
mok) szerepelnek, hanem sok érdekes történet, ol-
vasmány is.

Olvashatsz például arról, mik voltak a mazso-
labombázók, amelyek részt vettek az Apró falatok 
hadmûveletben. Megtudhatod, miért nevezik a rákosi 
viperát hatvan éve parlagi viperának, valamint azt is, 
hogy ki volt a láncos kutya. Hogyan kell csalánfôzelé-
ket fôzni, és ki volt az Északkeleti Betörés. Meg fogod 
érteni, hogyan került Munkács városa a történelem 
során öt különbözô országba. Mikor esett meg, hogy 
két vak dinoszaurusz birkózott egy sötét veremben, 
és milyen állat a Dunaszaurusz. 

A tankönyv anyaga 1945-tôl napjainkig (2004-ig, 
de itt-ott tovább is) követi a történelmet. Fontos, 
emlékezetes, sokszor hajmeresztô dolgok történtek 
e rövid hatvan év alatt, így a megtanulandó anyag 
(az úgynevezett törzsanyag) is rengeteg érdekessé-
get tartalmaz. A történelmi események megismerése 
után – a tankönyv utolsó két fejezetében – társadal-
mi, állampolgári és gazdasági ismeretekkel gazdagod-
hatsz, ezeket a jövôben jól fogod hasznosítani. Itt 
fogsz tanulni a médiáról – például az internetrôl –, 
amelyrôl nyilván már nagyon sokat tudsz ma is.

A könyvben két oszlopot (a nyomdászok kifejezé-
sével, két hasábot) találsz. A szélesebb hasáb tar-
talmazza a tananyagot, az olvasmányok, kiegészítô 
anyagok pedig többnyire az oldalak szélein lévô 
hasábba kerültek, számokkal (pl. 5  ) jelölve, hogy a 
tananyag mely részéhez tartoznak. Ezeket nem kell 
megtanulnod, csak ha tanárod külön felszólít erre!

A szöveg megjelenése is sok mindent elárul! Vas-
tag betûkkel jeleztük, hogy mi a leckékben a legfon-
tosabb. Ezeket összeolvasva megkapod a lecke vázla-
tát. A dôlt betûs szöveg is fontos dolgokat jelez. Az 
olvasmányokat, kiegészítô anyagokat kisebb betûkkel 
és halványszürke alapra nyomtatták. Kis csillaggal (*)
jelöltük meg azokat a szavakat, kifejezéseket, ame-
lyeket a tankönyv végi kislexikonban megtalálsz. 
Nézd meg ezeket még akkor is, ha úgy gondolod, 
hogy tudod a jelentésüket! Így még pontosabban fo-
god tudni ezután. Hasznosak lesznek a tanulásban a 
lecke végi vázlatok. Ha ezeket elolvasod, eszedbe jut, 
mirôl volt szó a leckében. Ha pedig a leckék utáni ösz-
szefoglaló kérdésekre is jól válaszolsz, biztos lehetsz 
abban, hogy már tudod az anyagot!

Érdekes és hasznos dolog a térképen is fölfedezni 
azt, amirôl tanulsz. A történelmi atlaszodban megke-
reshetsz minden olyan helyszínt, amely a tankönyv-
ben szerepel. A térképek használatára kérdések, fel-
adatok is ösztönöznek, amelyeket a tankönyvben 
földgömbrajzzal jelöltünk (). A nyolcadikos tan-
anyaghoz sok érdekességet találhatsz az interneten. 
A tankönyvben erre kék színnel szedett és külön je-
lölt (@) feladatokkal, kérdésekkel hívjuk fel a figyel-
medet.

Tanulás közben érdemes néha a tankönyv végére 
lapozni. Itt – a már említett kislexikonon kívül – meg-
találod az idôrendi táblázatot, ahol megnézheted, mi 
történt másutt egy-egy fontos magyar történelmi 
esemény idôpontjában.

Sok szerencsét, még több örömet és sok-sok jó je-
gyet kívánunk e bô hatvan év tanulmányozásához! 
Kérdéseiddel, észrevételeiddel, kritikáddal bátran for-
dulj hozzánk, ígérjük, válaszolni fogunk!

Kedves Nyolcadikos!
„Minél messzebbre nézel hátra, 
annál messzebbre látsz elôre.”

(Winston Churchill)

                                           Horváth Péter                                                           Ispánovity Márta
                             horvathpeter1953@yahoo.com                             ispanovity.marta@radnoti.elte.hu 
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Év eleji ismétlés
A nemzetállamok kora és a gazdasági élet  
új jelenségei 

Miért vált fontossá az egységes nemzetállam megteremtése a XIX. század-
ban Európa minden részén?

Milyen új nemzetállamok jöttek létre Európában a XIX. század második 
felében?

Milyen okokból és mikor tört ki polgárháború az Egyesült Államokban?
Miért nevezték Angliát a „világ mûhelyének” a XIX. században? Indokold  

a kifejezés mindkét szavát!
Mi volt a célja a gyarmatosításnak a XIX. században? Mi volt „a brit korona 

legszebb gyémántja”?
Mi jelent a szabad versenyes kapitalizmus?
Melyek voltak a második ipari forradalom legfôbb találmányai (újításai) a 

távközlésben, a közlekedésben és a képrögzítésben?
Jellemezd az avantgárd mûvészetet!
Hogyan alakította át a nagyvárosok képét a második ipari forradalom?
Hogyan fejlôdött az egészségügy és a népoktatás a XIX. század második 

felében?
Milyen megoldásokat terveztek a munkások helyzetének javítására a szo-

ciáldemokraták, a szélsôséges szocialisták és a keresztényszocialisták?
Miért került Kína a nagyhatalmaktól függô helyzetbe a XIX. század végén? 

Hogyan kerülte el Japán ezt a sorsot?

Önkényuralom és kiegyezés.  
A dualizmus kora Magyarországon

Jellemezd a császári önkényuralmat a Bach-korszakban!
Milyen formái voltak a magyar ellenállásnak a szabadságharc leverése után?
Milyen kül- és belpolitikai okok vezettek az osztrák–magyar kiegyezéshez?
Miért tartják a kiegyezést „reális kompromisszumnak”?
Mi a különbség a Habsburg Birodalom és az Osztrák–Magyar Monarchia 

között?
Melyek voltak a magyarországi gazdasági fellendülés okai és legfôbb té-

nyezôi a kiegyezés után?
Hogyan alakult át a magyar társadalom a XIX. század végére?
Jellemezd a dualizmus korának kulturális életét (oktatásügy, tudomány, 

mûvészet)!
Készíts rövid beszámolót a millennium korabeli Budapestrôl!
Mely tényezôk gyengítették meg hazánkat a századforduló idejére? 

A nagyhatalmak versengése és az elsô világháború

Sorold fel az elsô világháború kitörésének távolabbi (évszázados); közeleb-
bi (10-20 éves); közeli (1914. nyári) okait!

Melyik volt a világháború két szemben álló katonai tömbje? Mely országok 
voltak a tagjaik?

Hogyan vált a villámháború állóháborúvá?
Hol húzódtak a világháború legfôbb frontjai? Mely hadseregek álltak szem-

ben egymással az egyes frontokon?
Mi mindenben különbözött az elsô világháború a korábbi háborúktól? (Hát- 

országokban élôk helyzete, haditechnika stb.)
Miért esett ki Oroszország a háborúból?
Mely frontokon harcoltak (osztrák) magyar katonák?
Milyen okok vezettek az antant gyôzelméhez?

Melyik városban állt ez az épület? Milyen 
témájú leckét illusztrálnál ezzel a képpel?

Milyen készülék látható a képen? Kinek a 
találmánya?

Ki ô? Milyen esemény fûzôdik a nevéhez? 

A dualizmus korának mely társadalmi réte-
ge jut eszedbe a képrôl? Miért éppen ez?

Mi történik a képen? Mi a történelmi je-
lentôsége a megörökített eseménynek? 

Milyen témáról beszélnél a kép segítségé-
vel? Milyen képekkel illusztrálnád még 
mondandódat? 
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„Húsz év fegyverszünet.” A két világháború  
közötti idôszak
Hogyan változtatta meg a Párizs környéki békerendszer Németország, 

Lengyelország, Oroszország határait?
Fogalmazd meg, mi jellemzi a fasizmust!
Hogyan változott meg az emberek mindennapi élete a XX. század elsô felére?
Jellemezd a sztálini Szovjetuniót gazdasági és belpolitikai szempontból!
Melyek voltak a nagy gazdasági világválság legfôbb okai és következményei?
Mi a New Deal?
Mi a kapcsolat a gazdasági válság és Hitler hatalomra jutása között?
Hasonlítsd össze a sztálini és a náci diktatúrát! Mondj minél több hason-

lóságot és különbséget!
Készíts táblázatot a füzetedbe a német agresszió második világháború 

elôtti lépéseirôl!

Magyarország a két világháború között
Milyen leküzdhetetlen nehézségekkel nézett szembe az elsô Magyar Köz-

társaság kormánya?
Jellemezd a tanácsköztársaság bel- és külpolitikáját!
Melyek voltak a trianoni békediktátum legfontosabb pontjai?
Milyen államformája volt Magyarországnak a két világháború között?
Mutasd be pár mondattal Horthy Miklóst!
Milyen intézkedéseket tett Bethlen István a konszolidáció érdekében (bel-

politika, gazdaság, külpolitika)?
Hogyan hatott a nagy gazdasági világválság hazánkban?
Jellemezd a kor társadalmi rétegzôdését!
Vedd számba hazánk náci Németország mellé sodródásának okait és kö-

vetkezményeit!
Kik voltak a két világháború közötti korszak leghíresebb magyar tudósai, 

mûvészei?

A második világháború. Magyarország  
részvétele a háborúban
Milyen támadással kezdôdött a második világháború?
Mi volt az angliai csata?
Mikor és milyen eseménnyel nyílt meg a keleti front?
Mi történt Pearl Harborban?
Mely államok voltak az antifasiszta szövetség tagjai?
Mely frontokon hozott fordulatot a háború menetében az 1942-es év?
Mit jelentenek a következô fogalmak: totális háború, holokauszt?
Mely országokban volt a legjelentôsebb az ellenállási mozgalom?
Mi volt a „D-nap”? Miért hozta ez a nap reménytelen helyzetbe Német-

országot?
Milyen újításokat hozott a második világháború a haditechnikában?
Ki volt a „három nagy”? Miben állapodtak meg Jaltában?
Mikor ért véget a világháború Európában és a Távol-Keleten?
Melyik magyar politikus hirdette meg a „fegyveres semlegesség” politiká-

ját? Mi volt e politika lényege? Mely esemény jelentette a kudarcát?
Melyek voltak a magyar revíziós politika sikerei és ennek veszélyei?
Mikor lépett be hazánk a második világháborúba?
Miért nevezte egy angol történész Magyarországot „vonakodó csatlósnak”?
Mikor következett be, és mi volt a doni katasztrófa?
Mi történt 1944. március 19-én? Milyen következményei voltak ennek az 

eseménynek?
Ki volt Szálasi Ferenc?
Mikor és hogyan ért véget a második világháború Magyarországon?

Melyik országban készült a kép? Hogyan 
kapcsolódik a gazdasági világválsághoz?

Kik, mikor és miért égetnek könyveket? 

Milyen feliratot vágtunk le a plakátról? Mi-
kor készülhetett a plakát?

Mikortól lehetett fizetni ilyen bankjegyek-
kel? Milyen folyamathoz, mely történelmi 
személyiséghez köthetô a kép? 

Hol és mikor készülhetett ez a fénykép?

Milyen elôzményei voltak a képen látható 
eseménynek?



A második világháború után a világ két ellenséges táborra szakadt. Az egyik oldalon az Egyesült Államok és a vele szö-
vetséges polgári demokráciák, a másikon a Szovjetunió és az elnyomása alatt tartott kommunista vezetésû országok álltak. 
Németország megosztottá vált a két tábor között: a nyugati rész a polgári demokráciákhoz, a keleti a szovjet típusú diktatú-
rákhoz tartozott. A keletnémet területen fekvô fôváros, Berlin szintén megosztott volt. Ez kedvezett azoknak a németeknek, 
akik a kommunista vezetésû Kelet-Németország helyett a szabad és látványosan fejlôdô Nyugat-Németországban akartak 
élni. Berlinen keresztül néhány év alatt több mint 2 millió német menekült el Keletrôl Nyugatra.



Hidegháborús konfliktusok 
és a kétpólusú világ kiépülése I. fejezet

Kelet-Németország vezetôi 1961-ben – persze szovjet egyetértéssel – úgy döntöttek, hogy falat emelnek a világváros kö-
zepén. Egy éjjel a kivezényelt katonák szögesdrót kerítést húztak Nyugat-Berlin köré, közel 200 kilométer hosszan. Az utcák 
burkolatát feltörték, a metró- és vasútvonalakat lezárták. Két nap múlva megkezdôdött a szögesdrót helyén egy 3-4 méter 
magas, betontéglákból álló fal építése. A képen jól látható a kezdeti szögesdrót kerítés és az épülô betonfal. A polgárok döb-
benten nézik a fal felhúzását. Az építményt sok helyütt egy második fal és árokrendszer egészítette ki, kutyás ôrök vigyázták, 
helyenként aknamezôt telepítettek mellé. A berlini fal a megosztott város, a megosztott ország és a megosztott világ komor 
jelképe volt 28 éven keresztül!



8 Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése

A New York-i ENSZ-székház 

Az ENSZ felépítése és szervezetei • Melyek az ENSZ fôbb szervei?

1.   A világháború után
A második világháború, amely méreteiben az elsônél sokkal 

nagyobb volt, az elsôhöz hasonlóan jelentôsen megváltoztatta 
a világot. A vesztes hatalmak kiszorultak a nemzetközi 

politikából, több nagyhatalom visszasüllyedt középhatalommá. 
Csupán két nagyhatalom maradt, ezért új kifejezést tanult a 

világ: „szuperhatalmak”. Bomlásnak indult a gyarmati rendszer. 
Már nemcsak Európa, de az egész világ térképét 

át kellett rajzolni.

Az ENSZ megalakulása

Már a világháború idején megkezdôdtek a tárgyalások a szövetségesek 
között arról, hogy létrehozzanak egy nemzetközi szervezetet a béke 
fenntartására. 1945 nyarán az Egyesült Államokban megalakították az 
Egyesült Nemzetek Szervezetét (ENSZ), amelynek New York lett a 
központja. Legfôbb célként a béke és a biztonság megóvását jelölték 
meg. 1   2  

Az ENSZ legfontosabb szerve a tagállamok Közgyûlése, valamint a 
Biztonsági Tanács (BT), amelynek öt állandó és hat idôrôl idôre válasz-
tott tagja volt (a választott tagok száma azóta bôvült). Az állandó ta-
gok az öt nagyhatalom: az Egyesült Államok, Franciaország, Anglia*, a 
Szovjetunió és Kína. A Biztonsági Tanács csak az öt nagyhatalom egy-
hangú igenlô szavazatával hozhat határozatot. Bármelyik nagyhatalom 
vétója esetén már nem lehet határozatot hozni. Ez a vétójog a követ-
kezô évtizedekben sok döntést akadályozott meg. 

1  Az ENSZ alapító okmányából: „Az 
Egyesült Nemzetek célja, hogy fenntartsa a 
nemzetközi békét és biztonságot, és ennek 
érdekében hathatós együttes intézkedése-
ket tegyen a békét fenyegetô cselekmények 
megelôzésére és megszüntetésére […], 
valamint békés eszközökkel rendezze vagy 
megoldja azokat a nemzetközi viszályokat 
és helyzeteket, amelyek a béke megbontá-
sára vezethetnek…”

2  • Hol és mikor tartották a háborús fô-
bûnösök perét? (Segít a hetedikes tankönyv 
40. leckéje.)
Részlet az Egyesült Államok fôügyészének 
vádbeszédébôl: „Azok a bûncselekmények, 
amelyeknek elítélésére és megtorlására tö-
rekszünk, annyira elôre megfontoltak és 
gonoszak voltak, és olyan pusztulást idéz-
tek elô, hogy a civilizáció nem tûrheti el, 
hogy fi gyelmen kívül hagyják ôket, mert 
nem élné túl, ha egyszer ezek a cselekmé-
nyek megismétlôdnének.”
• Mondj példákat azokra a bûncselekmé-
nyekre, amelyekre a fôügyész célzott!



9Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése

Európa térképe 1937-ben és 1949-ben • Vedd számba a területi változásokat! Mely 
országokat érintette leginkább?

• Milyen korábbi nemzetközi szervezetrôl tanultunk, amelyet a béke 
megóvására hoztak létre?(Segít a hetedikes tankönyv 22. leckéje.)
@ Mit jelent a vétó? Nézz utána a világhálón vagy a Magyar értel-
mezô kéziszótárban!
@ Az ENSZ alapokmányát eredetileg 50 állam írta alá. Nézz utána 
– például a világhálón –, ma hány tagállama van a szervezetnek!

A párizsi béke

• Melyek voltak a (gyôztes) nagyhatalmak az elsô világháború után? Me-
lyikük volt a legnagyobb gyôztes, és melyik a csalódott gyôztes?

• Melyek voltak a második világháború fôbb gyôztes és vesztes országai?

A gyôztes nagyhatalmak 1947-ben Párizsban kötötték meg a bé-
keszerzôdéseket a vesztesekkel, kivéve Németországot, Ausztriát és Ja-
pánt. Németországgal és Japánnal sohasem jött létre a békeszerzôdés. 
(Ausztriával pedig késôbb.) 

A békeszerzôdés – az elsô világháborút lezáró békekötésekhez ha-
sonlóan – ismét a nagyhatalmak érdekeit szolgálta. A vesztes országok 
képviselôit most sem hívták meg a tárgyalásokra, pusztán észrevéte-
leiket mondhatták el. A nyelvi és etnikai határokat ezúttal sem vették 
fi gyelembe, emberek millióit telepítették át más államokba. 

A békeszerzôdés legnagyobb nyertese – legalábbis területileg – a Szov-
jetunió lett (térkép a 11. oldalon). Ez volt az egyetlen állam, amely meg-
tarthatta világháborús hódításait: az 1939-es szovjet–német szerzô-
désben neki ítélt lengyel, valamint a háború alatt megszerzett fi nn és 
baltikumi területeket.  3   Lengyelországot az így elveszített területekért 
tôle nyugatabbra lévô (volt német) területekkel kárpótolták, azaz Len-
gyelországot „nyugatabbra tolták” körülbelül 200 kilométerrel. Az ez 
idáig itt lakó németek vagy elmenekültek, vagy kitelepítették ôket onnan.

A háború utáni két évben Európa más területein is nagy kitelepí-
tések zajlottak: németek millióit, magyarok tízezreit kényszerítették 
szülôföldjük elhagyására. Ezért Csehszlovákiából 3 millió németet te-
lepítettek át Németországba és mintegy 70 ezer magyart Magyaror-
szágra! Magyarországot kb. 200 ezer német kényszerült elhagyni. A 
megalázott és elüldözött emberek többségének egyetlen bûne volt: 
a származása. 4   5  

3   A világháborúban a Szovjetunió körülbe-
lül 25 millió embert veszített. A német hadi-
fogságból hazatérôket árulóknak bélyegezték, 
mert hadifogságba estek ahelyett, hogy „az 
utolsó csepp vérükig” harcoltak volna. Szibé-
riába, Gulag-táborokba vitték ôket. Nemcsak 
büntetni akarták ôket, hanem azt is szerették 
volna elérni, hogy ne tudjanak beszélni ottho-
ni ismerôseiknek az Európában – még a hábo-
rús években is – megtapasztalt viszonylagos 
szabadságról és magasabb életszínvonalról.

4   A német lakosság kitelepítését a Németor-
szág által a háborúban elfoglalt területekrôl 
a gyôztes szövetségesek háború után tar-
tott konferenciája írta elô (1945 nyarán). A 
németek kitelepítésével az érintett országok 
politikusainak többsége is egyetértett. A hely-
reállított Csehszlovákia vezetôi a német és 
magyar lakosság egészét felelôsnek tartották 
az ország háború elôtti feldarabolásáért (kol-
lektív bûnösség). A magyar vezetôk számítot-
tak arra, hogy az 1938–1941 között Magyar-
országhoz visszakerült területekrôl, ha azok 
nem maradnak magyar kézen, a magyar lakos-
ság egy része ismét elmenekül. Ôk kaphatták 
meg az elûzött németek házait, földjeit. 
• Emlékszel, mi történt a trianoni békeszerzôdés 
megkötése után Magyarországra menekülôkkel? 
(Hetedikes tankönyv, 30. lecke.)

@ A német lakosság áttelepítése már a 
második világháború alatt megkezdôdött. 
Ennek során süllyesztették el a Wilhelm 
Gustloff nevû német hajót, amelynek ki-
lencezernél több áldozata volt. Nézz utána 
az interneten, hogyan történt a világ eddigi 
legnagyobb hajókatasztrófája! (Például a 
következô helyen: http://mult-kor.hu/cikk.
php?id=8952.) 

5  A felvidéki németek és magyarok történel-
mének egyik legsötétebb idôszakát jelentették 
a második világháború utáni évek. Ligetfalu 
határában álltak a korábban zsidó munkaszol-
gálatosok számára épített gyûjtôtábor faba-
rakkjai. Itt hozott létre a csehszlovák hadsereg 
egy gyûjtôtábort 1945 nyarán a „megbízha-
tatlannak” vagy „gyanúsnak” minôsített sze-
mélyek számára, akik szinte kizárólag németek 
vagy magyarok voltak. A gyanúsnak minôsí-
téshez az is elég volt, ha valaki nem értett jól 
szlovákul vagy a kiválogatást végzôk megkí-
vánták az érintett vagyontárgyait.

A táborban németek és magyarok tömege-
it gyilkolták meg, legtöbbjüket a tábor létre-
hozása utáni hónapokban, de a vérengzések 
egészen 1947 tavaszáig folytatódtak. A tra-
gédiasorozat áldozatai legalább hat tömegsír-
ban nyugszanak. A kivégzéseket az esetleges 
késôbbi vizsgálat megtévesztése céljából 
német gépfegyverekkel és lôszerrel hajtották 
végre. Többnyire hajnalban, tizenöt fôs cso-
portokban lôtték le az embereket.

NSZK

NDK
Lengyelország

Szovjetunió

1937-es határok
1949-es határok

Románia

Bulgária

Görögország

Törökország

Franciaország Ausztria Magyar-
országSvájc

Nagy-
Britannia

Spanyolország

Csehszlovákia

Jugoszlávia

Olaszország
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Európa háttérbe szorul

A második világháború kevésbé rajzolta át Európa (és a világ) térképét, 
mint az elsô, ám a nagyhatalmak helyzetében jelentôs változásokat ho-
zott. A korábban jelentôs hatalomnak számító, de a háborúban vesztes 
államok (Németország, Olaszország, Japán) kiszorultak a nagyhatalmi 
politikából. Az Egyesült Államok és Kína politikai-gazdasági súlyának 
növekedésével azonban egész Európa világpolitikai jelentôsége csökkent. 
Anglia (hivatalos nevén Egyesült Királyság) hatalmának csökkenése 
már az elsô világháború után elkezdôdött. Az angol termékeket kevés-
bé keresték a világpiacon, és az elsô világháborúval kapcsolatos fegy-
verkezés költségei megviselték az államkincstárt. Anglia helyett már 
ekkor az Egyesült Államok (New York) lett a világ pénzügyi központja. 

A második világháború alatt – és fôleg a háború után – Anglia a 
gyôztesek rangsorában a harmadik helyre szorult.

A szigetország kimerüléséhez jelentôsen hozzájárult, hogy a háború 
kezdetétôl a végéig hadviselô fél volt, sôt egy évig szövetséges nélkül 
harcolt.

• Melyik ez az év? (Segít a 7. osztályos tankönyv 36. leckéje.)

A német légitámadások a nemzeti vagyon harmadát elpusztították. 
A háború után a pénzügyi csôdtôl csak az amerikai kölcsönök mentet-
ték meg az országot. Ráadásul – Franciaországgal együtt – a következô 
években gyarmatait is elveszítette.

• Mit tanultunk a gyarmatok szerepérôl az anyaország gazdaságában? 
(Hetedikes tankönyv, 7. lecke.)

A második világháború végén Angliában a választásokat a Munkás-
párt nyerte, így ez a párt állított miniszterelnököt. Az új kormány ál-
lamosításokat hajtott végre, nagyarányú lakásépítési programba kezdtek. 

A legtöbb embert érintô kitelepítések 1945 után • Mely népeket érintette legsúlyosab-
ban a kitelepítés?

Németek kitelepítése Kôszegrôl 

• Mely országokat foglalta el és csa-
tolta területéhez a Szovjetunió a Mo-
lotov–Ribbentrop-paktum eredménye-
képp?
• Nézz utána, mit jelent az „etnikai 
tisztogatás” kifejezés! (Segít a Magyar 
értelmezô kéziszótár.) Tudsz-e monda-
ni példát napjainkból erre a szörnyû 
cselekményre?

• Mely államok álltak az elsô és má-
sodik helyen? 
• Nehéz eldönteni az 1. és 2. „helye-
zett” sorrendjét. Talán így könnyebb:
– Melyik állam vezetett a gazdaság-
ban és technikában?
– Melyik államnak volt a legnagyobb 
hadserege?

Észak- és Dél- 
Amerikába

német 3 millió fölött

1–3 millió között

100–300 ezer között

100 ezer alatt

lengyel

magyar

szlovák

NSZK

NDK

Lengyelország

kivándorlás

Szovjetunió

Románia

Bulgária

Görögország

Franciaország

Ausztria

Magyarország

Svájc

Nagy-
Britannia

Csehszlovákia

Jugoszlávia

Olaszország
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A Szovjetunió európai határa a második világháború elôtt és után • Mely országokat 
és területeket kebelezte be a Szovjetunió a világháború alatt? Hogyan érintette ezeket a 
megszállt területeket a párizsi béke?

Az emberek ugyan nagyon szûkösen éltek, a béreket évekig nem emel-
ték (az élelmiszert, még a kenyeret is, sokáig jegyre adták), de megér-
tették a takarékossági intézkedések fontosságát. 

A gazdaság talpra állításában nagy szerepe volt egy amerikai segély-
nek is. (Marshall-segély, errôl a negyedik leckében lesz szó.)

Franciaország nagyhatalmi helyzetét katonai bukásával már a világ-
háború elsô szakaszában elveszítette. A „gloire”-ra [gloár] – amelyre a 
franciák mindig is büszkék voltak – nagy csapást mért, hogy a németek 
éveken át parádézhattak Párizsban.

A német uralom és a fosztogatás évei, majd a felszabadító harcok 
súlyos károkat okoztak a francia gazdaságnak. Az épületek egynegyede 
romba dôlt. Franciaország (Angliánál is nagyobb mértékben) az Egye-
sült Államoknak gazdaságilag kiszolgáltatott országgá vált.

A gazdasági nehézségek miatt Franciaországot sokáig a politikai bi-
zonytalanság jellemezte. Egymást érték a kormányválságok. Az ame-
rikai segély itt is (csakúgy, mint Angliában) mentôövet jelentett, és 
komoly fellendülést eredményezett.

De Gaulle tábornok, a francia ellenállás ve-
zetôje bevonul Párizsba (1944. szeptember) 
•Miért volt fontos a franciáknak, hogy fôváro-
sukból a francia ellenállók ûzték ki a németeket? 

Összefoglaló kérdésekA világháború után

1.  Milyen céllal jött létre az ENSZ? Mi 
a legfôbb feladata? Melyek a legfôbb 
szervei?

2.  Hasonlítsd össze a két világháborút 
lezáró békéket! (Segít a hetedikes tan-
könyv 22. leckéje.)

3.  Miért veszítette el birodalmi nagysá-
gát Anglia és Franciaország?

Az ENSZ megalakulása: 1945, Egyesült Államok.
– Közgyûlés, Biztonsági Tanács.

1947: a párizsi béke.
Sok millió embert – elsôsorban a németeket – kitelepítenek.
A Szovjetunió megôrzi hódításainak nagy részét.

Európa háttérbe szorul:
Anglia (Nagy-Britannia) ← háborús pusztítás, a gyarmatok elvesztése.
Franciaország ← a német megszállás következményei. 

A Szovjetunió 1939-ig
A Szovjetunió 1945 után

1937-es határok

1949-es határok

1939   A területszerzés éve

• Mikor gyôzte le Németország Fran-
ciaországot? (Hetedikes tankönyv, 36. 
lecke.) Milyen állam létesült ekkor 
Franciaország déli részén?
@ Mit jelent a „gloire” szó? Nézd meg 
a világhálón vagy az Idegen szavak és 
kifejezések szótárában!

• Melyik ország esetében tanultunk 
korábban arról, hogy az állami intéz-
kedések (pl. nagy állami építkezések) 
fellendítették a gazdaságot? (Segít a 
hetedikes tankönyv 24. leckéje.)

1940

1940

1940

1940

1940
1945

1945 1940

1939
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2.   A vasfüggöny leereszkedik
„Az egyik létforma a többség akaratán nyugszik. […] 

A második létformát a kisebbség akarata uralja, amelyet 
felülrôl erôltetnek a többségre. 

Alapja a félelem és az elnyomás, az ellenôrzés alatt tartott 
sajtó és rádió, az elôre megrendezett választások, 

s az egyéni szabadságjogok elnyomása.” 
(Truman [trúmen], amerikai elnök)

A két szuperhatalom

A második világháború legnagyobb nyertese gazdaságilag az Egye-
sült Államok volt. Az életszínvonal a háború után látványosan nö-
vekedni kezdett. A világ ipari termelésének felét az Egyesült Államok 
állította elô! Gazdasági és katonai ereje miatt – nem utolsósorban az 
atombomba egyelôre kizárólagos birtokosaként – legyôzhetetlennek 
tûnt. Emiatt lehetetlenné vált, hogy visszatérjen a világháború elôtti 
elzárkózás politikájához. Szuperhatalmi helyzete lehetôvé és szüksé-
gessé tette, hogy döntô módon beleszóljon a világpolitikába. 

Míg a gazdasági erôfölény egyértelmûen az Egyesült Államoké volt, 
katonai erejének köszönhetôen a Szovjetunió vált a másik szuperha-
talommá. Nem a haditechnika fejlettsége, inkább a sokmilliós száraz-
földi hadsereg miatt. (Körülbelül 12 millió katonát számláló hadsereget 
tartott fegyverben.) 

Az elôzô évszázadokban több nagyhatalom versengett egymással, 
és ez viszonylagos hatalmi egyensúlyt eredményezett Európában és a 
világon. A két szuperhatalom* kiemelkedése viszont állandó feszült-
séghez vezetett. Ez volt a hidegháború, amely a következô évtizedek 
világpolitikáját jellemezte, s amely kisebb helyi háborúkat, de idônként 
majdnem atomháborút eredményezett. (A hidegháborúról a következô 
leckében lesz szó.) 

Szovjetunió a világháború után

A második világháború a gyôztesek közül a Szovjetunióban okozta a 
legnagyobb pusztítást mind a halottak számában, mind a gazdaságban. 
Ezért a Szovjetunió csak lassan, körülbelül öt év alatt érte el azt a szin-
tet, hogy ténylegesen is a második szuperhatalom legyen. Ekkorra fej-
lesztette ki – másodikként a világon – a saját atombombáját (1949).

A szovjet gazdaság – bár az állam szinte kimeríthetetlen nyers-
anyagkészletekkel rendelkezett – az ésszerûtlen központi irányítás 
(tervgazdálkodás) és a kolhozosítás miatt változatlanul gyenge volt. 
A gazdaságot azonban a diktatórikus rendszer miatt nem lehetett meg-
reformálni. 

A tervek szerint a háború alatt Szibériába telepített gyárak ott mû-
ködtek tovább, és a régi – európai – helyükön új gyárakat kellett épí-
teni. A nagyszabású elképzelést – a háború elôtti évekhez hasonlóan 
– nagyrészt a Gulag-táborokban raboskodó foglyok munkaerejére épí-
tették. Számukról pontos kimutatások nem készültek, de az biztos, 
hogy több millió kényszermunkás dolgozott ezekben, rabszolgák mód-
jára. Külön munkaerôt jelentettek a háború alatt fogságba esett milliók, 
akik részben hadifoglyok voltak (tehát fogságba esett katonák), részben 
a szovjet hadsereg által elhurcolt civilek. 

Rendkívül alacsony életszínvonal, folyamatos áruhiány jellemezte a 
Szovjetuniót a második világháborút követô évtizedekben is. 

Egy amerikai újság így ábrázolta a két szuper-
hatalmat • Magyarázd meg a rajzot!

• Mit tanultunk tavaly a Gulag-tábo-
rokról? (Hetedikes tankönyv, 25. lec-
ke.)
• Miért mûködik nehézkesen a terv-
utasításos rendszerrel irányított gazda-
ság (vagyis a tervgazdálkodás)? (Uo.)
• Mi a kolhozosítás? (Uo.)
• Ki volt Szolzsenyicin? (Uo.*) 
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Folytatódott a politikai terror is, így a lakosság továbbra sem érez-
hette magát biztonságban. Az 1948-ban alakult független zsidó állam, 
Izrael (a 6. leckében tanulunk róla részletesen) Sztálin kezdeti remé-
nyeivel ellentétben nem csatlakozott a Szovjetunió szövetségi rendszeré-
hez. Ettôl kezdve Sztálin (aki korábban sem volt mentes az antiszemi-
tizmustól) fokozott gyanakvással tekintett a Szovjetunióban élô zsi-
dókra, sôt megkezdôdött egy koncepciós per is ellenük, melynek csak a 
zsarnok halála vetett véget. 1   

Európa kettészakad

A Szovjetunió a párizsi békeszerzôdés megkötéséig hivatalosan is 
megszálló hatalomként volt jelen az általa elfoglalt országokban. A bé-
keszerzôdés megkötése után azonban szabad utat kellett volna adnia 
a közép- és kelet-európai országok 2   belsô fejlôdésének. 1945 ôszére 
világossá vált, hogy a Szovjetunió az általa uralt országokban a bé-
keszerzôdés megkötése után is kezében kívánja tartani a politikai (és a 
gazdasági) életet. 

Moszkva egyre határozottabb politizálásra biztatta az itt mûködô 
kommunista pártokat, amelyeket általában a Moszkvából hazatért 
kommunista vezetôk irányítottak. A választásokon a kommunisták 
– szovjet támogatással – alig burkolt csalásokkal és erôszakkal igye-
keztek többséget szerezni. Fokozatosan kiszorították a hatalomból 
a polgári politikusokat, elüldözték vagy hamis vádakkal, kirakatperek 
során eltávolították ôket, pártjaikat feloszlatták. A kommunista ha-
talomátvétel záróakkordjaként ezekben a függetlenségüket ismét el-
vesztett országokban egypárti választásokat rendeztek: ezeken csak 
a kommunista párt által jóváhagyott – többnyire a párthoz tartozó – 
jelöltek indulhattak. Nem csoda, hogy a választásokon a kommunista 
jelöltek 90% körüli gyôzelmeket arattak. 

A közép- és kelet-európai államokban megkezdôdött a politikai, a 
társadalmi és a gazdasági rendszer szovjet mintájú átalakítása – a 
proletárdiktatúra megteremtésének jelszavával. 3   

Jugoszlávia a közép- és kelet-európai országoktól eltérô utat járt be. 
Itt is egypárti diktatúra épült ki, de a kommunista párt szovjet segít-
ség nélkül, szabad választásokon szerezte meg magának a hatalmat. A 
Tito vezette kommunisták egyre nagyobb önállóságot engedtek meg 
maguknak. 

1   1952-ben – az egész világ megdöbbe-
nésére – a szovjet hírügynökség (TASSZ) 
bejelentette, hogy „terrorista összeesküvést” 
lepleztek le a Kremlben. „Fehér köpenyes gyil-
kosok ártó kezelésekkel akarták megrövidíteni 
a szovjet vezetôk életét.” Zsidó orvosokat 
tartóztattak le. A vádirat egy „nemzetközi 
zsidó-burzsoá” szervezettel (JOINT) hozta 
kapcsolatba az „összeesküvést”. A JOINT va-
lójában a legnagyobb zsidó segélyszervezet. 
Még az elsô világháború idején hozták létre. 
Célja, hogy segítsen azoknak a zsidóknak, 
akik nélkülöznek vagy életüket, biztonságu-
kat veszély fenyegeti. A történészek szerint 
csak Sztálin következô évben bekövetkezett 
halála akadályozott meg egy újabb zsidóül-
dözést, melynek az orvosper csak nyitánya 
lett volna.

2   Közép- és Kelet-Európa fogalmát itt nem 
földrajzi, hanem történelmi értelemben hasz-
náljuk. A XX. század elsô felében Közép-Eu-
rópához soroljuk a nyugati társadalmi fejlô-
dést követô és a nyugati kereszténységhez 
tartozó területeket, Németországot, Auszt-
riát, Lengyelországot, az akkori Csehszlo-
vákiát és Magyarországot. Kelet-Európához 
sorolhatjuk (a Szovjetunión kívül) Romániát, 
Bulgáriát és részben Jugoszláviát – itt jellem-
zô a nyugatitól eltérô társadalom és a keleti 
(ortodox) kereszténység.

3   Még tartott a világháború, amikor Sztálin 
kifejtette céljait egy jugoszláv kommunista 
politikusnak: „Ez a háború eltér a múltbéli há-
borúktól. Ha valaki területeket foglal el, ezekre 
a területekre rákényszeríti a saját társadalmi 
rendszerét. Ahová a hadsereg eljut, ott saját 
rendszerének szerez érvényt. Másképp nem is 
volna lehetséges […]”

Propagandaplakát a szovjet gyôzelem vonatá-
ról • Milyennek látod a plakátot? Hogyan ér-
zékelteti a szovjet oldal gyôzelmébe vetett hitet? 

Ellenpropaganda: az Egyesült Államokban készült képregény a kommunizmus két 
arcáról: az egyik oldalon az ígéretek – a másikon a valóság • Sorold fel a képregény 
alapján, milyen elemeket használnak elrettentésül!
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A nyugati hatalmak felháborodással vették tudomásul a szovjet elô-
retörést, de erejükbôl és elszántságukból hangos tiltakozásnál nem tel-
lett többre. 

• Mit jelent a proletárdiktatúra?
• Jugoszlávia a kommunista egypártrendszer ellenére nagy önállóságot 
élvezett a „szocialista táboron” belül. Ennek – és a kommunista párt nép-
szerûségének – oka Jugoszlávia világháborús részvételében keresendô. Mit 
tanultunk korábban Titóról? (Hetedikes tankönyv, 38. lecke.)

A Szovjetunió érdekszférájába tartozó álszocialista országok • Nevezd meg, mely or-
szágok tartoztak ide, és mikor történt a kommunista hatalomátvétel!

5

8

8
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A vasfüggöny

A Közép- és Kelet-Európában egyre fokozódó szovjet befolyásra Chur-
chill (aki ekkor már nem volt miniszterelnök) hívta föl elôször a közvéle-
mény fi gyelmét. Egy amerikai kisváros, Fulton [falton] egyetemén 1946-
ban megtartott elôadásában arról beszélt, hogy a Szovjetunió zsarnoki 
elnyomást épít ki Kelet-Európában, s igyekszik elzárni a fennhatósága alatt 
levô területeket a demokratikus országoktól. Így Európát „vasfüggöny” 
osztja ketté. 4   A beszédet – bár az csupán az adott helyzet elemzése 
volt – Sztálin úgy értelmezte, hogy Churchill a Szovjetunió ellen fegyver-
be szólítja a nyugati világot. 

• Gyûjtsd össze, hogy milyen eseményekkel kapcsolatban tanultunk már 
Churchillrôl!
@ Mi a vasfüggöny szó eredeti jelentése? Nézd meg az interneten (keresô 
kifejezés: „vasfüggöny színház”) vagy a Magyar értelmezô kéziszótárban! 

Összefoglaló kérdésekA vasfüggöny leereszkedik

1.  Mi a különbség nagyhatalom és szu-
perhatalom között?

2.  Mely államok váltak szuperhatalom-
má?

3.  Mi volt szuperhatalmi erejük alapja?
4.  Hogy alakult a politikai helyzet a kö-

vetkezô években a Szovjetunió által 
felszabadított országokban?

5.  Jellemezd a háború utáni szovjet kül- 
és belpolitikát!

A két szuperhatalom:
Amerikai Egyesült Államok  ↔  Szovjetunió.
Szovjetunió 1945 után:
– óriási katonai erô;
– pangó gazdaság;
– folytatódó politikai terror.
A vasfüggöny két oldala:
Polgári demokráciák  ↔  szovjet mintájú diktatúrák.

A vasfüggöny két oldala  • Vázold néhány 
mondatban, hogyan jeleníti meg a rajz Európa 
kettéosztottságát!

4   A „vasfüggöny”. Részletek Churchill híres fultoni beszédébôl: „Sötét idôk kö-
szöntenek ránk újból. A kôkorszak térhet vissza a tudomány fénylô szárnyain, és az, 
ami mérhetetlen anyagi áldást hozhat az emberiségnek, teljes pusztulást is okozhat. 
Árnyék borult a szövetséges gyôzelem korábban oly fényes színtereire. […] 

A Balti-tenger mellett fekvô Stettintôl (ma Szczecin [scsecsin], Lengyelország) 
az Adriai-tenger mentén fekvô Triesztig vasfüggöny ereszkedik le Európára. E vonal 
mögött vannak Közép- és Kelet-Európa régi államainak összes fôvárosai – Varsó, 
Berlin, Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófi a. Mindezek a híres városok 
és országuk lakossága a szovjet érdekszférában fekszik, és valamilyen formában alá 
van vetve nemcsak a szovjet befolyásnak, hanem Moszkva egyre nagyobb mértékû 
ellenôrzésének. […] A kommunista pártokat, amelyek ezekben a kelet-európai álla-
mokban igen kicsik voltak, hatalomra emelték, […] és ezek a pártok most mindenütt 
arra törekszenek, hogy megszerezzék a totális ellenôrzést.”
 Nézd meg a vasfüggönyt a történelmi atlaszban! Melyik az az ország, amelyet Chur-
chill még a vasfüggöny mögöttiek közé sorol, de a késôbbi változások miatt az atlasz 
szerint nem tartozik a szovjet zónába?
• Mondj példát, milyen tudományos-technikai eredményre gondolhatott Churchill, 
amikor a mérhetetlen anyagi áldást, illetve a teljes pusztulást említette!
• Milyen korábbi (katonai) szövetséget említ a beszéd?
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1  Truman amerikai elnök beszédébôl 
(1947): „A világ néhány országának népei-
re legutóbb akaratuk ellenére totalitárius* 
rendszereket kényszerítettek rá. Az Egye-
sült Államok kormánya gyakran tiltakozott 
a kényszer és a megfélemlítés alkalmazása 
ellen Lengyelországban, Romániában és 
Bulgáriában, ami megsérti a jaltai egyez-
ményt. Meg kell állapítanom, hogy több 
más országban is hasonló fejleményekre 
került sor…”
• Sorold fel azokat az országokat, amelyeket 
a „több más” kifejezés takar!

3.   A hidegháború kora
A hidegháború az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti 
politikai, gazdasági és hatalmi harc, amelybe bekapcsolódtak 

a befolyásuk alatt levô országok is. Azért volt „hideg”, 
mert nyílt fegyveres összecsapásra a szuperhatalmak között 

nem került sor. Ha sor került volna, ezt a könyvet 
valószínûleg nem olvashatnád.

• Lehetséges, hogy egy új fegyver akadályozza meg a tényleges (a „forró”) 
háborút? A történészek szerint ugyanis elsôsorban az atombombának kö-
szönhetô, hogy nem tört ki világméretû háború a szuperhatalmak között. 
Mi a véleményed, miért?

A hidegháború okai

A hidegháborúért elsôsorban a Szovjetuniót teszik felelôssé, terjesz-
kedô politikája miatt. A második világháború után a sztálini Szovjetunió 
a megszállt közép- és kelet-európai országokban – mint tanultuk – pár 
év alatt szovjet mintájú diktatúrákat hozott létre. A háborút követôen 
megtartott választásokon Nyugat-Európa több országában is (pl. Fran-
ciaországban, Olaszországban) jelentôs sikert értek el a kommunisták, 
s bekerültek a kormányokba. (A kommunisták népszerûségét növelte, 
hogy korábban jelentôs szerepük volt a fasizmussal szembeni ellen-
állásban.) Kínában pedig fegyveres harcban gyôzelmet aratva kerültek 
hatalomra. Úgy tûnt, a Szovjetunió nemcsak a jaltai megállapodás sze-
rinti befolyási övezetét akarja megtartani, hanem egész Európára (sôt az 
egész világra) ki akarja terjeszteni hatalmát. 

Mindez a Nyugatot elborzasztotta. Az Egyesült Államok elnöke, Tru-
man segítséget ígért mindazon szabad országoknak, amelyeket a szovjet 
elôretörés fenyegetett. 1   Ezt a Szovjetunió természetesen ellenséges 
lépésként értékelte. Sztálinnak szinte rögeszméjévé vált, hogy nemso-
kára kitör a harmadik világháború a Szovjetunió és az Egyesült Államok 
között, amire fel kell készülni.

1953-ban meghalt Sztálin. A hidegháború „leghidegebb” szakasza 
ezzel véget ért, de a lassú olvadás egészen a Szovjetunió széteséséig 
(1991) elhúzódott. Az enyhülést idônként kemény válságok és szov-
jet agressziók szakították meg, amelyek közül Európában a legnagyobb 
méretû a magyarországi szovjet katonai beavatkozás volt 1956-ban. 
(Errôl majd a 13. leckében lesz szó.) 

Truman, az Egyesült Államok elnöke (1945–
1953) • Ki volt a korábbi elnök?

A Lenin–Sztálin Mauzóleum az 1950-es és az 1970-es években • Hogyan változott meg a síremlék?
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3  Ethel és Julius Rosenberget [etel és júliusz rózenberg] 1950-ben gyanúsítot-
ták meg azzal, hogy fontos információkat adtak át a szovjeteknek az amerikai 
atomprogramról. A vád alapja az volt, hogy Julius Rosenberg – aki bevándorló 
zsidó családból származott, és az 1930-as években egy kommunista szervezet 
aktivistája volt – a második világháború idején az amerikai hadsereg mûszaki ala-
kulatainál volt ellenôr, feleségének az öccse pedig az atombomba kifejlesztését 
szolgáló Manhattan-projekt munkatársa volt. A házaspárt – fôleg Ethel öccsének 
és egy elfogott szovjet ügynöknek a tanúvallomása alapján – 1951-ben halálra 
ítélték, s 1953-ban villamosszékben kivégezték. 

A kivégzés világszerte felháborodást keltett. Sokan Rosenbergéket a kom-
munistaellenes hisztéria légkörében lefolytatott koncepciós per áldozatának 
tartották. A nemrég nyilvánosságra hozott KGB-akták szerint azonban valóban 
bûnösök voltak. (A KGB a szovjet állambiztonsági szerv, feladata elsôsorban 
a rendszer ellen fellépôk terrorizálása volt.) Ethel öccse viszont 2000-ben írt 
könyvében elismerte, hogy a kihallgatás során hamis dolgokat is állított, tehát 
az ítélet nem volt teljesen megalapozott. (A Múlt-kor e-folyóirat 2008. július 24-i 
száma alapján)
• Rosenbergék tettének megítélését árnyalja, ha feltételezzük, hogy a hidegháború-
ból azért nem lett atomháború, mert mindkét szuperhatalomnak volt atombombá-
ja. Vitassátok meg, bûnös-e a házaspár! 

Az atombomba „meggyôzi” tárgyalópartne-
reit • Magyarázd meg, miért szemlélteti jól 
ez a rajz az atombombák jelenléte miatt érzett 
veszélyt! 

A hidegháború idôszakát fôleg kisebb, Európától és Észak-Ameri-
kától távol esô területeken vívott helyi háborúk jellemezték, amelyek 
rengeteg nélkülözést, szenvedést, halált jelentettek az ott élô embereknek. 
Az itt levô országok alkották a politikában a harmadik világot. Ezek az 
ázsiai, afrikai és latin-amerikai államok sem a nyugati hatalmakkal, sem 
a Szovjetunióval nem kötöttek szövetséget. A harmadik világban a két 
szuperhatalom befolyási övezetei sokszor nem alakultak ki olyan világo-
san, mint Európában (vasfüggöny), vagy gyakran változtak. A hideg-
háború idôszakában több mint 150 helyi háború zajlott le a harmadik 
világban!

• A helyi háborúk tehát nem a világ „centrumában”, hanem a „periféri-
án” pusztítottak. Mit jelent a két kifejezés? (Segít a hatodikos tankönyv 
103. oldala.)

Dinoszauruszok harca

A hidegháború egyik mélypontja 1949-ben volt. A Szovjetunió – a 
világon másodikként – elkészítette atombombáját, és ez év nyarán kí-
sérleti robbantást hajtott végre. Ezzel minôségileg új szakaszába lépett 
a fegyverkezési verseny. 2  

Az Egyesült Államok elnöke a háborús veszély miatt rendkívüli in-
tézkedéseket hozott. Felemelte az amerikai hadsereg létszámát, és 
létrehozott egy bizottságot az Amerika-ellenes tevékenységet folytatók 
leleplezésére. A kommunistaellenes hisztériában a bizottság sok ártat-
lan embert is meghurcolt, akiket például elbocsátottak az állásaikból. 
A vádak azonban többnyire nem voltak alaptalanok. Szovjet kémeket 
tartóztattak le, többek között azzal a gyanúval, hogy átadták a Szovjet-
uniónak az atombomba készítésének technológiáját. Így sikerülhetett 
fejlett tudományos háttér nélkül is Sztálin államában 1949-re elkészí-
teni az atombombát. A leghíresebb ilyen eset a feltehetôen valóban 
szovjet ügynökként tevékenykedô Rosenberg házaspár pere volt. Bíró-
ság elé állították és kivégezték ôket. 3  

A hidegháborút – bár elsôsorban Sztálin agresszív lépései és harma-
dik világháborús rögeszméje váltotta ki – a két szuperhatalom egymástól 
való kölcsönös rettegése jellemezte. Ahogyan egy korabeli politikus fo-
galmazott: „Két vak dinoszaurusz birkózik egy sötét veremben.” 

2  A fegyverkezési versenyre jellemzô, 
hogy 1952-re az Egyesült Államok kifej-
lesztett egy még pusztítóbb fegyvert, a 
hidrogénbombát, s rá egy évvel már a Szov-
jetunió is rendelkezett ilyen bombával. 
1952-ben Anglia, 1960-ban Franciaország, 
1964-ben pedig Kína is kifejlesztette saját 
atombombáját. 
@ Nézz utána – például a világhálón –, 
hogy jelenleg még hány országról tudható 
(vagy gyanítható), hogy atomhatalom!

A Rosenberg házaspár búcsúja kivégzésük 
elôtt  • Mi volt a bûnük?
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Ez volt a „kölcsönös elrettentés” politikájának idôszaka. A két szu-
perhatalom birtokában lévô több száz, majd több ezer nukleáris fegyver 
(tehát atom- vagy hidrogénbomba) valószínûleg értelmetlenné tette a 
kérdést: ki lesz a gyôztes? Egy támadás esetén a másik szuperhatalom 
rakétái néhány perc alatt elérték volna a támadó területét. Az atom-
háború pedig olyan környezeti katasztrófát okoz, hogy ennek során az 
egész emberiség vagy annak nagyobb része elpusztulna. 

Ebben az idôszakban a sport kivételével a két világrendszer közötti 
érintkezés minden formája befagyott.

• Magyarázd meg a dinoszauruszhasonlatot!

A szovjet mintájú diktatúrák létrejötte

• Mi volt a szocialista mozgalmak célja a XIX. században? (7. osztályos 
tankönyv, 6. lecke.)

Európa kettészakítása után a Szovjetunió kommunista diktatúrákat 
alakított ki a földrész keleti felén. Ezek proletárdiktatúrán 4   alapuló 
szocialista államokként határozták meg magukat. Valójában a szocia-
lista eszmékhez: a társadalmi egyenlôséghez, a javak igazságos elosz-
tásához és a demokráciához kevés közük volt, ezért esetükben inkább 
álszocializmusról* beszélhetünk. 5  

Pártállami rendszerek jöttek létre, vagyis ezekben az államokban a 
kommunista pártok kizárólagos uralma volt jellemzô. A polgári de-
mokrácia intézményei látszólag mûködtek: négyévente megtartották a 
parlamenti választásokat, idônként ülésezett a választott képviselôk-
bôl álló országgyûlés és mûködött az ennek felelôs kormány. A vá-
lasztásokon azonban gyakorlatilag csak egy párt, a kommunista párt 
jelöltjére lehetett szavazni. 

A választási lehetôség hiánya, a rendszerbe való reménytelen bele-
törôdés és az eredmények meghamisításának következtében a szava-
zatok jelentôs része (kb. 90-95%-a) az egyetlen jelöltet támogatta. A 
látszat kedvéért a jelöltek között szerepeltek nem kommunisták is, pél-
dául neves értelmiségiek, az egyházak képviselôi. Arra azonban nagyon 
vigyáztak a választást lebonyolító szervek, hogy az országgyûlési kép-
viselôk túlnyomó többsége kommunista legyen, vagy olyan személy, 
aki szolgai módon engedelmeskedik a párt vezetôinek. Így nem csoda, 
hogy az álszocialista államokban az országgyûlést „bólogató Jánosok” 
gyülekezetének tartották.

Sztálin, „a világ dolgozóinak vezetôje” • Hogyan fejezi ki a kép a személyi kultuszt?
4  A hivatalos propaganda ezekben az 
országokban azt hirdette, hogy a proletár-
diktatúra a többség számára valódi demok-
rácia, míg a nyugati polgári demokráciák 
„szemfényvesztô módon” egy kisebbség-
nek, a vagyonosoknak jelentenek csak de-
mokráciát. 

5   A csehszlovák példa. Egy kommunista 
hatalomátvétel forgatókönyve (1948):
–  Éhínség – többek között – a rossz termés 

miatt. A miniszterelnök a háború után 
Moszkvából hazatért kommunista politi-
kus (Klelment Gottwald). Csehszlovákia 
sem fogadhatja el a Marshall-segélyt.

–  A kormányban nagyon feszült a helyzet: 
12 kommunista miniszter áll szemben 12 
polgári és 2 szociáldemokrata miniszterrel.

–  A kommunisták tiltakozó felvonulásokat 
szerveznek, sztrájkkal fenyegetôznek.

–  A kommunista belügyminiszter megerôsíti 
a rendôrségben a kommunisták uralmát.

–  A rendôrség Prágában razziát tart a polgári 
pártok irodáiban.

–  A miniszterelnök követeli a köztársasági 
elnöktôl, hogy koalíciós kormány helyett 
„munkáskormányt” nevezzen ki.

–  Titokzatos körülmények között kizuhan 
irodája ablakából és meghal a szociálde-
mokrata külügyminiszter.

–  A szociáldemokrata párt támogatásáról 
biztosítja a kommunista pártot (Csehszlo-
vákia Kommunista pártja – CSKP).

– A polgári miniszterek lemondanak.
–  A rendôrség a prágai Vencel téren fegyve-

res erôkkel szétver egy 15 ezer fôs diák-
tüntetést, amelyet a CSKP ellen szervez-
tek.

–  A májusi választásokon csak a kommu-
nista befolyás alatt álló Népfront jelöltjei 
indulhatnak, polgári jelöltek nem. (Termé-
szetesen gyôz a kommunista párt, 88%-
kal.)

–  Letartóztatási hullám söpör végig az or-
szágon;

–  Június: Gottwald Csehszlovákia államel-
nöke.
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Az álszocialista állam fôbb jellemzôi

Aki szembeszállt ezzel a rendszerrel, azt elhallgattatták: a keményebb 
idôkben (amíg Sztálin élt) börtönnel, kivégzéssel. Az enyhébb idôsza-
kokban megfi gyelést, telefonlehallgatást is felhasználva ígérgetéssel, fe-
nyegetéssel. A szólás- és sajtószabadság csak papíron létezett. 

A gazdaságot szovjet mintára szervezték át: a vállalatokat álla-
mosították, a parasztokat termelôszövetkezetekbe kényszerítették, 
bevezették a tervgazdaságot. A termelés a központból megállapított 
tervekhez igazodott, nem a piaci (lakossági) igényekhez. Az áruhiány 
állandósult. Fokozta a bajt, hogy az ipari kapacitás nagy részét a nehéz-
ipar, ezen belül is a fegyverkezés céljait szolgáló iparágak emésztették 
fel. Sztálinnak ugyanis vesszôparipája volt a küszöbön álló harmadik 
világháború. A kommunista vezetésû államokban általánossá vált a hi-
ánygazdaság. 

A tömegtájékoztatás (a média), amelyet elsôsorban propaganda-
célokra használtak, persze töretlen fejlôdésrôl és jólétrôl beszélt. Nagy 
politikai szerepe volt tehát az újságoknak (írott sajtó), a rádiónak és az 
1960-as évektôl a televíziónak (sugárzott sajtó). Hogy a hazugságok 
ne legyenek túlzottan nyilvánvalók, tiltották az állampolgárok Nyugatra 
utazását. „Szocialista”, úgymond „baráti” országokba is nehezen lehe-
tett eljutni. Kevesek kaphattak útlevelet, ôk is csak az enyhébb idôsza-
kokban, hosszadalmas és megalázó utánajárással. (Kivételt a diploma-
ták, a külkereskedôk és az élsportolók jelentettek.)

• Tavaly már tanultunk egy pozitív és egy negatív példát arra, hogyan 
használhatja fel a politikai propaganda a tömegtájékoztatást. Melyek 
ezek? (Segít a hetedikes tankönyv 24. és 26. leckéje.)

A jóléti államok Nyugaton 

A nyugati államokban, ahol továbbra is a kereslet határozta meg a ter-
melést, azaz piacgazdaság volt, nem jelentkezett áruhiány. Inkább a 
túlkínálat jellemzô, hiszen a tôkés vállalatok alapvetô érdeke, hogy mi-
nél többet termeljenek, mert annál nagyobb a hasznuk. 

• A tôkés társadalmak gazdaságát általában piacgazdaságnak, az álszo-
cialista államokét pedig hiánygazdaságnak nevezték. Magyarázd meg az 
ellentétet! Mit jelent a két kifejezés, és vajon mi az oka?

A dolgozók keresete nôtt, 6   a kevesebbet keresôk számára pedig 
az állam különbözô ellátásokat biztosított. Az ötvenes évek végétôl a 
lakosság egyre szélesebb rétegei számára váltak elérhetôvé nem csupán 
az alapvetô árucikkek, hanem az addig luxusnak számító árucikkek is 
(pl. televízió, gépkocsi). A nyugati államokat ezért jóléti államoknak is 
szokták nevezni. 

• A hidegháború egyik jellemzôje, hogy a lakosság jóléte is az egymással 
szembeni propaganda témája lett. Nézz utána, mit hangoztattak ezzel 
kapcsolatban a nyugati, és mit az álszocialista országok médiumai! 

6   A munkavállalókat az állam különbözô 
törvényekkel, elôírásokkal védte. Megha-
tározták például a munkaidô hosszát, a 
minimálisan fi zetendô munkabért, szabá-
lyozták a munkakörülményeket, a szociális 
ellátásokat és a szabadságok idôtartamát. 
Ez az állam részérôl beavatkozás volt a 
piacgazdaságba. 
• Emlékszel, mikor és melyik országban ha-
tározták meg elôször a minimálbért? (Hetedi-
kes tankönyv, 24. lecke.)

Összefoglaló kérdésekA hidegháború kora

1.  Miért a Szovjetunió tehetô elsôsor-
ban felelôssé a hidegháborúért?

2. Miért nem csak ô?
3.  Mi a különbség a hidegháború és a 

helyi háborúk között?
4.  Jellemezd az álszocialista államokat 

gazdasági és politikai szempontból!

A hidegháború okai:
– félelem a további szovjet terjeszkedéstôl;
– szovjet atombomba (1949);
– helyi háborúk mögött a szuperhatalmak;
– éles szovjetellenes propaganda az Egyesült Államokban.

Kölcsönös elrettentés politikája.
Szovjet mintájú diktatúrák létrehozása Európa keleti felén. 
Hiánygazdaság Keleten – jóléti állam Nyugaton. 
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Tito egy szovjet újság címlapján • Milyen ál-
lat testében ábrázolják ezúttal az „imperialisták 
láncos kutyáját”? Mit gondolsz, miért? Milyen 
jelképek vannak az állat testén?

A Marshall-segélyt népszerûsítô plakát: Az 
idô legyen bármilyen, a jólétet csak együtt ér-
jük el! • Magyarázd meg a jelmondatot! Mely 
országok zászlait ismered fel a plakáton? Ma-
gyarországé miért nincs közöttük? 

4.   A kettéosztott Európa
„[…] logikus, hogy az Egyesült Államoknak minden módon 

közre kell mûködnie a világ egészséges gazdasági 
rendjének helyreállításában, mert e nélkül nem lehet 

politikai stabilitás és biztos béke sem […]” 
(John Marshall, az Egyesült Államok külügyminisztere)

Tito, a „láncos kutya”

Tito, aki Jugoszlávia miniszterelnöke, majd államfôje (elnöke) is 
volt, nem szovjet segítséggel került az ország élére. Hatalmát népszerû-
ségének köszönhette, amelyet a világháború alatt németellenes parti-
zánhadsereg szervezésével és vezetésével szerzett. A Jugoszláv Kom-
munista Párt a közép- és kelet-európai pártoknál elôbb, már 1945-ben 
megszerezte a kizárólagos hatalmat (lásd a 2. leckét). Ezután Tito is 
haladéktalanul elkezdte a vállalatok államosítását, az állami tulajdonú 
termelôszövetkezetek megszervezését. A piacgazdaságot itt is a terv-
gazdálkodás váltotta fel.

• Mire utal, ha egy országban egy idôben ugyanaz a személy tölti be az 
állam- és a kormányfôi tisztséget?
• Mit jelent a tervgazdálkodás kifejezés?

Tito nem volt elkötelezettje a szovjet diktátornak, így arra töreke-
dett, hogy Sztálintól függetlenül teremtse meg a kommunista rendszert 
Jugoszláviában. Nem követte szolgaian a moszkvai utasításokat, rá-
adásul tervbe vette egy Moszkvától független kommunista államszövetség 
létrehozását (Jugoszlávia, Bulgária). Sztálin ezt már nem nézte tétle-
nül. Titót szovjetellenességgel vádolta, és Jugoszláviát kiközösítette a 
„testvéri” országok sorából (1948). A propagandában ettôl kezdve Tito 
„az imperialisták láncos kutyájaként” szerepelt. 1   (Imperialistákon a 
független tôkés államokat, elsôsorban az Egyesült Államokat értették.)

Tito önállósulásának tragikus következménye volt, hogy Sztálin a 
szovjet befolyási övezet országainak kommunista pártjait kirakatperek 
megrendezésére utasította a „titóista banditák” ellen. Ilyen per áldozata 
lett Magyarországon többek között Rajk László. Ezekrôl a koncepciós 
perekrôl a 10. leckében még részletesen tanulunk.

• Magyarázd meg a „láncos kutya” metaforát!

1   Tito katonái elôtt mondott beszédébôl (1944): „Többé nem leszünk alku 
tárgya. E harcban megszereztük a jogot, hogy szövetségeseinkkel egyenrangúan 
vegyünk részt a háborúban, és nemcsak Jugoszlávia, de az új és boldogabb Eu-
rópa építésében is.”
• Milyen alkukra célzott Tito Jugoszlávia létrejötte és világháború alatti megszû-
nése kapcsán? 
• Elsôsorban melyik nagyhatalommal való egyenrangúságra utalt?

A Marshall-segély és a KGST

A háború után két évvel (1947 júniusában) az Egyesült Államok se-
gélyt ajánlott fel az európai gazdaságok talpra állításához. Az ameri-
kai külügyminiszterrôl ezt Marshall-segélynek nevezték el. A segély az 
amerikai gazdaságra is élénkítô hatással volt, hiszen az európai államok 
pénzhez jutottak, így hatalmas mértékben fellendülhetett az Európába 
irányuló amerikai áruexport. A döntésnek politikai oka is volt: a hábo-
rú utáni gazdasági válság, a rossz életkörülmények miatt Nyugat-Eu-
rópában is növekedett a szélsôséges baloldali pártok, a kommunisták 
népszerûsége. 
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Sztálin tartott tôle – nem is teljesen alaptalanul –, hogy a Mar-
shall-segély elfogadásával a Szovjetunió és az általa megszállt orszá-
gok a „nyugati tôke” ellenôrzése alá kerülnek, s növekszik majd a nyu-
gati befolyás. A segélynek ugyanis elôfeltétele volt az együttmûködés 
az Egyesült Államokkal. Ezért a Szovjetunió a segélyt elutasította, és 
megtiltotta az éppen szovjet csatlóssá váló (hivatalosan: „szövetséges”) 
országoknak – így Magyarországnak is –, hogy elfogadják azt. A szovjet 
elutasításban szerepet játszott, hogy Moszkva nem akarta kifi zetni a 
világháború alatt felhalmozódott adósságait, inkább szakított volt szö-
vetségeseivel.

Így csak Európa szabad (a Szovjetunió által nem megszállt) országai 
részesültek a segélybôl. A segély nem pusztán Európa újjáépítését se-
gítette elô, de egy eljövendô európai egység felé is mutatott. 2   

• Mi a véleményed, egy jelentôs segély valóban eredményezheti a megse-
gített ország függôvé válását?

A Marshall-segély elutasítása után szovjet kezdeményezésre Moszk-
vában 1949 elején létrehozták a Kölcsönös Gazdasági Segítség Ta-
nácsát (KGST). 3   A szervezet legfôbb feladata a szovjet befolyás alatt 
levô, úgynevezett szocialista országok közötti gazdasági együttmûködés 
erôsítése volt. A piac növelése céljából bevezették a tagországok közötti 
munkamegosztást. Magyarország például autóbuszok gyártására szako-
sodott (Ikarusokat gyártott), Csehszlovákia (és a késôbb csatlakozó ke-
leti német állam) többek között személyautókat, Bulgária ipari targon-
cákat. A munkamegosztás az elônyök mellett erôsítette a kölcsönös 
függést egymástól, de fôként a Szovjetuniótól. A KGST tagországait 
ugyanis fôként a Szovjetunió látta el nyersanyagokkal és energiahor-
dozókkal. A hátrányokhoz tartozott, hogy a nyugati gazdaságok ver-
senyétôl elzárt, biztos „keleti piac” miatt keveset törôdtek a fejlesz-
tésekkel, így a termékek elavulttá váltak (pl. hosszú ideig változatlan 
autókat gyártottak). 

Németország a világháború után

A hitleri Németország felett aratott gyôzelem után Németországot és 
Berlint négy megszállási zónára osztották (amerikai, angol, francia ↔ 
szovjet). Így a „Nyugat” és a „Kelet” közötti határ Németországot és 
benne Berlint is kettészelte! 4   

2  Az 1947-ben elfogadott Marshall-se-
gély keretében 1948-tól négy éven át kb. 
14 milliárd dollár került a segélyt elfogadó 
országokba. A pénz nagy részét (mintegy 
negyedét) Nagy-Britannia kapta, de je-
lentôs összeg jutott Franciaországnak, a 
nyugatiak által ellenôrzött német terüle-
teknek és Olaszországnak is. A közép- és 
kelet-európai országok közül egyedül Jugo-
szlávia fogadta el a segélyt (kb. 230 millió 
dollárt kapott). 

3  A KGST alapító tagjai: Bulgária, Cseh-
szlovákia, Lengyelország, Magyarország és 
Románia voltak. Késôbb csatlakoztak: Al-
bánia (amely 1978-ban kilépett), az NDK, 
Mongólia, Kuba és a Vietnami Demokrati-
kus Köztársaság. A szervezet végül 1991-
ben, magyar kezdeményezésre szûnt meg. 

4  Ausztria a világháború után – Német-
országhoz hasonlóan – négyhatalmi meg-
szállás alá került. Az elôzmények (Ansch-
luss) miatt azonban helyzete más volt. 
Vajon a harmincas évek végén a német 
agresszív politika egyik áldozata vagy pedig 
részese volt az ország?
• Mi volt az Anschluss? (Segít a hetedikes 
tankönyv 27. leckéje.)

Így emlékszik vissza erre a bizonyta-
lanságra egy osztrák: „De azt tudja-e, ki 
vagyok én? Mert én nem tudom. Felszaba-
dított osztrák vagy legyôzött német? Az 
oroszok elvették az órámat, szóval vesztes 
vagyok. Viszont felszabadítottak, itt áll a 
plakáton egyértelmûen. Nincs ember, aki 
itt kiismerje magát. […] A németek meg-
szálltak bennünket, mit tehettünk mi arról? 
És most az oroszok felszabadítanak – errôl 
sem tehetünk. […] Ha legalább az amerika-
iak szabadítottak volna fel, és pénzt hoztak 
volna az országba! De egy ilyen szar felsza-
badulást!” (Kogelfranz: Jalta öröksége)

Kép a berlini blokád idejébôl. A tábla felirata: Hurrá, még élünk! • Mit gondolsz, miért 
épp ez a felirat olvasható rajta? Válaszodat indokold is!
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A nyugati hatalmak úgy döntöttek, hogy Németország általuk meg-
szállt övezetei részesüljenek a Marshall-segélybôl. 1948-ban Németor-
szág nyugatiak által megszállt övezetében pénzreformot vezettek be: az 
elértéktelenedett birodalmi márkát felváltotta az értékálló nyugatnémet 
márka. Az új pénznek köszönhetôen rohamosan megnôtt az árukínálat. 

A Szovjetunió az új német márka bevezetésére a berlini blokáddal 
válaszolt: lezárta a Nyugat-Berlinbe vezetô utakat. Ez a lépés kiéheztetés-
sel fenyegette Berlin nyugatiak által ellenôrzött részeit. A nyugati hatal-
mak repülôkkel látták el a várost: légihidat létesítettek, és ezen keresztül 
több millió tonna élelmet és fûtôanyagot juttattak el Nyugat-Berlinbe. 
Óránként egy tucatnyi gép szállt le a város nyugati repülôterén. Az élel-
met szállító repülôket a berliniek „mazsolabombázóknak” becézték. (Az 
egész akciót pedig „Apró falatok hadmûveletnek”.) Moszkva a feszültség 
élezésében odáig már nem mert elmenni, hogy lelôje a gépeket. 

Németország a megszállási övezetek mentén végül kettészakadt. 
1949 ôszén nyugaton (a három nyugati megszállási zónából) létrejött 
a demokratikusan fejlôdô Német Szövetségi Köztársaság (NSZK), ke-
leten pedig a szovjet rendszert kényszerûen átvett Német Demokrati-
kus Köztársaság (NDK). 

Németország kettészakadásával Nyugat-Berlin az NSZK-hoz került, 
Kelet-Berlin pedig a Szovjetunió által megszállt övezetben maradt.

Két év múlva a nyugati hatalmak bejelentették, hogy megszûntnek 
tekintik a hadiállapotot Németországgal. Az NSZK-t az egyedüli törvé-
nyes német államnak ismerték el. 

• Nézz utána, mely városok voltak a két német állam fôvárosai!
• Melyik a másik – a nyugatiak által el nem ismert – német állam? Ezt 
miért nem ismerték el a nyugati hatalmak szuverén (tehát független, ön-
álló) államnak?

Katonai tömbök: a NATO 
és a Varsói Szerzôdés

A blokád – és az azt követô légi segítség – közelebb hozta a németeket 
egykori legyôzôikhez. A nyugatiak szorosabbra zárták katonai és poli-
tikai szövetségüket. 1949-ben az Egyesült Államok és szövetségesei 
katonai szervezetet alakítottak: a NATO-t (a mozaikszó az Észak-at-
lanti Szerzôdés Szervezetének angol elnevezésébôl származik). A kato-
nai szövetség célja a Szovjetunió újabb elôretörésének megakadályozá-
sa volt. A NATO létrejötte a hidegháborús fegyverkezési verseny egyik 
következménye. 5    6    

Néhány év múlva (1955) az NSZK-t felvették a NATO tagjai közé. 
Ezt a szovjetek katonai fenyegetésnek tekintették. Válaszul a Szovjet-
unió és csatlós államai 1955-ben katonai szövetséget hoztak létre, 
a Varsói Szerzôdést. (A nevét onnan kapta, hogy Varsóban alapítot-
ták meg.) A Varsói Szerzôdésen belül csaknem az összes hatalmat a 
moszkvai vezetés birtokolta. A tagállamok megállapodtak abban, hogy 
katonaságot állomásoztathatnak egymás területén. A gyakorlatban ez 
azt jelentette, hogy a Szovjetunió „jogszerûen” tarthatott a többi tag-
államban hadsereget. 7    (Az NSZK területén pedig a NATO keretén 
belül amerikai csapatok tartózkodtak.) 

• Miért tettük idézôjelbe a „jogszerûen” szót? Mennyiben jogszerû, és 
mennyiben mégsem az?
@ Nézz utána, például a világhálón, hogy hol állomásoznak jelenleg 
NATO békefenntartó erôk! Melyik háborúkban vezényeltek ki NATO bé-
kefenntartó erôket?
@ Mi annak a fi lmnek a címe, amelyik 2010-ben a legjobb fi lmnek járó 
Oscar-díjat kapta? Ha teheted, nézd meg! Melyik közel-keleti államba kül-
dött amerikai békefenntartó erôk munkájáról szól?

5  A NATO-t (Észak-atlanti Szerzôdés 
Szervezete) 1949-ben alapították Wa-
shingtonban. Célja szerint tagállamai egy-
mást segítve minden politikai és katonai 
eszközt igénybe vesznek szabadságuk és 
biztonságuk megôrzésére, ha támadás éri 
ôket. Alapító tagja 12 ország: Egyesült 
Államok, Belgium, Dánia, Anglia, Francia-
ország, Hollandia, Izland, Kanada, Luxem-
burg, Norvégia, Olaszország és Portugália. 
Hazánk 1999 óta a tagja.

6  Részlet a NATO szerzôdésének szöve-
gébôl: „A Felek megegyeznek abban, hogy 
egyikük vagy többjük ellen, Európában vagy 
Észak-Amerikában intézett fegyveres táma-
dást valamennyiük ellen irányuló támadás-
nak tekintenek […].”

89

89

Berlin és Németország megszállási övezetei 



23Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése

A NATO és a Varsói Szerzôdés tagállamai

A NATO zászlója és a Varsói Szerzôdés jel-
vénye. (A Varsói Szerzôdés jelvényén a felirat 
fordítása: „Szövetség a békéért és a szocializ-
musért”) • Mit fejez ki a két jelkép? 

7  A Varsói Szerzôdés létrehozásának közvetlen elôzménye – az NSZK NA-
TO-tagsága mellett – az volt, hogy az 1955 májusában Ausztria semlegességét 
kimondó államszerzôdés aláírásával megszûnt a szovjet csapatok magyarországi 
és romániai állomásoztatásának jogi alapja. Ez jelentette ugyanis a szovjet had-
sereg összeköttetését az Ausztriába telepített megszálló csapatokkal.

A Varsói Szerzôdést aláíró országok: Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Len-
gyelország, Magyarország, Német Demokratikus Köztársaság, Románia, Szovjet-
unió. A katonai szövetség keretében egyesített fegyveres erôket hoztak létre, a 
közös parancsnokság élén szovjet tiszt állt.

Összefoglaló kérdésekA kettéosztott Európa

1. Miért volt „láncos kutya” Tito? 
2.  Bizonyítsd konkrétumokkal, hogy Ju-

goszlávia „külön úton” járt!
3.  Mivel indokolta az amerikai külügy-

miniszter a Marshall-segélyt? (Segít 
a leckét bevezetô dôlt betûs szöveg.)

4. Jellemezd a KGST-t!
5.  Mely hatalmak osztották megszállá-

si övezetekre Németországot?
6. Mi volt a mazsolabombázó?
7.  Miért hozták létre a két katonai szö-

vetséget? Melyek voltak ezek?

Jugoszlávia, a külön út – Tito.
Kirakatperek a „titóista banditák” ellen.
Marshall-segély (1947) ↔ KGST (1949).
Megszállási övezetek Németországban.
Berlini blokád.
Németország „végleg” kettészakad (1949):

– NSZK és NDK.
NATO  ↔  Varsói Szerzôdés.
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Lengyelország
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Menekült gyerekek a koreai háború idején

Amerikai katonák harcolnak Szöulban • Nézz 
utána, melyik állam fôvárosa Szöul!

5.   A szuperhatalmak árnyékában: 
helyi konfl iktusok és háborúk

A hidegháború idôszakában a két szuperhatalom nem csapott 
össze egymással nyílt háborúban. Úgy vettek részt fegyveres 

konfl iktusokban, hogy helyi háborúkban támogatták 
az egyik felet: fegyverszállítással, 

de több alkalommal hadsereg bevetésével is.

A koreai háború

A koreai háború volt a hidegháború elsô fegyveres összecsapása. Ko-
rea a második világháború végén szabadult fel a fél évszázados japán 
uralom alól. A nagyhatalmak megegyezése szerint az ország északi ré-
szét a szovjetek, déli részét az amerikaiak szállták meg. Észak-Koreában 
a Szovjetunióból hazatért kommunisták vezetésével alakult kormány. 
Dél-Koreában – az amerikai övezetben – parlamenti választásokat tar-
tottak. A szovjet és az amerikai csapatok kivonultak a Koreai-félszi-
getrôl. 

1950-ben a Kim Ir Szen vezette kommunista Észak-Korea villám-
háborúval lerohanta a déli részt. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elítélte 
a támadást, és csapatokat küldött Dél-Korea megsegítésére. A koreai 
háborúban az ENSZ-csapatok 90%-át az Egyesült Államok adta. 

A koreai háború • Ismertesd a térkép alapján, milyen szakaszai voltak a háborúnak! Mi 
alapján állapíthatók meg ezek a szakaszok? 

Kína

Szovjetunió

Phenjan

Szöul

38. szélességi kör

Japán

Észak-Korea

Dél-Korea

Az északiak elôrenyomulása 1950 szeptemberéig

Az ENSZ-csapatok elôrenyomulása 1950 novemberéig

A tûzszünet által meghúzott határ 1953-ban
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1  A Szovjetunió fegyvereket, hadianyagot 
és tanácsadókat küldött, Kína azonban ka-
tonákat is. Persze úgy állították be, hogy 
ezek nem a kínai hadsereg tagjai, hanem 
önkéntesek.

A kelet-berlini felkelés – utcakövekkel a tankok ellen

• 1950-ben a Szovjetunió éppen nem vett részt az ENSZ Biztonsági Ta-
nácsának munkájában. Mit gondolsz, mennyiben változtatott volna a 
helyzeten, ha ott van?

Az ENSZ-csapatok visszanyomták az északiakat, és majdnem az 
egész Koreai-félsziget az ellenôrzésük alá került. Ekkor a kommunista 
Kína és a Szovjetunió is beavatkozott az északiak oldalán. 1   Súlyos 
harcok után végül a két Korea eredeti határvonalánál (a 38. szélessé-
gi kör) megállapodott a front. 1953-ban, Sztálin halála után kezdetét 
vette az enyhülés. A Koreában harcoló felek fegyverszünetet kötöttek 
(békét máig sem [2016]). Állandósult a Koreai-félsziget megosztottsá-
ga. Észak-Korea mindmáig sztálinista diktatúra maradt, Dél-Koreában 
lassan – évtizedek alatt – demokratizálódott a politikai helyzet, és látvá-
nyos gazdasági fejlôdés kezdôdött.

A kelet-berlini felkelés

Németország kettéosztottsága egészen a kommunista rendszerek bu-
kásáig (1990) nem változott. A kommunisták vezette Kelet-Németor-
szágot (NDK) a szovjetek háborús jóvátétel címén kifosztották, majd 
rákényszerítették a tervgazdálkodást. A kelet- és a nyugatnémet terü-
let közötti különbség egyre nyilvánvalóbbá vált: keleten lassú fejlôdés, 
hiánygazdaság, rossz ellátás, nyugaton gazdasági fellendülés, növekvô 
árubôség volt jellemzô. Különösen érzôdött ez a kettéosztott Berlin-
ben. 

1953 nyarán felkelés tört ki Kelet-Berlinben, és ez átterjedt az NDK 
területére is. A felkelôk szabad választásokat követeltek és az egysé-
ges Németország helyreállítását. A munkások sztrájkoltak, Kelet-Ber-
linben a tömegközlekedést is le kellett állítani. A tüntetôk a kormány-
épületekhez vonultak. A szovjet városparancsnok rendkívüli állapotot 
hirdetett. Éjszakai kijárási tilalom lépett életbe. A szovjet hadsereg 
végül páncélosokat vetett be, és több száz halott árán elfojtotta a fel-
kelést. (Az NDK kormánya 21 áldozatot vallott be.) 2   

A felkelés hatására az NDK vezetôi – elsôsorban a Szovjetunió nyo-
mására – kisebb engedményeket tettek. Megígérték, hogy a tervekben 
nem követelnek a munkásoktól irreális teljesítményeket (normarende-
zés), igyekeznek biztosítani a lakosság jobb áruellátását és hamarosan 
szabadon engedik a politikai vádakkal letartóztatottakat.

A kelet-berlini felkelés elsô volt abban a sorban, ahol tömegek küz-
döttek a kommunista diktatúra ellen a szabadságért és demokráciáért. 
Ahol a gyengén felfegyverzett civilek és a szovjet tankok egyenlôtlen 
harca zajlott. (Berlint majd Budapest és Prága követi.)

2  Két forrás a kelet-berlini felkelésrôl.
a) Az NDK hivatalos jelentése 1953. június 
18-án:

„1953. június 17-e folyamán nyu-
gat-berlini fi zetett gonosztevô elemek 
megkísérelték a demokratikus szektor la-
kosságát a demokratikus berendezkedés, 
az üzemek, boltok és üzletházak, vala-
mint a népi rendôrség ellen lázítani. A 
nyugat-berlini provokátorok fosztogatva 
és rabolva vonultak végig egyes utcákon, 
eközben alattomos fegyveres támadásra 
vetemedtek a népi rendôrség és a lakosság 
haladó beállítottságú részei ellen. […] A 
lakosság elhatárolta magát a provokátorok-
tól, és hozzásegítette a népi rendôrséget a 
tettesek jelentôs részének elfogásához.”

b) Egy svájci újságíró tudósítása ugyaner-
rôl:

„Kora reggel egy kollégánk telefonált a 
hotelbe, és arról tájékoztatott, hogy odaát 
Keleten újra tüntetések vannak folyamat-
ban, a Stalin-Allee (Sztálin sugárút) felôl 
jövô munkások sztrájkba léptek. […] Éppen 
jókor jövünk és látjuk, hogy szovjet tankok 
gördülnek át; az övezet határától száz mé-
terre megállnak és ágyúcsöveiket nyugatra 
irányítják, a felé a tér felé, ahol közel 30 
ezer tüntetô gyûlt össze, és hangosbe-
szélôn keresztül a keleti zóna kormányá-
nak azonnali lemondását követeli. […] Tíz 
méterre megközelítettem a helyet, amikor 
hirtelen a tankokból lövöldözni kezdtek. A 
tömeg meghátrált, pánikba estünk, sokan 
a földre vetették magukat. Kiált valaki a 
közelben, mert fejlövést kapott. A felizga-
tott emberek újra elôremennek és öklüket 
rázzák. »Nem szégyellitek magatokat, hogy 
fegyvertelenekre lôtök?«”
• Vesd össze a két forrást! Melyek a legfon-
tosabb különbségek? Mi a különbségek oka?

38. szélességi kör
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A berlini fal

Az ötvenes évek második felében pedig egyre többen települtek át az 
NDK-ból az NSZK-ba. (A „lábukkal szavaztak”.) A határ lezárása elôtt 
már napi tízezer körül volt a menekültek száma. Különösen könnyû 
volt átlépni a határt Berlinben, ahol az utak, a közlekedési hálózat ösz-
szekötötték a nyugati és a keleti zónát. (1949–1961 között kb. 2,5 
millióan hagyták el így az NDK-t.)

1961-ben, egy nyári éjjel, a szovjet vezetés engedélyével, a keletné-
met hatóságok szögesdróttal kerítették el Berlin nyugati részét, majd 3-4 
méter magas fal épült Nyugat-Berlin köré. Egyszerre családok tömegét 
vágták ketté, sokan nem tudtak eljutni a munkahelyükre sem. A berlini 
fal a kommunista rendszerek bukásáig, 1989-ig állt. A keletnémet ha-
tárôrök ez idô alatt körülbelül ötszáz ártatlan civilt lôttek agyon, akik 
megpróbáltak Nyugat-Berlinbe szökni. 3  

3  1961. augusztus 13-án, vasárnap éjfélkor a keletnémet hadsereg és rendôrség 
egységeit a kelet-berlini övezethatárra vezényelték. Éjfélkor megkezdték a szöges-
drótok kifeszítését. Késôbb Nyugat-Berlint 185 kilométer hosszú fallal vették kö-
rül, amelybôl 46 kilométer a városon belül húzódott. Tulajdonképpen két magas 
(3,5-4 méteres) falat építettek betontéglákból, amelyek között megfi gyelôtornyok, 
bunkerek, jelzôkutyák, különbözô akadályrendszerek nehezítették a Kelet-Berlinbôl 
való menekülést. A fal családokat választott szét, kíméletlenül megszakítva a város 
vérkeringését. Megkezdôdött a kelet-berliniek 28 éves fogsága. 

Ez idô alatt a berlini határon az érvényes tûzparancs miatt több száz menekülô 
vesztette életét. A menekülésnek számtalan formáját próbálták ki a németek. Egy 
kelet-berlini lakos, akinek érvényes útlevele volt, feleségének viszont nem, átala-
kította autójának ülését. Kiszedte a rugókat, az ülésbe ültette feleségét, majd be-
varrta oda, az ölébe ült, és sikeresen átjutottak a határon. Volt, aki teherautóval 
próbálta meg átszakítani a sorompót, de a szûk betonjáratban elakadt, és a kelet-
német határôrök lelôtték. Egy kelet-berlini ház pincéjébôl hosszú alagutat ástak 
a nyugati szektorba. Sokan menekültek ezen át, mielôtt a határôrök észrevették 
ôket. 1979-ben egy család nejlonszövetbôl és esôkabátanyagból barkácsolt hôlég-
ballont. A nyugatnémet határ közelében emelkedtek magasba, és a szerencsés 
széljárás következtében fél óra alatt 40 kilométert tettek meg 2500 méter magas-
ságban. Az NDK határôrei nem vették észre a ballont, így a kaland szerencsésen 
végzôdött. (A National Geographic címû e-folyóirat cikke alapján)

Menekülési kísérletek a berlini falnál  • Nézd meg a fotókat! Milyen módokon próbáltak 
átjutni az emberek a fal másik oldalára? Összegezd az olvasottak alapján, hogy mi késztette 
a németeket menekülésre! 
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Épül a hírhedt berlini fal 

A berlini fal két oldalán. „Sokan vannak ma a 
világon, akik nem értik – vagy mondják, hogy 
nem értik –, valójában mi a különbség a szabad 
világ és a kommunista világ között. Jöjjenek 
hát el Berlinbe! […] A szabadság sok nehéz-
séggel jár, a demokrácia pedig nem tökéletes. 
De nekünk soha nem kellett falat húznunk, 
hogy honfitársainkat bezárjuk, hogy megaka-
dályozzuk ôket abban, hogy szabadon távoz-
hassanak.” – mondta az egyik amerikai elnök 
(Kennedy) Nyugat-Berlinben, a berlini falnál 

Hruscsov, a Szovjetunió vezetô-
je 1953–1964 között. Ezt mondta 
elôdjérôl: „[…] a saját embereire lôtt. 
A forradalom veteránjaira. Ezen önké-
nye miatt ítéljük el ôt. […] Nem kevés 
kegyetlen zsarnok volt az emberiség 
történetében, de végül mindük fejére 
lehullott az a bárd, amellyel maguk is 
fenntartották uralmukat”  • Ki volt az 
elôdje?

4  Részletek Hruscsov „titkos” beszédé-
bôl: „Ha Sztálin azt mondta, hogy ezt vagy 
azt az embert le kell tartóztatni, el kellett 
hinni, hogy az a személy a »nép ellensége« 
[…]. És milyen bizonyítékokat mellékeltek 
ezekhez? A vádlottak »beismerô vallomása-
it«. De hogy történhetett meg, hogy em-
berek beismertek olyan bûncselekménye-
ket, amelyeket egyáltalán nem követtek el? 
Csakis egy módon – a ráhatás fi zikai mód-
szereinek alkalmazásával, kínzásokkal, me-
lyek következtében az emberek elvesztették 
eszméletüket és ítélôképességüket, melyek 
arra kényszerítették ôket, hogy megfeled-
kezzenek emberi méltóságukról. Így szület-
tek meg a »beismerések«.” (1956. február)

Hruscsov, az „olvadás” kezdete

Sztálin halála után (1953) a hatalmi harcokból Hruscsov került ki 
gyôztesen, és több mint tíz évig ô vezette a Szovjetuniót, és így köz-
vetve a „baráti szövetséges” államokat, köztük hazánkat is. Intô jel volt 
számára a kelet-berlini felkelés. Hruscsov, habár alapjaiban semmit sem 
változtatott a kommunista-bolsevik államrenden, fokozatosan enyhí-
teni akarta a feszültségeket. A Szovjetunióban megkezdôdött – bár 
nagyon lassan és vontatottan – a Gulag-rendszer felszámolása. 

A kommunista párt 1956-ban tartott kongresszusán a szovjet párt-
vezetôk elôtt Hruscsov egy titkosnak szánt beszédben élesen kritizál-
ta Sztálin személyi kultuszát, embertelen politikáját. (A „titkos” beszéd 
tartalmáról a szabad világ napokon belül értesült.) 4   Jugoszláviába 
utazott, kibékült Titóval, és beismerte a korábbi vádak alaptalanságát. 
Genfben a Szovjetunió is részt vett egy nemzetközi nagyhatalmi csúcs-
találkozón (1955). Ezen valódi eredmény nem született, azt minden-
esetre jelezte, hogy enyhül a hidegháborús légkör.

A folyamatot komolyan megakasztotta, hogy az 1956-os magyar 
forradalmat és szabadságharcot a szovjet hadsereg kegyetlenül vérbe 
fojtotta. Ez az egész szabad 
világot megdöbbentette és fel-
háborította.

• Mi volt a személyi kultusz? 
(Hetedikes tankönyv, 25. lecke.)
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Szuezi válság

1956 nyarán az angolok utolsó katonája is elhagyta Egyiptomot, 
amely több mint hetven évig megszakítás nélkül angol kézen volt. Ez a 
térség rendkívül fontos gazdaságilag és katonailag a Szuezi-csatorna 
miatt, amely lehetôvé teszi, hogy a hajók Afrika megkerülése nélkül 
eljussanak a Perzsa-öböl és Dél-Ázsia (többek között India) kikötôibe. 

A britek kivonulása után Egyiptom állami tulajdonba vette a csator-
nát. Ez elsôsorban angol és francia érdekeket veszélyeztetett. Anglia 
katonai erôszak alkalmazásával fenyegette meg Egyiptomot és hadiha-
jókat küldött a Földközi-tengerre. (Ezt nevezték „hadihajó-diplomáciá-
nak”.) Tudták ugyanakkor, hogy a világ elítélné a katonai beavatkozást. 
Ezért a csatorna nemzetközi ellenôrzését javasolták.

A brit kormány Izrael és Franciaország bevonásával titkos tervet 
dolgozott ki a csatorna magánkézbe adására. A tervnek megfelelôen 
Izrael október végén megtámadta Egyiptomot. Franciaország katonai re-
pülôgépekkel, ejtôernyôsökkel és szállítóeszközökkel segítette a táma-
dást. Céljuk a csatorna elfoglalása volt. Egyiptom válaszul több tucat 
kiürített hajót süllyesztett el a csatornán. A vízbôl kiálló hajóroncsok 
lehetetlenné tették a vízi út használatát.

Az ENSZ elítélte a támadást, a szovjet kormány pedig felhívással 
fordult az Egyesült Államok elnökéhez, hogy lépjenek fel az interven-
ció* ellen, különben kész katonai erôszakot alkalmazni. Bár a két szu-
perhatalom tevôlegesen nem avatkozott az eseményekbe, súlyos világ-
méretû konfl iktus alakult ki. Efféle címek röpködtek a bulvársajtóban*: 
„Megkezdôdött a harmadik világháború!”. 

A Szovjetunió egyre komolyabb fenyegetéseinek hatására Anglia 
és Franciaország kénytelen volt engedni. A támadó hadseregek az év vé-
gén kivonultak Egyiptomból.

A Szuezi-csatorna a háború idején • Álla-
pítsd meg a kép alapján, hogy milyen gazdasági 
következménye lehetett a háborúnak!

            Összefoglaló kérdések Helyi konfliktusok és háborúk

1. Miért tört ki a koreai háború? 
2.  Miért nem ért véget hivatalosan 

máig sem a koreai háború?
3.  Melyek voltak a kelet-berlini felkelés 

okai és céljai?
4.  Mely nagyhatalmak álltak a szue-

zi válság idején Izrael, és melyek 
Egyiptom mögött?

Koreai háború (1950–1953).
Kelet-berlini felkelés (1953).

– berlini fal (1961).
Sztálin halála (1953) → Hruscsov → olvadás.
Szuezi válság:
Izrael (Anglia, Franciaország) ↔  Egyiptom.

• Mit olvastunk tavaly a Szuezi-csa-
tornáról? (Hetedikes tankönyv, 35. ol-
dal.)
 Mutasd meg a történelmi atlaszban 
a Szuezi-csatornát!
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6.   Más földrészeken
1945 után ugyan nem tört ki világháború, de a következô húsz 
évben mindössze 26 olyan nap volt (!), amikor Földünkön sehol 
sem háborúskodtak. Az 1940-es évek második felének háborúi 

fôleg a Közel-Keleten és Ázsiában lángoltak fel. A függetlenségi 
törekvéseket a korábbi gyarmatosítók makacs ellenállással 

igyekeztek megakadályozni. A késôbbi háborúk is a harmadik 
világban zajlottak, és mögöttük mindig ott húzódott a szovjet–

amerikai szembenállás. A világpolitika sakktábláján a volt 
gyarmati országok a szuperhatalmak gyalogbábuivá váltak.

A demokratikus Izrael Állam létrejötte 
és az arab világ

• Ötödik osztályban tanultunk az ókori zsidó államról. Mikor és hol jött lét-
re? Ki volt a legjelentôsebb királya? (Segít az ötödikes tankönyv 9. leckéje.)

Palesztina területe a középkor óta a Török Birodalom része volt. A XIX. 
századtól – ahogy a Közel-Keletet uraló Török Birodalom meggyengült és 
felerôsödtek a nemzeti mozgalmak – napirendre került az új zsidó állam 
létrehozásának lehetôsége Palesztinában. 1  

Az elsô világháború után megszûnt a török uralom ezen a területen, 
és a térség angol befolyás alá került. Megkezdôdött a világszerte szétszó-
ratásban élô zsidók visszavándorlása. Ez fokozódó feszültséget jelentett a 
területen élô arabok és zsidók (valamint a zsidók és a térséget ellenôrzô 
angolok) között.

Az ENSZ a második világháború után tervet dolgozott ki a közel-keleti 
válság rendezésére. Javaslata szerint a területet ketté kell osztani: egy 
arab (palesztin) és egy zsidó államra. A rendezési tervet az arab országok 
(s szervezetük, az Arab Liga) nem támogatták ugyan, de az ENSZ szava-
zattöbbséggel elfogadta. 1948-ban kikiáltották a független zsidó állam, 
Izrael megalakulását. Lakóinak többsége zsidó (izraelita) vallású: egy ré-
szük már korábban itt élô telepes volt, sokan azonban a második világhá-
ború és a holokauszt után érkeztek a térségbe. A lakosság további része 
arab, akik az ókori zsidó állam megszûnése után, a középkorban települtek 
be tömegesen a térségbe. A zsidó állam politikai berendezkedése már kez-
dettôl a nyugati polgári demokráciákhoz hasonlított. 2   Izraelt a következô 
évben felvették az ENSZ tagállamai közé. A frissen alakult zsidó államot a 
Szovjetunió is elismerte, de a két ország közötti jó kapcsolat az Egyesült 
Államok és Izrael szövetsége miatt megszakadt. 

Az önálló állam létrejötte ösztönözte a zsidó bevándorlást. A holo-
kauszt túlélôi mellett a környezô arab államokból elûzött zsidók is itt te-
lepedtek le. 

Izrael Állam nemzetközi elismerése nem csupán azt jelentette, hogy a 
zsidó népnek joga van az állami létezéshez, hanem azt is, hogy a létrejött 
államnak joga van az önvédelemre. Az arab országok azonban rögtön a 
megalakulása után támadást indítottak Izrael ellen (1948), amelyet több 
háború és kisebb-nagyobb katonai összecsapás követett. A kicsiny zsidó 
állam jelentôs anyagi és erkölcsi támogatást kapott a világ zsidóságától 
és az Egyesült Államoktól. Az elkövetkezendô évtizedekben valamennyi 
arab–izraeli háborúból gyôztesként került ki, sôt újabb területeket szerzett 
az araboktól. 

Az arab–izraeli ellentét máig sem oldódott meg. A szélsôséges arab 
erôk nyíltan hangoztatják a „zsidók tengerbe szorításának” tervét, miköz-
ben a másik oldalon is szélsôséges elgondolások születnek. A feszültség 
fô forrása – a területi vitákon kívül – az, hogy arab (palesztin) menekültek 
százezrei menekülttáborokban élnek máig is, áldatlan körülmények között. 

1  Az ókori Izrael állam akkor szûnt meg, 
amikor Kr. u. 70-ben a Római Birodalom lé-
giói lerombolták Jeruzsálemet. A következô 
évszázadokban a zsidók szétszóródtak az 
egész világban. (Ezt nevezik „szétszóra-
tásnak”.) A zsidók politikai és vallási célja 
ettôl kezdve a Palesztinába való visszaté-
rés volt. Ezt a mozgalmat cionizmusnak 
nevezik. Határozott formában a Török Bi-
rodalom meggyengülésekor, a XIX. század 
végén, a XX. század elején fogalmazódott 
meg Közép-Európában a zsidók üldöztetése 
nyomán.

2  Izrael államformája parlamentáris köz-
társaság. A törvényhozó hatalmat jelentô 
parlamentbe (Knesszet) a választáson elért 
eredménynek megfelelôen küldenek képvi-
selôket a pártok. A végrehajtó hatalom élén 
álló miniszterelnököt a legtöbb képviselô-
vel rendelkezô párt adja. 

David Ben Gurion, Izrael elsô minisztere kihir-
deti Izrael Állam megalakulását (1948) 

Jeruzsálem 

Palesztin menekülttábor napjainkban
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Arab fegyveres szervezetek (pl. a libanoni Hezbollah) rakétákkal támadnak 
izraeli városokra; Izrael pedig légi csapásokat intéz elsôsorban az Izraelbôl 
kivándorolt palesztinok menekülttáborai ellen. 

Izrael nem ismeri el a palesztinok jogát az önálló palesztin állam meg-
alakítására, az arab országok többsége viszont jogtalannak tartja Izrael 
létét, tehát nem ismeri el azt. Az ellentétet tovább élezik a vallási kü-
lönbségek, ráadásul Jeruzsálemet mindhárom egyistenhívô vallás szent 
városának tartja. 3   Az arab–izraeli konfl iktus világpolitikai jelentôsé-
gét növeli, hogy hatással van az egész Közel-Kelet politikai életére, és 
ebben a térségben található a világ kôolajkészletének kétharmada.  

• Mi volt a holokauszt? (Hetedikes tankönyv, 38. lecke.)
• Sorold fel, melyik a három egyistenhívô (monoteista) vallás!
• Mi Izrael hivatalos államvallása? Milyen vallás jellemzi az arab álla-
mokat?

Az alapítási okirat: Izrael állam megszületése 

Izrael állam és a környezô orzágok 1948–1967 között • Mely államok támadták meg 
Izraelt 1948-ban? Hogyan végzôdött a háború?

3  A térség legfontosabb városa, Jeruzsálem az ENSZ 1947-es tervezete szerint 
nemzetközi ellenôrzés alá került volna, s kettéosztották: a nyugati része Izrael-
hez, a keleti az arabok által majdan megalakítandó palesztin államhoz tartozott 
volna. Izrael az egész várost a fôvárosának nyilvánította, de kijelentette, hogy 
biztosítja mindhárom vallás (zsidó, keresztény, iszlám) szent helyeinek a látoga-
tását. 1967-ben egy arab–izraeli háború során Izrael az egész várost ellenôrzése 
alá vonta, s a fôvárosának tekinti. 

Izraeli támadás

Arab támadások

Szuezi-csatorna

Holt-
tenger

Angol és francia támadás

Izrael által 1967-ben elfoglalt egyiptomi, 
jordániai és szíriai területek
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Afrika, az algériai háború

Az ázsiai gyarmatok nagy része az 1950-es évek közepére felszabadult. 
Az angolok komolyabb harcok helyett többnyire békésen kivonultak 
gyarmataikról, míg a franciák csak hosszú harcok után adtak szabadsá-
got gyarmataiknak (lásd Vietnamot, amirôl a 15. leckében tanulunk).

Az 1960-as évek közepére Afrika gyarmati országainak zöme is szabad 
lett. A függetlenné vált országok nagyon nehéz gazdasági és politikai 
helyzetbe kerültek. Gazdaságuk – a korábbi gyarmati helyzet miatt – 
torzan fejlôdött. Olyan politikusaik pedig csak nagyon kis számban 
voltak, akik felkészülten át tudták volna venni az államok vezetését. 
A törzsi vagy vallási ellentétek miatt polgárháborúk robbantak ki. A 
nagyhatalmak (mindenekelôtt a két szuperhatalom) kihasználták ezt, 
s valamelyik harcoló fél támogatásával megpróbálták erôsíteni befolyá-
sukat a volt gyarmati térségben.

• Ismételj! Miért tartották úgy az európai nagyhatalmak a XIX. század-
ban, hogy „gyarmatosítani pedig kell!”? (Hetedikes tankönyv, 7. lecke.)

Algéria – Afrika legnagyobb területû országa – a XIX. század kö-
zepén vált Franciaország gyarmatává. A második világháború alatt ez 
az ország jelentette a „Szabad Franciaországot”, hiszen Franciaország 
európai területét megszállta a náci Németország. A franciák részben 
innen szervezték meg a németellenes partizánmozgalmat.

A világháború utolsó évében Algériában fegyveres felkelés kezdôdött a 
gyarmatosítók ellen. Ezt a franciák leverték és véresen megtorolták (több 
tízezer algériait megöltek). A következô években fel-fellángolt a független-
ségi harc, amelyet végül a Nemzeti Felszabadítási Front (FLN) vezetett. 4  

Az algériai függetlenségi háborúban mindkét fél rengeteg szenvedést 
okozott az ott élô ôslakosságnak és a betelepült franciáknak egyaránt. 
Terrorizálták a civil lakosságot. A francia hadsereg brutálisan bánt el a 
lázadókkal, s közben a békés algériai polgárokat sem kímélte. 5  

Hiába harcolt több százezer francia katona (az úgynevezett idegen-
légió) a hazafi ak ellen, Franciaország 1962-ben kénytelen volt elis-
merni Algéria függetlenségét.

Ebben az idôszakban más afrikai francia gyarmatok is felszabadultak 
(Tunézia, Marokkó).

Távol-Kelet: India

• Mi a hindu vallás legfôbb tanítása? És az iszlámé? (Segít az ötödikes 
tankönyv 10. és 30. leckéje.)
• Hogyan jutott el az iszlám vallás az Arab-félszigetrôl Észak-Indiába? 
(Ötödikes tankönyv, 30. lecke.)
• Idézd fel, milyen hátrányokkal és elônyökkel járt Indiában az angol 
gyarmatosítás! Mit tanultunk 7. osztályban India iparáról? (Hetedikes 
tankönyv, 3. lecke.) 

Indiában a két világháború között egyre erôsebben jelentkeztek a 
függetlenségi törekvések. A második világháború alatt nyilvánvalóvá 
vált, hogy a brit uralom már nem tarthat sokáig. A háború (a tengeri 
hadviselés) miatt Anglia egyre kevésbé tudta ellátni Indiát iparcikkekkel, 
így gyorsabban fejlôdhetett az ottani gazdaság, elsôsorban az ipar. A 
gyorsuló iparosítás megerôsítette az indiai polgárságot, amely egyre han-
gosabban követelte az óriási, de sok száz fejedelemségbôl álló terület 
függetlenségét.

Bonyolította a helyzetet, hogy a hatalmas India nemcsak kis fejede-
lemségekre tagolódott, hanem vallásilag is megosztott volt. Északi ré-
sze, a lakosság negyede iszlám (azaz muszlim) vallású volt, a lakosság 
többsége pedig a hindu vallást követte. 

4  Az algériai franciaellenes felkelés forduló-
pontja 1954-ben volt. Egy novemberi éjjelen 
70 helységben hajtottak végre merénylete-
ket – francia hivatalnokokat gyilkoltak meg, 
gyárak és hivatalos épületek robbantak fel, 
hidak repültek a levegôbe. A franciák azon-
nal ejtôernyôs egységeket küldtek Algé-
riába, hogy a felkelést mielôbb leverjék. A 
francia miniszterelnök kijelentette: Algéria 
régóta és visszavonhatatlanul a Francia 
Köztársaság része, és ezen semmilyen ha-
zafi as mozgalom nem változtathat. Téve-
dett.

5  1957-ben Franciaországban nagy feltû-
nést keltett egy cikksorozat. Írója, aki Algé-
riában szolgáló katona volt, beszámolt ar-
ról, hogy francia katonákat vetnek be a civil 
lakosság ellen, és megkínozzák az FLN el-
fogott tagjait. Nem sokkal késôbb Algírban 
megtalálták a hadsereg titkos kínzóbörtö-
neit, amelyek sokakat a párizsi Gestapo ha-
sonló titkos intézményeire emlékeztettek. 
• Mi volt a Gestapo? (Hetedikes tankönyv, 
26. lecke.)

Képek az algériai háborúból • Mondd el rövi-
den, mit látsz a két képen!

• Miért torzul el egy gyarmat gazda-
sági fejlôdése? (Segít a hetedikes tan-
könyv 3. leckéje.)
• Miért nem alakult ki felkészült poli-
tikus gárda a korábbi évtizedekben-év-
századokban ezekben az államokban?
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A függetlenségi mozgalmat Gandhi vezette, 
akinek a függetlenség kivívása mellett másik fô 
célja a két vallás híveinek összebékítése volt. 
Gandhi alapelve szerint az igazság ereje idôvel 
mindig gyôz, tehát harc nélkül, erôszakmentes 
ellenállással kell elérni a kitûzött célt. A függet-
lenséget neki és követôinek 1947-ben valóban 
sikerült szabadságharc nélkül elérniük, a vallási 
megbékélést azonban nem. Az angol kormány 
lemondott gyarmatáról, elismerte India függet-
lenségét, és a vallási harcok lezárására ketté-
osztotta az államot. Az északi (nagyrészt isz-
lám vallású) részbôl lett Pakisztán, a nagyobb, 
hindu vallású rész neve maradt India. Gandhit 
egy elvakult hindu 1948-ban lelôtte. 6   7   

India az 1970-es évek közepén végrehajtotta az elsô kísérleti föld alatti 
atomrobbantását. Így már – legalábbis katonai értelemben – a nagyhatal-
mak közé tartozik. (Késôbb Pakisztán is saját atomfegyvert fejlesztett ki.) 

6  Mahátma Gandhi (1869–1948) Buddha óta India máig legnépszerûbb személye. 
India egyik leghíresebb családjából származott. Londonban végzett jogi egyetemen, 
majd ügyvédként dolgozott angol gyarmatokon (Dél-Afrikában), ott felvette a harcot 
a faji megkülönböztetéssel szemben. Az elsô világháború után visszatért Indiába, és 
a nemzeti függetlenségi mozgalom élére állt. Az angolok ezért többször is bebörtö-
nözték. A politikai harc különleges formáját kezdeményezte az angol hatóságokkal 
való együtt-nem-mûködés elterjesztésével. Tanításának lényege az erôszak elvetése, 
a kasztrendszer tagadása, az ôsi indiai kézmûiparhoz való visszatérés volt. 
• Ki volt Buddha? (Ötödikes tankönyv, 40. oldal.)
• Mi a kasztrendszer? (Segít a hetedikes tankönyv, 3. leckéje.)
• Miért kellett újra megerôsíteni az ôsi indiai kézmûipart? (Hetedikes tankönyv, 3. lecke.)

Gandhi hitbuzgó hindu létére mindent megtett azért, hogy véget vessen az 
erôszaknak India hindu és iszlám vallású tömegei között. Ezzel mindkét vallás elva-
kult híveit ellenségévé tette. Az indiai nép már életében a Mahátma (jelentése: nagy 
lélek) névvel illette, halála óta sokan szentként tisztelik. Egy elvakult, megszállott 
indiai – aki az ôsi hindu vallás elárulását látta az iszlámmal való megbékélésben – 
meggyilkolta. Másnap több százezres gyászoló tömeg elôtt – hindu szokás szerint 
– máglyán égették el Gandhi holttestét. Hamvait a Gangesz folyóba szórták. 

2007-ben az ENSZ közgyûlése Gandhi születésnapját (október 2-át) az erôszak-
mentesség világnapjává nyilvánította. 

1982-ben csodálatos angol–indiai fi lm készült Gandhi életérôl, amely nyolc Os-
car-díjat kapott.
• Ha van rá lehetôséged, nézd meg! Igényesebb videotékákban DVD-n elérhetô.
• Mondj olyan XIX. századi magyar politikust, akinek szerepe (a passzív ellenállás) 
emlékeztet Gandhi módszerére!

7  Gandhi-idézetek: „Használd az igazságot 
üllônek, az erôszakmentességet kalapács-
nak, és utasíts el mindent, ami nem állja ki 
az igazság üllôjének és az erôszakmentesség 
kalapácsának próbáját.”

„Ellenzem az erôszakot, mert ha úgy tû-
nik is, hogy hasznos, a haszon csak átmene-
ti, de a szörnyûség, amit okoz, maradandó.”

„A szemet szemért elv az egész világot 
vakká teheti.”

„Elôször megtûrnek téged, késôbb nevet-
nek rajtad, késôbb harcolnak ellened, majd 
gyôzöl.” 

Gandhi fiatal korában a 
Dél-Afrikában élô indiaiak 
ügyvédje volt 

Gandhi londoni látogatásakor • Figyeld meg 
a képet! Jellemezd Gandhit a külseje alapján!

Jelenet a Gandhiról szóló életrajzi filmbôl • Felismered a Gandhit játszó színészt?

India 1947-es megosztása 

• Gandhi újságjának címe ez volt: Ifjú 
India. Mit tanultunk tavaly az „Ifjú…” 
mozgalmakról? (Hetedikes tankönyv, 
1. lecke.)
@ Nézz utána, mi India és Pakisztán 
fôvárosa!
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Távol-Kelet: Kína

• Mit jelentett Kína félgyarmati helyzete a XIX. században? (Hetedikes 
tankönyv, 7. lecke.) 
• Hogyan csorbult Kína függetlensége az 1930-as években? (Hetedikes 
tankönyv, 136. oldal.)

Kína északi része a második világ-
háború végéig japán megszállás alatt 
állt. Japán kapitulációja után felerôsöd-
tek az ellentétek a kínai nemzeti moz-
galom és a Szovjetunió által támogatott 
kínai kommunisták között. Az utóbbia-
kat Mao Ce-tung* vezette. Az amerikai-
ak által támogatott nemzetiek és a kom-
munisták között véres polgárháború 
tört ki. A kommunisták hadserege mind 
nagyobb területeket foglalt el. A gazda-
gabb parasztoktól erôszakkal elvették a 
földeket, és szétosztották a nincstele-
nek között, ezért sok paraszt támogatta 
a kommunistákat. 1949-ben kikiáltották 
a Kínai Népköztársaságot. Ez lett a vi-
lág második kommunista nagyhatalma. 

A polgárháborúban vesztes nemzeti 
mozgalom amerikai katonai segítséggel egy Kínához tartozó szigeten, 
Tajvanon rendezkedett be. Megalapították a Kínai Köztársaságot, amely 
megmaradt a tôkés fejlôdés útján, és az Egyesült Államok támogatásá-
val több mint két évtizedig elfoglalta Kína helyét az ENSZ-ben (1971-ig). 

A kommunista hatalomátvétel után Kína magához csatolta Tibetet, 
és függetlenségét azóta sem ismeri el. A kínai elnyomás elsôsorban 
a kommunista eszmébôl következô vallásüldözésben nyilvánul meg: a 
buddhista szerzetesek tevékenységét korlátozzák, sok kolostort lerom-
boltak stb. Tibetben több felkelés is indult a kommunista uralom ellen, 
amelyet a kínai katonaság keményen levert.

A Szovjetunióval való együttmûködés csak Sztálin haláláig (1953) 
tartott, ezután a két állam fokozatosan szembefordult egymással. A hi-
degháború enyhülését, az olvadást Mao Ce-tung úgy értékelte, hogy a 
szovjet vezetés „elárulta a világforradalom eszméjét”. Az elhidegülés-
ben szerepet játszott, hogy Kína szerette volna elfoglalni Tajvant, de 
ebben a Szovjetunió nem támogatta. A korábban békés szovjet–kínai 
határon fegyveres összecsapások, sôt határháborúk sora kezdôdött. 
1964-ben Kína is felrobbantotta saját atombombáját. 

Mao Ce-tung (1893–1976) 
@ Nézz utána, hogy Mao hány évig 
volt hatalmon Kínában!

Mao Ce-tungot éltetô plakát • Idézd fel a 
korábban látott plakátokat! Melyik országgal 
kapcsolatban láttál már hasonló plakátokat? 
Sorold fel, milyen közös elemeket fedezhetsz fel 
a két ország plakátjainál!

Tanulók a „Kis Vörös Könyvet”, Mao Ce-tung 
„alkotását” olvassák 

Összefoglaló kérdésekMás földrészeken

1.  Melyek a máig tartó arab–izraeli el-
lentét fô okai?

2.  Milyen feszültségek jelentkeztek a 
felszabadult afrikai államokban?

3.  Jellemezd az algériai felszabadító 
háborút!

4.  Ki volt Gandhi?
5. Jellemezd Gandhi politikáját!
6.  Miért tudták megnyerni a kommu-

nisták a kínai polgárháborút, és mi-
lyen következményei lettek ennek?

7.  Jellemezd a szovjet–kínai kapcsola-
tokat!

A demokratikus Izrael állam létrejötte (1948).
Arab–izraeli ellentét → háborúk.
Algériai felszabadító háború. Függetlenség: 1962.
India:

– függetlenség (1947). Gandhi;
– megosztás: India és Pakisztán.

Kína:
– polgárháború → kommunista gyôzelem; 

→ Kínai Népköztársaság (Mao Ce-tung, 1949);
– Tibet megszállása.
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A dalai láma @ Járj utána, ki ma a dalai láma! 
Mikor járt utoljára Magyarországon?

A Potala-palota, a kínai elnyomás elôtt a dalai 
láma hagyományos székhelye. A tövében elte-
rülô város (Lhásza) a világ legmagasabban fek-
vô városa: a tengerszint felett 3650 méteren!

OLVASMÁNY
Kína: a „nagy ugrás” – de hová?    
Mao Ce-tung, a Kínai Kommunista Párt vezetôje és egy idôszakban 
Kína elnöke, országát néhány év alatt nagyhatalommá akarta tenni 
anélkül, hogy ehhez a feltételek adottak lettek volna. Gazdasági prog-
ramját „nagy ugrásnak” nevezte, s ennek lényege az acéltermelés min-
denekfelett való fejlesztése volt. A parasztok százmillióit kényszerí-
tették arra, hogy felhagyjanak a mezôgazdasági termeléssel, helyette 
inkább acélt öntsenek kisipari módszerekkel. Az így megtermelt „acél” 
még fémhulladéknak is alkalmatlan volt, a mezôgazdaság viszont tönk-
rement. A hatvanas évek elsô felében országszerte éhínség tombolt, 
legalább 30 millió ember halt éhen.

A hatvanas években Mao Ce-tung kezdte úgy érezni, hogy hatalma 
veszélyben van. Ennek oka egyrészt a „nagy ugrás” kudarca, másrészt a 
Kínai Kommunista Párton belül voltak, akik az ô világforradalomra építô 
keményvonalas politikájánál enyhébb, kompromisszumokra készebb 
politikát tartottak idôszerûnek. Mao Ce-tung 1966-ban meghirdette a 
„kulturális forradalmat”. Arra szólították fel a népet, hogy leplezzék le 
azokat, akik nem igazi kommunisták. (Valójában azokat, akik nem vol-
tak Mao politikájának szolgai követôi.) A „forradalom” idején körülbe-
lül 3 millió embert jelentettek fel, elsôsorban pártvezetôket, gazdasági 
vezetôket és a kulturális élet szereplôit (tudósokat, mûvészeket). A 
„tisztogatás” során a vezetôk 70%-át lecserélték, több tízezren hal-
tak meg a börtönökben. Ezenfelül rengeteg ôsi templomot, mûkincset 
tettek tönkre, a könyvégetések is szinte mindennapossá váltak. Több 
egyetemet bezártak, az értelmiségiek egy részét pedig munkatáborokba 
hurcolták. 

Kínai elnyomás „a világ tetején”     
Tibet körülbelül a XVII. századtól a XX. század közepéig önálló állam 
volt. A „világ tetejének” nevezik, mert átlagosan 4900 méter magassá-
gával (!) a Föld legmagasabban fekvô lakott térsége. Az angolok a XX. 
század elején megpróbálták gyarmatosítani, de nem jártak sikerrel. A 
tibetiek életét a kínai megszállás elôtt elsôsorban a buddhista vallás 
határozta meg. Az országot az istenkirálynak tekintett dalai láma* és 
a szerzetesek kormányozták. Az állami hivatalnokok rangban csak utá-
nuk következtek. Tibet 1950-ben kínai tartomány lett, s 1959-ben egy 
felkelés leverése után a dalai lámának külföldre kellett emigrálnia. 

Tibetben nagyon szigorúan betartották például azt a vallási elôírást, 
hogy – lehetôleg – semmilyen élôlényt nem szabad megölni. Egy oszt-
rák utazó Tibetben töltött éveirôl írt naplóregényt. Ebbôl idézünk: „Az 
évek során nem találkoztam senkivel, aki csak a leghalványabb kételyt is 
mutatta volna Buddha tanaival szemben. […] Már rövid idô után nem 
tudtam egy legyet gondolkodás nélkül agyoncsapni, és társaságban so-
hasem mertem volna egy rovart megölni csak azért, mert zavart. Meg-
hatóak ebben a tekintetben az emberek. Ha egy hangya mászik valakin, 
gyengéden leveszik és elviszik. Ha egy légy esik a teáscsészébe, akkor ez 
kisebb katasztrófa. Megmentik a fulladástól, hiszen lehet, hogy a halott 
nagymama újjászületése.” (Heinrich Harrer: Hét év Tibetben)

A dalai lámák (jelenleg, 2016-ban a tizennegyedik) a buddhisták 
nagy részének hite szerint saját nirvánájukat elhalasztva az újjászü-
letést választották azért, hogy az emberiséget szolgálják. A jelenlegi 
dalai láma 1989-ben Nobel-békedíjat kapott. A kínai elnyomás miatt 
külföldön él. Hívei az „Élô Buddhaként” tisztelik.

Tibet függetlenségének kérdése legutóbb a 2008-as pekingi olimpiai 
játékok elôtt került a fi gyelem középpontjába. Ekkor világszerte „Free 
Tibet!” [frí tibet] feliratú plakátok jelentek meg, ezzel a felirattal ellátott 
zászlókkal, pólókban tüntettek a nagyvárosokban. Párizsban a tün-
tetôknek még az olimpiai lángot is sikerült eloltaniuk. A kínai (pekingi) 
olimpiai játékok azonban különösebb incidens nélkül lezajlottak.

• Ki volt (az elsô) Buddha? Melyek 
legfôbb tanításai? Melyik tanából kö-
vetkezik az, hogy semmilyen életet nem 
szabad elpusztítani? (Segít az ötödikes 
tankönyv 40. oldala.)
• Mi a nirvána? (Segít az ötödikes tan-
könyv 49. oldala és a Magyar értelmezô 
kéziszótár.)

 Keresd meg a történelmi atlaszban Ti-
betet!
• Mit jelent a „Free Tibet!” angol jelszó?
• A dalai láma újjászületéseirôl szól Ber-
tolucci [bertoluccsi] olasz fi lmrendezô 
A kis Buddha címû csodálatos fi lmje 
(1993). Ha van rá módod, nézd meg!
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Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése Összefoglalás
A második világháború után a béke megóvására megalakult a máig is 
mûködô Egyesült Nemzetek Szervezete. Az ENSZ-ben – bár a Közgyûlé-
sen minden tag képviselteti magát – a nagyhatalmaknak döntô befolyá-
suk van. Nekik van meghatározó szerepük a Biztonsági Tanácsban. A 
nagyhatalmak közül két állam szuperhatalommá vált: a Szovjetunió és az 
Amerikai Egyesült Államok, hozzájuk képest Anglia és Franciaország sze-
repe másodrendû volt. Az Egyesült Államok elsôsorban gazdasági erejé-
nek köszönhette szuperhatalmi helyzetét, a Szovjetunió pedig hatalmas 
szárazföldi hadseregének, valamint annak a tekintélynek, amelyet a náci 
Németország legyôzése során szerzett. A Szovjetunió szuperhatalmi 
helyzetét a saját atomfegyver kifejlesztése (1949) tette vitathatatlanná.

A világháború után Párizsban kötötték meg a békeszerzôdéseket, ismét 
a nagyhatalmak érdekei szerint. Az etnikai határok fi gyelembevétele he-
lyett hatalmas arányú kitelepítések sújtották a nemzetiségeket. 

Európát kettészelte a vasfüggöny. Nyugati felén – a békekötés után – 
szabad polgári demokráciák fejlôdtek tovább, keleti oldalán viszont a 
szovjet elnyomás következtében egypárti diktatúrák (álszocialista álla-
mok) alakultak ki.

Az Egyesült Államok a gazdasági újjáépítéshez (és persze politikai 
befolyásának erôsítéséhez) felajánlotta az európai országoknak a Mar-
shall-segélyt. A Szovjetunió ezt elutasította, ezért a szovjet tömb orszá-
gai sem fogadhatták el. Ezeknek az államoknak a gazdasági együttmûkö-
dését a KGST igyekezett biztosítani, és fönntartotta gazdasági függésü-
ket a Szovjetuniótól. 

Németországot (és benne külön Berlin városát) a háború után a négy 
nagyhatalom négy megszállási zónára osztotta. 1949-ben a nyugati 
részt egyesítették Német Szövetségi Köztársaság néven, a keleti rész vi-
szont még négy évtizedig szovjet elnyomás alatt állt. Ezt a részt nevez-
ték Német Demokratikus Köztársaságnak.

A hidegháború szemben álló katonai tömbök kialakítását is eredmé-
nyezte, a két szuperhatalom vezetésével. Az Egyesült Államok vezette a 
NATO-t; a Szovjetunió pedig a Varsói Szerzôdést.

Az ENSZ a közel-keleti rendezés érdekében 1948-ban létrehozta a de-
mokratikus Izrael államot. A környezô arab országok azonnal háborút 
indítottak ellene, de elveszítették azt. Az arab–izraeli konfl iktus máig 
sem oldódott meg.

A második világháborút követô körülbelül 40 évet a hidegháború jel-
lemezte. A szuperhatalmak kerülték a katonai összecsapást egymással, 
ellenben helyi háborúkat szítottak és használtak ki térnyerésük érdeké-
ben. Az idôszak elsô komoly forró háborúja Koreában tört ki 1950-ben. 
Az északi (kommunista) harcoló felet a Szovjetunió és Kína támogatta, 
a délieket az Egyesült Államok. Bár 1953-ban fegyverszünetet kötöttek, 
a Koreai-félszigeten máig a kommunista Észak-Korea és a polgári Dél-
Korea osztozik. A Sztálin halála után (1953) hatalomra kerülô Hruscsov 
nevéhez köthetô az „olvadás” elsô idôszaka. Az olvadás idôszakát is 
komoly válságok jellemezték, például a kelet-berlini felkelés és a szuezi 
válság. 

A második világháborút követôen megkezdôdött a gyarmatok felsza-
badulása. Elôször Ázsia gyarmatai nyerték el függetlenségüket (pl. India). 
A Közel-Keleten az ENSZ határozata értelmében megszületett Izrael. 
A zsidó állam megalakulása után azonnal háborúba keveredett az ôt el 
nem ismerô arab országokkal. A hatvanas évek fontos eseménye az algé-
riai felszabadító háború, melynek eredményeképp létrejött a (Franciaor-
szágtól) független Algéria, majd más észak-afrikai államok. 

A kínai polgárháború során a Szovjetunió által támogatott kommu-
nisták gyôztek, és létrehozták a Mao Ce-tung vezette kommunista Kínai 
Népköztársaságot.

 1. Milyen céllal alakult meg az ENSZ?
 2.  Miért és hol zajlottak nagymér-

tékû kitelepítések?
 3.  Melyek voltak a szuperhatalmak? 

Elsôsorban minek köszönhették a 
világban elfoglalt vezetô helyüket?

 4.  Jellemezd a Szovjetuniót a világ-
háború utáni években! (Belpoliti-
ka, külpolitika, haditechnika.)

 5.  Jellemezd a szovjet típusú egypár-
ti (álszocialista) diktatúrákat!

 6.  Melyik szuperhatalom és milyen 
céllal nyújtotta a Marshall-se-
gélyt?

 7. Mi a Varsói Szerzôdés?
 8.  Mely nagyhatalmak szállták meg 

Németországot a világháború 
után?

 9.  Hogyan rendezôdött Németor-
szág helyzete 1949-re?

10.  Hogyan jött létre a jelenkori Izrael 
Állam?

11.  Mi a különbség a „forró” háború 
és a hidegháború között? 

12.  Hol robbant ki az elsô „forró” há-
ború?

13.  Miért tört ki felkelés Kelet-Berlin-
ben 1953-ban? 

14.  Melyik európai nagyvárost vágta 
ketté fal a hidegháború idején? Mi-
ért építették?

15.  Mikor kezdôdött az „olvadás”? 
Melyik szovjet vezetô nevéhez 
köthetô?

16.  Mely országok álltak szemben a 
szuezi válság során? Milyen politi-
kát folytatott a két szuperhatalom 
a válság idején?

17.  Miért tört ki, és milyen eredmény-
nyel zárult az algériai háború?

18.  Hogyan változott India és Kína 
helyzete a világháború utáni évek-
ben?



1956. október 23.: arcok és sorsok. Szoktál olyat játszani, hogy nagy tömegben (utcán vagy autóbuszon) találgatod ma-
gadban, hogy vajon ki kicsoda lehet? Milyen múlt, milyen sors áll egy emberi arc mögött? Éppen boldog vagy szomorú? S vajon 
miért? Honnan jött, hová igyekszik? Játsszuk most ezt, a képet nézegetve!

A közel egy évtizedes kemény kommunista elnyomást megelégelô emberek tömege vonul Budapest utcáin. Tiltakoznak, 
tüntetnek, ugyanakkor boldogok, felszabadultak is. Pár órája még féltek, mert délelôtt a rádióban azt hallották, hogy a (kom-
munista) belügyminiszter betiltotta a tüntetést. Talán a karhatalom erôszakkal akarná szétverni azt? Vér is folyhat az ut-
cákon? De a felvonulók már megkönnyebbültek. A sztálinista kormány délután fél háromkor (félelmében) engedélyezte a 
tüntetést. Vajon mit jelent ez? A leszerepelt vezetôk meghátrálnak és egy emberibb társadalom építése kezdôdhet ebben 
a történelmi pillanatban? Talán.



Magyarország a második  
világháború végétôl az  
1956-os forradalom leveréséig 

II. fejezet

Vajon milyen sorsokat takarnak a felszabadult, ünneplô arcok? Többnyire egyetemisták, akik éppen egy gyûlésrôl érkeztek 
ide. De nem csak ôk. A jobb szélen, lent középkorú férfi – mondjuk mûvezetô egy gyárban – mosolyogva néz kamasz lányára, 
aki azt kérdezi: „Papa, eztán nyugodtabb lesz az életünk?” Jobboldalt középen kopaszodó, bajuszos ember. Feszülten figyel. 
Gondolhatjuk: kis földön gazdálkodó földmûves volt, akinek földecskéjét az erôszakos szövetkezetesítés során elvették. Az 
elmúlt években a fôvárosban próbált szerencsét, hátha itt jobban meg tud élni. Csalódott. A kiskatonák – a kommunista 
rendszer kötelezôen besorozott katonái – is nevetgélnek, vidámak. A kiképzés kemény hónapjai-évei állnak mögöttük. A 
bal oldalon, középen középkorú, napszemüveges asszony. Talán nemesi (esetleg arisztokrata) családból származik, és ezért 
az elmúlt években üldözték? Talán családjával együtt kitelepítették Budapestrôl egy alföldi munkatáborba? Arcok és sorsok. 
Ahányan vannak – annyi múlt és annyi jövô. Talán a jövô emberibb lesz, mint az elmúlt évtized-évtizedek? Lássuk, hogyan 
alakult a sorsuk! Kezdjük el ezt a fejezetet!
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7.   Az ideiglenesség kora
1944 ôszétôl 1945 tavaszáig tartottak a harcok 

Magyarországon. A régi gazdasági és politikai vezetôk nagy 
része távozott. Közben az ország keleti területein 

– a Vörös Hadsereg által elfoglalt (felszabadított?) részeken – 
megkezdôdött az újjáépítés és az új államhatalmi szervek 

felállítása, a közigazgatás kiépítése.

A szovjet megszállás

• Mikor értek véget a második világháború frontharcai Magyarországon?

A nyilas rémuralom után az országnak a szovjet hadsereg pusztításait, 
erôszakoskodásait kellett elszenvednie. 1   A szovjetek nemcsak fogság-
ba esett katonákat, hanem a polgári lakosság tömegeit is elhurcolták 
a Szovjetunióba málenkij robotra, ahogyan akkor mondták (az orosz 
kifejezés „kis munkát” jelent). A körülbelül 600 ezer kényszermunkás 
több mint 20%-a az iszonyatos körülmények következtében meghalt, 
és akik túlélték a megpróbáltatásokat, csak évek múlva térhettek haza. 

Az országot fél éven belül másodszor szállta meg egy ellenséges hadse-
reg. A lakosság értékei, a gyárak felszerelése, az állatállomány nagyobb 
része: minden, amit a németek meghagytak, most a Vörös Hadsereg 
prédájává vált. Nôket, sôt gyereklányok tömegeit erôszakolták meg a 
katonák. 2   

Az új államhatalom megszervezése

1944 decemberében a már szovjet kézen levô („felszabadult”) terüle-
tek nagyvárosaiban jöttek létre az új államhatalmi szervek. 

Szegeden a németek által korábban illegalitásba kényszerített pártok 
(köztük a Független Kisgazdapárt és a Magyar Kommunista Párt) lét-
rehozták a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontot. Programjának legfôbb 
pontjai a következôk voltak: 

– szakítás Németországgal, harc a fasizmus ellen;
– földreform;
– a politikai élet demokratizálása;
– a háborús bûnösök felelôsségre vonása.
Nyilvánvaló volt, hogy demokratikus választásokat kell tartani, és az 

ennek eredményeként megalakult országgyûlésnek kormányt kell alakí-
tania. Mindezek megszervezésére azonban hónapokra volt szükség, 
ezért decemberben összeült az Ideiglenes Nemzetgyûlés Debrecen-
ben. Tagjait a front mögötti (tehát már szovjet ellenôrzés alatt levô) 
területek településein közfelkiáltással választották meg. A szovjet irá-
nyítással megtartott választások eredményeként a nemzetgyûlésben leg-
nagyobb számban kommunista képviselôk foglaltak helyet. 3   Másnap 
(1944. december 22-én) megalakult az Ideiglenes Nemzeti Kormány. 
Elsô – és legfontosabb – intézkedései a háború befejezésérôl (fegyver-
szünet a Szovjetunióval), az ország demokratikus átalakításáról és a 
földreformról szóltak. A fegyverszünet hazánkat az 1937-es (trianoni) 
határok visszaállítására kötelezte, így a bécsi döntések semmissé vál-
tak.

• Magyarázd meg, mi a különbség a fegyverszünet és a béke között!

Hazánk nemcsak gyakorlatban, hanem jogi értelemben is megszállt 
ország volt – hiszen még nem kötötték meg velünk a világháborút le-
záró békeszerzôdést. A fegyverszünet értelmében az országot a Szö-
vetséges Ellenôrzô Bizottság (SZEB) irányította. Ez a testület a gyôz-

1  A németek felrobbantották az összes 
Duna- és Tisza-hidat. A megszálló német, 
majd szovjet hadsereg elpusztította vagy 
elrabolta a lovak 56%-át, a szarvasmarhák 
44%-át, a sertések 79%-át. A gyárakból, 
mezôgazdasági üzemekbôl minden moz-
díthatót elvittek. Amit már nem bírtak 
elhurcolni, azt helyben elpusztították – 
a szovjet katonák istállónak használták a 
templomokat, mûkincsekre lôttek célba.

Hidak
„A legszomorúbb látvány / ez volt: a betörött /
gerincû néma hidak / a két város között, /
ahogy feküdtek, sorban,  / mint leölt állatok / 
a bûnben és mocsokban / ôk, az ártatlanok. 
[…]” (Illyés Gyula verse; részlet)

2   A kôbányai kommunisták 1945. februári 
panaszbeadványából: „Anyákat gyermeke-
ik, férjeik szeme láttára erôszakoltak meg 
részeg katonák, fi atal, 12 évtôl felfelé lévô 
korban lévô lányokon az apáiktól, anyáiktól 
elhurcolva tíz-tizenöt katona is keresztül-
ment, sok esetben nemi betegséget oltva 
beléjük. […] Több elvtárs az életével lakolt, 
mert felesége és leányai védelmére kelt.”

3  Az 1944 novemberében Moszkvában 
tárgyaló magyar fegyverszüneti küldöttség és 
az ott tevékenykedô magyar kommunisták 
szovjet vezetôkkel való tárgyalásaikon álla-
podtak meg abban, hogy Magyarországon 
ideiglenes kormányt kell létrehozni. A kor-
mány névsorát Molotov szovjet külügymi-
niszter hagyta jóvá – ezt a névsort fogad-
ta el decemberben a debreceni Ideiglenes 
Nemzetgyûlés. Egy történész találó megfo-
galmazása szerint a magyar kormány „fo-
gant Moszkvában, született Debrecenben”. 
A kormány elnöke (miniszterelnök) Miklós 
Béla vezérezredes lett, aki még a sikerte-
len kiugrási kísérlet után tisztjeivel átállt 
a szovjet csapatokhoz. A kormányban a 
kommunista párt három, a kisgazdapárt és 
a szociáldemokrata párt két-két, a paraszt-
párt pedig egy miniszteri tárcát kapott.

ülésezik az Ideiglenes Nemzetgyûlés Debre-
cenben (1944. december 21.) 
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tes nagyhatalmak képviselôibôl (katonai vezetôkbôl és diplomatákból) 
állt, de gyakorlatilag csupán a szovjetek szava számított benne. A SZEB 
és a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok ellátása a magyar 
kormány feladata volt (az utóbbi jelentette a nagyobb terhet). Ezek a 
költségek a háború utáni két évben felemésztették az ország nemzeti 
jövedelmének egynegyedét!

A szovjetek a kommunistákat – mindenekelôtt a Moszkvából ha-
zatért magyar kommunistákat – népszerûsítették és támogatták. Ôk 
jutottak teherautókhoz, nyomdákhoz és egyéb anyagi eszközökhöz. 

A háborús bûnösök felelôsségre vonását az 1945 januárjában felállí-
tott népbíróságok végezték. A népbírósági testületekbe a Magyar Nem-
zeti Függetlenségi Front küldött tagokat, akiknek ehhez nem kellett jogi 
végzettséggel rendelkezniük. A testületeket vezetô bírók azonban vég-
zett jogászok voltak. 4   5  

A földreform és az újjáépítés

Az ország népe és meghatározó politikusai maradéktalanul egyetértettek 
abban, hogy ki kell elégíteni a nemzedékek óta földosztásra váró pa-
rasztság igényeit. A front elvonulása után sokfelé hozzáfogtak a föld-
osztáshoz, meg sem várva a törvényt.

A földreform során a nagybirtokosok földjét szétosztották a pa-
rasztok között. Jelentôs területek kerültek állami vagy közösségi tu-
lajdonba. A paraszti társadalom így teljesen átrétegzôdött: megnôtt 
a földdel rendelkezô kis- és középparasztság aránya. Jelentôsen csök-
kent a nincstelen mezôgazdasági munkások száma. Gondot jelentett 
viszont, hogy a szétosztható földterület kevés volt ahhoz, hogy minden 
igénylô életképes paraszti birtok gazdájává váljon. A kommunista po-
litikusok azonban – népszerûségük növelésének reményében – ragasz-
kodtak ahhoz, hogy minden jogosult kapjon földet. Így a földreform 
során életképtelen törpebirtokok tömege jött létre. (A kommunisták 
már a szovjet típusú szövetkezeti rendszer létrehozását tervezték, s 
úgy gondolták, ezeket a birtokokat a parasztok szívesebben beadják a 
„közösbe”.) 

4  Népbírósági ítéletek. Az elsô két halálos 
ítéletet februárban – nyilvánosan –, egy 
budapesti köztéren hajtották végre. A kö-
vetkezô években 60 ezer ember került há-
borús bûn gyanújával népbíróság elé, kö-
zel felüket elítélték. A mintegy 500 halálra 
ítéltbôl 189-et kivégeztek, köztük Bárdossy 
Lászlót és Sztójay Döme volt miniszterel-
nököket, valamint Szálasi Ferencet és nyilas 
kormányának több tagját.
• Nézz utána a Magyar értelmezô kéziszó-
tárban, hogy mit jelent a népbíróság kifeje-
zés! Mit jelent az ott olvasható laikus szó? 
(Szintén az értelmezô szótár lesz segítséged-
re.)
• Mi volt Bárdossy László – vitatható – 
bûne? Mi volt Szálasi Ferenc – vitathatat-
lan – bûne? 

Szálasin végrehajtják a halálos ítéletet (1946. 
március) 

Földosztás • Értelmezd a képen látható fel-
iratot!

Földbirtokviszonyok 1945 elôtt és a földosztás után • Figyeld meg a diagramot! Mutasd 
be, hogyan alakultak át a földbirtokviszonyok Magyarországon 1945 után!

5  A népbíróságok feladata az errôl szó-
ló rendelet szerint az volt, hogy „akik a 
magyar népet ért történelmi katasztrófa 
okozói, illetve részesei voltak, mielôbb el-
nyerjék büntetésüket”. Az ítéletek sokszor 
politikai nyomásra születtek (ilyenformán 
komoly sérelmet szenvedett a bírói függet-
lenség, s  ezzel a hatalommegosztás elve). 

Az emberek mindennapjait is meghatározó legfontosabb feladat az or-
szág újjáépítése volt. A front elvonulásával a városokban megkezdô-
dött a romok eltakarítása. Az emberek sokszor puszta kezükkel, éhez-
ve, fázva szedték ki a romok alól a gépeket, a megmaradt értékeket. 
Budapest összes hídját felrobbantotta a visszavonuló német hadsereg. 
Az elsô pótlás a Margit híd romjai mellett felépített ideiglenes ponton-
híd* volt, a „Manci”. Ez gyorsan tönkrement, ezért rövidesen felépült 
a még mindig ideiglenesnek szánt, de már vasszerkezettel készült Kos-
suth híd a Kossuth tér (Pest) és a Batthyány tér (Buda) között. (1946 
januárjában adták át, és bô tíz évig szolgálta a forgalmat.) 
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6  A háború és a háború utáni nyomor a 
háziasszonyokat is nagy leleményességre 
kényszerítette. A csalánfôzelék receptje egy 
korabeli újságból: „A száráról leszedett le-
veleket forró vízbe dobva öt percig fôzzük. 
Tovább ne, mert veszít vitamintartalmából. 
Szitán lecsepegtetjük és átdaráljuk a legfi -
nomabb lyukú húsdarálón, vagy át is tör-
hetjük. Készítsünk egész világos rántást. 
[…] Mindenki spenótnak fogja enni.” (Kis 
Újság, 1945. május 13.)

7  A második világháború után hazánkat 
sújtotta a legnagyobb infl áció. Az árak 15 
óránként megduplázódtak, a folyamat vé-
gén egyhavi fi zetés már egy doboz gyufát 
sem ért. 1946 nyarára, tehát egy év alatt a 
megfeszített munka eredményeképp az or-
szágban elegendô árukészlet halmozódott 
fel, az Egyesült Államok pedig visszaadta 
a Nemzeti Bank nyilasok által Nyugatra 
hurcolt aranykészletét. A forintot 1946. 
augusztus elsején vezették be. A pengô ek-
korra annyira elértéktelenedett, hogy meg 
sem kísérelték átváltani. Ha átváltották vol-
na forintra, akkor az átváltási arány: 1 Ft = 
400 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
pengô.
• Mit jelent pontosan az infl áció szó? (Segít 
a Magyar értelmezô kéziszótár.)

8  Külföldi segítség: A forint fedezetének 
megteremtését segítette, hogy a szovjetek 
engedélyezték, hogy a háborús károk miatt 
általuk követelt jóvátételt az ország hosz-
szabb idô alatt (4 év helyett 6 év) fi zesse ki. 
Kedvezô volt, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
németek által elhurcolt és amerikai kézbe 
került aranykészletét az amerikaiak vissza-
adták Magyarországnak (1946. augusztus). 

A földosztásnál és az újjáépítésnél a kommunisták igyekeztek hang-
súlyozni a saját szerepüket. Ez a lakosság egy részénél növelte nép-
szerûségüket. 

A pénz iszonyatos tempóban értéktelenedett el. 6   Nagyobb volt 
az áruhiány, mint a háború idején. A városokból „batyuzni” indultak az 
emberek: összeszedték, batyuba kötötték még megmaradt értéktárgyai-
kat és indultak vele – sokszor a vasúti kocsik tetején utazva – vidékre, 
hogy lisztre, zsírra, tojásra cseréljék. 7  

Ám az emberek élni akartak. úgy érezték, végre lehetôség nyílik egy 
demokratikus Magyarország megteremtésére. A hatalmas erôfeszítés 
elsô komoly eredménye az volt, hogy (némi külföldi segítséggel 8  ) 
a teljesen értéktelenné vált pengô helyett 1946-ban kibocsátották az 
értékálló forintot. Ezzel sikerült megfékezni az infl ációt.

• Mikor adtak ki elôször forintot Magyarországon? (Hatodikos tankönyv, 
1. lecke.)

Romeltakarítás Budapesten (1945) 

Az utcaseprô pénzt seper • Miért került ilyen nagy mennyiségû papírpénz az utcára? 
Miért nem szedte össze a bankjegyeket senki?

Batyuzók utaznak a vasúti kocsik tetején 
• Miért kellett ilyen sok embernek a városból 
vidékre utaznia?
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Kéthly Anna, a Szociálde-
mokrata Párt egyik vezetôje 

Veres Péter író, a Nemzeti Parasztpárt elnöke 

Választási plakátok, 1945. A bal felsô plakát 
felirata: Lelki újjáépítésért is küzd – Független 
Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt • Nézd 
meg a plakátokat! Mely pártok plakátjait látod 
a képeken? Milyen jelszavakkal kampányoltak 
az egyes pártok?

A választások elôkészítése

Az Ideiglenes Kormány feloszlatta a jobboldali és szélsôjobboldali pár-
tokat, így a Nyilaskeresztes Pártot is. Az új választásokat 1945 novem-
berére írták ki. Itt csak a SZEB által engedélyezett pártok indulhattak. 
Közülük négy párt vált ismertté. 

Legnagyobb taglétszámmal az újjászervezett Független Kisgazda-
párt (FKgP) rendelkezett. A középparasztság mellett az iparosok, a vál-
lalkozók és az értelmiség nagy része támogatta. Legismertebb vezetôik 
Tildy Zoltán és Nagy Ferenc voltak. A párt célja a független, polgári és 
demokratikus Magyarország megteremtése volt. 

•Mit tanultunk a Független Kisgazdapártról? (Hetedikes tankönyv, 32. 
lecke.)

A Magyar Kommunista Párt (MKP) a Szovjetunió maradéktalan 
támogatását élvezte. Vezetôinek többsége Moszkvából érkezett haza a 
háború végén, élükön Rákosi Mátyással. A párt programjában óvatosan 
fogalmazott, kerülte a proletárdiktatúra kifejezést. A többi párthoz ha-
sonlóan elsôsorban az ország újjáépítését és a demokratikus átalakulá-
sát jelölte meg végrehajtandó feladatként.

•Vajon miért óvakodtak a kommunista vezetôk a proletárdiktatúra párt-
programba emelésétôl? Fejtsd ki errôl a véleményed! Gondolj a negyedszá-
zaddal korábbi rossz tapasztalatokra!

A magyar munkásság nagy múltú pártja 
a Szociáldemokrata Párt (legismertebb ve-
zetôje Kéthly Anna) volt. A párt jelszava: 
„Ma a demokráciáért, holnap a szocializmu-
sért!” volt. 

• Mikor és milyen céllal jött létre az MSZDP? 
(Segít a hetedikes tankönyv 16. leckéje.) Mi-
lyen események kapcsán tanultunk róla ebben 
a tanévben?

A Nemzeti Parasztpárt (NPP) elsôsorban 
a szegényparasztság pártjaként határozta 
meg magát. A párt elnöke Veres Péter író volt. 
A népi származású értelmiségre támaszkod-
va hirdette a demokráciát. Leginkább a Már-
ciusi Front hagyományaira támaszkodott.

• Mi volt a Márciusi Front? (Hetedikes tan-
könyv, 175. oldal.)

Összefoglaló kérdésekAz ideiglenesség kora

1. Magyarázd meg a lecke címét!
2.  Miért jelentett a felszabadulás egy-

ben megszállást?
3.  Hogyan és mikor alakultak ki az 

elsô demokratikusan megválasztott 
államhatalmi szervek?

4.  Melyek voltak a Magyar Nemzeti 
Függetlenségi Front céljai?

5.  Melyek voltak az Ideiglenes Kor-
mány elsô fontos intézkedései?

6.  Melyek voltak az újjáépítés elsô lát-
ványos eredményei?

7.  Sorold fel az 1945-ös választásokra 
szervezôdô fontosabb pártokat!

1944. nyár – 1945. tavasz: harcok Magyarországon.
Nyugati (csökkenô) rész → keleti (növekvô) rész.
Felszabadulás, egyben megszállás. 
1944. karácsony: Ideiglenes Nemzetgyûlés, Ideiglenes Kormány (Deb-

recen).
Földreform.
újjáépítés.
A demokratikus választások elôkészületei.
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8.   Két választás Magyarországon*
1945-ben tartották az elsô általános, titkos, szabad választást 

Magyarországon, s egyben 1990-ig az utolsót is.

Az 1945-ös választások

1945 novemberében az országgyûlési választásokra általános, titkos 
választójog alapján került sor. Minden 20 év feletti magyar állampolgár 
választó és választható volt. A Független Kisgazdapárt szerezte meg 
a szavazatok 57%-át, tehát az abszolút többséget. 1   Ez azt mutatja, 
hogy a választók nagy része a kommunisták ígéreteivel szemben a pol-
gári fejlôdést támogatta. 

Egy független és demokratikus országban a kisgazdák egyedül is 
kormányt alakíthattak volna, ám a szovjet megszállás miatt szó sem 
lehetett arról, hogy a kommunistákat kihagyják a kormányból. Így koa-
líciós kormány* alakult. Ráadásul a kommunisták maguknak követelték 
a belügyi tárcát, s ezzel a rendôrség irányítását. Ennek a feszültségekkel 
teli hónapokban nagy súlya volt. Az adott helyzetben ezt sem lehetett 
elutasítani. 

Az új kormány egyik legsürgetôbb feladata az államforma kérdésé-
nek meghatározása volt. Magyarország eddigi államformája – egy rövid 
idôszakot leszámítva – királyság volt. A második világháború után vi-
szont szinte minden politikus egyetértett a köztársasági államforma 
választásával, hogy ezzel is jelezzék a külföld felé az ország demokra-
tikussá válását. 2   3  

1946 februárjában az országgyûlés a köztársasági államforma mellett 
döntött, így megszületett hazánkban a második köztársaság. A köztársa-
sági elnök az addigi miniszterelnök, a kisgazdapárti Tildy Zoltán lett, a mi-
niszterelnök pedig a magát paraszti sorból felküzdô kisgazda, Nagy Ferenc.

1  Az 1945-ös választásokat eredményük 
alapján „hétszázalékos választásoknak” 
szokták nevezni. Az eredmények kerekítve 
egy kivétellel 7-re végzôdnek (a mandátum 
az országgyûlésben elfoglalt képviselôi 
helyek számát jelenti). Az elsô négy (dôlt 
betûkkel szedett) párt alkotta a kormányko-
alíciót.

Független Kisgazdapárt: 57% (57,03) = 245 
mandátum

Szociáldemokrata Párt: 17% (17,41) = 70 
mandátum

Magyar Kommunista Párt: 17% (16,95) = 69 
mandátum

Nemzeti Parasztpárt: 7% (6,87) = 23 man-
dátum

Polgári Demokrata Párt: 1,7% (1,62) = 2 
mandátum

Magyar Radikális Párt: 0,12% = 0 mandátum

• Készíts kördiagramot (kézzel vagy számí-
tógéppel) az 1945-ös választások eredmé-
nyérôl!

2  A tankönyv VI. fejezetében tanulni fo-
gunk arról, hogy a XX–XXI. században me-
lyek az alapvetô emberi jogok. Az 1946-os 
magyar köztársasági törvény ezt nagyon 
pontosan megfogalmazza. Ne várd meg, 
amíg odaérünk, olvasd el most! (31. lecke, 
187. oldal.)

A köztársaság kikiáltása • Mikor készült a fénykép (év, hónap)?

Tildy Zoltán köztársasági elnök

Nagy Ferenc • Milyen tisztséget töltött be?
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A kommunista elôretörés

A kommunisták 1946 tavaszán létrehozták a baloldali pártok szövet-
ségét, az úgynevezett Baloldali Blokkot. Ebben a Magyar Kommunista 
Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Parasztpárt és a szakszer-
vezetek képviselôi vettek részt. A kommunisták így kívánták jelezni, 
hogy csak a demokrácia híveivel hajlandók együttmûködni – holott a 
Kisgazdapártban is mindenki demokrata volt.

A legfontosabb kérdésekben már nem az országgyûlés döntött, 
hanem úgynevezett pártközi értekezletek, ahol a Baloldali Blokk pártjai 
erôfölényben voltak a kisgazdákkal szemben. Az értekezleteken a kom-
munisták (és a blokk velük szimpatizáló politikusai) szovjet támoga-
tással zsarolták a kisgazdákat. Ha valamilyen követelésüknek a kisgaz-
dapárt nem kívánt eleget tenni, hamarosan szovjet tiltakozás érkezett 
a magyar kormányhoz. Eszerint Magyarország nem teljesíti pontosan 
a háborús jóvátételi kötelezettségeit. Ez egyben azt a fenyegetést je-
lentette, hogy a szovjet hadsereg maga veszi kezébe saját ellátásának 
intézését. 4   5   

3  Egy kisgazdapárti képviselô (Sulyok 
Dezsô), aki az alkotmányos királyság mel-
lett érvelt, így fogalmazott: „egyik sem 
jobb, vagy egyik sem rosszabb a másiknál” 
(tudniillik a királyság vagy köztársaság). Az 
ország demokratikus átalakításában való-
ban nem az volt a kulcskérdés, hogy (alkot-
mányos, parlamentáris) királyság vagy köz-
társaság-e Magyarország. A XX. században 
(a fejlett polgári államokban már korábban) 
a királyok (királynôk) hatalma egyre inkább 
alárendelôdött a parlamentnek. Személyé-
ben ma már inkább a történelmi hagyomá-
nyokat tisztelik, nincs valóságos uralkodói 
hatalma. Szerepe – jogai és kötelességei – 
protokolláris* jellegûek. A XX. században 
már nem kapcsolódik szorosan a baloldali 
eszmékhez a köztársaság, a jobboldaliak-
hoz a királyság államformája. Anglia, Bel-
gium, Dánia, Hollandia, Japán, Spanyolor-
szág, Svédország királyságok, ugyanakkor 
senki sem vitatja, hogy ezek demokratikus 
országok. 
• Nézz utána! Ki ma Anglia uralkodója?

A Baloldali Blokk tüntetése 1946 tavaszán • Mi volt a Baloldali Blokk célja?

• Mi a különbség az abszolút és a relatív többség között? Járj utána!
• Mikor volt az elsô köztársaság hazánkban?(Segít a hetedikes tankönyv 
28. leckéje.) 

4  1946-ban megkezdôdtek az úgyneve-
zett „B”-listázások. Ezekre a listákra azok 
kerültek, akiket az elôzô rendszerben tanú-
sított cselekményeiket vizsgáló bizottságok
–  nem mentettek fel (tehát nem igazolták 

azt, hogy nem követtek el bûnöket);
–  igazolták, de valamiért megfeddték (vagy-

is megdorgálták) ôket;
– akik Nyugatról tértek haza a harcok után.

Az igazoló eljárások során 60 ezer köz-
alkalmazottat elbocsátottak.
5  A szovjet katonák erôszakoskodásaival 
itt-ott szembeszállt a lakosság. Komoly el-
lenállásról a hatalmas erôfölény miatt per-
sze szó sem lehetett, de az összetûzések-
nek áldozatul esett néhány szovjet katona 
is. Amikor pedig 1946 nyarán a budapesti 
Teréz körúton két részeg szovjet katona 
egymásra lövöldözött, és egyikük életét 
vesztette, a kommunisták szervezett me-
rényletekrôl kezdtek szónokolni. Jó alkalom 
volt ez Rajk László kommunista belügymi-
niszternek arra, hogy rendeletileg feloszlas-
son minden társadalmi egyesületet és egy-
házi szervezetet (az egyházi iskolákat ekkor 
még nem államosították). A rendeletnek ál-
dozatául esett a Magyar Cserkész Szövet-
ség és a KALOT (lásd a hetedikes tankönyv 
173. oldalát), valamint további 1500 egye-
sület. Ezzel a demokrácia alapegységei, a 
társadalmi – tehát nem felülrôl létrehozott 
– szervezetek semmisültek meg.
6   Mindszenty József, akit a pápa 1945-ben 
nevezett ki esztergomi érsekké*, az elsôk 
között fi gyelmeztetett az aggasztó politikai 
fejleményekre: „A legmélyebb fájdalommal 
kell igazat adnunk az angol külügyminisz-
ter szavainak, hogy úgy látszik, mintha 
Magyarországon az egyik totális szellemû 
zsarnokságot a másik váltotta volna fel.”
• Melyik az egyik – melyik a másik?

A kisgazdák ráadásul a külpolitikai változások miatt is fokozatosan 
meghátrálni kényszerültek. Angol és amerikai diplomaták sajnálattal 
azt tanácsolták a miniszterelnöknek, hogy tegyen meg mindent a Szov-
jetunióval való felhôtlen viszony fenntartásáért. 6   Mivel a demokrácia 
hívei 1946-ban joggal reménykedhettek abban, hogy a békeszerzôdés 
megkötése után a megszálló szovjet hadsereg kivonul Magyarországról, 
ez a javaslat elfogadhatónak tûnt. Hogy miért nem így történt, arról a 
következô leckében tanulunk.

A „szalámipolitika”, vagy másképpen…

…a „szalámitaktika” Rákosi kifejezése volt. Azt a célját érzékeltette 
vele, hogy a Kisgazdapártot több vágással akarja feldarabolni, megoszta-
ni (mielôtt megenné). Így a következô választásokon már könnyebben 
el tud bánni a kisgazdák számos kicsiny utódpártjával. A kommunisták 
követelésére a kisgazdák kizártak a pártból több tucat kommunista-
ellenes képviselôt. (Ôk új pártokat alapítottak – tehát a „szalámirúd” 
feldarabolása valóban megkezdôdött.)
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A legkomolyabb csapás a Független Kisgazdapártra az úgynevezett 
Magyar Közösség „összeesküvésének” pere volt. Ez egy titkos társaság 
volt, amely már az 1930-as évek óta létezett (tehát korántsem a kom-

munisták ellen alakult), és elsôsorban ha-
zánk függetlenségének megóvását tartotta 
céljának. Nem szôttek összeesküvést, csu-
pán azt tervezgethették, hogyan demokra-
tizálódhat a magyar közélet a békekötés és 
a szovjet csapatok távozása után. A közös-
ség tagja volt néhány kisgazda politikus is. 
A kommunista vezetésû belügyminiszté-
rium a Magyar Közösség titkos találkozóit 
köztársaság elleni összeesküvésnek állította 
be, és kierôszakolta, hogy pert indítsanak a 
társaság tagjai ellen. A kisgazdapárt fôtit-
kárát, a tökéletesen ártatlan Kovács Bélát 
– miután képviselôi mentelmi joga* miatt a 
magyar rendôrség nem tartóztathatta le – a 
szovjetek elrabolták és a Szovjetunióba hur-
colták. Nyolc évet töltött fogságban, csak 
súlyos betegen térhetett haza. 

Több kisgazdapárti politikust letartóztattak, és a Kisgazdapárt kény-
telen volt újabb képviselôit kizárni a pártból, amire tiltakozásul további 
képviselôk léptek ki onnan.

Nagy Ferenc miniszterelnök 1947 tavaszán éppen külföldön volt. Itt 
értesült a vádról: ô is részt vett az „összeesküvésben”. (Gondoljunk 
csak bele: a miniszterelnök fondorlatos összeesküvést szôtt a saját 
hatalma ellen!) Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettes bejelentette 
Nagy Ferenc lemondását. Nagy Ferencet Magyarországon maradt öt-
éves kisfi a kiadásának megtagadásával zsarolták, így külföldön utólag 
aláírta a lemondását. Nem is tért haza többé. 7   

• Könyvtári feladat. Készíts beszámolót Nagy Ferenc életútjáról! Ha iga-
zán igényes munkát szeretnél végezni, olvasd el Nagy Ferenc Küzdelem a 
vasfüggöny mögött címû könyvét! (Ha rászánod magad, úgysem tudod 
majd letenni.)

A kékcédulás választás

A Független Kisgazdapárt szétbomlasztásával a 
kommunisták elérték céljukat: megszabadultak a 
legerôsebb politikai ellenfeleiktôl. A feszült bel-
politikai helyzetre való tekintettel és gyôzelmük 
reményében a kommunisták kikényszerítették az 
elôrehozott választásokat.

• A törvény szerint négyévente kell országgyûlési vá-
lasztásokat tartani. Mikor került volna rá sor, ha ezt 
betartják?

1947 nyarán megtartották az új parlamenti vá-
lasztásokat. A Magyar Kommunista Párt 22%-os 
gyôzelmével az országgyûlés legerôsebb pártjává 
vált. (A kisgazdapárt a második lett, 15%-kal.) 

A kommunisták gyôzelmüket nem kizárólag 
a „szalámitaktikának” köszönhették. A Baloldali 
Blokk új választójogi törvényt fogadtatott el, amely 

jelentôsen szûkítette a választójogot – körülbelül 600 ezer olyan sze-
mélyt zártak ki a választásokból, akikrôl tudták, hogy biztosan nem a 
kommunistákra fognak szavazni.

7  Az erôszakkal lemondatott Nagy Ferenc 
miniszterelnök utóda a kommunisták „ja-
vaslatára” Dinnyés Lajos lett. Dinnyés – bár 
eredetileg kisgazda volt – rokonszenvezett 
a kommunistákkal, és a következôkben va-
lóban az ô kívánalmaik szerint kormányoz-
ta az országot. Azt tartották róla, hogy 
tényleg olyan, mint a dinnye: kívül zöld, 
belül vörös. De legalább volt humora. Ami-
kor a miniszterelnöki székbe ültették, így 
sóhajtott fel: „Micsoda ország az, ahol én 
lehetek a miniszterelnök!” • Magyarázd 
meg, mit jelent: „kívül zöld, belül vörös”!

Kovács Béla, az összeeskü-
vési per egyik áldozata. Elhur-
colásának napja, február 25-e 
(1947) ma a kommunizmus 
áldozatainak emléknapja

A hírhedt kékcédulák egyike • Foglald össze 
néhány mondatban, hogyan lehetett a cédula 
segítségével visszaélni a választásokon!
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8  A Magyar Kommunista Párt és a Szociál-
demokrata Párt 1948. június 12-én egye-
sült (MDP). Fôtitkára Rákosi Mátyás, fôtit-
kárhelyettesei Farkas Mihály, Kádár János 
és Marosán György lettek. A párt eszmei 
alapja a marxizmus volt, a gyakorlatban 
viszont szolgaian másolták a sztálini Szov-
jetunió minden lépését. 
• Mi a marxizmus? (Hetedikes tankönyv, 6. 
lecke.)

Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártjának 
fôtitkára 

Falusi férfiak szavaznak 1947-ben

Az egyesülés: bejelentik, hogy megalakult a Magyar Dolgozók Pártja• Mi jelzi a jelenle-
vôk „lelkesedését”? 

Ennél kisebb hatású (a kommunistáknak mintegy 2-3%-os szava-
zattöbbletet hozó), de nemzetközi botrányt kiváltó „trükk” volt a kék- 
cédulás csalás. A törvény lehetôséget adott arra, hogy azok, akik a 
választás napján nem tartózkodnak lakóhelyükön, egy igazolást kap-
janak (kék papírra nyomtatták – innen az elnevezés), és azzal másutt 
szavazhassanak. A kommunista belügyminisztérium saját embereinek 
esetenként több tucat ilyen kék cédulát is adott, és ôk mindegyik-
kel más-más körzetben szavazhattak. Sokan már délelôtt tiltakoztak 
a nyilvánvaló csalás ellen, de hiába. (Volt olyan szavazókörzet, ahol 
több szavazatot adtak le, mint amennyi az ott szavazásra jogosultak 
összlétszáma.)

Az egypárti diktatúra létrehozása
A választások után egy ideig látszólag fennmaradt a négypárti kor-
mánykoalíció, de az ebben részt vevô pártokból kiszorították a kommu-
nistákkal szembenálló politikusokat. A többi pártot vagy feloszlatták, 
vagy azok kimondták önkéntes feloszlásukat. 

1948-ban kikényszerítették a két munkáspárt (a kommunista párt 
és a szociáldemokrata párt) egyesülését. Ez valójában inkább az SZDP 
beolvasztását jelentette az MKP-be. Az egyesült párt neve Magyar 
Dolgozók Pártja (MDP), fôtitkára Rákosi Mátyás lett. (1952–1953-
ban egy személyben miniszterelnök is volt.) 8   

• Hasonlítsd össze az 1945-ös és az 
1947-es választásokat! Mit tapasz-
talsz? Milyen okok vezettek a Független 
Kisgazdapárt visszaszorulásához?
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9  Elméletileg mûködött az országgyûlés, 
a kormány az országgyûlésnek volt felelôs. 
Az országgyûlés azonban nagyon ritkán, 
negyedévente csupán néhány napon át 
ülésezett. Létrehoztak egy „országgyûlést 
helyettesítô” testületet, az Elnöki Taná-
csot. A testület tagjait az MDP vezetôsége 
jelölte ki. Az Elnöki Tanács olyan rendelete-
ket alkotott, amelyek egyenértékûek voltak 
a törvényekkel (törvényerejû rendelet).

Magyarországon véget ért a parlamenti demokrácia rövid idôszaka. 
Az ország pártállammá, egypárti diktatúrává vált.

1949-ben életbe lépett Magyarország Alkotmánya. A szovjet min-
tára megszerkesztett alaptörvény szerint Magyarország államformája 
népköztársaság, az államhatalom proletárdiktatúrát gyakorol, amely-
nek célja a szocialista társadalmi rend felépítése. Az Alkotmány rögzí-
tette a kommunista párt (MDP) legfôbb vezetô szerepét. Megszûnt a 
hatalmi ágak szétválasztása. 9  

Hazánk hivatalos államneve 1949-tôl (1989-ig) Magyar Népköztár-
saság volt.

• Hogyan szüntette meg az Alkotmány (és a gyakorlat) a hatalmi ágak 
szétválasztását? Mit jelent a hatalmi ágak szétválasztása? (Segít a hato-
dikos tankönyv 28. leckéje.) Miért ez a demokrácia legfôbb biztosítéka?
• Mit jelent a proletárdiktatúra kifejezés? (Segít a 2. lecke.) 
• Miért fából vaskarika az egypárti demokrácia?

Egy korszak jelképe: a Sztálin-szobor a Felvonulási téren. 1949 decemberében kezde-
ményezték a felépítését, és 1951-ben avatták fel. Olyan történelmi személyiségek, mint 
például Tisza István, Görgei Artúr, Andrássy Gyula szobrának anyagából öntötték a tíz-
méteres talapzaton álló, nyolcméteres óriást • Járj utána, hogyan hívják ma az egykori 
Felvonulási teret!

            Összefoglaló kérdések Két választás Magyarországon

1.  Hasonlítsd össze az 1945-ös válasz-
tójogi törvényt a korábbi 100 év vá-
lasztójogával!

2.  Mi volt Tildy Zoltán és Nagy Ferenc 
tisztsége 1946-ban?

3.  Minek köszönhették a kommunisták, 
hogy – választási vereségük ellené-
re – egyre nagyobb hatalomra tettek 
szert?

4.  Mi volt a kommunisták legfôbb ürü-
gye a Független Kisgazdapárt meg-
gyengítésére?

5. Ki volt Kovács Béla?
6. Mi volt a kék cédula?

1945-ös választások: FKgP: 57%-os gyôzelem. Koalíciós kormány.
Köztársasági államforma (második Magyar Köztársaság).

– köztársasági elnök: Tildy Zoltán (FKgP);
– miniszterelnök: Nagy Ferenc (FKgP).

Szovjet támogatás → MKP. Kommunista elôretörés. Baloldali Blokk.
Szalámitaktika (Rákosi Mátyás) → az FKgP meggyengítése (Magyar 

Közösség pere); Nagy Ferenc lemondatása.
1947-es kékcédulás választások → csalások → (mérsékelt) kommunis-

ta gyôzelem.
MKP (+ SZDP) → MDP.
Egypárti diktatúra Magyarországon → új alkotmány (1949).
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Pozsony és Kassa nemzetiségi összetétele 
•Tanulmányozd a diagramot! Nevezd meg, 
melyek a feltûnô változás okai!

9.   A határon túli magyarok
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol 

otthon legyünk benne.”
(Tamási Áron)

A párizsi békeszerzôdés

• Ismételd át a magyar területi revízió négy sikeres lépését (1938–1941)! 
Miért bizonyultak ideiglenesnek ezek a sikerek?

1946 nyaráig a határon innen és túl sok magyar reménykedett abban, 
hogy hazánk a bécsi döntésekkel visszacsatolt területek egy részét meg-
tarthatja. Párizsban azonban a Külügyminiszterek Tanácsa* állást fog-
lalt Magyarország 1937-es határainak visszaállítása mellett. A párizsi 
békekonferencia ezt a döntést csak akkor módosította volna, ha a ma-
gyar igényeket egy nagyhatalom támogatja. 

• Miért reménykedtek a magyar politikusok a területek egy részének meg-
tartásában? (Gondolj Románia és Szlovákia háborús szerepére!)

A magyar külügyminiszter által megfogalmazott észrevételeknek 
azonban nem akadt támogatója. A forma kedvéért meghallgatták ôt, 
majd percek alatt döntöttek a trianoni határok visszaállításáról. Némi 
határmódosítást egyedül Pozsony térségében tettek – Magyarország 
rovására! (A csehszlovák álláspont szerint a Pozsonyhoz túl közel hú-
zódó határ veszélyeztette a város biztonságát, ezért még három szín-
magyar lakosságú falut elcsatoltak Magyarországtól.) A békeszerzôdés 
– amelyet Magyarország 1947 februárjában írt alá – emellett 300 mil-
lió dolláros jóvátétel fi zetésére kötelezte hazánkat. (Az összeg nagy 
részét a Szovjetunió kapta, a kisebb részen Csehszlovákia és Jugoszlá-
via osztozott.)

Mindezek mellett két szempontból még súlyosabb következmények-
kel járt a párizsi béke, mint az elsô világháború után kötött trianoni 
szerzôdés. 

1. A szomszéd országokban lakó magyar kisebbségek számára nem 
adott semmi biztosítékot nemzetiségi jogaik betartatására; 

2. a Szovjetunió továbbra is tetszôleges létszámú megszálló katona-
ságot állomásoztathatott Magyarország területén, így a hazánk tényle-
ges függetlenségére vonatkozó álmok szertefoszlottak. 1    2   

• Milyen biztosítékot tartalmazott a trianoni béke azon magyarok számá-
ra, akik felett „átlépett a határ”? (Segít a hetedikes tankönyv 31. leckéje.)

A csehszlovákiai magyarság

Csehszlovákia politikai vezetôinek célja az egységes csehszlovák nem-
zetállam megteremtése volt. Ennek érdekében – a nagyhatalmak enge-
délyével – kitelepítettek az országból 3 millió németet (1. lecke). Az 
ott élô körülbelül 750 ezer magyar erôszakos kitelepítéséhez viszont a 
csehszlovák kormány már nem kapott nemzetközi támogatást.

• Miért sújtotta különösen a német nemzetiséget ekkora üldöztetés? Mi 
történt a magyarországi németekkel (1. lecke)? 

A magyargyûlölô köztársasági elnök (Eduard Beneš [benes]) által a 
háború végén meghirdetett kormányprogram szerint a magyarok „kollek-
tíven [közösen, együttesen] bûnösök” Csehszlovákia felbomlasztásá-
ért. Tehát nem a háború alatti tettek számítottak, hanem az, hogy va-
laki magyarnak született. (A „kollektív bûnösség” megbélyegzést máig 

1   A további magyarországi szovjet katonai 
jelenlét ürügye/magyarázata az volt, hogy 
Ausztriával a békeszerzôdést, az úgyne-
vezett osztrák államszerzôdést még nem 
kötötték meg (ez a szerzôdés csak 1955-
ben születik meg). Addig pedig Ausztria a 
négy nagyhatalom által megszállt ország 
maradt. A Szovjetunió Magyarországon 
keresztül vélte csak biztosíthatónak a meg-
szálló hadseregével való összeköttetést.
• Melyik volt a világháborúban gyôztes 
négy nagyhatalom?

2   Az osztrák államszerzôdés. Az Auszt-
riával kötött békeszerzôdés megkötését 
nagyon bonyolulttá tette az a tény, hogy 
a világháború kirobbanásakor Ausztria már 
nem független állam, hanem Németország 
része volt. Így Ausztriával valójában nem is 
lehetett békét kötni.

Ausztria második világháború utáni 
nemzetközi jogi helyzetét végül is az oszt-
rák államszerzôdés rendezte 1955-ben. 
Ausztria ebben kötelezte magát, hogy 
semmiféle katonai szövetséghez nem csat-
lakozik, és saját területén nem engedélyezi 
idegen hatalmaknak támaszpontok léte-
sítését. A szerzôdés megtiltja azt, hogy a 
jövôben Ausztria bármikor is egyesüljön 
Németországgal. Cserében Ausztria visz-
szanyerte teljes függetlenségét.
• Hogyan nevezik Németország és Ausztria 
egyesülését németül? (Segít a hetedikes tan-
könyv 110. oldala.)
• Milyen katonai szövetség esetleges auszt-
riai támaszpontjaitól tarthatott a Szovjet-
unió?

Kassa/Košice

szlovák

ezer fô

ezer fô

német

magyar egyéb

1910  1930 1940  1950

1910  1930 1940  1950

Pozsony/Bratislava
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[2016] nem vonták vissza.) Ennek alapján a magyarokat megfosztották 
állampolgárságuktól, azaz nem védte ôket semmiféle törvény, sérelmükre 
bármit el lehetett követni. A magyaroknak évekig nem lehettek iskoláik, 
semmiféle szervezetük, nem vehettek részt a közéletben. Több tízezer 
magyart hurcoltak kényszermunkára Csehszlovákiában. Sok magyar 
családot vagyonelkobzással sújtottak, fôleg azokat, akik jobb lakással, 
házzal rendelkeztek. Kilakoltatták és internálótáborokba kényszerí-
tették ôket. Vagyonukból mindössze egy 50 kilós csomagot vihettek 
magukkal. 

A magyar kormány tehetetlen volt a szomszédos állam önkényé-
vel szemben. Végül, hogy elkerüljék a csehszlovákiai magyarság teljes 
felszámolását, Magyarország lakosságcsere-egyezményt kötött Cseh-
szlovákiával. Eszerint ahány szlovák hazánkból önként áttelepül oda, 
ugyanannyi magyart utasíthat ki Csehszlovákia. 

A felvidéki magyar közösség felszámolásának harmadik útja az „új-
raszlovákosítás” (reszlovakizáció) volt. Ez abból a hibás elméletbôl 
indult ki, hogy a Felvidéken eredetileg kizárólag szlovákok éltek, akik 
a több évszázados „magyar elnyomás” alatt elmagyarosodtak. Ezért 
felajánlották, hogy ha a magyarok szlováknak vallják magukat – ehhez 
nem is kellett ismerni a nyelvet –, akkor nemcsak megmenekülnek az 
üldöztetésektôl, hanem visszakapják csehszlovák állampolgárságukat 
is. (Természetesen akkor nem igényelhettek volna magyar iskolákat, 
újságokat stb.) 

Az üldöztetések, a lakosságcsere és az „újraszlovákosítás” hatására 
ezekben az években több százezerrel csökkent a Csehszlovákiában élô 
magyarok száma. Korlátozták a kisebbségi nyelvhasználatot, vissza-
fogták a magyar nyelvû könyvek és folyóiratok kiadását is, olykor ne-
vetséges indokokkal (pl. papírhiány).

Jelenleg több mint félmillió magyar él Szlovákiában. Fennmaradásu-
kat többek között a nagy áldozatvállalással fenntartott magyar nyel-
vû újság- és könyvkiadásnak (pl. Madách Könyvkiadó) és olyan vezetô 
személyiségeknek köszönhetik, mint például a ma is (2016) dolgozó 
Duray Miklós.

• Duray több mûvében felemelte szavát a csehszlovákiai magyarság el-
nyomása ellen (ezért több ízben perbe fogták). Leghíresebb a Kutyaszorí-
tó címû könyve.

Szlovák és magyar hivatalnokok felügyelik a 
kitelepítést (Érsekújvár, 1946) 

Duray Miklós (1945–) szlovákiai magyar poli-
tikus • Fô mûvének címe: Kutyaszorító. Ma-
gyarázd meg a címet!

A kitelepítés áldozatai: dunacsúnyi magyarok kényszerülnek elhagyni otthonukat 
(1946) 



49Magyarország a második világháború végétôl az 1956-os forradalom leveréséig 

Jugoszlávia 

Délvidéken, amint 1944 végén visszaállt a szerb uralom, brutális bosz-
szúhadjáratot indítottak a bácskai magyarok ellen, az 1942 januárjá-
ban elkövetett bûnökért. A megtorlás körülbelül tízszeres volt: minden 
meggyilkolt szerbért tíz magyarnak kellett meghalnia, sokszor rettene-
tes kínhalállal. A tömeggyilkosságokat évtizedeken keresztül említeni 
is tilos volt, így az áldozatok számát ma is csak becsülni tudjuk: körül-
belül 20-40 ezer ember!

• Milyen tragédia történt 1942 januárjában a Délvidéken? (Hetedikes 
tankönyv, 209. oldal.)

A háború végére befejezôdött az iszonyatos öldöklés. Az 1950-es 
évektôl a Tito vezette Jugoszláviában viszonylag kedvezô helyzet-
ben élhettek a magyarok. Anyanyelvû iskolák, egyesületek szervezôd-
tek, késôbb magyar nyelvû könyvkiadó is mûködhetett, az újvidéki (ma 
Novi Sad) rádiónak magyar nyelvû adása is van. A délvidéki magyarság 
elköltözése, beolvadása miatt azonban korszakunkban létszámuk kö-
rülbelül a negyedére csökkent (kb. 300 ezer fô).

Románia

A Romániához visszacsatolt észak-erdélyi területeken román önkén-
tes rohamcsapatok 1944 ôszén rátámadtak a magyar falvakra (kb. 100 
embert megöltek, több ezret megvertek, megkínoztak, elüldöztek). Az 
erôszakosság odáig fajult, hogy a szovjet hadvezetés kiparancsolta a 
román fegyvereseket a területrôl, mert veszélyesnek tartotta a front 
mögött kialakult feszült helyzetet. 

A háború utáni román kormány kezdetben – a párizsi béke megköté-
séig – engedékenyebb nemzetiségi politikát folytatott. Miután a békeszer-
zôdés Észak-Erdélyt ismét Romániához csatolta, a magyarok fokozato-
san egyre rosszabb helyzetbe kerültek. Kezdetét vette a magyarok jog-
fosztása, intézményeik felszámolása. 3   A többi környezô országgal 
ellentétben a romániai magyarság helyzete a korszakban folyama-
tosan romlott. Az 1965-ben a kommunista párt élére került (fôtitkár), 
majd az államfôi tisztséget is betöltô Ceauşescu [csauseszku] Európá-
ban Sztálin óta nem látott diktatúrát vezetett be, és személyi kultuszt 
teremtett maga körül. (A „Kárpátok géniuszának”* neveztette magát.) 
Mindent megtett a magyarság elsorvasztásáért, beolvasztásáért. A 
magyar iskolák többségét bezáratta, a Magyar ország és Erdély közti 
turistaforgalmat minden eszközzel akadályozta. 4   Az erdélyi magyar 

3   Illyés Gyula az erdélyi magyarok jogfosz-
tottságáról: „Hiteles adatok, ellenôrizhetô 
panaszok szerint több százezer, sôt mil-
lió lelket számláló kisebbségi lakosságnak 
nincs saját nyelvû egyeteme, illetve, ha 
volt, azt megszüntették. De nincs ilyen 
fôiskolája, s rövidesen nem lesz egyetlen 
saját anyanyelvû középiskolája, mert ami 
volt, azt úgy szakosítják, hogy az oktatás 
az állam nyelvén folyik: azzal a következ-
ménnyel, hogy nemzeti kisebbségû ifjú a 
maga nyelvén ipart sem tanulhat; tehát 
gépmunkás, gépkezelô sem lehet, csak 
napszámos. Európa legnagyobb nemzeti 
kisebbsége a magyar anyanyelvû, a húsz-
milliós egésznek mintegy tizenhat-tizen-
nyolc százaléka.” (Magyar Nemzet, 1977. 
karácsonyi szám)

4   Ceauşescu diktatúrája alatt Romániába 
nem lehetett magyar könyvet, hanglemezt 
stb. bevinni, mert a határon elkobozták 
azt. Az István, a király címû rockopera 
(Szörényi Levente – Bródy János, 1983) le-
mezének néhány példányát csak úgy tud-
ták átcsempészni a határon, hogy a hang-
lemez feliratát átragasztották, és más bo-
rítóba tették (ekkor még fekete, barázdás 
mûanyag lemezeket használtak, ezek köze-
pén feliratos címke volt).
• Miért lehetett vörös posztó a román ható-
ságok szemében ez a mû?

Ceauşescut élteti a tömeg – plakáton • Nézzetek utána, milyen dicsérô jelzôkkel illették 
(a Kárpátok géniuszán kívül) a román diktátort!

Székely kapu Erdélyben • Idézd fel, mit tanul-
tunk korábban a székelyekrôl!
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értelmiségnek és az egy tömbben található magyar falvaknak köszön-
hetôen azonban a romániai magyarság fennmaradt, megôrizte nemzeti 
öntudatát (identitását*). A magyar kultúra, hagyományok és identitás 
megôrzéséért munkálkodók közül ki kell emelni Sütô András író nevét. 

A romániai magyarságra különösen nagy veszélyt jelentett Ceauşes-
cu 1988-ban bejelentett falurombolási (ahogyan ôk nevezték: telepü-
lésrendezési) terve. Eszerint fel kell számolni a kis falvakat, hogy ezzel 
növeljék az ország termôföldjeinek területét, és több anyagi forrás ma-
radjon a nagyobb települések fejlesztésére. Pusztulásra voltak ítélve az 
erdélyi magyarság falvai is. A sok száz éves lakóhelyüktôl megfosztott 
erdélyieket primitív városi betonházakba költöztették volna, ahol több 
lakáshoz tartozik egy mosdó és illemhely. Szerencsére a terv végrehaj-
tására Ceauşescunak már nem maradt ideje: 1989-ben hatalmát elsö-
pörte a népharag. (Errôl a 17. leckében és a hozzá tartozó olvasmány-
ban lesz szó.)  A romániai magyarság létszáma jelenleg kb. 1,4 millió.

Magyarok más államokban

A korábban Csehszlovákihoz tartozó Kárpátalja területe a világháború 
végén szovjet uralom alá került. 5   A magyar férfi lakosság egy részét 
táborokba hurcolták, ahonnan csak nagyon kevesen tértek haza. Az 
elnyomás a magyarok egy részét beolvasztotta az ukránok és az oro-
szok közé. Az ötvenes évek második felében – az „olvadás” idején – a 
magyarok helyzete is javult. Engedélyt kaptak arra, hogy könyveket és 
újságokat hozassanak be az anyaországból. Ugyanakkor nem voltak 
magyar nyelvû iskolák, csak vegyes tannyelvûek, késôbb ezeket is meg-
szüntették. A kárpátaljai magyarság létszáma jelenleg kb. 150 ezer.

A szomszédos országokon kívül körülbelül egymillió magyar él a 
világ minden táján. A jelentôsebb közösségek magyarságukat helyi 
kulturális körök és szellemi mûhelyek segítségével ôrzik. Ezek közül 
az egyik leghíresebb volt az 1956-os magyar forradalom leverése után 
Nyugaton megjelenô Irodalmi Újság, amely a magyarországi rendszer-
váltás (1989–1990) idején megszûnt.

5   Munkács városa és vára Kárpátalján, te-
hát a Kárpátok és az Alföld találkozásánál 
található. Elmúlt százéves történelmét jól 
jellemzi ez a „szomorú vicc”:

Egy újságíró a kilencvenéves Pista bácsit 
faggatja arról, merrefelé élt életében:

– Hát fi am – feleli Pista bácsi –, én az 
Osztrák–Magyar Monarchiában születtem. 
Aztán majd húsz évet laktam Csehszlo-
vákiában, késôbb Magyarországon, utána 
pedig a Szovjetunióban. Most Ukrajnában 
élek.

– Miért költözött ennyit, Pista bácsi?
– Költöztem? De hát életemben ki sem 

mozdultam Munkácsról!
• Sorold fel azokat a történelmi eseménye-
ket, amelyek idején Pista bácsi fölött „átlé-
pett a határ”!
 Mutasd meg Munkácsot a történelmi at-
lasz térképein!

            Összefoglaló kérdések A határon túli magyarok

1.  Hasonlítsd össze a trianoni és a pá-
rizsi békét Magyarország szempont-
jából! 

2.  Mennyivel volt súlyosabb az utóbbi 
a határokon túl élô magyarság szá-
mára?

3.  Hasonlítsd össze a csehszlovákiai, 
a jugoszláviai, a romániai magyar-
ság sorsát a következô szempontok 
alapján:
– Milyen veszély fenyegette az életü-
ket a front elvonulása után?
– Milyen helyzetben éltek a háború 
utáni években?
– Hogyan érintették a szigorú rendel-
kezések a lakóhelyükhöz való viszo-
nyukat?
– Milyen saját szervezeteik, intézmé-
nyeik lehettek?
– Hogyan változott a helyzetük a 
késôbbi évtizedekben?

1947: a párizsi béke: a trianoni határok visszaállítása; jóvátételi köte-
lezettség (300 millió dollár); kisebbségvédelmi garanciák hiánya; a 
szovjet hadsereg további jelenléte.

Csehszlovákia: a magyarok kollektív bûnössége (Beneš) → üldözés, 
kitelepítés (lakosságcsere, „reszlovakizáció”).

Jugoszlávia: tömeggyilkosságok a Délvidéken, majd jobb életkörülmé-
nyek.

Románia: enyhe, majd fokozódó elnyomás. Mélypont: Ceauşescu-dik-
tatúra. Sütô András mintaadó szerepe.

Kárpátalja: szovjet fennhatóság, táborok, „olvadás”.
Világszerte körülbelül 1 millió magyar → helyi kulturális csoportok.

• Jelentôs kivándorlási hullámok Ma-
gyarországról a következô idôszakok-
ban voltak:
–  a XIX–XX. század fordulója (lásd he-

tedikes tankönyv, 16. lecke);
– 1945–1948;
– 1956–1957. 

Magyarázd meg, hogy miért éppen 
ezekben az idôszakokban tetôzött a 
kivándorlás!
@ Érdeklôdj, vagy keress a világhálón 
ma mûködô külföldi magyar szerveze-
teket! Körülbelül hány millió magyar él 
más földrészeken?
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OLVASMÁNY
Még hidegebb napok, megtorlás a Délvidéken     
1944 tavaszán a partizánok Szerbia jelentôs részét már felszabadították. 
A Tito vezette új rendszer tudatosan törekedett a lakosság különbözô cso-
portjainak megfélemlítésére. Az üldözést nem kerülhették el a magyarok 
sem. A partizánok 1944. október elején vonultak be a Délvidékre, és a 
tömeges kivégzések, a gyakran középkori módszereket idézô megtorlások 
rögtön megkezdôdtek. A magyarokkal szembeni tömeges megtorlás kife-
jezetten bosszú volt. Így torolták meg a magyar uralom alatt rajtuk esett 
sérelmeket, különösen az 1942. januári razziát, a „hideg napokat”. Tö-
megesen végeztek ki ártatlan embereket, egyes falvak teljes magyarságát 
kitelepítették, lakóit táborokba, kényszermunkára hurcolták stb.

Werner Mihály plébános prédikációjának áldozata lett. A magyar had-
sereg bevonulásakor, 1941. április 12-én misét celebrált, és hálát adott az 
Úrnak, hogy vége a szerbek uralmának. A szerbek ezt nem felejtették el 
neki. Forró Lajost egy kocsmai összeszólalkozás miatt kínoztatta és gyil-
koltatta meg egy helyi szerb lakos. Szarapka Péter azért halt meg, mert 
egyszer megpofozott egy szerbet.

Magyar túlélôk visszaemlékezéseibôl: „1944 októberében […] orosz 
csapatok és Tito partizánjai érkeztek a faluba. Akkor 18 000 lakosú falu 
volt, ma már csak 15 ezres. Háromezer magyart részben megöltek, részben 
elhurcoltak. […] Éjjelente két-három csoporttal végeztek. Egy-egy cso-
portban 150-200 fô. […] Unokatestvéremnek a feleségét, aki két hónapos 
állapotos volt, szintén éjjel hurcolták el, megverték, majd a temetôben a 
többiekkel együtt agyonlôtték.” 

„Meztelenre vetkôztetve, párosával, engem apámmal összedrótozottan 
kísértek ki a temetôbe, a megásott gödrök elé. […] Koromsötét volt… 
Súgom apámnak: kibontom a drótot és megyünk! […] Amikor csuklóm 
kiszabadult, a rám szegzett géppisztolyt félrelökve ököllel a partizán po-
fájába vágtam […] megtántorodva annyira meglepôdött, elmulasztotta, 
hogy jó refl exszel utánam fordítsa fegyverét. A többiek pillanatokig nem 
is fogták fel, mi történt. Én a temetôben jól kiismertem magamat, a gyér 
üldözô lövöldözés csak sírköveket talált és talán az én késlekedô édesapá-
mat.” (A. Sajti Enikô tanulmánya alapján)

„A fôleg Bánátban élô félmilliós vajdasági németség szinte teljesen 
eltûnt, falvaikat, vagyonukat szerb telepeseknek osztották ki, a bácskai 
magyarság elleni kegyetlenül véres megtorlás pedig – ugyancsak becslé-
sek szerint – 20-40 ezer ártatlan áldozatot követelt.” (Feltárják a titkos 
tömegsírokat – Magyar Nemzet, 2009. július 28.)

Nemzetiségek együttélése a hétköznapokban      
A szomszédos országok egyes vezetôinek érdeke volt, hogy gyûlölködést 
szítsanak az államalkotó nép és a nemzetiségek (pl. a magyarok) között. 
Így akartak népszerûbbé válni a többségben lévô, nem magyar ajkú válasz-
tóik körében. 

A hétköznapokban, a mindennapi emberi kapcsolatok terén viszont a 
gyûlöködés csak ritkán jelent (jelenik) meg. Egy falu vagy kisváros más-
más nyelven beszélô lakói nem tartották (tartják) ellenségnek egymást. A 
családok között sok évszázad alatt kialakult baráti, jószomszédi viszonyt 
ápolva többnyire tiszteletben tartották egymás nemzetiségét, vallását, 
kultúráját, szokásait. Ma sem ritka eset, hogy valamelyik, a „nagypolitika” 
által a határon túlra „vetett” magyar többségû településen a különbözô 
nemzetiségû lakók találkozáskor a másik nyelvén köszöntik egymást. Ezzel 
is kifejezik a másik nemzet iránt érzett szeretetüket, tiszteletüket.

A latin eredetû közmondás szerint: „Teher alatt nô a pálma!” Az el-
nyomás – amely azért szerencsére nem volt mindig és mindenütt jellem-
zô – nemegyszer céljával ellentétes hatást szült. Általában megerôsítette 
a határon túlra szakadt honfi társainkat magyarságukban, nemzeti identi-
tásukban*. Magyar nyelvû színtársulatok alakultak. Egyesületek jöttek lét-
re a magyar néptánc, népdal hagyományainak megôrzésére. Magyar pártok 
alakultak. A magyarság megôrzésében kimagasló szerepet vállaltak írók, 
költôk, mûvészek.

• Mondj korábban tanult példát arra, 
amikor a nemzeti elnyomás épp ellenkezô 
hatást vált ki: megerôsíti a nemzeti érzel-
meket!
• Mit tudsz Tamási Áronról?
• Mit olvastunk Kós Károlyról (hetedikes 
tankönyv, 31. lecke) és Sütô Andrásról (9. 
lecke)?
• Nézz utána, mirôl nevezetes Csíksom-
lyó!
• Alkossatok néhány fôs csoportokat! 
Válasszátok ki az egyik határon túli te-
rületet! Készítsetek beszámolót az ott élô 
magyarok népi kultúrájáról! Igyekezzetek 
minél több szempontra kitérni – például: 
a hagyományok, a népszokások, a tárgyi 
emlékek, viselettörténet! A beszámolóhoz 
gyûjtsetek képeket vagy akár zenéket is a 
világhálón! 

A délvidéki mészárlás területe (a halvány piros 
folt) • Mutasd meg Bánátot és Bácskát a tör-
ténelmi atlaszban!

A délvidéki vérengzés áldozatainak emlékmû-
ve Szabadkán
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10.  A Rákosi-korszak
„A totalitárius rendszerben mintha egy dühöngô ôrülttel 

kellett volna egy szobában laknunk.” 
(Fazil Iszkander, abház költô)

„Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van…”

(Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról, részlet)

A pártállam mûködése

A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) kivételével minden más pártot szét-
vertek, így az országgyûlés mûködése teljesen formálissá vált. A vá-
lasztásokon a lakosság csak a kommunisták jelöltjeire szavazhatott, így 
az MDP 95-98%-os választási „gyôzelmeket” aratott. 

A kommunista vezetôk kezdettôl fogva vallás- és egyházellenes 
politikát folytattak. Kierôszakolták az egyházi iskolák államosítását, 
ami valójában megszüntetésüket jelentette. 1   Feloszlatták a szerzetes- 
és apácarendeket. Hamis (koholt) vádakkal pereket indítottak egyhá-
zi vezetôk ellen. Letartóztatták Mindszenty József esztergomi érseket 
(1948). A magyar katolikus egyház fejét világméretû tiltakozást kiváltó 
koncepciós perben hamis és nevetséges vádakkal (kémkedés, valutával 
való üzletelés stb.) életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték. 

Politikai céllal lebonyolított koncepciós perek sorozata kezdôdött. 
A kegyetlenségekkel tarkított akciók végrehajtásának eszköze az ÁVO 
(a Belügyminisztérium Államvédelmi Osztálya – tagjait ávósoknak 
nevezték) volt, amelyet önállósítottak és Államvédelmi Hatóságnak 
(ÁVH) neveztek. (Ekkor már nem a belügyminiszter, hanem gyakorla-
tilag a pártvezetés és személyesen Rákosi Mátyás fennhatósága alatt 
állt.) Válogatott kínzásokkal kényszerítették ki a vádlottakból a beis-
merô vallomást. Sokszor elég volt egy-egy névtelen feljelentés is ah-
hoz, hogy valakit munkatáborba hurcoljanak. Jól jellemzi a helyzetet 
az, hogy ekkoriban több mint egymillió ember ellen indult büntetôeljárás.

A korszak világszerte legismertebb koncepciós pere a Kádár János bel-
ügyminiszter közremûködésével megrendezett Rajk-per volt. Rajk Lászlót 
(aki korábban maga is kommunista belügyminiszter volt) a Nyugatnak és 
„Tito bandájának” folytatott kémkedéssel vádolták. 2   Rajk négy hóna-
pos kínzás és gyôzködést követôen nyílt tárgyaláson – amelyet a rádió 
is közvetített – minden bûnét elismerte. (Máig sem igazán tudjuk, miért. 
Talán erre az esetre kegyelmet ígértek neki.) Halálra ítélték, felakasztották. 

1  A pócspetri ügy. 1948 júniusában napi-
renden volt a 6505 magyarországi egyházi 
iskola államosítása. Az iskolájuk elvétele 
ellen Pócspetri község lakossága június 
3-án tiltakozó gyûlést tartott. A kivezé-
nyelt rendôrök közül az egyik maga okozta 
baleset áldozata lett: a felfordulásban elsült 
a puskája, és halálosan megsebesítette ön-
magát. Az esetet gyilkosságnak minôsítet-
ték. A „bûntettel” a falu jegyzôjét és plé-
bánosát vádolták meg. A per jól mutatta a 
kommunista koncepciós perek minden jel-
legzetességét. Kivételes gyorsasággal tár-
gyalták, hatalmas sajtónyilvánosság övez-
te. A perrôl megjelent hírek a katolikus 
egyház, azaz a „klerikális* reakció” társa-
dalomra veszélyes voltát hangoztatták. 
A jegyzôt – aki ott sem volt a halálesetnél 
– halálra ítélték, és még aznap kivégezték. 
A plébános életfogytiglani börtönt kapott.

2  E könyv szerzôjének édesapja a Rajk-per 
idején 24 éves volt. Arra a kérdésre, hogy a 
beismerô vallomás után „mit hittetek el a 
vádakból?” – tehát a kémkedésbôl, a Titó-
nak folytatott titkos szervezkedésbôl stb. – 
tömören felelt: „Semmit.”

Rákosi Mátyás

Egy nagyüzem (a MÁVAG) munkásai csapat-
zászlót adományoznak az ÁVH-nak (1949) 
• Nézz utána, mit jelent a MÁVAG mozaikszó! 
Mit gondolsz, mi volt a jelképes jelentôsége az 
ünnepségnek? Miért fenyegetô és egyben dema-
góg a felirat?

Rajk László (középen) a bíróság elôtt • Milyen vádakkal ítélték el?
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Késôbb a volt szociáldemokrata vezetôket börtönözték be, majd az 
MDP legfôbb vezetôi között folytatódott a „tisztogatás”. Kádár Jánost 
is elítélték: életfogytiglani börtönt kapott, de két év után szabadult.

Amikor megteltek a börtönök, körülbelül 100 internáló- és egyben 
munkatábort állítottak fel az országban. Ide bírói ítélet nélkül szállí-
tották az embereket. A leghírhedtebb a recski volt. Recsken raboskodott 
három évig a világhírû író és költô, Faludy György is. 

A hatóságok rengeteg családot kitelepítettek. (A kitelepítettek szá-
ma 250-300 ezer fô volt.) Aki kitelepítési határozatot kapott, annak 
rövid idôn belül el kellett hagynia lakhelyét (csak minimális holmit vi-
hetett magával), s kijelölt kényszerlakhelyre szállították (többségüket 
a Hortobágyra). 3   

A politikában mindent meg lehetett indokolni a „reakció”* elleni 
harccal. Mindenki reakciósnak számított, aki nem értett egyet a kommu-
nistákkal. (Hasonló értelmû volt az „osztályellenség” kifejezés.)

• Mi a koncepciós per? (9. lecke.) Melyik volt az elsô jelentôs koncepciós 
per 1945 után?
• Idézd fel, hol tanultunk már „tisztogatásról”! 

Az államosítások

A kommunista párt még a teljes hatalomátvétel elôtt megkezdte a gaz-
daság átalakítását. Elôször a bányákat és a legnagyobb nehézipari üzeme-
ket államosították, majd a bankokat és a hozzájuk tartozó vállalatokat. 
A döntô lépést 1948 tavaszán tették meg: államosították a 100 mun-
kásnál többet foglalkoztató üzemeket, gyárakat. Késôbb a határt 
leszállították a 10 munkást foglalkoztató üzemekre, vagyis a kisipart 
és a kiskereskedelmet gyakorlatilag megszüntették. Ezzel véget ért a 
termelôüzemek közötti egészséges versengés. A vállalatok élére a párt 
által kiválasztott, politikailag megbízható embereket (gyakran egyszerû 
munkásokat) állítottak – még ha nem is értettek ahhoz, amit csinálniuk 
kellett (volna).

A szabadon mûködô piacgazdaságot nemcsak az államosítás, hanem 
a szovjet mintájú tervgazdálkodás (más néven tervutasításos rend-
szer) is tönkretette. Hároméves (1947–1950), majd ötéves tervekben 
határozták meg, hogy mibôl és mennyit kell majd termelni. Ez már ön-
magában is gazdasági képtelenség. A helyzetet még súlyosbította, hogy 

az ipar (elsôsorban a nehéz-
ipar) erôltetett fejlesztése miatt 
a könnyûipar és a mezôgazdaság 
nem fejlôdött. „A vas és acél or-
szága leszünk!” jelszónak megfe-
lelô gazdaságpolitika oka fôleg a 
fegyverkezési verseny volt, Sztá-
lin harmadik világháborús rög-
eszméje miatt. Nyersanyagban 
meglehetôsen szegény hazánk-
ban gyáróriások és gyárvárosok 
épültek. A „szocialista iparosítás” 
leghíresebb példája a sztálinvárosi 
(ma Dunaújváros) Sztálin Vasmû 
volt. A torz iparosítás és a mezô-
gazdaság tönkretétele gazdasági 
válsághoz vezetett. A diktatú-
ra mélypontjára (1952–1953) a 
lakosság elnyomorodott, sokan 
éheztek; ismét bevezették a jegy-
rendszert is.

• Idézd fel, mi a jegyrendszer! 

3  Részlet egy kitelepített visszaemlékezésé-
bôl: „Nyolc családot telepítettek egyetlen 
kétszobás kulákházba. A legidôsebb az 
egyedülálló 87 éves Mária néni volt, akitôl 
kitelepítéskor megvonták az özvegyi nyug-
díjat. A legfi atalabb egy öt hónapos cse-
csemô, F. Józsika. Mindketten veszélyes 
»osztályellenségnek« számítottak.” 

Munkatábor a Hortobágyon. Az embereket 
ilyen juhhodályokban szállásolták el

Vita: Érdemes belépni a téeszbe, vagy sem?
Népszerûsíteni a népszerûsíthetetlent: a 
begyûjtést reklámozó plakát 
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A mezôgazdaság kizsákmányolása – 
kollektivizálás (kolhozosítás)

A Rákosi-korszakban az ipar fejlesztését a mezôgazdaság rovására, a 
parasztok kizsákmányolásával igyekeztek megoldani. 

A parasztoknak mindenekelôtt a kötelezô beszolgáltatást kellett telje-
síteniük a terményükbôl. Aki ezt nem tette meg (többnyire azért, mert 
nem tudta), az például még saját disznóját sem vághatta le. 4   Az 
úgynevezett „feketevágásért” súlyos börtönbüntetés járt. A módosabb 
parasztgazdákat szovjet mintára kulákoknak bélyegezték. Óriási adóter-
heket róttak rájuk, és annyi terményt kellett beszolgáltatniuk, hogy 
gyakran a következô évre sem maradt vetômagjuk. 5   A hatóságok 
(rendôrség, ÁVH) a kiválasztott portákon mindent átkutattak, és a 
megtalált terményeket elvitték. (Ezt nevezték padlássöprésnek.) Mivel 
a politika által kijelölt célok megvalósításához Magyarországon nem 
volt elég gazdag paraszt, sokszor a középparasztok is felkerültek a ku-
láklistákra. Sôt, elôfordult „föld nélküli kulák” is (!) – akinek például egy 
háború elôttrôl megôrzött öreg cséplôgépe volt. Iparosok, kereskedôk 
is szerepeltek a kuláklistán, sôt létezett „értelmiségi kulák” is (pl. taní-
tó, akinek munkája mellett néhány holdas földecskéje volt). 

A kommunista vezetôk eleinte nem erôltették a parasztság belépé-
sét a szövetkezetekbe*, de a Szovjetunió nyomására a diktatúra meg-
szilárdításakor (1949) döntöttek a szövetkezetesítés, a kollektivizálás 
felgyorsításáról. 6   A magyar parasztság úgy érezte – joggal –, hogy 
ismét meg akarják fosztani földjétôl, ezért igyekezett ellenállni – kevés 
sikerrel. 7  

A Rákosi-korban a parasztság harmadát termelôszövetkezetekbe 
(kolhozokba, illetve ahogyan nálunk rövidítve nevezték: téeszekbe) 
kényszerítették. Mindez jelentôsen csökkentette a mezôgazdaság terme-
lékenységét hazánkban. Ehhez járult, hogy kötelezôvé tették hazánk 
éghajlati adottságainak nem megfelelô növények vetését (pl. gyapot, 
rizs), amelyek persze nem hoztak megfelelô termést. 

• Vedd számba az okokat, amelyek miatt ekkor tönkrement hazánk mezô-
gazdasága! Készíts ábrát a témáról! 
• Nézd meg Bacsó Péter A tanú címû fi lmjét! (1969) Videotékákból köny-
nyen megszerezhetô, a televízió is gyakran ismétli. Miért kellett Dezsônek 
meghalnia? Milyen volt a magyar narancs? 

4  Korabeli történet a beszolgáltatásról. Ki-
száll a paraszt bácsihoz az ÁVO. Eldugott 
zsírt keresnek, de a bácsi állítja, hogy csak 
fél kiló zsírja van. Kivezetik János bácsit az 
udvarra, hoznak egy ásót, és megmutatják, 
hol ásson. János bácsi nagy nyugalommal 
ásni kezd. Hamarosan elôkerül egy zsíros-
bödön. Az ávósok ráripakodnak: „Miért ta-
gadta le a zsírt?” János bácsi mosolyogva 
mutatja, hogy a bödön üres. Csodálkozva 
kérdezik tôle, hogy miért ásott el egy üres 
bödönt. „Új szomszédom jött – feleli Já-
nos bácsi –, és kíváncsi voltam, vajon be-
súgó-e.”

5  A beszolgáltatásra kijelölt termények 
köre egyre bôvült. A kenyérgabonán kívül 
a termelôk 1952-re már kötelesek voltak 
burgonyát, szénát, tejet, tojást, zsírt, ba-
romfi t stb. is beszolgáltatni rendkívül ala-
csony, úgynevezett beszolgáltatási áron. 
Az elviselhetetlen adók és a beszolgálta-
tások miatt általánossá vált a földtôl való 
menekülés. A parasztok a Rákosi-korban 
több millió hold szántóterületet hagytak 
el, illetve „ajánlottak fel” az államnak.

6   Magyarországon a szövetkezetek a 
Rákosi-korszakot megelôzôen ismertek 
voltak. A XIX. század végén jött létre az 
elsô szövetkezet, a Hangya. Fogyasztási és 
értékesítô szövetkezet volt, célja elsôsor-
ban a mezôgazdasági termelôk védelme a 
megbízható felvásárlási árak és terményeik 
értékesítésének biztosításával. Igyekezett 
megakadályozni, hogy a termelôk munká-
jának hasznát a kereskedôk fölözzék le. A 
Hangya üzleteiben így 30-50%-kal olcsób-
ban lehetett vásárolni. A két világháború 
között több százezer tagja volt. A Hangyá-
nak az üzletek mellett ipari létesítményei 
is voltak (pl. konzervgyárak). 1949-ben 
megszüntették. A kommunisták másfajta 
szövetkezeteket képzeltek el. (A nép eze-
ket – utalva a sztálini eredetre – gyakran 
inkább kolhozoknak nevezte.)
• Miért nem tekinthetôk valóságos szövet-
kezeteknek a szovjet mintájú termelôszö-
vetkezetek? (Segít a hetedikes tankönyv 124. 
oldala.)

7  Vicc a szövetkezetesítésrôl. Egy falura 
érkezett agitátor* gyôzködi Pista bácsit, 
hogy lépjen be a téeszbe.
– Pista bácsi, a disznait beadná a közösbe?
– Be én.
– Hát a lovát?
– Azt is.
– No és a tehenet?
– Azt már nem.
– Hát azt miért nem?
– Mert az van.

Elrejtett terményeket keresnek egy „kulák” padlásán • Kiket minôsítettek kulákoknak?
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Hétköznapok, ünnepek

A Rákosi-korszakot elképesztô személyi kultusz jellemezte. A középü-
letekben mindenütt ott függött a pártvezetôk, mindenekelôtt a fôtit-
kár, Rákosi Mátyás arcképe, aki szerette, ha „Sztálin legjobb magyar 
tanítványának” nevezték. Ha egy gyûlésen, értekezleten elhangzott a 
neve, a résztvevôknek felállva, ütemesen tapsolniuk kellett a következô 
köszöntést: „Él-jen Rá-ko-si!” 8   9   10  

Az emberek hétköznapjait is átitatták politikával. A munkásoknak 
munkakezdés elôtt Szabad Nép-félórákra kellett járniuk, ahol közösen 
tanulmányozták az újságot. (A Szabad Nép az MDP, „a párt” hivatalos 
lapja volt.) 

A mindent átható politika nemcsak a vallásos hitre, de a nemzeti ér-
zésre is ellenségesen tekintett. 11   Eltörölték a hagyományos nemzeti 
ünnepeket: március 15-ét, augusztus 20-át (Szent István ünnepét). 
Karácsony második napja munkanap lett.

• November 7-e viszont a legnagyobb ünnepnek számított. Miért? (Segít a 
hetedikes tankönyv 20. leckéje.)
• A másik nagy ünnep április 4-e volt. Nézz utána, mit ünnepeltek ezen 
a napon!
• Úgy tûnik, az emberek állandóan a politikával foglalkoztak, valójában 
azonban ez nem tekinthetô igazi politizálásnak, sôt! Szerinted miért?

8  1949 decemberében, Sztálin 70. szü-
letésnapján indult útjára Budapesten a vi-
lágháború utáni elsô trolibuszjárat. A járat 
száma „természetesen” 70-es volt. (Ko-
rábban, 1933-ban indult el Óbudán az elsô 
budapesti troli, de a vonal a háború alatt 
teljesen megsemmisült.)

9   Rákosi 60. születésnapjának megünnep-
lésekor (1952) Sztálin 1949-es 70. szüle-
tésnapi ünneplését tekintették mintának. 
Az ország minden részérôl ajándékok ez-
rei érkeztek. Több emlékkötet jelent meg 
(„Rákosi Mátyás élete képekben”, „Magyar 
írók Rákosi Mátyásról” stb.). Március 8-án 
az Operaházban ünnepi köszöntôt adtak. 
Amikor felgördült a nehéz brokátfüggöny, 
a színpadon vörösen terített és virágok-
kal övezett asztal mögött ott ült a népes 
elnökség. Felettük nemzeti és vörös zász-
lókból formált dekoráción Rákosi Mátyás 
hatalmas fejképe aranykeretben, a sarkában 
nagy hatvanas szám és egy szalag, hatal-
mas betûkkel: „Éljen népünk és pártunk 
bölcs vezére és tanítója, Rákosi elvtárs!” A 
saját képe alatt természetesen ott ült ô is 
életnagyságban. Az ünnepség csúcspont-
ján a közönség együtt dalolta az énekkarral 
az erre az alkalomra átformált éneket:
„Gyertek lányok, öltözzetek fehérbe,  

szórjunk rózsát Rákosi Mátyás elébe. 
Hadd járjon ô a rózsában bokáig, 

éljen, éljen Rákosi elvtárs sokáig!”

A magyar társadalom allegóriája, ahogy 1950-
ben ábrázolták (plakát) • Mit jelent az allegó-
ria kifejezés? Elemezd a jelképeket! 

ünnepség Rákosi 60. születésnapján 

10  A rákosi viperát át kellett keresztelni. 
Elvégre elképesztô szemtelenség, hogy egy 
hüllô népünk bölcs vezérének nevét viseli. 
Ettôl kezdve hivatalosan parlagi viperának 
nevezték az ártatlan állatot.

11  A hazaszeretet szó „reakciósnak” számított. Használni legfeljebb ilyen nya-
katekert kifejezés részeként volt ajánlatos: „szocialista hazafi ság és proletár in-
ternacionalizmus” – azaz a proletárdiktatúrára épülô nemzetköziség. A piros-fe-
hér-zöld zászló vagy a kokárda használatát ugyancsak nacionalistának, reakci-
ósnak bélyegezték. A nemzeti színû lobogó mellett ünnepeken legalább egy, de 
inkább több vörös zászlót kellett kitûzni.

Ugyanakkor a rendszer kihasználta a nemzeti büszkeséget, a történelmi 
hagyományokat. Különösen a szabadságért vívott küzdelmeknek szánt fontos 
szerepet a propaganda. Ezeket persze átértelmezték, a magyar nép „nyugati” 
(vagy német) hódítók elleni harcaként dicsôítették. A kor egyik sikerfi lmje volt a 
Rákóczi hadnagya, amely 1953-ban készült, és 1954-ben mutatták be. (Színes 
fi lm volt, ami akkor ritkaságnak számított.)
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A kultúra politikai célokra való felhasználása ugyanakkor sok értéket 
is hozott, mert a pártállam jelentôs összegeket fordított a tudományra, 
de elsôsorban a mûvészetre. Komoly támogatást kapott a könyvkiadás: 
egy klasszikus regényt például – igaz, rendkívül olcsó, igénytelen kivitel-
ben – pár tojás áráért meg lehetett venni. A háború után újjáépített 
színházakban nagyszerû paraszt- és munkásszármazású fi atal mûvészek 
tûntek fel. A mozikban a kötelezôen játszott, elsôsorban a tömegpropa-
ganda céljait szolgáló szovjet és magyar fi lmek mellett máig kedvelt re-
mekmûveket is vetítettek. Ekkor készültek a Valahol Európában, a Lúdas 
Matyi* címû magyar fi lmek. (A Lúdas Matyinak persze nem a közelmúlt-
ból ismert rajzfi lmváltozatáról van szó, hanem a játékfi lmrôl.) 

nak persze nem a közelmúlt-
12 

A Rákosi-rendszer idején a legsikeresebb terület a sport volt. A ma-
gyar sportolók kimagasló nemzetközi sikereket értek el. Ekkor adták át a 
közel 100 ezer nézôt befogadó budapesti Népstadiont. Fociválogatottunk 
az ötvenes évek elsô felében évekig veretlenül a világ legjobbja volt. 

t. Fociválogatottunk 
13  

• Miért volt politikai érdeke a hatalomnak a kultúra (könyvkiadás, szín-
ház, fi lm stb.) és a sport támogatása?
• Nézz utána vagy érdeklôdj! Mi a hivatalos neve ma a Népstadionnak?

12 A korabeli politikának szüksége volt az 
alacsony sorból érkezett fi atal tehetségekre. 
A sok tehetség közül kiemelkedett a zseniális 
színész, Soós Imre. Nyolcgyerekes paraszt-
családból, „egyenesen a libalegelôrôl” érke-
zett Budapestre, a Színmûvészeti Fôiskolá-
ra. Ô játszotta a Fazekas Mihály mûvébôl 
készített Lúdas Matyi címû fi lm fôszerepét 
(1949). Ezzel, majd a késôbb forgatott Kör-
hinta címû fi lmmel világhírûvé vált. Huszon-
hét évesen öngyilkos lett.

A Lúdas Matyi meséje a szegény paraszt-
fi úról szól, aki háromszor veri vissza a rajta 
esett jogtalanságot az ellenszenves, dölyfös 
Döbrögi uraságon. (Tessék a kulákokra gon-
dolni!) 
• Mit tudsz Fazekas Mihályról, a Lúdas 
Matyi költôjérôl?

13 „Az évszázad mérkôzése.” Az állam 
– felismerve a sport mozgósító, lelkesítô 
erejét – nagy összegekkel támogatta a 
sportot. Ennek is köszönhetô, hogy hazánk 
sportolói kiváló eredményeket értek el. Az 
1952-es helsinki olimpián az elnyert érmek 
tekintetében Magyarország a harmadik 
lett a nemzetek versenyében. (16 arany-
érmet nyertünk – ezt az eredményt azóta 
sem sikerült túlszárnyalni!) Ekkor tûnt fel 
Papp László (a legendás Papp Laci – ahogy 
mindenki nevezte) a világ máig egyik legis-
mertebb ökölvívója. Három egymást követô 
olimpián nyert aranyérmet.
• Melyik budapesti sportlétesítmény viseli 
Papp László nevét?

Az 1950-es években hazánkban a lab-
darúgás vált a legnépszerûbb sporttá, el-
sôsorban a nemzeti válogatott világraszóló 
sikerei nyomán. 1953 novemberében a ma-
gyar válogatott a „labdarúgás tanítómeste-
reiként” emlegetett angol válogatottal mér-
kôzött meg a londoni Wembley [vembli] 
stadionban. Az angol csapat hazai pályán 
még sohasem szenvedett vereséget. Most 
viszont az „Aranycsapat” 6 : 3-ra „lelépte” 
az angolokat, és a következô évi visszavá-
gón is gyôzött 7 : 1-re. 

Az alkotmány ünnepét hirdetô plakát az 
úgynevezett Rákosi-címerrel • Tudod-e 
mit ünnepeltek korábban (a második világ-
háború elôtt) augusztus 20-án? Magyarázd 
meg az ünnep hivatalos tartalmának a meg-
változását!

Könyvnapi plakát, 1951. Az elsô könyvna-
pot 1927-ben rendezték • Nézz utána, mi 
volt az Olcsó Könyvtár sorozat! 

            Összefoglaló kérdések A Rákosi-korszak

1.  Miért nem válnak szét a hatalmi 
ágak a (kommunista) diktatúrában?

2.  Mi a koncepciós per? Mondj példá-
kat!

3.  Miért nem mûködhet eredményesen 
egy kommunista berendezkedésû 
álszocialista állam gazdasága?

4.  Miért nem valós szövetkezetek a 
szovjet típusú kolhozok? Kik a kulá-
kok?

5.  Miért volt érdeke a kommunista ve-
zetésnek, hogy támogassa a kultúra 
egyes területeit?

Egypárti diktatúra → minden hatalom a kommunista párt kezében.
– Egyházellenesség és vallásüldözés (Mindszenty József);
– koncepciós perek.

Terror (ÁVH). Harc a „reakció” ellen.
Gazdaság: 

– az üzemek államosítása → tervgazdálkodás; 
– beszolgáltatások, kollektivizálás (álszövetkezetek).

Rákosi Mátyás személyi kultusza.
A hétköznapi élet átpolitizálása. 
A kultúra támogatása propagandacéllal.
Sportsikerek.
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Katonai díszszemle az 1950-es években. 
A magyar fegyveres erôk létszáma 300 ezer 
fô volt • Kiket ábrázol a három nagy portré?

OLVASMÁNY

A Rákosi-vonal      
A „láncos kutyázás” mellett annyira megromlott a viszony déli szomszé-
dunkkal, hogy majdnem hadiállapot állt be Magyarország és Jugoszlávia kö-
zött. Hazánkban hatalmas ütemû fegyverkezés kezdôdött: a karhatalmis-
tákat is beleszámítva közel 300 ezer fôt tett ki ekkor a magyar hadsereg.

@ Nézz utána a világhálón, ma mekkora Magyarország katonaságának lét-
száma! Keresôkifejezés: „Országok haderejének létszáma a 21. században.”

Sztálin harmadik világháborús rögeszméjének következtében Jugoszlá-
via (és vele az „imperialisták”) hadseregének támadása ellen Rákosiék óri-
ási erôdrendszert építtettek fel Magyarország déli határán. 

• A török kor óta tapasztalat, hogy az Alföld délrôl szinte védhetetlen. Mi-
ért? Melyik vár volt Magyarország déli „kulcsa” a XV–XVI. században? (Segít 
a hatodikos tankönyv 8. leckéje.) Egy várnak a XX. században persze már 
nincs katonai jelentôsége. Miért?

A magyar hadsereg 1949-ben teljesen lezárta a déli határt, drótakadá-
lyokat és magas megfi gyelôállásokat építettek. Több mint 2,5 millió aknát 
telepítettek! 

A 15 kilométeres mélységben kialakított védelmi övezetbôl – ahová 
olyan nagy település is tartozott, mint Mohács – kitelepítették a „meg-
bízhatatlanokat”, elsôsorban a délszláv származásúakat, az értelmiségie-
ket, a papokat, a kulákokat, de hamarosan azokat is, akik rádiókészülékkel 
rendelkeztek. Mintegy 3000 embert vittek el a jugoszláv határ körzetébôl. 
Nemcsak házaikat, földjeiket, de személyes tárgyaik nagy részét is hátra 
kellett hagyniuk. Gyûjtôtáborokba kerültek, majd a Hortobágyra, egy álla-
mi gazdaság telepére. Különösen kegyetlen körülmények között dolgoz-
tatták ôket, a külvilággal nem tarthattak kapcsolatot. Kényszerlakhelyük 
általában egy helyi „kulák” házacskájában volt egy kis szoba, ahol akár 
három generáció zsúfolódott össze. Keserû humorral jegyezte meg egy 
parasztgazda: „Magukat mivelünk büntetnek, minket pedig magukkal.” 

• Miért veszélyes – diktatúrában – a rendszer számára egy rádiókészülék bir-
toklása?

Az erôdrendszer több mint 600 kilométer hosszan kanyargott az or-
szág déli határán. A népnyelv Rákosi-vonalnak gúnyolta. Folyamatos épí-
tése és fenntartása felemésztette a nemzeti össztermék mintegy 5%-át! 
Az erôfeszítésekbôl a helyi lakosságnak további részt is kellett vállalnia, a 
kisebb földmunkákat helyiekkel végeztették – persze „önkéntes” alapon. 
Az erôdrendszer további bôvítését Sztálin halála állította meg. 

• Mikor halt meg a szovjet diktátor?

A Sztálin halála utáni években elkezdték visszabontani a Rákosi-vona-
lat, tíz évvel késôbb (ez már Kádár János rendszere volt) pedig az egészet 
megszüntették.

Az emberek ezután évtizedeken át hordták szét az építôanyagot a bun-
kerekbôl és a lôállásokból. A könnyûfém alkatrészekbôl sufnik és pajták 
százai épültek a környéken. A Rákosi-vonal nyomaiba, a beomlott bun-
kerekbe, a géppuskafészkek gödreibe ma is lépten-nyomon belebotolhat a 
túrázó. (Az Index internetes portál 2015. június 18-án megjelent írása alap-
ján.)

A Rákosi-vonal maradványai 
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OLVASMÁNY

Egy focista halála. Szûcs Sándor válogatott 
labdarúgó kivégzésének története      
A második világháború után a magyar futballban megszüntették a profi z-
must, a játékosok nem lehettek többé hivatásos sportolók. A legjobbak 
is hivatalosan „amatôrökké” váltak, a futball mellett munkahelyet kellett 
keresniük. Ez persze általában nem jelentette azt, hogy a munkahelyükön 
dolgozniuk kellett. A fô feladatuk változatlanul a sportolás volt. 

A labdarúgók így is sokkal jobban éltek, mint az átlag állampolgár, de 
Nyugat-Európában a magyarországi fi zetésük sokszorosát kapták volna. 
(A kor egyik leghíresebb labdarúgójának, Puskás Ferencnek 1947-ben 100 
ezer dollárt ajánlott az olasz Juventus csapata.) Nem csoda, hogy a világ-
háborút követô években sok neves labdarúgó szerzôdött külföldre. 

A kommunista egypárti diktatúra kiépítésével (1948) ez is politikai 
kérdéssé vált. A magyar sportolók sikereinek ugyanis jelentôs propagan-
daértéke volt. A magyar újságok a sportolók külföldi sikereirôl úgy szá-
moltak be, hogy azok a „szocializmust építô” Magyarország és általában 
a kommunista eszme felsôbbrendûségét, újabb diadalát mutatják. 1948-
ban megtiltották, hogy a sportolók külföldre szerzôdjenek. Aki engedély 
nélkül kísérelte meg elhagyni Magyarországot, azaz „disszidálni” próbált, 
az bûncselekményt követett el. Több neves sportoló ilyen kísérletét fülelte 
le az ÁVH, ôk általában néhány éves börtönbüntetést kaptak.

A politikai vezetés végül úgy döntött, hogy a következô ilyen „bûn-
tény” esetében példásan szigorú ítéletet kell hozni a szökni próbáló spor-
tolók elrettentésére. Semmit sem bíznak a véletlenre, a sportoló szökését 
is, elfogását is az ÁVH szervezte meg.

Szûcs Sándor 19-szeres válogatott labdarúgó „fôfoglalkozásban” 
rendôrtiszt volt, tehát fegyveres testület tagja. Szerelmes lett az akkor még 
karrierje kezdetén álló táncdalénekesbe, Kovács Erzsibe. Mindketten háza-
sok voltak (Szûcsnek két gyermeke is volt), s Magyarországon akkoriban a 
híres emberek házasságon kívüli kapcsolatát nem nézték jó szemmel. Elha-
tározták, hogy külföldre szöknek. Két ismerôsük is csatlakozott hozzájuk. 

A szökés lebonyolításával egy olyan személyt bíztak meg, aki – tudo-
másuk szerint – jó pénzért disszidálások megszervezésével foglalkozik. 
Nem is sejtették, hogy ez az ember az ÁVH ügynöke. Szûcs gyanútlanul 
elmondta neki, hogy Olaszországban 10 ezer dolláros szerzôdés várja, itt-
hon pedig nem tud 2500-3000 forintnál többet keresni. (Egyébként ez 
sem volt kevés. Összehasonlításul: a korabeli átlagfi zetés 450-500 forint 
körül mozgott.)

Az ÁVH-ügynök még arra is rábeszélte Szûcsöt, hogy vigye magával 
szolgálati pisztolyát. Az ügynök a szökéshez gépkocsit is szerzett. Ezzel 
eljutottak Nagytilaj településig, s ott elhitették Szûccsel, hogy már a határ 
közelében vannak. Valójában még 60 kilométerre voltak onnan, amikor 
autójukat megállították és az út menti árokból katonák ugrottak elô. Letar-
tóztatták Szûcsöt és három társát. 

A Katonai Törvényszék 1951. május 19-én hozta meg ítéletét. Szûcsöt 
– mivel a szökési kísérletet fegyveresen követte el – kötél általi halálra ítél-
ték. Társai néhány éves börtönbüntetést kaptak (Kovács Erzsi négy évet). 

Szûcs egy futballista csapattársa segítségével kis 
papírlapot juttatott el Puskás Ferenchez: „Halálra va-
gyok ítélve, mentsetek meg!” Puskás, becenevén „Öcsi” 
minden követ megmozgatott társa érdekében. Még a 
honvédelmi miniszterhez (Farkas Mihály) is eljutott, aki 
segítséget ígért neki. Igéretét nem tartotta be. Szûcs 
Sándort kivégezték.

A példátlanul súlyos ítélet az egész magyar labda-
rúgó-társadalmat megrázta, de a koncepciós per elérte 
célját. A következô években (az 1956-os forradalomig) 
élvonalbeli focisták közül szinte senki sem kísérelte meg 
a tiltott határátlépést. (A Rubicon címû történelmi folyó-
irat 2014/7 száma alapján.)

Szûcs Sándor a kispadon (balról a második) 
egy 1946-os mérkôzésen 

Az ötvenes évek legendás focicsapata, az ún. 
Aranycsapat, amely 1953. november 25-én, a 
londoni Wembley [vembli] stadionban több 
mint 100 ezer nézô elôtt 6 : 3-ra legyôzte az 
angol válogatottat

@ Nézz utána – például a világhálón –, hogy 
kik voltak az Aranycsapat tagjai! Kit becéztek 
Higanynak? Mi volt a másik beceneve? 
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Mindszenty József • Miért került szembe Rá-
kosi rendszerével?

Mindszenty József kiszabadulásakor, 1956. 
október 31-én 

Mindszenty József (1892–1975)      
Földmûves családból származott, 23 évesen szentelték pappá. Szembe-
szállt Gömbös Gyula diktatórikus törekvéseivel ugyanúgy, mint a nyilas-
keresztes mozgalommal. 1944-tôl veszprémi püspök volt. Személyes köz-
benjárásával igyekezett könnyíteni az üldözöttek sorsán, amiért a nyilasok 
letartóztatták. Szabadságát a szovjet csapatok érkezésével nyerte vissza. 
A pápa 1945-ben esztergomi érsekké nevezte ki, majd bíborosi* méltó-
ságra emelte. 

Mindszenty szembefordult a szovjet megszállás nyomán kialakult új 
magyarországi renddel. Az 1945-ös választások idôszakában írt pásztor-
levelében* a kereszténydemokráciát, a keresztény erkölcsi törvényeken 
alapuló társadalmat hirdette. A levelet az ország valamennyi katolikus 
templomában felolvasták. Tiltakozott a hitoktatás betiltása, az egyházi is-
kolák államosítása ellen. Rákosiék számára ô testesítette meg a „klerikális 
reakciót”.

• Mindszenty már kezdettôl fogva szálka volt Rákosiék szemében. Milyen 
fi gyelmeztetést olvastunk tôle? (8. lecke.)
@ A Mindszenty felvett név. Nézz utána az interneten, mi volt a fôpap ere-
deti neve! 

1948 karácsonyán (!) letartóztatták. A vádak a következôk voltak: hût-
lenség, a köztársaság megdöntésére irányuló bûncselekmény, kémkedés, 
valutával való üzérkedés stb. Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték, 
amelyet rossz egészségi állapota miatt 1955-ben házi ôrizetre változ-
tattak. 

Az 1956-os forradalom szabadította ki. November 3-án mondta el hí-
res rádióbeszédét, amelyben kifejtette, hogy „demokratikus vívmányokat 
fejlesztô, szociális érdekektôl helyesen és igazságosan korlátolt magántu-
lajdon alapján álló, kizárólag kultúrnacionalista elemû nemzet és ország 
akarunk lenni”. Az eseményeket szabadságharcnak minôsítette, és felhí-
vott a munka újrakezdésére, elítélte a magánbosszúkat. 

• Fogalmazd meg saját szavaiddal az idézett mondatot! Hogyan lehet a ma-
gántulajdon szociális érdekektôl korlátozott? Vajon mit jelent a kultúrnacio-
nalista kifejezés? Mi a különbség a nacionalizmus és a kultúrnacionalizmus 
között? Melyik magyar kultuszminiszter fogalmazott meg korábban hasonló 
gondolatot? (Segít a hetedikes tankönyv 35. leckéje.)

A szabadságharcot leverô szovjet csapatok elôl Mindszenty az Egye-
sült Államok budapesti nagykövetségére menekült, és 15 évet töltött az 
épületben. A Vatikán, az Egyesült Államok és a magyar kormány meg-
egyezése nyomán 1971-ben külföldre távozhatott: elôször Rómába, majd 
Bécsbe. Itt hunyt el 1975-ben. A rendszerváltás után, 1991-ben hozták 
haza hamvait, és az esztergomi bazilikában helyezték végsô nyugalomra. 
1994-ben megkezdôdött a boldoggá avatási* eljárása.

Részlet Mindszenty József Emlékirataim címû mûvének Az Andrássy út 
60-ban* címû fejezetébôl: „Elsônek a rendôr ôrnagy nyúlt hozzám, azu-
tán a sánta titkosrendôr. Lehúzták reverendámat és gúnyosan nevetve az 
alsóruháimat is. Bô, keleti jellegû, tarka-csíkos bohócöltönyt húznak rám. 
Vajon ki az, és hol van most, aki elôttem viselte? Hirtelen táncolni kezde-
nek körülöttem. Az ôrnagy rám ordít:

– Kutya! De rég vártuk ezt a boldog órát! Csakhogy ennyire vagyunk! 
[…] Röviddel azután belép a szobába egy magas, tagbaszakadt, bivalynya-
kú és vad tekintetû politikai rendôrtiszt. Nézni sem jó romlott, gyûlölködô 
arcát. El is fordulok. A mozdulatából azt sejtem, hogy kissé eltávolodik tô-
lem. Egyszerre nekem fut, és csizmával egész erejével belerúg födetlen ge-
rincembe. Ô is, én is a szemközti falnak esünk. Többet akkor, úgy látszott, 
nem is tudott rúgni; valami luciferi örömmel az arcán, pihegve mondja:

– Életem legboldogabb pillanata volt ez.”

OLVASMÁNY
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Faludy György: Pokolbéli víg napjaim       
Faludy György (1910–2006) magyar költô, író, mûfordító volt. 1949-ben 
hamis vádak alapján három évre a recski kényszermunkatáborba zárták. 
Kalandos életérôl – és a Recsken töltött idôszakról – páratlan humorral 
írta meg Pokolbéli víg napjaim címû mûvét. A könyv az 1960-as években 
Nyugaton jelent meg, angolul. Magyarországon, magyarul csak a rend-
szerváltás után jelenhetett meg. 

• Az önéletregény egyszerre szomorú és humoros. Hogyan jelzi ezt a címe?

A regénybôl idézünk néhány, a Rákosi-rendszerre jellemzôen tragikus 
és Faludyra jellemzôen szellemes részletet.

„Állítólagos bûntetteiket illetôleg a tábor több mint ezer lakója külön-
bözô csoportokba oszlott. […] Kulákok, akiket el akartak tüntetni, hogy 
elvehessék földjüket, és szegényparasztok, akiket kulákokká neveztek ki, 
hogy eltüntessék ôket, úgynevezett rossz munkások, akiket azért vittek el, 
hogy munkatársaikat megijesszék, és a nagyobb gyárak legjobb dolgozói, 
akiket azért vittek el, hogy a munkások még jobban megijedjenek.” 

„Tóth Gézának hívták; szemtôl szembe Géza bácsinak szólítottuk, de 
háta mögött mindenki Északkeleti Betörésnek mondta. Az öregúr a Me-
teorológiai Intézet egyik vezetôje volt. Letartóztatását és csúfnevét annak 
köszönhette, hogy az általa szerkesztett meteorológiai jelentésben más-
napra »lágy nyugati szellôket« ígért, a következô két napra pedig »észak-
keletrôl, a Szovjetunió irányából közelgô fagyos légrétegek betörését« 
jósolta. A következô napon elvitte az ÁVO, a »meteorológiai jelentésbe 
csempészett imperialista propaganda- és kémtevékenység« címén. Czebe 
Valér vezérkari százados, aki a katonapolitikai osztályon dolgozott, és akit 
rögtön Géza bácsi után tartóztattak le, azt állította, hogy a nevezett két 
napon, a fagyos légrétegekkel együtt, egy-egy szovjet hadosztály érkezett 
Magyarországra.”

„Fazekas Gyula paksi állatorvost bevitték az ÁVO-ra, és állítólagos ba-
rátairól kérdezgették, akiknek soha még nevét sem hallotta. Ezt állhatato-
san hangoztatta, mire három hétig verték. Ekkor egy százados lépett a kín-
zókamrába, és kijelentette: sajnálatos módon összetévesztették egy másik 
Fazekas Gyulával. Be kell látnia, hogy ilyen állapotban nem engedhetik ki 
az utcára. Igaz? És elküldte Recskre.”

„Vásárosnamény mellett lakó két gazdag ember, Kóré és Kerek, halálo-
san gyûlölték egymást. Egy este a helybeli ÁVO vezetôje, kit mindketten 
ismertek, beállított Kóréhoz. Leültették az asztalhoz, Kóréné kisüstit ho-
zatott, ittak, beszélgettek. Végül az ávós hadnagy megkérdezte a házi-
gazdát: van-e krumpliverme? Már hogyne volna. Láthatnám? Kimentek a 
kert végébe. A hadnagy zseblámpájával rávilágított a verem ajtajára, és 
rászólt Kóréra, kit addig magázott: Szóval krumplivermet tartasz, rohadt 
kulák? – és már vitte a rabomobilba, mely a ház elôtt állt. Aztán bement 
Kerekékhez, hol ugyanilyen kellemesen ittak és beszélgettek az asztalnál, 
amíg csak az ávós megkérdezte: Aztán mondja, Kerek uram, van magának 
krumpliverme? – Az nincs, mondta Kerek; nem termelek burgonyát. – Mi 
az, szabotálsz, fasiszta csirkefogó parasztja? Még krumplivermed sincs? – 
és vitte a meseautóba. Benn a kocsiban a két haragos szóba elegyedett, 
elmondták egymásnak a történteket, és »engem akarsz bolondítani, te ló-
kötô« kiáltással összeverekedtek. Csak Recsken békültek meg egymással.”

• Nézz utána az interneten vagy az Idegen szavak és kifejezések kéziszótára 
címû könyvben, hogy mit jelent a szabotázs kifejezés!
• Mi a kisüsti, és mit nevezett a nép meseautónak?

Faludy György 

A Pokolbéli víg napjaim egyik kiadásának bo-
rítója 

A recski emlékmû elôterében a tábor egyik rekonstruált ôrtornya áll • Keresd meg Recs-
ket a földrajzi atlaszodban! Kérdezd meg szüleidet, nagyszüleidet, ôk mit hallottak a recski 
táborról!

OLVASMÁNY
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Nagy Imre bejelenti a parlamentben az „új 
szakasz” programját • Készíts kulcsszavas 
vázlatot arról, hogy mi volt a meghirdetett prog-
ram lényege!

11.  Reformtól a forradalomig
Amikor 1953. március 5-én Moszkva melletti nyaralójában 

váratlanul meghalt Sztálin, egy neves szovjet író (Ilja Ehrenburg) 
nem minden gúny nélkül ezt írta naplójába: „Meghalt az Isten!”

Az „új szakasz”

Sztálin halála után pár hónappal, 1953 nyarán kitört a kelet-berlini fel-
kelés (5. lecke). Cseh szlovákiában sztrájkok voltak. A szovjet vezetés 
kénytelen volt némileg változtatni a sztálinista politikán. Moszkvába 
rendelték a magyar pártvezetôket, köztük Nagy Imrét, aki korábban – az 
erôltetett szövetkezetesítés miatt – szembefordult Rákosival. 

A szovjet vezetôk élesen bírálták Rákosit és vezetôtársait. Fejükre 
olvasták azokat a hibákat és bûnöket, amelyeket eddig az ô utasításuk-
ra követtek el. Mindenekelôtt Rákosi „elvtársnak” a két vezetôi tiszt-
sége közül az egyikrôl, a miniszterelnökségrôl le kellett mondania. Új 
miniszterelnöknek Nagy Imrét javasolták a szovjet pártvezetôk. 

Rákosiék hazatérését követôen az MDP vezetôsége Moszkva elvárá-
sainak megfelelô határozatokat hozott a hibák kijavítására.

• Mi volt (és maradt) Rákosi másik vezetôi tisztsége? Véleményed szerint 
az adott pártállami helyzetben melyik tisztség járt nagyobb hatalommal?

Nagy Imre kormányfôként 
meghirdette a „szocializmus 
építésének új szakaszát”. A 
kommunista hatalomátvétel 
óta tevékenykedô miniszter-
elnökök a párt személytelen 
bábjai voltak, a párt utasításait 
hajtották végre. Nagy Imre vi-
szont egyéni hangú, komoly 
változásokat ígérô programmal 
lépett a nyilvánosság elé. Be-
széde felrázta a reménytelen-
ségbe belefásult embereket. A 
közvélemény több mint tíz éve 
nem látott érdeklôdéssel for-
dult a politika felé. 1   2   

Az „új szakaszban” az egy-
párti diktatúra megszünte-

tése természetesen szóba sem került. Visszafogták viszont az erôltetett 
nehézipar-fejlesztést, nagyobb fi gyelmet fordítottak a könnyû- és élelmi-
szeriparra, így mérséklôdött a fogyasztási cikkek hiánya. Könnyítettek a 
parasztságot megnyomorító adókon, és mérsékelték beszolgáltatás terheit. 
Engedélyezték a szövetkezetekbôl való kilépést. Megszüntették az inter-
nálásokat, amnesztiát hirdettek a két évnél rövidebb idôre elítélteknek.

• Az ártatlanul bebörtönzötteknek elégtételt nem az amnesztia, hanem 
a teljes rehabilitáció adhat. Mi a különbség a két eljárás között? (Segít a 
Magyar értelmezô kéziszótár.)

Rákosi Mátyás ellentámadása

Rákosi azonnal ellentámadásba lendült. Segítette ôt, hogy Nagy Imre 
reformtervei túlmentek a szovjet elképzeléseken, ráadásul a szovjet 
vezetésben újabb politikai irányváltás történt. Az NSZK NATO-tagsá-
ga (4. lecke) riadalmat keltett a szovjet vezetôk körében, ismét elôtérbe 

1  Részletek Nagy Imre 1953. július 4-ei 
miniszterelnöki programbeszédébôl (ame-
lyet a rádió is közvetített): „[…] fejlôdé-
sünkben új szakasz veszi kezdetét, amely-
ben fokozottan kifejezésre kell jutni a nép 
szuverenitásának*, a parlament nagyobb 
szerepének az állami élet törvényes irányí-
tásában. […] A kormányra a múltban elkö-
vetett súlyos hibák helyrehozása, a jogrend 
megszilárdítása és a törvényesség biztosí-
tása terén nagy és felelôsségteljes feladatok 
várnak. […] A dolgozó parasztság körében 
elôfordult túlkapások, az önkéntesség el-
vének megsértése komoly nyugtalanságot 
keltett. […] Nagyobb türelmességet kell 
tanúsítani vallási kérdésekben […].” (A 
szavakat az utolsó feladat érdekében húz-
tuk alá.) 
• Mit jelent a nép szuverenitása? (Segít a 
Magyar értelmezô kéziszótár.)
• Hogyan tette jelentéktelenné a Rákosi-féle 
vezetés az országgyûlés intézményét? 
• Mondj példát a törvényesség korábbi meg-
sértésére!
• Hogyan sértették meg az önkéntesség elvét 
a parasztság körében?
• Mondj példát vallásellenes intézkedésre!
• Hogyan jelzi a szöveg, hogy Nagy Imre 
csak a pártállami álszocializmus hibáit kí-
vánta felszámolni, nem pedig valódi demok-
ráciát bevezetni? Válaszodban különösen 
fi gyelj a szövegben aláhúzott szavakra!

2  Nagy Imre szegényparaszti családból 
származott. Politikusként elsôsorban gaz-
daságpolitikával, ezen belül a mezôgazda-
sággal foglalkozott. Földmûvelésügyi mi-
niszterként, 1945 márciusában ô hirdet-
te ki az Ideiglenes Kormány földosztásról 
szóló rendeletét. Késôbb a gödöllôi agrár-
egyetemen tanított, értett tehát a mezô-
gazdasághoz. Nem véletlenül ellenezte az 
erôltetett szövetkezetesítést.

Miniszterelnökként nem merte eltörölni 
a parasztságot sújtó beszolgáltatási rend-
szert (a mértékét viszont csökkentette), 
mert tudta, hogy a kivéreztetett magyar 
mezôgazdaság e nélkül még ilyen alacsony 
szinten sem tudná ellátni a városokat élel-
miszerrel. A kuláklistákat viszont eltörölte. 
Rákosi azonnal támadást indított ellene: „a 
kulák kulák marad – listával és lista nélkül 
is” – mondta egy nagygyûlésen. 
• Hogy nevezik ma a gödöllôi egyetemet?
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került a hadiipar és ennek megfelelôen a nehézipar erôltetése. 3   Most 
újra Rákosi érezhette maga mögött Moszkva támogatását.

A magyar pártvezetést ismét Moszkvába rendelték. Most Nagy Imrét 
marasztalták el reformjai miatt. Arra akarták kényszeríteni, hogy gya-
koroljon önkritikát, és vonja vissza az „új szakasz” programját. Nagy 
Imre igazának tudatában erre nem volt hajlandó. (Ez meglepte a sokat 
tapasztalt kommunistákat.) Az MDP vezetôsége Nagy Imrét minden 
tisztségétôl megfosztotta, még a pártból is kizárta (1955). Az új mi-
niszterelnök egy fi atal, Rákosi utasításait szolgai módon követô „elv-
társ” lett (Hegedûs András).  

Rákosi védekezik

A szellem kiszabadult a palackból. A Sztálin halálát követô enyhülés, 
a Nagy Imre-korszak oldottabb légköre után nem lehetett az ötvenes 
évek elejének politikájához visszatérni. A nemzetközi politika ese-
ményei is ezt mutatták. A szovjet vezetés kibékült Titóval (5. lecke). Ez 
azt is jelentette, hogy ha Tito nem a Nyugat ügynöke, akkor nem lehe-
tett az a vele „összeesküvô” Rajk sem. Rákosi kénytelen volt beismerni, 
hogy perük hamis vádakon alapult, de a felelôsséget eleinte igyekezett 
az ÁVH-ra hárítani. Utolsó nyilvános beszédében azonban már saját 
szerepét is elismerte a koncepciós perben. Csapást jelentett számára, 
hogy a szovjet kommunista párt (SZKP) kongresszusán Hruscsov ko-
moly (ha nem is minden bûnt feltáró) kritikát mondott Sztálinról, és így 
a sztálinizmusról (1956).

• Mit olvastunk a „titkos” beszédrôl? (27. oldal.)
• Fogalmazd meg, mi a sztálinizmus! (Segít a hetedikes tankönyvben az 
új szakszavak jegyzéke!)

Ellenzéki hangok – a párton belül és kívül

A társadalom minden rétegében óriási feszültségek halmozódtak fel. A 
kommunista párt vezetôi közül is egyre többen fordultak szembe Ráko-
si politikájával. A pártállami rendszer egyik jellemzôjébôl, a szabad saj-
tó és a szólásszabadság hiányából következik, hogy az ellenzék elôször 
csak a párt taggyûlésein és más szervezeteiben tudta hallatni hangját. 
Egyéb fórumon elképzelhetetlen lett volna a mégoly visszafogott ellen-
vélemények kinyilvánítása is. 4   

3  1955-ben megkötötték az osztrák állam-
szerzôdést. Ennek értelmében a Szovjetuni-
ónak nem maradt hivatkozási alapja arra, 
hogy hadsereget tartson Magyarországon. 
A magyar közvélemény számára Ausztria 
semlegessége vonzó és elérhetô példá-
nak látszott. Az osztrák államszerzôdés 
megkötésekor sokan bíztak abban, hogy a 
szovjet hadsereg végre elhagyja hazánkat. 
Hogy a szovjet katonáknak mégse kelljen 
elmenniük, arra ürügyet (és nemzetközi 
jogi alapot) a Varsói Szerzôdés megkötése 
adott. Az osztrák államszerzôdés aláírása 
elôtt egy nappal (!) létrehozták a Varsói 
Szerzôdést. A Varsói Szerzôdés alapokmá-
nya szerint a tagállamok hadsereget állo-
másoztathatnak egymás területén – így a 
Szovjetunió is hazánk területén. Az esemé-
nyek gyors egymásutánja tehát:
1955. május 9.: az NSZK csatlakozása a 

NATO-hoz;
május 14.: a Varsói Szerzôdés aláírása;
május 15.: az osztrák államszerzôdés meg-

kötése.
• Emlékszel, mely országok voltak a Varsói 
Szerzôdés alapító tagjai? (4. lecke.) Melyik 
ország tisztikarából került ki a szerzôdés ka-
tonai vezetôje (fôparancsnoka)? 

4  Háy Gyula író (1900–1975) 1955-tôl 
a Nagy Imre körül kialakult pártellenzéki 
csoport tagja, a Petôfi  Kör egyik szervezôje 
volt. 1956. október 6-án (véletlenül éppen 
Rajk László újratemetésének napján) jelent 
meg a Miért nem szeretem Kucserát? címû 
pamfl etje* az Irodalmi Újságban. A párt-
vezetôk hatalmaskodó gôgjérôl Magyaror-
szágon még senki sem mert és tudott ilyen 
maró gúnnyal írni. Rövid részlet a cikkbôl 
(ahol Kucsera elvtárs kitalált, de a rend-
szerre nagyon is jellemzô személy):

„A balatoni élet ismerôi lélegzetelállító 
dolgokat mesélnek a vízbe nyúló szöges 
drótkerítések mögötti rezervátumok vilá-
gáról. Azokra a rezervátumokra gondolok, 
amelyekben Kucsera is szokott üdülni és 
gyógyíttatni magát mindenféle betegség-
bôl, kivéve a rangkórságát. […] Kucsera 
számára a hazugság nem hazugság, a gyil-
kosság nem gyilkosság, a jog nem jog, az 
ember nem ember. Kucsera azt mondja: 
»szocializmus« és érti azt a valamit, ami a 
szocializmus építését gátolva ôt élteti. Azt 
mondja: »egység«, és érti önmagát, meg 
azt a maroknyi embert, aki vele egy követ 
fúj, szembehelyezkedve az egységes száz-
ezrekkel. Azt mondja: »demokrácia«, és érti 
a saját uralmát. Azt mondja: »termelés«, 
és érti azt a meddô körforgást, amely az ô 
egzisztenciáját [létezését] biztosítja. Hát 
lehet szeretni ezt a Kucsera elvtársat?” Rákosi Mátyás utolsó nyilvános beszéde 
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Az Írószövetség párttaggyûlésén neves írók és mûvészek tiltakozó 
nyilatkozatban (memorandumban*) foglaltak állást az ellen, hogy a 
párt beavatkozik a kulturális életbe és cenzúrázza sajtót, a könyveket. 
(Például korábban a pártvezetés betiltotta – nehezen érthetô módon – 
Madách: Az ember tragédiájának*, Bartók egyik mûvének elôadásait.) 

Az MDP által létrehozott értelmiségi vitakör, a Petôfi  Kör ülésein éles 
kritikák hangzottak el a sztálinista gazdaságpolitikáról, a sajtószabadság-
ról. Az utóbbira annyi érdeklôdô ment el, hogy nem fértek el a nagyte-
remben, az emberek az utcára kivezetett hangszórókon hallgatták a vitát.

• Hogyan mutatja az enyhülés légkörét az ellenzéki hangok felerôsödése?

Rákosi „rutinból” akart cselekedni. Betiltotta a Petôfi  Kört, és azt 
tervezte, letartóztatja az elégedetlenkedôket. Erre azonban már nem 
maradt ideje. A szovjet vezetés is érzékelte, hogy „Sztálin legjobb ma-
gyar tanítványa” túlfeszítette a húrt. Ráadásul Lengyelországban 1956 
nyarán munkásfelkelés tört ki, amelyet a karhatalom csak 50 halálos 
áldozat árán tudott leverni. 

Moszkva nyugtalansága fokozódott. Szovjet küldöttség érkezett Buda-
pestre, és közölték Rákosival, hogy le kell mondania a fôtitkári tisztségrôl. 
Utódaként az MDP vezetôsége Rákosi elvbarátját, Gerô Ernôt „válasz-
totta meg” (1956 nyara). Minden szempontból rossz döntés született. 
A szintén sztálinista Gerôt ugyanannyi bûn terhelte, mint elôdjét (ko-
rábban a pártvezetésen belül a gazdaságpolitikáért volt felelôs), ráadá-
sul még mogorva, a hétköznapi életben is agresszív, kellemetlen ember 
volt. Rákosit végül „gyógykezelésre” a Szovjetunióba vitték. Itt élt házi 
ôrizetben haláláig (1971).

Rajk Lászlót – és három kivégzett társát – 1956. október 6-án ünne-
pélyesen újratemették. 5   6   

A forradalom közvetlen elôzményei

Az egypárti diktatúrában szinte minden kapcsolatban van az állam-
párttal. Az elsô az MDP-tôl nagyjából független ellenzéki szervezet a 
MEFESZ (Magyar Egyetemisták és Fôiskolások Szövetsége) volt. 1956 
októberének közepén alakult Szegeden, majd sorra az ország nagy 
egyetemi városaiban. Az egyetemisták 12 (másutt 10, vagy 12-nél is 
több) pontban fogalmazták meg követeléseiket. Ezek közül a legfonto-
sabbak:
– a szovjet csapatokat vonják ki Magyarországról;
– alakuljon új kormány, ismét Nagy Imre vezetésével;
–  tartsanak többpárti választásokat (általános, egyenlô és titkos alapon);

5   Rajk Lászlót és három kivégezett társát 
valójában ekkor temették el, mert korábban 
a közvélemény számára ismeretlen helyen 
kaparták el testüket gyilkosaik. A temeté-
sen 200 ezer ember vett részt. Nyilván-
való volt, hogy itt már nem a keménykezû 
kommunista belügyminiszter végtisztessé-
gérôl, hanem a rendszer elleni tiltakozásról 
van szó. Egy régi harcostárs, aki jól ismerte 
Rajkot, meg is jegyezte: „Szegény Laci, ha 
ezt látná, de közénk lövetne.”
• A párt vezetése ráadásul ügyetlen is volt, 
amikor éppen október 6-ára idôzítette a te-
metést. Miért?

6   A temetés után a fi atalok néhány száz 
fôs csoportja átment a Batthyány-örök-
mécseshez. Itt már látszólag sem Rajkról 
volt szó, felhangzott a „Nem állunk meg 
félúton, sztálinizmus pusztuljon!” jelszó.
• Véleményed szerint miért pont Batthyány 
Lajos emlékhelyénél gyülekeztek? Indokold az 
állításod!

MEFESZ-gyûlés Szegeden • Összegezd, melyek voltak az ifjak legfôbb követelései!

ülésezik a Petôfi Kör
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7   Az Új, tavaszi sereg-szemle címû Ady-
vers elsô szakasza:
„Robogj föl, Láznak ifju serege, 
Villogj, tekintet, világbíró kardunk, 
Künn, a mezôkön, harsog a Tavasz 
S mi harcból harcba csapat-szemlét tartunk.”

• A költô a verset 1913-ban írta. Hogyan 
kapcsolódik a vers  az adott helyzethez?

– tartsanak nyilvános tárgyalást Rákosi és bûntársai ügyében;
– teljes vélemény- és szólásszabadságot;
–  állítsák vissza a Kossuth-címert, és legyen ismét nemzeti ünnep már-

cius 15.

• Olvasd el Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról címû versét. (Meg-
találod a nyolcadikos irodalomtankönyvedben!) Igazold ennek tartal-
mával, hogy az egypárti diktatúrában semmi sem igazán független az 
állampárttól!

A Budapesti Mûszaki Egyetem MEFESZ-gyûlésén, 1956. október 
22-én elhatározták, hogy követeléseik nyomatékosítására és a lengyel 
munkásfelkelés melletti rokonszenv kifejezésére következô nap délután 
tüntetést szerveznek Budapesten.

Másnap, 1956. október 23-án a Szabad Nép Új, tavaszi seregszemle 
címû vezércikkével köszöntötte az ifjúság követeléseit. 7   A Gerô-féle 
pártvezetés betiltotta a diáktüntetést, és a tiltást 13 órakor felolvasták 
a rádióban. Ám a szikra már kipattant.

• Mi a Szabad Nép? (55. oldal) 

            Összefoglaló kérdések Reformtól a forradalomig

1.  Hogyan hatott Sztálin halála ha-
zánk belpolitikai életére?

2.  Milyen területeken érzôdött az „új 
szakasz” hatása?

3.  Miért ért véget másfél év után az „új 
szakasz”?

4.  Miért a kommunista párton belül 
hangozhattak el az elsô éles kritikák 
Rákosi rendszerével szemben?

5.  Miért rendezték meg Rajk László te-
metését? Hogyan hatott az esemény 
a politikára?

6.  Mit tartalmaztak az egyetemisták 
követelései? 

Sztálin halála (1953) → enyhülés → „új szakasz a szocializmus építé-
sében”.

Nagy Imre elsô miniszterelnöksége:
–  kiegyensúlyozottabb gazdaságpolitika (javul a mezôgazdaság 

helyzete);
– enyhül a diktatúra.

újabb lehûlés a nemzetközi politikában → keményebb moszkvai poli-
tika → Nagy Imre leváltása → Rákosi visszatér.

Ellenzéki kritikák felerôsödése (Írószövetség, Petôfi Kör stb.). 
Rajk László temetése.
A MEFESZ követelései.

A Szabad Nép 1956. október 23-i számának címoldala  • Milyen témájú cikkek szerepel-
nek a címoldalon? 
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12.  1956. október 23. 
„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország 
többet tett a szabadságért és igazságért, 

mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendôben.” 
(Albert Camus* [álber kámü], francia író, 1956)

• Eredetileg milyen céllal indított tüntetést a MEFESZ 1956. október 23-án?

A tüntetés

A pártvezetés bizonytalankodott a tüntetés kérdésében. Délben betiltot-
ták, majd két óra múlva mégis engedélyezték a diáktüntetést, s ezt is 
felolvasták a rádióban. Aki eddig nem tudott róla, most már értesült 
arról, hogy valami készül a fôvárosban. 

A tüntetés pesti résztvevôi a Petôfi -szobornál gyülekeztek. Sinkovits 
Imre színmûvész itt elszavalta a Nemzeti dalt, egy diák pedig felol-
vasta a MEFESZ követeléseit tartalmazó pontokat. Ezután a tömeg a 
Margit hídon át Budára, a Bem térre ment. Közben a budai tüntetôk a 
Mûegyetem elôl indultak el ugyanide. A lengyeleket éltették, ugyanis 
Lengyelországban a magyarországi „új szakaszhoz” hasonló reformfo-
lyamat indult el. A tüntetôk Rákosit és Gerôt kárhoztató jelszavakat 
hangoztattak. Késôbb már a szovjet csapatok kivonását is követelték: 
„Ez a haza magyar haza, minden orosz menjen haza!” Az egyetemista 
tüntetéshez a lakosság egyre nagyobb tömegei csatlakoztak. A Bem 
téren az Írószövetség elnöke (Veres Péter) ismertette az írók kiáltvá-
nyát, majd Bessenyei Ferenc színész elszavalta a Szózatot.

• A helyszíneknek gyakran szimbolikus jelentésük van. Miért a Petôfi -szob-
rot választották a tüntetôk?
• Kezdetben fejtörést okozott a pártvezetôségnek, hogy milyen indokkal 
tiltsa be a tüntetést – hiszen az nem a magyar rendszer elleni, hanem a 
„testvéri” Lengyelország melletti tüntetésnek indult. Fogalmazd meg, mi a 
kettô között a lényegi különbség!

Felvonuló fiatalok 1956. október 23-án • Figyeld meg a képet! Milyen érzelmet tükröz 
a felvonulók arca?

Tömeg a budapesti Petôfi-szobornál október 
23-án kora délután. A Budáról elinduló tün-
tetô fiatalok itt találkoztak a pesti oldal egye-
temeirôl és fôiskoláiról érkezôkkel 

Tüntetô fiatalok a Parlament elôtt • Olvasd 
el a táblák feliratait! Magyarázd meg a jelsza-
vakat!

• Melyik pártban viselt tisztséget 1949 
elôtt Veres Péter? (41. oldal.)
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Még ezen a délutánon megszületett a forradalom jelképe: a lyukas 
nemzeti színû zászló. A nemzeti zászlóból ugyanis kivágták a szovjet 
mintájú címert (az úgynevezett „Rákosi-címert”).

A Bem térrôl a Kossuth térre, a Parlament épülete elé vonult az 
immár 200 ezres békés, jókedvû tömeg. Nagy Imrét szerették volna hal-
lani, de ô nem volt az épületben. Nagy Imre végül is – a pártvezetés 
hívására – órákkal az események után érkezett ide. 1   A Parlament 
erkélyére kiállva így kezdte beszédét: „Elvtársak…!” A tömeg zúgása 
elnyomta szavait: „Nem vagyunk mi elvtársak!” Nagy Imre rövid beszé-
de csalódást keltett, hiszen mindössze annyit ígért, hogy a párt vezeté-
se majd orvosolja a hibákat, s visszatér az „új szakasz” politikájához. 
Ami 1953-ban még lelkesedéssel töltötte el az embereket, az most már 
kevés volt. A Gerô Ernô vezette MDP-ben már nem bízott senki.

Nagy Imre felszólította a tömeget, hogy közösen énekeljék el a Him-
nuszt, majd térjenek haza. A Himnuszt elénekelték, de az emberek 
többsége nem tért haza. Nagy Imre átment a pártközpontba. Itt a párt 
vezetôsége éjfél körül felkérte, hogy ismét vállalja el a miniszterelnöki 
tisztséget. Nagy Imre tehát újra kormányfô lett, de korábbi – sztáli-
nista – ellenfeleit nem távolította el a hatalomból. Egyelôre még Gerô 
Ernô is a helyén maradhatott. 

• Nagy Imre este még nem is igen ígérhetett többet; sôt hivatalosan még 
ennyit sem. Miért?
• Egy demokratikusan mûködô országban melyik testület választja meg 
a miniszterelnököt?
• Mi volt Gerô Ernô tisztsége?

A forradalom

A Kossuth téri eseményekkel egy idôben ezrek gyülekeztek a Sztálin 
téren (ma Dózsa György út), a Sztálin-szobornál. A hatalmas szobor 
– amely elôtt a kor központilag megrendezett nagy ünnepi felvonulásai 
haladtak el – a zsarnokság legfôbb jelképének számított. Este 9 óra után 
néhány perccel ledöntötték a monstrumot. 2  

• Melyik volt az az épület, amely Párizsban a zsarnokság jelképének szá-
mított, és ezért 1789-ben a forradalom lerombolta? (Segít a hatodikos tan-
könyv 27. leckéje.)

2   A Sztálin-szobor a Városliget szélén állt 
1951 óta. Már a MEFESZ pontjai között 
megfogalmazódott: „Követeljük, hogy a 
sztálini zsarnokság és politikai elnyomás 
jelképét, a Sztálin-szobrot a leggyorsabban 
bontsák le, és helyébe az 1848–49-es sza-
badságharc hôseinek és mártírjainak méltó 
emlékmûvet emeljenek.”

A ledöntés nem volt egyszerû feladat. 
Hiába tekertek rá drótkötelet, és próbál-
ták lerántani, az erôlködô teherautók ke-
reke kipörgött, a hattonnás gigász állta 
az ostromot. Végül a közeli ipari szakkö-
zépiskola mûhelyébôl lángvágókat hoztak. 
Ezzel térd alatt átvágták a szobrot, amely 
végre megadta magát, és a térre zuhant. 
A teherautók bevontatták a szobrot a mai 
Blaha Lujza térre, ott napokig darabolták. 
Aki tehette, hazavitt belôle emlékbe. A 
legnagyobb ismert darabját, az öklét ma a 
Nemzeti Múzeum ôrzi. A talapzaton csak 
egy pár csizma maradt – mintha csak a Mi-
kulást várná.

1  Nagy Imre – aki a tüntetést egyébként 
ellenezte – délelôtt megbeszéléseket foly-
tatott azokkal a párton belüli személyekkel, 
akik támogatták politikáját. A már több mint 
egy éve Nagy Imre körül tömörülô csoport (a 
„Nagy Imre-kör”) fontosabb tagjai a követ-
kezôk voltak:

Gimes Miklós: újságíró, politikus. A forra-
dalom után kivégezték.

Haraszti Sándor: újságíró, politikus. Lo-
sonczy Gézával és Vásárhelyi Miklóssal ô 
kezdeményezte az Írószövetség tiltakozó 
beadványát a kultúra cenzúrázása ellen 1955 
ôszén.

Losonczy Géza: újságíró. Az ô lakásán 
gyûlt össze délelôtt a Nagy Imre-csoport. 
Részt vett az október 23-i tüntetésen. A for-
radalmi kormány minisztere volt. A forrada-
lom után a börtönben meggyilkolták. 

Szilágyi József: jogász. Nagy Imre forrada-
lom alatti (tehát második) miniszterelnöksé-
ge idején annak személyi titkára volt. A forra-
dalom után kivégezték. 

Vásárhelyi Miklós: újságíró, 1956-ban a 
Nagy Imre-kormány sajtófônöke volt.
• Az Írószövetség lapja az Irodalmi Újság volt. 
Mi történt a lappal 1956 után? (9. lecke.)

Ennyi maradt a Sztálin-szoborból. A teret ettôl kezdve tréfásan Csizma térnek nevezték 
• Keresd meg a tankönyvben a Sztálin-szobor fotóját! Hogyan készült a szobor, és mekkora 
volt a magassága?
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A forradalmárok a Sztálin-szobrot egészen a Belvárosig vontatták 

Ugyanekkor a tömeg egy része a Magyar Rádió székháza elôtt gyü-
lekezett. A Rádió este nyolc órakor közvetítette Gerô Ernô beszédét. 
Ebben az MDP fôtitkára elítélte és nacionalistának bélyegezte a tünte-
tést. 3   4   A rádió elôtt gyülekezôk ki akarták kényszeríteni a Rádió el-
nökétôl, hogy élô adásban olvashassák föl a követeléseiket. Ezt persze 
nem érték el, csak egy közvetítôkocsi gördült ki az utcára. Az emberek 
hamar rájöttek, hogy a mikrofon „nem él”, az elhangzottakból semmit 
sem közvetítenek. 

Este 9 óra körül a Rádió ÁVH-s védôi tüzet nyitottak az emberekre. 
Ugyanakkor a Rádióhoz kivezényelt katonák közül egyre többen álltak 
át a tüntetôkhöz, mások az idôközben feltört budapesti fegyverrak-
tárakból szerzett fegyvereket osztogattak. A tûzharc több áldozatot 
követelt. A tüntetés forradalomba csapott át. A felkelôk hajnalra elfog-
lalták a Rádió épületét, de a stúdiókat akkorra már lekapcsolták. 

• Miért vált fontos politikai eszközzé a rádió (késôbb a televízió) a XX. 
században?
• A forradalmak általában egy korábbi, jól ismert forradalom példáját 
követik. Az 1848-as márciusi pest-budai forradalom például az 1789-es 
párizsi eseményeket tekintette példaképének. Szerinted milyen példát kö-
vetett 1956. október 23-a? 

A szabadságharc

A fôútvonalakon a forgalom már délután leállt. A villamosok és a buszok 
utasai csatlakoztak a tüntetôkhöz. Az emberek lelkesen éltették Nagy 
Imrét. Lyukas nemzeti színû zászlókat lobogtattak. újabb és újabb jel-
szavak születtek. A szovjet hadsereg nem kívánt jelenlétére például így 
céloztak: „Akármilyen kedves vendég, három napig untig elég!”

1956 ôszén – a Varsói Szerzôdés megállapodásának értelmében – 
három szovjet hadosztály* állomásozott Magyarországon, összesen kö-
rülbelül 60 ezer katona. A Csepel-szigeten, Tökölön rendezkedett be a 
szovjet csapatok magyarországi parancsnoksága.

3   Részlet Gerô Ernô rádióbeszédébôl (1956. 
október 23., 20 óra): „[…] elítéljük azokat, 
akik ifjúságunk körében a sovinizmus* mé-
telyét igyekeznek terjeszteni, s a demokra-
tikus szabadságot, amelyet államunk a dol-
gozó népnek biztosít, nacionalista jellegû 
tüntetésre használták fel. Pártunk vezeté-
sét azonban ez a tüntetés sem ingatja meg 
abban az elhatározásában, hogy tovább 
haladjon a szocialista demokratizmus fej-
lesztése útján.”
• Mit gondolsz, a beszéd mely részlete bô-
szíthette fel az embereket? Indokold meg vé-
leményed! 
• Az idézet melyik mondatából derül ki, 
hogy Gerô semmilyen lényeges változást sem 
ígért?

4   Nagy Imre valószínûleg azért nem akart 
részt venni a tüntetésen, mert néhány nap-
pal korábban fi gyelmeztették, hogy Gerô 
Ernô provokációra készül. Hagyja elfajulni 
az eseményeket a felkelésig, hogy azután 
egyszerre csaphasson le az egész ellenzék-
re. Lehetséges, hogy tényleg így volt. Esze-
rint Gerô esti rádióbeszéde szándékoltan 
volt goromba, hogy „kiugrassa a nyulat a 
bokorból” akkor, amikor a szovjet tankok 
már Budapest felé dübörögtek.

ÁVH-s alakulat a Rádió épületénél • Figyeld 
meg a táblát! Melyik utcában található a Ma-
gyar Rádió épülete?
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5   Gyakran szoktak arról vitatkozni, hogy 
’56-ban „ki hívta be az oroszokat?”. A kér-
désnek nincs sok értelme, mert a szovjet 
csapatok – mint láttuk – a háború óta fo-
lyamatosan Magyarországon tartózkodtak, 
tehát nem kellett ôket behívni. 
• Milyen címen tartózkodtak Magyarorszá-
gon a szovjet csapatok 1945–1947 között? 
Milyen ürüggyel 1947 és 1955 között? Mi-
lyen címen 1955 után?

Gerô Ernô október 23-án este valóban 
kérte a szovjet segítséget a forradalom el-
tiprásához, de nem az ország, hanem akkor 
még csak Budapest ellen. Gerônek egyéb-
ként ehhez nem volt joga, hiszen „csak egy 
párt” vezetôje volt, nem a Magyar Nép-
köztársaságé. (Lehetôsége persze volt rá, 
hiszen – tudjuk – az MDP kezében volt az 
egész államélet irányítása.)

Nagy Imre sem a következô napon (24-
én), sem késôbb nem volt hajlandó aláírni 
azt a papírt, amelyben a magyar kormány 
szovjet katonai segítséget kér, úgyhogy az 
MDP vezetôi és a budapesti szovjet nagy-
követ (Andropov) végül is Hegedûs And-
rással, a volt miniszterelnökkel íratták alá 
a papírt. Hegedûsnek viszont ekkor ehhez 
ekkor már nem volt joga. 

Miközben a vidéki szovjet alakulatok be-
vonultak Budapestre, 24-én hajnaltól kezd-
ve szinte megállás nélkül újabb és újabb 
egységek lépték át Magyarország keleti 
határát. Kezdetben a harckocsioszlopok 
akadálytalanul haladtak a fôváros irányába, 
késôbb több helyütt a lakosság ellenállá-
sába ütköztek. A fi atalok barikádokat, út-
torlaszokat emeltek. Debrecenben a tömeg 
nemzeti zászlókat lobogtatva „élô falként” 
zárta el a fôútvonalat. A szovjet katonák 
ekkor még kerülték az összetûzést a lakos-
sággal, tûzparancsuk sem volt. Debrecen 
mellett arra kényszerültek, hogy mellékuta-
kon folytassák útjukat. Késôbb fegyveres 
összetûzések voltak vidéken is: Kelet-Ma-
gyarországon és a Duna–Tisza közén.

Az MDP pártközpontjában Gerô Ernô, valamint a volt miniszterelnök 
(Hegedûs András) és Nagy Imre, az éppen kinevezett miniszterelnök 
részvételével folyamatos válságtanácskozást tartottak. Itt döntöttek 
este 9 óra után arról, hogy kérik Moszkvától a szovjet katonai beavatko-
zást. A szovjet csapatok Budapestre való bevonulását egyébként nem 
is kellett külön kérni. Már a délutáni szürkület beállta elôtt megindultak 
a tankok Budapest felé Székesfehérvár és Cegléd felôl. 

• Mi a Varsói Szerzôdés? Mi volt a köze a szovjetek magyarországi kato-
nai jelenlétéhez? 

A József körút és az üllôi út sarka Budapesten • Keresd meg az 1956-os forradalom és 
szabadságharc minél több helyszínét a történelmi atlaszban!

Szovjet tankok Budapest utcáin 

A fegyveres ellenállás kezdete

A szovjet harckocsik megjelenése Budapesten olaj volt a tûzre. A tö-
megtüntetés – mint láttuk – fél nap alatt forradalommá vált; majd a 
szovjet tankok benyomulása a városba szabadságharccá fokozta az 
eseményeket. 5   A szovjet erôk azonban a számukra idegen, gyéren 
kivilágított városban elakadtak. Nehezen tudtak hiányos térképeik vagy 
a járókelôk (általában szándékosan téves) útmutatásai alapján tájéko-
zódni. 

A kora reggeli órákban Budapest egyes pontjain megkezdôdött a fegy-
veres ellenállás az idegen támadással szemben. Ez meglepte a szovjet 
katonákat. A szerencsétlen, kötelezôen besorozott, a magyar helyzet-
rôl mit sem tudó szovjet kiskatonák a hivatalos propaganda hatására 
azt hitték, hogy „itt megint a fasisztákat kell megrendszabályozni”.

• Mit gondolsz, miért volt könnyû elhitetni a szovjet katonákkal, hogy 
Magyarországon fasiszták ellen kell harcolniuk? 
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A szovjet katonák kivonulását követelô feliratok egy zöldségbolt kirakatán

6   Az egyik legjelentôsebb fegyveres cso-
port Budapesten a Corvin közben harcolt 
(a Corvin Mozi elôtti és melletti utcácská-
ban). A csoport parancsnoka többek kö-
zött Pongrátz Gergely (1932–2005) volt. 
Pongrátz a szabadságharc leverése után 
elhagyta Magyarországot, és csak a rend-
szerváltás után tért haza. Így emlékezik 
vissza a fegyveres csoport szervezésére: 
„A forradalomban való részvétel mindig 
önkéntes alapon történik. Akik ott voltak, 
saját elhatározásukból, önként csatlakoz-
tak. Mi senkit sem kérdeztünk meg: hon-
nan jössz, ki vagy? Az sem érdekelt minket, 
hogy a jelentkezô mint politikai fogoly vagy 
köztörvényes bûnözô járta meg a börtönt. 
Sem nemzetiség után, sem vallásfelekezet 
után nem kérdeztünk. Ha egyszer fegyver 
volt a kezében, és az úgynevezett egyetemi 
14 pont megvalósítása érdekében harcolt, 
akkor bajtárs volt.” A forradalomról szóló 
tudományos munkák, tanulmányok sokat 
foglalkoznak az eseményekben részt vevô 
politikusokkal, a hôsiesen harcoló „pesti 
srácokkal” és lányokkal viszont méltatlanul 
keveset.

A magyar szabadságharcosok jórészt „Molotov-koktélokkal” támad-
tak a harckocsikra. A Molotov-koktél benzinnel (vagy más gyúlékony 
folyadékkal) megtöltött üveg, amelyet dugó helyett az üveg nyakába 
beszorított rongydarabbal dugaszoltak el. A benzinnel átitatott rongy-
darabot meggyújtották, és az üveget egy épületrôl a tankra dobták. Az 
üveg eltört, az égô benzin befolyt a tank szellôzônyílásain és a motor 
hûtôberendezésén keresztül a harci jármûbe. A legénységnek azonnal 
menekülnie kellett, ha nem akartak bennégni. A tankot elhagyva a ka-
tonák már könnyû célpontot jelentettek a szabadságharcosoknak. 

Az elsô gyôzelmek új lendületet adtak a felkelôknek: a következô na-
pokban sorra jöttek létre a szabadságharcos központok Budapesten 
(Széna tér, Corvin köz, Tûzoltó utca stb.). 6   

• Ki volt Molotov, akirôl a „koktél” a gúnynevét kapta? (Segít a hetedikes 
tankönyv 180. oldala.)
• Molotov-koktélt a szovjet–fi nn háborúban is használtak a fi nnek a 
szovjet tankok ellen. Mikor volt ez a háború, és hogyan végzôdött? (Hete-
dikes tankönyv, 181. oldal.)

Ahol az orosz katonák és a budapesti lakosság között nem tört ki 
harc, ott az oroszul jól beszélô diákok beszédbe elegyedtek a szovjet 
katonákkal. (Magyarországon egészen a rendszerváltásig minden tanu-
lónak kötelezô volt oroszul tanulni az iskolában.) A budapestiek baráti 
hangon oktatták ki a szovjet katonákat: nem „fasiszta zsoldosok” táma-
dásától kell megvédeni a magyar fôvárost.

• Miért állt érdekében a szovjet vezetésnek az, hogy a világ közvélemé-
nyével is elhitesse: Magyarországon fasiszta zsoldosok garázdálkodnak?

Összefoglaló kérdések1956. október 23.

1.  Hogyan vált a Lengyelország melletti 
magyar rokonszenvtüntetés rendszer-
ellenes tüntetéssé?

2.  Miért lyukas a forradalmat jelké-
pezô nemzeti színû lobogó?

3.  Mi történt október 23-án este a leg-
fontosabb három budapesti helyszí-
nen?

4.  Hol és mikor fordult a tüntetés for-
radalomba?

5.  Mi robbantotta ki a szabadságharcot?
6. Mi a Molotov-koktél?
7.  Hol voltak a budapesti ellenállás 

fôbb központjai? 

1956. október 23.: tüntetés
– a Petôfi-szobornál;
– a Bem téren.

Helyszínek este:
– Kossuth tér → Nagy Imre beszéde;
– Sztálin-szobor;
– a Magyar Rádió székháza → a forradalom kezdete.

Nagy Imre második miniszterelnöksége (október 24.).
Szovjet támadás → szabadságharc.
Fegyveres ellenállási központok.
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13.  A forradalom gyôzelme
Az 1956-os forradalmat leverése után évtizedekig 

(a rendszerváltásig) hivatalosan ellenforradalomnak nevezték. 
A rendszerváltás idôszakában fogalmazta meg egy pártvezetô: 

„1956 nem lehetett forradalom, hiszen akkor mi 
(akik levertük) lennénk az ellenforradalmárok.”

A forradalom napjai

A következô nap Budapesten folytatódtak a harcok. A hatalom statári-
umot* hirdetett, amit a rádió többször közhírré tett. E szerint halálos 
ítélettel kell büntetni minden olyan cselekményt, amely a Magyar Nép-
köztársaság államrendje ellen irányul. Kijárási tilalmat is elrendeltek, 
de mindezekkel a lakosság nem sokat törôdött. ünnepi zsúfoltság volt 
az utcákon. Eltávolították a gyûlölt rendszer jelképeit: a gyárakról és más 
épületekrôl leverték a vörös csillagokat, leszedték a vörös zászlókat és 
a Rákosi-címert. A statáriumra válaszként általános sztrájk kezdôdött. 
1   Az ipari üzemek irányítását sok helyen a munkások által szabadon 
választott munkástanácsok vették át. 

A lakosság egyöntetûen a harcoló forradalmárok mellett állt. Ellátták 
ôket élelemmel, meleg ruhával, gyógyították a sebesülteket. A felkelô-
csoportok tagjai nagyrészt egyszerû emberek: munkások, technikusok 
voltak, kisebb számban akadt közöttük magasabb végzettségû sze-
mély, például egyetemi hallgató. 2   

A „véres csütörtök”

Az elsô komoly fordulópont a forradalom történetében október 25-én 
történt. Délelôtt – a kijárási tilalom feloldása után – kisebb tömeg gyûlt 
össze a Belvárosban. A szovjet tankok legénységével beszélgettek, oro-
szul. Igyekeztek meggyôzni a szovjet katonákat arról, hogy Magyaror-
szágon nincs ellenforradalom. Valaki azt javasolta, vonuljanak a szov-
jet katonákkal együtt a Parlament elé. A menet megindult, élén három 
szovjet páncélossal, amelyekre magyar lobogót is tûztek. Mind többen 
csatlakoztak hozzájuk. Mire a tömeg a Parlament elé, a Kossuth térre 
ért, számuk több tízezerre nôtt. Nem akartak „balhét”. Élhetô országot 
szerettek volna teremteni maguknak és gyerekeiknek.

A Parlament épülete elôtt gyülekezô hatalmas, de fegyvertelen 
tömegre 11 óra körül a környezô házak tetejérôl golyószóró- és 
géppisztolytûz zúdult. Leírhatatlan pánik tört ki téren. A fejveszt-
ve menekülô emberek sehol sem találtak fedezéket a felülrôl érkezô 
sortûzzel szemben. Sokan a Parlament árkádjai alá menekültek, má-
sok a szovjet harckocsik mögött próbáltak menedéket találni. Percek 
alatt halottak tucatjaival telt meg a tér. A vérengzésnek több mint száz 
halálos és rengeteg sebesült áldozata volt. 3   Az emberek tudták, hogy 
a mészárlást az ÁVH követte el. 4   A Parlament elôtti vérengzés híre 
percek alatt bejárta Budapestet, és az ÁVH elleni gyûlöletet az egekig 
fokozta. „Gyilkos ÁVH!”; „Vesszen az ÁVH!” – szóltak az új jelsza-
vak. Eddig az eseményig a forradalmárok foglyaikat, köztük az ÁVH-s 
tiszteket is bántatlanul szabadon engedték. A „véres csütörtök” után 
az országban nemegyszer sor került lincselésre: a forradalom egy hete 
alatt az egész országban körülbelül 30 ember esett az utcai népharag 
áldozatává. Túlnyomó többségük az ÁVH tagja volt. 

• Mit jelent az, ha meglincselnek valakit? (Segít a hatodikos tankönyv 
kislexikona.)

1  Részlet Nagy Imre rádióbeszédébôl, ok-
tóber 24., 12 óra 10 perc: „Nem a bosszú-
állás, hanem a megbékélés politikáját akar-
juk folytatni! Ezért a kormány elhatározta, 
hogy mindazokat, akik önként és azonnal 
leteszik a fegyvert, abbahagyják a har-
cot, nem vonja statáriális eljárás alá, mint 
ahogy így járt el a magukat eddig megadó 
csoportokkal szemben is.” 

2  Október 24-én a forradalmi hullám elér-
te a vidéket is, a rádióból értesülhettek az 
emberek a budapesti eseményekrôl. Mun-
kások, egyetemisták vezették a helyi meg-
mozdulásokat. Az események általában 
úgy zajlottak le, mint Budapesten. A felvo-
nulásokat, tüntetéseket az idegen mintájú 
címer eltávolítása követte. Nemzeti bizott-
ságok alakultak, az iparvidékeken pedig 
munkástanácsok. 

Egy korszak jelképe, az immáron golyók lyug-
gatta vörös csillag a földön hever @ Nézz utá-
na, mit jelképezett az ötágú vörös csillag!

Tüntetôk a Parlament elôtt
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Egy órával késôbb – valószínûleg a sortûz hatására – a Budapesten 
tartózkodó szovjet tanácsadók „rábeszélték” magyar elvtársaikat Gerô 
Ernô leváltására. Helyébe az MDP élére Kádár Jánost állították. Kádár a 
Rákosi-kor egyik ismert politikusa volt, de személyét nem övezte akko-
ra gyûlölet, mint Rákosiét vagy Gerôét. A két világháború alatt itthon 
tartózkodott, tehát nem a megszállókkal érkezett 1945 elején. Késôbb 
megjárta Rákosi börtönét is. 

Ezekben a napokban az ország több településén történtek véres ese-
mények. Mosonmagyaróváron a határôrlaktanyát ôrzô katonák sortüzet 
adtak le a fegyvertelen tüntetôkre, akik azt követelték, hogy a katonák 
álljanak át a nép oldalára – a halottak száma 100 körül volt. Miskol-
con, Esztergomban és más városokban is sortüzek dördültek, halálos 
áldozatokat követelve. Tiszakécskén repülôgépekrôl lôtték az összegyûlt 
tömeget. 5   

3  Két szemtanú a véres csütörtökrôl: „A 
Földmûvelésügyi Minisztérium árkádjai alá 
szaladtunk be, nyitva volt a pince vasajta-
ja, ahol kokszot tároltak, bemenekültünk, 
és ott lapultunk meg. Elkezdték beszélni 
odalenn, hogy ebben az épületben is van-
nak ávósok, veszélyes ez a hely, menjünk 
innen. A forradalmi hangulat gyáva futásba 
ment át, én a troli végállomása felé rohan-
tam. Megint megszólaltak a golyószórók, 
és tûz alá vették az árkádokat. Fôleg oldal-
ról érték a golyók az oszlopokat, látszik a 
falon, hogy elsôsorban a mai metró épüle-
tének tetejérôl lôttek.” 

„Ahogy visszanéztünk, láttuk, hogy úgy 
nyolcvanan-százan ott fekszenek leterítve. 
Elcsendesült minden, csak jajgatás hallat-
szott, egyszer csak megjelentek a mentôk. 
És ami a szemétség teteje, a mentôsöket 
is lôni kezdték fentrôl. Az mészárlás volt, 
elôször éreztem halálfélelmet, vérfröcskö-
sen tértem haza.”

4  A forradalom leverését követô idôszakban 
a hatalom igyekezett a felkelôket tenni fe-
lelôssé a Parlament elôtti gyilkos sortûzért. 
Az ’56-os forradalmat és szabadságharcot 
ellenforradalomnak állították be, az október 
25-i sortüzet „ellenforradalmi provokáció-
nak” mondták, de ebben nem sokan hittek. 
Hogyan jutottak volna fel felkelôk nehéz-
fegyvereket cipelve, észrevétlenül olyan 
jelentôs középületek tetejére, mint a Par-
lamenttel szemben álló Földmûvelésügyi 
Minisztérium? Miért nyitottak volna tüzet 
forradalmár társaikra?

5   Felgyorsult a magyar honvédség szétesése. Az alakulatok egy része átállt a 
felkelôkhöz, mások hagyták magukat lefegyverezni. A budapesti Kilián laktanya 
parancsnoka, Maléter Pál ezredes fegyverszünetet kötött a felkelôkkel. (A Kilián 
laktanya a Corvin köz közelében van, az Üllôi út túloldalán.) Maléter késôbb a 
forradalom alatt honvédelmi miniszter lett. A forradalom leverése után kivégez-
ték.

A magyar pártvezetôk egy csoportja tervet készített a Corvin köz felrobban-
tására. Az esztelen ötletet – amely a környék házainak romba dôltét jelentette 
volna – azonban a józanabb vezetôk (persze Nagy Imre is) elvetették. Ezt az 
ôrültséget még a szovjet „tanácsadók” is ellenezték.
 Mutasd meg a Corvin közt és a Kilián laktanyát a történelmi atlaszban!

A mosonmagyaróvári sortûz áldozatai 

A Parlament elôtti sortûz áldozatai • Melyik napon történt a vérengzés?

A fordulat

Október 28-ától gyökeres fordulat következett. Nagy Imre az esemé-
nyeket nemzeti demokratikus forradalomnak minôsítette, és bejelentet-
te a tûzszünetet. A kormányfô tárgyalásokat kezdett a szovjetekkel, 
akik ígéretet tettek arra, hogy csapataik elhagyják a fôvárost, és tár-
gyalások kezdôdnek az országból való kivonulásukról is. Feloszlatták 
az ÁVH-t, és általános amnesztiát hirdettek. 

Újjászervezôdtek az 1947–1948-ban megfojtott demokratikus pár-
tok. A legjelentôsebbek most is a korábbi nagy pártok voltak: a Füg-
getlen Kisgazdapárt, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Parasztpárt 
(Petôfi  Párt néven). A Magyar Dolgozók Pártját feloszlatták, helyette új 
kommunista párt alakult Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) 
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6  November elsején késô este – felvétel-
rôl – elhangzott a rádióban Kádár János be-
széde: „Népünk dicsôséges felkelése lerázta 
a nép és az ország nyakáról a Rákosi-ural-
mat, kivívta a nép szabadságát és az ország 
függetlenségét, amely nélkül nincs, nem le-
het szocializmus…”

Amikor a beszédet a rádió hangfelvétel-
rôl lejátszotta, már senki sem tudta, hogy 
hol tartózkodik Kádár (még a felesége sem). 
Késôbb derült ki, hogy délután a szovjet 
követségre ment, majd innen Moszkvába 
vitték. Itt ismertették vele a további forga-
tókönyvet: a szabadságharc leverése után 
ô lesz a magyar bábkormány miniszterel-
nöke. 
• Mi volt Kádár tisztsége ekkor? Értékelése 
szerint kik ellen tört ki a forradalom? Kiket 
nem említ? 

7   „[…] A magyar nemzeti kormány […] 
kinyilvánítja a Magyar Népköztársaság 
semlegességét. A magyar nép, a függet-
lenség és egyenjogúság alapján, az ENSZ 
alapokmánya szellemének megfelelôen, 
igaz barátságban kíván élni szomszédaival, 
a Szovjetunióval és a világ valamennyi né-
pével. […] anélkül, hogy bármelyik hatalmi 
csoportosuláshoz csatlakoznék.” (Nagy 
Imre beszéde a szabad Kossuth Rádióban, 
1956. november 1.)

8   A szuezi válság idején az Egyesült Ál-
lamok elítélte az angol és francia támadást. 
Ugyanakkor az Egyesült Államok a Szovjet-
uniót megnyugtatta, hogy Lengyelországot 
és Magyarországot „nem tekinti szövetsé-
gesének”. Ezzel gyakorlatilag szabad kezet 
adott Moszkvának a katonai beavatkozásra 
hazánkban. 
• Miért nagy jelentôségû a Szuezi-csatorna a 
nemzetközi hajózás szempontjából? (Hetedi-
kes tankönyv, 35. oldal.)
• A diplomáciai virágnyelven fogalmazott 
„nem tekinti szövetségesének” mit jelent a 
mindennapi nyelvre lefordítva? 

elnevezéssel, a forradalmat elfogadó kommunisták vezetésével. Az 
MSZMP vezetôje (fôtitkára) Kádár János lett. Megkezdték a többpárt-
rendszerû, demokratikus választások elôkészítését. Magyarországon 
gyôzött a forradalom. 6   

Pénteken (november 2.) véget ért a sztrájk, megkezdôdött a fôvárosi 
közlekedés helyreállítása. Az emberek a hétfôi békés munkakezdésre 
készültek.

• Mikor és milyen körülmények között jött létre a Magyar Dolgozók Pártja?

Nagy Imre a rádióban bejelentette az egypártrendszer megszüntetését 
és az 1945 után mûködött négypárti koalíció helyreállítását. Novem-
ber elején átalakították a kormányt, amelyben helyet kapott többek 
között a kisgazda Tildy Zoltán is. Nagy Imre kinyilvánította Magyar-
ország függetlenségét és semlegességét. 7  

• Mit tanultunk korábban Tildy Zoltánról? (8. lecke.)
• Hogyan érintette a Varsói Szerzôdést Nagy Imre bejelentése? 

A Rádió irányítását új, a forradalom mellett álló vezetôk vették át. 
Közleményben jelentették be, hogy szakítanak a múlttal, amikor is a 
Magyar Rádió „hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hul-
lámhosszon”. 

Vihar elôtt

A szovjet csapatok az ígéret ellenére nem hagyták el a fôvárost, sôt újabb 
és újabb páncélos erôk érkeztek a keleti határon keresztül Magyarország-
ra. A szovjetek körülvették és lezárták valamennyi magyar repülôteret 
arra hivatkozva, hogy sebesültjeiket légi úton fogják elszállítani.

Moszkvában október utolsó napján döntés született arról, hogy 
a magyar forradalmat összpontosított katonai támadással leverik. 
Hruscsov, a szovjet párt elsô titkára tanácskozott a „baráti szocialista 
államok” vezetôivel (kínai, lengyel, román, csehszlovák és jugoszláv 
kommunista pártvezetôkkel). Mindannyian egyetértettek a szovjet be-
avatkozással. Egy háborúvá szélesedô közel-keleti konfl iktus (a szuezi 
válság) kapóra jött a szovjet vezetésnek, mert elterelte a világ fi gyelmét 
a magyarországi eseményekrôl. 8   9    

• Mit tanultunk a szuezi válságról? (5. lecke.)
• Miért volt érdeke a többi álszocialista ország vezetôjének, hogy Ma-
gyarországon leverjék a forradalmat? Gyûjts össze minél több érvet!

Nagy Imre bejelentést tesz a rádióban 

Maléter Pál (a kép szélén, jobboldalt) a szovjetekkel tárgyal • Mirôl folyt az egyezkedés?
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9  Hruscsov szovjet pártfôtitkár magához 
hívatta a Varsói Szerzôdés csapatainak pa-
rancsnokát, és megkérdezte tôle, mennyi 
idôbe telne a magyar felkelés leverése. A 
marsall rövid gondolkozás után válaszolt:

– Három napba.
– Akkor lásson hozzá, készítse elô – 

folytatta Hruscsov. – Majd szólunk, ha el-
jön az ideje.

10  Egy szemtanú november 3-án Nagy 
Imre irodájában járt. Így emlékezik: „Ekkor 
megszólalt az asztalon a másik telefon; 
szaggatott csöngése vidéket jelzett. Tildy 
mindössze pár szót váltott valakivel, né-
hány ingerült igen-igen, aztán a székbe 
roskadva maga elé mormolta: – Záhony je-
lenti, hogy végeláthatatlan sorban jönnek 
be az országba az orosz tankok.” 
 Keresd meg Záhonyt egy földrajzi atlasz-
ban!

11   November 4-én reggel 5 óra 20 perckor 
felhangzott a rádióban Nagy Imre hangja: 
„Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköz-
társaság Minisztertanácsának elnöke. Ma 
hajnalban a szovjet csapatok támadást 
indítottak fôvárosunk ellen, azzal a nyil-
vánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a 
törvényes magyar demokratikus kormányt. 
Csapataink harcban állnak. A kormány a 
helyén van. Ezt közlöm az ország népével 
és a világ közvéleményével.” A felhívás 
után a rádió a Himnuszt, majd a Szózatot 
közvetítette.

November 3-án magyar–szovjet katonai tárgyalások kezdôdtek a 
szovjet haderô kivonásának részleteirôl. Mint késôbb kiderült, csak a 
félrevezetés szándékával, hiszen a moszkvai vezetés ekkor már döntött 
a megsemmisítô katonai csapásról. Maléter Pál honvédelmi miniszter 
vezette a magyar tárgyalócsoportot. A szovjet fél – a színjáték tel-
jessége kedvéért – még azt is kérte, hogy csapataikat ünnepélyesen 
búcsúztassák el. Este terv szerint a tököli szovjet parancsnokságon 
folytatódott volna a tárgyalás. A szovjetek azonban éjfélkor tôrbe csal-
ták és a nemzetközi jog durva megsértésével letartóztatták a magyar 
küldöttséget. Néhány óra múlva, november 4-én hajnalban ágyúdör-
gésre ébredt Budapest és a nagyobb városok lakossága. Kezdetét vette 
az úgynevezett Forgószél hadmûvelet, a szovjet hadsereg összpontosí-
tott, nagy erejû támadása hazánk ellen.  
az úgynevezett Forgószél hadmûvelet, a szovjet hadsereg összpontosí-

10   
az úgynevezett Forgószél hadmûvelet, a szovjet hadsereg összpontosí-az úgynevezett Forgószél hadmûvelet, a szovjet hadsereg összpontosí-

11  

• Rengeteg olyan dokumentumkötet jelent meg 1956-ról, amely vissza-
emlékezéseket is tartalmaz. Keress ilyen könyvet az iskolakönyvtárban, és 
ennek alapján készíts képzelt riportot egy forradalmárral!

A Margit híd felôl érkeznek a belvárosba a szovjet tankok november 4-én hajnalban

Összefoglaló kérdésekA forradalom gyôzelme

1.  Milyen jelek mutatták, hogy az em-
berek a forradalmárokat támogat-
ják?

2. Mi történt a „véres csütörtökön”?
3.  Mondj más – vidéki – példákat a tö-

meggyilkosságokra!
4.  Mi volt Kádár János tisztsége no-

vember 25-e után?
5.  Fogalmazd meg, mi minden mutat-

ta, hogy gyôzött a magyar forrada-
lom!

6.  Ki volt Hruscsov? Hogyan döntöttek 
Moszkvában október végén a ma-
gyar forradalommal kapcsolatban?

Az ellenállási központok támogatása.
Általános sztrájk.
Október 25.: Kossuth téri tömeggyilkosság.
Gerô Ernô helyett Kádár János a párt élén.
Október 28.: a forradalom gyôzelme:

– a többpártrendszer helyreállítása;
–  ígéret a szovjet csapatok kivonására;

MDP → MSZMP (Kádár). 
November 1.: a függetlenség és a semlegesség kimondása.
November 4.: szovjet támadás Magyarország ellen.
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OLVASMÁNY
Lincselés a Köztársaság téren    

A forradalom gyôzelme után úgy tûnt, az utcán elhallgatnak a fegyverek. 
Az indulatok azonban lassan csitultak. Október végén a Budapesti Pártbi-
zottság Köztársaság téri székházáról a városban elterjedt az a hír, hogy ide 
menekültek a feloszlatott ÁVH tagjai, és a pincében forradalmárokat tarta-
nak fogva, sôt kínoznak. Az arra járôrözô forradalmi csapatok és a pártbi-
zottság védôi között tûzharc bontakozott ki (október 30.). A téren egyre 
nagyobb tömeg gyûlt össze. Felháborította az embereket, hogy a védôk 
a sebesültek elszállítására érkezô mentôkre is tüzet nyitottak. Amikor a 
pártház védelmére küldött magyar tankok a forradalmárok oldalára álltak, 
s lôni kezdték a székházat, a harc eldôlt. A védôk vezetôje két katonatiszt 
kíséretében, fehér zászlóval indult tárgyalni a megadásról, de sortûz fogad-
ta. Ezután a szétlôtt kapun keresztül benyomuló felkelôk elfoglalták a párt-
bizottság épületét, és 23 embert meglincseltek. Az áldozatok között voltak 
ávósok, de ártatlan, kötelezô szolgálatra besorozott kiskatonák és civilek 
is. A pártszékházból kiszórt iratok és a kiadványok beborították az egész 
környéket. A bebörtönzött forradalmárokat és a pincebörtönöket napokig 
keresték, de ilyeneket nem találtak az épületben. A Köztársaság téri véres 
leszámolás példa arra, hogy az egyik fél kegyetlensége kiválthatja a másik 
fél hasonló kegyetlenségét. Az igazsághoz tartozik, hogy a tömeg kegyet-
len fellépését a forradalom vezetôi is elítélték, és a már szervezés alatt álló 
új karhatalom, a nemzetôrség feladata lett többek között az, hogy az ilyen 
eseményeket megakadályozza.

A lincselés egyik áldozata

Magyarország a második világháború végétôl 
az 1956-os forradalom leveréséig

          Összefoglalás

Mikor hazánk keleti felén már véget értek a világháborús harcok, 1944 vé-
gén Debrecenben megalakult az Ideiglenes Nemzeti Kormány. Programja a 
háború befejezésérôl és az ország demokratikus átalakításáról szólt. 

A szovjet hadsereg 1945 áprilisára hazánk egész területét az ellenôr-
zése alá vonta („felszabadította”). Az országot kirabolták, több százezer 
embert elhurcoltak kényszermunkára a Szovjetunióba. Sok nôt megerôsza-
koltak. A legyôzött Magyarország nem volt önálló, gazdasági és politikai 
életét a Szövetséges Ellenôrzô Bizottság (SZEB) irányította, amely nálunk 
egyértelmûen a szovjet érdekeket érvényesítette. 1947 februárjában a pári-
zsi békeszerzôdés visszaállította a trianoni határokat, és bár hazánk elvileg 
független ország lett, a szovjet csapatok továbbra is itt állomásoztak. 

A második világháború után a határon túli magyarság helyzete a két vi-
lágháború közöttinél is nehezebbé vált. A földreformot mindenütt az ott 
élô magyarok kárára hajtották végre, megszüntették iskoláikat, kulturális 
egyesületeiket. Csehszlovákia kitelepítéssel (lakosságcsere) teljesen meg 
akarta szüntetni az ottani magyar kisebbséget. Jugoszláviában a délvidéki 
magyarokat bosszúból tömegesen gyilkolták meg, késôbb viszont helyze-
tük elviselhetôbbé vált, mint északi és keleti szomszédunknál. Romániá-
ban a következô negyven évben folyamatosan romlott a magyarok helyze-
te, de a magyar kisebbség megôrizte kultúráját, hagyományait.

Magyarországon a front elvonulása után megkezdôdött a földreform 
végrehajtása és az ország újjáépítése. Már ekkor államosították a bányákat 
és a legnagyobb nehézipari üzemeket. A gazdasági talpra állás jele (és se-
gítôje), hogy 1946-ban megszületett az értékálló forint.

 1.  Ismereteid alapján 1945 felsza-
badulás volt vagy megszállás? In-
dokold véleményed!

 2. Mi volt a SZEB?
 3.  Miért volt ideiglenes a debreceni 

kormány?
 4.  Értékeld a földreformot! Milyen 

kedvezô, és milyen kedvezôtlen 
következményei voltak?

 5.  Hogyan döntött az országgyûlés 
az államforma kérdésében?

 6.  Milyen eredménnyel végzôdtek a 
háború utáni elsô szabad válasz-
tások? Mutasd be a Magyar Kom-
munista Párt választások utáni 
helyzetét! 

 7.  Mi volt a „szalámitaktika”? Kinek 
a nevéhez fûzôdik?

 8.  Miért került sor 1947-ben elôre-
hozott választásokra? Jellemezd 
az úgynevezett kékcédulás válasz-
tásokat!
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A háború után a politikában megkezdôdött a demokratizálódás. Meg-
szervezôdtek a politikai pártok, és még 1945-ben megtartották a szabad, 
titkos választásokat, amelyeken nagy fölénnyel a Független Kisgazdapárt 
gyôzött. 1946-ban kikiáltották a második magyar köztársaságot. A köztár-
sasági elnök Tildy Zoltán, a miniszterelnök Nagy Ferenc lett.

A Szovjetunió által támogatott kommunisták azonban nem nyugodtak 
bele vereségükbe. Az új kormányt a kisgazdák vezették, de fontos tárcákat 
(pl. a belügy) kaptak a kommunisták, s ezek birtokában megkezdték a többi 
párt kiszorítását a hatalomból. Igyekeztek csökkenteni a törvényhozás (az 
országgyûlés) jelentôségét, a végrehajtó hatalomét (a kormány) viszont 
növelték. Fokozatosan számolták fel a polgári pártokat („szalámitaktika”). 
Polgári politikusokat zsarolással kényszerítettek lemondásra, vagy kon-
cepciós pereket indítottak, melyeknek elsôsorban kisgazda vezetôk voltak 
a vádlottjai. 1947-ben kikényszerítették az elôre hozott választásokat, de 
ezen – a csalások ellenére – sem értek el jelentôs eredményt.

Az egypártrendszer felé vezetô út fontos állomása volt az MKP és az 
SZDP egyesülése Magyar Dolgozók Pártja (MDP) néven. A polgári pártokat 
elsorvasztották, és az MDP gyorsan megteremtette az egypárti diktatúrát. 
Az 1949-ben kiadott Alkotmány már az MDP vezetô szerepét tartalmazta. 
Hazánk államneve Magyar Népköztársaság lett.

A kommunista hatalomátvételt Magyarországon a szovjet típusú dikta-
túra szolgai átvétele követte. Ennek fontos eszköze volt az ÁVH. A szemé-
lyi kultuszt kiépítô Rákosi Mátyás koncepciós perekkel távolította el vélt 
vagy valóságos ellenfeleit. Államosították a gyárakat, kereskedelmi egysé-
geket. Kezdetét vette a parasztság szövetkezetekbe kényszerítése, a szovjet 
mintájú termelôszövetkezetek (kolhozok) szervezése.

1953-ban, Sztálin halála után az új szovjet vezetés (Hruscsov) is el-
túlzottnak ítélte Rákosi diktatúráját. A leváltásáról döntöttek. Az új mi-
niszterelnök – két évre – Nagy Imre lett. Nagy meghirdette az „új szakasz” 
politikáját. Maradt az egypártrendszer (a diktatúra), de jelentôs reformokat 
léptetett életbe. 

A reformok szabadabb szellemi légkört is teremtettek. Ellenzéki írók, új-
ságírók és politikusok kezdték hallatni hangjukat. Megalakult a Petôfi  Kör, 
ahol élesen kritizálták Rákosi és az állampárt módszereit. Az „olvadás” 
jele, hogy a koncepciós perek áldozatai közül többeket rehabilitáltak (Rajk 
újratemetése). 

A külpolitikai helyzet változása miatt ismét Rákosi került elôtérbe, 
s Nagy Imrét kiszorították a hatalomból. A kemény diktatúrát azonban 
már nem lehetett visszaállítani. A felsôoktatásban tanulók szervezete 
(MEFESZ) pontokba szedte – immáron radikális – követeléseit. Legfonto-
sabb hazánk függetlenségének visszaállítása volt.

Az 1956. október 23-án békésnek induló tüntetés estére forradalommá 
nôtt. Megtörténtek az elsô összecsapások a karhatalommal (pl. a Magyar 
Rádió ostroma), és ledöntötték a rendszer jelképét, a Sztálin-szobrot. A 
tüntetôk elérték, hogy ismét Nagy Imre legyen a miniszterelnök, Buda-
pestre azonban szovjet tankok támadtak, így a forradalom szabadságharc-
cá vált. A szabadságharcosok a következô napokban több felkelôközpont-
ból is ellentámadást indítottak a megszálló szovjetek ellen. A tömeg a sza-
badságharcosokat támogatta, sztrájkok és tüntetések voltak. Elôfordult, 
hogy a hatalom keményen fellépett a tömeg ellen (gyilkos sortüzek több 
helyszínen). 

Végül a kormány egyértelmûvé tette, hogy végrehajtja azokat a refor-
mokat, amelyeket a tömeg követelt. Nagy Imre kinyilvánította az ország 
függetlenségét, semlegességét, s tárgyalásokat kezdtek a szovjetek kivonu-
lásáról. újjáalakultak a kommunista hatalomátvétel elôtt mûködô pártok, 
az MDP helyett pedig megalakult az MSZMP. 

Moszkvában azonban – kihasználva a számukra kedvezô nemzetközi 
helyzetet – a forradalom fegyveres eltiprásáról döntöttek. A Magyarország 
elleni nagy erejû hadmûvelet no vember 4-én hajnalban kezdôdött.

 9.  Jellemezd a határon túli magyarság 
helyzetét
Csehszlovákiában,
Jugoszláviában és 
Romániában!

10. Mi a személyi kultusz?
11.  Ki volt Mindszenty József? Mi 

volt a „bûne”?
12.  Milyen alapvetô átalakítások kö-

vetkeztek be a gazdaságban a 
kommunista hatalomátvétel után?

13.  Milyen intézkedések jellemezték 
az „új szakaszt”? Kinek a nevé-
hez fûzôdnek ezek?

14.  Milyen fórumokon jelentek meg 
az elsô komoly bírálatok a pártál-
lami diktatúrával szemben?

15.  Melyek voltak a MEFESZ legfonto-
sabb követelései?

16.  Mi a különbség a tüntetés, a 
forradalom és a szabadságharc 
között? Melyik mikor kezdôdött 
1956-ban Magyarországon?

17. Mi volt a „véres csütörtök”?
18.  Melyik nap tekinthetô a forrada-

lom gyôzelmének? Miért?
19. Mi volt a Forgószél hadmûvelet?



A XVIII. században épült Brandenburgi kapu Berlin (és egész Németország) egyik legismertebb jelképe. A második 
világháború után Berlin keleti, a Szovjetunió által megszállt részébe került. Sem keletrôl, sem nyugatról nem lehetett 
megközelíteni egészen 1989-ig, a kommunista diktatúrák bukásáig. A képen jól látható a hírhedt berlini fal, amely 
azért épült, hogy megakadályozza a keletnémet állampolgárok tömegeinek Nyugat-Berlinbe menekülését. Átlagosan 
napi hét embert tartóztattak le szökési kísérletért, összesen 75 ezer ember került börtönbe ezért. Menekülés közben 
több száz németet lôttek le – német határôrök! A fal utolsó áldozata egy 22 éves fiatal volt, akit 1989. február 6-án 
lôttek agyon.
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A két világrendszer versengése, 
a szovjet tömb felbomlása  III. fejezet

1989-ben sorra dôltek meg a kelet-európai egypárti diktatúrák. A fal még állt, de november 9-étôl már nem választott szét 
semmit. Ezen az éjszakán Kelet-Berlin lakói felmásztak a fal tetejére, vagy átözönlöttek a fal néhány kapuján – a Brandenburgi 
kapun is –, ahol korábban szigorú katonai ellenôrzô pontok voltak. Nyugat-berliniek ezrei csatlakoztak hozzájuk, s együtt 
ünnepeltek: táncoltak, énekeltek, trombitákat fújtak, pezsgôt spricceltek szét. Ismeretlenek ölelték át egymást, a tereken kon-
certek szóltak. Kelet-berliniek vándoroltak ide-oda a város nyugati részén, amelyet az idôsebbek huszonnyolc éve, a fiatalok 
pedig sohasem láttak. A következô napokban vésôvel, csákánnyal, sôt puszta kézzel kezdték bontani a falat, amely éppen 
olyan gyorsan omlott le, ahogyan annak idején felépült. A határzár megszûnésének egyedüli vesztesei az ott élô nyuszik 
voltak, akik addig háborítatlanul legelésztek a „senki földjén”, a szépen gondozott fûben.
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14.  A harmadik világ 
A világ területének a második világháború elôtt körülbelül 
egyharmada volt gyarmat, az 1960-as években már csak 

4 százaléka. A gyarmati sorból felszabadult országok többsége 
elfordult Nyugattól (a volt gyarmattartóitól), de nem 
csatlakozott a Szovjetunió vezette keleti blokkhoz sem. 

Ôk a „harmadik világ” országai. Voltak (vannak) közöttük nagyon 
gazdagok és nagyon szegények is. Mindegyikükre igaz azonban, 

hogy a gyarmati múlt öröksége meghatározta a sorsukat. 
Lássuk, hogyan!

Az arab államok 

• Gondolkodj! Miért vannak kiszolgál-
tatottabb helyzetben a nyersanyagter-
melô országok a késztermékeket gyártó 
országoknál? Mi történik például, ha 
utóbbiak egyre takarékosabb motoro-
kat gyártanak és nagymértékben csök-
kentik energiafelhasználásukat? 

• Mikor vándoroltak szét az arab né-
pek az Arab-félszigetrôl keleti és nyu-
gati irányba? (Hatodikos tankönyv, 4. 
lecke.)

Az arab államok

Az arab államok közé több mint húsz észak-afrikai és közel-keleti or-
szág tartozik. Gondjaikat elsôsorban az iszlám vallás különbözô irány-
zatai közötti belsô ellentétek, másrészt az Izrael állammal való ellenséges-
kedés, a kölcsönös katonai fenyegetettség és a gyakori háborúk jelentik. 
Az arab–izraeli konfl iktusokban a Szovjetunió (megszûntéig) az arab 
államokat, míg az Egyesült Államok Izraelt támogatta.

Az arab államok többsége hatalmas olajkészletekkel rendelkezik. 
(Ráadásul az itteni olajkészletek viszonylag olcsón kitermelhetôk, és az 
olaj jó minôségû.) Az olajkincs óriási bevételt jelent számukra, de torz, 
zsákutcás fejlôdést alakított ki. Mivel az olaj iránt egyre nôtt a kereslet 
a világpiacon, ezek az országok csak az olajiparukat fejlesztették, így 
gazdaságuk egyoldalúvá vált. Más ágazatok azért sem fejlôdtek, mert 
gazdagságuk miatt a szükségleteik többségét behozatalból (importból) 
fedezték. Így viszont kiszolgáltatottá váltak a világpiaci változások-
nak. 

@ Nézz utána, hogy az iszlám mely irányzatai állnak harcban egy-
mással!
• A középkorban a kereszténység is több – kezdetben egymással komoly 
harcot folytató – ágra szakadt. Mi volt ez a szakadás? (Hatodikos tan-
könyv 12. lecke.)
• Az arab államokhoz hasonlóan torzult el India gazdasága az angol 
gyarmatosítás hatására. Mi a hasonlóság lényege? (Segít a hetedikes tan-
könyv 3. leckéje.) Mit jelent: „zsákutcás fejlôdés”?

1. Jordánia
2. Kuvait
3. Katar
4. Arab Emírségek
5. Nyugat-Szahara
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Fekete Afrika

• Mely országok tartották a XX. század elején gyarmati függésben Afrika 
államait?
• Melyek voltak az újkori gyarmatosítás okai? Válaszd külön a XVI–XVII. 
és a XVIII–XIX. századot! (Segít a hatodikos tankönyv 11. és a hetedikes 
tankönyv 3. leckéje.)

A második világháború jelentôs hatással volt Afrikára, mert a nagy 
gyarmattartó országok háborús erôfeszítéseikhez gyarmataik segítsé-
gére szorultak (a hadsereg utánpótlása, nyersanyagok). A támogatásért 
cserébe reformokat ígértek a gyarmatokon. A háború után a legtöbb afri-
kai országban napirendre került a függetlenség kivívása. Az észak-afrikai 
arab lakosságú gyarmatok felszabadulása az ötvenes években gyorsult 
fel. (Egyiptom már a két világháború között kivívta függetlenségét.) A 
legtöbb afrikai gyarmat az 1960-as évekre nyerte el függetlenségét 
és vált önálló állammá.

A második világháború után elsônek a vesztes Olaszország kény-
szerült lemondani afrikai gyarmatairól. Rövidesen a gyôztesek közé 
tartozó Anglia és Franciaország szintén megtette ezt. A volt gyarmat-
tartók azonban gazdasági erejük és a korábbi gazdasági kapcsolatok 
továbbélése miatt továbbra is gazdasági függôségben tudták tartani a 
politikailag önállóvá vált államokat.

Afrikának a Szaharától délre esô területei, azaz Fekete-Afrika nagy 
része a világ legfejletlenebb térsége mind gazdasági, mind kulturális ér-
telemben. Az írástudatlanság 80-90% körüli. Az iskolázatlan emberek 
nagy része nem tudott (és nem is tud) megfontoltan élni a szavazati 
jogával országának felszabadulása után sem. A hatalom egy-egy szûk 
csoport kezébe került, rosszabb esetben máig tartó törzsi háborúk 
kezdôdtek. Sok afrikai államot korlátlan hatalmú diktátorok irá-
nyítanak. 1   

Fekete-Afrika helyzetét súlyosbítja egy természeti jelen-
ség: az elsivatagosodás. A Szahara területe növekszik, és 
egyre kevesebb a termôföld. 2   Afrika egyes vidékeit rend-
szeresen visszatérô éhínség sújtja. Nagy gondot jelent az 
ivóvízellátás, valamint a különbözô járványok és betegsé-
gek terjedése. 

1  Tömeggyilkosság karácsonykor. Egyenlítôi Guinea diktátora Nguema 
volt 1968 és 1979 között. Hivatalos címei: elnök, isten (!), valamint a tu-
dományok és a mûvészetek nagymestere. A történészek szerint rémuralma 
rosszabb volt, mint a náciké. Uralkodása alatt kb. 50-80 ezer embert végeztek 
ki „államellenes cselekményekért”. (Az ország összlakossága 300 ezer körül volt, te-
hát minden 5-6. embert megöltek!)
 Keresd meg a térképen Egyenlítôi Guineát! Melyik földrész mely részén van?

A rémuralom mélypontja 1975 karácsonya volt. A szeretet ünnepén az elnök 150 
ellenzékit végeztetett ki. A kivégzést szándékosan idôzítette az általa korábban betil-
tott kereszténység egyik legnagyobb ünnepére. A kivégzés nyilvános volt, és a fôváros 
futballstadionjában történt. A kivégzôosztag tagjai mikulásruhába öltöztek, a hang-
szórókból egy korabeli divatos romantikus dal szólt: a Those were the days (a magyar 
címe: Ábrándos szép napok).

Még ez sem volt elég, hogy a népharag elsöpörje a diktátort. Nguema ekkor már 
túl volt azon, hogy szó szerint kirabolja az államkincstárat (a nemzeti bank igazgató-
ját kivégeztette, az ország aranytartalékait a saját házába szállíttatta), az országból 
kivezetô utakat elaknásíttatta. Beírta az alkotmányba, hogy „Nincs más isten, csak 
Nguema”.

Uralma ellen a hadsereg lázadt fel. Az országban szokatlan módon bíróság elé 
állították, és – korántsem szokatlan módon – halálra ítélték, kivégezték. A tárgyaláson 
azzal védekezett, hogy mindent, amit tett, az ország és a nép érdekében tette.

Azóta unokaöccse (Mbasogo) uralkodik az országban. Ô valamivel kevésbé 
feltûnôen – mondhatjuk: „szerényebben” – rabolja ki népét. Magánvagyonát 600-
700 millió dollárra becsülik. (Index címû e-napilap alapján, 2014. december 25.)

2  A Szaharát övezô füves puszták sivatag-
gá válásáért egyrészt az éghajlat szárazab-
bá válása felelôs, másrészt az emberi tevé-
kenység. Az itt élô törzsek fôleg legeltetô 
állattartással foglalkoznak – ez szinte az 
egyetlen megélhetési forrásuk. A sok állat 
annyira lelegeli a füvet, hogy az kipusztul. 
A Szahara körüli területen így évente kb. 
100 ezer hektár termôterület szûnik meg. 

Bokassa császár az 1970-es években Fekete-
Afrika leghírhedtebb diktátora volt. Szemé-
lyesen vett részt áldozatai kínzásában. Me-
nekülése után néhány politikai ellenfelének 
holttestét a mélyhûtôjében találták meg 

Fekete-Afrikai elszegényedése • Magyarázd 
meg az ábra alapján, miért szegényedett el Fe-
kete-Afrika!
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A Szovjetunió gyakran kihasználta, hogy a fejletlen országok „se-
gítségére” siethet – és ezzel Afrika több államában politikai-katonai 
befolyáshoz jutott. Hasonló módszerekhez folyamodott az Egyesült Ál-
lamok is, elsôsorban Latin-Amerikában.

Latin-Amerika

• Miért nevezik Közép- és Dél-Amerika országait Latin-Amerikának? (Se-
gít a hatodikos tankönyv 11. leckéje.)
• Mikor vívták ki a dél-amerikai országok függetlenségüket? (Hatodikos 
tankönyv, 33. lecke.)

A latin-amerikai országok nem vettek részt a második világháborúban. 
Latin-Amerika – különösen annak déli része – természeti kincsekben 
nagyon gazdag. A nyersanyagok iránti kereslet a háború idôszakában 
megnövekedett, ami élénkítôen hatott a latin-amerikai országok gazda-
ságára. Latin-Amerika államait szoros – de persze egyenlôtlen – kapcso-
lat fûzi az Amerikai Egyesült Államokhoz. 

Latin-Amerika politikai szempontból rendkívül sokszínû volt. Egy-
re több országban alkotmányos, demokratikus rendszer váltotta fel 
a korábbi diktatúrákat (Mexikó, Brazília, Chile). Az országok másik 
része viszont a demokrácia és a diktatúra között ingadozott. A tö-
megek elégedetlenségét kihasználó önjelölt vezetôk nemegyszer fel-
kelésekre támaszkodva, puccsal* vették át a hatalmat – és általában 
hasonló katonai puccs ûzte el ôket az elnöki palotából. 3   Az 1990-es 
évektôl viszont az egymással – vagy a kormánnyal – hadakozó fegy-
veres csoportok letették a fegyvert, és minden országban törvényesen 
megválasztott kormány van hatalmon. 

A gyakori hatalomváltások mögött anyagi és erkölcsi segítségével 
többnyire ott állt valamelyik szuperhatalom: az Egyesült Államok 4  
vagy a Szovjetunió, de ahhoz hasonló konfl iktusra, mint a koreai hábo-
rú esetében, nem került sor.

A Dél nyomora

A politikában és a médiában a Föld gazdag részét Északnak, a szegényt 
pedig Délnek szokás nevezni. A Délhez tartozó országokra jellemzô 
elmaradottság, nyomor leginkább két okra vezethetô vissza: a több 
száz évig tartó gyarmati helyzetre és a felszabadulásuk után a fejlett 
országokkal kialakított egyenlôtlen kereskedelmi kapcsolatokra.

Éhínség a világban • Figyeld meg a térképet! A Föld mely területein élôket sújtja leginkább 
az éhezés?

Afrikában napjainkban egyre nagyobb gondot 
jelent a megfelelô ivóvízhez jutás 

3  A dél-amerikai államokra jellemzô gyakori 
felkelésekrôl, katonai puccsokról írta Örkény 
István* a következô két „álhírt”:

„Forradalmi megmozdulás Paraguayban

Asunciónban [aszunszionban], az ország 
fôvárosában, a zsoldját keveslô 3. páncélos 
hadosztály az elnöki palota elé vonult. Rövid 
lövöldözés után elkergették Lopez Burillót 
[burijjót], a jobboldali, amerikabarát, reakciós 
beállítottságú elnököt, és a haladó gondolko-
zású Aurelio Lapazt ültették helyére. Lapunk 
zártakor a város lakossága fáklyás menettel 
ünnepli a reakció újabb kudarcát Dél-Ameri-
kában.

* * *
Újabb forradalmi megmozdulás Paraguayban

A zsoldjukat követelô paraguayi légierôk egy 
ejtôernyôs zászlóaljat dobtak le az elnöki pa-
lota kertjébe. Sikerült is rövid lövöldözés után 
elkergetni Aureio Lapaz amerikabarát, jobb-
oldali beállítottságú elnököt, aki alig három-
negyed órát töltött hivatalában. Az új elnök 
a haladó gondolkozású Lopez Burillo, akinek 
gyôzelmét Asuncion lakkossága fáklyás me-
nettel ünnepli, mely lapunk zártakor még 
tart.” (Örkény István: Egyperces novellák)

4  Az Egyesült Államok több helyütt fegyve-
resek bevetésével (sokszor az adott ország-
ból valamelyik hatalomváltás során emigrált 
elit közremûködésével) próbálta megdönteni 
azokat a rendszereket, amelyek az érdekeit, 
elsôsorban a gazdasági érdekeit sértették. 
Így döntötték meg a guatemalai rendszert 
1954-ben (lásd a Che Guevaráról szóló olvas-
mányt: 87. oldal), és hasonlóval próbálkozott 
az Egyesült Államok 1961-ben a Fidel Castro 
vezette Kubában. Ez utóbbi – a híres Disz-
nó-öbölbeli akció – sikertelenül végzôdött 
(lásd a 15. leckét). Sikeresen döntötte meg 
viszont az Egyesült Államok titkosszolgálata, 
a CIA* Chilében Salvador Allende [szálvádor 
ájende] baloldali kormányát, nehogy Chile 
Amerika „második Kubájává” váljon. (A pél-
dák sora még hosszan folytatható lenne.)
 Mutasd meg Chilét a történelmi atlaszban!
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Az 1970-es évektôl a harmadik világ államainak helyzete tovább 
romlott. A lakosság száma rohamosan nôtt (népességrobbanás), az 
élelmiszer-termelés pedig nem tudott lépést tartani a növekvô né-
pességgel. Ellentmondásnak tûnik, de ezeken a területeken az egész-
ségügy világszerte tapasztalható fejlôdése (a védôoltások általánossá 
válása, a csecsemôhalandóság csökkenése) tovább fokozta a lakosság 
nyomorát. 

• Magyarázd meg, hogy az egészségügy fejlôdése itt miért növeli a nyo-
mort! Miért nem hanyagolható el mégsem az egészségügyi ellátás javítása 
az elmaradott államokban?

Nagy hátrány, hogy az elmaradott térségek országaira a monokul-
túrás mezôgazdaság és az egyoldalú ipar és bányászat jellemzô. Ezek-
nek az államoknak a bevétele nagyrészt egyetlen termék exportjából 
származik: ilyen lehet a kávé, a kakaó, a banán, vagy a színesfémek és 
a kôolaj. Az exportból származó bevételek fele azonban a korábban 
felvett hitelek törlesztésére ment el.

• Magyarázd meg a „monokultúra” szót! Miért vezet kiszolgáltatottság-
hoz a monokultúrás mezôgazdaság és az egyoldalú ipar?  

A gyarmati rendszer felszámolását tehát sokfelé nem követte sem 
a demokrácia kialakulása, sem a gazdasági fellendülés. A fejlettebb or-
szágoktól való lemaradás egyre jelentôsebbé vált. Tovább élezôdött a 
gazdagabb Észak és a szegényebb Dél ellentéte.

A harmadik világ országai a XX. század második felében nagy ösz-
szegû hitelek felvételével próbáltak meg javítani sorsukon. (Ez elsôsor-
ban Fekete Afrikára, kisebb mértékben Latin-Amerikára jellemzô.) 
A pénz azonban többnyire rossz helyre került. A demokrácia hiánya mi-
att alkalmatlan, korrupt* vezetôk gazdagodtak meg a hitelekbôl, 
miközben milliók éheztek. A kisebb-nagyobb diktátorok sokfelé olyan 
luxusban éltek (és élnek), amely még a leggazdagabb országokban is 
elképzelhetetlen. 

Amit ezeknek az országoknak a vezetôi a hitelekbôl állami fejleszté-
sekre fordítottak, többnyire azt is meggondolatlanul tették: hatalmas 
összegeket öltek a fegyverkezésbe, saját hatalmukat dicsôítô nagybe-
ruházásokat indítottak. Légitársaságok jöttek létre hatalmas repülô-
terekkel olyan országokban, ahol csak földutak vannak. Nagyvárosok 
épültek a kiváltságosaknak, körülöttük pedig bádogkunyhókból, farost-
lemezekbôl épült nyomornegyedek állnak.

A helyi adottságokra épülô gazdaság élénkítésére, az oktatás és az 
egészségügy fejlesztésére nem sok jutott a hitelekbôl, pedig ezeknek az or-
szágoknak igazán erre lenne szükségük. Nyomor a fényûzô felhôkarcolók tövében 

Harcos az egyik közép-amerikai polgárhábo-
rúból (Nicaragua) 

Összefoglaló kérdésekA harmadik világ

1. Hol találhatók az arab államok?
2.  Mi jellemzô gazdaságukra és kultú-

rájukra (vallás)?
3.  Miért nem hozott fejlôdést az afrikai 

államok számára a gyarmati hely-
zetbôl való felszabadulás?

4.  Miben különbözik a latin-amerikai 
államok fejlôdése az afrikaiakétól?

5.  Melyek a déli félteke nyomorának 
okai?

Az arab államok.
Jellemzô: iszlám vallás, de ez megosztott → helyi háborúk.
Arab–izraeli háborúk.
Olajkincs.

Fekete Afrika: 
A gyarmati országok függetlenné válása.
Helyi diktatúrák, véres törzsi háborúk.

Latin-Amerika:
Gazdaságuk szorosan kötôdik az Egyesült Államokhoz.
Katonai diktatúrák → lassú demokratizálódás. 

A Dél nyomora:
– a gyarmati múlt öröksége;
– egyenlôtlen kapcsolatok a fejlett országokkal;
– monokultúrás mezôgazdaság, egyoldalú ipar;
– hitelfelvételek → szûk réteg luxusélete.



82 A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása

Amerikai légi felvétel a kubai rakétaállásokról

15.  A hatvanas-hetvenes évek
„1968 után a Földön élni már nem ugyanazt jelenti, mint elôtte. 
A nagy jelentôségû év több tekintetben is a jelen megértésének 

kulcsa lehet: legyen szó fi atalságról, zenérôl, világpolitikáról, 
háborúról, médiáról vagy a gazdaságról, 

sok mindenben járult hozzá világunk jelenkori képéhez.” 
(Norbert Frei, német történész)

A kubai rakétaválság

A hidegháború legfenyegetôbb konfl ik-
tusa a kubai rakétaválság volt. Kubá-
ban Fidel Castro [kasztró] szabadcsapa-
tai az 1950-es évek végén megdöntötték 
a korrupt*, népszerûtlen, Amerika-ba-
rát kormányt. Szovjet támogatással 
szocialista rendszert hoztak létre – 
egyedüliként az amerikai földrészen. 
Az Egyesült Államok megkísérelte meg-
dönteni Castro rendszerét: néhány ezer 
amerikaiak által felfegyverzett kubai 
emigráns (akik Castro elôl menekültek 
az USA-ba) partra szállt a szigeten (a 
Disznó-öbölnél), remélve, hogy a la-
kosság csatlakozik hozzájuk. Nem így történt, az akció kudarcba fulladt. A 
szovjet vezetés azonban úgy látta, hogy csak atomrakétákkal tudja megvé-
deni a kubai rendszert az Egyesült Államok újabb támadásaitól. 

1962-ben a Szovjetunió titokban rakétákat telepített Kubába. Ezt a 
fenyegetô lépést válasznak is szánták a Törökországba telepített amerikai 
rakétákra. (A rakétákkal mindkét fél el tudta volna érni a másik szuperha-
talom nagyvárosait.) 1    A világ még sohasem állt ilyen közel az atom-
háborúhoz. Az amerikai hadsereg felderítô repülôgépei lefényképezték a 
kubai rakétatámaszpontokat. Az emberiség sorsa dôlt el néhány nap alatt: 
vajon meg tud-e egyezni Hruscsov, a Szovjetunió vezetôje és Kennedy 
amerikai elnök? 2  Az ENSZ fôtitkárának közvetítésével a válság végül 
nem vezetett háborúhoz: mindkét szuperhatalom engedményt tett a 
másiknak. A Szovjetunió beleegyezett a rakéták kivonásába, az Egyesült 
Államok pedig megígérte, hogy nem indít 
támadást Kuba ellen. 

1   A Szovjetunió álcázottan hajtotta végre 
a rakéták telepítését Kubában. Az amerikai 
felderítés eleinte nem tudta megmagyaráz-
ni, miért növekedett meg egyszerre a szi-
getország felé irányuló teherhajó-forgalom. 
A rakéták hadrendbe állítása után viszont 
a felderítô gépekrôl készített légi felvételek 
egyértelmûen igazolták, hogy közepes ha-
tótávolságú rakétákról van szó, amelyekkel 
az Egyesült Államok területének nagy részét 
(köztük Washingtont is) pár perc alatt el tud-
ták volna érni. Az Egyesült Államokban pánik 
tört ki. Atomóvóhelyeket építettek, sok nagy-
városban hetente tartottak légvédelmi gya-
korlatot: mit kell tenni atomtámadás esetén. 
Valójában nem lehetett volna hatékonyan 
védekezni az atomrakéták rettenetes pusztító 
ereje és a kubai kilövôállások közelsége miatt.
Az amerikaiak tengeri blokád alá vették a 
szigetországot, miközben 18 szovjet hajó 
haladt Kuba felé tengeralattjáró-kísérettel. A 
két szuperhatalom riadókészültségbe helyez-
te hadseregét. 

Hruscsov szovjet pártfôtitkár levelébôl, 
amelyet 1962. október 26-án küldött az Egye-
sült Államok elnökének, Kennedynek: „[….] 
ha háború tör ki, nem lesz hatalmunkban, 
hogy megállítsuk. […] Mi is józan eszünknél 
vagyunk, és világosan látjuk, hogyha megtá-
madjuk Önöket, Önök ugyanúgy válaszolnak, 
és akkor az egész ellenünk fordul. […] Ilyet 
csak ôrültek tesznek, vagy öngyilkosok, akik 
azt akarják, hogy velük együtt pusztuljon el 
az egész világ…”

Kennedy válaszából (október 28.): „Ön és 
én, akiket oly súlyos felelôsség terhel a béke 
fenntartásában, tudatában voltunk annak, 
hogy a fejlemények egy olyan ponthoz köze-
ledtek, amelyen az események már nehezen 
lettek volna ellenôrizhetôek. […]”

2   Így emlékszik Hruscsov pártfôtitkár (tehát 
a Szovjetunió akkori elsô embere) a kubai vál-
ságra: „Fidel Castro forrófejû volt. Úgy gon-
dolta, hogy behódolunk az amerikaiaknak. 
Dühös volt ránk, de megértettük érzelmeit. 
Késôbb, amikor a Szovjetunióban találkoz-
tunk, így szóltam hozzá: akkor háborút 
akart kezdeni Amerika ellen. De ha háborút 
kezdtünk volna, mi, oroszok talán túléljük, 
de Kuba kétségkívül elpusztul, porrá válik. És 
maga mégis nukleáris csapást javasolt.”

Fidel Castro 

Kubai életkép: lakótelep Havannában. Kuba egyik jellegzetessége: a szivar. A kis ké-
pen a szivarkészítés egyik fázisa látható  • Keresd meg a földrajzi atlaszodban Havanna 
városát!
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A kubai rakétaválság fordulópont volt a kelet–nyugati szembenállás 
történetében. Egyértelmûvé vált, hogy egy világháborúnak az atom-
fegyverek korában nem lehet gyôztese. Az idônként kiújuló háborús 
feszültség gyors megoldása érdekében hozták létre a közvetlen össze-
köttetést – az úgynevezett „forró drótot” a Fehér Ház és a Kreml között 
(1963-ban). 3   

• Nézz utána, hány esztendeig tart az Amerikai Egyesült Államok elnöké-
nek hivatali ideje! (Segít a hetedikes tankönyv 17. leckéje.)

Röviddel harmadik hivatali évének lejárta 
elôtt (1963-ban), a máig egyik legnépszerûbb 
amerikai elnök, John F. Kennedy (ahogy emle-
gették: „JFK”) a texasi Dallasban merénylet ál-
dozata lett. Az ezt követô – évekig elhúzódó –  
hivatalos vizsgálat végeredménye szerint egy 
magányos merénylô ölte meg. A gyilkos indí-
tékai máig ismeretlenek. (Annyit tudunk róla, 
hogy elítélte Kennedy békepolitikáját és koráb-
ban kommunista volt.) Ezért világszerte sokan 
nem hiszik el a „magányos tettes” elméletét. 
Inkább összeesküvésre gyanakszanak, amely 
mögött esetleg a kubai vagy a szovjet vezetés, 
talán az amerikai titkosszolgálat, a CIA [szíáéj] vagy a katonai vezetés 
állt. A találgatások szerint utóbbiak érdekeit sértette Kennedy békepo-
litikája. A teljes igazságot valószínûleg sohasem fogjuk megtudni.

A vietnami háború 

 Mutasd meg Vietnamot a történelmi atlaszban!

Sok hasonlóságot találhatunk a koreai (5. lecke) és a vietnami háború 
között, legalábbis kezdeti szakaszukban. 

Vietnam francia gyarmat volt, de a második világháború alatt a ja-
pánok szállták meg. A japánok ellen fegyvert fogó vietnamiak a há-
ború után visszatérô francia gyarmatosítók ellen is fegyvert fogtak. 
A felszabadító háború vietnami gyôzelemmel végzôdött. 4   A franciák 
elhagyták Vietnamot, és az országot kettéosztották: északon szovjetba-
rát kommunista rendszer jött létre: Észak-Vietnam, délen nyugatbarát 
állam: Dél-Vietnam. 

 A két állam közötti határ nagyjából a 17. szélességi kör mentén húzó-
dott. Nézd meg a térképen!

3   A szovjet vezetés székhelye (a moszk-
vai Kreml) és az amerikai elnök lakó- és 
munkahelye (a washingtoni Fehér Ház) kö-
zött a kubai válságot követô évben hozták 
létre a közvetlen telefon- (eleinte távíró-) 
összeköttetést biztosító, úgynevezett forró 
drótot. (Oroszul vörös telefonnak nevez-
ték.) Az összeköttetés azonban néha nem 
az ôszinte tájékoztatás, hanem a másik fél 
megtévesztésének az eszköze volt. Brezs-
nyev (az éppen uralmon lévô szovjet diktá-
tor) például ezen keresztül hazudta Carter 
[kárter] amerikai elnöknek, hogy nem fogják 
megtámadni Afganisztánt. A szovjet táma-
dás 1979-ben mégis bekövetkezett. (Errôl a 
következô leckében tanulunk.) 

A forró drót ma is mûködik (csak az 
egyik végén már nem a Szovjetunió, hanem 
Oroszország van), persze ma már korszerû 
informatikai eszközök felhasználásával.

Immár a megbékélést hirdetô, ôszinte kézfogás a kubai rakétaválság után: Hruscsov 
(balról) és Kennedy 

Hruscsov az ENSZ-ben • Mikor került hata-
lomra Hruscsov?

John Fitzgerald Kennedy 
amerikai elnök 

A megosztott Vietnam 

Thaiföld

Kambodzsa

Dél-
Vietnam

Észak-
Vietnam

17. szélességi kör

Kína

Laosz

Saigon

Hanoi
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A déli részen – az északi kommunisták (s mögöttük a Szovjetunió) 
támogatásával – fegyveres felkelés kezdôdött. Az Egyesült Államok a 
déliek oldalán beavatkozott a konfl iktusba. Az 1960-as évek máso-
dik felében már félmilliós amerikai hadsereg harcolt Vietnamban. 
Az Egyesült Államok légiereje bombázta Észak-Vietnamot is, sôt vegyi 
fegyvereket is bevetettek. 

A vietnami háború ellen egyre komolyabb tiltakozáshullám söpört 
végig az egész világon. Az Egyesült Államokban fi atalok egy része meg-
tagadta a katonai szolgálatot, sokan nyilvánosan elégették behívópa-
rancsukat. Egymást érték a tüntetések.

4   A Dien Bien Phu-i csata. A Vietnam leg-
északibb pontján fekvô városkát, Dien Bien 
Phu-t 1954-ben a franciák erôs katonai tá-
maszponttá építették ki két leszállópályá-
val és több tüzérségi üteggel. Ezekbôl az 
állásokból kiindulva szerették volna visz-
szaszorítani a vietnami harcosokat. Abban 
reménykedtek, hogy a vietnamiaknak fel kell 
adni a gerillaharcmodort*, és nyílt ütközet-
re kerül sor. A vietnami hadsereg viszont 
a városka körüli dombokon rendkívül erôs 
tüzérséget helyezett el, amely már az elsô 
támadás során megsemmisítette a francia 
lövegek egy részét és az egyik kifutópályát. 
Egyre szorosabbá vált a vietnami ostrom-
gyûrû az erôd körül, s a franciák kénytelenek 
voltak egymás után feladni állásaikat. Az 
utánpótlást – amelyre a körülbelül 5000 ka-
tonának és egyre több sebesültnek szüksége 
volt – már ejtôernyôvel kellett ledobni, de az 
gyakran a vietnamiak által ellenôrzött terü-
letekre hullott. A franciák 1954 májusában, 
56 napig tartó védekezés után beszüntették 
az utánpótlás szállítását, és az utolsó fran-
cia egységek is megadták magukat. A viet-
nami jelentés szerint a franciák csupán 
ebben a csatában 16 ezer halottat, 
sebesültet vagy fogságba esettet 
veszítettek.

Dien Bien Phu elveszté-
sével megtört a francia csa-
patok harci morálja. A csata 
után döntés született arról, 
hogy Franciaország végképp 
feladja vietnami állásait, és az 
országot két részre osztják. 
• A Dien Bien Phu-nál lezajlott 
ütközetet a korabeli sajtó „fehér 
ember Sztálingrádjának” nevez-
te. Vajon miért? (Hetedikes tan-
könyv, 37. lecke.)

Napalmtámadás a vietnami háborúban. A na-
palm, amely „kocsonyásított” benzin, olyan 
gyújtóbombák magas hôfokon égô töltôanya-
ga, amelyet nagy hatékonysággal vetettek be 
ellenséges célpontok megsemmisítésére

B–52-es repülôk bombákat szórnak Vietnam földjére

A vietnami partizánok (a 
Vietkong harcosok) való-
ságos föld alatti barlang-

rendszereket ástak, így az 
amerikai katonák nem talál-

ták meg ôket • Mit gondolsz, 
hogyan lehetett élni, mozogni 

ezekben a szûk járatokban?

A Dien Bien Phu-i csata 1954 tavaszán. Bekerített francia állás és francia tank a rizs-
földön
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5  1955 márciusában az Egyesült Államok-
ban egy 15 éves fekete lány nem volt haj-
landó átadni a buszon a fehérek számára 
fenntartott helyét egy fehér férfi nak, ezért 
letartóztatták. Decemberben egy másik 
lánnyal ugyanez történt. Az események 
híre futótûzként terjedt, a média is felkapta 
az ügyet.

A feketék hátrányos megkülönbözte-
tése az 1960-as évek egyik legfontosabb 
közéleti és belpolitikai kérdésévé vált az 
Egyesült Államokban. A fehérek és feketék 
között fennálló jogi egyenlôtlenség és faji 
megkülönböztetés elleni mozgalom élére 
a fekete bôrû Martin Luther King baptista* 
tiszteletes állt. Beszédei elsôsorban a feke-
te bôrûek választási jogáról és a munkavál-
lalók jogairól szóltak. Az Egyesült Államok 
egyes déli államaiban ugyanis létezett egy 
olyan rendelkezés, amely a szegényebb 
polgárok millióit fosztotta meg szavazati 
jogától. Az afroamerikaiak pedig elsôsor-
ban a legszegényebb rétegekhez tartoztak. 

Martin Luther King 1964-ben, 35 éve-
sen megkapta a Nobel-békedíjat, ezzel ô 
lett a legfi atalabb díjazott. 1968-ban a 
Tennessee [tenesszi] állambeli Memphis-
ben egy merénylô lelôtte. Szállodájának 
erkélyén állt, ekkor érte a fejlövés, és egy 
óra múlva meghalt. A merénylet híre or-
szágszerte zavargásokat okozott.

Egy mondat a leghíresebb washingtoni 
beszédébôl (1963): „[…] Van egy álmom, 
hogy egy napon Georgia [dzsordzsa] vö-
röslô dombjain az egykori rabszolgák és az 
egykori rabszolgatartók fi ai le tudnak majd 
ülni a testvériség asztalához.” (Rubiconline 
címû e-folyóirat alapján)
• Magyarázd meg az álomképet! Miért 
Georgiát említi a beszéd? 
• Hallgasd (és nézd) meg a beszédet: 
http://indavideo.hu/video/Martin_Luther_
King_-_Van_egy_almom_magyar_felirattal

Martin Luther King (1929–1968) 
amerikai baptista tiszteletes és 
polgárjogi harcos

A tiltakozás és a katonai kudarcok következtében az Egyesült Álla-
mok békekötésre kényszerült (1973, Párizs). Az amerikaiak elhagyták 
Vietnamot, és a kommunisták egyesítették a két országrészt. Ezzel 
az Egyesült Államok feladta délkelet-ázsiai befolyását. (A háború egyik 
következménye volt ezenkívül az is, hogy az Egyesült Államokban el-
törölték a sorkötelezettséget.)

A háború súlyos következménye volt, hogy a dzsungelben nap mint 
nap életveszélynek kitett amerikai katonák tömegei leszerelésük után 
nem tudtak beilleszkedni az amerikai társadalomba. Sokan váltak de-
presszióssá, menekültek az alkoholba vagy nyúltak a kábítószerekhez.

• Sorolj fel olyan fi lmeket, amelyek a vietnami háborúról szólnak! (Ha egy 
sem jut eszedbe, érdeklôdj vagy nézz utána a világhálón!)

Polgárjogi mozgalom az Egyesült Államokban

A második világháború után még komolyan érezhetô volt az Egyesült 
Államokban a faji megkülönböztetés, elsôsorban a déli tagállamokban. 
A fekete bôrûeknek (afroamerikaiaknak) számtalan megalázó szabályt 
kellett betartaniuk. Sok üzletbe, moziba nem mehettek be, a buszo-
kon csak akkor ülhettek le, ha minden fehérnek volt már ülôhelye. Az 
iskolákban külön osztályba kellett járniuk, és a munkahelyeken több-
nyire olyan munkákat végeztek, amelyeket a fehérek már nem szívesen 
vállaltak el. Több tagállamban tiltották a fehérek és feketék közötti há-
zasságot. 

Az 1950-es évek közepétôl komoly moz-
galom bontakozott ki a feketékkel szembeni 
faji diszkrimináció* ellen. Több százezres 
tömeggyûléseket tartottak, amelyen nem-
csak színes bôrûek vettek részt, de renge-
teg – a megkülönböztetést elítélô – fehér 
is. A mozgalom élére egy színes bôrû lel-
kész, Martin Luther King állt. A hatóságok 
gyakran zaklatták ôt, a telefonját lehallgat-
ták, több alkalommal börtönbe is került, 
ennek ellenére töretlen lelkesedéssel foly-
tatta harcát. Leghíresebb beszédét a wa-
shingtoni Lincoln-emlékmû elôtt tartotta 
negyedmilliós tömeg elôtt (1963). 5   

• A helyszín megválasztásának komoly 
szimbolikus ereje volt. Mit tanultunk ta-
valy Abraham Lincolnról? (Segít a hetedi-
kes tankönyv 2. leckéje.)

A beszéd és a tömegmozgalom hatására az Egyesült Államokban 
hamarosan betiltották a faji megkülönböztetés minden fajtáját, köz-
tük a házassági tilalmat is. Persze még évtizedekre volt (és lesz) szükség, 
hogy minden ember szívbôl is elfogadja ezt. Ma már csak szórványosan, 
és elsôsorban nem a fekete bôrûekkel, hanem a  spanyol anyanyelvûek-
kel szemben érezhetô a faji diszkrimináció (ôk fôleg Mexikóból vándo-
roltak be vagy szöktek át az Egyesült Államokba).

• Martin Luther King azért kapta ezt a nevet, mert édesapja végtelenül tisz-
telte Luther Mártont. Ki volt ô? (Segít a hatodikos tankönyv 12. leckéje.)

Diáklázadások Nyugaton – 1968

A nyugati jóléti államokban (3. lecke) az 1960-as években sajátos ifjú-
sági kultúra alakult ki. 6    A fi atalok természetesnek vették az árubôsé-
get, az egyre javuló anyagi körülményeket, de azt is látták, hogy a több 
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6  A hatvanas években a fi atalok szám-
aránya nôtt a nyugati társadalmakban. A 
második világháborút követôen ugyanis 
nagyon sok gyermek született (ezt nevez-
ték baby boomnak) – ôk a hatvanas évek-
ben váltak fi atalokká (tinédzserekké*, és 
huszonéves ifjú felnôttekké). Egyre többen 
jártak középiskolába, egyetemre (a lányok 
ugyanolyan arányban, mint a fi úk), s a 
meghosszabbodó tanulmányi idô, az isko-
lai környezet is segítette a fi atalok sajátos 
közösségeinek a kialakulását. 

7  A Német Szövetségi Köztársaságban már 
1967-ben tüntettek a diákok az iráni sah 
– aki önkényuralkodó volt – látogatása el-
len. Nyugat-Berlinben 1968 januárjában az 
egyetemisták elégették azoknak az íróknak 
a könyveit, akik szerintük „károsak a tár-
sadalomra”. Egy kisebb terrorista csoport 
áruházakat gyújtott fel, hogy így indítsák 
el a „forradalmat”. A terroristákat letar-
tóztatták, a diáktüntetések azonban egész 
tavasszal folytatódtak, más nyugatnémet 
városokban is (pl. Hamburgban). 

Charles de Gaulle (1890–1970). A második 
világháború idején a francia függetlensé-
gi mozgalom és az ellenállás vezetôje volt. 
Késôbb köztársasági elnök. Népszerûségét 
Algéria függetlenné válása és az 1968-as di-
áklázadások, sztrájkok rendítették meg

pénzért, a jobb állásokért való „hajsza” „elrontja”, anyagiassá teszi 
a felnôtteket. Nem akartak úgy élni, mint a szüleik, s ezt feltûnôen ki-
fejezték öltözködésükkel, megjelenésükkel (fi úknak és lányoknak farmer-
nadrág, bôrdzseki és póló, a fi úknak hosszú haj) és az új zenével (az 
úgynevezett beat- vagy popzene). Igazságtalannak tartották a társadal-
mi egyenlôtlenségeket, elítélték az erôszakot és az országok, népek között 
ellentéteket szító politikát. 

A jobb, igazságosabb világért, az elnyomottak szabadságáért, a há-
borúk (különösen a vietnami háború) pusztításának értelmetlensége 
ellen szerte a világon felerôsödô mozgalmak tetôpontja 1968-ban volt. 
Nyugat- és Kelet-Európában, az Egyesült Államokban, sôt Japánban 
is fellángoltak a tüntetések, amelyek sokszor erôszakba, gyújtogatás-
ba torkolltak. 

A legismertebb és a legnagyobb horderejû esemény a párizsi diák-
lázadás volt. A vietnami háború elleni egyik tüntetésen több egyete-
mistát ôrizetbe vettek. Válaszul az egyetemisták elfoglalták az egyetem 
vezetôségének épületét. A rendôrség kiürítette az épületet, de ez csak 
olaj volt a tûzre. Párizs szinte hadszíntérré vált, felszedett utcakövek, 
barikádok, betört kirakatok és felgyújtott autók uralták a városképet.

A diákok támogatására a szakszervezetek tüntetést rendeztek, ame-
lyen közel egymillióan vettek részt. Charles de Gaulle [sárl dö gól] fran-
cia államfô Németországba menekült, és onnan feloszlatta a francia 
parlamentet. új választásokat írtak ki. A francia kormány az esemé-
nyek hatására engedményekre kényszerült, szabadon bocsátotta a 
letartóztatottakat, s bértárgyalásokba kezdett a szakszervezetekkel. 7   

A diáklázadások az év során mindenütt véget értek, az egyetemisták 
visszatértek az elôadásokra. 1968 azonban nem múlt el nyomtalanul. 
A szabadság, a szabadabb élet, a szabadabb gondolkodás, a sokszínû 
kultúra iránti igény az akkori fi atalok közös élményévé vált, és megha-
tározta egész életüket, így – áttételesen – a társadalom fejlôdését is. 

            Összefoglaló kérdések A hatvanas-hetvenes évek

 1.  Melyek voltak a kubai rakétaválság 
okai?

 2.  Hogyan sikerült békésen rendezni a 
konfliktust?

 3.  Ki volt a két szuperhatalom vezetôje 
ekkor?

 4. Hogyan halt meg Kennedy elnök?
 5. Miért vált megosztottá Vietnam?
 6.  Hogyan kapcsolódott be az Egyesült 

Államok a vietnami háborúba?
 7. Mi lett a háború vége? 
 8.  Mi volt az Egyesült Államokban fo-

lyó polgárjogi harc lényege? 
 9. Hogyan végzôdött ez a harc?
10.  Mi volt az 1968-as diákmegmozdu-

lások célja?

Kubai rakétaválság → az atomháború küszöbén.
Kennedy-gyilkosság.
Vietnami háború: 

a francia gyarmatosítók elûzése → megosztottság: 
– kommunista észak (Szovjetunió) ↔ nyugatbarát dél (Egyesült Államok)
háború észak és dél között ← amerikai beavatkozás és vereség (1973).

Polgárjogi mozgalom az Egyesült Államokban a feketék egyenlôségéért. 
– Martin Luther King.

Diáklázadások Nyugaton a háborúk és a társadalmi igazságtalanságok 
ellen.

Párizs, 1968
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OLVASMÁNY
TÖRTÉNETEK A HATVANAS-HETVENES 
ÉVEKBÔL      
„Che”
Ernesto Che Guevara [ernesztó cse gevára] (1928–1967) beceneve („Che”) 
körülbelül az „Ember!” megszólításnak felel meg. Argentínában született, 
orvosi egyetemet végzett, majd fi atalon barátjával egy öreg motoron 
körutazást tett Dél-Amerikában. Megtapasztalta a félelmetes társadalmi 
egyenlôtlenségeket. (Dél-Amerikára jellemzô, hogy kevesek birtokában 
óriási vagyonok vannak, a nagy többség pedig iszonyatos nyomorban él.) 
„Más lettem, mint azelôtt” – összegezte naplójában. Ettôl kezdve szilár-
dan hitt abban, hogy ezen a helyzeten csak marxista forradalommal lehet 
segíteni. 

Az egyik dél-amerikai országban (Guatemala) tartózkodott, amikor az 
ottani, jó szándékú reformokra készülô kormányt az Egyesült Államok tit-
kosszolgálata (CIA) segítségével megbuktatták. Emiatt Che Guevara meg-
gyôzôdésévé vált, hogy az imperialista Amerikai Egyesült Államok fellép 
azok ellen, akik csökkenteni akarják a társadalmi-gazdasági egyenlôtlen-
ségeket.

Fidel Castro barátjaként és harcostársaként részt vett a kubai forrada-
lomban. A gyôzelem után számos ellenségnek tartott politikai fogoly meg-
kínzását, kivégzését irányította. A következô években a kubai gazdaság 
egyik vezetôjeként dolgozott. Jó kapcsolatokra törekedett a szovjet tömb 
országaival, hogy Kuba hozzájuthasson a számára létfontosságú nyers-
anyagokhoz. Magyarországon is járt. 

Késôbb fokozatosan eltávolodott Castrótól, mert az szolgai módon kö-
vette a szovjet modellt. Ellenezte a hruscsovi „olvadást”, a Szovjetuniót 
„elpuhultsággal” vádolta. Moszkvai látogatásán (1960) vendéglátói tilta-
kozása ellenére is ellátogatott Sztálin és Lenin mauzóleumába. A kubai ra-
kétaválság után azt nyilatkozta egy angol újságírónak, ha rajta múlt volna, 
személyesen lôtte volna ki az Egyesült Államokra irányuló rakétákat. 

„Exportálni” akarta a kubai forradalmat Dél-Amerikába. Bolíviában a 
kormány ellen küzdô gerillák* vezetôje lett. Éppen egy járôrcsapatot veze-
tett az ôserdôben, amikor tûzharcban lábon lôtték. A bolíviai kormányerôk 
elfogták, és másnap kivégezték.

Che ellentmondásos személyiségét a közvélemény már a saját idejében 
és ma is különbözôképp ítélte-ítéli meg. Rajongói az elnyomottakért életét 
áldozó forradalmárt látják benne. Erkölcsi szigorát, az emberi szabadság 
iránti elkötelezettségét méltatják. Baloldali bírálói forrófejû politikai ka-
landornak, jobboldali ellenfelei pedig hidegvérû tömeggyilkosnak tekintik. 
Dél-Amerikában sokfelé szinte szentként emlékeznek rá. Fényképe – a XX. 
század egyik leghíresebb portréja – ma teáscsészéket, pólókat stb. díszít. 

Gyilkosság Dallasban
Kennedy amerikai elnök népszerûségét intézkedésein kívül jó humorral és 
szenvedéllyel elmondott beszédeinek köszönhette. A jóképû elnököt és 
szép, elegáns feleségét (Jacqueline – zsáklin) valósággal sztárolták, amerre 
járt. Egy ízben Európában például így mutatkozott be: „Jó napot kívánok! 
Én vagyok Kennedy asszony kísérôje.”

Kennedy törvényeket léptetett életbe a színes bôrûeket sújtó faji meg-
különböztetés ellen az oktatásban (akkor még gátolták a színes bôrûeket 
például abban, hogy egyetemre járjanak), a munkahelyeken és a középüle-
tekben. Szociális intézkedéseket hozott: elnöksége alatt felemelték a mini-
málbért és a munkanélküli-segély összegét. Korai halála miatt csak keveset 
tudott megvalósítani elképzeléseibôl.

1963. november 22-én Kennedy a Texas állambeli Dallasba látogatott. 
Nyitott kocsiban hajtatott végig városon felesége és a texasi kormányzó 
kíséretében, amikor egy ház ötödik emeletérôl három lövést adtak le rá. 
A 46 éves Kennedy harminc perccel a lövések eldördülése után meghalt a 
kórházban. 

Che Guevara portréja egy tüntetésen és bôrre 
tetoválva • Mit gondolsz, miért olyan nép-
szerû ma is „Che”?

Kennedy családja körében • Miért közölt a 
sajtó ilyen fotókat is az elnökrôl? 
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Merénylet Kennedy elnök ellen Dallasban

Pol Pot, kambodzsai diktátor (1925–1998)

Közvetlenül a merénylet után a rendôrség ôrizetbe vette a feltételezett 
merénylôt, Oswaldot [oszvald]. Két nap múlva – miközben a rendôrség 
központjából a dallasi fogházba szállították – egy dallasi bártulajdonos 
közvetlen közelrôl pisztollyal agyonlôtte ôt. Kihallgatásakor mindössze 
annyit mondott, meg akarta kímélni Kennedy özvegyét a feltételezett gyil-
kos (Oswald) perével járó hercehurcától. 

Miután Oswald nem tett vallomást, a vizsgáló hatóságok csak sötétben 
tapogatóztak. Az ügyet még zavarosabbá tette, hogy kiderült, Oswald ko-
rábban két évet a Szovjetunióban töltött, feleségül vett egy orosz nôt és 
állampolgárságért folyamodott. Igaz, hiába.

Az Oswaldot meggyilkoló bártulajdonos a börtönben megbetegedett, 
rákot állapítottak meg nála és megoperálták. Belehalt a mûtétbe. A bon-
colásnál kiderült, hogy nem is volt rákja, a mûtét alatt fellépô tüdôembólia 
végzett vele. 

Kennedy gyilkosáról azóta is tart a találgatás. Az „összeesküvés-elmé-
let” hívei szerint Oswald nem adhatta le az összes lövést ilyen pontos-
sággal – más helyrôl (egy füves dombról) is lôttek. Oswald kapcsolatban 
állt a maffi ával, márpedig Kennedy (és a szintén politikus öccse, Robert) 
hadjáratot indított a szervezett bûnözés ellen.

Pol Pot, aki népének egynegyedét kiirtatta 

 Keresd meg Kambodzsát a történelmi atlaszban!

A Vietnammal szomszédos Kambodzsában az amerikaiak vietnami hábo-
rújával egy idôben belháború dúlt, melyben a kommunista vörös khmerek* 
gyôztek. Pol Pot (1925–1998) vezetésével bevonultak a fôvárosba. Pol Pot 
Mao Ce-tung tanításaiból indult ki, de azokat „mesterénél” sokkal szélsô-
ségesebben értelmezte. Mezôgazdaságra épülô kommunista államot akart 
megvalósítani, ahol senkinek sincs saját tulajdona, mindenki az államnak 
dolgozik, és mindenkit az állam lát el. Kambodzsában eltörölték a pénzt, 
mert az Pol Pot szerint kiváltságot és hatalmat teremt. Úgy tartották, hogy 
nincs szükség értelmiségiekre, hiszen a párt (annak vezetôje) minden kér-
désben eligazít, és minden problémát megold. Bezárták az iskolákat, hogy 
a gyerekek is dolgozhassanak a földeken. 

Mindezt csak példátlan terrorral lehetett megvalósítani. Haláltáborokba 
hurcolták az értelmiségieket (elég volt, ha szemüveges valaki, vagy sima a 
tenyere), a vallási vezetôket és mindenki mást, akit a „rendszerre veszé-
lyesnek” tartottak. A gyerekeket arra biztatták, hogy jelentsék fel, sôt akár 
gyilkolják meg szüleiket, ha azok akár egy rossz szót szólnak a rendszerre. 
Ha két-három ember leállt az utcasarkon beszélgetni, azzal már államel-
lenes dolgot cselekedett, amiért akár ki is végezhették ôket. Pol Pot négy- 
éves uralma (1975–1979) alatt a nyolcmilliós Kambodzsa lakosságának 
körülbelül negyedét pusztították el! 

Vietnam – háborús gyôzelme után – elûzte a rettegett diktátort, de 
Pol Pot elmenekült, és az ország nyugati, erdôs vidékérôl még évekig tá-
madásokat intézett a vietnamiak által ellenôrzött Kambodzsa ellen. A tö-
meggyilkost a kambodzsai bíróság népírásért halálra ítélte, de nem tudták 
elfogni. Haláláig elkerülte a felelôsségre vonást. 

OLVASMÁNY
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16.  Repedezik a szovjet tömb
„Sztálin már meghalt, de a vasfüggöny még erôs volt,

apró lyukacskáin azonban átszûrôdtek a nyugati rádiók 
hangjai, és átcsúsztak az elsô nejlonharisnyák.” 

(Ljudmila Ulickaja, orosz író)

Szovjetunió: óvatos reformok után „pangás”

• A tervgazdaság általában áruhiányt és hosszú távon az egész gazda-
sági élet hanyatlását eredményezi. Miért? (5. lecke.)

A sorozatos válságok két dolgot mutattak meg a párt elsô titkárának, 
Hruscsovnak és a szovjet vezetésnek. Egyrészt azt, hogy kizárólag kato-
nai elnyomással nem lehet sokáig fenntartani a szovjet tömb egységét. 
1   Másrészt pedig azt, hogy reformokra van szükség a gazdasági élet 

fellendítése érdekében. A reformok viszont 
nagyon szûk területre korlátozódtak: az egy-
pártrendszert és a tervgazdaságot nem kér-
dôjelezhette meg senki.

A Szovjetunióban az életkörülmények ja-
vítása érdekében nagyobb fi gyelmet fordí-
tottak a fogyasztási cikkek termelésére, s el-
kezdôdtek az elsô panelház-építkezések. Va-
lamelyest nôtt az életszínvonal, kevesebb lett 
a hiánycikk. Kevésbé ellenôrizték az emberek 
magánéletét, sokszínûbbé válhatott a kul-
túra. A sztálinista pártvezetésnek még ez is 
sok volt, és leváltották Hruscsovot (1964). 
A következô pártvezetô, Leonyid Brezsnyev 
idôszakát a „pangás” jellemezte. 2   3  

A „prágai tavasz”

Az emberek azonban változásokat akartak, olyan reformokat, amelyek 
jobb és szabadabb életet eredményeznek. Ezt az egyre türelmetle-
nebbül jelentkezô igényt a szovjet tömb országainak pártvezetôi sem 
hagyhatták fi gyelmen kívül. 1968-ban Magyarországon bevezették a 
gazdaságirányítás új rendszerét (errôl a 20. leckében fogunk részlete-
sen tanulni), és Csehszlovákiában is jelentôs változások történtek. 

1968 januárjában Csehszlovákiában új, reformpárti politikus került 
a kommunista párt élére (Dubček [dubcsek]). Hozzákezdett a párt és 
a rendszer átalakításához. A reformok célja az „emberarcú szocializ-
mus” megteremtése volt. Ez olyan berendezkedést jelentett, amelyben 
az emberek szabadabbak, és a gazdaság is jobban mûködik. 

Az elmúlt két évtized rossz gazdaságirányítása és az elnyomó po-
litika miatti elégedetlenség, a tüntetések miatt a reformokra égetôen 
szükség volt. Az új vezetés véget akart vetni az igazságtalan pereknek, 
szabadlábra helyezett minden politikai elítéltet. Megszüntették a sajtó 
cenzúráját, s enyhítettek az utazási korlátozásokon. Szabad választá-
sokat (!) ígértek. A demokratizálási folyamatot „prágai tavaszként” 
emlegették. 4   

A csehszlovák vezetés fontosnak tartotta, hogy Moszkvával is jó 
kapcsolatot tartson fenn. Biztosították a szovjeteket arról, hogy Cseh-
szlovákia továbbra is baráti viszonyt ápol a Szovjetunióval. Azzal ér-
veltek, hogy a reformokat belügynek kell tekinteni.

A keletnémet és a lengyel kommunista párt vezetôi tisztában vol-
tak azzal, hogy a csehszlovák reformok könnyen megrendíthetik az ô 

1   Az a megjegyzés, amelyet Napóleonnak 
mondott a külügyminisztere, a XX. század 
második felében is érvényes: „A szuro-
nyokkal mindent el lehet érni, felség, csak 
éppen ülni nem lehet rajtuk.”
• Igazold a mondás igazságát a szovjet 
tömbön belül történt eseményekkel! 

2  Brezsnyev idôszaka alatt eleinte az ipar 
és a mezôgazdaság is fejlôdött, sok új lakás 
épült, s valamelyest nôtt a lakosság élet-
színvonala. A technikai fejlôdésben azon-
ban a Szovjetunió mindinkább elmaradt a 
Nyugattól. A hadiipari fejlesztések egyre na-
gyobb mértékben vették igénybe az ország 
anyagi erejét, aminek a lakosság látta kárát. 
A reformokat leállították, a politikára jellem-
zô a változásoktól való félelem, a kiöregedô 
vezetôk visszatérése a régi módszerekhez. 
Ezért is nevezték ezt a szakaszt a pangás 
idôszakának.

3  A „pangás” idôszakában a pártvezetôk 
egymást halmozták el kitüntetésekkel. Az 
ünnepségeken megjelenô Brezsnyev úgy 
nézett ki, mint egy karácsonyfa. Korabeli 
vicc errôl:

„Brezsnyev belép a Kreml kapuján. 
A kormányôr nagy szemekkel méregeti.

– Mi történt, Brezsnyev elvtárs? Hol 
vannak a kitüntetései?

Brezsnyev rémülten végigsimítja a za-
kóját.

– Úristen! A pizsamámon felejtettem 
ôket!”

4  A „prágai tavasz” politikusainak prog-
ramja szerint a csehszlovák országgyûlés-
nek (amely a többi álszocialista államhoz 
hasonlóképp eddig csak jóváhagyta a kom-
munista párt elképzeléseit) rendelkeznie 
kell mindazon jogokkal, amelyekkel egy 
demokratikus köztársaságban a parlament 
bír. Maradéktalanul biztosítani kell az em-
beri szabadságjogokat és a magántulajdon 
sérthetetlenségét.
• Mondj tanulmányaid alapján példákat 
a szabadságjogok és a magántulajdonhoz 
való jog megsértésére!

A gazdasági életben a legfôbb válto-
zást a gazdaságirányítás decentralizálása 
jelentette volna. E szerint tervutasítás helyett 
a termelés helyszínén döntöttek volna 
arról, hogy mibôl és mennyit fognak ter-
melni. Az üzemek mûködését így teljes 
egészében a kereslet, tehát a piac határozta 
volna meg.
• Mondj magyar példát hasonló – a kom-
munista diktatúrát enyhítô – intézkedésekre!

A Varsói Szerzôdés tagjai, elsôsorban a 
Szovjetunió egyre többet kritizálták a cseh-
szlovák változásokat. A „marxista eszme” 
elárulását látták benne. 
• Mi a Varsói Szerzôdés? Mikor jött létre?

Brezsnyev, a „pangás” idô-
szakának szovjet diktátora 
• Ki volt az elôzô szovjet 
vezetô?
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hatalmukat is. A helyzetet Brezsnyev szovjet pártfôtitkár is nagyon ve-
szélyesnek tartotta. 1968 nyarán szovjet csapatok vonultak be Cseh-
szlovákiába. Lengyel, magyar, keletnémet és bolgár katonai erôk tá-
mogatták ôket. A helyenként kibontakozó ellenállás szomorú mérlege 
100 halott lett. 5    

A szovjet bevonulás után egy ideig meghagyták a régi vezetést, majd 
ismét „keményvonalas” (úgynevezett posztsztálinista*) vezetôk kerül-
tek Csehszlovákia élére. 6   

• 1968-ban terjedt el ez a „fekete” vicc. 
„– Mi Moszkva új telefonszáma?
– ? 
– 53-56-68.”

Fejtsd meg a „telefonszámok” jelentését!

5   Szovjetunió, Bulgária, Lengyelország, az 
NDK és – Kádár János jóváhagyásával – Ma-
gyarország csapatai augusztus 20-án éjjel 
több oldalról átlépték a csehszlovák határt. 
Az invázió 200 000 emberrel indult meg, 
de 21-én és az ez utáni napokban becslések 
szerint további 300 000 katona érkezett a 
„rebellis” államba, hogy véget vessen Dubček 
kormányzásának. Miután a csehszlovák had-
erô nem tanúsított ellenállást, a Vörös Had-
sereg és segédcsapatai az invázió második 
napjára az egész országot irányításuk alá 
vonták. A bevonulóknak egyedül a lakosság-
gal gyûlt meg a bajuk: igyekeztek megzavarni 
a megszállókat, szabotálták a hadmozdula-
tokat, Prágában pedig vonakodtak átadni a 
középületeket. A prágai tavasz leverése során 
meggyilkolt kb. 100 áldozat mindegyike el-
lenálló polgári személy volt. 

A Varsói Szerzôdés katonái egy hónapig, 
1968. szeptember 20-ig állomásoztak Cseh-
szlovákiában. Az „emberarcú szocializmus” 
rövid idôszaka véget ért, a reformokat eltö-
rölték. A Szovjetunió kevesebb véráldozattal 
tudta érvényesíteni akaratát, mint 12 évvel 
korábban Magyarországon. A siker 1969 áp-
rilisában, Dubček lemondatása után lett tel-
jes, amikor megkezdôdött egy újabb kemény-
vonalas rendszer kiépítése. (A Rubiconline 
címû e-folyóirat alapján)

6  Moszkva Csehszlovákia lerohanásakor a szovjet pártfôtitkárról elnevezett 
„Brezsnyev-doktrínát” érvényesítette. A doktrínát* így összegezte a Pravda*: 
„[…] ha egy testvérországban a szocializmust veszély fenyegetné, ez veszélyez-
tetné a szocialista államok közösségének biztonságát, így ez a probléma nem-
csak az adott országé, hanem általános probléma, amellyel minden szocialista 
országnak törôdnie kell.” Ahogy a korabeli keserû mondás szólt: „Indulhatnak a 
testvéri tankok!”

Kádár János, hazánk akkori vezetôje „vonakodó szövetséges” módjára viselke-
dett. Kezdetben ellenzett mindenféle katonai beavatkozást. A támadás elôtt né-
hány nappal még fi gyelmeztette Dubčeket, a csehszlovák kommunista vezetôt, 
hogy változtasson politikáján: „lassítson”, tegyen engedményeket Moszkvának. 
Brezsnyevre utalva Kádár ezt kérdezte tôle: „Mondja, önök valóban nem tudják, 
kivel van dolguk?” 

Tiltakozók Prágában a szovjet tankok között, 1968 • Figyeld meg a képen látható em-
bereket! A többségük melyik korosztályhoz tartozik?

Szovjet tankok a prágai tavasz ellen (1968)

A „kis hidegháború” 

Az 1970-es évek közepén komoly nemzetközi fegyverzetcsökkenté-
si tárgyalások kezdôdtek, amelyek a két szuperhatalom erôegyensú-
lyára alapozva kívánták megállítani a fegyverkezési versenyt (fôleg a 
tömegpusztító fegyverek terén). Az enyhülési folyamat csúcsa a Hel-
sinkiben tartott értekezlet volt (1975), ahol a résztvevôk a leszerelés-
rôl*, az emberi jogok tiszteletben tartásáról és a környezetvédelemrôl 
állapodtak meg.

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési 
Értekezlet Helsinkiben, 1975-ben
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A szovjet vezetés ennek ellenére erôltetett 
hadseregfejlesztésbe kezdett, és az enyhü-
lést kihasználva a világ több országában 
igyekezett erôsíteni befolyását. 1979-ben a 
szovjet haderô megtámadta Afganisztánt. 

A szovjet katonai lépés elôzménye, hogy 
a hazánknál hétszer nagyobb közép-ázsiai 
országban az 1970-es években – egy 
Moszkvában kiképzett afgán tiszti csoport 
segítségével – szovjetbarát vezetôk vették át 
a hatalmat. Türelmetlen, az iszlám vallást 
és szokásokat semmibe vevô politikájukkal 
a lakosság nagy részét maguk ellen fordítot-
ták. Népfelkelés tört ki, amelyet viszont az 
Egyesült Államok titkosszolgálata (CIA) támogatott. Válaszként a Szov-
jetunió 1979-ben több mint százezer katonával bevonult Afganisztánba. 

Az afganisztáni események ismét megrontották a két szuperhata-
lom viszonyát. A fegyverzetcsökkentési tárgyalások abbamaradtak, s 
kezdetét vette a szembenállás új idôszaka, az úgynevezett „kis hi-
degháború”. 7    8   

A tíz évig tartó afganisztáni háború több százezer (egyes becslések 
szerint több millió!) afgán polgári lakos életét követelte. Óriásiak voltak 
a szovjet veszteségek is. A szovjet csapatok végül 1989-ben vonultak ki 
Afganisztánból. 

• Egy korabeli megállapítás szerint Afganisztán a Szovjetunió Vietnamjá-
vá vált. Magyarázd meg a metaforát! 
• Korábban tanultuk, hogy a szuperhatalmak ellentéte helyi háborúkhoz 
vezetett. Bizonyítsd ezt Afganisztán példájával!
 Mutasd meg egy világtérképen vagy földgömbön Afganisztánt!

A fokozódó szovjet fegyverkezést és térnyerést az Egyesült Államok, 
élén Ronald Reagan [rígen] elnökkel egy új nukleáris fegyverfajta (a ne-
utronbomba*) kifejlesztésével és egy világûrbe telepített rakétaelhárító 
rendszer kifejlesztésével (úgynevezett „csillagháborús terv”*) igyekezett 
ellensúlyozni. A szovjetek lemaradása mind tudományos, mind katonai 
téren fokozatosan nôtt.

A szovjet tömb gazdasági lemaradását fokozta az olaj árának hirte-
len, ugrásszerû növekedése, az úgynevezett olajárrobbanás (1979). 
9  Ez világméretû gazdasági válságot idézett elô, amelyen csak in-
tenzív tudományos-technikai fejlesztésekkel, energiatakarékos gépek-
kel és berendezésekkel, azaz csúcstechnológiával lehetett úrrá lenni. 
A szovjet tömb államai (tehát az álszocialista rendszerek) nem bír-
ták a versenyt a piacgazdaságokkal. (Sajnos köztük hazánk sem.)

A nyugati országok energia- és nyersanyag-takarékos megoldásokkal 
legyôzték a válságot. Terjedtek a robotok, megkezdôdött az informatika 
forradalma.

7   Az 1980-as moszkvai olimpia bojkottja.
Carter [kárter] amerikai elnök kongresszusi 
üzenetébôl: „Az Olimpiai Bizottság tudomá-
sára hoztam: amíg szovjet inváziós erôk van-
nak Afganisztánban, sem én, sem pedig az 
amerikai nép nem támogatja, hogy olimpiai 
csapatokat küldjünk Moszkvába.”
• Mit jelent a Kongresszus kifejezés az Egyesült 
Államokban? (Segít a hatodikos tankönyv 17. 
leckéje.)

„Megértem, hogy mit éreznek […], de 
amit teszünk, azzal megvédjük az olimpia 
szellemét és minôségét, nem pedig elpusztít-
juk azt” – mondta Carter mintegy 150 spor-
toló és edzô elôtt, 1980 tavaszán. Az elnök 
útlevelük bevonásával is megfenyegette azo-
kat a sportolókat, akik a bojkottot megszegve 
megpróbáltak volna eljutni Moszkvába.

Az Egyesült Államok bojkottjához csatla-
kozó államok távolmaradása komoly csapást 
jelentett a szovjet propagandának, mely – fô-
leg a keleti blokk országaiba küldött tudósítá-
sokban – mindent megtett annak érdekében, 
hogy elkendôzze a botrányt. 

Négy évvel késôbb (1984-ben) a Szov-
jetunió megpróbálta visszaadni a kölcsönt. 
Sportolói nem vehettek részt a Los Ange-
lesben tartott nyári olimpiai játékokon. A 
moszkvai vezetés arra hivatkozott, hogy az 
Egyesült Államokban eluralkodott tömeg-
hisztéria miatt az odautazó szovjet sportolók 
életét veszély fenyegetné. A szocialista blokk 
legtöbb állama pedig „szolidaritásból” (va-
lójában  komoly moszkvai nyomásra) csat-
lakozott az újabb bojkotthoz (kivétel volt Ro-
mánia). Mondanunk sem kell, hogy 1984-ben 
is számos sportoló számára jelentett szemé-
lyes tragédiát, hogy a politika megfertôzte az 
olimpia szellemét. 
• Mit jelent a „bojkottál” kifejezés? (Segít a he-
tedikes tankönyv kislexikona.)

Jimmy Carter, az Egyesült Ál-
lamok elnöke (1977–1981)

8  A szovjet–amerikai kapcsolatok to-
vábbi romlását idézte elô egy utasszállí-
tó repülôgép tragédiája. A New Yorkból 
Szöulba tartó gép 1983. szeptember 1-jén, 
valószínûleg a navigációs rendszer hibája 
miatt, jelentôsen eltért a tervezett útvona-
lától, és szovjet területre tévedt. Berepült a 
Kamcsatka-félsziget fölé, ahol rengeteg szi-
gorúan titkos szovjet katonai létesítmény 
volt. Egy szovjet vadászgép lelôtte az utas-
szállítót. A tragédiát senki sem élte túl: 269 
ember, közöttük egy amerikai kongresszusi 
képviselô szörnyethalt.

Hasonló tragédiát az Egyesült Államok 
is okozott. 1988 nyarán egy amerikai cir-
káló hadihajó távirányítású rakétával lelôtt 
egy iráni utasszállító repülôgépet. A tragé-
diában 290 ember lelte halálát. A lelövést 
az Egyesült Államok kormánya „tragikus, 
de érthetô” tévedésként értékelte, ugyanis 
a cirkáló legénysége a repülôgépet össze-
tévesztette egy ellenséges bombázógéppel.
• Melyik állam fôvárosa Szöul?

9  Olajárrobbanás. A kôolaj árának robbanásszerû emelkedését mindenekelôtt 
az arab–izraeli háborúk okozták. A közel-keleti olajszállító országok bejelentet-
ték, hogy nem szállítanak több olajat az Izraelt támogató államoknak. Közéjük 
tartozott az Egyesült Államok és sok nyugati-európai ország is. Az olajhiány 
a benzin- és gázolajárak rohamos emelkedését vonta maga után, emiatt meg-
kezdôdött a nagy üzemanyagkészletek felvásárlása a raktárakból. A felvásárlás 
tovább növelte a hiányt. Mindezek következtében közel négyszeresére növeke-
dett az olajár! Az áremelkedés az Egyesült Államokban majdnem akkora gaz-
dasági kárt okozott, mint a második világháború. Bár korábban is voltak kisebb 
olajárrobbanások, a történelem legnagyobb ilyen áremelkedése 1979-ben volt.
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Reagan elnök és „Gorbi” találkozója • Miért 
válhatott jelképpé a két vezetô találkozója?

Mihail Gorbacsov, a Szovjet-
unió utolsó vezetôje (1985–
1991). Világszerte népszerû 
volt, kivéve a Szovjetuniót 

„Gorbi”

Az 1980-as évek elejére nyilvánvalóvá vált 
a Szovjetunió egyre fokozódó lemaradása 
a nemzetközi gazdasági és katonai versen-
gésben. Az egymást követô öreg és cselek-
vésképtelen vezetôk sorozatos elhalálozása 
után 1985-ben egy fi atalabb, tetterôs és 
intelligens politikust, Mihail Gorbacsovot 
választották meg a kommunista párt fô-
titkárává, majd a Szovjetunió elnökévé. Az 
54 éves korában megválasztott Gorbacsov 
kölyöknek számított a Kreml politikusai kö-
zött.

Tudta, hogy birodalma mély válságba ke-
rült. Gorbacsov és csapata jelentôs gazda-
sági és politikai változtatásokba kezdett. 
A következô választásokon a szovjet választópolgárok – 70 év után 
elôször – több jelölt közül választhattak. Gorbacsov elfogadta Rea-
gan amerikai elnök korábban elutasított javaslatát a támadó rakéták 
kölcsönös leszerelésérôl. Célul tûzte az életkörülmények javítását és a 
szabadság (pl. a szólásszabadság) növelését a Szovjetunióban. „Gorbi” 
egy rövid idôre a világ legnépszerûbb politikusa lett. Nobel-békedíjat 
is kapott. 

A reformok azonban elkéstek. A szovjet gazdaság tovább hanyatlott, 
a nyíltabbá és ôszintébbé vált közéletben pedig az emberek hangot 
is adtak elégedetlenségüknek. Sztrájkok kezdôdtek, amelyek korábban 
– a rendôri elnyomás miatt – elképzelhetetlenek voltak. A hatalmas 
államban egyre súlyosabbá váltak a társadalmi és nemzeti ellentétek. 
A Szovjetuniónak 15 tagköztársasága volt, s ezek függetlenségi céljaik 
mellett gyakran egymással is háborúztak (pl. Örményország és Azer-
bajdzsán).

A Szovjetunió gazdaságát és nemzetközi tekintélyét súlyosan meg-
tépázta egy atomkatasztrófa is. Egy szerencsétlenül és a biztonsági 
elôírások teljes fi gyelmen kívül hagyása mellett végrehajtott kísérlet 
következtében 1986-ban felrobbant a csernobili atomerômû, radio-
aktív szennyezéssel árasztva el a környéket és Észak-Európát. A bal-
esetet – a régi gyakorlat szerint – igyekeztek eltitkolni, majd tagadták 
súlyosságát. Ez megmutatta a világnak, hogy a gorbacsovi reformok 
még törékenyek. Gorbacsov – úgy tûnik – ekkor még nem tudta, hogy a 
szovjet rendszer nem reformálható meg.

• Idézd fel, mit tanultál hatodik és hetedik osztályban a Kremlrôl!
• Gorbacsovról késôbb ezt mondták: ô volt „az utolsó elsô ember”. Ma-
gyarázd meg a szójátékot!

            Összefoglaló kérdések Repedezik a szovjet tömb

1. Mi volt a Hruscsov elleni puccs oka?
2.  Ki volt a „pangás” idôszakának szov-

jet vezetôje?
3.  Melyek voltak a prágai tavasz cél-

kitûzései? Hogyan ért véget?
4.  Hol volt „forró” a „kis hidegháború”? 

Mi volt a szovjet támadás oka?
5.  Milyen összefüggés van az olajárrob-

banás és a csúcstechnológia elterje-
dése között?

6.  Mi volt (pontosabban: lett volna) 
Gorbacsov célja?

A prágai tavasz (1968).
– Óvatos reformok az „emberarcú szocializmus” megteremtéséért.
– Szovjet agresszió (Brezsnyev).

A „kis hidegháború”:
– Helsinki értekezlet  ↔  afganisztáni háború.
– Olajárrobbanás → csak a csúcstechnológiával ellensúlyozható → a 
szovjet tömb fokozódó lemaradása.

Gorbacsov (1985).
– Gazdasági, politikai és külpolitikai reformok ← késô.
– Csernobil.

Ronald Reagan, az Egyesült Államok elnöke 
(1981–1989). Fiatalkorában népszerû filmszí-
nész volt • Nézz utána, ki az a híres hollywoo-
di színész, akit 2003-ban Kalifornia kormányzó-
jává választottak! (Keresô kifejezés: Kalifornia 
kormányzóinak listája.)
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OLVASMÁNY
Csernobil      
1986. április 26-án hajnal 1 óra 23 perc 58 másodperckor felrobbant az 
atomerômû Csernobilban. (A város Ukrajnában van, az akkori Szovjetunió 
területén.) A hirosimai atombombáénál 40-szer több radioaktív szeny-
nyezôdés szabadult el!

Egy nappal elôbb a reaktor mérnökei kísérletbe kezdtek, amellyel vész-
helyzet esetén akarták növelni az atomerômû biztonságát. A kísérlet so-
rán kikapcsolták az erômû hûtôrendszerének egy részét. Ezzel kiiktatták 
az egyik biztonsági berendezést. Éjjel tizenegy órakor a monitorrendsze-
reket kis fokozatra állították, de elfelejtették ennek megfelelôen átprogra-
mozni a központi számítógépet. Valamivel késôbb a biztonsági elôírások 
semmibevételével mindegyik szabályzórudat (ezek felelnek azért, hogy az 
atommaghasadás ne váljon veszélyessé) kiiktatták. A reaktor teljesítmé-
nye emelkedni kezdett. A kezelôk ezután kikapcsolták a leállításra felszó-
lító vészjelzéseket. A teljesítmény ugrásszerûen elérte a reaktor kapaci-
tásának százszorosát. A hasadóanyag elszabadult és kapcsolatba került 
a hûtôvízzel. Hatalmas gôzrobbanás következett be, mely szétvetette a 
reaktorcsarnok berendezését és falait. Égô grafi t- és hasadóanyag-darabok 
repültek szerteszét a szabadba. A környék lakóit nagy sugárfertôzés érte. 
A robbanás következtében 56 ember azonnal meghalt, és – bár 200 ezer 
embert kitelepítettek a környékrôl – a sugárfertôzés máig szedi áldozatait. 
A tudósok több ezerre becsülik azok számát, akik a reaktorbaleset követ-
keztében haltak meg.

A Szovjetunió eleinte megpróbálta titkolni, majd a hírekben kisebbnek 
feltüntetni a katasztrófát. A környékbeli lakosság kitelepítése csak 36 órás 
késéssel kezdôdött meg. A radioaktív felhô Észak- és Közép-Európa felett 
terjedt szét, Magyarországra aránylag kevés szennyezés jutott. Három na-
pig hazánkban is teljes volt a hírzárlat, az emberek csak a nyugati rádiókból 
értesültek a veszélyrôl. Egy budapesti fi zikai kutatóintézet (KFKI) munka-
társai titokban (egy utcai telefonfülkébôl) felhívtak sok fôvárosi, valamint 
vidéki bölcsödét és óvodát azzal a fi gyelmeztetéssel, hogy ne vigyék ki 
a gyerekeket a szabadba, mert „olyan erôs a napsugárzás, hogy az már 
veszélyes lehet a gyerekekre”.

Van egy kevésbé ismert története is a katasztrófának. Tíz nappal az elsô 
robbanás után egy másik, az elôzônél is komolyabb veszély jelentkezett 
az erômûben. A reaktorba ugyanis helikopterekkel agyagot és homokot 
szórtak, így próbálták megfékezni az elsô robbanáskor keletkezett tüzet. 
Mindez megolvadt a hatalmas forróságban és lávaszerû anyag keletkezett 
belôle, amely lassan átégette magát a burkolaton. Ha elérte volna a reaktor 
alatti vizet, a keletkezô gôz, a tömeges robbanások, az abból keletkezô 
radioaktív csapadék Európa nagy részét radioaktív sivataggá változtatta vol-
na. Az egyetlen mód, hogy megszabaduljanak ettôl a víztôl, az volt, ha 
kinyitják a kapukat és leeresztik a medencét. Ezt viszont csak úgy lehetett 
megoldani, ha valakik alámerülnek az erôsen radioaktív szennyezett vízbe. 
A vállalkozókra szinte azonnali halál várt.

Három férfi  jelentkezett, megérdemlik, hogy leírjuk nevüket: Valerij Bez-
palov, Alekszej Ananenko és Borisz Baranov. Pontosan tudták, mire vállal-
koznak, mégis lemerültek, kinyitották a megfelelô kapukat és visszatértek.

Valerij és Alekszej két hét múlva halt meg egy moszkvai kórházban, 
nem sokkal késôbb Borisz is. (Az Index címû internetes lap cikke alapján, 
2015. április 26.)

A csernobili atomerômû felrobbant blokkja 
1986-ban 

Emlékmû a csernobili atomerômû közelében 
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OLVASMÁNY
Vérfürdô a Mennyei béke terén      
Kínában az 1980-as években megkezdôdött lassú gazdasági reformok nem 
jártak a politikai elnyomás enyhülésével. 1989 tavaszán Pekingben, Sang-
hajban és más nagyvárosokban hónapokig tartó tüntetések kezdôdtek a 
demokráciáért és a politikai szabadságjogokért. Ezeket elsôsorban egyete-
mista diákok szervezték. Az emberek egyre nyíltabban bírálták a korrupciót:
demokratikus reformokat, többpártrendszert követeltek, valamint a nyo-
mor enyhítését. A Kínai Kommunista Párt hetekig nem tudta eldönteni, 
hogyan „kezelje” a tiltakozásokat. 

Végül a keményvonalas politikusok gyôztek, a vezetôk a katonai meg-
oldás mellett döntöttek. Peking legnagyobb terén, a Tienanmen téren (ma-
gyarul: a Mennyei béke tere) gyülekezô több százezer ember – fôleg fi atalok 
és diákok – ellen páncélos és ejtôernyôs katonai alakulatokat vetettek be. A 
mészárlásnak kb. 3 ezer halálos áldozata volt, s a következô hetekben 120 
ezer embert tartóztattak le. Bár az óvatos kínai gazdasági reformok folyta-
tódtak, a párt vezetôi könyörtelenül elnyomtak – és elnyomnak – minden 
másként gondolkodót.

• Mit gondolsz, a 2008-as pekingi olimpia idején miért korlátozták az or-
szágban az internethasználatot?

Egy 2009-es adat szerint a kínai hadsereg a legnagyobb (3,5 millió ka-
tona), a kínai légierô pedig a harmadik legerôsebb a világon. Kína vezetôi 
ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ezt a hatalmas katonai erôt kizárólag vé-
delmi célokra és a „néphatalom megvédésére” (értsd: a Kínai Kommunista 
Párt egyeduralmának megôrzésére) tartják fenn.

• Melyik lehet a világ két legerôsebb légiereje?

Kína ma sajátságos helyzetben van a harmadik világ országai között. 
A második világháború után – félgyarmati helyzetébôl felszabadulva – az 
elmaradott országok közé tartozott. A Szovjetunióval való szakítása, majd 
szembefordulása kezdetben még rontott a helyzeten. Az elmúlt évtizedek-
ben azonban gazdasági erejének gyors növekedésével, az atomfegyver birtok-
lásával, hatalmas népességével és hadseregével Kína mindinkább a harma-
dik szuperhatalommá vált. (2015 tavaszán a Föld 7,3 milliárd lakójából 1,4 
milliárd kínai.) Az 1970-es években rendezte kapcsolatait a Szovjetunióval 
és az Egyesült Államokkal. Gazdasági (és katonai) ereje miatt Kínát a fejlett 
országok csak nagyon óvatosan („szôrmentén”) bírálják a demokrácia hiá-
nya és az emberi jogok szüntelen megsértése miatt. 

A hatalmas államban változatlanul a Kínai Kommunista Párt mindenre 
kiterjedô uralma érvényesül, reformokat csak a gazdaságban engedélyeznek.

A Tienanmen térre vonuló tankok útját elállja egy fehér inges fiatal férfi • Vajon mi 
lett a sorsa?

@ Nézd meg a Föld népességének pillanat-
nyi alakulását!

A Mennyei béke tere Pekingben. Ez a világ 
legnagyobb területû tere • Nézz utána, mek-
kora a területe és honnan kapta a nevét!
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17.  A szovjet tömb felbomlása
„A Lenin által megtervezett rendszer olyan, hogy ha egy téglát 

kihúznak belôle, akkor az egész darabokra hullik.” 
(Egy szovjet politikus beszédébôl 

a szovjet kommunista párt utolsó kongresszusán.)

• Mit tanultunk Leninrôl? (Hetedikes tankönyv, 20. és 25. lecke.)

A vörös csillagok lehullnak

Az 1980-as évek végén egyre érezhetôbbé váltak a kelet- és közép-eu-
rópai országok belsô nehézségei. Az árak emelkedtek, az életszínvonal 
tartósan csökkent, ezért a szovjet tömb államainak vezetésére egyre 
nagyobb nyomás nehezedett, hogy tegyenek végre komoly lépéseket a 
válság megoldására. A „kapitalizmus általános válsága”, amit az írott 
és sugárzott sajtó évtizedek óta hangoztatott, éppen a visszájára for-
dult: az álszocializmus került általános válságba. 1   

Az 1970-es évek elejétôl kibontakozó újabb technikai forradalom (in-
formatika, mikroelektronika) teljesen átrajzolta a világgazdasági erôvi-
szonyokat. Az álszocialista országokra súlyos teherként nehezedett az 
elavult, alacsony termelékenységû gyárak fenntartása (amelyek sokszor 
csak veszteséget termeltek). Növelte a gondokat, hogy a fegyverkezési 
verseny miatt hatalmas összegeket kellett fordítani a katonai fejleszté-
sekre. Az álszocialista államok – köztük hazánk is – az életszínvonal 
megtartására nagy összegû nyugati kölcsönöket vettek fel, melyeknek 
sokszor a kamatait is alig tudták fi zetni. 

A kelet- és közép-európai országok gazdasági és ellátási nehézségei 
egyre több társadalmi és politikai problémát dobtak a felszínre. Minden 
országban megerôsödött a rendszer ellenzéke. Ez és a világpolitikai vál-
tozások végül az egypárti diktatúrák bukásához vezettek.

Kelet- és Közép-Európa XX. századi történelmében az egyik leg-
nagyobb hatású eseménysor 1989-ben következett be. Magyarország 
a berlini fal „elsô tégláit emelte ki”, amikor az év nyarán megnyitotta 
nyugati (tehát osztrák) határát a keletnémet menekültáradat elôtt. (Errôl 
részletesebben a 28. leckében fogunk tanulni.)  

Csehszlovákiában végbement a békés rendszerváltás („bársonyos 
forradalom”), s ezzel az NDK kommunista vezetése is újabb támoga-
tóját veszítette el. 

Gorbacsov kelet-berlini látogatásakor a tüntetôk „Gorbi”-t kiáltozva 
ünnepelték – ô volt az elsô szovjet vezetô, akinek ünneplését nem kel-
lett elôre megrendezni. Gorbacsov Kelet-Berlinben kijelentette, hogy 
„veszélyek csak azokra várnak, akik nem tartanak lépést az idôvel”. 2   
1989 novembere a német újraegyesítés szempontjából határkô volt: 
feloldották a keletnémet állampolgárok utazási korlátozásait és a tün-
tetôk immár akadálytalanul nekiállhattak a berlini fal lebontásának.

1990-ben ismét létrejött egységes Németország: a Német Szövet-
ségi Köztársaság (NSZK) kiegészült az addig szovjetek megszállta ke-
leti területekkel. 

A „dominóhatás” 1989 végére elérte Romániát is. Ceauşescu em-
bertelen rendszere kártyavárként omlott össze. A kelet-európai rend-
szerváltások közül ez volt az egyetlen, ahol forradalmi harccal kellett 
megdönteni a kommunista rendszert. A forradalom során Ceauşescut 
és feleségét kivégezték. (Részletesebben lásd a lecke utáni olvasmányt.)

• Magyarázd meg a „dominóhatás” metaforát!
• Mit tanultunk Ceauşescuról? (8. lecke.)

1  Hruscsov szovjet vezetô jóslás tan-
tárgyból megbukott volna. Az Egyesült 
Államok elnökével való találkozóján (1959-
ben) a következôket mondta: „Nos, isten 
Önökkel, éljenek a kapitalizmusban. Foly-
tassák útjukat kivénhedt lovaikon. Mi pedig 
a fi atal, erôteljes paripán, erôteljes szocia-
lista paripán ülünk, és könnyen utolérjük, s 
elhagyjuk Önöket.”

2  Erich Honecker német kommunista 
vezetô sem bizonyult sikeres jósnak. Gor-
bacsov 1989. október 7-én az NDK létre-
jöttének 40. évfordulójára Kelet-Berlinbe 
érkezett. Honecker elszántan kijelentette 
elôtte, hogy a berlini fal még száz év múlva 
is állni fog. Egy hónap múlva rendszere ösz-
szeomlott, a falat népünnepély keretében 
ledöntötték. Honecker kényszerûen lemon-
dott minden tisztségérôl, és visszavonult a 
politikától.

A berlini fal, amikor az már nem volt határ 
(1989)

Nicolae Ceauşescu és feleségének kivégzése 
1989. december 25-én 
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Gorbacsov 1989 végén Málta szigetén találkozott az Egyesült Ál-
lamok elnökével (Bush). A szovjet vezetô a meghatározó jelentôségû 
tanácskozáson bejelentette, hogy elismeri a közép- és kelet-európai 
országok teljes függetlenségét, szabadságát. Ez gyakorlatilag azt je-
lentette, hogy a szovjet csapatokat kivonják ezekbôl az államokból (így 
Magyar országról is). 3  

A felszabadult álszocialista államok – köztük hazánk is – szabadon 
dönthettek további sorsukról. A demokratikus átalakulás ezekben az 
országokban – Románia kivételével – erôszak nélkül zajlott le. A polgá-
rok szabad választásokon vehettek részt. Többpárti parlamenti demok-
ráciák jöttek létre, a tervgazdálkodást felváltotta a piacgazdálkodás. Az 
emberek állampolgári jogon* juthattak útlevélhez.

Csehszlovákiában a rendszerváltás után szabadon megválasztott 
parlament döntött az ország kettéosztásáról. 1993 elején békésen kü-
lönváltak, és létrejött az egymástól független Csehország és Szlovákia.

• Mikor és milyen körülmények között hozták létre Csehszlovákiát? Ko-
rábban mely állam területéhez tartozott Csehország? Melyik államban 
éltek a szlovákok?
• Mikor és mely országokban zajlott le a demokratikus rendszerváltás? 
Sorold fel ôket a történelmi atlaszod segítségével!
• Alkossatok néhány fôs csoportokat! Válasszátok ki az egyik országot, 
és készítsetek beszámolót arról, hogyan zajlott ott le a demokratikus rend-
szerváltás! Használjátok segítségül a világhálót és az iskolai könyvtárat!

3  A máltai csúcstalálkozó (1989). „A hi-
degháború december 3-án délután 12 óra 
45 perckor véget ért”; „Bush és Gorbacsov 
fogadalmat tesz a világnak: partnerek a bé-
kében” – ilyen címekkel ünnepelte a világ-
sajtó a máltai csúcstalálkozót. Jelentôségét 
az újságok az 1945-ben megtartott jaltai 
találkozóhoz hasonlították, jelezve ezzel 
azt is, hogy lezárult az európai politikai be-
rendezkedést négy évtizedre meghatározó 
„jaltai világrend”. Málta után sokak számá-
ra nyilvánvalóvá vált, hogy a Gorbacsov ve-
zette Szovjetunió – magát is menteni pró-
bálván – szabadon engedi az addig ezernyi 
szállal magához láncolt kelet-európai csat-
lós államokat.
• Miben állapodtak meg Jaltában a „na-
gyok”? Ki volt a „három nagy”?

Csehszlovákia felbomlása

Függetlenné vált államok a hajdani Jugoszlá-
via helyén • Nézz utána, hogy melyik állam 
mikor vált függetlenné, és milyen események 
következtében! 

Jugoszlávia felbomlása, a délszláv háború 

A második világháború óta Európa legvéresebb konfl iktusát a délszláv 
háború jelentette 1991 és 1995 között. A háborúnak legalább 300 ezer 
áldozata volt!

Tito halála után (1980) és a kelet-európai változások hatására Jugo-
szlávia tagállamai az elszakadás mellett döntöttek. 1991-ben kimond-
ta függetlenségét Szlovénia és Horvátország, majd sorra a többi 
tagállam (pl. Macedónia, Bosznia-Hercegovina). A délszláv államban 
eddig vezetô szerepet betöltô Szerbia háborút indított az önállósuló 
államok ellen. Ennek legvéresebb eseménysora Bosznia-Hercegovina ki-
válása után következett be.

Az államszövetség szétesése végletekig fokozta a szerb–horvát el-
lentétet. A harcokban elesetteken kívül az is tovább növelte az áldo-
zatok számát, hogy mindkét fél tömeggyilkosságokat hajtott végre civil 
lakosok ellen (a megöltek száma esetenként több ezer is lehetett). 

A háborút „etnikai tisztogatás” kísérte a térségben: szerb menekülte-
ket telepítettek le azokra a területekre, ahonnan a horvát és a magyar 

Prága

Terület: 78 866 km2

Lakosság: 10,5 millió fô

Terület: 43 036 km2

Lakosság: 5,4 millió fô

Csehország

Szlovákia

Pozsony
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lakosságot elüldözték, a horvátok pedig a saját területeikrôl igyekeztek 
elûzni a szerbeket. A délszláv háború az 1945–1946-os évet leszámít-
va a legnagyobb menekülthullámot váltotta ki Európában. Egymilliónál 
többen (!) kényszerültek elhagyni lakhelyüket.

A tagállamok többségének függetlenné válása után a megmaradt 
délszláv államot Kis-Jugoszláviának nevezték. A XXI. század elsô évti-
zedében elszakadt Szerbiától Montenegró, majd Koszovó is. Az albánok 
lakta Koszovó önállóvá válását véres belháború elôzte meg, amelynek 
1999-ben a NATO szerbiai katonai támaszpontokra, gyárakra mért lé-
gicsapásokkal vetett véget. A bombázásoknak sok polgári áldozata is 
volt. 4  

 Mutasd meg a történelmi atlaszban a szétesett Jugoszlávia területén 
létrejött államokat! (Lásd a tankönyvi térképet!)
• Mettôl meddig tartott a XXI. század elsô évtizede? 

A birodalom vége

Egy diktatúrát megreformálni nem lehet, csak megszüntetni (vagy meg-
dönteni). A Szovjetunió lakossága szenvedett a folyamatos áruhiány-
tól. Tejet és kenyeret általában lehetett kapni, de a hús többnyire már 
luxuscikknek számított. Még a viszonylag jól ellátott Moszkvában is 
elôfordult, hogy az emberek telefonáltak az ismerôseiknek, ha megtud-
ták, hogy egy üzletbe olyan áru érkezett, mint például a hús, a villany-
körte vagy a vécépapír.

A Szovjetunió egyre inkább belebonyolódott a belsô hatalmi küzdel-
mekbe és sztrájkokba. Gorbacsov az egyik válságövezetbôl a másikba 
utazott. A balti államok nyíltan hirdetni kezdték függetlenségi törekvése-
iket.

@ A déli tagállamok számára komoly vallási célja is volt az ateizmust 
erôltetô Szovjetuniótól való elszakadásnak. Nézz utána, milyen vallású a 
volt déli tagállamok lakóinak többsége (Azerbajdzsán, Kazahsztán, Üz-
begisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán stb.)!

Egyre súlyosabbá váltak a nemzetiségi ellentétek is. A déli tagálla-
mokban harcok kezdôdtek az orosz elnyomás és egymás ellen. Egy 

4  A ma már zömmel albánok lakta Ko-
szovót a szerbek Szerbia részének tekintik. 
(Jugoszláviának sem volt külön tagállama, 
hanem akkor is Szerbiához tartozott.) Min-
dent megtettek azért, hogy megakadályoz-
zák a tartomány elszakadását. Igyekeztek 
elüldözni Koszovóból az albánokat – s eb-
ben a szerb hadsereg is részt vett. A lakos-
ság elleni kegyetlen szerb fellépés váltotta 
ki a NATO Szerbia elleni légi csapásait. 
Ugyanakkor a koszovói fegyveres szabad-
csapatok a szerbeket üldözték. Koszovó 
2008-ban mondta ki függetlenségét. 
• Koszovót nem minden ország ismeri el ön-
álló államnak (természetesen Szerbia sem). 
Érdeklôdj, nézz utána, hogy ez a tény milyen 
nehézségekkel járna, ha turistaként Koszovó-
ba szeretnél utazni! 

A függetlenné vált balti államok

Egy nagyáruház Moszkvában. A rossz áruellá-
tás miatt gyakorivá vált a sorbanállás
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6   A Varsói Szerzôdés (4. lecke) a Nyugat-
tal való hidegháborús szembenállás mellett 
a „szocialista tábor” Szovjetunióhoz való 
kényszerû hûségének egyik fô biztosítéka 
volt. Fennállásának idején a szervezet két 
katonai akciót hajtott végre, mindkét alka-
lommal a tagállamokon belül! 1956-ban a 
szovjet csapatok verték le a magyar forra-
dalmat, 1968-ban pedig a tagállamok (Ro-
mánia kivételével) közös támadást intéztek 
a demokratizálódó Csehszlovákia ellen.

keményvonalas kommunista katonai vezetôk által indított és gyorsan 
levert puccskísérlet után feloszlatták a szovjet kommunista pártot, és 
1991-ben bejelentették a Szovjetunió megszûntét. Ez egyben a hi-
degháború végét is jelentette. 5   

• Mi a különbség egy állam és egy birodalom között? Miért neveztük a fe-
jezet címében a Szovjetuniót birodalomnak? Nevezz meg korábban tanult 
birodalmakat, egészen ötödik osztályig visszatekintve!

A balti államok: Észtország, Lettország és Litvánia visszanyerték 
függetlenségüket. Ukrajna is önálló állammá vált. A volt szovjet tag-
köztársaságok egymás után szakadtak el Moszkvától, míg végül mind a 
15 függetlenné vált. A 2010-es években már csak egy-két kommunista 
rendszer mûködik a világon. 

A kommunista diktatúrák XX. századi áldozatainak száma körülbe-
lül 100 millió (ebbôl 70 millió kínai)! 

• Mikor szállta meg a balti államokat a Szovjetunió (úgymond mikor 
„vették fel ôket saját kérésükre” a Szovjetunió tagállamainak sorába)? 
(Segít a hetedikes tankönyv 36. leckéje.)
• Nézz utána, hogy milyen külpolitikai fenyegetéssel és támadással kel-
lett szembenéznie Ukrajnának a 2010-es évek közepén!

A Varsói Szerzôdés és a KGST felszámolása

A Varsói Szerzôdés sorsát a szocialista (álszocialista) világrendszer 
megrendülése pecsételte meg. A szerzôdés megszüntetésében Cseh-
szlovákia és Magyarország járt az élen. A katonai szövetség egyik 
moszkvai ülésén Antall József magyar miniszterelnök (róla a 28. lecké-
ben fogunk tanulni) javaslatot tett a katonai szervezet felszámolására, 
a csehszlovák parlament pedig felszólította a kormányt a folyamat fel-
gyorsítására. A megszüntetésrôl szóló határozatot 1991 elején írták 
alá. 6   Ez év nyarán Magyarország és Csehszlovákia területét elhagyta 
az utolsó szovjet katona is.

Nyolc évvel késôbb a Varsói Szerzôdés egykori tagállamai közül 
Csehország, Magyar ország és Lengyelország a NATO tagja lett. Példá-
jukat néhány év múlva más egykori álszocialista országok is követték.

A szovjet tömb összeomlásával a KGST is megszûnt. Tagállamai 
1991 nyarán budapesti ülésükön feloszlatták a szervezetet. 

• Számold ki! Hány évig állt fenn a Varsói Szerzôdés és a KGST!
• Mi volt a KGST feladata?

            Összefoglaló kérdések A szovjet tömb felbomlása

1.  Milyen (idôben) távolabbi és közeleb-
bi tényezôk okozták a szovjet típusú 
rendszerek csôdjét?

2.  Melyek a hasonlóságok és különbsé-
gek a németországi, csehszlovákiai és 
romániai események között?

3.  Milyen okai voltak a délszláv hábo-
rúnak?

4.  Milyen események fejezték be Jugoszlá-
via felbomlását?

5.  Milyen gazdasági, belpolitikai és val-
lási ellentétek feszítették szét a Szov-
jetuniót?

6.  Melyek voltak a szovjet tömb kato-
nai-politikai és gazdasági szervezetei?

A szovjet tömb államainak általános válsága → a szovjet típusú 
szocialista rendszerek vége.

A berlini fal ledöntése → német újraegyesítés.
Csehszlovákia: „bársonyos forradalom”, majd Csehország és Szlovákia 
különválása.
A romániai forradalom.

Szabad választások a függetlenné vált országokban.
Jugoszlávia felbomlása – délszláv háború.

– „etnikai tisztogatások” → tömeggyilkosságok;
– a NATO beavatkozása.

A Szovjetunió: 
–  gazdasági csôd, nemzetiségi, vallási ellentétek → a szovjet birodalom 

felbomlása;
– a balti országok, Ukrajna és a déli államok elszakadása.

1991: A Varsói Szerzôdés és a KGST megszûnése.

5  Gorbacsov 1992-ben – akkor már ma-
gánemberként – látogatást tett az ameri-
kai Fultonban, ott, ahol Churchill híres, 
vasfüggönyt emlegetô beszédében felhívta 
a világ fi gyelmét arra, hogy a Szovjetunió 
egyre jobban elnyomja a kelet-európai 
népeket. Gorbacsov itt a történelem lom-
tárába helyezte a hidegháborút. Fontos és 
tanulságos volt az a kijelentése, hogy az 
elmúlt évtizedekben kettôn állt a vásár. Nem 
csak Moszkván múlt, hogy a világ elveszte-
getett fegyverkezési versenyre fél évszáza-
dot (a hidegháború idôszakát).
• Mirôl szólt Churchill híres fultoni beszéde?
• Hány év telt el a két fultoni beszéd között?
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OLVASMÁNY
A romániai forradalom       
Az 1980-as évek végére Románia is az államcsôd* szélére jutott. A kom-
munista diktátor, Ceauşescu a korábban Nyugatról felvett kölcsönöket 
néhány év alatt vissza akarta fi zetni, és ezzel teljes nyomorba döntöt-
te a lakosságot. Hatalmát sztálinista módszerekkel, erôszakkal, a titkos-
rendôrségre (Securitate [szekuritáte]) és a katonaságra támaszodva akarta 
megôrizni. Valóságos rendôrállamot teremtett.

1989. december közepén Temesvárott tüntetések kezdôdtek. Az elé-
gedetlenséget kirobbantó „szikra” az volt, hogy hatósági erôszakkal akar-
ták eltávolítani hivatalából a temesvári magyar református lelkészt, Tôkés 
Lászlót. Magyar és román hívei körbevették parókiáját*, hogy megvédjék a 
népszerû lelkészt. Tüntetések kezdôdtek, a hadsereg harckocsikat is beve-
tett. A katonák tûzparancsot kaptak (azzal a megkötéssel, hogy lehetôleg 
lábra célozzanak).

December 20-án a felkelés átterjedt Bukarestre is. Ceauşescu azt hitte, 
hogy még ura a helyzetnek, és másnapra tömeggyûlést hívott össze. Itt a 
temesvári „huligánok” és „vandálok” garázdálkodásáról beszélt, arról hogy 
külföldi (értsd: magyar) erôk akarják megdönteni a „sokoldalúan fejlett szo-
cialista államot”. A tömeggyûlésen petárda robbant, elhallgattak a hang-
erôsítôk – egyszerre elszabadultak az indulatok. Kitört a forradalom. 
A kommunista pártirodákból kidobálták az iratokat és a gyûlölt diktá-
tor mindenütt jelen lévô fényképeit. Ceauşescu-képekbôl rakott máglyák 
lobbantak fel a tereken. A katonaság egy része a felkelôket, más része 
Ceauşescut támogatta. A diktátor feleségével helikopteren, majd autó-
stoppal próbált elszökni. Késôbb a segítségére sietô rendôrök autóján me-
nekült tovább. Nyomában a forradalmárok autói. Kalandfi lmbe illô autós 
üldözés után egy rendôrkapitányság épületénél álltak meg, de ekkorra már 
az is a felkelôk kezén volt. December 25-én egy gyorsan megalakított ka-
tonai rögtönítélô bíróság elé állították a diktátort és a feleségét. Felelôsnek 
találták ôket 60 ezer ember haláláért és a nemzetgazdaság tönkretételéért. 
Halálra ítélték, majd azonnal agyonlôtték ôket. A romániai forradalomnak 
körülbelül 1100 halálos áldozata volt.

A Magyar Televízió gyakorlatilag „élô adásban” közvetítette az esemé-
nyeket. Eleinte a nyugati hírügynökségek felvételeit vették át, majd az ak-
kor már forradalmárok kezén lévô román televízió adásait sugározták: a he-
likopteres menekülést, a diktátor elfogását, perét és kivégzését (ez utóbbit 
csak az elsô adásban, a késôbbi ismétlésekbôl már emberiességi okokból 
kivágták azt). Szerte a világon – elsôsorban hazánkban – a döbbent lelke-
sedéssel fi gyelte mindenki az események közvetítését, szinte éjjel-nappal.

Jugoszlávia felbomlása. A délszláv háború   
• Mikor hozták létre az akkori nagyhatalmak elôször Jugoszláviát (kezdet-
ben Szerb–Horvát–Szlovén Királyság néven)? (Segít a hetedikes tankönyv 22. 
leckéje.)
• Mikor bomlott fel elôször Jugoszlávia? (Segít a hetedikes tankönyv 37. lec-
kéje.)
1945-ben hat állam szövetségeként hozták létre ismét Jugoszláviát: Szer-
bia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Monte-
negró. A második világháborúban partizánvezérként a németek ellen har-
coló Tito óriási tekintélye volt a legfôbb tényezô, amely egyben tartotta 
az államszövetséget. A jugoszláv állam gazdaságilag nagyon különbözô 
fejlettségû területekbôl állt (a legfejlettebbek Szlovénia és Horvátország 
voltak). A vallási megosztottság fokozta az ellentéteket: az államszövet-
ség területén római katolikus, protestáns, ortodox és iszlám vallásúak egy-
aránt nagy számban éltek. 

• Mi a különbség a római katolikus és protestáns vallás(ok) között?
• Mit tanultunk az iszlám vallásról? (Ötödikes tankönyv, 30. lecke.) Nézz 
utána, hogy Jugoszlávia melyik volt tagállamára jellemzô ez a vallás!
• Nézz utána egy lexikonban vagy az interneten, mit jelent az ortodox ke-
reszténység! Pillanatkép a délszláv háborúból 

Forradalom Romániában. Temesvár, 1989. 
december 17. • Hogyan fogadta a tömeg a 
harckocsik felvonulását? Mit gondolsz, mi tör-
ténik majd a következô percekben? Nézd meg 
a tankönyv 25., 68., 73., 90. és 94. oldalán 
levô képeket is! Fogalmazz meg hasonlóságo-
kat és különbségeket a képen ábrázolt esemé-
nyek között!
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OLVASMÁNY
Tito halála után (1980) egybôl kiélezôdött a feszültség a tagállamok kö-

zött. A szerb elnök, Milošević [milosevics] megkísérelte katonai erôvel visz-
szaszerezni Szerbia befolyását a széthúzó jugoszláv államszövetségben.

Szlovénia „megúszta” néhány légi támadással. A függetlenségükért 
küzdô horvátok és az egységes (szerb vezetésû) Jugoszlávia fennmaradá-
sáért küzdô szerbek között azonban kegyetlen háború tört ki (1991 már-
ciusában). A szerb csapatok a horvát területek körülbelül egyharmadát 
ellenôrzésük alá vonták, és rengeteg várost romboltak le. Köztük volt az 
„Adria gyöngyszeme”, Dubrovnik is, mely máig Európa egyik legkedvel-
tebb turistacélpontja.

A szerb hadsereg gránátvetôkkel lôtte a várost. Volt olyan nap, hogy 
600 gránátot lôttek ki, a horvátok viszont sikerrel védekeztek. A törté-
nelmi városrészben olyan épületek rongálódtak meg komolyabban, mint 
például a mecset, az ortodox templom, a városfal egy része, Európa egyik 
legrégebbi zsinagógája, valamint a domonkos és a ferences kolostor.

A délszláv háború legvéresebb eseménysora Bosznia-Hercegovina ki-
válását követte. Ezt a szerb hadsereg mindenáron meg akarta akadályoz-
ni. Ostromgyûrûbe zárták Bosznia-Hercegovina fôvárosát, Szarajevót 
(több mint három évig tartott, s ezalatt több mint 10 ezer polgári lakos 
halt meg). A srebrenicai mészárlás során néhány nap alatt 8700 bos-
nyákot (fôleg férfi akat és fi úkat) gyilkoltak meg. Holttestüket tömegsírba 
temették. A srebrenicai népirtás volt a második világháború utáni leg-
nagyobb tömeggyilkosság Európában. A helyszínen még 2015-ben is 
találtak kisebb tömegsírokat.

A hágai Nemzetközi Bûnügyi Bíróság népirtásnak minôsítette a sreb-
renicai mészárlást, amelyet kimondottan azzal a céllal hajtottak végre, 
hogy az adott területen élô iszlám vallású bosnyákokat elpusztítsák. 
Részlet a bírói indoklásból: „A boszniai szerb erôk népirtást követtek el, 
amikor a boszniai muszlimok, azaz a bosnyákok megsemmisítésére töre-
kedtek. Céljuk a Srebrenicában élô negyvenezer boszniai muszlim kiirtása 
volt, egy olyan népcsoporté, amely az egész boszniai muszlim közös-
séget szimbolizálja. A muszlim férfi akat, katonákat, civileket, idôseket 
és fi atalokat megfosztották minden személyes tárgyuktól, azonosításra 
alkalmas iratuktól, majd elôre megfontoltan és módszeresen kivégezték 
ôket, pusztán a hovatartozásuk alapján.” (A National Geographic címû 
e-folyóirat cikke alapján, 2007. június 19.)

@ Ha teheted, nézd meg a Dubrovnik bombázásáról készült videót: http://
horvatorszag.network.hu/video/dubrovnik/dubrovnik_bombazasa

Ahol Sztálin szelleme még ma is kísért: 
Észak-Korea      
Észak-Korea: egy „vegytiszta” példa a jelenbôl (2016) a kommunista dik-
tatúrára. Észak-Korea vezetôje 1948-tól 1994-ig (haláláig) Kim Ir Szen 
volt. Totális hatalmat épített ki, a közélet és a magánélet minden terüle-
tét az észak-koreai kommunista párt (a párt élén mûködô szûk csoport) 
ellenôrizte. Hatalmát különbözô címekkel erôsítette meg: volt miniszter-
elnök, elnök, pártfôtitkár stb. – de mindezek csak álarcok voltak a diktá-
tor arcán. A „Nagy Vezér” példátlan személyi kultuszt épített ki. Iste-
níteni kellett ôt. Arcképét kis kitûzôkön minden észak-koreai állandóan 
és kötelezôen viselte, még külföldön is. (Persze külföldre csak nagyon 
kivételes esetben mehetett ebbôl az országból sportoló vagy tudomá-
nyos kutató.) 

Kim Ir Szen halála után diktátori hatalmát idôsebb fi a, Kim Dzsong 
Il örökölte (a „Kedves Vezetô”), majd az ô (2011 végén bekövetkezett) 
halála után fi a, Kim Dzsong Un – aki már apja temetésén a „Nagy Utód” 
megtisztelô (?) címet viselte. A nemzetközi sajtó egészen más nevek-
kel illeti, fôleg Észak-Korea fenyegetô rakétakísérletei idején: például ô a 
„világ veszett kutyája”. 2015-ben, a fegyverszünet 62. évfordulóján egy 
tábornok bejelentette, hogy „nem lesz amerikai túlélôje, ha háború in-

A NATO-bombázás nyoma: lerombolt Du-
na-híd újvidéken (1999)

A kíméletlen pusztítás nyomai a délszláv há-
borúban. A képen láthatók a lerombolt mos-
tari híd ívei. A török korban (XVI. század) 
épült hidat a háborúban egy horvát páncélos 
pusztította el (1993). A háború után a hidat 
több éves munkával, az eredeti megoldások 
alkalmazásával és lehetôleg az eredeti kö-
vekbôl építették újjá, s 2004-ben adták át. 
2005-ben az UNESCO a hidat a világörökség 
részévé nyilvánította. Érdekesség, hogy a hi-
dat 1903-ban megfestette Csontváry Koszt-
ka Tivadar magyar festô (lásd a fenti képet)
• Mit tudsz az UNESCO-ról (1. lecke)? Mit ta-
nultunk Csontváry Kosztka Tivadarról? (Hete-
dikes tankönyv, 67. oldal)
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dul Észak-Korea és Amerika között”. Katonai szakértôk becslése szerint 
Észak-Korea körülbelül 10 bevethetô atomfegyverrel rendelkezik. 

• Milyen fegyverszünet megkötésérôl van szó az olvasmányban? (5. lecke.)

A mindenkori diktátor születésnapja ma is nemzeti ünnep Észak-Ko-
reában. Kim Dzsong Un elrendelte, hogy állítsanak fel egy 16-17 éves 
lányokból álló „Örömbrigádot”, amelynek az a feladata, hogy ének-
kel-tánccal szórakoztassa az észak-koreai vezetôt. Olykor ágyasként is 
örömet kell szerezniük neki.

A kilencvenes években több mint egymillió ember halt éhen az ország-
ban. Azóta – fôleg a külföldi adományoknak köszönhetôen – az ellátás 
valamelyest normalizálódott. A fejlett Dél-Koreában szokássá vált, hogy 
léggömbökkel pár száz dollárt juttatnak Észak-Koreába. Ha valaki megta-
lál egy ilyen küldeményt, az felér egy lottó-fônyereménnyel, ugyanis egy 
dollárért 4 kilogramm kukoricát tud vásárolni, s ez egy család négynapi 
táplálékát jelenti.

Nem véletlen, hogy az észak-koreai vezetés retteg az információ sza-
bad áramlásától. Az országban nincs internet, csak egy televízióadó léte-
zik, amely szüntelenül azt szajkózza, hogy ôk a világ legboldogabb álla-
mában élnek. A megszállott diktátorok viszont korántsem a koreai rádió 
és televízió adását fi gyelik. Kim Dzsong Il hobbija például a mozizás volt. 
Saját vetítôtermének raktárában James Bond-, Donald Kacsa- (!), Ram-
bo-fi lmek százait tartotta.

Az informatikai fal viszont repedezik. A koreaiak titokban külföldi rá-
dióállomásokat hallgatnak, tömegével csempészik az országba a DVD-
ket és pendrive-okat. 

Egy Észak-Korea-szakértô 2013-ban azt jósolta, hogy az embertelen 
rendszer öt éven belül meg fog bukni.

• Érdeklôdj! Demokratizálódott-e az észak-koreai rendszer könyvünk megje-
lenése (2016) óta?

Az egyik „Kim”. Propagandaplakát az észak-
koreai diktátorról 

Katonai parádé Észak-Koreában

OLVASMÁNY
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18.  Ami a hatvanas évek elôtt 
elképzelhetetlen volt 
(a tudományban, 
társadalomban, kultúrában)

„A világ többet változott az elmúlt száz évben, mint bármely 
ezt megelôzô évszázadban. Ez nem valamiféle új politikai 

vagy gazdasági tanok megjelenésére vezethetô vissza, hanem 
arra az óriási mûszaki fejlôdésre, amelyet az alaptudományok 

eredményei tettek lehetôvé.” 
(Stephen Hawking, angol fi zikus)

Tudomány és technika

A tudományos-technikai fejlôdésben a XX. század második felétôl 
az ûrkutatásban, az informatikában és a közlekedésben találjuk a 
csúcstechnológiát, vagyis az adott területen elérhetô leghatékonyabb, 
legmagasabb színvonalat képviselô eljárásokat és eszközöket. 

• Emlékszel, mi számított csúcstechnológiának a XIX. század elsô évtize-
deiben? És a XX. század elején?

Az ûrkorszak elsô évtizedeit a Szovjetunió és az Egyesült Államok 
versengése jellemezte. Az 1957-es évet tartják az „ûrkorszak” kezde-
tének, amikor a Szovjetunió sikeresen útjára indított egy mûholdat. Az 
emberiség elôször bocsátott fel olyan repülô testet, amely eljutott a 
földi légkörön kívülre, és mesterséges holdként kering a Föld körül. Két 
évvel késôbb ismét szovjet gyôzelem született az „ûrversenyben”. El-
sôként egy szovjet rakéta érte el a Hold felszínét. 

Az „ûrverseny” mindig szorosan összefüggött a fegyverkezési ver-
sennyel. Az eredmények azt bizonyították, hogy a szovjet rakétatech-
nika fejlettebb – és veszélyesebb –, mint korábban gondolták.

A következô szenzációs eseményre 1961-ben került sor, amikor a 
Szovjetunió elsôként a történelemben embert juttatott a világûrbe. 
Az ûrhajó, fedélzetén Jurij Gagarin pilótával egyszer kerülte meg a Föl-
det (körülbelül másfél óra alatt), majd szerencsésen földet ért. Az elsô 
ûrutazást Keleten és Nyugaton egyaránt kiemelkedô teljesítményként 
értékelték.

• Az ûrkutatás nem (hideg)háborús cselekmény. Mi köze lehet mégis a 
fegyverkezési versenyhez? Mi a véleményed errôl? (Persze az amerikai ûr-
programról is elmondható ugyanez.)

Az ûrkutatás legnagyobb szenzációjára (melyet sokan a XX. század 
legjelentôsebb eseményének tartanak) 1969 nyarán került sor. Az Egye-
sült Államok Apollo–11 nevû ûrhajójának leszálló egysége (az úgyneve-
zett holdkomp) sima leszállást hajtott végre a Hold innensô oldalán, két 
ûrhajóssal a fedélzetén. (Közben az ûrutazás harmadik résztvevôje a pa-
rancsnoki ûrhajóval Hold körüli pályán keringett.) Neil Armstrong volt 
az elsô ember, aki a Holdra lépett. Ekkor hangzott el híres kijelentése, 
melyet az élô televíziós közvetítéseknek köszönhetôen körülbelül fél- 
milliárd ember hallott a Földön: „Kis lépés egy embernek, de hatalmas 
ugrás az emberiségnek.” A két ûrhajós két és fél órás sétát tett a Hold 
felszínén. 1   

Az ûrkutatás kezdetben fokozta a hidegháborús feszültséget, de 
sikerei évtizedek alatt közelebb hozták egymáshoz a szuperhatalma-
kat: elvezettek az ûrkutatásában való együttmûködéshez. A nemzet-
közi ûrállomás a legnagyobb és legdrágább eszköz az ûrkutatás eddigi 

1  A holdséta során elhelyeztek egy ne-
mesfémbôl készült lemezt a következô 
felirattal: „Az ember ezen a helyen lépett 
elôször a Holdra 1969-ben. Békével jöttünk 
az egész emberiségért. Neil A. Armstrong 
ûrhajós, Michael Collins ûrhajós, Edwin E. 
Aldrin ûrhajós, Richard Nixon, az Amerikai 
Egyesült Államok elnöke.”

A következô napon búcsút vettek a 
Holdtól. A holdkomp fedélzetén visszatér-
tek az ûrhajóra. A Föld közelében a holdjár-
mûvet ismét leválasztották az anyahajóról, 
és június 24-én az elôre eltervezett helyen 
leereszkedtek a Csendes-óceán vizére.

Jurij Gagarin szovjet ûrhajós járt elôször a 
világûrben (1961) 

Elôször lép ember a Holdra (1969 nyarán). 
Emlékszel, mit mondott ez alkalommal Neil 
Armstrong [níl armsztrong] amerikai ûrha-
jós? A képen társa, Buzz Aldrin [bázz óldrin] 
látható 

A nemzetközi ûrállomás •Nézz utána, hogy 
melyik ûrállomáson játszódó film kapott hét 
Oscar-díjat 2014-ben (fôszereplôk: Sandra 
Bullock, George Clooney)!
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történetében. Orosz, amerikai és európai 
ûrlaboratóriumok munkáját, eredményeit 
egyesíti, és 2000 óta állandóan legkeve-
sebb két kutató tartózkodik a fedélzetén. 
92 percenként kerüli meg a Földet. Az ûr-
hajósok idônként elhagyják az ûrállomást,
és „ûrsétákat” tesznek.

Az 1980-as évek elején – az informa-
tikai forradalom eredményeképp – forga-
lomba kerültek az elsô (otthoni) személyi 
számítógépek (PC*). Évtizedekkel ezelôtt 
(1945-ben) jelent meg a számítógépek 
elsô generációja. Ezek mérete még egy 
nagyobb lakás területével egyezett meg 
(körülbelül 150 négyzetméter). A fejlesz-
tésükkel foglalkozó szakemberek ebben 
az idôben azt hitték, hogy ezek a masinák sohasem kerülhetnek majd 
magánszemélyekhez, otthoni használatra. Az 1990-es évek elején a 
világháló (internet) szabadon hozzáférhetôvé vált azok számára, akik 
rendelkeztek a megfelelô eszközökkel. 2   Az e-mail (vagy használjuk 
inkább a villámposta kifejezést), az internetes információszerzés és be-
szélgetés lehetôsége a világ bármely pontján élô emberekkel „össze-
zsugorította” a Földet. Ez azonban magában hordozza azt a veszélyt, 
hogy a számítógép elôtt eltöltött sok idô megnehezíti a valóságos hús-
vér emberi kapcsolatok létesítését. 3   A kilencvenes évek elején ké-
szültek el az elsô digitális fényképezôgépek is.

@ Válassz egyet a következô eszközök közül, és nézz utána a világhálón 
vagy az iskolakönyvtárban, mi jellemzi a fejlôdését az elmúlt tíz évben: 
személyi számítógép, telefon, televízió, digitális kép- és hangrögzítés, sze-
mélyi navigáció!

A napjainkban is zajló technikai forradalom átalakította a tömeg-
közlekedést. A XX. század közepén a vasúti közlekedést – gyorsasága 
miatt – kezdte kiszorítani a légi közlekedés. Az 1970-es évektôl kezdve 
viszont a folyamat megfordult. Egyre több gyorsvasutat építenek, s 
ezek népszerûségét hatalmas sebességük mellett annak köszönhetik, 
hogy a pályaudvarok a nagyvárosok peremén, esetleg központjában 
helyezkednek el. Nem kell tehát annyit utazni a városok központjába, 
mint egy repülôtérrôl. 4   

A nyugat-európai vasúti köz-
lekedés fejlôdésének újabb lökést 
adott az úgynevezett Csalagút 
megnyitása, amely Franciaorszá-
got köti össze Angliával a tenger 
alatt. 5  

• A Csalagút (magyar) elnevezés 
egy szellemes szójáték. Magya-
rázd meg!

2   A világháló (internet) egymással össze-
kapcsolt számítógépes hálózatok rendsze-
re. Segítségével több információhoz jutha-
tunk, mintha a világ legnagyobb könyvtá-
rait látogatnánk.

3   Az „informatikai sztrádán” napjainkban 
is egyre növekvô sebességgel száguldunk, 
úgyhogy egy történelemtankönyvben nem 
is érdemes errôl több szót ejteni. Azért 
sem, mert Te, kedves nyolcadikos, való-
színûleg többet tudsz errôl, mint e tan-
könyv szerzôje!

4  Gyorsvasútnak azt a vonatot nevezik, 
amely legalább 200 kilométeres óránkénti 
sebességre képes. Európában ebben a te-
kintetben Franciaország jár elöl, itt nyi-
tották meg 1981-ben az óránként 260 
kilométerrel, ma több mint háromszázzal 
száguldó gyorsvasutat (TGV – tézsévé). 
Napjainkban a japán gyorsvasút vezet, 
óránként több mint 350 kilométeres se-
bességével (Sinkanszen). Szintén Japánban 
fejlesztik az úgynevezett lebegô mágnes-
vasutat, amely – a tervek szerint – képes 
lesz meghaladni az 500 kilométeres órán-
kénti utazósebességet!

5  A Csalagútról úgy tartják, hogy egyike 
a „modern világ hét csodájának”. Hosz-
sza 50,5 kilométer. Már Napóleon idején 
(1802-ben) felmerült az elképzelés Francia-
ország és Anglia tenger alatti összeköté-
sére. Az alagútban ekkor még lovas kocsik 
haladtak volna. Megépítése persze még 
jócskán meghaladta a kor technikai lehetô-
ségeit.

A XX. században több kísérleti fúrás 
után Anglia és Franciaország megállapodott 
az alagút megvalósításáról. A fúrópajzsok 
1990 novemberében indultak el két oldal-
ról, s a Csalagút munkálatait 1994-ben fe-
jezték be. A vonatok két 7,6 méter átmérôjû 
csôben futnak, óránként 120 kilométeres 
sebességgel. A csôben száguldó vonatok 
embereken kívül autókat, kamionokat és 
autóbuszokat is szállítanak. A Csalagutat 
híres fi lmekben láthattuk, például: Missi-
on Impossible; Mr. Bean nyaral; Ocean’s 
Thirteen.

A mikroelektronika a gyógyá-
szatban: kapszula méretû, le-
nyelhetô minikamera

A Csalagút • Miért tartják a modern világ 
egyik csodájának?

Boeing–747. Akár 524 személyt is képes 
szállítani!

Két szupergyors vasút: a Sinkanszen Japánban és a TGV Franciaországban 
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Társadalmi változások

A tôkés világgazdaság fellendülése következtében a fejlett nyugati orszá-
gokban (és Japánban) az 1950-es évektôl kezdve gyorsan emelkedett az 
életszínvonal. A jóléti társadalmakban szinte mindenki számára elér-
hetôvé váltak a korábban luxuscikknek számító termékek: az autó, a 
színes televízió. Tömegek életformáját változtatta meg az, hogy meg-
engedhettek maguknak évente egy-két külföldi nyaralást: általában 
nyáron egy tengerparton, télen pedig egy divatos síparadicsomban.

A piacgazdaságon alapuló jóléti társadalmakban az 1960-as évekig 
nôtt a születések száma. A világháború után született (és egyre nagyobb 
számú) fi atal az 1960-as évek végén iratkozott be nagy tömegben az 
egyetemekre. Itt – családjuktól külön, egyetemi közösségekben élve – 
egyre többen léptek fel a korábbi konzervatív értékekkel szemben. A 
húsz év körüli ifjak új eszméket, új formákat kerestek. Sokszor feltûnô mó-
don lázadtak az „idôsebbek” társadalma ellen.

• Milyen okai és milyen céljai voltak az 1968-as diáklázadásoknak?
• Hogyan fejezte ki a fi atalok lázadását az öltözködés és a zene? (15. lecke.)

A beatkorszak és a hippimozgalom

Az 1950-es évek második felétôl virágzó beatkorszak csak másodsor-
ban a zenében, elsôként az irodalomban nyitott új fejezetet. Közön-
ségét a kor szörnyûségei (a világháború emléke, a hidegháború, a har-
madik világban fellángoló helyi háborúk) miatt tiltakozó, elsôsorban 
fi atalokból álló csoportok jelentették. A beat eszmeiségét a szülôk által 
kialakított világgal való szembenállás, az ellene való hangos lázadás 
jelentette. Jellemzô, hogy a korszak legfontosabb költeményének címe: 
Üvöltés 6  , leghíresebb fi lmjének címe pedig Haragban a világgal volt. 
(Eredeti címe: Ok nélkül lázadó.) 7   

A fejlett országokban széles tömegek körében elterjedt a televíziózás. 
A rádiózás is változott: a nagy stúdiók mellett számtalan kis, helyi adó 
kezdte meg a mûsorszórást. Saját együtteseket fedeztek fel, lemezfel-
vételeket készítettek velük. Körülbelül ugyanebben az idôben (a hatva-
nas évek közepén) terjedtek el tömegesen az elsô (orsós, majd kazet-
tás) magnetofonok, amelyek mágnesezhetô anyagot tartalmazó szalagon 
rögzítették a hangot (zenét), ami számtalanszor visszajátszható volt. 
Mindez nagy hatással volt a zenekultúra soha nem látott terjedésére. A 
fi atalok a drága és sokszor nehezen megközelíthetô élô koncertek hallgatása 
helyett inkább felvételeket hallgattak. Ez hatalmas lökést adott a beatkul-
túra másik ágának: a beatzenének. Leghíresebb együttesei: a Beatles 8   
és a máig is (2016) óriási sikerrel zenélô Rolling Stones voltak.

• Gyûjtsd össze néhány Beatles- és Rolling Stones-dal címét!

6  Allen Ginsberg (1926–1997) amerikai 
költô, író. A beatnemzedék egyik legfonto-
sabb képviselôje. Üvöltés címû költeményét 
szokták a beatnemzedék „programadó” ver-
sének tartani, bár inkább elmondható, hogy 
a mû pontosan a program hiányáról szól. A 
részletben szereplô „hipszter” kifejezéssel 
azokat a fi atalokat illették, akik a megszo-
kottól eltérô viselkedésükkel, divatukkal kel-
tettek feltûnést. 

Részlet a versbôl:
„Láttam nemzedékem legkiválóbb szelleme-
it ôrülettôl szétroncsoltan, éhezve hisztéri-
kus-pucéran,
vánszorogva néger utcákon át hajnalban haj-
szoltak dühödt Tûdöfést, 
angyalképû hipsztereket akik ôs-mennyei vágy-
gyal tapadnának az égi gépezet csillagos di-
namójához,
akik szegényen és rongyosan és beesett szemmel 
és szipósan felültek füstölve a hideg vizes lakás 
természetfeletti éjszakájában a városok csúcsai 
fölött lebegve tûnôdô dzsessz-zenére. […]”                             
(Eörsi István fordítása)

7  A Haragban a világgal címû fi lm (ren-
dezô: Nicholas Ray) fôhôse egy magányos, 
zavarodott fi atal. Állandó harcban áll csa-
ládjával és az egész világgal. Igazán csak 
szeretetre vágyik, de a körülmények lehe-
tetlenné teszik, hogy ezt kimutassa. Szo-
rongását agresszivitással leplezi: randalíro-
zás és részegeskedés miatt szembekerül a 
törvénnyel. Egy helyi fi atalokból álló banda 
vezetôje bátorságpróbára hívja ki. Lopott 
autókkal, padlógázzal kell nekiszaladni egy 
szakadéknak. Az gyôz, aki késôbb ugrik ki 
a száguldó autóból. A párbaj katasztrófával 
végzôdik. A fi lm fôszerepét James Dean, ko-
rának legtehetségesebb ifjú amerikai fi lm-
sztárja alakítja. Dean maga is autóbaleset-
ben veszti életét még abban az évben, 24 
évesen.
• Ha van rá lehetôséged, nézd meg a fi lmet! 
Igényesebb videotékákban megtalálod.

8  A Beatles a XX. század legsikeresebb beat- és rockzenekara, a hatvanas évek 
közepére a zenetörténet legbefolyásosabb együttesévé vált. Muzsikájukon kívül 
fesztelen, de sohasem goromba viselkedésüknek és „gombafrizurájuknak” köszön-
hetôen a fi atalok bálványává váltak szinte az egész világon.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr lemezeiknek, kon-
certjeiknek és fi lmjeiknek köszönhették fantasztikus sikerüket. Megdöbbentô, hogy 
ezt a karriert mindössze nyolc év alatt érték el: 1963-tól 1970-ig. A Yesterday címû 
daluk (1965) a Guinness Rekordok könyve szerint a legtöbbször (több mint 3000-
szer) feldolgozott zenemû a világtörténelemben. Amikor Paul 1970-ben bejelen-
tette az együttes feloszlását, világszerte több millió rajongó gyászolt. Még tíz évig 
reménykedtek (elsôsorban a fi atalok) abban, hogy a zenekar újra összeáll, de ez 
a remény 1980-ban végképp szertefoszlott. December 8-án New Yorkban a nyílt 
utcán lelôtték John Lennont, a Beatles meghatározó egyéniségét. A gyilkos egy 25 
éves háborodott elméjû Lennon-rajongó volt, aki néhány órával a tett elôtt még 
autogramot kért tôle. Máig börtönben van.
@ Hallgasd meg a Yesterday-t (például a YouTube-on)!A Beatles együttes
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A beatmozgalomhoz hasonló, de nem azonos vele az Egyesült Álla-
mokból kiinduló úgynevezett hippimozgalom. A hippik szintén a hat-
vanas-hetvenes évek lázadói voltak, ami öltözékükben is megnyilvánult: 
kopott, szakadt farmernadrág, tarkabarka virágos ing stb. Hosszú hajat 
és szakállt hordtak. Eredetileg a vietnami háború ellen tiltakozó amerikai 
csoportokat nevezték így. Filozófi ájuk alapja az a gondolat, hogy az idô-
sebb nemzedékek csak a saját jólétükkel, kényelmükkel törôdnek, mi-
közben más földrészeken iszonyatos háborúkat folytatnak. Az 1968-as 
diáklázadásokkal ellentétben a hippik békés tüntetôk, az erôszakmentes 
lázadás hívei. Az ôket zaklató rendôrök vagy kommandósok felé egy-egy 
szál virágot nyújtottak. (A „virágok gyermekeinek” is nevezték magukat.) 
9    Igyekeztek minél szabadabban élni, csak annyi munkát vállaltak, ami a 
legegyszerûbb megélhetésüket fedezte. Általában a városoktól távol, kis 
vidéki közösségekben éltek. Kedvelték a keleti vallásokat, elsôsorban a 
hinduizmust. A mozgalomnak sok követôje van ma is világszerte.

• Ki volt az a hindu vallási vezetô, akinek eszményképe szintén az erô-
szakmentes ellenállás volt? Ô mondta: „Ellenzem az erôszakot, mert ha 
úgy tûnik is, hogy hasznos, a haszon csak átmeneti, de a szörnyûség, amit 
okoz, maradandó.” (Ha még nem jöttél rá, segít a 6. lecke.)

„A szeretet zarándoka”: II. János Pál pápa

• Mit jelent a pápai tisztség?

A pápaság történetének egyik leghíresebb pápája II. János Pál volt (hi-
vatalban: 1978-tól haláláig, 2005-ig). Rengeteget munkálkodott a béke 
megteremtéséért. Több mint 100 külföldi útján tartott beszédeivel és 
fôpásztori körleveleivel, üzeneteivel a népek és vallások közti ellentétek 
feloldását igyekezett elérni. (Kétszer is járt hazánkban.) Élesen ellenez-
te a kommunizmust és az álszocialista államok politikáját. Elsôsorban 
ezért – és nem lengyel származása miatt – támogatta a Lengyelország-
ban mûködô ellenzéki mozgalmat (Szolidaritás*). Szerette volna, hogy 
az Európai Unió alkotmányában említés történjék Európa keresztény 
örökségérôl, de ezt nem sikerült elérnie. 10  

9  Egy-két beat- (és hippi-) mozgalomra 
jellemzô jelszó:

„Tilos tiltani!”
„Mindannyiunkban ott szunnyad egy 

rendôr. Öljük meg!”
„Szeretkezz, ne háborúzz!”
„Senkinek se higgy, aki elmúlt harminc-

éves!”

10  II. János Pál pápa (1920–2005) Lengyelországban született. (Eredeti neve Karol 
Józef Wojtyła [karol juzef vojtila] volt. Ezeréves szokás, hogy a pápák megválasztá-
sukkor új nevet vesznek fel.) 455 év óta ô volt az elsô nem olasz származású kato-
likus egyházfô. Hivatása egyik fô céljának tekintette az emberek közti megbékélés 
elôsegítését. Óriási szerepe volt a vasfüggöny felszámolásában és az Európai Unió 
bôvítésében (ez utóbbiról az V. fejezetben fogunk tanulni). Gyakran idézett mondá-
sa: „Soha nem lehetünk boldogok egymás ellenében.” 

A katolikus egyház nevében bocsánatot kért többek között Galilei meghurco-
lásáért, a protestánsokkal szembeni erôszakos fellépésekért és egyes keresztények 
bûnös hallgatásáért a holokauszt idején.
@ Nézz utána! Mikor és miért hurcolták meg Galileit?
• Mikor és miért üldözték a protestánsokat? (Hatodikos tankönyv, 12. lecke.)
• Mi a holokauszt? (Hetedik osztályos tankönyv, 38. lecke.)

1981-ben majdnem megölték. A római Szent Péter téren egy török merénylô 
többször rálôtt pisztolyából, de a sebesüléseibôl felgyógyult. A merénylô kapcsolat-
ban állt a bolgár nagykövetséggel, s mivel Bulgária akkor még szovjet csatlós állam 
volt, az egész világ a szovjet titkosszolgálatot (KGB) sejtette a merénylet mögött. 
Ez nagyon is valószínû, bár azóta sem sikerült bebizonyítani. A pápa még a kórház-
ban megbocsátott merénylôjének, majd a börtönben meglátogatta ôt. II. János Pált 
halála után kilenc évvel szentté avatták. Híres idézetek tôle:

„A legszörnyûbb börtön egy bezárt szív.”
„A nemzet csak akkor remélhet jobb jövôt, ha polgárai képesek közös erôfeszítéssel 

felelôsséget vállalni a közjóért.”

• Tavaly két társadalmi-politikai tartalmú pápai körlevélrôl (enciklikáról) tanul-
tunk. Melyek voltak ezek? (Segít a hetedikes tankönyv 30. és 104. oldala.)

Hippik a woodstocki fesztiválon (1969 nya-
ra, Egyesült Államok). Az elsô – és máig leg-
híresebb popfesztiválon 32 elôadó és zene-
kar lépett fel 500 ezer nézô elôtt

II. János Pál pápa • Miért nevezték „a szeretet 
zarándokának”?

• Hogyan nevezik latin kifejezéssel az 
ünnepélyes hangvételû pápai körleve-
let? (Hetedikes tankönyv, 30. oldal.)
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Op-art: optikai mûvészet

Az 1960-as években megjelenô új mûvészeti irányzat, az úgynevezett 
op-art egyaránt tartozik a technika és a mûvészet területéhez. A bonyo-
lult, mértani alakzatokból összeállított (vagy szobrok esetében felépí-
tett) mûveket csak fejlett technológiával, sôt újabban csak számítógép-
pel lehet létrehozni. Az optikai (tehát szemléleti, látásmódbeli) mûvé-
szet (art) legfôbb jellegzetessége, hogy a mûvek az érzékcsalódást ki-
használva a mozgás és/vagy térhatás látszatát keltik. Az új mûvészeti ág 
egyik kidolgozója és máig legismertebb képviselôje a magyar származású 
Victor Vasarely (Vásárhelyi Gyôzô). 11 

11  Victor Vasarelyt (1906–1997) tartják az optikai mûvészet (vagy optikai 
festészet) legjelentôsebb képviselôjének. Pécsett született, és ott is halt meg. 
Életének nagy részét azonban Franciaországban töltötte, legtöbb mûvét is ott 
készítette el. Mûveinek egy részébôl állandó kiállítás tekinthetô meg Pécsett.
• Ha arra jársz, ne hagyd ki! Megdöbbentô élmény, amikor egy álló kép mozogni 
látszik.
• Vasarely írta: a mozgást az jellemzi, mint „azt az erôszakot, amellyel a szerke-
zetek szemünk recehártyáján közvetlen ingert okoznak”. Melyik az a mûvészeti 
ág, amely egy technikai trükkel a mozgás illúzióját kelti? Mit tanultunk születé-
sérôl? (Hetedikes tankönyv, 21. oldal.)

Victor Vasarely (1906–1997) festô és rek-
lámgrafikus, az op-art neves képviselôje 
•Nézz utána, mi jelemzi az op-art képzômû-
vészeti stílust!

Vasarely szobra a MecsekbenVasarely Zebra-sorozatának egyik képe

            Összefoglaló kérdések Ami a hatvanas évek elôtt elképzelhetetlen volt

1. Mirôl híres a szovjet Gagarin?
2.  Folytasd és magyarázd meg: „Kis lépés 

egy embernek…”
3.  Jellemezd az informatikai forradal-

mat!
4.  Minek köszönheti a vasúti közlekedés 

a fokozódó népszerûségét?
5.  Miben hasonlít és miben különbözik a 

beatmozgalom és a hippimozgalom?
6. Jellemezd II. János Pál pápát!
7.  Mi az op-art? Magyarázd meg az el-

nevezését!

Csúcstechnológia.
Ûrkutatás:
– ötvenes évek vége: elsô mûhold, majd holdrakéta (Szovjetunió);
– 1969: ember a Holdon! (Egyesült Államok);
– nemzetközi ûrállomás.
Az informatika forradalma:
– számítógépek;
– digitális képrögzítés;
– világháló.
Közlekedés:
– gyorsvasutak;
– Csalagút.

Társadalom: a „lázadó nemzedék”:
– beatmozgalom (irodalom, zene);
– hippimozgalom.

II. János Pál pápa: „a szeretet zarándoka”.
Mûvészet: op-art.
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A két világrendszer versengése, a szovjet tömb 
felbomlása 

Összefoglalás

Az 1960-as és 1970-es években is két szuperhatalom ellentéte határozta 
meg a világpolitikát. Az Egyesült Államok által vezetett nyugati világ és 
a Szovjetunió befolyása alatt álló szocialista (álszocialista) tábor mellett 
létezett a harmadik világ (a felszabadult gyarmatok). Jelentôségét az adta, 
hogy itt zajlottak a két szuperhatalom közötti erôpróbát jelentô helyi há-
borúk, de innét származott néhány nagyon fontos nyersanyag és mezô-
gazdasági termék is (pl. kôolaj, kávé). A harmadik világ országai között 
voltak szegények és gazdagok, de gazdasági szerkezete mindegyiknek 
hátrányos volt (pl. monokultúra). 

Észak-Afrika és a Közel-Kelet térsége (az arab államok és Izrael állam), 
valamint Latin-Amerika a harmadik világ legfejlettebb részét jelentik. Az 
arab államok gazdaságának fô bevételi forrása az olajexportból származott. 
Az iszlám vallási irányzatok ellentétei és a zsidó állammal való szembenál-
lás miatt gyakoriak itt a háborúk. Az arab államokhoz hasonlóan Fekete-Af-
rika államai is elnyerték függetlenségüket a hatvanas évekre. Fekete-Afrika 
a világ legelmaradottabb térsége. Földünk a XX. században két élesen elkü-
lönülô gazdasági övezetre oszlott: a fejlett Északra és az elmaradott Délre. 

A hatvanas-hetvenes években több, az egész világra nézve komoly fe-
nyegetést jelentô konfl iktus zajlott a világban, melyek mögött a szuper-
hatalmak álltak. A kubai rakétaválság kis híján atomháborút eredménye-
zett, a hosszan tartó vietnami háború miatt pedig csalódott az emberiség 
a tartós világbéke reményében is. Az Egyesült Államok belpolitikai életét 
felrázta a feketék polgárjogi harca, mely végül is elérte célját. 1968-ban diák-
lázadások söpörtek végig a kapitalista államokon. 1968 a szocialista tábor-
ban is komoly válságot hozott. Csehszlovákia vezetôi jelentôs reformokat 
léptettek életbe az „emberarcú szocializmus” megvalósítása érdekében. A 
„prágai tavaszt” elsöpörték a szovjet és vele szövetséges „baráti” tankok.

A feszültségek és helyi háborúk mellett a XX. század második fele látvá-
nyos fejlôdést hozott a tudományban, technikában, társadalomban és kul-
túrában. Az ember eljutott a világûrbe (1961, Gagarin) és a Hold felszínére 
lépett (1969, Armstrong). Az ûrkutatás fejlesztése mögött persze elsôsor-
ban katonai célok álltak (rakétatechnika). Egyre szédítôbb sebességgel 
fejlôdött az informatika és a közlekedés. A hatvanas évek társadalmában 
változást hozott az „öregek nemzedékének” értékeivel szemben fellépô 
beatmozgalom, mely új értékeket hozott az irodalomban és a zenében.

A hetvenes években javult a két szuperhatalom kapcsolata. Megállapod-
tak a fegyverzetcsökkentésben és az emberi jogok biztosításában (Helsin-
ki, 1975). Az enyhülés idôszakát a Szovjetunió térnyerése kísérte. Amikor a 
szovjet hadsereg megszállta Afganisztánt (1979), bekövetkezett az újabb 
éles szembenállás, a „kis hidegháború” idôszaka. 

A tudományos-technikai fejlôdésben a Szovjetunió és elnyomott orszá-
gai végképp lemaradtak. Gorbacsov, a szovjet pártfôtitkár és elnök komoly 
reformokkal kísérletezett, eredménytelenül. Elképzelései a szovjet rend-
szer reformálhatatlansága miatt kudarcra voltak ítélve. A Szovjetunió által 
ellenôrzött és elnyomott kelet- és közép-európai államokban 1989-ben 
– mint a dominó kockái az elsô lökés után – sorra dôltek meg az álszocialis-
ta rendszerek. Jugoszlávia véres polgárháború során bomlott fel. 

A rendszerváltások után a szovjet táboron belüli gazdasági szövetséget 
(KGST) és katonai szövetséget (Varsói Szerzôdés) is megszüntették.

 1.  Milyen belsô és külsô konfl iktusok 
jellemzik az arab államokat?

 2.  Hogyan használták ki a szuperha-
talmak Fekete-Afrika elmaradott-
ságát?

 3. Melyek az okai „Dél nyomorának”?
 4.  Milyen felelôsség terheli a két szu-

perhatalmat a kubai rakétaválság 
kiélezôdéséért? Hogyan oldották 
meg a konfl iktust?

 5.  Voltak-e belsô konfl iktusok a nyu-
gati országokban a hatvanas-het-
venes években? Ha igen, mi okozta 
ezeket és mi lett az eredményük?

 6.  Melyek voltak a „prágai tavasz” 
célkitûzései?

 7.  Miért támadta meg a Szovjetunió 
Afganisztánt? Mi lett a háború 
vége?

 8.  Milyen céljai voltak „Gorbinak”? 
Miért nem sikerült ezeket elérnie? 
Mikor szûnt meg végleg a Szovjet-
unió?

 9.  Hogyan zajlott le a rendszerváltás 
Csehszlovákiában, az NDK-ban és 
Romániában?

10.  Mi a legfontosabb különbség Cseh-
szlovákia és Jugoszlávia felbomlá-
sa között?

11.  Mit jelent a csúcstechnológia ki-
fejezés? Melyek az eredményei az 
ûrkutatásban, az informatikában 
és a közlekedésben a XX. század 
második felében?

12.  Jellemezd a beat- és a hippimoz-
galmat!



„Utólag könnyû okosnak lenni” – tartja a közmondás. Az 1956-os forradalmárok és szabadságharcosok hôsies, de 
teljesen reménytelen küzdelmet vállaltak a világ legerôsebb hadseregével szemben. Ôk még nem tudták, de ma már tud-
juk, hogy külsô segítségre nem számíthattak. A szovjet vezetôk pedig megtanulhatták, hogy hazánkat nem lehet sokáig 
a saját népükhöz hasonló elnyomásban tartani. Az 1956-os forradalom – ilyen értelemben – nem bukott el, hanem a Rá-
kóczi-szabadságharchoz és 1848–1849-hez hasonlóan a késôbbi enyhüléshez, a mindennapokat emberibbé tevô sok kis 
engedményhez, s végül a rendszer megváltoztatásához vezetett.
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Az 1956 után kiépülô Kádár-rendszer – mint ebben a fejezetben tanulni fogjuk – elôdjénél (a Rákosi-rendszernél) sokkal 
jobban figyelt az emberek életminôségére, hétköznapi kényelmére: a kiegyensúlyozottabb élelmiszer-ellátásra, a lakásépí-
tésre, a vasutak, utak fejlesztésére stb. 

Nem véletlen, hogy az 1960–1970-es évek gazdasági fellendülésének egyik jelképévé vált a visszavonuló német csapa-
tok által 1945 elején felrobbantott Erzsébet híd újjáépítése. Az új hidat – amelyet Európa egyik legszebb hídjának tarta-
nak – 1964-ben adták át.

A nagy képen a híd újjáépítése, a bal oldali kis képen az eredeti, Erzsébet királynôrôl elnevezett híd, a jobb oldalon a 
mai, újjáépített híd látható.
• Emlékszel még, ki volt Erzsébet királynô? Miért volt olyan népszerû, hogy Budapesten hidat neveztek el róla? 
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19.  A megtorlás
„Létezik egy igazi Európa, mely abban egységes, hogy az igazság 

és a szabadság nevében ellenszegül a zsarnokságnak. 
A magyar szabadságharcosok ezrei ma ezért az Európáért 

halnak meg. […] a cserbenhagyott, elárult és levert magyar 
forradalom ütötte az elsô be nem gyógyuló sebet 

a bolsevizmuson, felnyitva a nyugat-európai értelmiség szemét 
arra, hogy a bolsevizmus nem az emberiség boldog földi 

paradicsoma, hanem a történelem zsákutcája.” 
(Albert Camus, francia író, 1956)

• Emlékszel-e? Milyen Camus-idézetet olvastunk már? (Ha nem, lapozz 
vissza a 65. oldalra!)
• Kik a bolsevikok? (Segít a hetedikes tankönyv 20. leckéje.)

A birodalom visszavág*

• Milyen nemzetközi körülmények tették lehetôvé a szovjet támadást Ma-
gyarország ellen 1956 ôszén?

Az 1956. november 4-i szovjet támadás fedôneve a gyors sikerre 
számítva „Forgószél hadmûvelet” volt, ám Hruscsovnak csalódnia kel-
lett. Az elsô két-három napon az oroszok csak a budapesti Belváros 
középületeit foglalták el, a külvárosokban még napokig tartott a hôsies 
ellenállás. A fôváros katonai parancsnoka (Király Béla) korábban több 
alkalommal is jelentést tett Nagy Imrének a katonai helyzetrôl, aki meg-
tiltotta a katonai ellenállást. A parancsnok ez után szabadságharcos 
egységeivel a budai hegyekbe vonult, majd a túlerô elôl nyugatra tá-
vozott. A magyar honvédséget lefegyverezték, de maradtak olyan egy-
ségek, amelyek a nem katonaként fegyvert fogó szabadságharcosokkal 
együtt még további komoly és hôsies ellenállást fejtettek ki. Több helyi 
rádióadó tudósította az embereket errôl, buzdította a szabadságharco-
sokat, és kérte a Nyugat segítségét. 1   

• Mennyire van összhangban 
Nagy Imre döntése (a katonai 
ellenállás megtiltása) a minisz-
terelnök november 4-én hajnal-
ban elhangzott bejelentésével 
(13. lecke, 11. olvasmány)? 

1  A kis, szabad rádióadók közül az egyik 
Rákóczi Rádió néven sugárzott. Részlet egy 
felhívásából: „Nagy túlerôvel [szemben] 
harcolunk! Lehet, hogy rádiónkat is nemso-
kára meg fogják semmisíteni. Partizánharc-
ban tovább fogunk harcolni! […] Sürgôs, 
nagyon sürgôs segítséget kérünk, fegyveres 
segítséget Magyarországnak! Kérjük se-
gélyhívásunkat Eisenhower* [ejzenháuer] 
elnöknek továbbítani. […] Adásunkat to-
vábbra is fi gyeljétek. Mihelyt lesz egy kis 
idô, hogy a tüzelôállásból visszajöjjünk a 
rádióhoz, ismét adunk tovább. Figyelem, 
fi gyelem! Sürgôs beavatkozást kérünk! – 
Vége.”

Megrongált szovjet tank, rajta a következô 
felirattal: szovjet–magyar barátság • Hogyan 
értelmezhetô ez a felirat a november 4-i esemé-
nyeket követôen?

A szétlôtt Corvin köz
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Az elsöprô szovjet túlerônek november 10-ére többnyire sikerült 
legyôznie a szabadságharcos csoportokat. Ekkorra elfogyott a lôszer, 
legfôképp a tankok ellen bevethetô páncéltörô lövedék. Az országban 
elszórtan folytatódott az ellenállás. Csepelen például még a következô 
napon is dörögtek a fegyverek. A pécsi felkelôk (mintegy 6-700 fô) a 
Mecsekbe húzódtak vissza, ahol november végéig tartották magukat! 2   

A támadó szovjet erôk nemcsak létszámban jelentettek nagyobb 
erôt, de minôségben is jobbak voltak, mint az eddig felvonuló egysé-
gek. Új harckocsijaik ellen a „Molotov-koktélok” és a szabadságharcosok 
egyéb kezdetleges fegyverei már hatástalannak bizonyultak. Ezek a tan-
kok már úgy készültek, hogy a „Molotov-koktélból” kiömlô égô benzin 
vagy petróleum nem okozott kárt bennük.

• Hogyan készül a „Molotov-koktél”?

2  A Szabad Európa Rádiót (SZER) a hidegháború idején az Egyesült Államok-
ban alapították azzal a céllal, hogy a szovjet elnyomás alatt álló kelet-európai 
államok felé tájékoztatást (és egyben persze politikai propagandát) sugározzon 
Nyugatról. A központja rövidesen Münchenbe került át. A rádió mûsorkészítôit 
az ’56-os forradalom és szabadságharc alatti adásaikért igen sok kritika érte 
késôbb a magyar forradalmárok részérôl is. Gyakorlati tanácsokat adtak a fegy-
veres harc legvégsôkig való folytatásához, késôbb pedig a fegyverek megtartására 
szólították fel a lakosságot. Ez a szabadságharc leverése után sok tragédiához 
vezetett. Részlet egy magyar hallgató levelébôl, amelyet a SZER egyik munka-
társának küldött a forradalom egyéves évfordulóján: „Kedves Uram! Ön ma egy 
éve, 1956. október 28-án azt mondta Refl ektorában [a SZER egyik mûsora], hogy 
ifjaink, ne tegyétek le a fegyvert! Az én fi am 21 éves volt, leendô orvos, szintén 
nem tette le. Most jövök a sírjától. Errôl mit gondol, tisztelt Uram? D. Istvánné.”

A SZER a forradalom utáni évtizedekben elsôsorban az ifjúság körében vált 
egyre népszerûbbé azáltal is, hogy a fi atalok innen ismerhették meg a legújabb 
nyugati könnyûzenei irányzatokat.

3  A Kádár vezette kormány Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormánynak nevezte önma-
gát. Valójában azoknak volt igazuk, akik azt 
állították róla, hogy
1.  nem forradalmi (éppen ellenkezôleg: ôk 

verték le a forradalmat);
2.  nem munkás-paraszt; (hiszen éppen a 

munkások és parasztok forradalmát verte 
le);

3.  nem kormány (mert tagjait Moszkvában 
jelölték ki, magyar alkotmányos felha-
talmazása nincs. A kormány programját 
Moszkvában fogalmazták meg, oroszul.). 
Ahogy tréfásan mondani szokták: „a töb-

bi stimmel”.

4  A Kádár-kormány tagja volt – többek 
között – Apró Antal és Dögei Imre is. Ezért 
sokan így csúfolták az egész kormányt: 
„Kádár apró dögei”.

Röplap 1956-ból • Olvasd el a szövegét! 
Hogyan foglalt állást az Egyetemi Forradalmi 
Bizottság az idegen katonákat illetôen? Milyen 
jellegû segítséget vártak az ENSZ-tôl?

Kádár János autogramot ad egy kisfiúnak 
1957-ben, a május elsejei felvonuláson

Az új fôszereplô: Kádár János színre lép

November 7-én szovjet páncéloson érkezett a fôvárosba Kádár Já-
nos és vele „kormányának” tagjai. Valójában persze nem törvényes 
kormányról volt szó, hanem Moszkvában kijelölt emberek csoportjáról. 
3   4   Megkezdôdött a magyarországi „kommunizmus” (kommunista 
diktatúra) utolsó felvonása, a Kádár-korszak. Nyilvánvalóvá vált, hogy 
a Szovjetunió nem engedi hazánkat kiszakadni a „baráti szocialista” 
országok táborából. 

Nagy Imre és társai elrablása

A szovjet támadás kezdetekor a jugoszláv nagykövet átadta Tito üze-
netét a magyar vezetôknek. Ebben a jugoszláv államfô menedéket aján-
lott számukra a budapesti jugoszláv nagykövetségen.

• Mirôl volt nevezetes Tito marsall a második világháborúban? Hogyan vál-
tozott a jugoszláv–szovjet (és magyar) viszony 1945 és 1956 között?

Nagy Imre társaival és azok családtagjaival november 4-én a jugo-
szláv követségre menekült, és hetekig ott tartózkodott. Ekkor a magyar 
kormány garantálta a jugoszláv kormánynak azt, hogy Nagy Imre és 
társai bántatlanul hazatérhetnek otthonaikba. 

A csoport jugoszláv diplomaták kíséretében autóbuszra szállt. Még-
sem térhettek haza. útközben szovjet tisztek – megszegve a jugo-
szlávokkal kötött megállapodást – buszukat megállították, a jugoszláv 
diplomatákat eltávolították. A foglyul ejtett magyar politikusokat egy 
szovjet laktanyába, majd onnan Romániába (Snagovba [sznagov]) 
szállították, ahol házi ôrizetben* tartották ôket. 
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A magyar (és persze mögöttük a szovjet) politikusok fô célja az volt, 
hogy Nagy Imre (utólag) mondjon le a miniszterelnökségrôl, és így töb-
bé-kevésbé legitimálja* a Kádár-kormányt. Nagy Imre – a többszöri fel-
szólítás, a fenyegetések és ígéretek ellenére – nem volt hajlandó aláírni 
lemondását a miniszterelnöki címrôl. Nagyon jól tudta, hogy ezzel el-
ismerné és többé-kevésbé hivatalossá tenné Kádár János kormányát. És 
valószínûleg tudta azt is, hogy helytállása az életébe fog kerülni.

Nagy Imrét 1957 áprilisában hozták haza. 1958 nyarán két társával 
együtt halálra ítélték – zárt tárgyaláson, a legnagyobb titoktartás kö-
zepette. Az ítéletet – amely az MSZMP vezetôségének, mindenekelôtt 
Kádár Jánosnak az elôzetes jóváhagyásával született meg – másnap, 
1958. június 16-án végrehajtották. 5   6  

Az ellenállás 

Az új hatalom eleinte ígérgetéssel próbált úrrá lenni a helyzeten. Megegye-
zési szándékát hangoztatta. A fegyveres ellenállás felszámolása után 
a magyar nép az ellenállás más formáit választotta. Általános sztrájk 
indult az országban. Békés, néma tiltakozó akciók következtek. A 
forradalom kitörésének napjára emlékezve november 23-án néma tün-
tetést tartottak a fôvárosban: délután 2 és 3 óra között leállt a forga-
lom, szinte teljesen elnéptelenedtek az utcák. Értelmiségi szervezetek 
hitet tettek a levert forradalom eszméi mellett. Ellenállók röpla pokon 
gyertyás tüntetésre szólították fel a budapesti lányokat-asszonyokat 
december 4-ére. 7   

• Miért pont december 4-én volt a tüntetés?

A Kádár-kormány kezében voltak a fegyverek, de a tényleges hatalmat 
ekkor még a demokratikusan megválasztott munkástanácsok* (lásd a 
13. leckét) gyakorolták. Tevékenységüket a Kádár-kormány letartózta-
tásokkal és szovjet tankok segítségével egyre jobban akadályozta, majd 
teljesen lehetetlenné tette. December elején körülbelül 200 munkásta-
nácstagot tartóztattak le. A korábban létrejött más hatalmi szerveze-
teket (pl. a forradalmi bizottságokat) is megfosztották minden hatal-
muktól. 

• Ezt az idôszakot általában „kettôs hatalomként” jellemzik a történelem-
könyvek. Magyarázd meg a kifejezést!

5   Nagy Imre beszéde az utolsó szó jogán: 
„Engedje meg az igen tisztelt Népbírósági 
Tanács, [hogy] pár szóval indokoljam a ke-
gyelmi kéréssel kapcsolatos álláspontomat. 
A halálos ítéletet, amelyet rám az igen tisz-
telt Népbírósági Tanács kirótt, én a magam 
részérôl igazságtalannak tartom, indoklását 
nem tartom megalapozottnak, és ezért a 
magam részérôl, bár tudom azt, hogy felleb-
bezésnek helye nincs, elfogadni nem tudom. 
Egyetlen vigaszom ebben a helyzetben az a 
meggyôzôdésem, hogy elôbb vagy utóbb a 
magyar nép és a nemzetközi munkásosztály 
majd felment azok alól a súlyos vádak alól, 
amelyeknek súlyát most nekem kell visel-
nem, amelynek következményeként nekem 
életemet kell áldoznom, de amelyet nekem 
vállalnom kell. Úgy érzem, eljön az idô, ami-
kor ezekben a kérdésekben nyugodtabb lég-
körben, világosabb látókörrel, a tények jobb 
ismerete alapján igazságot lehet szolgáltatni 
az én ügyemben is. Úgy érzem, súlyos téve-
dés, bírósági tévedés áldozata vagyok. Ke-
gyelmet nem kérek.” 

Kegyelmet hivatalosan az Elnöki Tanács 
adhatott (valójában persze Kádár János, 
illetve a moszkvai vezetôk). Akinek meg-
kegyelmeznek, azt továbbra is bûnösnek 
tekintik, de lemondanak a súlyos büntetés 
alkalmazásáról. 

6  A Nagy Imre-pernek a fôszereplôn kívül 
még áldozatul esett Gimes Miklós újságíró 
(1917–1958) és Maléter Pál (1917–1958), 
aki a forradalom idején honvédelmi minisz-
ter volt. Szilágyi József jogász (1917–1958) 
megtagadott minden együttmûködést a ki-
hallgatóival, éhségsztrájkot folytatott. Nem 
tett vallomást, erkölcsi okokra és a jugoszláv 
kormány által nyújtott menedékjogra hivat-
kozott, ezért ügyét korábban, elkülönítve 
tárgyalták a Nagy Imre-per többi vádlottjá-
étól. Halálra ítélték és kivégezték. Losonczy 
Géza volt államminiszter a tárgyalása elôtt 
éhségsztrájkba kezdett a börtönben. Itt 
halt meg tisztázatlan körülmények között, 
valószínûleg megfulladt a kényszertáplálás 
során.
• Mi volt Maléter Pál „bûne”? 

7  Egy hónappal a szovjet invázió kezdete 
után ellenállók röplapokon kérték a nôket, 
hogy december 4-én vonuljanak a Hôsök te-
rére, és az Ismeretlen katona sírjára helyez-
zék el virágjaikat. Több ezer asszony és le-
ány vonult fel gyertyákkal, virágokkal, sokan 
babakocsival. A szovjet és a magyar katonai 
egységek – bár felsorakoztak – nem mertek 
az asszonyokra fegyvert fogni. A szolidaritás 
és a bátorság demonstrációja volt ez. (A Ru-
biconline címû e-folyóirat alapján.)

Nagy Imre a halálos ítélet kihirdetését követôen az utolsó szó jogán beszél a bíróság 
elôtt (1958)
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A pufajkások és a munkásôrség

A Kádár-kormány nem akart kizárólag a szovjet szuronyokra tá-
maszkodni, ezért mindenekelôtt hozzá feltétlenül hû fegyveres testület
létrehozásával törôdött. „Megbízható” (értsd: a Kádár-kormány és a 
megszálló szovjet erôk számára megbízható) karhatalmista szerve-
zetet hozott létre, amelyet – a szovjet hadseregben használt meleg 
vattakabátjaik után – a köznyelv pufajkásoknak csúfolt. Többnyire volt 
ÁVH-sokból szervezték ôket, illetve olyan hivatásos katonákból, akik 
„nem kompromittálták”* magukat a forradalom idején.

November végétôl ezek a rendcsináló és megtorló alakulatok kezdték 
átvenni a szovjet hadseregtôl az utcai járôrözés és az igazoltatások 
feladatát.

1957 elején a kormány megszervezte a munkásôrséget. Ez a pártnak 
alárendelt fegyveres testület volt, körülbelül 60 ezres létszámmal. A szür-
ke egyenruhás és géppisztolyokkal felszerelt munkásôregységek nagyobb 
rendezvényeken rendfenntartó feladatokat láttak el, de létrehozásuk fô 
célja a tömegek megfélemlítése volt. Hivatalosan is a párt magánhadsere-
gének minôsült. Aki a munkásôrségben szolgált (nôi munkásôrök is vol-
tak), munka- és szabadidejének egy részében fegyveres kiképzéseken, 
gyakorlatokon vett részt. Cserébe különbözô kiváltságokban részesült, 
például lakáskiutalásban, munkahelyi elôléptetésben, ingyenes üdülés-
ben, telefonkiutalásban stb. (A Kádár-rendszert szinte a legvégéig kró-
nikus telefonhiány jellemezte. Mobiltelefon még nem létezett, vezetékes 
telefonra éveket, sôt inkább évtizedeket [!] kellett várni.) 

A munkásôrséget elsôsorban egy újabb forradalom megelôzésére vagy 
leverésére hozták létre, de a munkásôrök éles bevetésen sohasem voltak. 
Fegyvereiket csak gyakorlatozásra vagy díszszemlékre használták. Szere-
pük szerencsére kimerült fenyegetô jelenlétükben. Segítségük az árvízvé-
delemben, a katasztrófaelhárításban viszont hasznára vált az országnak.

A megtorlás

Kádárék számára decemberre világossá vált, hogy az ellenállást csak 
erôszakkal képesek felszámolni. Megkezdôdtek a letartóztatások és a 
sortüzek. Vidéki nagyvárosokban, Salgótarjánban, Miskolcon, Egerben 
több mint száz tüntetôt géppuskáztak le. Bevezették a rögtönítélô bírás-
kodást (statáriumot), a halálbüntetést kiterjesztették a sztrájkra és a 
sztrájkra való felbujtásra is. (Sztrájkkal próbálkozni is tilos volt a Ká-
dár-rendszer egész idôszakában.) 

A munkásôrök felvonulása 1957 tavaszán •Mi jelzi, hogy elsôsorban nem rendfenntar-
tó, hanem elnyomó szervezetrôl van szó?

Munkásôrök eskütétele 

• A telefonhiányt a Kádár-rendszer 
évtizedei alatt anyagi okokkal indo-
kolták. Sokkal valószínûbb azonban, 
hogy a hatalom félt attól, hogy széles 
néptömegek telefonnal rendelkezzenek. 
Vajon miért?
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Idôközben az MSZMP vezetése ellenforradalomnak minôsítette a 
forradalmat. A következô években több mint 300 embert végeztek ki, 
és körülbelül 20 ezer embert börtönöztek be. (Haynau rémuralmának 
nagyjából 120 ember esett áldozatul.) Csaknem 200 ezren hagyták el 
az országot, a többség örökre.

A megtorlások elsôsorban azokat sújtották, akik aktívan részt vet-
tek a forradalomban. Többnyire fi atal munkások és tanulók voltak (ipari 
tanulók, középiskolások, egyetemisták). Ôk a híres „pesti srácok”. Ha 
a forradalom idején életüket kockára téve fegyvert is fogtak a szabad-
ságért, akkor általában halál várt rájuk. 

A Kádár-kormány 1956 végére – tömeggyilkosságoktól sem visszari-
adva – megtörte a magyar társadalom ellenállását. 

1957. március elején kézzel írt falragaszokon és szóbeszéd útján új 
jelszó terjedt az országban. „Márciusban újra kezdjük!”, röviden: MUK! 
A forradalom újrakezdése azonban csak ábránd maradt. A hatalom óri-
ási készültséggel várta március 15-ét. Országszerte több száz embert 
vettek ôrizetbe, és a kormány – korábbi ígéretével ellentétben – a nem-
zeti ünnepet ismét munkanappá nyilvánította. 8  

Az emberek beletörôdtek a szabadságharc vereségébe, esélytelennek 
látták az ellenállást. Ezt mutatja, hogy már 1957. május elsején körül-
belül százezren vettek részt az ünnepi nagygyûlésen Budapesten, a 
Hôsök terén. A fô szónok Kádár János volt. Fokozatosan nôni kezdett 
az MSZMP taglétszáma is. Ez arra utal, hogy a lakosság egyre inkább 
tartósnak ítélte Kádár rendszerét, s megpróbált annak keretei között 
boldogulni.

A megtorlások elôl sokan külföldre menekültek. Volt, aki a jobb élet reményében hagy-
ta el az országot 

            Összefoglaló kérdések A megtorlás

1.    Miért vált reménytelenné a szabad-
ságharcosok küzdelme a „Forgószél” 
megindulása után?

2.  Miért nem tekinthetô törvényesnek a 
Kádár-kormány?

3.  Miért nem mondott le Nagy Imre a 
miniszterelnökségrôl? Mi lett a sorsa?

4.  Kik voltak a pufajkások? Milyen cél-
lal hozták létre a munkásôrséget?

5.  Miért volt esélytelen a MUK! terve?
6.  Mi utalt arra, hogy a Kádár-rendszer 

egyre szilárdabbá válik? 

Forgószél hadmûvelet → a szovjet hadsereg gyorsan és kíméletlenül 
elfojtja a szabadságharcot. Szórványos ellenállás.

Hivatalba lép a Moszkvában kijelölt Kádár-kormány.
Nagy Imre és társai elrablása. Kivégzés: 1958. június 16.
Ellenállás: sztrájkok, tüntetések, munkástanácsok ← statárium.
Kormányhû fegyveres testületek megszervezése (pufajkások, 

munkásôrség).
Megtorlás: körülbelül 300 kivégzés, 20 ezer ember bebörtönzése.
Elfogadás: a társadalom többsége tartósnak ítélte a Kádár-rendszert. 

• Ki volt Haynau? (Hatodikos tan-
könyv, 42. lecke.)

• A Kádár-korszakban március 15. 
végig munkanap maradt (egyedül az 
iskolákban volt ekkor szünnap). Vajon 
miért félt a hatalom ennyire ettôl az 
ünneptôl? 

8  Kádár helyettese (Marosán György) ezt 
mondta március 15-e elôtt: „Az ellenforra-
dalom még mindig remél. Vannak, akik arról 
beszélnek, hogy márciusban újra kezdik. De 
tessék vigyázni, mert márciusban mi is ott 
leszünk! Tessék tudomásul venni, hogy ott 
lesz karhatalmunk is – puskával, s ha szük-
ség lesz rá, fel fogjuk fegyverezni a magyar 
munkásosztályt. Nem fogjuk fegyver nélkül 
hagyni a kommunistákat és a munkásosz-
tály színe-javát. És akkor tisztelt fasiszták és 
ellenforradalmárok, lehet kezdeni.” • Miben 
téved Marosán a munkásosztállyal kapcso-
latban? Kiket nem említ, amikor a fegyveres 
fellépéssel fenyeget?  
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OLVASMÁNY
Nagy Imre (1896–1958)       
Szegényparaszti családból származott. Édesapja uradalmi cseléd, majd 
szerelômunkás volt, édesanyja cselédlány. Kaposvárott tanult, majd gép-
lakatos lett. Az elsô világháborúban a Monarchia katonájaként szolgált az 
orosz fronton.

Az 1920-as években belépett a magyar kommunista pártba. 1930-tól 
a világháború végéig a Szovjetunióban élt, a Kominternben és a moszk-
vai rádió magyar nyelvû stúdiójában dolgozott. A háború végén a magyar 
kommunisták elsô csoportjával tért haza. Az Ideiglenes Kormány tagja-
ként földmûvelésügyi miniszter volt, ô hirdette ki a földosztásról szóló ren-
deletet (1945). Az ötvenes években különbözô vezetô tisztségeket töltött 
be a pártban (MDP), közben a gödöllôi Agráregyetemen (ma Szent István 
Egyetem) tanított és annak vezetôje volt.

• Mi volt a Komintern? (Hetedikes tankönyv, 153. oldal.)

Elsô miniszterelnöksége (1953–1955) során több reformot vezetett be, 
amelyekkel igyekezett javítani a lakosság életkörülményein és enyhíteni 
a diktatúra keménységén (11. lecke). Rákosi ugyan elérte leváltását, de a 
párton belüli reformerek köré szervezôdtek. Az 1956-os forradalom kezde-
tén a nép követelésére nevezték ki miniszterelnökké (12. és 13. lecke). A 
forradalom és szabadságharc leverése után nem volt hajlandó lemondani a 
miniszterelnökségrôl és elismerni a Kádár-kormányt. Ezért 1958-ban, kon-
cepciós perben halálra ítélték és kivégezték. 

Holttestét elôször a kivégzés helyszínén, a Kozma utcai Kisfogház ud-
varán temették el, majd 1961-ben átszállították a Rákoskeresztúri új köz-
temetô 301-es parcellájába, egy jeltelen sírba. Ide került, szintén jeltelen 
sírba a forradalom után kivégzettek többsége is. (Kilétét annyira titkolták, 
hogy a temetôi nyilvántartásba Borbíró Piroska néven írták be.) 

Nagy Imre hamvait 1989-ben exhumálták*, és 1989. június 16-án ün-
nepélyes keretek között temették el. 

• Nagy Imre nevéhez fûzôdik a „szocializmus építésében való új szakasz” 
meghirdetése. Mikor kezdôdött ez? Mi volt a lényege?
• Miért álltak le az „új szakasz” reformjai? Mi történt ekkor Nagy Imrével?
• Mi volt a szerepe Nagy Imrének 1956. október 23-án?
• Milyen intézkedései voltak második miniszterelnöksége idején, 1956. októ-
ber 24. és november 4. között?
• Hol tartózkodott a november 4. utáni hetekben?

Nagy Imre miniszterelnök a Paris Match [pári 
mács] címoldalán. A cím fordítása: Forradal-
mak a kommunista világban

• Miért ítélték halálra, és miért nem kért 
kegyelmet?
@ Nézz utána – például a világhálón –, 
hogy miért szimbolikus helyszín a 301-es 
parcella!
• Készítsd el az eddig tanultak és önálló 
kutatás segítségével Nagy Imre pályaképét, 
esetleg számítógépes prezentáció formájá-
ban! Törekedj minél teljesebb bemutatás-
ra! A forrásanyagok (képek, szövegek, vi-
deók stb.) gyûjtéséhez használd segítségül 
az iskolai könyvtárat és a világhálót!

1989. június 16. Tisztelgés Nagy Imre koporsója elôtt a 301-es parcellában a Rákoske-
resztúri új köztemetôben. Több tízezer ember vett részt az 1956-os forradalom után 
kivégzett Nagy Imre volt miniszterelnök és négy mártírtársa: Gimes Miklós, Losonczy 
Géza, Maléter Pál és Szilágyi József temetésén 
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OLVASMÁNY

A Forgószél hadmûvelet        
1956. november 4-én, pár perccel nyolc óra elôtt Háy Gyula író és felesége 
az Írószövetség nevében magyarul, angolul, németül és oroszul szólt a 
világ közvéleményéhez a rádióban: „A világ minden írójához, tudósához, 
minden írószövetséghez, akadémiájához, tudományos egyesületéhez, a 
szellemi élet vezetôihez fordulunk segítségért. Kevés az idô! A tényeket 
ismeritek, nem kell ismertetni. Segítsetek Magyarországon! Segítsetek a 
magyar írókon, tudósokon, munkásokon, parasztokon, értelmiségi dolgo-
zókon! Segítsetek! Segítsetek! Segítsetek!” Ezek voltak az utolsó szavak a 
Szabad Kossuth Rádióban. (Háy Gyulát 1957-ben hatévi börtönre ítélték, 
1960-ban szabadult.)

Hruscsov a Forgószél hadmûvelettel gyors gyôzelemre számított, de a 
szabadságharcosok kezdetleges fegyverei ellenére a harcok országszerte 
körülbelül tíz napig tartottak. Az egyszerû kézifegyverek mellett a felkelôk 
kevés korszerû fegyverrel is rendelkeztek, Csepelen a honvédek például két 
szovjet repülôgépet is le tudtak lôni. 

A páratlan ellenállás oka a hôsies honvédelem és a végsô elkeseredés 
mellett az a remény volt, hogy a Nyugat be fog avatkozni: meghátrálásra 
kényszeríti a szovjet hadsereget, legalábbis kemény diplomáciai fellépéssel. 
A Szabad Európa Rádió a végsôkig való kitartásra szólította fel a harcolókat. 
Olyan hamis hírek terjengtek, hogy Ausztriában, a határ mellett bevetésre 
kész ENSZ-csapatokat vonnak össze; álcázó színként már fehérre is fes-
tették a harckocsikat a téli hadjárathoz. Mindez hiú reménynek bizonyult. 

A szovjetek nemcsak komolyabb fegyvereket vetettek be, mint a forra-
dalom elsô napjaiban, de más csapatokat is. A katonák jó része a Szovjet-
unió ázsiai térségeibôl származott, és ôk még tájékozatlanabbak voltak, 
mint az elsô támadási hullám katonái. Nem egy katona tette fel a harcok 
elülte után a kérdést: A fôvárost kettészelô folyó ugye a Szuezi-csator-
na? Mások Berlint emlegették, meg a „fasisztákat”, akiket megint – miként 
1945-ben – meg kellett rendszabályozni.

Az 1956-os forradalom véres leverése miatt a világon úrrá lett meg-
döbbenésre jellemzô Alberto Moravia olasz író javaslata. Eszerint a világ 
összes fôvárosában azt az utcát, ahol a szovjet nagykövetség található, 
nevezzék el A legyilkolt magyarok utcájának.

• Mit olvastunk korábban Háy Gyulától? 
(62. oldal)
• Nem véletlen, hogy néhány orosz kato-
na a Szuezi-csatornára gondolt. Miért?
• Mi a véleményed, vajon miért távoli 
(ázsiai) térségbôl idevezényelt katonákat 
vetettek be a szabadságharc vérbefojtá-
sára?

Részlet a Valóság 1956. november 4-i számának címoldalából 

A Valóság 1956. november 4-i számának 
címoldala• Olvasd le a képrôl, hogy melyik 
évben adták ki az újság elsô számát! Tudod-e, 
kitôl származik az újság címe melletti idézet: 
„A néppel tûzön-vízen át”?
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20.  A Kádár-rendszer elsô évei
A szovjet típusú szocialista országok története Sztálin halálától 

a szovjet rendszer összeomlásáig folyamatos huzavona volt 
a reformerôk és a diktatúrát változatlan formában fenntartani 

akaró „keményvonalas” kommunisták között. Ami 1956-ban 
bizonyossá vált: a demokratikus többpártrendszer bevezetéséig 

még sok idônek kell eltelnie.

A forradalom nemzetközi visszhangja

A magyar forradalom híre lelkesedéssel töltötte el a nyugati világot. Bi-
zakodva, reménykedve fi gyelték az eseményeket a szovjet uralom alatt 
élô európai népek is. A nyugati hatalmak – elsôsorban az Egyesült Ál-
lamok – nagyhatalmi politikájában viszont nem következett be lényegi 
változás, csak nyilatkozatokban ítélték el a szovjet agressziót. A forra-
dalom és szabadságharc alatt Magyarországon terjedô hírek a nyugati 
katonai segítségrôl teljesen megalapozatlanok voltak, nem is lehettek 
egyebek. A NATO egy kicsiny ország szabadságáért nem kockáztatott egy 
újabb világháborút a nukleáris fegyverek árnyékában.

A forradalom eltiprása és a brutális megtorlás megdöbbentette a vi-
lágot. 1956 novemberében az ENSZ napirendjére tûzte a „magyar kér-
dést”. Az Egyesült Államok javaslatára öttagú küldöttséget bíztak meg 
a magyarországi események vizsgálatával. A küldöttség tagjait a Ká-
dár-kormány nem engedte be az országba. A bizottság így csak a nyu-
gatra emigrált tanúk meghallgatásával vizsgálódhatott. 1957 nyarán az 
ENSZ Közgyûlés elfogadta a bizottság jelentését. Ebben egyértelmûen 
elítélték a szovjet intervenciót. A jelentés a forradalom okaként a magyar 
nép jogos szabadságvágyát jelölte meg. 1   

Az egypártrendszer visszaállítása

A pártállam visszaállításának és fenntartásának legfôbb biztosítéka a 
szovjet hadsereg magyarországi jelenléte volt. Külön szerzôdésben rög-
zítették a szovjet csapatok további „ideiglenes” itt-tartózkodását. 2   

A vezetôk – Kádár Jánossal az élen – legfontosabb feladatuknak az 
MDP utódpártjának, az MSZMP-nek az újjászervezését, megerôsítését 
tartották. A párt ismét uralta az államélet minden területét, és nyo-
masztóan ránehezedett az emberek hétköznapjaira is. 3   

1  Az ENSZ-bizottság jelentése szerint Ma-
gyarországon népforradalom zajlott le, és a 
szovjet beavatkozás törvénytelen volt: „[…] 
az ellenforradalmat a szovjet fegyveres erôk 
hajtották végre, amennyiben nyeregbe ültet-
ték Kádárt és társait ama kormány ellenében, 
amely a magyar nép túlnyomó többségének 
bizalmát élvezte.”

A magyar kérdéssel foglalkozó ENSZ-bi-
zottság tolmácsának (Héderváry Klára) visz-
szaemlékezése: „A tanúk magyarul tettek 
vallomást, ezt magnóra vettük […]. Több-
ségük kérte az anonimitást [névtelenséget], 
hogy a jegyzôkönyvekben ne szerepeljen a 
nevük. Jogosan. Török István például 1958-
ban hazatért, koholt váddal letartóztatták, 
majd kivégezték.”

A Közgyûlés évrôl évre foglalkozott a 
„magyar kérdéssel”. 1962 decemberében, a 
készülô általános politikai amnesztia hírére 
vették le az ENSZ napirendjérôl.
• Nézz utána, hogy mikor vették föl Magyaror-
szágot az ENSZ-be!

2  A szovjet hadsereg magyarországi je-
lenlétének mindig volt valami „jogszerû” 
alapja, valójában: ürügye. A második világ-
háború után – a békekötésig – nemzetközi-
leg elismert megszálló haderô volt. A párizsi 
békeszerzôdések megkötése után a szovjet 
csapatok Magyarországon tartózkodásának 
hivatalos indoka az volt, hogy így biztosít-
ják a haderô utánpótlási és ellátási vonalait 
Ausztria felé. Ausztria függetlenné válása 
után a Varsói Szerzôdés értelmében állo-
másozott hazánkban „ideiglenesen” szovjet 
haderô.
• Mikor kötötték meg a párizsi békét?
• Mikor hozták létre a Varsói Szerzôdést?

3  Akit a párt „ellenségnek” tekintett, annak nehéz volt boldogulnia az életben. 
Ilyenek voltak például a forradalomban szerepet vállalók és családtagjaik. A csa-
ládfôt letartóztatták. Általában éjszaka rendôrök vagy pufajkások jöttek, házkuta-
tást tartottak. A gyerekek felriadtak álmukból. Egyikük így emlékezik az édesapjára: 
„A szobaablakban borotválkozott, be volt pamacsolva az arca, amikor jöttek érte a 
rendôrök. Megmosdott, felöltözött, elköszönt tôlünk, elment. Nem is ellenkezett. 
Nem láttuk utána soha többé.”

A letartóztatással új fejezet kezdôdött a családok életében. Az anyákra – és a 
nagyobb gyerekekre – szakadt a család eltartásának teljes terhe. Az anyát sokszor 
elbocsátották munkahelyérôl. Egy ’56-os elítélt feleségének majdnem lehetetlen 
volt munkát kapnia, legfeljebb takarítónôként vagy napszámosként helyezkedhe-
tett el. Ott is gyakran éreztették vele: ô más, mint a többiek. 

A kisebb gyerekek nehezen dolgozták fel azt a terhet, amit a „kettôs nevelés” 
jelentett. Az iskolában, a propagandában állandóan azt hallották, hogy 1956-ban 
ellenforradalom zajlott le, amelyben bûnözôk vettek részt. Sok szülô fi gyelmez-
tette is gyermekét: „nem kell mindent elhinni, amit az iskolában mondanak”. A 
forradalmat követô öt-hat évben az „ellenforradalmár” gyereke megbélyegzett lett, 
nem lehetett sem úttörô, sem KISZ-tag.

• Ki az „emigráns”? (Segít a hetedikes 
tankönyv kislexikona.)
• Mondj korábban tanult példát arra, 
hogy az ENSZ katonai erôvel akadá-
lyozta meg a kommunista terjeszke-
dést! (4. lecke.) Vajon hazánk esetében 
miért nem tette ezt?

• Mikor szüntették meg hazánkban a 
többpártrendszert? Mikor alakulhatott 
– egy rövid idôre – ismét több párt?
• Mikor alakult meg a Magyar Dol-
gozók Pártjának (tehát a kommunista 
pártnak) utódpártja, a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt (MSZMP)? Ki volt a 
vezetôje?
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Látszat szerint mûködött a hatalommegosztás 
elve: elvileg az országgyûlés volt a legfôbb törvényhozó 
és a kormány a legfôbb végrehajtó szerv. A négyévente 
tartott választásokon azonban csak olyan jelöltre le-
hetett szavazni, akit az MSZMP támogatott. 4   5   Az 
országgyûlés hatalmának jelentéktelenségét mutatja, 
hogy évente csak kétszer-háromszor ült össze, pár 
napra. Feladata szinte pusztán arra korlátozódott, 
hogy az ülésszakok között hozott döntéseket (az úgy-
nevezett „törvényerejû rendeleteket”) elfogadja, tör-
vényesítse. 

Valójában mindenben az MSZMP vezetése, s ezen 
belül is a legfôbb vezetô testület, a Politikai Bizott-
ság döntött. A pártvezetés tagjai töltötték be a leg-
fôbb parlamenti, kormányzati és egyéb tisztségeket, 
így mindenütt – a pártfegyelemnek megfelelôen – az 
MSZMP politikáját képviselték. 6   

A minisztériumok és a sajtó pártirányítás alatt állt. 
A gazdaság minden területén – a tervezéstôl az árakig és bérekig – 
a pártvezetés döntött a fontos kérdésekben. A helyi önkormányzati 
szerveket (ekkor tanácsoknak nevezték ezeket) a párt megfelelô szervei 
irányították. 

Ugyanakkor Kádár János sokat fi nomított elôdeinek (Rákosi, Gerô) 
módszerein. 7   8   A legszembetûnôbb különbség az volt, hogy Kádár 
iszonyodott a személyi kultusztól. Hazánk volt az egyetlen álszocia-
lista ország, ahol a középületekben nem tették ki a falra a párt vezetô-
jének képét. 9   

• Több alkalommal tanultunk a hatalom megosztásának elvérôl. (Tehát 
az államhatalom ágainak szétválasztásáról.) Elôször hatodik osztályban, 
a tankönyv 17. leckéjében. Miért nem érvényesült a hatalom megosztása 
a (Rákosi- és) Kádár-rendszerben? 

4  Az egypártrendszert igyekezett „szépí-
teni” a Hazafi as Népfront. Az 1954–1990 
között mûködô társadalmi szervezet célja 
„a magyar társadalom valamennyi rétegének 
összefogása” volt. Aki nem volt az MSZMP 
tagja, az a Hazafi as Népfront keretein belül 
végezhetett közéleti-politikai tevékenysé-
get. Természetesen a Hazafi as Népfrontot 
is az MSZMP irányította. 1985-ig csak az a 
jelölt indulhatott a választásokon, aki elfo-
gadta a Hazafi as Népfront programját.

5  Korabeli viccek:
– Miért van több szavazófülke a budapesti 
választóhelyiségekben?
– Hogy legalább lehessen valamik között 
választani.
                                   *
– Miért van szesztilalom a választások 
alatt?
– Nehogy valaki egy párt helyett kettôt lás-
son.

6  Korabeli vicc:
– Hogyan fejezôdtek be régen a mesék?
– ?
– „Aki nem hiszi, járjon utána!”
– És hogy fejezôdnek be ma?
– ?
– „Aki nem hiszi, annak utánajárunk.”
• Magyarázd meg a poént!

7  Kádár az MSZMP egyik kongresszusán 
adta ki késôbb nemzetközileg is híressé 
vált jelszavát: „Aki nincs ellenünk, az ve-
lünk van.” Ezzel jelezte, hogy a párt szakít 
a proletárdiktatúra hagyományos értelme-
zésével, és megengedôbb politikát követ.

8  Kádár János 1961-ben a Hazafi as Népfront Országos Tanácsának ülésén tar-
tott beszédébôl: „Azt mondják a nyugati publicisták – mert ôk is böködnek min-
ket, s ez nem is baj, mert mi úgy vesszük ôket, mint ingyen munkatársakat, aki-
ket az imperializmus fi zet (derültség), hogy folyton keresgéljék a kommunisták 
hibáit – nos, most ôk azt mondják: ezek a Kádárék rendkívül ravaszak, mindenkit 
be akarnak csapni. Mert Rákosiék azt mondták régen: aki nincs velünk, az elle-
nünk van; ezek a Kádárék most azt mondják, hogy aki nincs ellenünk, az velünk 
van. (Derültség.)”
• Figyeld meg a politikus stílusát! Hogyan jellemeznéd?

9  Kádár János egyetlen – mai szemmel luxusnak tekinthetô – kedvtelése a va-
dászat volt. Egyszerû, puritán életet élt, s ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
személyét a hatvanas évektôl kezdve egyre inkább elfogadta a közvélemény. Át-
lagosnál alig nagyobb háromszobás családi házban lakott, itt esténként olva-
sott, sakkozott vagy kártyázott. Sakkozni nagyon szeretett! A hízelgést nemcsak 
nem igényelte, de határozottan elutasította. Ugyanebben az idôben a bolgár 
vezetônek (Todor Zsivkov) hatalmas szobra állt szülôfalujában, Tito hollywoo-
di fi lmcsillaghoz hasonlóan töltötte szabad idejét egy adriai-tengeri szigeten, a 
gátlástalan román diktátor (Ceauşescu) saját születésnapjából nemzeti ünnepet 
csinált, és isteneknek kijáró hódolatot követelt meg magának.
• Ki volt Tito?

Kádár az étkezésben is az egyszerûséget kedvelte. Keveset evett. Nagyon sze-
rette a káposztás tésztát, a krumplilevest, a rántottát, a lágy tojást. A Kádárék-
nál házvezetônôként dolgozó Cs. Erzsébet (Böske) visszaemlékezésébôl tudjuk, 
hogy a „Fônök” valósággal odavolt a zsíros kenyérért – ahogy ô nevezte: zsíros-
deszkáért. „Azért még éjjel is felkelt. Egy szelet zsíros kenyeret többre becsült, 
mint akármit.”

Kádár egy MSZMP-kongresszuson • Kinek 
az arcképe látható a falon?
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Ifjúsági szervezetek

Az ifjúság „szocialista nevelésére” létrehozták a KISZ-t (Kommunista 
Ifjúsági Szövetség). Ebbe az MSZMP által irányított ifjúsági szerve-
zetbe a hatvanas–hetvenes években igencsak ajánlatos volt belépni. 
Továbbtanuláshoz (pl. egyetemen), útlevélkérelem beadásához a helyi 
KISZ-titkár ajánlása is kellett. A középiskolákban és egyetemeken ta-
nulók döntô többsége tagja volt a szervezetnek. A dolgozó fi atalok kö-
zül lényegesen kevesebben voltak KISZ-tagok: arányuk az összlétszám 
harmadát sem érte el.

• Magyarázd meg, hogy középiskolákban, egyetemeken miért volt sokkal 
magasabb a KISZ-tagok aránya, mint például a gyárakban dolgozó fi a-
talok között!

A gyermekkorúakat a KISZ-hez hasonló szellemben tevékenykedô út-
törômozgalom fogta össze. Ezt a világháború után hozták létre általá-
nos iskolás korú gyerekeknek, hogy felváltsák vele a „klerikális reakció*” 
szellemében mûködô cserkészmozgalmat. (A cserkészszövetség tagja 
ateista nem lehetett. Valamilyen: tehát katolikus, protestáns vagy zsi-
dó vallást követnie kellett.) Miután a cserkészmozgalom az ideiglenesség 
éveiben ismét fellendült, 1948-ban „egyesítették” az úttörômozgalom-
mal, magyarul: betiltották.

@ Kit nevezünk ateistának? (Nézd meg az „ateizmus” szó jelentését a 
Magyar értelmezô kéziszótárban vagy a világhálón!) 
• Mi volt a Magyar Cserkészszövetség? (Segít a hetedikes tankönyv 35. 
leckéje.)

Az úttörômozgalom igyekezett a gyerekek szabadidejét lekötni. Minden 
iskolában úttörôcsapat alakult (ez gyakorlatilag az összes tanulót jelentet-
te), az osztályokban ôrsöket és rajokat alakítottak, a „pajtások” vezetôket 
választottak. A sok felesleges, sôt nevetséges külsôség mellett (sorakozó, 
tisztelgés, vörös nyakkendô stb.) az érdekes és hasznos programok inkább 
vonzóvá, mint taszítóvá tették az úttörômozgalmat a gyerekek számá-
ra. Egy-két kötelezô „szertartást” leszámítva, szabadon szerveztek iskolai 
klubdélutánokat, kirándulásokat, nyári táborokat a 6–14 éveseknek. (A 
mozgalmon belül a 6–10 éveseket kisdobosoknak nevezték.)

• Kérd meg idôsebb rokonaidat (például nagyszüleidet), hogy meséljenek 
korabeli úttörôélményeikrôl! Összegezd elbeszélésüket pár mondatban: in-
kább kellemes vagy kellemetlen élményekrôl számolnak be?

KISZ-tagok felvonulása 1964. május elsején • Figyeld meg az öltözetüket és a díszlete-
ket! Mit fejez ki az emblémán levô két évszám?

úttörôk táborozás közben • Melyik volt a 
magyar ifjúságot tömörítô legismertebb szerve-
zet a Horthy-korszakban? (Hetedikes tankönyv, 
35. lecke.)

Az úttörôk egyenruhája 

Kádár János a csillebérci úttörô Nagytáborba 
látogatott (korabeli propagandakép)• A tá-
borban nyaraló úttörôk vörös nyakkendôt kö-
töttek vendégük nyakába is. Mit fejezett ki ez 
a cselekedet?
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A lelkes pedagógusok és az „ifi vezetôk” (általános iskolásnál idôsebb 
ifjak, általában KISZ-tagok) többnyire nem vették komolyan az úttörô-
mozgalom politikai jellegét, és a hatvanas években egyre enyhébbé váló 
diktatúra kevésbé is várta el ezt tôlük. 

A szabad paraszti gazdálkodás vége

• Miért nem tekinthetôk valóságos szövetkezetnek a szovjet mintájú ter-
melôszövetkezetek? (Segít a hetedikes tankönyv 124. oldala.) 
• A Rákosi-korban a magyar parasztság körülbelül hányadrészét sikerült 
a hatalomnak termelôszövetkezetekbe kényszeríteni?

Az ötvenes-hatvanas évek fordulóján ismét megindult a termelôszö-
vetkezetek szervezése. A parasztság az „új szakasz” és a forrada-
lom idején még reménykedett szabad földbirtokának megtartásában, 
azonban a forradalom leverése után már nem bízott többé ebben. 
A kormány (tehát a párt) agitátorokat küldött a falvakba, hogy meg-
gyôzzék a parasztokat arról, érdemes belépni a téeszekbe. Az agitáto-

Egy termelôszövetkezet kapuja 

úttörôk a Köztársaság téren, május 1-jei ünnepségen • Olvasd el a tábla feliratát!Egy úttörôdal kottája @ Keressetek az interne-
ten úttörôdalokat, indulókat, és hallgassátok 
meg néhányat ezekbôl! 

Gépállomás. A gépállomások látták el mezô-
gazdasági gépekkel (traktorokkal, kombáj-
nokkal) a termelôszövetkezeteket. Így nem 
kellett a téeszeknek külön-külön gépeket 
beszerezni, a gépek számára telephelyet 
építeni és szerelôket biztosítani. A gépállo-
mások az 1960-as évek végére megszûntek, 
gépeiket a téeszek vették át
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10 A földjeiktôl, szerszámaiktól, s különö-
sen az állataiktól gyakran könnyezve meg-
váló parasztok dalocskája volt (a „Zöldre 
van a rácsos kapu festve” dallamára):
„Nem gyôztük az angolokat várni, várni
Be kellett a be kellett a téeszcsébe állni.”
(A téeszcsé a termelôszövetkezetek akkori 
közkeletû elnevezése.)

rok egyaránt éltek a rábeszélés, az erôs lélektani nyomás eszközével, 
sôt néha erôszakhoz is folyamodtak. (Például a parasztgazdát nem en-
gedték ki egy zárt szobából, amíg alá nem írta a belépési nyilatkozatot.) 
A saját tulajdonú föld elveszítésének gondolata sok egyéni tragédiához, 
sôt öngyilkossághoz is vezetett. A kormány – hogy felgyorsítsa a folya-
matot – megemelte a gazdagabb parasztok adóját, miközben a téesze-
két csökkentette és bevezette a téesztagok nyugdíját. 

• Milyen könnyebbségeket jelentett az „új szakasz” a parasztság számá-
ra? Kinek a nevéhez fûzôdik ez a politika? (11. lecke.)

A hatvanas évek elejére a parasztság döntô többségét sikerült szov-
jet mintájú termelôszövetkezetekbe kényszeríteni. (Az ország szántó-
területének 90%-a ekkorra a „szocialista szektorhoz” tartozott.) Kádár 
idején így befejezôdött a mezôgazdaság kollektivizálása, ám sokkal kevés-
bé erôszakos módon, mint ahogyan Rákosi korában tették. 10  

A konszolidációt segítette az is, hogy nem állították vissza a gyûlölt 
terménybeszolgáltatási rendszert. Ez azt jelentette, hogy a parasztság 
– az adó megfi zetése után – terményeit szabadon eladhatta. A kor-
mányzat igyekezett megnyerni a belépésnek a jól gazdálkodó, nagyobb 
földbirtokú parasztokat, akiknek tekintélyük volt a falvakban. Sok he-
lyen azután ôket választották meg a téeszek vezetôivé (téeszelnök). 

• Hogyan nevezték a gazdagparasztokat a Rákosi-korszakban, és hogyan 
bántak velük?

A háztáji

A parasztságnak engedélyezték a „háztáji” gazdálkodást, tehát azt, 
hogy a „közösbe adott” földjébôl pár holdon egyénileg gazdálkodjon. 
(A téeszbe föld nélkül belépôk a közösbôl kaptak háztájit.) A saját tu-
lajdonú földön saját haszonra, kötelezô beszolgáltatás nélkül termelô 
parasztságnak természetesen jelentôsen nôtt a termelési kedve. A 
szántóföldi termelés mellett a parasztság – és a faluról városba ingázó* 
ipari munkásság is – a háza körüli kiskertben folytatott termeléssel és 
állattartással egészíthette ki a jövedelmét. 

Elsôsorban a háztáji gazdálkodásnak köszönhetô, hogy Magyar-
országot elkerülték az álszocialista államokat idônként sújtó élelmi-
szerhiányok. 

A hatvanas évek elején, az MSZMP pártkongresszusán Kádár beje-
lentette, hogy a mezôgazdaság kollektivizálásának befejezésével „befe-
jezôdött a szocializmus alapjainak lerakása”, hazánk a „szocializmus 
teljes felépítésének korszakába lépett”. 11  

11 Kádár beszédet tart Csepelen:
– Mi még a szocializmust építjük, de 

gyerekeink a fejlett szocializmusban, uno-
káink pedig már a kommunizmusban fog-
nak élni…

Egy hang a tömegbôl:
– Úgy kell a kis huligánoknak!

„Gergely, elaludtál? Már megint elfelejted, 
hogy a háztájiban vagy?” (Karikatúra a Ludas 
Matyi címû vicclapból, 1962) • Értelmezd a 
karikatúrát és az asszony mondatát!

Összefoglaló kérdésekA Kádár-rendszer elsô évei

1.  Hogyan ítélte meg a Magyarországgal 
kapcsolatos szovjet politikát a szabad 
világ?

2.  Milyen eszközökkel tette formálissá az 
MSZMP az országgyûlés mûködését?

3.  Milyen ifjúsági szervezeteket hoztak 
létre? Hogyan értékelhetô ezek mûkö-
dése?

4.  Milyen okai voltak annak, hogy sike-
res volt a kollektivizálás?

5. Mi a háztáji gazdálkodás?

A szovjet agresszió nemzetközi elítélése.
Az egypártrendszer visszaállítása:

– a szovjet hadsereg állandó fenyegetô jelenléte;
–  látszatdemokrácia: országgyûlés és kormány, de minden fontos kér-

désben az MSZMP vezetése dönt; 
– ifjúsági szervezetek pártirányítás alatt: úttörômozgalom, KISZ.

A kollektivizálás sikeres befejezése → a szabad paraszti gazdálkodás vége.
Könnyebbség: a háztáji gazdálkodás engedélyezése.
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21.  A hatvanas-hetvenes évek 
Magyarországa

A hatvanas éveket tartják a Kádár-rendszer „jó tíz évének”. 
A „jó évtized” az ötvenes évek végén kezdôdött 

a megtorlások enyhülésével, és a hetvenes évek elsô felében 
beköszöntô újabb politikai-gazdasági válságok zárták le – 

így körülbelül 12-13 évig tartott.

Kitörés az külpolitikai elszigeteltségbôl

A forradalom utáni „rendcsinálás” és a parasztság térdre kényszerítése 
után Kádár fô célja a Nyugat elismerésének megszerzése volt. Magyar-
ország az 1956-os forradalom brutális leverése után nem lehetett az 
ENSZ teljes jogú tagja, a magyar delegáció mandátumának (azaz politi-
kai megbízatásának) elfogadását az évrôl évre megtartott szavazások-
tól tették függôvé. 

Kádár Magyarország teljes jogú ENSZ-tagságának helyreállításáért 
általános amnesztiát helyezett kilátásba a forradalom után még börtön-
ben sínylôdô politikai foglyok számára. Ennek eredményeképp az Egye-
sült Államok ENSZ-küldöttsége javasolta a magyar kérdésrôl (az 1956-
os forradalom utáni megtorlásról) szóló vita lezárását. A Közgyûlés a 
javaslatot – sok tartózkodás mellett – elfogadta. Így 1963 elején ha-
zánk ismét az ENSZ teljes jogú tagja lett.

Kádár – nagyjából – betartotta ígéretét. Ez év tavaszán közkegyelem-
ben részesültek a még börtönben lévô politikai foglyok. (Már korábban is 
voltak részleges amnesztiák a „kisebb bûnök” elkövetôire.) Azért csak 
„nagyjából”, mert az amnesztia nem terjedt ki azokra, akik részt vettek 
a fegyveres harcokban, hiszen az ellenük szóló fô vád: gyilkosság és 
összeesküvésben való részvétel volt. Így néhány száz forradalmár és 
szabadságharcos még börtönben maradt.

Gazdaság

A hatvanas években az MSZMP vezetôi – szovjet támogatással – olyan 
politikát folytattak, amely a létezô szocializmus (tehát a szovjet elnyo-
más alatt élô államokra jellemzô hatalmi és társadalmi berendezkedés) 
életképességét kívánta bizonyítani. 

A Kádár-rendszer vezetôi biztosították a lakosság számára a létbiz-
tonságot és az életszínvonal lassú, de állandó emelkedését. Cserébe 
viszont elvárták, hogy az emberek csendben, ellenzéki fellépések és 
sztrájkok nélkül végezzék a munkájukat. Ez a hatalom és a nép között 
létrejött „kimondatlan egyezség” alakította ki a szocializmus sajá-
tos, magyar modelljét, amelyet a többi álszocialista országnál maga-
sabb életszínvonal miatt Európa-szerte „gulyáskommunizmusnak” ne-
veztek. A „gulyáskommunizmushoz” azonban gulyás is kellett – tehát 
meg kellett teremteni az életszínvonal növekedésének gazdasági felté-
teleit. Amíg ez megvalósult, nagyjából sikeresen mûködött a Kádár-féle 
„kirakatpolitika”.

• Magyarázd meg a „gulyáskommunizmus” és „kirakatpolitika” kifeje-
zéseket!

A mezôgazdaságban nagyobb teret kapott az egyéni gazdálkodás (a 
háztáji), az iparban a kisipari termelés, ami – mint már említettük – ja-
vította a lakosság ellátását. 1   A téeszek ki tudták használni a nagyobb 
szántóterületen való gazdálkodás elônyeit (a gépek kihasználtsága nôtt), 

1  A nagy munkaráfordítással, szívvel-lélek-
kel megmûvelt háztáji földek nagy hasznot 
hoztak az egész ország számára. Nem vélet-
len: a parasztok itt érezhették igazán, hogy 
saját földjüket mûvelik, itt örülhettek fel-
hôtlenül minden darab zöldségnek és gyü-
mölcsnek. 1971-ben az ország megmûvelt 
földterületének 8-10%-a tartozott a ház-
táji gazdálkodásba, de innen származott a 
mezôgazdasági termelés több mint 20%-a.

Kádár János beszél az ENSZ közgyûlésén 
1960 októberében 
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az ipar pedig a mezôgazdaságban feleslegessé váló munkaerôt „szívta 
fel”, s emiatt fejlôdött. Az így elért gazdasági fejlôdés azonban gyorsan 
kifulladt, hiszen a földterület és az ipari munkaerô mennyisége sem 
nôtt tovább. Ezért a gazdaság (egyben persze a párt) vezetôi új gazda-
ságirányítási rendszert vezettek be. 2  

Új gazdasági mechanizmus

Az 1968-ban bevezetett gazdasági reform (az úgynevezett új gaz-
dasági mechanizmus) eredményeként lényegesen csökkentek a központi 
gazdasági kötöttségek: a vállalatok a termelésrôl és a bérekrôl szabadon 
dönthettek. Ettôl kezdve, bár készítettek ötéves terveket, azokban nem 
írták elô aprólékosan a vállalatok számára, hogy mit és mennyit ter-
meljenek. 

Eddig a fogyasztói árakat központilag állapították meg. A reform 
életbe lépése után az árak kialakításában is nagyobb teret kapott a 
piac szabályozó szerepe. A termékek körülbelül egyötödét forgalmaz-
ták szigorúan rögzített áron (pl. a kenyér, tej, liszt), a többi szabad áras 
lett (azaz az árukat a piac törvényei határozták meg). A piaci viszonyok 
részleges megjelenése (az ún. szocialista piacgazdaság) fejlesztette a 
gazdaságot. 3   

• Hogyan szabályozzák a termelést a piac követelményei? (Segít a hato-
dikos tankönyv 131. oldala.)

A munkabérek központi meghatározásán is lazítottak. Átlagbér-sza-
bályozás lépett életbe, tehát a vállalatoknak – elvileg – lehetôségük lett 
volna arra, hogy szabadon döntsék el, mely dolgozóiknak fi zetnek töb-
bet, és melyeknek kevesebbet (ezt nevezik differenciált bérezésnek). 
Valójában a teljesítmény alapján történô bérezés kevés helyen valósult 
meg. 

Infrastruktúra 

Infrastruktúrának nevezzük a gazdaság mûködését biztosító létesítmé-
nyek rendszerét (pl. út- és vasúthálózat, hírközlési eszközök). Hazánk 
– elsôsorban a nehézipar túlzott és értelmetlen fejlesztése miatt – az 
ötvenes években lemaradt az infrastruktúra fejlesztésében. 4  

• Miért erôltették a nehézipari beruházásokat a Rákosi-korban?

2  A hatvanas években gazdaságunk új erô-
források (föld, munkaerô, új üzemek építése) 
bevonásával (tehát extenzív módon) fej-
lôdött. Amikor ezek kimerültek, a fejlôdést 
csak a rendelkezésre álló erôforrások jobb 
hasznosításával (tehát intenzív módon) le-
hetett elérni. Ezért váltak szükségessé a gaz-
dasági reformok. 

3  A magyar mezôgazdaság a hetvenes évek 
végére megközelítette, sôt több szempont-
ból el is érte a világszínvonalat. A gabonafé-
lék termésátlaga 1980-ban 4790 kg volt hek-
táronként. Ebben az évben a világ országai 
átlagosan csak 2150, az Egyesült Államok 
3770 kg hektáronkénti termésátlagot ért 
el. Az európai országok közül mindössze 
három eredményei múlták felül a magyar-
országit. Az egy fôre jutó hústermelésben 
ekkor az élenjáró Dánia után Hollandiával 
osztoztunk a második helyen. 

4  1963. augusztus 20-án fejezôdött be 
hazánkban a falvak villamosítása. Ekkor kap-
csolták be a Szabolcs megyei Aporligetet 
az országos villamosenergia-hálózatba. To-
vábbra is árammal ellátatlan maradt viszont 
a tanyák többsége.

Kádár János a „jó évtizedben” 

A „kettes” metró átadása (1970. április) 
•Melyik az „egyes”? 
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A hetvenes években sokat javult helyzet. A gôzmozdonyokat felvál-
tották a dízel- és a villamos mozdonyok. A személygépkocsik száma a 
hetvenes években megnégyszerezôdött. A gépkocsiforgalom elkerülhe-
tetlenné tette a közúthálózat fejlesztését. Ekkor készült el – elsôként 
– teljes szélességében a Balatonhoz vezetô autópálya. A fôvárosi tömeg-
közlekedésben jelentôs eredménynek számított a földalattivonalak bôví-
tése. Ekkor adták át a budapesti metró (M2) elsô szakaszát.

• Mikor épült az elsô földalattivonal Budapesten? (Hetedikes tankönyv, 15. 
lecke.)
• Nézz utána, mettôl meddig utazhattál volna az M2-es metró 1970-ben 
átadott elsô szakaszán!

A hírközlésben továbbra is sereghajtóknak számítottunk. A leginkább 
ellátott Budapesten is csak a lakások egyharmadában volt telefon, vidé-
ken pedig még ennél is sokkal rosszabb volt helyzet. Az országban több 
százezer család várakozott telefonra, többnyire teljesen esélytelenül. 
(Ebben az idôben persze csak vezetékes telefonhálózat volt, a „mobil-
világ” még a legfejlettebb országokban is csak az 1980-as évek végén 
kezdôdött.)

A második gazdaság

A hatvanas évek a lakosság többsége számára az anyagi gyarapodás 
idôszaka. Ennek ára, hogy a második gazdaságban (háztájiban vagy má-
sodállásban) végzett munkára fordított idô csaknem elérte a fôfoglalkozá-
sú munka idôtartamának felét. Az emberek jó része kemény önkizsákmá-
nyolásra is hajlandó volt azért, hogy életminôsége közelítsen az irigyelt 
Nyugatéhoz. (Egy automata mosógépért 1985-ben az Egyesült Államok-
ban 50 órát kellett dolgozni, Magyarországon 407-et.) A hetvenes évek 
végén a dolgozók harmada-fele végzett rendszeresen munkaidôn túli 
munkát. Így biztosítani tudták életszínvonaluk szerény emelkedését, de 
keményen kizsákmányolták saját szellemi és fi zikai erejüket.

A jövedelmi különbségek nem voltak túlzottan jelentôsek, ugyan-
akkor a társadalomban a jövedelmek megoszlását – máig ható – tor-
zulás jellemezte. Egy jó szakmunkás többet keresett, mint egy átla-
gos értelmiségi. Sok kis üzlet tulajdonosa, például egy lángossütô, fó-
liasátras zöldségtermelô pedig mindkettejüket „lekörözte”. A párt- és 
állami vezetôk életszínvonalát pedig az ingyenes vagy kedvezményes 
juttatások tömege emelte arisztokratikus magasságokba. Az ingyenes 
üdülés és autóhasználat, a kedvezményes luxuslakás, a különleges 
(ma így mondanánk: VIP) áruellátás, a rengeteg személyes kiváltság 
az ötvenes évektôl kezdve kitermelt egy új elnyomó réteget: a párt-
arisztokráciát.

• Idézd fel, miért nem szerette Háy Gyula Kucsera elvtársat!

Telefon a ’60-as évekbôl – sokak álma. (A 
képen Bánki Zsuzsa színésznô.) • Mit 
gondolsz, a gazdasági okok mellett lehetett-e 
politikai oka annak, hogy a lakosság nehezen 
jutott telefonhoz?

Lángossütô pavilon a Balatonnál a ’70-es 
években • A Kádár-rendszer mely jellemzô 
vonását jelképezheti ez a kép?

            Összefoglaló kérdések A hatvanas-hetvenes évek Magyarországa 

1.  Mit jelent a teljes jogú ENSZ-tagság? 
Miért kapta vissza Magyarország a 
forradalom leverése után?

2.  Mi volt a „kimondatlan” egyezség 
Kádár és a nép között?

3.  Melyek voltak az új gazdasági me-
chanizmus fôbb elemei?

4.  Mit jelent a „második gazdaság”? 
Milyen szerepe volt az ország életé-
ben?

5.  Hasonlítsd össze az infrastruktúra 
fejlôdését a Rákosi- és Kádár-kor-
ban!

Külpolitikai konszolidáció → hazánk ismét teljes jogú ENSZ-tag. 
(Cserébe részleges amnesztia az „’56-osoknak”.)

A szocializmus sajátos magyar modellje:
→ lassú életszínvonal-emelkedés;
→ a lakosság nem politizál, nem lázadozik.

„Gulyáskommunizmus”.
új gazdasági mechanizmus → piaci 
elemek a gazdaságban → érezhetô gazdasági fellendülés.
A második gazdaság szerepe nô.
Fejlôdik az infrastruktúra. 
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Divatfotók a hatvanas évekbôl • Nézz utá-
na, hogy a hatvanas években milyen újságok-
ból tájékozódhattak a magyar nôk a divatról! 

Fiatalok a budai Ifjúsági Parkban

OLVASMÁNY

ÉLET HAZÁNKBAN A HATVANAS-HETVENES 
ÉVEKBEN        
A nôk munkába állása
A második világháború után hazánkban – és nem csak hazánkban – egyre 
gyorsuló ütemben növekedett a munkát vállaló, a családba második ke-
resôként belépô nôk aránya. A nôk kényszerû munkába állásával látszólag 
növekedett a családok életszínvonala, hiszen így két fi zetésbôl élhettek. A 
hatalom a nôk egyenjogúságának újabb vívmányaként népszerûsítette a 
nôk munkavállalását, holott a valóságos ok a jobb megélhetés kényszere 
volt. Az ötvenes évek elejétôl az állami propaganda folyamatosan azt a bu-
taságot sulykolta az emberek fejébe, hogy a nôk csak akkor lehetnek a társa-
dalom egyenrangú tagjai, ha gyárakban munkásként, gépállomásokon trak-
torosként vagy akár bányában (!) dolgoznak. A jelenségnek nagy ára volt: a 
kisgyerekek egyre nagyobb tömegeit vitték kényszerûségbôl már nemcsak 
óvodába (3 éves kortól), hanem bölcsôdébe (esetleg néhány hetes koruktól). 

Lényeges – és nagyon pozitív – változás volt viszont, hogy nagymérték-
ben emelkedett a nôk aránya az értelmiségieken belül. 1950 és 1990 kö-
zött több mint húszszorosára nôtt a diplomás nôk száma. Számos felsôfo-
kú végzettséghez kötött pálya (például a tanító, tanár, orvos) elnôiesedett. 

A család
A huszadik század közepén a magyar családokban még határozottan jelen 
volt a nemek szerinti munkamegosztás. A háztartási tevékenység szinte 
kivétel nélkül a nôk feladatai közé tartozott. A háztartási munkák nagy 
része ekkoriban nehéz fi zikai munka volt, fôként a mosás, a bevásárlás, a 
takarítás. A háztartások gépesítése nálunk csak a hatvanas években kezdô-
dött el. A keresô nôk többnyire szombat délután és vasárnap végezték a 
komolyabb háztartási munkákat. (Szombat délelôtt ekkor még munkába 
kellett járni, a szabad szombatot az 1980-as évek elején vezették be.) A 
háztartás vezetése a növekvô gépesítettség idôszakában is  elsôsorban a 
nôk feladata maradt, de a háztartási gépek ezt egyre inkább megkönnyítet-
ték. A férfi ak elsôsorban a „férfi as” jellegû munkákban vettek részt, mint 
a tûzrakás, vízhordás, kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák 
a lakás vagy ház körül. (A vezetékes vízhálózatba kötött lakások aránya 
1960-ban még csak 23% volt.)

Öltözködés
Az életmód jellegzetes mutatója az öltözködés. Az ötvenes években az 
egyéni ízlés és a divat nem számított e téren. Az állami ruhagyárak sok 
tízezer példányban gyártott uniformizált darabjai határozták meg az öl-
tözködés stílusát. A „munkáserkölcsöt” dicsôítve háttérbe szorítottak 
mindent, amit feleslegesnek ítéltek az öltözködésben. Legfôbb szempont 
az egyszerûség, a munkavégzéshez illô célszerûség volt a „divatban” is. 

A szerencsés kevesektôl, akik Nyugatra utazhattak, rokonaik, ismerôse-
ik leginkább divatos ruhadarabokat (például nejlonharisnyát vagy farmer-
nadrágot) kértek pénzért vagy ajándékba. A farmer ekkor még elítélendô 
„nyugatmajmolásnak” számított, s legfeljebb külföldrôl lehetett beszerez-
ni. Akik egy Levi’s [livájsz] farmerhoz hozzájutottak, nem nagyon mertek 
benne iskolába vagy munkahelyre menni. E könyv szerzôjét 1970-ben ha-
tározottan utasította gimnáziumi osztályfônöke, hogy ne járjon iskolába 
farmernadrágban, és vágassa rövidebbre a (valóban nagyon hosszú) ha-
ját. Sok ifjúsági szórakozóhelyre (például az 1961-ben nyílt budai Ifjúsági 
Parkba) nem engedték be a farmernadrágban érkezôket.

Részlet az Ifjúsági Park Belépési szabályzatából (1962): „Belépés csak 18 
éven felüli fi úk és 16 éven felüli lányok részére, nyakkendôben, világos ingben, 
zakóban. Vászonnadrágban a belépés tilos. Kitiltást eredményeznek a követ-
kezô kihágások: ízléstelen táncolás, nem twist* számra történô twistelés, egy 
lánnyal több fi ú twistelése, fi úk egymás közti twistelése, és más, feltûnést keltô 
viselkedés.” 
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OLVASMÁNY
Ennek ellenére a divatos frizura, öltözködés, a „nyugatmajmolás” terje-

dése a hatvanas évek végétôl megállíthatatlanná vált. A lányok miniszok-
nyát, a fi úk hosszú hajat hordtak, s mindkét nem – elsôsorban ekkor még 
csak a fi atalok – farmernadrágot. A hetvenes évek elejétôl a hazai ruhaipar 
lassan alkalmazkodott a változásokhoz, 1978-ban megjelent a boltokban 
az elsô hazai gyártású farmernadrág: a Trapper.

• Mi volt a beatmozgalom újítása az öltözködésben?

Családalapítás
A hatvanas-hetvenes években, ahogy a világ nagy részén, nálunk is meg-
változott a szexuális erkölcs. A társadalom többsége elfogadta a házasság 
elôtti vagy azon kívüli nemi kapcsolatot is – 1968-ban megjelent Magyar-
országon az elsô hazai gyártású fogamzásgátló tabletta –, jóllehet a sze-
xuális erkölcs a lányok esetében változatlanul jóval szigorúbb mértékkel 
mért, mint a fi úkéban. A korábbi évtizedekhez képest jelentôsen megvál-
tozott a párválasztás rendje: egyre inkább kikerült a szülôk felügyelete alól. 
A házasság megítélése is változott: a válás társadalmi szinten elfogadottá 
vált. 

A szexualitás és a házasság szabadabb megítélésének azonban nagy 
ára volt: egyre gyorsuló ütemben nôtt a válások száma, a születésszám vi-
szont rohamosan csökkent. Hazánk népessége az 1980-as években fogyni 
kezdett.

Szabadidô, üdülés
A Kádár-rendszer idején megvalósuló lassú, de érezhetô életszínvo-
nal-emelkedés megváltoztatta az emberek szabadidôs szokásait. Egyre 
többen engedhették meg maguknak, hogy hétvégi telket vásároljanak, és 
azon nyaralót építsenek. (A telek és a nyaraló nagysága persze tükröz-
te a jövedelmi viszonyokat.) A vállalatok is – élve nagyobb önállóságuk-
kal – munkahelyi üdülôket építettek, s ezekben a dolgozók nagyon olcsón 
nyaralhattak egy-két hetes turnusokban. Elsôsorban e céllal kezdôdött 
meg a Balaton környékének fejlesztése is. A Balaton Közép-Európa egyik 
legkedveltebb üdülôközpontjává vált. A belföldi turizmus mellett töme-
gesen érkeztek ide külföldi turisták, fôleg az NDK-ból, Csehszlovákiából 
és Lengyelországból. Ôk a drágább szállodák helyett elsôsorban a Balaton 
partján kiépült olcsó kempingeket vették igénybe. 

A magyar állampolgárok hosszadalmas utánajárással „kék” útlevélhez 
juthattak, amellyel háromévente egyszer már Nyugatra is elutazhattak. 
(A szocialista országokba „piros útlevéllel” lehetett utazni.) 

Az állam jelentôs mértékben hozzájárult 
a kulturális kiadásokhoz: támogatta a könyv-
kiadást, a mozihálózat mûködését és a szín-
házakat. Kis falvakba is rendszeresen eljutott 
a keskenyfi lmes vetítôberendezéssel mûködô 
– és persze gyatra képminôséget biztosító 
– utazó mozi. Néhány forintért könyvet le-
hetett vásárolni. Igaz, ezek általában silány 
minôségben elôállított, töredezô, sárgás 
papírra nyomtatott kiadványok voltak, mint 
például a népszerû Olcsó Könyvtár sorozat 
kötetei. A könyv külsô megjelenése viszont 
a mûvek szellemi értékét nem befolyásolta. 
Néhány forintért klasszikus irodalmi mûve-
ket lehetett vásárolni. Hasonlóan olcsó volt 
a mozi- és a színházjegy. A kultúra támoga-
tásában, a „támogatásra érdemes” irodalmi 
mûvek, fi lmek kiválasztásában természete-
sen politikai szempontok érvényesültek.

A Trapper farmer reklámja • Emlékszel, kik 
viseltek elôször farmernadrágot? (Hetedikes 
tankönyv, 2. lecke, 2. olvasmány.)

Kemping a Balatonnál 
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A mosógép és a centrifuga ekkor még két 
külön gép volt, de így is nagyon megkönnyí-
tette a házimunkát

22.  Hétköznapok a „legvidámabb 
barakkban” 

„Aki nincs ellenünk, az velünk van.”

Forradalom helyett „ellenforradalom”

Az 1956-os forradalmat igyekeztek elfeledtetni, a tankönyvekben például 
csak egy rövid részben olvashattak róla a tanulók. Forradalom helyett 
ellenforradalomnak állították be az eseményeket, mintha hazánkban 
1945 és 1956 között forradalom zajlott volna le (az úgynevezett „szo-
cialista forradalom”), az 1956-os „ellenforradalmárok” pedig ennek 
a vívmányait akarták volna megsemmisíteni. 1956-ról a sajtóban, a 
könyvkiadásban kevés szó esett. Ott is az ÁVH-sok elleni népítéleteket 
és a „nyugati imperialisták aknamunkáját” hangsúlyozták. A felületes 
olvasó számára úgy tûnhetett, hogy 1956 csak egy sajnálatos kisiklás 
volt a „szocializmus építésében”. A hatalom célja az volt, hogy az em-
berek töröljék emlékezetükbôl ’56-ot. A többség csendesen beletörô-
dött a történelemhamisításba. 1   

Csak a Kádár-korszak legvégén, 1989-ben ismerte el egy vezetô kom-
munista politikus, hogy 1956-ban népfelkelés zajlott hazánkban. 

Nyugodt hétköznapok

A forradalom utáni megtorlások lezárultával (hatvanas évek eleje) az 
elnyomás eszközei fi nomodtak. A forradalomban való részvételért elí-
téltek nagy részét szabadlábra helyezték. Kádár rendszere az „aki nincs 
ellenünk, az velünk van” jelszó szellemében békén hagyta az embere-
ket. Ha bizonyos alapszabályokat betartott valaki, annak nem kellett 
félnie. (Ez nagy megnyugvást jelentett a Rákosi-korszak kiszámíthatat-
lan diktatúrája után.)

Tilos volt szólni arról – különösen nyilvánosan vagy írásban –, hogy mi 
történt 1956-ban – legfeljebb „ellenforradalomként” említhették az akkori 
eseményeket. A szovjet–magyar viszony és a határon túli magyarok sorsa 
szintén tabutémának* számított. Ha ezeket – és még néhány kisebb sza-
bályt – betartotta valaki, és különösen ha párt- vagy KISZ-tag is volt, 
bízhatott abban, hogy az állam részérôl nem éri bántódás. Békében 
élhetett, szerényen gyarapodhatott. 

Az „élhetô szocializmus”

A rendszer egyik fô vívmánya a teljes foglalkoztatottság volt, vagyis 
nem létezett munkanélküliség. 2   Ennek fenntartása érdekében viszont 
a vállalatok arra kényszerültek, hogy a szükségesnél több – helyenként 
lényegesen több – munkást foglalkoztassanak ahelyett, hogy a jól dol-
gozóknak adtak volna magasabb béreket. Sokan csak ellézengték a kö-
telezô nyolcórás munkaidôt, hiszen úgysem lehetett elbocsátani ôket. 
Ezt nevezték „gyárkapun belüli munkanélküliségnek”. A szociálpolitikai 
szempontokból feleslegesen alkalmazott munkásokat nevezték a kor-
ban „vattaembereknek”, akikkel feltöltötték a gyárak alkalmazotti lét-
számát. 

• Vitassátok meg! Szükség van-e egy országban a teljes foglalkoztatott-
ságra, vagy a kismértékû munkanélküliség növeli a termelékenységet (hi-
szen a dolgozók félnek munkahelyük elvesztésétôl)? A válasz nem egyér-
telmû, errôl ma is vitatkoznak a közgazdászok. Sorolj fel érveket mindkét 
vélemény mellett!

1  A forradalomról ezt tanulták a hatva-
nas-hetvenes években a gyerekek (idézet a 
nyolcadikos történelemkönyvbôl): 

„Az ellenforradalmi események elôz-
ményei és okai között – a már részletezett 
hibák mellett – jelentôs tényezô volt az 
imperialista tábor vezetôinek tevékenysége. 
Ügynökeik és hírforrásaik útján fokozták az 
országban a zavart, az elégedetlenséget. 
Nyíltan uszítottak a párt, a munkáshatalom 
ellen, védelmükbe vették a nép ellenségeit, 
az ellenforradalmárokat.

A Nyugatra szökött és az itthon illega-
litásban szervezkedô fasiszták elérkezettnek 
látták az idôt, hogy az elégedetlenséget ki-
használva fegyveres harcot kezdjenek: visz-
szaszerezzék a hatalmat.

Az ellenforradalmi lázadás kísérlet volt 
arra, hogy a proletárdiktatúra vívmányait 
megsemmisítsék, visszaállítsák a tôkések, 
az egyházi és világi nagybirtokosok uralmát, 
hazánkat kiragadják a szocializmust építô 
népek sorából, a nemzetközi imperializmus 
részévé és kiszolgálójává tegyék.”
• Melyek lehetnek a „már részletezett hibák”?
• Az ’56-os „ellenforradalom” mely kül- és 
belpolitikai okait sorolja fel a tankönyv?
• Cáfold a tanultak alapján, hogy a forrada-
lomban részt vevôk vissza akarták állítani a 
tôkések, az egyházi és világi nagybirtokosok 
uralmát!

2  Létezett viszont munkakötelezettség. 
Akinek a személyi igazolványában (ez ekkor 
még egy kis könyvecske volt, sok személyes 
adattal) nem szerepelt a munkahelye – és 
nem is tudta igazolni, hogy valaki eltartja –, 
az ellen eljárás indult „közveszélyes munka-
kerülésért”. 
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A hatvanas években egyre inkább nôtt a fogyasztási javak termelése 
– ez szintén oldotta a társadalmi feszültségeket, és a lakosság mind 
szélesebb rétegeit nyerte meg a rendszer számára. Nagy tömegben 
állítottak elô a gyárak jó minôségû kerékpárokat, motorkerékpárokat, 
hûtôszekrényeket, híradástechnikai eszközöket stb. A KGST-n belül 
kialakított munkamegosztás alapján Magyarország autót nem gyárt-
hatott, a saját termékeinek viszont a többi tagországban biztos piaca 
volt. 3  

• Mi volt a KGST? Mikor hozták létre, és milyen céllal?

Kiemelkedô szerepet játszott a magyar gazdaságban a kôolaj-feldol-
gozás, a gyógyszer- és a mûanyaggyártás. Kelet-Közép-Európa legna-
gyobb kôolaj-fi nomítója Budapest mellett, Százhalombattán épült fel a 
hatvanas években. A százhalombattai Dunai Finomító a Szovjetunióból 
a Barátság kôolajvezetéken 4   érkezô nyersolajat dolgozta fel.

A hetvenes években az iparban és a kereskedelemben is megerôsöd-
tek – és számarányuknál lényegesen nagyobb teljesítményt produ-
káltak – a magánvállalkozások, a „maszekok” (a szó a magánszektor 
kifejezésbôl ered). A lakosság életszínvonala lassan emelkedett. Egyre 
többen tudtak nyaralót, autót (például keletnémet Trabantot) vásá-
rolni. Megindult a külföldi turizmus; eleinte csak a „baráti” (tehát a 
szocialista) országokba lehetett útlevelet igényelni, majd a hetvenes 
években háromévente egyszer Nyugatra is. Sokan disszidálásra* hasz-
nálták ki ezt a lehetôséget. 5   6  

3   A hazai autógyártás tilalma azt eredmé-
nyezte, hogy hazánkban egy személygépko-
csira sokszor 4-5 évet kellett várni, mire a 
megrendelô megkapta azt. (Ráadásul a vé-
telár egy részét elôre ki kellett fi zetni!) Nem 
mûködött tehát olajozottan a KGST-n belüli 
munkamegosztás, mely szerint személyau-
tót a Szovjetunió, az NDK, Csehszlovákia és 
Lengyelország gyárthat, s ôk majd ellátják a 
többi országot. 

Magyarországon a nyolcvanas években 
1000 fôre 135 személyautó jutott. A legfej-
lettebb országokban ez a szám ugyanekkor 
4-500 volt.

4  A Barátság Kôolajvezetéket a Szovjet-
unió építette a hatvanas években azzal a 
céllal, hogy saját nyugati területeit és a „ba-
ráti” (innen az elnevezés) szocialista orszá-
gokat ellássa kôolajjal.

5   Az 1948-as kommunista hatalomátvétel után a magyar vezetés a külföldi uta-
zásokkal kapcsolatban is követte a szovjet példát: az elzárkózást. A hatvanas évek 
végére oldódott a helyzet: a „szocialista” országokra érvényes piros útlevél mellett 
háromévente lehetett igényelni egy kéket is – ez utóbbit a kapitalista országokba. 
A hazatérés után ezt le kellett adni a Belügyminisztériumban. Hogy ki utazhatott, 
azt a biztonsági szolgálatok határozták meg. A világútlevél állampolgári jogon 
való bevezetése az álszocialista rendszer megszüntetésének fontos lépése volt. Az 
egyik alappillért rántotta ki a szovjet rendszer építménye alól.

E könyv szerzôje 1988-ban – amikor minden magyar állampolgár világútlevelet 
kaphatott – néha-néha még éjszaka is felkelt, hogy elgyönyörködjék az útlevélben 
szereplô mondaton: „A világ összes országába érvényes”.

6  A forintot a rendszerváltásig nem 
lehetett szabadon átváltani külföldi 
valutára (nem volt konvertibilis). Ek-
kortájt Európában az amerikai dollár 
és a nyugatnémet márka számított 
a legkedveltebb fi zetôeszköznek. A 
háromévente igényelhetô nyugati uta-
záshoz egy magyar állampolgár legfel-
jebb 70 dollárt vásárolhatott a Magyar 
Nemzeti Banktól. Ez szûkösen is csak 
néhány napi turistáskodásra volt elég, így sokan „feketén” – titokban, tiltott mó-
don üzletelô valutaváltóktól – vásároltak dollárt, és csomagjaikat telerakták hazai 
konzervekkel, szalámival stb. Az egyetemista diákok kedvelt célpontja Párizs volt. 
Sok fi atal eltöltött itt egy-két hetet úgy, hogy a parkokban aludt, és naponta mind-
össze egy liter tejet és egy hosszú francia kenyércipót (bagett) fogyasztott.

A százezredik Trabant átadása Budapesten 
(1975). Nem volt egyszerû új Trabanthoz 
jutni: az elôleg (a vételár 30-50%-ának) 
megfizetését követôen akár 4-5 évet is kel-
lett várni az új jármûre 

A százhalombattai kôolaj-finomító 

Egyforintos érme az 1970-es évekbôl 

nem 
lehetett szabadon átváltani külföldi 

háromévente igényelhetô nyugati uta-

Az állampolgárokat alanyi jogon* illette meg az ingyenes oktatás és az 
egészségügyi ellátás. A társadalombiztosítás gyakorlatilag mindenkire 
kiterjedt. 

Az egyház és az állam kapcsolata normalizálódott. Ennek azon-
ban feltétele volt, hogy az egyházi vezetôknek ki kellett nyilvánítaniuk 
a kormány iránti bizalmukat. Az egyházak elleni erôszakos fellépések 
nem szûntek meg (az ifjúsággal foglalkozó katolikus papok és refor-
mátus lelkészek elleni perek, letartóztatások, papok meggyilkolása), 
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miközben a hatalom tett engedményeket is a társadalom felé. Példá-
ul nem kellett már titokban templomba járni és az újszülötteket úgy 
megkereszteltetni, hogy csak a közeli, megbízható ismerôsök tudjanak 
róla. 7   Az általános és a középiskolákban tarthattak hitoktatást (de 
legfeljebb heti két órában, órarenden kívüli idôben). 8   

A nyugati sajtó Magyarországot a „szocialista láger legvidámabb 
barakkjának” nevezte a szabadabb légkörnek és a pezsgôbb szellemi 
életnek köszönhetôen.

• Magyarázd meg a „láger legvidámabb barakkja” kifejezés mindhárom 
szavát!

Életszínvonal

Az átlagos reáljövedelem 1950 és 1990 között csaknem megnégysze-
rezôdött. A hús- és cukorfogyasztás megkétszerezôdött. A magyar 
társadalom nagy tömegei 1960 és 1980 között jutottak el oda, hogy az 
éhezés ismeretlen fogalommá vált. Mégsem mondható, hogy a magyarok 
élelmiszer-fogyasztása világszínvonalon állt volna. Átlagon felüli volt 
ugyan a gabonatermékek fogyasztása, a zöldségfélék és a tejtermékek 
fogyasztásában viszont nemcsak a kapitalista országok elôzték meg 
hazánkat, hanem a legtöbb úgynevezett szocialista ország is. 

A növekvô életszínvonalat jelzi, hogy a tartós fogyasztási cikkek vá-
sárlása folyamatosan növekedett. Ebben a két évtizedben gépesítették 
a háztartásokat. Lakásonként egy rádiókészülék már természetesnek 
számított, de ekkor vált tömegessé a porszívó, a mosógép, a hûtôszek-
rény, a televízió, a lemezjátszó és a magnetofon használata is. 9   10   
A hûtôszekrények száma e két évized alatt meghetvenszerezôdött. 
(Egy érdekes korabeli kifejezés a magyar társadalomra: „frizsiderszo-
cializmus”.) Mindezek oka persze nemcsak a magyar gazdaság fejlôdé-
sében, hanem a technológia világszerte tapasztalható olcsóbbá válásá-
ban is keresendô. 

7  Keményebb álszocialista diktatúrákból 
– például az NDK-ból – hazánkba utaztak 
párttagok, fôleg párttitkárok, hogy gyerme-
keiket itt kereszteljék meg, otthon ugyanis 
„híre ment volna”.

8  A hatalom azonban csak az általa fel-
ügyelt hitoktatást viselte el. Egy 1965 tava-
szán tartott perben 3-5 évi fegyházra ítéltek 
katolikus papokat, akik titokban, egy buda-
pesti házban „illegálisan” találkoztak, foly-
tatták papi hivatásukat, az ifjúság katolikus 
nevelését, cserkészcsapatok szervezését.
• Mi volt a cserkészmozgalom? (Hetedikes 
tankönyv, 35. lecke.)

9  Ma már alig tudjuk elképzelni, hogy ne 
válogathassunk tucatnyi vagy akár több száz 
tévécsatorna között, pedig ez csak az elmúlt 
évtizedek technikai fejlôdésének eredménye.

A legfejlettebb országokban, például Ang-
liában, Franciaországban, az Egyesült Álla-
mokban már az 1930-as években létezett 
televíziós közvetítés. Hazánkban az elsô – kí-
sérleti – televízióadót 1954 elején helyezték 
üzembe a budapesti Széchenyi-hegyen. Szep-
temberben már a közönség is láthatta a kísér-
leti adást a Corvin (akkori nevén Budapest) 
áruházban, s ebben az évben megkezdôdött 
a tévékészülékek gyártása az Orion gyárban. 
A következô évben Budapest környékén fog-
ható volt a kísérleti adás, áprilisban például a 
Népstadionból Szepesi György közvetítette a 
húsvéti labdarúgó mérkôzéseket.

A rendszeres adások Magyarországon 
1958-ben kezdôdtek, heti négy napon. Ekkor 
még ezer lakosra csak két televízió jutott. A 
hatvanas évek végén hétfô kivételével a hét 
minden napján sugárzott a televízió, persze 
ekkor még csak egyetlen csatorna fekete-fehér 
adása létezett. A televízió hetvenes évekbeli 
tömeges elterjedése megváltoztatta a szabad-
idôs tevékenységeket: az olvasásra, a rádió-
hallgatásra fordított idô csökkent, ahogy a 
mozik nézôszáma is.

10 A hatvanas-hetvenes években még nem terjedtek el az összetett HIFI berende-
zések. A lemezjátszó egy nagyjából táska méretû „monstrum” volt, nagyméretû, 
fekete bakelitbôl készült, korong alakú lemezekkel mûködött. A lemez anyagába 
barázdákat préseltek, s a forgó hanglemez barázdáinak redôzete rezgette meg a 
felvevôegység (pickup) gyémánttûjét. A magnetofon szintén különálló, még na-
gyobb eszköz volt, orsókra felcsévélt, mágnesezhetô fémszemcséket tartalmazó 
mûanyagszalag rögzítette és játszotta vissza a hangot.

Autók várakoznak bebocsátásra az egyik nyu-
gati határátkelônél az 1980-as évek közepén. 
Szállítmányuk mûszaki cikkek (hûtôgép, tele-
vízió, videomagnó stb.)

Az ötvenes évek végén még nagy újdonságnak számított a televízió. Adásnapokon 
ismerôsök, szomszédok együtt nézték a mûsort. Hosszú ideig csak egy adót lehetett 
fogni, és hétfônként azon sem volt adás • Mesélj a kép kapcsán saját tévénézési 
szokásaidról!

• Mi a háztáji gazdálkodás? Mi köze 
volt az életszínvonal növekedéséhez?
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A lakáskérdés

A Kádár-rendszer kiemelt feladatként kezelte a lakáskérdés megoldását. Ok-
kal, hiszen a pályakezdô és családot alapító fi atalok számára – elsôsor-
ban a nagyvárosokban – szinte reménytelen volt az önálló lakáshoz jutás. 

1960 és 1980 között másfél millió lakás épült, és ezeket viszonylag 
olcsón vagy nagyon kedvezô hitelekkel lehetett megvásárolni. A lakos-
ság megtakarításainak körülbelül felét lakásvásárlásra tette félre. Az új 
lakások többségét a paneltechnikára alapozott házgyárak állították elô. 
Az összes nagyváros megépítette a maga egy vagy több, 4-10 emeletes 
panelházakból álló lakótelepét.

A lakásépítési program ellenére a Kádár-rendszert végig a krónikus 
lakáshiány jellemezte. A tanulmányaikat befejezô és munkába álló fi a-
taloknak – ha a családjuk nem tudta segíteni ôket – évekig, sôt esetleg 
évtizedekig kellett állami építésû bérlakás kiutalására várniuk. 

Egy-egy ilyen lakáskiutalás természetesen hihetetlen örömöt okozott 
a lakás nélküli fi atal házasoknak, ugyanakkor hamar jelentkeztek a la-
kótelepek hátrányai: a zsúfoltság, a sivárság, az egyhangúság, az em-
berek egymástól való elidegenedése. A panellakások pici mérete (egy 
nyugat-európai átlagos lakás területének körülbelül egyharmada) családi 
feszültségek okává válhatott. A legtöbb lakótelepi lakásban nem volt kü-
lön éléstár. A lakótelep-építéseknek ugyanakkor áldozatául estek hangu-
latos, régi kertes-földszintes házakból álló városrészek, például Óbudán.

Vidéken jobb volt a lakáshelyzet, itt a fi atal házaspárok – szerencsés 
esetben és nagy szorgalommal – néhány év alatt fel tudtak építeni egy 
kis családi házat. Persze a rokonok, barátok segítségére ehhez is nagy 
szükség volt. (Ez az úgynevezett „kaláka”-munka.)

A hatvanas évek közepére befejezôdött a települések villamosítása. 
Petróleummal vagy gyertyával már csak a távoli tanyákon világítottak. 
A falvakban a kis parasztházak helyére komfortos, de egyhangú „koc-
kaházak” épültek. A magyar falu a háztartások felszereltségét tekintve a 
hetvenes évekre jutott el a XX. századba.

Jellegzetes lakótelepi lakás berendezése 

Alföldi tanyák 1980 körül 

Panelházak alkotta lakótelep – a Kádár-kor egyik építészeti jellegzetessége • Meny-
nyire meghatározóak ezek az épületek napjainkban?

            Összefoglaló kérdések Hétköznapok a legvidámabb barakkban

1.   Miért hirdette a Kádár-rendszer 
1956-ról azt, hogy ellenforradalom 
volt?

2.  Magyarázd meg a jelszót: „Aki 
nincs ellenünk, az velünk van”!

3.  Melyek voltak a Kádár-rendszer 
legfôbb vívmányai az életszínvonal 
terén?

4.  Jellemezd a lakáskérdést a tárgyalt 
idôszakban!

1956: agyonhallgatás – „ellenforradalom”.
„Aki nincs ellenünk, az velünk van.”
A láger legvidámabb barakkja:

– teljes foglalkoztatottság (de: „vattaemberek”);
– a fogyasztási cikkek termelése nô → a háztartások gépesítése;
– az életszínvonal lassú emelkedése;
– szabadabb hitélet (vallás).

A megoldási kísérletek ellenére folyamatos lakáshiány.

• Jellemezd a hetedik osztályban ta-
nultak alapján a falusi életformát a 
XX. század elsô felében!
• Végezz családtörténeti kutatást! Ho-
gyan éltek nagyszüleid (vagy a velük 
hasonló korú rokonaid, ismerôseid) a 
hatvanas-hetvenes években? (A szem-
pontok például: lakáskörülmények, 
háztartási gépek, étkezési szokások, 
üdülési lehetôségek, divat.)
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Külföldi turisták egy balatoni kempingben 

A Petôfi-szobor Budapesten, közel a Du-
na-parthoz. A hetvenes-nyolcvanas években 
március 15-én a fiatalok itt tüntettek a sza-
badságért

A szocialista országokba érvényes „piros 
útlevél” és a világ többi országába érvényes 
„kék útlevél” az 1960-as évekbôl •Mit gon-
dolsz, miért volt szükség az útlevelek megkü-
lönböztetésére? 

OLVASMÁNY
Óvintézkedések az évfordulók elôtt        
Március 15. sem a Rákosi-, sem a Kádár-rendszerben nem volt piros 
betûs ünnep (csak tanítási szünet az iskolákban), október 23-áról pe-
dig az államhatalom mélyen hallgatott. Mindenesetre a hatalmi szervek 
részérôl komoly „biztonsági” óvintézkedések történtek az évfordulók 
elôtt, például készenlétbe helyezték a munkásôrséget. 

Az 1970-es évek elejétôl március 15-én rendszeresen kisebb-nagyobb 
tüntetések voltak a rendszer ellen. Ezeket a hatalom keményen szétver-
te. Elôfordult, hogy vízágyút is bevetettek. Igazoltatásokkal, „elôállítá-
sokkal”, középiskolából, egyetemrôl való kizárással büntették a tüntetô-
ket. Nemegyszer keményen dolgozott a „Kádár-kolbász” (gumibot) is.

1970-ben a Kossuth szobornál két diák elkezdte szavalni a Nemzeti 
dalt. A rendôrök elôállították ôket, majd eljárás indult ellenük garáz-
daság vádjával.

1973. március 15-én fiatalok megemlékezést tartottak a budapes-
ti Petôfi-szobornál, amely a rendszer elleni tüntetéssel végzôdött. 
A rendôrök mindenkit igazoltattak, aki kokárdát viselt. Több embert 
elôállítottak és alaposan „megdolgoztak” az ôrsön. A záporozó pofo-
nok között azt kérdezgették az elfogottaktól: „Na akkor MUK vagy nem 
MUK?” A fiatalok nem értették a kérdést. 

• Mit jelentett a MUK! jelszó?
Az írógépekrôl rendszeresen írásmintát vettek, hogy meg tudják ta-

lálni egy írógépen illegálisan sokszorosított röpirat szerzôjét a betûk 
rajzolatának összehasonlításával. A gyárakban, irodákban mûködô 
stencilgépeket (kezdetleges sokszorosító eszköz) gondosan elzárták, 
nemegyszer külön ôrséggel biztosították.

Turizmus a Kádár-korszakban 
Az idegenforgalom a hatvanas évek közepétôl hazánkban is látványos 
fejlôdésnek indult. A gazdaságpolitikusok felismerték, hogy az idegen-
forgalom érezhetôen növeli az ország bevételeit, fôként a nyugatról ér-
kezô turistáknak köszönhetôen. A keményvonalas („sztálinista”) kom-
munisták viszont a politikai következmények miatt aggódtak. „Legve-
szélyesebbnek” a korábban, például 1956-ban disszidált magyarokat 
tekintették, akik igyekeznek meggyôzni hazai vendéglátóikat arról, 
hogy eredményeinket nem a „szocialista fejlôdésnek”, hanem a világ-
méretû tudományos-technikai forradalomnak köszönhetjük. Ráadásul 
ezek a nyugatról érkezô „felforgató elemek” gyakran visszahívással is 
kifejezték hálájukat magyar vendéglátóiknak. Nyugatról érkezett meg-
hívólevél birtokában pedig valóban könnyebben lehetett tôkés orszá-
gokba szóló (kék) útlevelet kapni. Ez a szocialista propaganda számára 
újabb veszélyt jelentett: a Nyugatra látogató magyarok így megta-
pasztalhatták a gazdagabb és szabadabb világ levegôjét. (Az eredeti 
meghívólevelet – noha az általában magánlevél volt – „természetesen” 
csatolni kellett az útlevélkérelemhez.)

A turizmus fejlôdését azonban legfeljebb lassítani lehetett, meg-
akadályozni nem. Egy korabeli brosúra (azaz rövid, politikai tartalmú 
kiadvány) szerint a tôkés idegenforgalom „hozzájárul ahhoz, hogy 
a Nyugatról érkezô turisták közvetlenül, saját tapasztalataik alapján 
megismerjék népünk megváltozott életét. Az imperialista propaganda 
hazánkról terjesztett hamisításai így szertefoszlanak, a nyugati sajtó 
nem írhat rólunk olyan gátlástalanul és tendenciózus beállításban, 
mint azt korábban tette.”

A turisták legfôbb célpontja a fôváros és a Balaton volt. Mivel az 
NDK lakosai hazánkba ellátogathattak (más külföldi országba sokkal 
nehezebben, Nyugatra pedig csak kivételes esetben), a Balaton-parti 
üdülôhelyeken találkozhattak a keletnémetek Nyugat-Németország-
ban élô rokonaikkal, barátaikkal.

1972-ben a tôkés országokból érkezôk száma megközelítette az 
egymillió fôt.  (A Múlt-kor címû e-folyóirat alapján, 2010. július 20.)
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OLVASMÁNY

Vándortábor 

úttörôk május elsejei felvonulása az 1970-
es években

Építôtábor: a Hanság lecsapolása

Állam és az ifjúsága
Hivatalos meghatározás szerint az „úttörô egy kommunista ifjúsági 
mozgalom tagja”. A gyerekek alsó tagozatban „kisdobosok” voltak (kék 
nyakkendô), és ha „méltóvá váltak rá”, ötödikes korukra felvették ôket az 
úttörôk közé (piros nyakkendô). Persze mindenki méltó volt rá. Az ava-
tás – mint általában az egész úttörômozgalom – színtere és szervezôje 
az iskola volt, ennek egy fi atalabb pedagógusát választották meg a helyi 
(tehát iskolai) úttörôcsapat vezetôjének. 

Az úttörôéletet valójában nem tudták elrontani a kommunista elvá-
rások és jelszavak, mert ezeket sem a gyerekek, sem a pedagógusok nem 
vették igazán komolyan. A szabadidôben szervezett sportversenyek, ki-
rándulások, táborozások élményszámba mentek. Kiemelkedôen sikeres 
volt például a vándortábor-mozgalom. Felsôs tanulók két-három tanár 
vezetésével, egy hátizsáknyi felszereléssel indultak útnak. Vonattal el-
utaztak a kiindulóhelyre, és onnan kétnaponta gyalogoltak egy-egy újabb 
táborhelyig. Ezek a helyszínek körülbelül fél nap járásra voltak egymás-
tól. A táborokat a legváltozatosabb helyszínekre: egy városi vagy falusi 
iskola termeibe (szivacsmatracok), erdô közepén elôre felvert sátrakba, 
turistaházakba stb. telepítették. A legnomádabb helyszíneken, például 
egy erdôben áram helyett petróleumlámpával kellett világítani, és a vizet 
a közeli forrásról hozták – ezek nagy élményt jelentettek mindenkinek.

Az „ifjúság szocialista nevelésének” lényeges eszköze volt az 1958 
nyarán a KISZ szervezésében induló építôtábori mozgalom. A táborokba 
tanulókat (általános iskolától egyetemig) szerveztek, akik a nyári szünet-
ben építkezéseken (például csatornaépítés), a mezôgazdaságban vagy a 
konzerviparban végeztek segédmunkát. Esténként, hétvégeken pedig a 
táborokban játszottak, „buliztak”, szórakoztak. Fellobbant a tábortûz, 
elôkerült a gitár… 

„Baráti országokból” külföldi tanulók is érkeztek a táborokba, például 
lengyelek, keletnémetek, kubaiak. 

Az építôtábor-mozgalom legnagyobb vállalkozása a Hanság lecsapo-
lása volt, 1958 és 1972 között. Célja szerint az ország termôterületét 
kellett volna növelni, de a gigászi terv visszafelé sült el. Bár valóban le-
csapoltak 1,5 ezer hektár területet, de az itt nyert termôföld értéke na-
gyon csekély volt, ellenben ezrével pusztultak ki az ott ôshonos állatok. 
Az elmúlt évtizedekben – természetvédelmi okból – próbálják visszaállí-
tani az eredeti állapotot. 

 Mutasd meg egy földrajzi térképen a Hanságot!
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Az infláció ábrázolása egy korabeli vicclapon 
(1979) • Mi az infláció? Hogyan ábrázolja 
ezt a karikatúra?

Lukács György, világ-
hírû marxista filozó-
fus (1885–1971)

Heller Ágnes filozó-
fus (1929–)

23.  A „puha diktatúra”
„Hol áll ma a kapitalizmus? 
– A szakadék szélén. 
– És hol áll a szocializmus? 
– Egy lépéssel elôtte.”
(Vicc az 1970-es évekbôl)

A „jó évtized” vége 

A hatvanas-hetvenes évek fordulóján sûrûsödni kezdtek a gazdasági és a 
politikai gondok. Az új gazdasági mechanizmus bevezetése nem jelen-
tett politikai megújulást. Nem is jelenthetett, hiszen az egypártrend-
szert nem lehet „csak egy kicsit” megreformálni. Azt csak megszün-
tetni lehet. 

A gazdasági reformoknak az MSZMP vezetésén belül akadtak ellenzôi. 
Ôk tartottak attól, hogy a gazdaságirányítás erôs központosításának 
megszüntetése elôbb-utóbb a párt politikai vezetô szerepének a meg-
kérdôjelezéséhez vezet, a növekvô jövedelmi különbségek pedig veszé-
lyeztetik „a szocialista társadalom egységét”. 

• Magyarázd meg, miért megreformálhatatlan az egypárti diktatúra! 
• Mit gondolsz, hogyan képzelték el a „szocialista társadalom egységét” 
a reformok ellenzôi? 

Nem kedveztek a reformoknak a szovjet vezetésben bekövetkezô válto-
zások és a nemzetközi helyzet sem. Moszkvában a Hruscsov megbukta-
tása után pártfôtitkárrá választott Brezsnyev irtózott minden újítástól. 
Hosszú pangás idôszaka kezdôdött a szocialista táborban (16. lecke). 

A „prágai tavasz” elfojtása után (1968) a szovjet vezetés szoro-
sabbra fogta a gyeplôt Kelet-Közép-Európában. Elôször Csehszlová-
kiában „tettek rendet” 1  , s ezután (a hetvenes évek elején) követke-
zett Magyarország. Kádár Jánost Moszkvába rendelték („baráti meghí-
vás”), ahol alapos fejmosásban részesült. Szemére vetették, hogy Ma-
gyarországon a mezôgazdaságban visszaálltak a kistôkés viszonyok, az 
emberek a kommunista elvek helyett egyre inkább kispolgári nézeteket 
vallanak. 2   

• Kit szoktak „kispolgárnak” nevezni? (Segít a Magyar Értelmezô kéziszó-
tár!)
• Mi volt a „prágai tavasz”? (16. lecke.)

1  Csehszlovákiában nem volt olyan méretû fegyveres ellenállás, mint 1956-ban 
Magyarországon, ezért ott a visszarendezôdés is lassabban, „kíméletesebben” 
ment végbe. Hónapokig, évekig eltartott, mire a „prágai tavasz” vezetôit levál-
tották és végképp eltávolították a hatalomból. Emiatt az éppen a „prágai tavasz” 
évében bevezetett magyar reformoknak maradt néhány év kifutása. 

2  Lukács György világhírû marxista fi lozó-
fus a Nagy Imre-kormány tagja volt, ezért 
1956 után ôt is Romániába deportálták. A 
hatvanas években a körülötte fi atal fi lozófu-
sokból kialakult Budapesti Iskola nemzetközi 
hírnévre tett szert. A hatóságok ellenszen-
vét azzal vívták ki, hogy új alapokra akarták 
helyezni a marxista fi lozófi át. (Ezt nevezték 
a „marxizmus reneszánszának”.) Mivel a 
hivatalos ideológia szerint csak egyféle mar-
xizmus létezhetett, ebben veszélyt láttak. A 
fi lozófi ai sokféleség felvetette a politikai sok-
féleség lehetôségét, az pedig a többpártrend-
szer gondolatát. A Budapesti Iskolát vezetô 
Heller Ágnes fi lozófust és társait 1973-ban 
elbocsátották a munkahelyükrôl és kizárták 
a pártból. Emigrációba kényszerítették ôket, 
ezután nyugati egyetemeken tanítottak. 
Csak a rendszerváltás után térhettek haza.
• Mi a marxista ideológia lényege? (Hetedi-
kes tankönyv, 6. lecke.)
• Mikor deportálták Nagy Imrét Romániába?

Az MSZMP vezetése a hetvenes évek közepén leállította a refor-
mokat. Az üzemeket újra szorosabb állami ellenôrzés alá vonták. Köz-
ponti tervbizottságot hoztak létre a tervgazdálkodás erôsítésére, ismét 
központilag határozták meg a béreket. A vezetôk kiválasztásának leg-
fôbb szempontja újfent a politikai megbízhatóság, nem pedig a szak-
értelem lett. (Sôt: a rátermett, hozzáértô vezetô nemkívánatossá vált, 
mert kritizálhatta a párt utasításait.) A magyar gazdaság visszafordult a 
zsákutcába. A rövidesen jelentkezô gazdasági problémák miatt a rend-
szer belsô támogatottsága gyengült. 

A „jó évtized” végét már elôre jelezte, hogy a magyar csapatok – a 
szovjetek nyomására és a Varsói Szerzôdés értelmében – részt vettek 
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a „prágai tavasz” elfojtásában. Bár a sajtó errôl nagyon egyoldalúan tá-
jékoztatott, a közvélemény szembesülhetett azzal, hogy Magyar ország 
a Szovjetunió csatlósa. 

Az utazások révén a hetvenes évek második felében egyre többen sze-
reztek tudomást a határon túli magyarság sorsáról. Különösen aggasztó 
volt a romániai magyarság helyzete. A párt- és állami vezetôk meg sem 
próbáltak diplomáciai lépéseket tenni érdekükben, sôt a magyar sajtó-
ban is mély csend honolt errôl.

• Foglald össze, mi jellemezte az erdélyi magyarság helyzetét ebben az 
idôben!

A „három T”

A gazdasági visszalépés és a politikai feszültségek a kulturális életben 
is éreztették hatásukat. újságok, folyóiratok vezetôit váltották le, ne-
ves társadalomtudósokat hallgatásra kényszerítettek, vagy arra, hogy 
tudósi és tanári munkájukat külföldi egyetemeken folytassák. A kultúr-
politika irányítója (Aczél György) megfogalmazta a „három T” elméle-
tét, amely szerint a párt vezetôinek kizárólagos joga, hogy eldöntsék: 
támogatják, tûrik vagy tiltják a tudományos és mûvészeti alkotásokat. 
Lényegében ez valamennyi álszocialista országban így mûködött. Ha-
zánk tudósai és mûvészei annyiból voltak jobb helyzetben, hogy Ma-
gyarországon a középsô kategória, a megtûrt alkotások köre sokkal szé-
lesebb volt, mint a hasonló berendezkedésû országokban, így hazánk a 
szovjet tömb „puha diktatúrája” volt. 3   4  

3  A beat- (késôbb rock, pop) mozgalom 
(lásd: 18. lecke) a hatvanas évek második felé-
ben került a „tûrt” kategóriába. Fiatalok (álta-
lában tizenévesek) tömegei gitárt, dobot sze-
reztek, és úton-útfélen zenekarok alakultak. 
Eleinte a nyugati rádiókban hallott dalokat 
játszották, de a tehetségesebbek hamarosan 
saját számokkal álltak elô, és a jobbakat már 
a rádió is játszani kezdte. Olyan zenekarok 
emelkedtek fel, mint az Illés és az Omega. Ek-
kor vált híressé Zorán (Metró együttes). Nagy 
Feró zenekara (a Beatrice) a hetvenes évek 
végén nyíltan támadta a diktatúrát, úgyhogy 
lemezük nem jelenhetett meg, koncertezni is 
csak elvétve engedték ôket. Feró útlevelét be-
vonták. A fi atal zenészek szövegei – burkolt 
formában – sok politikai kritikát tartalmaztak. 
A BBC-ben Szörényiék kritizálták a magyar 
kultúrpolitikát, ezért 1970-ben egy év „szi-
lenciummal” büntették ôket: dalaikat nem 
játszotta a Magyar Rádió. (A szilencium latin 
szó, hallgatást, csendet jelent. A diktatúrák-
ban az éppen tiltólistán szereplô mûvészekre 
használták ezt a kifejezést.)

Szörényi Levente (1945–) és Bródy János 
(1946–) „Ne gondold” címû dala jellegzetes 
példája annak, hogyan lehet „ártatlannak” lát-
szó szöveggel (politikai) vezetôket kritizálni. 
Elsô hallásra mindenki azt hinné, hogy egy 
csalódott szerelmes panaszkodik kedvesének. 
De olvassuk csak fi gyelmesebben!

„Ne gondold, ó ne, hogy tied a világ, / Nem 
fog mindig a szerencse könyörögni hozzád. / 
És ha még most tied a szó, / Ne hidd, hogy így 
marad örökre, / Ajánlom, tûnjél el a színrôl si-
etve. / Ne hidd azt, ó, ne, hogy letagadhatod, 
/ Mások dolgoznak helyetted, míg szerepedet 
játszod. / Egész más most ez a világ, / Jobb 
lesz, ha végre már megérted, / Az idô lassan, 
lassan eljár feletted.”
• Hasonlítsd össze a dalt Háy Gyula Kucse-
ra-cikkével! (62. oldal.)

4  A koncerteken tüntetô tapsvihar köszöntötte Bródyt (vagy Koncz Zsuzsát), 
amikor ehhez a versszakhoz értek egy dalban (Ha én rózsa volnék): „Ha én utca 
volnék / mindig tiszta lennék / Minden áldott este / fényben megfürödnék / És ha 
engem egyszer / lánckerék taposna / Alattam a föld is / sírva beomolna.”
• Mikor taposta utoljára tankok lánckereke a budapesti utcákat?
@ Keresd meg a világhálón ezt a dalt, és hallgasd meg! (A Jelbeszéd címû nagyleme-
zen van.)

Aczél György (1917–1991) (középen) ünnepélyesen megnyitja a könyvhetet (1965) 

Az Illés együttes. Középen az ifjú Szörényi 
Levente, mellette jobbra Bródy János • Ke-
ress a világhálón néhány dalt az együttestôl!

Az „öncenzúra” mûködése 

Az ötvenes évek mûvészetét az úgynevezett szocialista realizmus jel-
lemezte: derût, optimizmust sugárzó mûalkotások születtek (nagymé-
retû festmények és szobrok). Központi helyen az erôtôl kicsattanó, 
vidám munkásalak, mellette boldog felesége és nevetô gyermekeik. Bi-
zakodással néznek a szocialista jövô felé. Mellettük (általában kicsit 
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5  A szocialista realizmus a fi lmmûvészet-
ben is éreztette hatását. Sorra készültek 
(vagy a Szovjetunióból érkeztek) olyan 
dogmatikus* fi lmek, amelyeknek elsôdleges 
és nyilvánvaló célja a „szocialista emberré” 
nevelés volt. A cselekmény kötelezô minta 
szerint bonyolódott: a fôhôs lelkes, de kissé 
naiv munkás vagy paraszt. Valami apróbb 
jellemhibája miatt csalódások érik (pl. nem 
tudja teljesíteni a termelésben az elôirány-
zott tervet). Megjelenik a gonosz: a „reakci-
ós” kulák vagy a szabotôr*, aki kihasználja 
hôsünk problémáját. Kötelezô happy end 
[hepi end]:* nagyobb tudású elvtársak, egy 
KGB-s, vagy magyar fi lmben ÁVH-s tiszt 
vagy párttitkár segítségével leküzdi hibáját, 
és ismét kiválóan boldogul a dolgozók kol-
lektívájában.
• Mi volt a KGB? (17. oldal, olvasmány.)

6  Konkrét példa. Egy – a hetvenes-nyolc-
vanas években megjelenô, családi élettel 
foglalkozó – folyóiratban az újságíró beszá-
molt romániai (erdélyi) utazásáról. Cseppet 
sem bírálta a „baráti” Romániát, egy be-
kezdés mégis sértette a pártvezetôket. Ez 
arról szólt, hogy egy erdélyi kisfi ú odament 
hozzájuk, és ennivalót kért tôlük, mert na-
gyon-nagyon éhes. A lap fôszerkesztôjét 
berendelték a Belügyminisztériumba és kö-
zölték vele: még egy ilyen eset, és búcsút 
mondhat az állásának. 

7  Az azóta világhírûvé vált Örkény István 
mûvei – írójuk forradalomban való részvéte-
le miatt – 1956 után nem jelenhettek meg, a 
szerzô „szilenciumra” ítéltetett. Családjával 
együtt már mindennapi megélhetési gon-
dokkal küszködött, amikor eredeti végzett-
ségének megfelelôen gyógyszervegyészként 
elhelyezkedhetett. A kor egyik legnagyobb 
írója éveken át gyógyszerismertetô reklámo-
kat fogalmazott! 1962–1963-tól végre meg-
jelenhettek kisebb elbeszélései. Ekkor írta a 
Macskajáték és Tóték címû mûveit, amelyek 
színpadi változata meghozta neki a világ-
sikert. A Tótékból Fábri Zoltán fi lmrendezô 
Isten hozta, ôrnagy úr! címmel készített fi l-
met, a kor két hatalmas színészegyénisége: 
Sinkovits Imre és a „színészkirály” Latinovits 
Zoltán fôszereplésével. Örkény István a het-
venes években Kossuth-díjat kapott.
• Ha teheted, nézd meg az Isten hozta ôr-
nagy úr! címû fi lmet! Miért fogadja el a Tót 
család az ôrnagy minden bolondériáját?Egy szamizdat kiadvány címlapja 

Sütô András (balra), Örkény István (középen) 
és Juhász Ferenc (jobbra) • Melyik egyperces 
novellát olvastuk a könyvben Örkénytôl? 

Illyés Gyula (1902–1983) a fele-
ségével (1960) 

hátrébb) az értelmiségi ember allegorikus ábrázolása, aki többnyire Le-
nin vagy Sztálin könyvét tartja a kezében. Gyakran felbukkan a „mûal-
kotásokon” Rákosi „golyófeje”. 5   

A hatvanas évek második felétôl a politika egyre fi nomított a kultúra 
pártirányításán. Hivatalosan természetesen nem mûködött cenzúra, a 
valóságban azonban igen. Az írók olyan témákat eleve nem választot-
tak, amelyeket a rendszer ellenségesnek bélyegezhetett volna, hiszen 
tudták, hogy az ilyen mû úgysem jelenhet meg. Ez volt az „öncenzúra”. 

A kéziratokat az újságok és a könyvkiadók felelôs szerkesztôi el-
sôsorban politikai és csak másodsorban esztétikai szempontból vizs-
gálták felül. Politikai szempontból kényes témát inkább nem jelentettek 
meg, mert ez az állásukba kerülhetett volna. 6   Ha egy-egy „problé-
más” mû mégis átcsúszott a láthatatlan cenzúra hálóján, a könyv (vagy 
folyóirat) általában a könyvzúzdában végezte, a fi lm pedig forgalmazás 
helyett dobozban maradt.

Kultúrpolitikai enyhülés

A „három T” középsô kategóriája – a megtûrt alkotások köre – lassan, 
de észrevehetôen bôvült. Keményen tiltott téma maradt: 1956, a szov-
jet–magyar kapcsolat és a határokon túli magyarok helyzete. A korszak 
legnevesebb íróinak, például Fejes Endrének, Örkény Istvánnak, Sánta Fe-
rencnek a mûvei viszont megjelentek a könyvesboltokban. 7   A korszak 
elismert költôi között találjuk azt az Illyés Gyulát, akinek Egy mondat a 
zsarnokságról címû verse az 1956-os forradalom és szabadságharc ide-
jén jelent meg nyomtatásban. (Illyés mellett Juhász Ferenc, Nagy László 
és Weöres Sándor voltak a korszak jelentôs költôi.)

A hivatalosan támogatott irodalmi 
mûvek és sajtótermékek mellett a het-
venes évek végén megjelentek az elsô sza-
mizdatok*. Ezek voltak az engedély nél-
kül, házilag sokszorosított irodalmi és po-
litikai mûvek. A szamizdatokról késôbb 
még tanulunk.

• Az enyhülés következtében néha még a 
„tabutémákról” is megjelenhetett újság-
cikk. Mit írt Illyés Gyula korábban az er-
délyi magyarok sorsáról? (49. oldal.)

A magyar fi lm a hatvanas évek máso-
dik felétôl világhírû lett. Esztétikai értékei 
mellett általában – burkolt formában – 
korának alapvetô társadalmi és politikai 
kérdéseivel foglalkozott. Jancsó Miklós 
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8  Szabó István Mephisto címû fi lmje az 
1920–1930-as években, Németországban 
játszódik. Fôhôse tehetséges színész, aki 
egy jelentéktelen kabarészínházban dolgo-
zik. Élete álma, hogy eljátszhassa Mephisto 
szerepét. Céljának megfelelôen választ fele-
séget, majd behódol a náci hatalomnak, és 
így karrierje egyre magasabbra szárnyal. Régi 
barátait megtagadja, elárulja. 

A fi lm Klaus Mann [klausz man] kisre-
gényének feldolgozása. Címe Goethe [gôte] 
Faust [fauszt] címû drámájára utal (1808). 
A drámában a középkori tudós, Faust al-
kut köt az ördöggel (Mephisto). Az ördög 
a földi életben minden kívánságát teljesíti, 
cserében Faust a túlvilágon neki adja lelkét. 
A szerzôdést a tudós vérével pecsételik meg. 

A fi lm üzenete a huszadik századi em-
ber számára nyilvánvaló: az érvényesülési 
vágyból a hatalmat mindenáron kiszolgáló 
mûvész elveszíti „lelkét”, azaz független al-
kotói személyiségét, gyilkosokat kiszolgáló 
bohóccá (udvari bolonddá) válik. 

9  A hatvanas években már politikailag „ké-
nyes” témák is megjelentek a fi lmvásznon. 
Sánta Ferenc Húsz óra címû regényébôl Fábri 
Zoltán rendezésében készült nagyszerû fi lm. 
Egy falu húsz évét mutatja be, a szövetkeze-
tesítés, a beszolgáltatások, a forradalom és a 
kádári konszolidáció idôszakában. Szereplôi 
már korántsem a dogmákra épülô idôszak-
ra jellemzô jó-rossz fi gurák. Az igazságot 
nem egy hôs testesíti meg, a szereplôknek 
részigazságaik vannak. A fi lmben megje-
lenik egy bosszúvágyból gyilkoló, elvakult 
kommunista alakja is – ilyet addig magyar 
fi lmben nem láttak, és azután még jó ideig 
nem is láthattak.

Szegénylegények címû fi lmje például az 1848–1849-es szabadságharc 
még bujkáló „betyárjainak” összefogdosásáról és vallatásáról szól. A 
fi lm 1965-ben készült, mindössze kilenc évvel a forradalom után!

• Mondj korábban olvasott vagy tanult példákat arra, amikor egy mûvé-
szi alkotás történelmi témát dolgoz fel, valójában azonban saját koráról 
szól!

A tanú címû fi lm 1969-ben készült, de csak tíz évvel késôbb mutat-
ták be. A történet a Rákosi-kor szatírája, a cselekmény középpontjában 
egy koncepciós perrel, amelyben a Rajk-perre ismerhetünk. 

Szabó István fi lmrendezô több mint 60 nemzetközi díjat nyert, kö-
zöttük Mephisto [mefi sztó] címû fi lmje 1981-ben Oscar-díjat kapott. 
8   9    

Kép a Szegénylegények címû filmbôl (1966) 

Bacsó Péter filmje, A tanú. A képen a karhatalom emberei feketevágás után kutatnak 
• Érdeklôdj vagy nézz utána, mi volt a feketevágás!

Kép a Mephisto címû filmbôl • Figyeld meg a képet! Hogyan fejezi ki ez a jelenet 
a világuralmi törekvést? 
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Jelenet az Egri csillagok címû filmbôl

A színházmûvészetben a budapesti Nemzeti Színház Illyés: Fáklya-
láng címû darabja – amely a Kossuth és Görgei között feszülô ellenté-
tet dolgozza fel – a közönség óriási érdeklôdését, lelkesedését váltotta 
ki, illetve viták robbantak ki miatta. A Madách Színház Hamlet-elôadá-
sát* a kor legjobb Hamletjének tartották a világon (Gábor Miklós fôsze-
replésével). A kötelezô „szocreál” darabok mellett klasszikus és értékes 
színdarabok sorát mutatták be. A kultúrpolitika jelentôs összegekkel 
támogatta a színházmûvészetet: a jegyek árának körülbelül 70%-át az 
állam fi zette. (A televízió a hatvanas években még ritkaságnak számí-
tott, így az emberek jobban érdeklôdtek a színvonalas kultúra iránt.)

Mind a színházmûvészetben (Vígszínház), mind a fi lmmûvészetben 
(Egri csillagok, A kôszívû ember fi ai, Fekete gyémántok stb.) kiemelkedôt 
alkotott Várkonyi Zoltán.

Az ekkor már világhírû Kodály Zoltán fontos szerepet játszott az or-
szág szellemi újjáépítésében. Az iskolákban Kodály alapgondolatának 
megfelelôen („Legyen a zene mindenkié!”) általánossá vált a zeneok-
tatás.

• Korábban javasoltuk (akkor a „feketevágások” kapcsán), hogy nézd 
meg Bacsó Péter A tanú címû, rendkívül szórakoztató fi lmszatíráját! Váz-
latszerûen gyûjtsd össze a történetnek azokat az elemeit, amelyek nyíl-
tan kritizálják a Rákosi-rendszert a következô szempontokból: politikai 
elnyomás; észszerûtlen gazdaságpolitika; törvénytelenségek; az egyházak 
üldözése. Melyik koncepciós per képezi a fi lm történelmi alapját? Mi lett a 
per vége az életben és a fi lmen? Szerinted mi a különbség oka?

Összefoglaló kérdésekA „puha diktatúra”

1.  Ki volt Brezsnyev? Milyen szerepet 
játszott a korszak magyar történelmé-
ben? 

2.  Hogyan csapódott le a közvélemény-
ben a „prágai tavasz” elfojtása és a 
határokon túli magyarok sorsa? 

3. Mi volt a „három T” elve? 
4.  Hivatalosan Magyarországon nem 

volt cenzúra. Miért volt mégis? 
5.  Mivel járult hozzá a politika a korszak 

jelentôs magyar kulturális teljesítmé-
nyeihez? 

6.  Mondj példákat a kor kiemelkedô mû-
vészeti alkotásaira!

A gazdasági reformok (új gazdasági mechanizmus) leállítása:
→ a pártvezetés egy része reformellenes;
→ a szovjet vezetés „szorosabbra fogja a gyeplôt”.

Visszatérés a merev tervgazdálkodáshoz.
Enyhülô szigor a kultúrpolitikában:

→ a „három T”;
→ a magyar irodalom, színház- és filmmûvészet nemzetközi rangja és 
sikerei.

• Jól jellemzi a „puha diktatúra” el-
lentmondásos kultúrpolitikáját, hogy 
a fi lmet komoly anyagi ráfordítással 
1969-ben elkészítették, azután azon-
nal betiltották. Tíz évig „dobozban 
maradt”. Indokold, miért volt a Ká-
dár-rendszer számára kényes ez a 
téma!
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OLVASMÁNY 
Hol nyaraltak Kádárék és a káderek*? 

Ebben az idôben az MSZMP vezetôi részére külön pártüdülôket tartottak 
fenn az ország legszebb pontjain. Közülük is kiemelkedett a balatonaligai 
nyaraló, az egykor Rákosi Mátyás számára fenntartott villa. A luxusépü-
letet kerítéssel választották el a többitôl, és géppisztolyos, kutyás ôrök 
vigyázták. Ha Rákosi úszni ment, csónakon követték az ôrök. A nyaraló 
elôtt két refl ektor pásztázta a Balaton vizét, nehogy onnan közelítsék 
meg az épületet „gyanús elemek”. Kádár idején a pártüdülôt sûrûn láto-
gatták külföldi vendégek. Megfordult itt sok más híresség mellett Hrus-
csov és Brezsnyev szovjet, Fidel Castro kubai vezetô, itt vodkázott Ga-
garin szovjet ûrhajós.

Aligára csak a legfôbb pártvezetôk járhattak. Valamivel kisebb rangot 
jelentett, ha valaki a balatonôszödi, a tihanyi vagy a dobogókôi párt-
üdülôbe kapott beutalót.

Az egyenlôségrôl büszkén hangoztatott jelszavak és a szomorú va-
lóság (a pártelit luxusélete) közti különbségrôl szól Örkény István Babik 
címû befejezetlen regénye. Azért befejezetlen, mert a zseniális író nem is 
remélhette, hogy életében (a Kádár-korban) valaha is megjelenhet. Ebbôl 
idézünk egy részletet:

„A »Néppel Tûzön-Vízen Át« egy horgásztanya, ahova csak középká-
derek jártak, ezért aztán csak »mérsékelt óvintézkedésekre volt szükség«. 
A partszegélyt egyszeri szögesdrót vette körül, elôtte vizesárok húzó-
dott, sarkain ôrtornyok meredtek. Ezer lépéssel odébb feküdt a »Nincs 
Köztünk Különbség« horgásztanya, ahová csupa magas állású szemé-
lyeknek, kiválasztott mûvészeknek és híres sportolóknak volt bejárásuk. 
Azt persze páncélosok ôrizték, a szögesdrót kerítésbe pedig magasfe-
szültségû áramot vezettek.” (A Múlt-kor címû e-folyóirat alapján, 2014. 
július 25.) 

Kádár János kártyázik. Kádárt nem véletlenül 
tartották a szovjet tömb egyetlen emberarcú 
politikusának. Irtózott a személyi kultusztól. 
Egyszerûségét, közvetlenségét a propaganda 
is igyekezett hangsúlyozni, például az ehhez 
hasonló fotókkal, ahol félmeztelenül, idétlen 
sapkában látható  

A balatonaligai pártüdülô 
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Táskarádiót hallgató fiatalok

24.  A rendszerváltás elôtt
„Ahogy korábban a konszolidációs korszak sikereit, most a 

korszak végének kudarcait azonosítja az ország Kádár Jánossal. 
A pártfôtitkár népszerûsége gyorsabban devalválódik*, 
mint a forint. Egyetlen dolog van, amiben ma munkástól 
pártkáderig mindenki egyetért: Kádárnak mennie kell.”

(Részlet a Beszélô címû szamizdat folyóiratból) 

Az ország eladósodása

Az 1970-es évek közepére az ország belsô gazdasági tartalékai kimerül-
tek. A technológiai elmaradottság következtében a magyar ipar termé-
keit Nyugaton egyre kevésbé lehetett eladni. A több évtizedes, eleve 
elhibázott elképzelés a nehézipar mindenáron való fejlesztésérôl („vas 
és acél országa”) most ütött vissza legnagyobbat. Eladhatatlan és rossz 
minôségû termékek tömegei készültek.

A kôolaj világpiaci árának több, egymást követô emelése végzetes ha-
tással volt a magyar külkereskedelemre. A legfôbb olajszállítónknak, 
a Szovjetuniónak ugyanannyi olajért az „olajárrobbanás” elôtt ötszáz 
Ikarusz autóbuszt, azt követôen négyezret kellett szállítanunk. Az 
olajválság következtében tíz év alatt egyévnyi teljes nemzeti jövedel-
met vesztett az ország. Veszélybe került a Kádár által teremtett bel-
sô nyugalom legfôbb biztosítéka, az életszínvonal lassú, de folya-
matos emelkedése. 

• Emlékszel, mi a hatalom és a nép közötti „kimondatlan egyezség” lé-
nyege? (21. lecke.)

Az egyre romló gazdasági helyzet ellenére a párt- és állami vezetôk 
nem vállalták a lakossági fogyasztás csökkenését eredményezô intézke-
déseket (pl. jelentôs áremelések, a bérek befagyasztása). Még kevésbé 
vállalták a gazdasági reformokat (pl. a nehezen eladható termékeket 
gyártó nagyüzemek átalakítását), ami esetleg munkanélküliséget oko-
zott volna. Nem volt más megoldás az összeomlás elkerülésére: nyu-
gati hitelekhez kellett folyamodni. Magyarország az évek alatt több 
milliárd dollár hitelt vett fel, ezek visszafi zetését az állam garantálta. 
Így a gazdaság pangása ellenére a lakosság életszínvonala egy ideig még 
nôhetett. Az eladósodással az ország nemcsak a tartalékait, de a 
jövôjét is felélte. 

A rendszer hitelvesztése 

Az emberek látóköre egyre bôvült, ahogy a „vasfüggöny” egyre kevésbé 
zárta el a szovjet tömb országait. A Nyugatra látogató turisták élmé-
nyeinek, az általuk behozott – sokszor magyar nyelvû, de itthon nem 
kapható – könyveknek, folyóiratoknak köszönhetôen az állampárt te-
kintélye tovább zuhant. Nemcsak a gazdasági problémák ásták alá a 
rendszert, hanem az általa terjesztett hazugságtömeg is kezdett ráom-
lani. A nyolcvanas években a katonai célok mellett már polgári célból 
is juttattak távközlési mûholdakat az ûrbe. Adásukat megfelelô anten-
nával itthon is lehetett fogni. A nyugati rádió- és tévéadások újabb rést 
ütöttek a vasfüggönyön. 1  

• Korábban is mûködött több magyar nyelvû nyugati rádióadó. Melyik 
volt az, amelyet – a magyar hatóságok rádiózavarásai* ellenére – a leg-
többen hallgattak?

1  Egyre jobban elterjedtek az (annak idején) 
korszerûnek számító, rövidhullámú adások 
vételére alkalmas hordozható, úgynevezett 
táskarádiók. Ha nem is minden fi atalnak, de 
egy kisebb baráti társaságban valakinek biz-
tosan volt ilyen készüléke. A Nyugaton mû-
ködô magyar nyelvû rádióadók – elsôsorban 
a Szabad Európa Rádió – alaposan kihasz-
nálta ezt. Bár a hetvenes években már a ma-
gyar rádióban is lehetett beat- és rockzenét 
hallani, a könnyûzenei adásokat még mindig 
a szirupos, romantikus „tánczene” uralta. 
A SZER mûsorai – elsôsorban a szombat 
délutáni kívánságmûsor – a fi atalok töme-
geit szegezték a rádió mellé. Az Egyesült 
Államok által fenntartott és Münchenbôl 
sugárzó adó fô célja persze nem a fi atalok 
szórakoztatása volt. Érdekes és színvona-
las beszámolókat közöltek olyan témákról, 
amelyekrôl Magyarországon csak nagyon 
cenzúrázva lehetett hallani, olvasni; például 
visszaemlékezéseket az 1956-os forradalom 
emigráns túlélôitôl, tudósítást az Afganisz-
tán elleni szovjet háborúról. Mivel a SZER 
adásait a magyar politikusok „imperialista, 
fellazító aknamunkaként” értékelték, komoly 
technikai berendezésekkel zavarták az adást, 
amely – bár recsegve, sisteregve, szakadoz-
va – azért élvezhetô volt.
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A nyolcvanas években egyre fon-
tosabbá, politikai jelentôségûvé vált 
a környezetvédelem kérdése. Ma-
gyarországon is politikai üggyé vált, 
hogy hozzákezdtek a csehszlovákok-
kal egy közös dunai víztározó és vízi 
erômû megépítéséhez. (Errôl a ma-
gyar és a csehszlovák kormány még 
a hetvenes években kötött egyez-
ményt.) A tervezett bôs–nagymaro-
si gátrendszer – a Dunaszaurusznak 
gúnyolt építmény – a Dunakanyar-
ban tönkretette volna a táj páratlan 
szépségét. Vízügyi és környezetvé-
delmi szakemberek emelték fel sza-
vukat, tömegek tüntettek megépítése, 
az állami környezetrombolás ellen. 
Az építkezés mindezek ellenére el-
kezdôdött, és csak a rendszer ösz-
szeomlása állította meg. 2    

A népesedési (demográfi ai) vál-
ság egyre súlyosabbá vált. A nyolc-
vanas évek elején állapították meg 
elôször a népesség fogyását, majd tíz év alatt körülbelül 400 ezerrel csök-
kent hazánk lakossága! Ennek okai nagyon sokfélék voltak. A hagyomá-
nyos (tehát jó értelemben vett konzervatív) értékek, például a család, a 
vallás szerepének csökkenése ekkorra éreztette hatását. A megoldatlan 
lakáskérdés mellett probléma volt, hogy a romló gazdasági helyzetben 
az emberek egyre több munkával (önkizsákmányolással) tudták csak 
biztosítani önmaguknak a szükségesnek tartott anyagi javakat. „Kicsi 
vagy kocsi?” – tette fel az elkeserítô kérdést sok fi atal házaspár.

• Milyen okok vezettek a család hagyományos szerepének csökkenéséhez 
a XX. század második felében? (Életmód, lakáskörülmények stb.)
• Miért csökkent a vallás szerepe az emberek életében az ötvenes évektôl 
kezdve?
• Magyarázd meg a „Kicsi vagy kocsi?” kérdésben megfogalmazott gondot!

Egyre többen emelték fel szavukat a határokon túl – elsôsorban Er-
délyben – élô magyarok fokozódó elnyomása ellen. Tüntetések sorát 
rendezték a budapesti Román Nagykövetség elôtt. Sok ember számára az 
erdélyi (romániai) falurombolás (9. lecke) elleni budapesti tüntetés volt 
a rendszerváltás kezdetének elsô élménye. 3   

A Kádár-rendszer jövôjében a nyolcvanas években már egyre keve-
sebben hittek.

2  1988. szeptember 12-én több tízezer 
tüntetô vonult a budapesti Vörösmarty tér-
rôl a Kossuth térre, s ott átadták követelé-
seiket az Elnöki Tanács Elnökének. Részlet 
ebbôl:

„Amennyiben a Kormány és a parlament 
nem állna feladatának magaslatán, hogy 
azonnali és végleges döntést hozzon, KÖ-
VETELJÜK AZ ÉPÍTKEZÉS AZONNALI FEL-
FÜGGESZTÉSÉT ÉS NÉPSZAVAZÁS KIÍRÁ-
SÁT! Bízunk benne, hogy az állampolgári 
akarat meghallgatásra talál, s ez a meghall-
gatás egy új konszenzus [egyetértés, egyez-
ség] kezdetét jelenti.”
• Milyen testület volt az Elnöki Tanács? Mi 
volt a feladata? (8. lecke.)

A bôs–nagymarosi vízlépcsô építése

Tiltakozó plakát a bôs–nagymarosi víz-
lépcsô ellen • Figyeld meg, milyen képi 
elemekkel él a plakát! Sorold fel ezeket! 

3  A romániai falurombolás során Romá-
nia 13 ezer falujából 7-8 ezret akartak 
megsemmisíteni, többségükben a magya-
rok által lakottakat. 1988 nyarán körülbelül 
100 ezer tüntetô vonult a Hôsök terérôl 
a román nagykövetség elé, hogy átadják 
memorandumukat, de nem nyitottak ne-
kik ajtót. A tüntetôk létszámát csak nagy 
szórással lehet meghatározni, mert a ma-
gyar (ekkor még pártállami) sajtó 25 ezerre 
becsülte azt, a szervezôk szerint viszont 
150 ezren voltak. A tüntetés egyik jelszava: 
„El a kezekkel az erdélyi falvaktól!”.
• Mit jelent a memorandum kifejezés? Ha 
nem emlékszel, nézd meg ismét a kislexikon-
ban!

Tüntetés Budapesten a romániai falurom-
bolás ellen (1988) • Miért jelentett nagy ve-
szélyt a terv a romániai magyarságra?
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4   A „szamizdatbutik” egy pesti lakásban 
mûködött. Így ír errôl Haraszti Miklós, a 
Beszélô egyik szerkesztôje: „Keddenként 
este bárki feljöhetett, elôjegyezhetett a 
kiállított gépiratos szamizdatból. Aztán 
Budapest-szerte a hivatalokban gépírónôk 
feketemunkában gyártották az indigós 
példányokat. A következô kedden a butik 
nagytáskás látogatóinak egy része meg-
hozta, a másik elvitte a »gépiratot«, aho-
gyan a rendôrségi nyelv hívta az árut. Ter-
mészetesen tudtuk, hogy a vásárlók között 
a rendôrség besúgói is ott vannak.”

A Beszélô elsô számának címlapja • Mire utal 
a szamizdat folyóirat címe és címlapja? 

A második nyilvánosság

A hetvenes évek közepétôl nagyvárosokban – fôleg az értelmiség köré-
ben – terjedt a szamizdat kiadványok olvasása. A szamizdat olyan poli-
tikai céllal írt, illegális kiadvány, amely hivatalos formában nem jelenhe-
tett volna meg. Írógépen, primitív sokszorosítógépeken vagy külföldrôl 
becsempészett, egyszerû házi nyomdagépen készítették. 

A leghíresebb magyar szamizdat az 1981-tôl rendszeresen megje-
lenô Beszélô címû folyóirat volt, többek között Konrád György* szer-
kesztésében. 4   Készítôit a rendôrség folyamatosan zaklatta megfi gye-
léssel, házkutatásokkal, lehallgatásokkal. A rendszernek viszont már 
sem ereje, sem akarata nem volt arra, hogy büntetôpereket indítson a 
„belsô ellenség” ellen. („Nem akarunk mártírokat gyártani” – mond-
ták a politikai vezetôk.) Szamizdatban jelentek meg elôször külföldön 
írt reális elemzések az 1956-os forradalomról, Szolzsenyicin mûveibôl 
magyarra fordított részletek stb. A Beszélô egyik számában nyíltan 
megfogalmazódott – a lecke címe alatt hosszabban idézett – követelés: 
„Kádárnak mennie kell” (1987).

• Nézz utána, mit jelent eredetileg a beszélô fogalom!
• Mit olvastunk tavaly Szolzsenyicinrôl? (Hetedikes tankönyv, 126. oldal.)

Az illegális kiadványok jelentették az elsô (a hivatalos) nyilvánosság 
mellett megjelenô második nyilvánosságot. A rendszer vezetôi ekkor 
már lemondtak arról, hogy kiirtsák ezt. 

• Melyik reformkori politikus kapcsán tanultunk hatodik osztályban a 
nyilvánosság erejérôl? (Hatodikos tankönyv, 37. lecke.)

Kôszeg Ferencet, a Beszélô egyik szerkesztôjét titkosrendôrök követik 

A nemzeti és demokratikus ellenzék 
megszervezôdése

A nyolcvanas évek közepén a külpolitikai helyzet gyökeresen megvál-
tozott. Gorbacsov közölte a „szocialista” tábor vezetôivel, hogy nem 
számíthatnak többé a szovjet katonai beavatkozásra (a „baráti tankok-
ra” – ahogy itthon gúnyosan emlegették) rendszerük védelmében. Már 
a hatalom birtokosai is érzékelték, hogy a politikai ceremóniák – példá-
ul az egypártrendszerû „választások” – nevetségessé váltak. 
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Ellenzéki mozgalmak, tanácskozások szervezôdtek. Elemezték a 
gazdasági és a politikai válság okait, és keresték a kiút lehetôségét. A 
legjelentôsebb volt az 1985-ös monori és az 1987-es lakiteleki talál-
kozó (az elôbbin 45-en, az utóbbin több mint 150-en vettek részt). 
Ezeken már nyíltan elhangzott, hogy a magyarországi „szocializmus” 
történelmi zsákutca, és többpártrendszerre van szükség. 5  

A lakiteleki találkozón elsôsorban a nemzeti demokrata gondolko-
dású ellenzékiek jelentek meg. A Kádár-rendszer problémáira a magyar 
nemzet egységét, optimista jövôképét  erôsítô program megalkotásá-
ban, megvalósításában látták a megoldást. Az ellenzék másik csoport-
ja, az úgynevezett demokratikus ellenzék az állam demokráciaellenes 
vonásaira zúdított össztüzet (a többpártrendszer, a polgári szervezetek 
hiánya stb.). Ez utóbbi mozgalom szamizdat lapja volt a Beszélô.

A rendszerváltó pártok megalakulása

Az MSZMP-n belül is kialakult egy pártellenzék, amely „demokratikus szo-
cializmust” hirdetett. A rendszer megváltoztatását azonban nem az ál-
lampárton belüli változások okozták, hanem ennél fontosabb tényezôk. 
Egyrészt a szovjet külpolitika gyökeres átalakulása (Gorbacsov), más-
részt a Magyarországon párttá szervezôdô ellenzéki mozgalmak ereje.

• Mi a leglényegesebb különbség Gorbacsov és elôdei (Hruscsov, Brezs-
nyev) külpolitikája között?

A lakiteleki találkozón (1987) a nemzeti demokrata ellenzékiek hoz-
ták létre a Magyar Demokrata Fórumot (MDF). Évtizedek óta ez volt az 
elsô, kommunista párttól független politikai szervezet, amely késôbb 
az ellenzék egyik mozgatórugójává vált. A következô év elsô felében 
fôként egyetemisták megalakították a Fiatal Demokraták Szövetségét 
(FIDESZ), a polgári demokrata ellenzékiek pedig a Szabad Demokraták 
Szövetségét (SZDSZ).  6  

Újjáalakultak a kommunista hatalomátvétel során megsemmisített 
történelmi pártok is, a legjelentôsebbek ekkor a Független Kisgazdapárt 
(FKgP), a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) és a Szociáldemokrata 
Párt (SZDP) voltak. (A hirtelen jött szabadságban 65 párt alakult, de 
közülük csak 12 tudott az elsô szabad választásokon indulni.) 1989 
végére ismét többpártrendszer alakult ki Magyarországon.

• Mit tanultunk az FKgP-rôl és az SZDP-rôl hetedik és nyolcadik osztály-
ban? Mi volt a „szalámitaktika”? Milyen trükkel semmisítették meg az 
SZDP-t a Rákosi-kor hajnalán?
• Mi a kereszténydemokrácia (korábban keresztényszocializmus) lénye-
ge? (Segít a hetedikes tankönyv 6. leckéje.)

6  Nem véletlen, hogy a rendszerváltás ide-
jén létrejött politikai pártok önmegnevezé-
sükben kerülték a „párt” kifejezést. Az MDF 
„fórum”, az SZDSZ és a FIDESZ „szövetség”. 
Az elmúlt negyven év nagyon lejáratta a 
„párt” szót. A másik oka ennek, hogy 1989 
januárjáig egypártrendszer volt, nem lehe-
tett pártot alapítani.
• Érdeklôdj, hogy lakóhelyeden a rendszer-
váltás elôtt mely utcák viselték valamelyik 
kommunista híresség nevét (Marx, Lenin, Kun 
Béla, Ságvári Endre stb.)! 

A lakiteleki tanácskozás. A képen Csoóri 
Sándor mond beszédet • Nézz utána, ki 
Csoóri Sándor!

            Összefoglaló kérdések A rendszerváltás elôtt

1.  Miért vált reménytelenné az álszocia-
lista állam gazdasági helyzete?

2.  Milyen tényezôk miatt vált végképp 
hiteltelenné Kádár rendszere a nyolc-
vanas évek közepére? (Külpolitikai té-
nyezôt is említs!)

3.  Mi a szamizdat?  Milyen témájú sza-
mizdat kiadványok jelentek meg?

4.  A reformok hívei 1956 elôtt elsôsor-
ban a pártban hallatták hangjukat. 
A rendszerváltás elôtt az ellenzékiek 
a párton kívül szervezôdtek. Mi ennek 
az oka?

5.  Melyek voltak a legfontosabb rendszer-
váltó pártok?

Gazdasági válság – alkalmazkodni képtelen magyar gazdaság
→ nyugati hitelek → eladósodás.
A rendszer hitelvesztése:

– a turisták személyes élményei;
– nyugati rádió- és tévéadások;
– környezetvédelem (Dunaszaurusz);
– népességfogyás („kicsi vagy kocsi?”);
– a határokon túli magyarság helyzete.

Gorbacsov: új szovjet külpolitika.
Második nyilvánosság (szamizdat).
Az ellenzék megszervezôdése (Monor, Lakitelek).
A rendszerváltó pártok megalakulása:

– új pártok: MDF, FIDESZ, SZDSZ;
– újjászervezett történelmi pártok: FKgP, KDNP, SZDP.

5  A lakiteleki tanácskozás végén elfogadott 
nyilatkozatot Pozsgay Imre* 1987 novem-
berében egy vele készült interjú keretében 
„becsempészte” a Magyar Nemzet címû na-
pilapba. Így mindenki olvashatta azt, amirôl 
a sajtó idáig hallgatott. Részlet a nyilatkozat-
ból: „[…] A magyarság történelmének egyik 
súlyos válságába sodródott. Népmozgalmi 
erejében megtorpant, önhitében és tartásá-
ban megrendült, […] önismerete megdöb-
bentôen hiányos. Összeomlással fenyegetô 
gazdasági válságnak néz elébe. A magyar 
etnikumot példátlan széttagoltság sújtja. 
Nemzetünknek nincs közösen vállalható jö-
vôképe.”
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Kádár János az MSZMP elnökeként. 1988 ta-
vaszán romló egészségi állapota miatt a párt 
vezetô testülete fölmentette ôt a fôtitkári 
tisztségbôl, és létrehozták neki a pártelnöki 
tisztséget, amely nem járt valós hatalommal 

OLVASMÁNY
Kádár János   
Kádár János 1912-ben született Fiumében. Édesanyja cselédlányként 
dolgozott egy rangos villában, apja a honvédseregben szolgált. Mivel a 
szülôk nem házasodtak össze, a csecsemô az anya családnevét kapta: 
Csermanek János Józsefnek keresztelték.

Budapesten járt iskolába, kitanulta az írógépmûszerész szakmát. Ti-
zenhét éves korában csatlakozott az illegális kommunista mozgalomhoz, 
ekkor vette fel a „Kádár” mozgalmi nevet. Részt vett az 1930. szeptem-
ber 1-jei tömegtüntetésen. Kommunista tevékenysége miatt letartóztat-
ták. A házkutatás alatt édesanyja – aki fi a illegális tevékenységérôl mit 
sem tudott – azt kiáltozta: hol is rejthetne el abban az egyszerû lakásban 
fi a bármit is elôle, és lerántotta a szennyesruhakupacot. Az alatt voltak a 
terjesztésre váró röpcédulák. 

Többször bebörtönözték. A szegedi Csillagbörtönben ismerkedett 
meg Rákosi Mátyással. József Attila költészete nagy hatást tett rá, ösz-
sze is ismerkedtek. Így emlékezik a költôre: „Kétségtelenül, hogy reám, 
aki személyesen ismertem ôt, mûvein kívül hatással volt kristálytiszta 
jelleme, szeretetreméltósága, egyszerûségében nagy embersége, egész 
lenyûgözô egyénisége is.”

A világháború alatt a KMP (Kommunisták Magyarországi Pártja) ve-
zetôje lett, 1944 áprilisában elfogták, de valódi kilétét sikerült eltitkolnia. 
Katonaszökevényként emeltek vádat ellene. Két év börtönre ítélték, de 
amikor börtönébe amerikai bomba csapódott, zárkája valósággal ketté-
hasadt, és ki tudott sétálni onnan. 1944 ôszén Németországba akar-
ták vinni egy fogolyszállítmánnyal, de akkor is sikerült megszöknie. Egy 
meszes deszkával a vállán ment faluról falura. Soha nem igazoltatták. Így 
mesélte késôbb: „Hát ki az a marha, aki egy ilyen két és fél colos deszká-
val megy Budapestre?” 

1945. február 13-án a fôváros ostroma után Budapest rendôrfôka-
pitány-helyettese lett, majd a kommunista pártban különbözô vezetô 
tisztségeket töltött be. Közben országgyûlési képviselô volt.

1956. november 1-jén a feloszlatott MDP helyett megalakuló új kom-
munista párt (MSZMP) fôtitkára lett. Még aznap a budapesti szovjet 
nagykövetségre ment, majd eltûnt Budapestrôl. Moszkvában tárgyalt, 
ahol Hruscsov – Tito javaslatára – Kádárt bízta meg Magyarország veze-
tésével. November 7-én a szovjet katonákkal érkezett Budapestre.

Kádár 1956. november 26-ai rádióbeszédében büntetlenséget ígért 
a tömegmegmozdulások résztvevôinek, igaz, hogy az „ellenforradalmá-
rok, ellenforradalmi uszítók” felelôsségre vonását is meghirdette. Szavait 
sokan úgy értelmezték, hogy nem lesz megtorlás. A következô években 
azonban 1956-os tetteik miatt százakat végeztek ki és tízezreket börtö-
nöztek be, vagy internáltak. Nem kétséges személyes felelôssége Nagy Imre 
és társainak elítéltetésében és kivégzésében. Az sem kétséges, hogy 1956 
végén, 1957 elején nem volt nála gyûlöltebb ember az országban. 

A magyarországi gazdasági reformok, a nyílt diktatúrától és a szemé-
lyi kultusztól való tartózkodása egyre népszerûbbé tette személyét. Kádár 
így nyilatkozott történelmi szerepérôl: „Meggyôzôdésem szerint cselek-
szem, kommunista világnézetû ember vagyok, a szocialista eszme híve, 
és becsületes magyar állampolgárnak tekintem magam, a magyar nép 
fi ának. Mindig azon törtem a fejem, hogyan mehetnék úgy elôre, hogy az 
emberek soha ne szenvedjenek többet a szükségesnél.”

1980-ban Lengyelországban sztrájkhullám kezdôdött. A szovjet párt-
vezetés ezt is (’53; ’56; ’68 mintájára) tankokkal akarta elfojtani, de Ká-
dár bejelentette, hogy semmiféle segítséget nem nyújt ehhez. 

A Kádár-kor utolsó idôszakában már az ellenzék többsége is úgy véle-
kedett, „addig jó, amíg Kádár van”. Igaz, a gyors rendszerváltásban ekkor 
még nem reménykedett senki.

Kádár nagy szenvedélye volt gyermekkorától a sakkozás és késôbb, 
vezetôként a vadászat. 

A nyolcvanas évek végén egészségi állapota nagyon megromlott (erôs 
dohányos volt). 1988 tavaszán leváltották az MSZMP élérôl: a fôtitkári 

Kádár János sakkozik
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tisztség helyett kitalálták számára a tényleges hatalmat nem jelentô 
pártelnöki tisztséget. Utolsó beszéde (a párt Központi Bizottsága elôtt, 
1989 áprilisában) zavaros volt: szólt saját betegségérôl, történelmi – fô-
leg 1956-os – szerepérôl és Nagy Imrérôl. Két jellemzô részlet a beszéd-
bôl: „Most meg szeretném kérdezni Önöket, hogy most akkor mondják, 
miben vagyok én felelôs?” „Elvtársak! Itt szabad még használni, hogy 
elvtársak? Mert a parlamentben már nem.” 1989 júniusában a pártelnök-
ségrôl is leváltották. 

Azon a napon halt meg, amikor a Legfelsôbb Bíróságon kihirdet-
ték Nagy Imre és társai rehabilitációját (1989. július 6.). Az egybeesés 
sorsszerûsége megdöbbentô történelmi véletlen. A bírósági bejelentés 
közben a teremben az emberek egymás kezébe adtak egy papírt ezzel a 
szöveggel: „meghalt Kádár János”.

• Fiume környéke kedvelt üdülôhely volt a horvát tengerparton. Mi a város 
mai neve?
• Milyen szerepe volt Kádárnak a Rajk-perben? Mi volt a tisztsége ekkor?
• Hogyan érintették ôt személyében is a koncepciós perek?
• Milyen pártfunkciót töltött be Kádár 1956. október 25-étôl?
• Hogyan értékelte Kádár János 1956 októberének utolsó hetét november 
elsején (a rádióban), és hogyan decemberben?
• Milyen reformokkal próbáltak a Kádár-rendszerben segíteni a gazdaság 
helyzetén a hatvanas évek végén? Miért álltak le a reformok?

A Varsói Szerzôdés tagállamainak vezetôi egy 1986-os találkozón. A képen balról 
jobbra: Gustav Husák [gusztáv huszák] csehszlovák, Todor Zsivkov bolgár, Erich 
Honecker NDK, Mihail Gorbacsov szovjet, Nicolae Ceauşescu román, Wojciech 
Jaruzelski [vojcsics járuzelszki] lengyel és Kádár János magyar pártvezetô 
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A Kádár-korszak jellemzôi Összefoglalás

Az 1956-os forradalmat a szovjet hadsereg könyörtelenül – bár nem 
olyan gyorsan, mint tervezték – leverte. A fegyveres ellenállás vidéken 
körülbelül még két hétig folytatódott, Budapesten pedig néma tiltako-
zó akciók következtek. Közben Moszkvából Budapestre érkezett Kádár 
János, és megalakította az új kormányt. Kezdetét vette a Kádár-kor-
szak. 1956-ot ettôl kezdve ellenforradalomként emlegették. De ajánla-
tosabb volt nem emlegetni.

A forradalom utáni megtorlás során százakat végeztek ki. Ez lett a 
sorsa Nagy Imrének és két társának is, akiket koncepciós perben ítéltek 
halálra. A „rend” megôrzésére, egy új forradalom megelôzésére a kor-
mány létrehozta a munkásôrséget.

Az állampárt (MSZMP) és a kormány elsôdleges céljának tekintette 
az egypártrendszer visszaállítását és megerôsítését. Folytatták a paraszt-
ság termelôszövetkezetekbe kényszerítését, és ez kisebb engedmények 
segítségével lényegében sikerült is. Leglényegesebb a háztáji gazdál-
kodás engedélyezése volt, mely nagymértékben hozzájárult a lakosság 
kiegyensúlyozott élelmiszer-ellátásához.

A Kádár-rendszerben is minden lényeges kérdésben a pártvezetés 
döntött. Az ifjúság megnyerésére és ellenôrzésére megszervezték a 
KISZ-t, és mûködött az úttörômozgalom.

A hatvanas évek közepétôl a Kádár-rendszer megszilárdult. Ennek 
alapja az a ki nem mondott kiegyezés a társadalommal, amelynek lénye-
ge, hogy az állam lassú, de folyamatos életszínvonal-emelkedést bizto-
sított; a nép pedig elfogadta, hogy nem szól bele a politikába. Kádár az 
„Aki nincs ellenünk, az velünk van” jelszó jegyében létrehozta a „szo-
cialista láger legvidámabb barakkját”. Személyét – nem utolsósorban a 
személyi kultusztól való elzárkózása miatt – egyre többen elfogadták. 
„Tömeggyilkos”-ból „Janó bácsi” lett.

A „fejlett Nyugathoz” képest nagyon szerény, de élhetô szocializmus 
megteremtésének fontos eszköze volt a lakosság fogyasztási javakkal 
való tûrhetô ellátása és a teljes foglalkoztatottság. A lakáshiány vi-
szont nem rendezôdött, és a nép hangulatát rontotta, hogy külföldre 
(fôleg Nyugatra) nagyon nehezen jutott ki az egyszerû polgár. (Bár lé-
nyegesen könnyebben, mint a többi álszocialista országból.) A kultúra 
is sokkal nagyobb szabadságot élvezhetett, mint a többi szovjet rend-
szerû országban. A „három T” közül a középsô – a megtûrt alkotások 
köre – egyre bôvült. 

A szocialista tervgazdaság mûködését az 1968-as gazdasági reform 
(új gazdasági mechanizmus) próbálta javítani (nagyobb vállalati önál-
lóság, piaci elemek, a kis magánvállalkozások engedélyezése). A gazda-
sági reformot négy-öt év múlva Moszkva leállította. A hetvenes években 
többször olajárrobbanás rázta meg a világgazdaságot, amely válságba 
sodorta a rugalmatlan magyar gazdaságot. A rendszer lassan felélte 
belsô tartalékait, nyugati kölcsönökhöz kellett folyamodni. A nyolcva-
nas évekre az eladósodás olyan méreteket öltött, hogy hazánk sokszor 
a kamatokat is nehezen fi zette.

A gazdasági, környezetvédelmi és demográfi ai problémák miatt a 
rendszer egyre inkább hitelét vesztette. Ehhez hozzájárult az is, hogy 
az emberek egyre több információhoz juthattak a (nyugati) polgári 
demokráciák mûködésérôl. Szervezôdni kezdett – már nem a párton 
belül – a rendszer ellenzéke (Monor, 1985; Lakitelek, 1987). Megala-
kultak a rendszerváltó pártok: az MDF; a FIDESZ; az SZDSZ; a FKgP; a 
KDNP és az SZDP. A külpolitikai változások is arra utaltak, hogy az 
egypártrendszerû álszocialista berendezkedés a végnapjait éli.

 1.  Hogyan vált az 1956-os forrada-
lom „ellenforradalommá”?

 2.  Hogyan alakult Nagy Imre sorsa 
1956 után?

 3.  Jellemezd a forradalom utáni meg-
torlást!

 4.  Melyek voltak az egypártrendszer 
visszaállításának legfôbb elemei?

 5.  Mit jelentenek a „háztáji” és a 
„maszek” szavak?

 6.  Sorolj fel minél több érvet, hogy 
miért volt „puha diktatúra” Kádár 
rendszere, Rákosiéval ellentétben!

 7.  Mi a „három T”, és mit jelent az 
öncenzúra?

 8.  Sorolj fel jelentôs alkotókat és 
mûalkotásokat ebbôl az idôszak-
ból!

 9.  Mely tényezôk következtében ke-
rült válságba a magyar gazdaság a 
hetvenes évek közepétôl kezdve?

10.  Miért vesztette hitelét – a gazda-
sági válságon kívül – a Kádár-rend-
szer?

11.  Melyek az újonnan alakult rend-
szerváltó pártok? Ne csak a pártok 
nevének mozaikszavaival, hanem 
a pártok teljes nevével válaszolj!

12.  Mi a hasonlóság és mi a különbség 
a nemzeti demokrata ellenzék és a 
demokratikus ellenzék között?



George Bush [dzsordzs bus] – elsôként az Egyesült Államok elnökei közül – 1989 nyarán Magyarországra látogatott. 
Ez volt a kommunista diktatúrák végsô meggyengülésének és bukásának idôszaka, de korántsem volt bizonyos, hogy hazánk 
függetlenné válhat a Szovjetuniótól. Az amerikai politikusok közül még sokan nem hitték el, hogy – ahogyan ôk nevezték – 
„a Gonosz Birodalma” hajlandó lesz visszaadni az eddig elnyomott országok szabadságát. Bush viszont úgy értékelte, 
hogy „ütött az igazság órája”, és – a korábbi amerikai gyakorlattól eltérôen – nem Moszkvában tárgyalt Kelet-Európa 
sorsáról, hanem a szovjet blokk két országát (hazánkon kívül Lengyelországot) is felkereste. Ezzel értésére adta a világnak, 
hogy ezek az országok többé nem számítanak kizárólagos szovjet felségterületnek.
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V. fejezet

A Bush-látogatás egyben a magyar reformok elismerése volt. Ezt jól mutatta, hogy az elnök az ellenzék vezetôivel is 
találkozott. Az ellenzékkel való tárgyalás jelezte, hogy az álszocialista kormányt az Egyesült Államok már nem tartja sem 
elfogadhatónak, sem tartósnak.

Az elnöki látogatás új alapokra helyezte a magyar–amerikai kapcsolatokat. Bush 1990-ben hivatalos látogatásra hívta 
Antall Józsefet, a szabad választásokon újonnan megválasztott magyar miniszterelnököt. Ilyen elismerést kis országok 
vezetôi ritkán kapnak.

Ebben a fejezetben a Szovjet Birodalom megszûnése utáni világ jellemzôirôl, problémáiról, a magyarországi rendszervál-
tásról, a szabad Magyar Köztársaság megalakulásáról és elsô tizenöt évérôl lesz szó.
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25.  A közelmúlt háborúi, 
válsággócai

Történelmi tanulmányaink során ebben a fejezetben 
elérkeztünk a század- és egyben az ezredfordulóhoz! 

Mivel „nulladik év” nincs (a nullát mint matematikai fogalmat 
késôbb vette át Európa arab tudósoktól), 

a XXI. század 2001. január elsején köszöntött be.

A Közel-Kelet helyzete

 Keresd meg a történelmi atlaszban a  Perzsa (Arab)-öblöt, Iránt, Irakot és 
Szaúd-Arábiát! 

1979-ben Iránban gyôzött az úgynevezett iszlám forradalom, Kho-
meini ajatollah vezetésével (az ajatollah iszlám jogtudós, fôpap). 1  
Khomeini meghirdette a „forradalom exportját”, azaz kiterjesztését az 
egész arab világra. Az iszlám vallás síita* ágát akarta uralkodóvá tenni 
a térségben. Ez aggodalommal töltötte el az iraki és szaúd-arábiai veze-
tést. Ezekben az országokban az iszlám többségi, szunnita* ágához tar-
tozók birtokolták a hatalmat, de jelentôs síita kisebbség élt, tehát joggal 
félhettek Irán támadásától, amely hivatkozhatott a síiták elnyomására.

Ugyanebben az évben támadta meg Afganisztánt a Szovjetunió (16. 
lecke). Gyôzelem esetén a szovjetek túl közel kerültek volna a Perzsa  
(Arab)-öböl térségéhez. Itt húzódott a világ egyik legfontosabb kôolaj-
szállító útvonala. Az Egyesült Államok elnöke (Carter [kárter]) azonnal 
kijelentette, hogy ha az Öböl térségét bármilyen külsô erô meg akarná 
szerezni, akkor amerikai katonai fenyegetéssel kell szembenéznie.

Az arab országok számára úgy tûnt, hogy a közel-keleti államokat 
egyrészt Irán, másrészt a két szuperhatalom (az Egyesült Államok és a 
Szovjetunió) szeretné befolyása alá vonni.

Khomeini ajatollah. A fekete turbán a síitákra 
utal

Fényûzô város a sivatag szélén: Dubai @ Nézz utána, melyik államban található! Mit 
hallottál már róla? Magyarázd meg, miért különösen fontos a kôolaj szerepe ebben a 
térségben!

1  Ruholláh Khomeini (1902–1989) egy iráni 
kisvárosban született, szülei kisgyermekko-
rában meghaltak. Hittudományt, jogot, fi lo-
zófi át tanult, könyveket írt és elismert vallási 
vezetô (ajatollah) lett. Az 1960-as évek elején 
az iráni sah reformokat vezetett be az ország 
modernizációja érdekében (pl. visszaszorí-
totta az iszlám befolyását, egyenjogúsította 
a nôket) és közeledett az Egyesült Államok-
hoz. Khomeini élesen bírálta a sahot, mert 
úgy vélte, reformjaival lerombolja az iszlám 
hagyományokat és kiszolgáltatottá teszi Iránt 
a nyugati országoknak. 1963-ban letartóz-
tatták, halálra ítélték, de mivel vallási vezetô 
volt, nem végezték ki. 1964–1979 között 
számûzetésben élt Törökországban, Irakban, 
végül Párizsban. A sah politikája ellen fellépôk 
vezérévé vált, beszédeit magnókazettákon 
terjesztették, felhívására többször nagy töme-
gek tüntettek a sah ellen. 1979-ben a sahot 
elûzô iszlám forradalom idején hazatért, és 
a népszavazással létrehozott papi irányítású 
állam (Iráni Iszlám Köztársaság) legfôbb val-
lási vezetôje lett. Ettôl kezdve Iránban az élet 
minden területét a Korán alapján szabályoz-
ták. Üldözték a nyugati kultúrát (pl. a beat-
zenét), a nôk apjuk, majd férjük hatalma alatt 
álltak. A házasságtörô nôket megkövezték, 
azt pedig megkorbácsolták, aki nem viselte az 
egész testet eltakaró hagyományos öltözetet 
(csador). A tolvajlást kézlevágással büntették. 
Khomeini igyekezett megfélemlíteni és fa-
natizálni az irániakat. Fenyegetô ellenségnek 
nyilvánította a nyugati országokat, a velük 
kapcsolatot tartó arab államokat és Izraelt, 
amelyet el akart törölni a Föld színérôl. Ez a 
politika Iránt elszigetelte a világtól, ami gaz-
dasági válságot okozott. Khomeini uralma 
alatt több mint 2 millió ember menekült el az 
országból. 
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A közel-keleti térség 

Az irak–iráni háború

 Mi Irak fôvárosa?

Az arab lakosságú Irak és a perzsa lakosságú Irán közti ellentétek régóta 
fennálltak. Az iráni iszlám forradalom után Szaddám Huszein iraki elnök 
(aki diktatórikus uralmat épített ki országában) bejelentette, hogy az 
arabok védelmében erôt fog alkalmazni. 1980 nyarán Irak megtámadta 
Iránt. A háború nyolc évig tartott, és kétmillió halottat követelt!

A kezdeti iraki sikerek után a frontok megmerevedtek, állóháború 
alakult ki. A két szuperhatalom a háborúban Irakot támogatta (a Szov-
jetunió fegyverszállításokkal is), mert meg akarták akadályozni Irán ter-
jeszkedését a térségben. A háború miatt az olaj ára gyorsan zuhanni 
kezdett. 2   

Az ENSZ a harcoló feleket tûzszünetre és az eredeti határok vissza-
állítására szólította fel. A háborúban mindkét ország kimerült, ezért 
végül elfogadták a tûzszünetet (1988). 3   

Szaddám Huszein egy megerôsített helyen 
pózol az irak–iráni háború idején • Nézz 
utána, mit jelent a „pózol” kifejezés!

A Lopakodónak elnevezett amerikai harci 
repülôgépek, amelyet nagy tömegben elô-
ször az öbölháborúban vetettek be. A gépet 
nem lehet érzékelni radarral, ezért meglepe-
tésszerû támadásra alkalmas. Számítógépek-
kel kialakított szögletes felülete szétszórja 
a radarhullámokat, ezért azokat nem tudja 
fogni a radarernyô. A biztonságot fokozza, 
hogy a géptörzs építésénél és festésénél is 
különleges anyagokat alkalmaztak

2  1981-ben egy barrel (Kb. 159 liter) olaj 
még 34 dollárba került, 1985-ben viszont 
már csak 15 dollárt ért.

3  A háborúnak iraki részrôl 300-400 ezer, 
iráni részrôl 700-800 ezer áldozata volt.
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„Sivatagi Vihar”

2003 (az USA és szövetségesei)

1980–1988

Az öbölháború

 Keresd meg egy atlaszban Kuvaitot!

Szaddám Huszein a bagdadi arab csúcsértekezleten kezdeményezte, 
hogy a kôolajtermelô országok ezentúl mindenkitôl függetlenül maguk 
határozzák meg az olajárakat. Az Egyesült Államok vezetését ez felhá-
borította, mert így – Irak megerôsödésével – a kôolaj árának alakulására 
nem maradt volna befolyása. 

Irak és Kuvait között közben kiélezôdött a feszültség. Kuvait nem 
volt hajlandó elengedni Irak adósságait. (Irak az iraki–iráni háború ide-
jén vett fel kölcsönöket Kuvaittól.) Ráadásul a két állam között volt 
egy vitatott terület, amelyen Kuvait folytatott olajkitermelést, és ezért 
Iraknak nem volt hajlandó kárpótlást fi zetni. Bagdad szerint Kuvait 
„lopta tôle” a fekete aranyat. Irak azzal is megvádolta Kuvaitot, hogy 
meg akarja gyengíteni hatalmát azzal, hogy összejátszik Izraellel és az 
Egyesült Államokkal.

• Indokold, miért annyira fontos a XX–XXI. században a kôolaj, hogy 
„fekete aranynak” is nevezik!
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Irak 1990 nyarán lerohanta Kuvaitot, és bejelentette a két ál-
lam egyesülését. Az iraki hadsereg valamennyi ott-tartózkodó külföldit 
túszul ejtett (közülük 11 ezren valamelyik nyugati ország állampolgárai 
voltak), hogy egy külföldi támadás esetén „élô pajzsként” védjék Irakot. 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa ultimátumot intézett Bagdadhoz: kö-
vetelte, hogy az irakiak két hónapon belül vonuljanak ki Kuvaitból. Az 
ENSZ égisze alatt – valójában amerikai vezetéssel – széles körû nemzet-
közi koalíció jött létre Irak ellen, s a koalícióhoz arab országok is csat-
lakoztak. 

• Mit jelent az ultimátum szó? (Segít a hetedikes tankönyv 89. oldala.)

Az Egyesült Államokat persze kevéssé érdekelte a kis (bár olajkincse 
miatt elképzelhetetlenül gazdag) Kuvait szabadsága. Amerika számára 
az volt veszélyes, hogy Irak megerôsödésével az olajárak ellenôrzése 
kicsúszott volna az amerikaiak kezébôl.

Az ultimátum lejárta után, 1991 januárjában amerikai, brit és a 
velük szövetséges erôk támadást indítottak Irak ellen. Megkezdô-
dött a „Sivatagi Vihar” hadmûvelet. 4   

A szövetséges erôk több tízezer bombát dobtak iraki katonai tá-
maszpontokra. 5   6   Irak válaszul rakétákat lôtt ki izraeli városokra. 
Izrael bejelentette, hogy nem tervez válaszcsapást, megbízik az ameri-
kaiak által telepített rakétaelhárító rendszerben. 

A légicsapások után a szövetségesek szárazföldi erôkkel folytatták a 
támadást. A visszavonuló irakiak sok száz olajkutat gyújtottak fel. Alig 
száz óra alatt az iraki hadsereg vereséget szenvedett. Februárban az 
Egyesült Államok akkori elnöke (idôsebb George Bush [dzsordzs bus]) 
bejelentette a tûzszünetet. Ezt követôen az ENSZ Biztonsági Tanácsa 
határozatot hozott, amelyben elôírta, hogy Iraknak le kell mondania 
Kuvaitról és be kell számolnia biológiai fegyvereirôl*. Huszein elfogadta 
a követeléseket, s ezzel az öbölháború véget ért.

5  A bombák egy része úgynevezett „in-
telligens bomba” volt. Ezeket lézeres táv-
irányítással vezették célra egy másik re-
pülôgéprôl.

6  Hiába a rakéták történelemben sohasem látott találati pontossága, a szö-
vetségesek sûrûsödô támadásai során nagyon megnôtt a civil áldozatok száma. 
1991 februárjában amerikai gépek lebombáztak egy iraki gyermektápszerüzemet, 
amelyrôl azt hitték, hogy ott biológiai fegyvereket állítanak elô. Valójában az ott 
lakó irakiak óvóhelynek használták az épületet, így a bombázások legalább 315 
embert öltek meg, köztük 130 gyereket.

Lángokban álló olajkút a Sivatagi Vihar hadmûveletet követôen és egy iraki MIG–25-ös vadászgép roncsai 

Tájkép a „Sivatagi Vihar” után. Szétlôtt tan-
kok, csapatszállító jármûvek, teherautók és 
személygépkocsik egy iraki autópályán

4  A Sivatagi Vihar hadmûveletet irányító 
Norman Schwarzkopf [svárckopf] tábornok 
„halhatatlan” mondása: „A terroristákat 
illetôen azt hiszem, a megbocsátás Isten 
feladata, a mi dolgunk csak annyi, hogy 
megszervezzük a találkozót.” (A politikai 
propagandában mindenki, aki szemben 
állt az Egyesült Államokkal, terroristának 
minôsült.)
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7  A háború során elpusztult az iraki áram-
termelô kapacitás 92%-a, az olajfi nomítók 
négyötöde, a vegyipari üzemek többsége.

Jelenet az iraki háborúból (2003). Amerikai 
katonákat helikopterrel menekítenek ki egy 
épület tetejérôl, amely a bagdadi repülôtér 
közelében áll

Az iraki háború

Az öbölháború után Irak gazdasága a mélypontra zuhant. 7   Egy 
ENSZ-határozat tovább rontott az ország helyzetén, mert embargót* 
rendelt el minden Irakba szállítható árura, kivéve a gyógyszereket és 
az élelmiszereket. Irakban óriásira nôtt a munkanélküliség, a lakosság 
egy része éhezett. Ugyanakkor egy ENSZ-bizottság jelentése szerint 
Irak nagy mennyiségû vegyi fegyverrel* rendelkezett, sôt közel állt az 
atomfegyver kifejlesztéséhez. (Ezek az úgynevezett ABC*-fegyverek.)

Szaddám Huszein bukását azonban egy Iraktól távoli esemény ered-
ményezte. 2001. szeptember 11-én egy radikális muszlim (tehát 
iszlám vallású) terrorszervezet tagjai eltérített repülôgépekkel 
lerombolták New Yorkban a Világkereskedelmi Központ ikertor-
nyait és megrongálták az Amerikai Védelmi Minisztérium (Pentagon) 
épületét. Több mint 3000 amerikai halálát okozták. (Lásd errôl részle-
tesebben a lecke utáni olvasmányt!)

A merénylet az arab országok (és a muszlim világ) ellen fordította az 
Egyesült Államok közvéleményét. A „háborúpárti” politikusok – köztük 
a védelmi miniszter – azt hangsúlyozták, hogy Szaddám Huszein ural-
mának megdöntéséhez nem kell bizonyítékokat szerezni arról, hogy 
Bagdadnak bármi köze lett volna a terrormerényletekhez. (Erre egyéb-
ként nem találtak bizonyítékot.) A támadás tervét Irak – feltételezett – 
vegyi, biológiai és atomfegyver-fejlesztésével indokolták. Amerikából, 
Angliából és más országokból csapatok érkeztek a térségbe.

2003 márciusában kezdôdött a hadmûvelet az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának felhatalmazása nélkül. A szövetségesek óriási katonai fö-
lénnyel rendelkeztek. Az irakiak ellenállását gyorsan megtörték, s el-
foglalták Bagdadot. Huszein elnök hozzátartozóival és híveivel együtt  
– ahogy a sajtó írta – „elpárolgott”.

Szaddám Huszeint decemberben elfogták, majd az iraki bíróság egy 
korábban elkövetett tömeggyilkosság vádjával halálra ítélte. A volt dik-
tátort 2006 végén akasztották fel. 8   

Az amerikaiak (és szövetségeseik) inváziója 2003 végére befejezô-
dött, ám Irakban az új kormánnyal szembeni ellenállás még évekig 
folytatódott. A lázadók gerilla harcmodorral támadták az amerikai (és 
szövetséges) katonákat. Utak mellé helyeztek bombákat, öngyilkos 
merényleteket hajtottak végre.

Az iraki háború hivatalosan 2011 decemberében ért véget, amikor Ba-
rack Obama amerikai elnök a Fehér Házból közvetített beszédében be-
jelentette: az amerikai csapatok harci küldetése Irakban véget ért. Vegyi 
és biológiai fegyver elôállítására vonatkozó bizonyítékokat nem találtak.

8  Szaddám Huszeinre szülôvárosa (Tik-
rit) környékén, egy tanyasi épület pincéjé-
ben találtak rá. Egy oldalfalba vájt lyukban 
kucorgott. Nagyon ápolatlan volt, hosszú 
hajjal és bozontos nagy szakállal – alig is-
mertek rá. 

Évekig tartó bírósági eljárás során ítélték 
halálra. Szemtanúk beszámolói szerint Hu-
szein a kivégzésre a Koránt vitte magával. 
Nem engedte, hogy csuklyát húzzanak a 
fejére, közvetlenül a kivégzés elôtt is nyu-
godt volt. Iszlám imát mondott, amikor ki-
nyílt alatta a csapóajtó.
• Mi a Korán? (Segít az ötödikes tankönyv 
30. leckéje.)

Összefoglaló kérdésekA közelmúlt háborúi, válsággócai

1.   Milyen okai voltak annak, hogy Irak 
megtámadta Iránt?

2. Mi lett az iraki–iráni háború vége?
3.  Miért kebelezte be Irak Kuvaitot (okok 

és ürügyek)?
4. Ki volt ekkor Irak elnöke?
5.  Miért avatkozott be az ENSZ (az Egye-

sült Államok) a konfliktusba?
6. Mi történt 2001. szeptember 11-én?
7.  Milyen ürüggyel és milyen célból indí-

tott háborút az Egyesült Államok Irak 
ellen? 

8. Mi lett a háború eredménye?

Iráni „iszlám forradalom” → az iszlám síita ágának terjesztése az arab 
térségben.

Iraki–iráni háború (1980–1988). 
Az öbölháború:

Irán bekebelezi Kuvaitot
– sérti az Egyesült Államok érdekeit (olaj).
Az ENSZ ultimátuma Iraknak.
„Sivatagi Vihar” (1991. január).

Az iraki háború (2003–2011): 
– Irak (feltételezhetôen) vegyi fegyvereket gyárt;
–  2001. szeptember 11.: terrortámadás az Egyesült Államok ellen 

(New York);
– Az Egyesült Államok (és szövetségesei) háborúja Irak ellen.

• A negyedik repülôgépet feltehetôen a 
Fehér Háznak akarták irányítani, de ezt 
az utasok megakadályozták. Milyen 
jelképes jelentése van a célpontoknak?
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OLVASMÁNY

9/11    
2001. szeptember 11-én (amerikai írásmóddal: 9/11-én) a New York-i Vi-
lágkereskedelmi Központ ikertornyaiba két eltérített repülôgép csapódott. 
A felhôkarcolók két órán belül összeomlottak. A második torony leomlá-
sát a döbbent világ élô tévéadásban láthatta. Ugyanekkor egy harmadik 
repülôgép a Pentagon épületében okozott súlyos károkat. (Ez utóbbi nem 
omlott össze, mert úgy tervezték, hogy az egyik részének leomlása ne vonja 
maga után az egész épület pusztulását.) A terrorakcióban részt vett egy 
negyedik eltérített gép is, amelyet feltételezések szerint a terroristák a Fehér 
Háznak irányítottak volna, de az akció megkezdése után az utasok visz-
szafoglalták a gépet a terroristáktól. Az utasok és a géprablók között kitört 
közelharc közben ez a gép a földbe csapódott Washingtontól mindössze 
15 percnyi repülésre. A támadások során a tettesekkel együtt 3031 ember 
vesztette életét.

A géprablók a repülôgépekre felcsempészett szúrófegyverekkel tették 
cselekvésképtelenné a pilótákat és az utaskísérôket – feltehetôleg azonnal 
megölték ôket. Késeikkel tartották sakkban az utasokat, s közben kezükbe 
vették a gépek irányítását. 

A támadás után néhány órával már azonosítani tudták a tetteseket. Ve-
zetôjükrôl (Muhammad Atta) kiderült, hogy az Egyesült Államokban tanul-
ta a repülôgép-vezetést. Oktatója furcsállta is, hogy mennyire nem érdekli a 
landolás (a leszállás) gyakorlata. 

A New York-i ikertornyok mellett álló szálloda egyik lakója így emlékszik 
vissza terrortámadás pillanataira: „Éppen indulásra készen álltunk, amikor 
hatalmas csattanást hallottunk, amit óriási moraj kísért. Szobánk ablakai 
kitörtek, törmelék zuhant a padlóra, a lámpák villogni kezdtek, és megszó-
lalt a tûzjelzô. Nicole és én leszaladtunk a lépcsôn. […] A szállodán kívül 
kigyulladt kocsikat láttunk, törmelékek zuhantak a földre. […] Sokan me-
zítláb rohantak ki a szállodából. Valaki azt kiáltotta: »Egy repülôgép bele-
csapódott a toronyba!«, és mi felnéztünk: hatalmas füstöt láttunk kitörni a 
Világkereskedelmi Központ egyik tornyából. Azt gondoltam, véletlen bal-
eset volt, és mondtam Nicole-nak, hogy fényképezze le. Ahogy felemelte 
a fényképezôgépét, megérkezett a második repülôgép. Dermedten álltunk, 
és végignéztük, ahogyan becsapódik a második toronyba és felrobban. […] 
Ami ez után következett, az maga volt a pokol. Láttuk, ahogyan a tornyok-
ból menekülô emberek kiugrálnak a felsôbb emeletekrôl, és mélységbe vetik 
magukat. Mind szörnyethaltak.” A szállodában ötvenen haltak meg.

Az Egyesült Államok kormánya megállapította, hogy egy muszlim ter-
rorszervezet, az al-Káida vezetôje, Oszama bin Laden tervezte el és szer-
vezte meg a támadást, és a terrorszervezet emberei hajtották végre azt. 
Az Egyesült Államok a terrorakció után meg akarta szállni Afganisztánt, 
hogy ártalmatlanná tegyék az ott bujkáló al-Káida-tagokat. Afganisztán 
megszállása az Egyesült Államoknak sem sikerült, és máig tartó harcokat 
eredményezett az országban. 

Bin Laden egy szaúd-arábiai multimilliomos vállalkozó fi a volt. Gondol-
kodását fi atalkorában az iszlám vallás egy erõszakos irányzata fanatizálta. 
Az al-Káidát 1988-ban alapította. A szervezet célja az Egyesült Államok, 
általában a nyugati világ és Izrael meggyengítése. Fennállása során több 
ezer terroristát képzett ki, elsôsorban afganisztáni táborokban. A terror-
szervezet felhívást adott ki, mely szerint az amerikaiakat és szövetségese-
iket meggyilkolni minden muzulmán számára szent kötelesség. Több száz 
áldozatot követelô robbantások egész sorát szervezték meg a világ külön-
bözô városaiban. 

Az amerikai titkosszolgálat tíz évvel az ikertornyok leomlása után, 2011 
májusában fedezte fel (elsôsorban a rejtekhely futárainak követésével és 
mûholdas fényképek elemzésével) bin Laden rejtekhelyét. A kommandósok 
a Perzsa (Arab)-öbölben állomásozó amerikai repülôgép-hordozó anyaha-
jóról három harci helikopterrel indultak a különleges bevetésre. A magas ke-
rítéssel körülvett villából – ahol bin Laden bujkált – azonnal tüzet nyitottak 
rájuk. A kommandósok emeletrôl emeletre haladva kiszorították az ôröket. 
Bin Ladennel egy fejlövés végzett, bin Laden legidôsebb fi a és egyik felesége 
szintén elesett a tûzharcban.

• Melyik állam próbálkozott korábban 
Afganisztán megszállásával?

• Nézz utána, mit tanít az iszlám vallás 
a „szent háborúról”!

• Hány felesége lehet a Korán szerint az 
igazhitû iszlám hívônek? (Segít az ötödi-
kes tankönyv 126. oldala.)

A New York-i World Trade Center [vörld tréd 
szenter] elleni merénylet 2001. szeptember 
11-én: a még égô és a már romhalmazzá vált 
épület. • Mit hallottál vagy láttál a szep-
tember 11-i támadással kapcsolatban? 2001. 
szeptember 11-e után a világ jelentôsen meg-
változott, mondták a politikai elemzôk. Mit 
gondolsz, miért? 
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26.  A globalizáció
„Az emberiség eddigi története, ahogyan ismerjük, nem más, 

mint az emberiség egyre nagyobb és nagyobb összefogásra való 
törekvése. Ez az egység különbözô eszközökkel valósul meg, 
és nemcsak azokat szolgálja, akik ezért dolgoznak, hanem 

még azokat is, akik ellene vannak.” 
(Lev Tolsztoj, orosz író.)

A világgazdaság és a globalizáció

A gazdasági és kulturális élet világméretû kapcsolatainak kialakulása 
nem köthetô egyetlen évhez, de még évszázadhoz sem. A világgazda-
ság kialakulása a termelés, a kereskedelem és a bankélet több évszáza-
dos fejlôdésének az eredménye.

A XX. században, fôleg a második világháború után néhány évvel – a 
háborús károk utáni újjáépítés lendületének is köszönhetôen – a tô-
kés világ gazdasági fellendülése látványos eredményeket hozott. A 
következô három évtizedben a fejlett tôkés államokban az ipari termelés 
megnégyszerezôdött. Hatalmas, sokszor az egész világra kiterjedô ma-
mutcégek jelentek meg. 

A globalizáció kifejezés valaminek az egész Földre (a glóbuszra) tör-
ténô kiterjedését, egységesülését jelenti. Ma elsôsorban a termékek, a 
tôke és a szolgáltatások világméretû piacának létrejöttét értjük 
globalizáción, ugyanakkor az eszmék világszerte való szabad mozgá-
sát is szolgálja. A globalizációt erôsíti a tömegkommunikáció fejlôdése 
(mûholdas mûsorszórás, internet, mobiltelefonok stb.). A globalizációt 
a világgazdaság legerôsebb szereplôi határozzák meg azáltal, hogy el-
terjesztik a számukra kedvezô szabályokat és technológiákat. 

• Ismételd át az ókori Római Biro-
dalom belsô gazdasági kapcsolatait! 
Egyes területeinek melyek voltak a fôbb 
kiviteli cikkei? (Segít az ötödikes tan-
könyv 91. oldalán található térkép.)
• Milyen okok következtében alakult 
ki a világkereskedelem a XVI–XVII. 
században? (Hatodikos tankönyv, 11. 
lecke.) 
• Hogyan fejlôdött a világkereskede-
lem a XIX. században? (Hatodikos 
tankönyv, 11. és hetedikes tankönyv, 
7. lecke.)

1  Közgazdasági elemzések, viták tárgya, 
hogy mi a „kis tigrisek” látványos sikereinek 
titka. Egy-két okkal ezt bizonyosan nem 
lehet megmagyarázni, sok tényezô játszik 
közre. Egyrészt a távol-keleti emberek hí-
resen szorgalmas, fegyelmezett, pontos 
munkája. Ez nemcsak természetükbôl adó-
dik, hanem abból a hagyományból is, hogy 
a munkavállaló szinte családi kapcsolatban 
van munkahelyével. Lelkiismeretesen dol-
gozik, cserében munkáltatója úgy fi gyel rá 
– magánéletére is –, mint egy jó apa. Sok-
szor elôfordul, hogy valaki abból a gyárból 
megy öregkorában nyugdíjba, ahol fi atal 
segédmunkásként valaha elhelyezkedett. 
Nagyon fontos, hogy ezekben a rohamo-
san fejlôdô távol-keleti országokban óriási 
pénzeket költ az állam a közoktatásra. Jól 
képzett, magas mûveltségû és szaktudású 
munkások nélkül pedig a csúcstechnikát 
nem lehetne felhasználni.

2  Egy adat a japán „gazdasági csodáról”: 
az 1980-as években Japán nemzeti jöve-
delme magasabb volt, mint az angol és a 
francia nemzeti jövedelem együttvéve.

Globális mamutcégek márkajelzései • Nézz utána, mivel foglalkoznak azok a cégek, 
amelyeknek a márkajelzéseit bemutatjuk!

Az 1990-es években a világgazdaságnak három központja alakult 
ki:

– az Egyesült Államok;
– Nyugat-Európa, majd a kommunista rendszerek (elsôsorban a 

Szovjetunió) bukása után egész Európa, elsôsorban az Európai Unió;
– Japán és a nagyon gyorsan fejlôdô kis kelet- és délkelet-ázsiai or-

szágok, az úgynevezett „kis tigrisek” (Dél-Korea, Tajvan, Hongkong, 
Szingapúr stb.). 1   Japán az Egyesült Államok egyenrangú gazdasági 
partnerévé, sôt vetélytársává vált. Az informatika egyes területein meg 
is elôzte az Egyesült Államokat. 2   

A világgazdaságot és a globalizációt 
meghatározó tényezôk

A világkereskedelem az ipari forradalom újabb eredményeinek kö-
szönhetôen ösztönzôleg hatott a nemzetközi gazdasági kapcsolatok-
ra, azaz a világgazdaság fejlôdésére. A vasúti közlekedés, a hajózás és 
a légi szállítás fejlôdésének köszönhetôen óriási árutömegeket tudnak 
szállítani – viszonylag olcsón – nagy távolságokra. A hatalmas óce-

• Hogyan jöttek létre a XIX. század 
végén a nemzetközi nagyvállalatok? 
(Hetedikes tankönyv, 17. lecke.)
• Magyarázd meg, miért találó és szel-
lemes a „kis tigris” metafora!
• Mondj olyan mamutcéget, amelynek 
gyárai és termékei mindenütt jelen van-
nak a világban (Magyarországon is)!
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ánjáró teherhajók árukkal megrakott konténerek ezreit vagy kôolajat 
szállítanak akár több ezer kilométerre. Sokszor olcsóbb egy-egy Tá-
vol-Keletrôl Európába szállított árucikk, mintha helyben állítanák elô. 
A világkereskedelmet tovább bôvíti, hogy a légi közlekedés a személy-
szállítás mellett már kereskedelmi feladatokat is ellát az áruszállító óri-
ás-repülôgépekkel. A szárazföldi áruk mind nagyobb tömegeit szállítják 
a sokak által joggal szidott zajos és környezetszennyezô kamionok. 

@ Nézz utána a világhálón, mi a kiotói egyezmény! Foglald össze néhány 
mondatban a lényegét!

A látványos ipari fellendülés jelentôs tényezôje a csúcstechnoló-
gia (lásd a 16. leckét) soha nem látott gyorsaságú fejlôdése. A mik-
roelektronika és az informatika fejlôdése mindennapjainkban érezhetô 
eredményeket hozott. Az internet (helyesebb magyar kifejezéssel: vi-
lágháló) segítségével a gazdasági kapcsolatok is „pillanatkész” szinten 
tarthatók. A Föld szinte minden pontja a másodperc tört része alatt 
elérhetôvé vált. Még ezeknél is fontosabb a csúcstechnika ipari és mezô-
gazdasági felhasználása. 3  

• Ma egy levélváltás (egy szerzôdés megkötése, egy pénzügyi átutalás 
stb.) pillanatok alatt lebonyolítható. Nézz utána, például a világhálón, 
mennyi idôbe telt ez Európa és Amerika között a XX. században (repülôgé-
pekkel) vagy a XIX. században (hajóval)!

A termelô- és a kereskedelmi vállalatok mellett hasonlóan fontos té-
nyezôje a világgazdaság fejlôdésének a nemzetközi pénzvilág. A gaz-
daságokat mûködtetô tôkét banki átutalásokkal (tranzakciók) gyorsan 
lehet mozgatni a világ bármely pontjai között – ahol éppen a legjobban 
szolgálják a termelés és persze a haszon (profi t) érdekeit.

• Hogyan történt egy banki „átutalás” a XIV. században? (Hatodikos tan-
könyv, 46. oldal.)
• Mi a különbség a pénz és tôke között? (Hatodikos tankönyv, 31. lecke.)
• Mi a haszon (profi t)? (Hatodikos tankönyv, 31. lecke.)
• Nézz utána az Idegen szavak és kifejezések szótárában, hogy pontosan 
mit jelent a tranzakció szó!
• A hidegháború idején a Szovjetunió – és a tôle függô államok – gazda-
sági fejlôdése egyre inkább elmaradt a fejlett államokétól. Miért? Mondj 
gazdasági és politikai okokat!

A globalizáció kísérôjelensége a regionalizmus, tehát a kisebb tér-
ségek (régiók) – általában néhány ország – szorosabb együttmûködé-
se. A régiók megpróbálnak sajátos arculatukat kialakítva megküzdeni a 
konkurenciával. A jövô Európája minden bizonnyal az egymáshoz há-
lózatszerûen kapcsolódó régiók Európája lesz.

A globalizáció természetesen nem csak a gazdaságban hat. A kör-
nyezetvédelem, az emberi jogok, a biztonság és a kultúra kérdései már 
hosszú ideje nem oldhatók meg nemzeti szinten. (A természet például 
nem ismer ember által húzott határokat.)

• A tanultak alapján (vagy más forrásból) mondj globális biztonsági 
problémát!
• Milyen kultúrában jelentkezô problémát vet fel például a kalóz-DVD-le-
mezek kérdése?
• Szorgalmi feladat. Gyûjts anyagot és tarts kiselôadást arról, hogyan 
jelenik meg a globalizáció mindennapjainkban! (Például az étkezésben, 
a hírközlésben, az ismerôseinkkel való kapcsolattartásban, a technikai 
eszközök terén, az új könyvek, mozifi lmek elterjedésében.)

3  A „harmadik ipari forradalom” (informa-
tika, mikroelektronika) az 1950-es évektôl 
napjainkig forradalmasította és forradalma-
sítja a hétköznapjainkat. Az ötvenes évek-
ben még a fejlett tôkés államokban is kevés 
háztartás rendelkezett a „négy ütôkártyá-
val”: hûtôszekrény, mosógép, személyautó 
és televízió.
• Mondj egy-két jellemzô találmányt az elsô 
és a második ipari forradalom korából!

Kamionkonvoj • Milyen környezeti károkat 
okoz a levegôbe kerülô, mérhetetlen mennyi-
ségû kipufogógáz?

Csúcstechnológia az autóiparban: robotok-
kal, futószalagon készülô gépjármû

új technológia a mezôgazdaságban: talaj nél-
küli növénytermesztés. A tápanyagok a vízzel 
jutnak el a növények gyökeréhez. Ez a mód-
szer a termôképtelen (pl. homokos, sziklás) 
talajú vidékeken jelenthet megoldást
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4  Angela Merkel német kancellár a Német-
országba irányuló migrációval kapcsolatban 
2010-ben ezt nyilatkozta: „Németország a 
képzett munkaerô hiányával küzd és nem 
lehet meg a bevándorlók nélkül, de azoknak 
be kell illeszkedniük, magukévá kell tenniük 
a német kultúrát és annak értékeit.”
2015-ben, amikor a menekültválság elérte 
Európát, így fogalmazott: „A bevándorlás 
kockázatait jelentôsen felülmúlják az általa 
nyújtott lehetôségek, csak fel kell ismernünk 
és használnunk azokat”.
•Milyen lehetôségeket jelenthet a bevándor-
lás az európai országok számára? Milyen ne-
hézségei, kockázatai lehetnek?

5  2015-ben közel 1 millió menekült és 
migráns* kelt át a Földközi-tengeren, akik 
közül a legtöbb Görögországban ért partot. 
Legalább 3771 ember fulladt vízbe vagy tûnt 
el az átkelés során. A legtöbb menedékké-
relmet Németországban adták be (441 900 
ember). (Az ENSZ Menekültügyi Fôbiztossá-
gának adatai alapján)
• Mi a különbség a menekült és a migráns 
között? Nézz utána, hogy a szíriai háború 
hogyan járult hozzá a menekültek számának 
növekedéséhez! Mit gondolsz, miért éppen Né-
metországban szeretne letelepedni a legtöbb 
menekült?

6  „Vannak a volt gyarmattartó országok, 
és azok, akik sosem voltak gyarmattartók, 
és ezért kulturálisan is másképpen viszo-
nyulnak a bevándorlás kérdéséhez. Meg 
kell értenünk azokat az országokat, akiknek 
ez nem probléma. Hiszen, mindig is […] a 
gyarmatosított országokból nagyobb nép-
tömegek érkeztek hozzájuk. Magyarország 
sosem volt ilyen ország, nem is lesz ilyen 
ország. […] Mi értéknek tekintjük azt, hogy 
Magyarország egy homogén ország, kultú-
rájában, gondolkodásmódjában, civilizációs 
szokásaiban […].” (Orbán Viktor magyar 
miniszterelnök beszéde 2015-ben, az Európai 
Parlamentben)
• Mi a véleményed, valóban másként kell-e 
viszonyulniuk a volt gyarmattartó országok-
nak a bevándorlás kérdéséhez? Miként értel-
mezhetô a bevándorlással kapcsolatban a 
„homogén” szó? 

Angela Merkel német kancellárMenekültek ideiglenes tartózkodási helye a Keleti pályaudvaron, 2015 augusztusában 

A multikulturalizmus

A multikulturalizmus eszméje egy államon (vagy egy régión) belüli kul-
turális és nemzeti sokszínûség elismerését, támogatását jelenti. 
Elsôsorban a bevándorlóknak és az adott területen élô nemzetiségeknek ked-
vez, hiszen elfogadja a más kultúrák eltérô szokásait, vallását, nyelvét. Nem 
kívánja tôlük, hogy minden formában vegyék át a területen többségben élô 
(általában: államalkotó) nép kultúráját, tehát nem kíván teljes beolvadást 
(asszimilációt). Kulturális toleranciát (türelmet) hirdet.

Ugyanez a szemléletmód megjelenik például az oktatásban is. A német 
vagy francia egyetemisták nehezen tudnák elképzelni, hogy tanulmányaik 
alatt néhány hónapot ne töltsenek el külföldön, még jobban elsajátítva az 
ottani nyelvet és megismerve a kultúrát.

A különbözô kultúrák együttélése azonban problémás is lehet. A XX. 
század végétôl több nyugat-európai ország szembesült a bevándorlók és 
azok gyermekeinek beilleszkedési nehézségeivel. A 2010-es évek közepén 
a Közel-Keletrôl és Afrika egyes területeirôl – az itteni véres háborúk és a 
nyomor miatt –, olyan sok ember indult el Európába – többek között Ma-
gyarországon keresztül –, hogy ezt a bevándorlási hullámot az európai 
államok már nehezen kezelik. 4    5    6

A globalizáció árnyoldalai
A világgazdaság jellemzôje a gazdagság és a szegénység egyenlôtlen 
eloszlása a Földön. Az anyagi és a szellemi javakhoz való hozzájutás le-
hetôségében óriásiak a különbségek (lásd az Észak–Dél ellentétet, ami-
rôl már tanultunk). A távol-keleti, elsôsorban kínai gazdasági fellendülés 
egyik oka, hogy az ottani munkabérek a töredékét teszik ki a régebben 
iparosodott országokban fi zetett munkabéreknek. A szegény orszá-
gokban általánosan elterjedt a gyermekmunka. Nemegyszer fi llérekért, 
szinte rabszolgakörülmények között dolgoztatnak kicsi gyerekeket is.

A gyermekmunka még napjainkban is jellemzô: indiai gyerek szemetet rakodik • Ké-
szítsetek képes plakátokat a gyermekmunka ellen! Segítségetekre lesz a világháló
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A leggazdagabb és a legszegényebb országokat elválasztó sza-
kadék folyamatosan mélyül. A legfejlettebb államok, az úgynevezett 
fogyasztói társadalmak* lakossága teszi ki a Föld népességének 20%-át, 
ám ôk fogyasztják el a világon megtermelt javak több mint 80%-át. Egy 
amerikai minden étkezése alkalmával átlagosan több kalóriát fogyaszt 
el, mint egy közép-afrikai egy hét alatt.

A mezôgazdaság egyre inkább gépesítetté válik. A növényvédelem-
ben alkalmazott vegyi anyagok felhasználása nô, és ezek felhalmozód-
nak a talajban. A mezôgazdasági dolgozók egyre inkább elszakadnak a 
hagyományos paraszti élettôl, annak nehézségeitôl, de szépségétôl is. 
A sok évezredes paraszti életforma, a termôfölddel való szoros kapcso-
lat helyett hatalmas nemzetközi élelmiszer-feldolgozó és -kereskedô 
cégek kiszolgálóivá válnak. 

Globális problémák

• Melyik volt az a könyv, amelyet a középkorban szinte mindenki ismert 
– legalábbis hallomásból?
• Melyik az a közelmúltban írott regény, amelyet egyazon pillanatban 
kezdtek el árusítani mindenütt a világon, ahol megjelent?

A globalizáció jellemzô a kultúrára is: az irodalmi alkotások, a zenemû-
vek, a fi lmek egyre inkább a nemzetközi kultúra részei, és gazdagítják 
az emberiség kultúráját. Ugyanakkor vannak olyan kulturális tömegter-
mékek (pl. sorozatban gyártott fi lmek, zenék), amelyek terjedése sze-
gényíti a nemzetek sajátos mûveltségét.

A globalizáció eredményei mellett olyan gondok jelentkeztek, ame-
lyek nem egy-egy államot vagy térséget sújtanak, hanem a Föld egé-
szét. A legsúlyosabbak:

– Környezetkárosítás, környezeti (ökológiai) katasztrófák. Idetartozik 
az ipari termelés és a közlekedés által okozott környezetszennyezés, 
leginkább a szén-dioxid felhalmozódása a légkörben és az ezzel való-
színûleg szoros kapcsolatban álló globális felmelegedés. 7   A mezôgaz-
dasági vegyszerfelhasználás nemcsak a talajt és a vizeket teszi tönkre, 
de veszélyes anyagok gyûlhetnek fel mindennapi táplálékainkban, így a 
szervezetünkben is. Egyre nagyobb gondot jelent a mérhetetlenül sok 
szemét elhelyezése, tárolása is. 8   

• A Föld mely területét érinti leginkább az elsivatagosodás? (79. oldal) 
• Ismertesd pár szóban a szelektív hulladékgyûjtés lényegét! Melyik színû 
konténerbe milyen típusú szemetet kell gyûjteni? 
@ Nézz utána, mivel foglalkozik a Greenpeace [grínpísz] szervezet! 
Mondj konkrét példát a tevékenységükre az elmúlt hetekbôl, hónapokból!

8  A környezetvédelmi gondok között a 
legismertebb az ózonlyuk problémája. A 
15-30 kilométeres magasságban Földet kö-
rülvevô ózonréteg a földi élet egyik biztosí-
téka, mert ez fogja fel a Napból érkezô ká-
ros sugárzást. Az ózonréteg az Antarktisz 
felett az 1970-es évek óta évrôl évre véko-
nyodik. Ez az „ózonlyuk”. A vékonyodást 
valószínûleg a légkörbe jutó vegyi anya-
gok (leginkább a szén-dioxid és a spray-k 
hajtógázai) okozzák. A következmények 
egyike a bôrrák nagymérvû elterjedése. A 
nemzetközi környezetvédelmi intézkedések 
hatására az elmúlt években az ózonlyuk 
„gyógyulásnak indult”.

A cserearány romlása 1980 és 1990 között. 
Egy európai mozdony ára kávéra átszámítva 
• Magyarázd meg az ábra alapján, hogyan 
változott  a cserearány 10 év alatt!

Karikatúra az „Észak–Dél ellentétrôl” 

Alternatív erôforrások használata mellett tüntetôk és a szélenergia hasznosítása 
•Sorolj fel minél több olyan környezetbarát módot, amellyel a természeti erôforrásokat 
más módon használják fel, és ezzel energiát állítanak elô!

• Mit jelent a „bioélelmiszer” kifeje-
zés? Tudsz-e mondani lakóhelyeden 
ilyen élelmiszereket árusító üzletet?

7  Az elmúlt évtizedekben tapasztalt glo-
bális felmelegedés oka valószínûleg a légkör-
be került nagy mennyiségû szén-dioxid. A 
folyamat eredményeképp szélsôségesebbé 
válik az idôjárás, nô a tengerek vízszintje, 
egyes állat- és növényfajok kipusztulnak.
• Az emberi tevékenység a XIX. század kö-
zepe óta juttat egyre több szén-dioxidot a 
légkörbe. Miért azóta?
• Magyarázd meg ezt az indián közmon-
dást: „A Földet nem apáinktól örököltük, 
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”!
@ 2010-ben két hatalmas – ember okozta – 
természeti katasztrófáról hallhattunk. Az 
egyik a Mexikói-öbölben (április), a másik 
Magyarországon (október) történt. Nézz utá-
na, melyek voltak ezek, és az egyikrôl tarts 
rövid beszámolót!
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9  Körülbelül fél nap alatt (repülôgéppel) 
a világ bármely pontja elérhetô. Ez nagyon 
kényelmes, de a járványok elterjedésének 
is kedvez. Az ebola (vérzéses láz) afrikai 
eredetû fertôzô betegség, 50–90%-os ha-
lálozási aránnyal. Hosszú ideig nem volt 
ellenszere. Mivel a lappangási ideje 2 nap 
és 3 hét között változik, könnyen elôfordul, 
hogy egy gyanútlan fertôzött ember más 
földrészen is sokakat megfertôz. Ma már 
(2014 óta) megelôzô védôoltás áll rendel-
kezésre (ami a fertôzött területre utazók-
nak kötelezô), de aki megbetegedett, annak 
kezelését még nem oldották meg megbíz-
hatóan. Hasonlóan veszélyes betegség a 
fertôzô agyhártyagyulladás. 

Szexuális kapcsolatok révén terjed az AIDS 
[éjdsz], amely az immunrendszer mûködé-
sét gátolja. A betegség még nem gyógyít-
ható, de a szervezet leépülését gyógysze-
rekkel nagymértékben lassíthatják.
• Mit tanultál biológiaórán a vírusokról?

11 Egymilliárdan éheznek a világban. Egy év 
alatt 104 millióval nôtt az éhezôk száma a 
világban. A legsúlyosabb gondok 2007-ben 
kezdôdtek, amikor az áradások és az aszá-
lyok miatt a világ számos pontján kevés ga-
bona termett. Az élelmiszerárak emiatt drá-
maian megemelkedtek. A másik ok az volt, 
hogy sok mezôgazdasági terménybôl (pl. 
kukorica, repce, cukornád) bioüzemanya-
got állítottak elô, ez szintén befolyásolta az 
élelmiszerárakat. A problémát súlyosbítja a 
klímaváltozás is. […] A világgazdasági vál-
ság mindezekkel együtt oda vezetett, hogy 
összesen 1,02 milliárd alultáplált ember él a 
világon (2009-es adat).

10 Atomerômû-balesetek 1979-ben az Egye-
sült Államokban (Three Mile Island) az ot-
tani atomerômû egy kamrájában – részben 
tervezési hiba, részben a mûködés közbeni 
emberi gondatlanság miatt – megszûnt a 
hûtés. Radioaktív szennyezés ekkor nem 
került a levegôbe, de egy téves és szenzáció-
hajhász sajtóközlemény miatt menekülôk 
ezrei lepték el az országutakat.

A csernobilihez hasonlóan súlyos nukle-
áris erômûbaleset következett be Japánban 
2011. március 11-én (Fukusima). Egy föld-
rengés következtében tizenöt méter magas 
hullámheggyel érkezô szökôár keletkezett, 
és ez megrongálta az atomerômûvet. Nagy 
mennyiségben jutott a környezetbe ra-
dioaktív szennyezés, s ez azóta többször 
megismétlôdött. A lakosságot körülbelül 
30 kilométeres körzetben ki kellett telepí-
teni. Ennek a balesetnek halálos áldozata 
nem volt, a környezetszennyezés azonban 
aggasztó mértékû.

Szemétégetô a város tövében 

Merénylet a bejrúti amerikai nagykövetség ellen 1983 áprilisában. Az iszlám dzsihá-
dista terrorszervezet tagjai egy robbanóanyaggal megrakott teherautóval hajtottak 
neki az épületnek. A merényletben 63-an haltak meg, köztük 17 amerikai állampolgár

– A globalizáció kiterjedése egészségügyi gondokat is jelent, hiszen a 
járványokat okozó vírusok, baktériumok immár gyorsan elterjednek az 
egész Földön. 9   

– Sokan aggódnak az atomenergia békés felhasználása miatt is. A 
szakemberek többsége biztonságosnak tartja az atomerômûveket, de 
ennek a véleménynek súlyosan ellentmond többek között a csernobili 
(Szovjetunió) atomreaktor felrobbanása, amelyrôl már olvastunk. 10 

– Népesedési problémák, éhezés. A világ népessége a kezdetektôl gya-
rapszik, és a növekedés üteme is gyorsul. Ugyanakkor a nyersanyag-
készletek és a megtermelhetô élelmiszer mennyisége nem végtelen. 
Ráadásul a nagy népességnövekedés általában a Föld szegényebb, el-
maradottabb országaira jellemzô. Ezért itt gyakoriak az éhínségek. 11   
A Föld gazdagabb országaiban viszont az alacsony születésszám miatt 
a népesség csökkenése, elöregedése jelent problémát. 

• Mit gondolsz, milyen problémákat okozhat, ha csökken egy ország né-
pessége, illetve ha nô az idôskorúak aránya? 

– Globális társadalmi-politikai problémák: vallási, eszmei ellentétek, 
fajgyûlölet – és az ezek valamelyikébôl eredô terrorizmus. A terrorizmus 
szó a latin „terror” kifejezésbôl származik, amely rémületet, félelmet 
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jelent. A terroristák fô célja valóban ez: félelem, zavar keltése az el-
lenséges – vagy annak vélt – társadalmakban. A támadások áldozatai 
általában véletlenül ott tartózkodó egyszerû polgárok. A terrorizmus fô 
ágát ma az iszlám vallás erôsen harcos irányzatához (dzsihádisták) tar-
tozó csoportok képviselik, holott az iszlám eredendôen békés vallás. 12   
13  14  

• A máig leghírhedtebb terrorista merényletrôl már tanultunk. Melyik volt 
az?
• A mai terrorizmus egyik történelmi elôzményeként a XIX. századi anar-
chista mozgalmakat szokták említeni. Mit tanultunk errôl? (Segít a hete-
dikes tankönyv 6. leckéje.) Miben hasonlít, és miben különbözik ettôl a 
XX–XXI. századi terrorizmus?

14  A Charlie Hebdo [sárli ebdo] francia szatirikus hetilap. Elsôsorban karikatú-
rák közlésével tiltakozik mindenféle vallási fanatizmus ellen, sok hívô haragját 
kivívva ezzel. „Ki akarjuk nevetni a szélsôségeket – minden szélsôséget. Lehetnek 
muszlimok, zsidók, keresztények” – nyilatkozta a lap egyik munkatársa. S való-
ban: számtalan – a vallási érzékenységet joggal sértô – rajzot közöltek az elmúlt 
évtizedekben. Egy 2011-es címlapjukon a Bibliát, a Koránt és Tórát vécépapírként 
ábrázolták. 2014 decemberében a kis Jézust nyilvános vécében fekve rajzolták 
meg. A muszlimokat vérig sértette, hogy egyik karikatúrájukon Mohamed próféta 
fején turbán helyett egy bomba van – égô kanóccal. 2015. január 7-én véres ter-
rortámadást intéztek a lap párizsi szerkesztôsége ellen. A támadásban 12 ember 
halt meg, s 11-en megsebesültek. 
• Mi a Tóra? Nézz utána a világhálón, de segít az ötödikes tankönyv 33. oldala is.
• Ki volt Mohamed? (Segít az ötödikes tankönyv 30. leckéje.)
@ Nézz utána a merényletnek a világhálón! Készíts pár perces beszámolót, és tarts 
kiselôadást a merényletrôl!

13 Az alapvetôen békés iszlám vallás egy harcos, radikális szárnya több terro-
rista csoport egyesítésével 2014-ben létrehozta az Iszlám Állam (ISIS) nevû ter-
rorista szervezetet. Terveik szerint egy világméretû kalifátust* kívánnak alapítani. 
A terrorcsoport azóta háborút folytat a Közel-Keleten, céljai között európai terü-
letek (köztük a Balkán és a középkori magyarországi török hódoltság) elfoglalása 
is szerepel. Hadseregét – amelyet szakértôk már 200 ezresre becsülnek – helyi 
arabok, európai és amerikai önkéntesek alkotják.
@ Nézz utána, hogy az utóbbi hónapokban milyen eseményekrôl tudósított a sajtó 
az Iszlám Állammal kapcsolatban!

            A globalizáció Összefoglaló kérdések

1.   Milyen három gazdasági (és politikai) centrum alakult ki a XX. század utol-
só évtizedeiben?

2.  Mit jelent a globalizáció fogalma? Milyen területeken jelentkezik a globali-
záció? 

3.  Mely tényezôknek köszönhetô a gazdasági globalizáció?
4.  Mi a mezôgazdasági technika fejlôdésének legfôbb árnyoldala?
5.  Mi a „multikulturalizmus” kifejezés jelentése? Milyen pozitív és negatív ol-

dalai vannak a jelenségnek?
6.  Hogyan jelentkezik a világgazdaságban az Észak–Dél ellentét?
7.  Milyen problémákat hordoz magában a globalizáció?
8.  Mi a (feltételezett) oka a globális felmelegedésnek?
9.  Felsorolunk néhány globális problémát. Válassz ki egyet, nézz utána (pl. 

a világhálón), és tarts kiselôadást a témáról! Esôerdôk kiirtása, népesség-
növekedés, egészséges ivóvízellátás, üvegházhatás, állatfajok kipusztulása, 
kábítószer-fogyasztás.

Látványos fejlôdés a közlekedésben, 
az informatikában, a pénzvilágban 
→ a világgazdaság fellendülése.

A világgazdaság központjai: 
Észak-Amerika; Nyugat-Európa; 
Távol-Kelet.

Multikulturalizmus → más kultúrák, 
szokások, életmód elfogadása (to-
lerancia); 
–  árnyoldala: beilleszkedés körüli 

zavarok.
Gazdasági egyenlôtlenségek.
Globális problémák:

–  környezetszennyezés → globális 
felmelegedés;

– népesedési problémák;
–  a készletek kimerülése (ipari 

nyersanyagok, élelmiszerek);
–  etnikai, faji, vallási ellentétek → 

terrorizmus.

12 A Hezbollah (arab kifejezés, jelentése: 
Isten pártja) libanoni félkatonai szervezet. 
Az arab világ jelentôs részében felszabadí-
tó ellenállási mozgalomként tekintenek rá, 
az Egyesült Államok, Anglia, Izrael azon-
ban terrorista szervezetként tartja számon. 
A Hezbollah az izraeli hadsereg Dél-Liba-
nonba és Bejrútba való 1982-es bevonu-
lására adott válaszként jött létre. 1982. 
november 11-én egy 17 éves fi atalember 
robbanóanyagokkal felszerelt autójával az 
izraeli hadsereg türoszi fôhadiszállása ellen 
öngyilkos merényletet követett el. Ez volt 
az elsô ilyen öngyilkos merénylet, amelyet 
még körülbelül 30 hasonló követett. A me-
rényletek máig sem értek véget. Hátterük-
ben a Libanoni Nemzeti Ellenállás csoportja 
áll, ennek fegyveres alakulata a Hezbollah.
 Keresd meg a térképen Libanont és Izraelt!
@ Könyvtári (vagy internetes) feladat. Tarts 
rövid beszámolót az arab–izraeli konfl iktus 
legújabb fejleményeirôl az elmúlt egy-két év 
eseményei alapján!

• Az iszlám (fôleg arab) terroristák fô 
ellenségüknek a szerintük törvénytele-
nül létrejött Izrael államot tekintik. Mi-
ért az Egyesült Államok ellen intézték 
mégis a legpusztítóbb csapást? (Segít 
az elôzô lecke.)
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27.  Az európai integráció 
A különálló nemzetekbôl létrehozott egységes 

(integrált) Európa nem XX. századi gondolat. A rómaiak 
és a frankok birodalma nagy európai területet egyesített. 
A függetlenné vált Amerikai Egyesült Államok mintájára 

több neves politikus is felvetette az Európai Egyesült 
Államok létrehozásának gondolatát. A XIX. század egyik 

uralkodó eszméje – a nacionalizmus – viszont nem kedvezett 
ennek az elképzelésnek.

• Mit tanultunk a nacionalizmusról 7. osztályban? 
• Mely évszázadokban állt fenn a Római Birodalom és a Frank Biroda-
lom? (Segít az ötödikes tankönyv 18–26. és 31. leckéje.)
• Az amerikai függetlenségi háború több volt, mint a gyarmatosító angolok 
elleni szabadságharc. Miért? (Segít a hatodikos tankönyv 17. leckéje.)

Az európai integráció (egységesülés) 
kezdetei

A második világháború után az európai emberek élni akarásának, tett-
vágyának és az amerikai Marshall-segélynek köszönhetôen Nyugat-Eu-
rópa gazdasága gyorsan fellendült. Ez igényt teremtett az országok kö-
zötti együttmûködés fejlesztésére. (A teljes Európa egységesülési folya-
matát viszont lehetetlenné tette a „vasfüggöny” leereszkedése – azaz 
Európa megosztottsága.)

• Mi volt a Marshall-segély?
• Nézd meg a Marshall-segélyt népszerûsítô plakátot a tankönyv 20. ol-
dalán! Hogyan utal az európai egységre?
• Miért növeli az igényt az együttmûködésre az országok gazdasági fej-
lôdése? (Például mi történik, ha egy ország egyre több gépkocsit gyárt?)

Az európai integráció elsô lépése egy együttmûködési szervezet lét-
rehozása volt, amely a tagállamok kormányai közötti együttmûködést 
segítette. Ez volt az Európa Tanács (ET), amely 1949-ben alakult meg 
a gyôztes nyugat-európai államok részvételével. (Jelenleg már 47 tag-
ja van.) Az Európa Tanács csak korlátozott hatáskörrel, a kormányok 
közötti tárgyalások szintjén mûködött. A bôvebb és szorosabb együtt-
mûködést Anglia akadályozta meg. 1   

• Az angolok az Európa Tanáccsal kapcsolatban mintha a több évszáza-
dos „fényes elszigeteltség” angol politikáját követték volna. Magyarázd 
meg az idézôjeles kijelentést!

Sokkal szorosabb együttmûködést jelentett az 1957-ben, hat nyu-
gat-európai ország által megalakított Európai Gazdasági Közösség (Kö-
zös Piac). Az alapító szerzôdésben célul tûzték ki az áruk, a szolgálta-
tások, a tôke és a munkaerô szabad áramlását a tagországok között. (Ezt 
nevezték „négy szabadságnak”.) Lényegében tehát vámunió született, 
ahol a határok (vámok) nem akadályozták a tagállamok gazdaságának 
fejlôdését. A szervezethez egyre több európai ország csatlakozott, s a 
hatvanas évek végétôl Európai Közösségnek nevezték. 2   3   

• Hogyan akadályozták – és akadályozzák ma is – a belsô határok és 
vámok egy terület fejlôdését? Mondj erre XIX. századi példát! (Segít a he-
tedikes tankönyv elsô leckéje.)

1  Churchill „Európa-gondolata”. Churchill 
pártja (a Konzervatív Párt) 1945-ben válasz-
tási vereséget szenvedett, így Churchill sem 
maradhatott tovább miniszterelnök. (Késôbb 
még egyszer betöltötte a miniszterelnöki hi-
vatalt 1951 és 1955 között, majd visszavo-
nult az aktív politikai élettôl.) Népszerûsége 
viszont töretlen maradt. Megírta egyebek 
között a második világháború történetét, és 
ezért irodalmi Nobel-díjat kapott. Az európai 
országok közötti mind szorosabb együtt-
mûködés híve, az „Európa-gondolat” egyik fô 
szorgalmazója volt. Sokfelé tartott errôl elô-
adásokat, 1946-ban például a Zürichi [cürih] 
Egyetemen az „Európai Egyesült Államok” 
létrehozásának fontosságát hangsúlyozta. Az 
egységesülô Európa alapját a francia–német 
megbékélésben és együttmûködésben látta. 
Úgy vélte, ez a fokozatosan bôvülô szövet-
ség elejét veszi az újabb háborúknak. Anglia 
viszont – tervei szerint – nem részese, csak 
külsô támogatója lenne az európai egységnek: 
„Európával vagyunk, de nem vagyunk részei 
annak. Kapcsolódunk hozzá, de nem egyesü-
lünk vele. Érdekeltek vagyunk benne, és kap-
csolatban állunk vele, de nem olvadunk bele.”
• Ki volt Churchill? (Segít a hetedikes tan-
könyv 36. leckéje.) Milyen régebbi sérelmeken 
kellett túllépni a franciáknak és a németeknek 
az együttmûködéshez? (Segít a hetedikes tan-
könyv 1. és 17. leckéje.)
• Churchill a megszokottól eltérô értelmében 
használja Európa földrajzi fogalmát. (Ez egyéb-
ként jellemzô az angolokra.) Vajon miért?

2  Az Európai Unió megalakulása felé tett 
elsô komoly lépés az Európai Szén- és Acélkö-
zösség volt (1951). Alapító tagjai a Benelux
államok, a Német Szövetségi Köztársaság, 
Franciaország és Olaszország voltak. Az-
zal a céllal hozták létre, hogy a tagállamok 
megosszák egymás közt szén- és acéltarta-
lékaikat, hogy ezzel is megelôzzék egy újabb 
háború kirobbanását, biztosítsák a tartós 
békét. A közösség létrehozását a francia kül-
ügyminiszter javasolta 1950. május 9-én, 
ezért május 9. Európa Napja. (Az angolokat is 
meghívták a szervezetbe, de ôk féltett önálló-
ságukra hivatkozva – lásd az elôzô kiegészítô 
olvasmányt – nem csatlakoztak.)
• Németországnak miért csak a nyugati fele 
(az NSZK) csatlakozott a közösséghez?

3  Az Európai Gazdasági Közösség alapító 
tagjai: Belgium, Franciaország, Hollandia, Lu-
xemburg, az NSZK és Olaszország. Az ala-
pító szerzôdést Rómában kötötték, s 1958-
ban lépett életbe. A vámhatárokat kb. 10 év 
alatt sikerült eltörölni, és a Közös Piac a világ 
egyik legdinamikusabban fejlôdô térsége lett. 
Az integráció vonzóvá vált, így egyre több 
ország akart csatlakozni. A nagy szenzáció 
Nagy-Britannia belépése volt 1973-ban. 
• Mit gondolsz, miért jelentett szenzációt 
Nagy-Britannia csatlakozása?
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Az Európai Unióról szóló maastrichti szerzôdés, 
1992 

Az 1990-es évek elején új szakasz kezdôdött az európai integrációban. 
Elérkezettnek látták az idôt, hogy még szorosabbá tegyék a gazdasá-
gi-pénzügyi együttmûködést és elindítsák a politikai integrációt. Errôl a 
tagállamok egy hollandiai kisvárosban, Maastrichtban [másztriht] ál-
lapodtak meg 1992-ben. Az 1993-ban hatályba lépett maastrichti 
szerzôdéssel létrejött az Európai Unió (EU) – akkor még 12 taggal. 
A szerzôdés tartalmazta, hogy be kell vezetni a közös európai pénzt, és 
meghatározta azt a három tényezôt (három pillért), amely biztosítja, 
hogy az Európai Unió a korábbinál szorosabb integráció legyen. 

A három pillér a következô:
– az Európai Közösség tagországainak intézményei és szabályai, amelyek 

az együttmûködés során létrejöttek; 
– a közös kül- és biztonságpolitika; 
– belügyi (rendôri) és igazságügyi együttmûködés (pl. a jogszabályok 

összehangolása).
Az Uniónak több jelképe is van, melyek közül a legismertebb a kék 

mezôben kört alkotó tizenkét sárga színû csillag. 4   
Az Európai Unió gazdasági és kereskedelmi nagyhatalommá vált. 

5   2002-ben az Unió több államában (12-ben) bevezették a közös 
pénzt, az eurót. A tagállamoknak az euró bevezetéséhez szigorú feltéte-
leket kell teljesíteniük. (Ma már 19 tagország használja az eurót.)

A kommunista diktatúrák bukásával és a Szovjetunió felbomlásával 
Közép-Európa nyugati fejlôdésrôl leszakadt államai (köztük hazánk is) 
lehetôséget kaptak az Unióba lépésre. A bôvülés azóta folytatódott, 
jelenleg (2016) az Európai Uniónak 28 tagállama van. 6   

• Keresd meg egy térképen Maastrichtot! 
@ Nézd meg az Európai Unió portálján az integráció bôvítésének animá-
ciós térképét!

5  Az EU területén (amely több mint 4 mil-
lió km2) 503 millióan élnek. Az EU népessége 
Kína és India után harmadik legnagyobb a 
világon. Az Unió lakosságának növekedését 
két tényezô okozza: a természetes szaporo-
dás (azaz éves átlagban a születések száma 
meghaladja a halálozások számát) és a mig-
ráció (vagyis hogy több ember telepedik le az 
EU-ban, mint amennyi elhagyja azt). Európa 
népessége azonban öregszik, mivel egyre ke-
vesebb gyerek születik, a várható élettartam 
viszont nô. Az EU legnagyobb területû or-
szága Franciaország, legkisebb pedig Málta.
 Mutasd meg Máltát egy térképen!

4  Sok emberben felmerült a kérdés – ami-
kor az EU-nak még csak 12 tagja volt –, hogy 
a csillagok a tagokat jelölik-e? Nem, az unió 
bôvítésével a csillagok száma nem nôtt. A 
12-es szám a teljesség jelképe: 12 óra; 12 hó-
nap stb. A csillagok az európai népek közötti 
egységet, szolidaritást és összhangot jelké-
pezik. Az Európai Unió himnusza Beethoven 
1823-ban komponált kilencedik szimfóniájá-
ból származik. Európa Napja: május 9. Az EU 
jelmondata: „Egyesülve a sokféleségben.”
• Május 9-én (1950-ben) hirdette meg a fran-
cia külügyminiszter az Európai Szén- és Acélkö-
zösség létrehozásának tervét. Miért fontos ez a 
dátum az Európai Unió történetében?

1957 – alapító 
országok
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6  Az Európai Unió tagállamai:
Alapító tagok (1958): Belgium, Franciaor-
szág, Hollandia, Luxemburg, Németország, 
Olaszország.
1973: Dánia, Anglia (Egyesült Királyság), Ír-
ország.
1981: Görögország.
1986: Portugália, Spanyolország.
1995: Ausztria, Finnország, Svédország.
2004: Ciprus, Csehország, Észtország, Len-
gyelország, Lettország, Litvánia, Magyaror-
szág, Málta, Szlovákia, Szlovénia.
2007: Bulgária, Románia.
2013: Horvátország.
A következô országok pedig már benyújtot-
ták csatlakozási kérelmüket (a jelentkezés 
évével): Törökország (1987); Macedónia 
(2004); Szerbia (2012); Montenegró (2012); 
Albánia (2014).
 Mutasd meg a térképen az EU tagállamait!

Az EU zászlaja

Az EU tagállamai és a schengeni övezet napjainkban 
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A schengeni egyezmény 

Az Európai Unió „négy alapvetô szabadságának” egyike a személyek 
szabad mozgása. Az erre vonatkozó elsô megállapodást Németország, 
Franciaország és a Benelux államok képviselôi egy luxemburgi város-
kában, Schengenben írták alá még a nyolcvanas évek közepén, és az 
egyezmény 1995-ben lépett hatályba. 

A schengeni egyezmény megszüntette a határforgalom ellenôrzé-
sét  az övezet belsô határainál, ugyanakkor fokozott ellenôrzést írt elô az 
övezetbe belépô (nem a schengeni határokon belül élô) emberek számára. 
A „schengeni országok” lakói az övezeten belül útlevél nélkül, személyi 
igazolvánnyal mozoghatnak. Az egyezménynek köszönhetôen az átha-
ladás ellenôrizetlenné és zökkenômentessé vált a tagországok között.

Biztonsági okokból mûködik egy számítógépes hálózat, amely a tag-
országok hatóságai (rendôrség, vámhatóság) között teremt összeköt-
tetést.

Vannak olyan európai uniós államok, amelyek nem tagjai a schen-
geni övezetnek, ugyanakkor olyanok is vannak, amelyek, bár nem tar-
toznak az EU-hoz,  mégis részesei annak. 7   Kiskorú gyermekeknek a 
schengeni térség elhagyásához külön engedélyre van szükségük.

Az Európai Unió mûködése

Az Európai Parlament az EU parlamentáris testülete, amelyet az EU 
állampolgárai választanak, ötéves idôtartamra. Ez a testület – szemben 
a nemzeti parlamentekkel – nem alkot önállóan törvényt, de ellenôr-
zési joga van és részt vesz a törvényalkotásban. Képviselôit a tagállamok 
ugyanúgy közvetlenül választják meg, mint saját országgyûlésük képvi-
selôit. Minden tagállam a lakossága arányában küldhet képviselôket a 
Strasbourgban mûködô Európai Parlamentbe – a kis államok arányuknál 
valamivel többet. A képviselôk bármelyik uniós hivatalos nyelven felszó-
lalhatnak, így természetesen magyarul is. A képviselôk politikai hovatar-
tozásuk, nem pedig állampolgárságuk szerint alkotnak csoportokat (frak-
ciókat). Az Európai Parlament Brüsszelben vagy Strasbourgban tartja 
üléseit. A 751 képviselôbôl jelenleg 21 képviseli Magyarországot.

• Strasbourg Elzászban található. Jelképes értelme is van annak, hogy 
itt mûködik az Európai Parlament. Mit tanultunk korábban Elzászról (és 
Lotaringiáról)? (Segít a hetedikes tankönyv 1. és 22. leckéje.) Ma melyik 
országhoz tartozik Elzász régiója?

7  A mára már 30 országra kiterjedô schen-
geni övezethez 1990-ben csatlakozott 
Olaszország, 1991-ben Spanyolország és 
Portugália, 1992-ben Görögország, 1995-
ben Ausztria. Az egyezményt 1996-ban 
aláírta, de csak 2001-tôl alkalmazza Dánia, 
Svédország és Finnország, valamint a nem 
európai uniós tag Izland és Norvégia. A 
2004-ben belépett EU-tagországok közül 
kilenc: Magyarország, Csehország, Észtor-
szág, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 
Málta, Szlovákia és Szlovénia együttesen 
csatlakozott az egyezményhez (2007). 
2008-ban két nem uniós tagállam, Svájc és 
Liechtenstein külön szerzôdésben csatlako-
zott az egyezményhez. Két EU-tagállam, 
Írország és Nagy-Britannia viszont nem 
kíván csatlakozni az egyezményhez, mert 
véleményük szerint az elôírásokat szinte 
lehetetlen teljesíteni, illetve szigetorszá-
gok lévén, számukra egyszerûbb mindenkit 
ellenôrizni. Az EU-tagok közül egyelôre 
Ciprus, Románia, Bulgária és Horvátország 
sem tagja az övezetnek. 

Az Európai Unió szervezete • Magyarázd el 
az ábra segítségével az EU itt látható szervei-
nek mûködését!

 Keresd meg egy térképen Schengent! 

Az Európai Parlament strasbourgi épülete 
és ülésterme
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Az új jogszabályokkal és fontos idôszerû kérdésekkel kapcsolatos dön-
téseket az Európai Unió Tanácsa hozza. A tanács tagjai a tagállamok 
szakminiszterei. A szakminiszterek témák szerint különbözô testületekben 
üléseznek és hoznak döntéseket. (Így például a Gazdasági és pénzügyek 
tanácsának ülésein a tagállamok pénzügyminiszterei, a Bel- és igazság-
ügyek tanácsának ülésein a belügyminiszterek és az igazságügy-miniszte-
rek vesznek részt.)

A legfontosabb kérdésekben és a politikai irányelvekben az Unió ál-
lam- és kormányfôibôl álló testület, az Európai Tanács dönt.

• Mi a különbség egy állam államfôje és kormányfôje (miniszterelnöke) 
között? Kik töltik be ma Magyarországon ezeket a tisztségeket?

A különbözô testületekben született döntéseket, törvényeket az 
Európai Bizottság hajtja végre. Ez a testület tulajdonképpen az Euró-
pai Unió kormánya. Vezetôje a bizottság elnöke, tagjai a biztosok, akik 
különbözô ügyekre szakosodtak (pl. adó- és vámügyek, pénzügyek). 8   

• Nézz utána! Ki ma az Európai Bizottság elnöke? Mi a szakterülete a 
Magyarország által küldött biztosnak? 

Az Európai Unió Tanácsában és az Európai Tanácsban a viták során 
a tagállamok igyekeznek a nemzeti érdekeiket képviselni, az Európai Bi-
zottság a tagállamoktól függetlenül tevékenykedik, tehát az összeuró-
pai érdekeket képviseli. 

Az Európai Unió tehát nem egy újonnan létrejött szuperállam, hanem 
önálló államok szoros szövetsége. A tagállamok a csatlakozáskor lemon-
danak önállóságuk egy részérôl: minden tagállamnak a közösen kidol-
gozott uniós jogszabályokhoz kell igazítania saját törvényeit.

A maastrichti szerzôdés által bevezetett egyik legjelentôsebb újítás 
az európai polgárság intézménye. Uniós polgár mindenki, aki valame-
lyik tagállam polgára. 9   Az unió polgárai szabadon tanulhatnak, vál-
lalhatnak munkát, alapíthatnak vállalkozásokat bármely tagországban. 

Az EU arra biztatja a diákokat (fôleg az egyetemistákat), hogy ta-
nulóéveik egy részét külföldön töltsék. Az Erasmus nevû csereprogram 
különösen népszerû a diákok körében. Az uniós polgárok gyerekei (akik 
így maguk is uniós polgárok) jogosultak arra, hogy bármelyik EU-tagor-
szágban iskolai oktatásban részesüljenek. 10  

8  Az Európai Bizottság elnökét az Euró-
pai Tanács (vagyis a tagországok állam- és 
kormányfôi) jelöli minôsített többségi sza-
vazással (tehát az állam- és kormányfôk 
kétharmadának szükséges támogatnia ôt). 
A biztosokat a tagállamok kormányainak 
javaslata alapján az elnök választja ki. Az 
elnök személyérôl és a Bizottság tagjairól 
végül az Európai Parlament dönt egyszerû 
(tehát 50%-os) többséggel.

9  Az uniós polgárság – többek között – a 
következô jogokkal ruházza fel az európai 
polgárokat:
– az EU területén való szabad mozgás; 
–  a polgárok az európai parlamenti válasz-

tásokon és a lakóhelyük szerinti tagállam 
választásain választójoggal rendelkeznek 
és választhatók;

–  az EU területén szabadon vállalhatnak 
munkát és bárhol mûködtethetnek vállal-
kozásokat. 

10 Egy konkrét példa: A háromgyermekes 
Owens család Angliából Franciaország-
ba költözött. Ekkor a gyerekek életkora 9, 
12 és 17 év volt. A legidôsebb gyerek már 
egy éve megkezdte a felkészülést a záró-
vizsgára, amely Angliában az emelt szintû 
érettséginek felel meg, és amelyet a diákok 
rendszerint három tantárgyból tesznek le, 
két évig tartó tanulmányokat követôen. 

Miután megtudták, hogy a francia kö-
zépiskolában a tanulók teljesen más rend-
szerben érettségiznek – többnyire tizenkét 
tárgyból tesznek záróvizsgát –, a szülôk 
úgy látták jónak, ha legnagyobb gyerme-
kük a városhoz közeli nemzetközi iskolá-
ban folytatja a felkészülést az angol emelt 
szintû érettségire, és csak a két fi atalabb 
gyereküket íratták be a helyi francia iskolá-
ba. (Forrás: http://europa.eu/index_hu.htm)

            Összefoglaló kérdések Az európai integráció

1.   Milyen tényezôk segítették az európai 
országok integrációját a második vi-
lágháború után?

2.  Hogyan befolyásolta a folyamatot a 
vasfüggöny? 

3.  Mely szervezetek voltak az Európai 
Unió elôdjei?

4. Mirôl döntöttek Maastrichtban?
5. Mi az Európai Unió „három pillére”?
6. Hogy néz ki az EU zászlaja?
7. Mi az EU (nagy részének) közös pénze?
8. Mi a schengeni egyezmény lényege?
9.  Hogyan áll össze az Európai Parla-

ment?
10.  Mivel foglalkozik az Európai Unió Ta-

nácsa, és mivel az Európai Bizottság?
11.  Miért jelent szoros szövetséget az Eu-

rópai Unió? 

Európai szervezetek: Európa Tanács (1949); 
Közös Piac (1957).

Cél: tartós béke;
       gazdasági és politikai együttmûködés.
A vasfüggöny miatt Európa megosztott marad.
1993: maastrichti szerzôdés → Európai Unió (szoros integráció).
1995: a schengeni egyezmény életbe lép.
Az EU vezetô szervei:
– Európai Parlament (a tagállamok polgárai választják);
– Európai Unió Tanácsa (a tagállamok szakminiszterei);
– Európai Tanács (a tagállamok állam- és kormányfôi);
– Európai Bizottság (az Unió „kormánya”).



163Az ezredforduló. A globalizáció kiteljesedése. Az Európai Unió és Magyarország

28.  A tárgyalásos forradalom 
Magyarországon

Vitatott, melyik kifejezés helyes: rendszerváltás vagy 
rendszerváltozás. Mi az elôbbit használjuk. Igaz: „fehérnemût 
vált az ember, nem rendszert” – mondják, ugyanakkor a váltás 

szó mégis találóbb. A változás általában tôlünk független 
eseményt jelent (például idôjárás-változás). 

A rendszerváltás pedig nem a magyar néptôl függetlenül, 
hanem annak cselekvô részvételével ment végbe.

Az MSZMP színeváltozásai

A kommunista párt megrovásokkal, a pártból való kizárásokkal igye-
kezett rendezni sorait, hogy megtarthassa hatalmát. 1988 tavaszára 
országos pártértekezletet hívott össze. Az értekezleten bebizonyoso-
dott, hogy a párttagok jelentôs része is változásokat akar. A vezetô 
tisztségek megválasztásakor a pártértekezlet résztvevôi nem választották a 
vezetôk közé a régi, konzervatív kommunistákat. Kádár Jánost sem válasz-
tották meg az MSZMP fôtitkárává, e helyett felruházták a valóságos 
hatalom nélküli „pártelnöki” címmel. A Kádár-rendszer véget ért. 

Az MSZMP következô fôtitkára (Grósz Károly) nem akart lemondani 
az egypárti diktatúráról. Fehérterrorral riogatta az ország népét. 1   

Az állampárt helyzete fokozatosan gyengült. Kádárt jelképes (elnö-
ki) hatalmától is megfosztották, és fôtitkár helyett négytagú elnökséget 
állítottak a párt élére. Az MSZMP utolsó kongresszusán (1989. ok-
tóber) feloszlatta önmagát. A reformokat szorgalmazó kommunisták 
új pártot alapítottak, amelynek neve Magyar Szocialista Párt (MSZP) lett. 
A párt programjában elfogadta a többpártrendszert, a piacgazdaságot, 
és szociáldemokrata értékeket hirdetett. Az MSZMP jogutódjaként viszont 
megtartotta annak vagyonát (székházak, pártüdülôk stb.). 

A temetés

Szimbolikus jelentôségû esemény volt és az ellenzék egyértelmû gyôzelmét 
jelentette 1989. június 16-án Nagy Imre és mártírtársainak újrate-
metése, pontosabban temetése. (Korábban ugyanis a pribékek* arccal 
a föld felé, zsákba csavarva, dróttal átkötve ásták el a holttesteket.) 
A budapesti Hôsök terén negyedmillió ember vett részt a szertartáson. 

1  Részlet Grósz Károly 1988-as beszédé-
bôl: „A harc eredménye csak tôlünk függ, 
mert osztályharc lett ez a javából. Attól, 
hogy képesek vagyunk-e visszanyerni önbi-
zalmunkat, magunk mellé tudjuk-e állítani 
a józan erôket, s ha kell az ellenséges el-
lenforradalmi erôkkel szemben határozot-
tan fel tudunk-e lépni. Ha igen, megmarad 
a rend, a biztonság, túljutunk gazdasági 
nehézségeinken, megôrizzük értékeinket és 
egy új, korszerûbb, hatékonyabban mû-
ködô magyar szocializmust hozunk létre. 
Ha nem, az anarchia, a káosz – és ne legyen 
illúzió – a fehérterror fog eluralkodni.”
• Mi a fehérterror? Mikor volt hazánkban 
ilyen? (Hetedikes tankönyv, 29. lecke.)

új jelszavak az MSZMP utolsó (XIV.) kong-
resszusán, amely egyben az MSZP elsô kong-
resszusa volt. Pozsgay Imre beszél, aki a párt 
elnökségének tagja volt • Nézd meg a képet! 
Olvasd le, melyek voltak az új jelszavak!

Nagy Imre temetése (1989. június) • Miért 
helyesebb, ha újratemetés helyett temetést 
mondunk?

• Hány évig volt hatalmon az MSZMP?
• Mi a legfontosabb különbség a szo-
ciáldemokrata és a kommunista felfo-
gás között?
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A ravatalt a fekete drapériával bevont Mûcsarnok lépcsôjén állították 
fel. Gyászbeszédet mondott többek között a mártír miniszterelnök 
még életben lévô munkatársa (Vásárhelyi Miklós), az 1956-os munkás-
tanács vezetôje (Rácz Sándor) és az egykor halálra ítéltek egyike (Mécs 
Imre). Nagy feltûnést keltett a FIDESZ vezetôjének, Orbán Viktornak a 
beszéde. 2   A temetést a televízió egyenes adásban közvetítette.

A határnyitás

Az osztrák–magyar határon levô mûszaki zár (szögesdrót kerítés, elekt-
romos érzékelôk stb.) elbontását 1989 májusában elkezdték. A nyár kö-
zepén a magyar és az osztrák külügyminiszter (Horn Gyula és Alois 
Mock) Sopronnál ünnepélyesen átvágta a szögesdrót egy szakaszát. A 
kedvezô hírek hallatán 1989 nyarán több tízezer keletnémet (NDK-s) 
állampolgár érkezett (turistaként) hazánkba, remélve, hogy Ausztrián 
keresztül az NSZK-ba, a szabad német államba mehet. Ezt azonban egy 
Magyarország–NDK közötti megállapodás tiltotta, így a keletnémetek 
elôtt nem vált szabaddá a határ. Nem akartak visszatérni hazájukba 
(sokuknak az útlevele is lejárt), így menekültekké váltak. (Az NSZK 
budapesti nagykövetségén és más táborhelyeken szállásolták el ôket 
ideiglenesen.) 

1989 augusztusában Ausztria és Magyarország páneurópai* pik-
niket rendezett a Fertô tó mellett, az osztrák határ közelében. A ren-
dezvény az európai egységet, az Európa országait elválasztó határok 
megszüntetését hirdette (jelképe a szögesdrótot átszakító fehér galamb 
volt). Néhány órára megnyitották az osztrák–magyar határt, s ezt ki-
használva több száz, hazánkban tartózkodó keletnémet szökött át az 
ausztriai Burgenlandba (Várvidékre*), hogy onnan nyugatra távozzon. 

Szeptember elején Horn Gyula magyar külügyminiszter a tele-
vízióban bejelentette, hogy minden hazánkban tartózkodó ke-
letnémet menekült szabadon átlépheti a határt. A határnyitás 
ellen az NDK elkeseredetten tiltakozott, „emberkereskedelemmel” (!) 
vádolta meg a magyar kormányt. Tiltakozott a csehszlovák és román 
kormány is, de eredménytelenül. A menekültek szabadon távozhattak.

A nyugati sajtó nagy elismeréssel írt az eseményrôl, a keleti tömb fel-
bomlásának kezdeteként értékelte a „sorompónyitást”. Magyarország 
utoljára 1956-ban került annyira egyértelmûen a világ fi gyelmének kö-
zéppontjába, mint ezekben a napokban. A páneurópai piknik és a 
határnyitás fontos mérföldkô volt abban a folyamatban, amely 
a német újraegyesítéshez vezetett.

2  Részlet a beszédbôl: „Ha hiszünk a ma-
gunk erejében, képesek vagyunk véget vetni 
a kommunista diktatúrának, ha elég eltö-
kéltek vagyunk, rászoríthatjuk az uralkodó 
pártot, hogy alávesse magát a szabad vá-
lasztásoknak, ha nem tévesztjük szem elôl 
’56 eszméit, olyan kormányt választhatunk 
magunknak, amely azonnali tárgyalásokat 
kezd az orosz csapatok kivonásának hala-
déktalan megkezdésérôl. Ha van bennünk 
elég mersz, hogy mindezt akarjuk, akkor 
– de csak akkor – beteljesíthetjük forradal-
munk akaratát. Senki sem hiheti, hogy a 
pártállam magától fog megváltozni. 

Emlékezzetek: 1956. október 6-án, Rajk 
László temetésének napján a párt napilapja, 
a Szabad Nép öles betûkkel hirdette cím-
lapján: Soha többé! Csak három hét telt 
el, és a kommunista párt ÁVH-s keretlegé-
nyeivel békés, fegyvertelen tüntetôk közé 
lövetett. Két év sem telt el a „soha többé” 
óta, és az MSZMP Rajkéhoz hasonló kon-
cepciós perekben ítéltette halálra ártatla-
nok százait, közöttük saját elvtársait. Ezért 
nem érjük be a kommunista politikusok 
semmire sem kötelezô ígéretével. Nekünk 
azt kell elérnünk, hogy az uralkodó párt, 
ha akar, se tudjon erôszakot alkalmazni 
ellenünk. Csak ezen a módon kerülhetjük 
el az újabb koporsókat, a maihoz hasonló 
megkésett temetéseket. Nagy Imre, Gimes 
Miklós, Losonczy Géza, Maléter Pál, Szi-
lágyi József és névtelen százak, a magyar 
függetlenségért és szabadságért adták éle-
tüket. Azok a magyar fi atalok, akik elôtt 
ezek az eszmék még ma is sérthetetlenek, 
meghajtják fejüket emléketek elôtt. Nyu-
godjatok békében!”

A páneurópai piknik (1989. augusztus 19.). 
Az esemény fôvédnöke Habsburg Ottó, az 
Európai Parlament képviselôje és Pozsgay 
Imre, az MSZMP elnökségi tagja, állammi-
niszter volt. A képen az NDK állampolgárai 
mutatják az útlevelüket • Mire utal az, hogy 
az MSZMP egyik magas rangú politikusa is a 
rendezvény fôvédnöke volt? 

• Általános vélemény, hogy a berlini 
falon az osztrák–magyar határ meg-
nyitása ütötte az elsô rést. Értelmezd 
ezt az állítást!
• Készíts összefoglalót! Mit tanultunk 
a keleti tömb többi országában lezaj-
lott rendszerváltásokról?
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A harmadik Magyar Köztársaság: jogállam

Az ellenzéki pártok és szervezetek (tankönyv, 142. o.) 1989 nyarán 
tárgyalásokat folytattak a kommunista párt vezetôivel (az akkor még 
a bomladozó MSZMP-vel) arról, hogyan képzelik el a kiutat az ország 
válságából, milyen változásokra van szükség. Ez volt az úgynevezett 
Nemzeti Kerekasztal. A tárgyalások két meghatározó személyisége 
Antall József (MDF) és Pozsgay Imre* (MSZMP reformszárnya) voltak. 
A felek szeptemberben megállapodtak azokban a törvényjavasla-
tokban, amelyek a békés rendszerváltás, vagyis a többpárti de-
mokrácia kialakulásának jogi feltételeit jelentik. Ezek voltak az 
ún. sarkalatos törvények. Hat ilyen törvényjavaslat volt – közülük a 
legfontosabb az alkotmány módosítása. 3   

Az országgyûlés a törvényeket elfogadta. Magyarország államfor-
mája köztársaság lett. Negyven év után hazánk ismét demokratikus 
jogállammá vált. Mindez békés úton, az ellenzék és az állampárt kö-
zötti tárgyalásokkal valósult meg. Ezért a folyamatot tárgyalásos forra-
dalomnak is nevezik. 

• Mit gondolsz, milyen jelképes jelentôsége van annak, ha egy tárgyalá-
son az asztal nem téglalap, hanem kör alakú?
• Mi a különbség törvény és alkotmány között? (Hatodikos tankönyv, 17. 
lecke.)

1989. október 23-án az ideiglenes köztársasági elnök (Szûrös Má-
tyás*, MSZP) az Országház egyik erkélyérôl kikiáltotta a harmadik 
Magyar Köztársaságot a Kossuth téren egybegyûltek és a tévé nézôi 
elôtt. A nap ünnepségei az 1956-os forradalom legfontosabb emlékhe-
lyein zajlottak. (Október 23. a forradalom kitörésének napja.)

• Miért ezen a napon kiáltották ki a harmadik Magyar Köztársaságot? 

1989 novemberében népszavazást tartottak abban a kérdésben, hogy 
az országgyûlési választások elôtt vagy után kerüljön-e sor a köztársa-
sági elnök megválasztására. Kis arányban az a vélemény gyôzött, hogy 
csak a választások után döntsenek a köztársaság elnökének személyérôl. 4  4  Ha az országgyûlési választások elôtt köz-

vetlen szavazással választották volna meg 
az emberek a harmadik Magyar Köztársaság 
elnökét, akkor nagy eséllyel egy népszerû 
MSZP-s politikus (Pozsgay Imre) lett volna az 
államfô. Népszerûségét – egyebek között – 
annak köszönhette, hogy ô nevezte elôször a 
rádióban 1956-ot népfelkelésnek. A népsza-
vazás eredményeképp viszont az 1990-ben 
megalakuló új országgyûlés választotta meg 
a köztársasági elnököt, aki így a korábbi ellen-
zék soraiból került ki.

A népszavazás még három kérdést tartal-
mazott (ezért nevezték „négyigenes” nép-
szavazásnak):
–    „Kivonuljanak-e a pártszervezetek a mun-

kahelyekrôl?” (Korábban, az egypártrend-
szerben az MSZMP-nek minden munkahe-
lyen volt szervezete, s az ottani párttitkár 
legalább akkora hatalommal rendelkezett, 
mint az igazgató.)

–   „Elszámoljon-e az MSZMP a tulajdonában 
vagy kezelésében lévô vagyonról?”

–  „Feloszlassák-e a munkásôrséget?”
E kérdések kisebb jelentôségûek voltak, 

mert egy részükrôl már döntés született, más-
részt elôre látható volt, hogy az emberek nagy 
többsége igennel fog ezekre válaszolni. Így is 
történt, az igenek száma 95% körül volt. 

3  A módosított alkotmány szerint Magyar-
ország független, demokratikus jogállam. Az 
alkotmány tiltja a hatalom kizárólagos bir-
toklására irányuló magatartást. Kimondja a 
többpártrendszert. Garantálja az emberi sza-
badságjogokat, a véleménynyilvánítás és az 
utazás szabadságát, valamint a piacgazdaság 
elvének érvényesülését. 

Javasolták még az Alkotmánybíróság lét-
rehozását, hogy ellenôrizze, a törvények 
megfelelnek-e az alkotmánynak. Fontosnak 
tartották a pártok mûködésének, gazdálkodá-
sának törvényi szabályozását, az országgyû-
lési választások szabályozását és a büntetô 
törvénykönyv módosítását. 

ülésezik az Ellenzéki Kerekasztal (1989). 
Balról jobbra: Antall József, Szabad György, 
Orbán Viktor. Az Ellenzéki Kerekasztalt az 
ellenzék pártjai hozták létre, hogy egysége-
sen tudjanak fellépni az MSZMP-vel szem-
ben a Nemzeti Kerekasztal tárgyaláson

Tömeg a Parlament elôtt a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltásakor (a kupolán 
még látható a vörös csillag) • Melyik napon készült a fénykép?
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Választások. A felelôs kormány

Az 1990 tavaszán rendezett országgyûlési választásokon 12 párt 
indult, s közülük 6 érte el a parlamentbe jutáshoz szükséges szavazati 
arányt, az ún. parlamenti küszöböt (ez akkor 4% volt). Az 1945 óta 
tartott elsô szabad választás eredményeképpen teljesen megújult a tör-
vényhozás (a képviselôk 96%-a elôször került a parlamentbe).

A választást a Magyar Demokrata Fórum (MDF) nyerte. 5   A gyôztes 
MDF kormánykoalíciót kötött a hozzá legközelebb álló két párttal, a kis-
gazdákkal (FKgP) és a kereszténydemokratákkal (KDNP).

A keresztény értékeket hangsúlyozó nemzeti konzervatív MDF szélsôsé-
gektôl mentes rendszerváltást ígért. Elnöke, Antall József „nyugodt erôként” 
határozta meg pártját, s ez találkozott a lakosság békés átmenetre vá-

gyó többségének akaratával. A legerôsebb el-
lenzéki párt, a hangosan kommunistaellenes 
SZDSZ jelszava („Tudjuk, merjük, tesszük!”) 
radikális változtatásokat sugallt, de ez keve-
sebb embert vonzott. 6   

A kormánykoalíció közel 60%-os parla-
menti többségre támaszkodhatott, amely 
lehetôvé tette a nyugodt kormányzást. Arra 
viszont nem volt elegendô, hogy a legfon-
tosabb törvényeket az ellenzék nélkül is el-
fogadtassa az országgyûléssel, mert ehhez 
a képviselôk kétharmadának a szavazatára 
volt szükség. Ezért a legnagyobb kormány-
párt (MDF) és a legnagyobb ellenzéki párt 
(SZDSZ) megállapodást kötött. Csökkentet-
ték a kétharmaddal elfogadható törvények 

5  Az 1990. évi tavaszi országgyûlési válasz-
tások eredménye a mandátumok elosztása 
szerint:
Magyar Demokrata Fórum: 42,5%
Szabad Demokraták Szövetsége: 23,8%
Független Kisgazdapárt: 11,4%
Magyar Szocialista Párt: 8,6%
Fiatal Demokraták Szövetsége: 5,4%
Kereszténydemokrata Néppárt: 5,4%
Függetlenek: 2,9%
• Mit jelent a „mandátum” kifejezés? (42. oldal.)
• Készíts kördiagramot kézzel vagy számító-
géppel az 1990-es választások eredményérôl!

6  A választás után kormányt alakító pártok 
a politikai jobboldalhoz tartoztak, az ellenzéki 
pártok pedig inkább a baloldalhoz sorolhatók. 
A politikai jobboldal–baloldal* megkülönböz-
tetése a francia forradalom idejére vezethetô 
vissza. A jobb- és baloldal fogalmát ma is 
használjuk. A jobboldali pártok a hagyomá-
nyos értékek (nemzet, család, vallás) megôrzé-
sére helyezik a hangsúlyt, de a szükségesnek 
tartott változásokat támogatják. A baloldali 
pártok fôként a társadalmi igazságosság és az 
egyéni szabadságjogok érvényesítésére töre-
kednek. Ma azonban a legtöbb pártot nehéz 
egyértelmûen a bal- vagy a jobboldalhoz so-
rolni. Jobboldali párt is törekedhet a társadal-
mi igazságosság érvényesítésére, és a baloldali 
pártok is képviselhetnek nemzeti ügyeket. 

Antall József (1932–1993) az 
1945 óta elôször szabadon 
választott miniszterelnök 

A rendszerváltás utáni elsô országgyûlés 
erôviszonyait bemutató ábra, az ún. or-
szággyûlési patkó

Választási plakátok, 1990 (MDF, SZDSZ, FKgP, MSZP, Fidesz, KDNP). A Fidesz vá-
lasztási plakátján Brezsnyev és Honecker csókja a szocialista szolidaritás sajátos kife-
jezése volt. A Hruscsov-korszak óta használt köszöntési forma Nyugat-Európában és 
hazánkban is gúny tárgya lett • Melyik párt van jelen ma is a magyar parlamentben?

• Melyik volt az elsô és a második köz-
társaság? (Segít a hetedikes tankönyv 28. 
és a jelen tankönyv 8. leckéje.)
• Ellentmondásnak látszik a lecke címe: 
„A tárgyalásos forradalom”, hiszen a 
forradalomról szinte mindenkinek az 
erôszak és a vér jut eszébe. Mégsem el-
lentmondás. Magyarázd meg, miért!
• Korábban már tanultunk egy „tör-
vényes forradalomról”. Melyik volt az? 
(Hatodikos tankönyv, 39. lecke.)
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7  Hogy a parlamenti ellenzék kevésbé kér-
dôjelezhesse meg a miniszterelnök hatalmát, 
rögzítették, hogy a miniszterelnököt csak 
úgynevezett „konstruktív bizalmatlansági 
indítvánnyal” lehet megbuktatni. Az indít-
ványhoz a képviselôk 50%-ának +1 fônek a 
szavazata kell, és azért konstruktív, mert csak 
akkor érvényes, ha meg is tudnak nevezni 
olyan miniszterelnök-jelöltet, akit az ország-
gyûlés támogat. 

számát, és megerôsítették a miniszterelnök helyzetét. 7   Cserébe az 
MDF belement, hogy a köztársaság elnökét az SZDSZ adja. 

1990 májusában mutatkozott be az országgyûlésben Antall József 
kormánya (1990–1993). Göncz Árpád lett a köztársasági elnök. 8   

8  Köztársasági elnökként az utolsó ma-
gyar király (IV. Károly) fi a, Habsburg Ottó* 
is szóba került, de ô udvariasan elutasította 
a javaslatot. Azzal érvelt, hogy az Európai 
Unióban többet tud segíteni hazánknak, 
mint köztársasági elnökként.

A harmadik Magyar Köztársaságot az 
úgynevezett „gyenge elnöki hatalom” jel-
lemzi. A köztársasági elnök – ha nem ért 
egyet egy törvényjavaslattal – visszaküld-
heti az országgyûlésnek újratárgyalásra, 
vagy elküldheti az Alkotmánybíróságnak, 
hogy állást foglaljon róla. Ha a törvényt 
az országgyûlés ismét elfogadja (illetve az 
alkotmánybíróság nem találja alkotmány-
ellenesnek), akkor az elnöknek már alá kell 
írnia. Így a magyar köztársasági elnöknek 
szûkebb a hatásköre, mint Horthy Miklós-
nak volt, vagy a jelenlegi francia köztársa-
sági elnöknek van.

Az Alkotmánybíróságot az alkotmá-
nyosság védelmére hozták létre. Már a 
törvények elôkészítésekor, de késôbb is 
megsemmisíthet minden olyan paragrafust 
(törvénycikket), amely szemben áll az al-
kotmánnyal. 

Göncz Árpád, a harmadik Magyar Köztársaság elsô elnöke leteszi a hivatali esküt az 
országgyûlésben (1990. augusztus). Hivatalát egészen 2000-ig töltötte be • Nevezd 
meg a Göncz Árpád mögött balra álló politikust! Milyen tisztséget viselt? 

A rendszerváltás egyik híres plakátja. Az 
orosz nyelvû felirat fordítása: „Elvtársak, 
vége!”  

Ôsszel megtartották az önkormányzati választásokat. A Rákosi-kor-
ban (1950) létrehozott helyi igazgatási szervek, a tanácsok helyett 
– amelyeket természetesen az állampárt irányított – demokratikusan 
megválasztott önkormányzatok jöttek létre, élükön polgármeste-
rekkel (Budapesten fôpolgármesterrel). 

A rendszerváltás során létrejött demokratikus intézmények a hata-
lommegosztás alapján mûködtek, s immáron nem csak nevükben vol-
tak demokratikusak. A demokratikus Magyarországot a politikai plura-
lizmus jellemzi, azaz több párt verseng egymással.

Nemzeti identitás

A harmadik köztársaság országgyûlése a gazdasági és politikai dönté-
sek meghozatala mellett fontos feladatának tartotta a nemzeti identitás 
megôrzésének és erôsítésének kérdését. Arról már korábban (1988-ban) 
döntés született, hogy március 15-e ismét piros betûs nemzeti ünneppé 
vált.

• Mikor vették ki a nemzeti ünnepek sorából március 15-ét és augusztus 
20-át? Miért félt a korábbi államhatalom március 15-étôl? (Segít a 19. 
lecke.)
• Mikor vették ki az ünnepek közül október 23-át? (Vigyázz, becsapós 
kérdés!)

Országgyûlési döntés született arról, hogy melyek lesznek a nemzeti 
ünnepek: március 15., augusztus 20. és október 23.

• Március 15. és október 23. nyilvánvaló. Minek az ünnepe augusztus 20.?
@ Nézz utána a világhálón, milyen ünnepként tartották ezt a napot a Rá-
kosi- és Kádár-rendszerben: http://hvg.hu/itthon/20130815_Szent_ist-
van_uj_kenyer_unnep
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Az országgyûlésben (és azon kívül is) nagy vita folyt arról, hogy 
milyen legyen a Magyar Köztársaság címere. A korábbi, úgynevezett 
Kádár-címer használatát elvetették. Mindenki egyetértett abban, hogy 
a történelmi magyar címert kell a jövôben használni. Vita csak arról ke-
rekedett, hogy ennek koronás vagy korona nélküli változatát (az utób-
bit nevezzük Kossuth-címernek). A koronás címer ellen szólók azzal 
érveltek, hogy ellentmondás, ha egy köztársaság címerében korona 
szerepel. Az országgyûlés végül is a koronás címer mellett döntött 
elfogadva azt az érvet, hogy a Szent Korona nem a Magyar Királyság, 
hanem az évezredes magyar államiság jelképe. 9   10 

• Nézz utána, mikor használták a Kossuth-címert!
• Folytasd a 22. leckével kapcsolatban elkezdett családtörténeti kutatást! 
Hogyan változott meg szüleid (vagy más, velük hasonló korú ismerôsöd) 
élete a rendszerváltást követôen?

            Összefoglaló kérdések A tárgyalásos forradalom Magyarországon

1.   Miért szokták a magyarországi rend-
szerváltást tárgyalásos forradalom-
nak nevezni?

2.  Miért nem „egyszerû” temetés volt 
Nagy Imre és mártírtársai temetése?

3.  Hány esztendeig osztotta ketté Euró-
pát a vasfüggöny?

4. Mi volt a Nemzeti Kerekasztal? 
5.  Mikor kiáltották ki a harmadik Ma-

gyar Köztársaságot?
6.  Mi lett az elsô demokratikus választá-

sok végeredménye?
7.  Melyek lettek a legnagyobb ellenzéki 

pártok?
8.  Miért vált szilárdabbá a kormányzás 

az MDF–SZDSZ-megállapodással?
9.  Mi a különbség a Kossuth-címer és ha-

zánk jelenlegi címere között?

Az MSZMP megrendül.
– Kádár leváltása, 
– utódpárt: MSZP.

1989: „A temetés”.
Határnyitás – rendszerváltás a külpolitikában.
Nemzeti Kerekasztal tárgyalások – rendszerváltó törvények.
A harmadik Magyar Köztársaság: jogállam.
Többpárti választások → MDF gyôzelem.

– Antall József miniszterelnök. 
MDF–SZDSZ-megállapodás:

– erôsebb miniszterelnöki hatalom;
– Göncz Árpád köztársasági elnök.

Nemzeti ünnepek és címer.

Magyarország címerei 1945 után: az 1946-os köztársaság (Kossuth-címer), a Rákosi-
korszak, a Kádár-korszak és a harmadik Magyar Köztársaság címere 

9  [Nagy Imre] „1956. október 28-i rádióbe-
szédében tudvalevôen bejelentette: »a kor-
mány javaslatot terjeszt az országgyûlés elé, 
hogy az ország címere ismét a Kossuth-címer 
legyen.« Nagy Imre és kormánya ezzel a beje-
lentéssel a közvélemény egyöntetû óhajának 
tett eleget.

Az 1956-os forradalom napjaiban senki 
sem követelte a régi, koronás címer beveze-
tését. Ebben bizonyára nemcsak az játszott 
közre, hogy a koronában sokan – persze té-
vesen – még akkor is monarchikus jelképet 
láttak. Még akik közjogi kérdésekben nem is 
voltak járatosak […], azok is érezték, hogy a 
koronás címer felélesztése a történelmi Ma-
gyarország helyreállítására irányuló igény ki-
nyilvánításával lenne egyenlô.” (Spira György, 
Rubiconline, 1990/2. szám) 

10 A Szent Korona immár több mint fél évezrede a magyar állam szimbóluma, s 
mint ilyen, akkor is nyugodtan reprezentálhatná a köztársasági Magyarországot, ha a 
korona mindenütt csak királyi címerek részeként szerepelne. Csakhogy korona látható 
a világ legôsibb köztársasága, San Marino címere felett csakúgy, mint a szintén nem 
királyság Andorra pajzsának felsô szélén, s végül […] az Osztrák Köztársaság állam-
címerében is a pajzstartó sas fején. […] A koronás pajzzsal szemben a koronátlan 
kiscímer […] államcímer funkcióhoz elôször 1849 tavaszán jutott, s a szent koronás 
címer folyamatos, hosszú ilyentén szereplésével szemben […] mindannyiszor csak 
rövid ideig (1849. április–augusztus, 1918–19, 1946–49 és 1956–57) jutott hazánkat 
szimbolizáló szerepkörhöz. (Bertényi Iván: Új magyar címertan, Budapest, 1998) 
• Milyen érveket sorol fel Spira György a Kossuth-címer használata mellett (9-es olvas-
mány)? Mivel érvel Bertényi Iván a koronás címer mellett (10-es olvasmány)? Melyik 
koronás címer elleni érvet veti el mindkét szerzô? 
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29.  A harmadik Magyar 
Köztársaság elsô évtizede 

„Elsô alapelvként kimondjuk, hogy ez a kormány a szabadság 
kormánya kíván lenni. […] Második alapelvként leszögezzük, 

hogy ez a kormány a nép kormánya kíván lenni. […] Harmadik 
alapelvünk szellemében ez a kormány a gazdasági fordulat 

kormánya kíván lenni, és tisztában van azzal, hogy 
a legnehezebb feladatok ezen a téren várnak rá. […] 

Végül negyedik alapelvként, az új kormány európai kormány lesz, 
a szónak nem csak földrajzi értelmében. A demokrácia, 

a pluralizmus, a nyitottság hagyományát valljuk.” 
(Antall József beszéde a kormányprogramról, 1990. május)

Egymást váltó kormányok

„Tudom jól, hogy mi kamikaze kormány vagyunk” – mondta Antall József. 
Arra utalt ezzel, hogy a 45 év után demokratikusan megválasztott elsô 
kormány csak akkor lehet eredményes, ha nem a népszerûséget, hanem 
az ország hosszú távú érdekeit tartja szem elôtt. Népszerûtlen intézkedé-
seket kell hoznia, ezek viszont aláássák a kormány támogatottságát. 1  

A kormány azonban nem tudott úrrá lenni a szocializmustól örökölt gaz-
dasági problémákon. (Négy év alatt ez lehetetlen volt.) A korábbi külföldi 
piacok megszûnése, a drágán és eladhatatlan árukat termelô nagyüze-
mek tönkremenetele miatt csökkent a termelés, ugrásszerûen nôtt a 
munkanélküliség, ijesztôvé vált a pénzromlás. Antall József 1993-ban 
(61 éves korában) meghalt, és más lett a miniszterelnök (Boross Péter). 

• Mi a „kamikaze” szó katonai jelentése? (Segít a hetedikes tankönyv 200. 
oldala.)

Az ellenzéki politikusok a választási ciklus második felében politikai 
téren is egyre hevesebben támadták a jobboldali kormányt. Azzal vá-
dolták, hogy meg akarja nyirbálni a demokratikus jogokat. (Egyesek már 
„szélsôjobboldali veszélyt” emlegettek.) Békés tüntetéseket szerveztek 
a kormány ellen. 

1  A taxisblokád. A polgári demokráciák 
íratlan szabálya, hogy az új kormány kap 
100 nap türelmi idôt, amíg az ellenzéke nem 
támadja. Az Antall-kormánynak nem sokkal 
e 100 nap lejárta után már szembe kellett 
néznie egy nagyon válságos helyzettel. 1990. 
október 25-én a nagyarányú benzináreme-
lés ellen tiltakozva a taxisok és magánfuva-
rozók megbénították a közúti közlekedést 
Budapesten és többfelé vidéken is. Komoly 
fennakadásokat okoztak a szállításban, sôt 
a betegellátásban is. Elzárták a fôbb közleke-
dési csomópontokat, hidakat. A fôvárosban 
csak metrón lehetett utazni. Az akció egyre 
inkább politikai színezetet kapott. Egyes el-
lenzéki vezetôk nyíltan a taxisok oldalára 
álltak, akik vérszemet kapva már nemcsak a 
benzináremelés visszavonását, hanem a kor-
mány bizonyos minisztereinek a lemondását 
is követelték. A lakosság nem volt egységes 
az események megítélésében. Sokan egyetér-
tettek a taxisokkal, s voltak, akik meleg teát, 
ennivalót vittek az úttorlaszokhoz. Ugyan-
akkor a kormányt támogató több tízezres 
tömeg csendes menetben haladt végig Buda-
pesten. A tárgyalások október 28-án vezet-
tek eredményre. A kormány visszavonta az 
áremelést, s ezt követôen néhány órán belül 
helyreállt a rend.

A taxisblokád (1990. október 25–28.). A taxisok azért zárták le a fôbb közlekedési 
csomópontokat, mert a normál (akkor még ólmozott) benzin ára kb. 34 forintról 56 
forintra emelkedett (ez 65 százalékos áremelés)
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A rendszerváltásban óriási érdemeket 
szerzett SZDSZ a baloldali MSZP-ben 
talált szövetségest. Az 1994-es válasz-
tásokon együtt több mint kétharmados 
többséget szereztek, így szocialista–sza-
baddemokrata (MSZP–SZDSZ) kormány-
koalíció jött létre, Horn Gyula (MSZP) 
miniszterelnökkel az élén. 

Az emberek továbbra is azt várták, 
hogy az egymást váltó kormányok rö-
vid idô – néhány év – alatt a magyar 
életszínvonalat nyugat-európai szintre 
emelik. Ez természetesen nem sike-
rülhetett. Sôt, a kormány a gazdasági 
csôd elkerülésére kemény megszorító 
intézkedéseket vezetett be. (Ez volt az 
úgynevezett Bokros-csomag.) 2  

Bár az ország gazdasági mutatói ja-
vultak, az emberek életszínvonala nem 
nôtt jelentôsen. A lakosság többsége a 
kemény megszorító intézkedések és kü-
lönbözô, a kormányt érintô korrupciós* 
ügyek nyilvánosságra kerülése miatt az 
1998-as választásokon a baloldali kor-
mánykoalíciót büntette. 1998-ban a jobb- 
oldali FIDESZ nyerte a választásokat. 
FIDESZ–kisgazda (FKgP)–MDF kormány-
koalíció került hatalomra. Ez volt az elsô 
Orbán-kormány (1998–2002).

2001 végétôl minden eddiginél éle-
sebb választási küzdelem bontakozott ki 
a fô kormányerôt jelentô FIDESZ és a ha-
talomba visszatérni kívánó MSZP között. 

2  A Bokros Lajos pénzügyminiszterrôl 
elnevezett gazdasági kiigazításokat (1995. 
március) máig vitatják a gazdasági szakem-
berek. Célja egyértelmû volt: az ország csôd-
közeli helyzetében a pénzügyi egyensúlyt 
kívánta helyreállítani és a gazdasági növe-
kedés alapjait megteremteni. Ez viszont ko-
moly megszorításokkal járt. Más valutákhoz 
képest leértékelték a forintot, hogy a magyar 
áruk olcsóbbak legyenek külföldön, de így 
a hazai árak növekedtek, a fi zetések értéke 
csökkent (infl áció). Korlátozták az állami 
alkalmazottak béremelését. Megszüntették 
az ingyenes fogászati ellátást, csökkentették 
bizonyos gyógyszerek ártámogatását, a fel-
sôoktatásban be akarták vezetni a tandíjat. A 
megszorításokat a lakosság nehezen viselte el. 
Bár a „csomag” szükségességét nem sokan 
vitatták, néhány hónapig nem volt hazánk-
ban Bokrosnál népszerûtlenebb személy.

A kormánypártok és az ellenzéki 
pártok aránya az országgyûlésben 
az 1998-as választások után

 Kormánypártok (jobboldal) 55%
 Ellenzéki pártok 45%

Orbán Viktor (középen) a szlovák miniszterelnök (balra) és az Európai Unió bôvíté-
sért felelôs biztosának (jobbra) társaságában a magyarországi Esztergom és a szlová-
kiai Párkány között újjáépített híd avatási ünnepségén 2001 novemberében. A hidat 
a második világháború idején robbantották fel, és több mint ötven évig nem építették 
újjá •Nézz utána, mi a híd neve! Miért lehet jelképe az 1989 utáni idôszaknak az új-
jáépített híd? 

Mádl Ferenc köz-
társasági elnök 
(2000–2005). 

Elôdjének két ciklusa után 2000-ben válasz-
totta meg a jobboldali többségû országgyû-
lés • Ki volt Mádl Ferenc elôdje?

II. János Pál pápa fogadja Mádl Ferenc köz-
társasági elnököt és Orbán Viktor miniszter-
elnököt (2000) 

A kormánypártok és az ellenzéki 
pártok aránya az országgyûlésben 
az 1994-es választások után 

• Mi a jelentôsége annak, hogy 
mekkora többséget alkot a kormány-
párt a törvényhozásban?

 Kormánypártok (baloldal) 72%
 Ellenzéki pártok 28%

Horn Gyula a Nagy 
Károly-díj átvétele-
kor (1990). Ô volt 
az utolsó pártállami 

kormány külügyminisztere, a harmadik Ma-
gyar Köztársaság harmadik miniszterelnöke 
(1994–1998) • A Nagy Károly-díjat azok kap-
ják, akik sokat tettek az európai egységért. Mivel 
érdemelte ki a díjat Horn Gyula? 
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A 2002-es választásokon az MSZP–SZDSZ 
koalíció minimális többséget szerzett, 
és kormányt alakíthatott. (2002–2004: 
Medgyessy Péter, majd Gyurcsány Fe-
renc kormánya.) 

Látható, hogy a harmadik Magyar 
Köztársaság elsô tíz évét a parlamenti 
„váltógazdaság” jellemezte. Az embe-
rek többsége a választásokon nem az 
új kormány programja iránti bizalmát, 
inkább az elôzô kormánnyal szem-
beni elégedetlenségét fejezte ki sza-
vazatával.

Privatizáció, kárpótlás, eladósodás

• Miért került egyre mélyülô válságba a magyar gazdaság a nyolcvanas 
években?

A politikai rendszerváltást a magyar gazdaság mély válságának idôsza-
kában kellett végrehajtani. (Ennek okairól az elôzôekben már írtunk.) 
A megoldást a kormányok a gazdaság teljes átalakításában látták. Meg-
szüntették a tervgazdálkodás maradványait, és a hatékonyabb mûködés 
reményében magánkézbe adták az állami vállalatok többségét, felszá-
molták a szovjet mintájú termelôszövetkezeteket. Ez volt a privatizáció.

Kezdetben arra törekedtek, hogy az állami vállalatok magyar vállal-
kozók tulajdonába kerüljenek. Kedvezô hitelekkel igyekeztek támogatni 
a vásárlást, és azt is segítették, hogy egy-egy vállalatnál a dolgozók is 
tulajdonrészt szerezzenek. Mivel azonban kevés magyar rendelkezett a 
privatizációhoz szükséges tôkével, a kilencvenes évek közepétôl egyre 
nagyobb arányban külföldi (fôleg nyugati) vállalkozóknak adták el az 
állami vagyont. Kivételt a termôföld jelentett, amely nem kerülhetett 
külföldi tulajdonba.

A privatizáció kezdetén heves vita folyt arról a parlamentben (és a 
közéletben is), hogy az álszocializmus idején államosított gyárakat és 
földeket vissza kell-e adni az eredeti tulajdonosoknak. Ez lett volna a repri-
vatizáció*, amelyet – fôként a földbirtokok esetében – a kisgazda poli-
tikusok szorgalmaztak. A reprivatizáció ellenzôi szerint a gyárakat és a 
termôföldeket így nem biztos, hogy azok kapnák, akik legeredménye-
sebben használnák azokat. Ellenben mindenki egyetértett abban, hogy 
azokat az embereket (vagy örököseiket), akiktôl a kommunista diktatúra 
vagyontárgyakat vett el, kárpótolni kell. A földek, gyárak, házak tulaj-
donosai az eredeti vagyonuk értékének arányában kárpótlási jegyeket 
kaptak, amelyeket kedvezô feltételekkel válthattak privatizált vagyonra 
(föld, ház, üzletrész, vállalati részvény). A kárpótlási jegyekkel keresked-
ni kezdtek nagy tételben a Budapesti Értéktôzsdén, de az újságok is tele 
voltak ilyen apróhirdetésekkel: „Kárpótlási jegyet vennék!”

• Emlékszel, mi a tôzsde? (Ha nem, akkor segít a hetedikes tankönyv 24. 
leckéje.)

Akiknek volt pénzük és bíztak abban, hogy a gyárak és a földek nem 
fognak elértéktelenedni, azok a kárpótlási jegyeket olcsón (gyakran ér-
tékének 20-30%-áért) felvásárolták, majd állami vagyon vásárlásába 
fektették. (Ez sokszor 10-20-szoros hasznot eredményezett!) A kár-
pótlással így elsôsorban nem a volt tulajdonosok jártak jól, hiszen több-
ségük idôs ember volt, aki nem kezdett el tôzsdézni, inkább eladta je- Kárpótlási jegy •Nevezd meg másképpen! 

A kormánypártok és az ellenzéki 
pártok aránya az országgyûlésben 
a 2002-es választások után

 Kormánypártok (baloldal) 51%
 Ellenzéki pártok 49%

Medgyessy Péter miniszterelnök Athénban 
aláírja Magyarország csatlakozási szerzô-
dését az Európai Unióhoz (2003). Mellette 
Kovács László külügyminiszter

Gyurcsány Ferenc, aki két választási idôszak 
között, 2004-ben váltotta fel Medgyessy Pé-
tert a miniszterelnöki tisztségben

Eladásra váró gyár. Vajon mi lesz a sorsa? 
Sok esetben az új tulajdonos által befektetett 
tôke lehetôvé tette a termelés folytatását, sôt 
bôvülését, s új piacok bevonását. Elôfordult 
azonban, hogy az új tulajdonos csak piacot 
vagy ingatlant akart szerezni, s a megszerzett 
üzemet bezárta• Szerinted hogyan lehetne 
hasznosítani a képen látható rossz állapotú 
épületet?
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gyeit. Ilyen módon is erôsödött viszont az új tôkés, tulajdonosi réteg. (A 
kárpótlást pedig az emberek többsége gondolatban az ügyeskedéssel, 
korrupcióval kapcsolta össze.)

A tulajdonviszonyok átalakítása végül is eredménnyel járt. Az 
állami tulajdon aránya a gazdaságban jelentôsen csökkent, a ma-
gántulajdoné pedig nôtt (kb. 80%-ra). A kilencvenes évek közepétôl 
körülbelül tízéves gazdasági fellendülés következett. Egyes tôkések, tô-
kés csoportok kezén az utóbbi ötven évben nem látott vagyonok hal-
mozódtak fel. 

A társadalom nagyobb része azonban nem vált nyertesévé a 
privatizációnak, jövedelmei nem nôttek kellô mértékben, és a mun-
kanélküliség is fenyegette (ez elsôsorban hazánk fejletlenebb régióiban 
maradt magas). Számukra kínálták a szocialisták a 2002-es választási 
kampányban a „jóléti rendszerváltás” programját. Ennek lényege, hogy 
a társadalom középsô és alsó rétegeinek az életszínvonalát is növelni 
kell végre (pl. béremelések az állami alkalmazottaknak, a szociális jut-
tatások növelése a legelesettebbeknek). Kormányra kerülve a progra-
mot jórészt megvalósították, de amikor – fôleg az európai válság miatt 
– újabb gazdasági visszaesés kezdôdött, a kormány külföldi hiteleket 
vett fel, ezért az ország eladósodása ismét növekedni kezdett. 
3   E probléma – és az emiatt beköszöntô nehézségek – megoldása a 
XXI. század elsô évtizedeinek kormányaira vár. 

Oktatás és kultúra

A kultúrában a legfontosabb átalakítás az oktatási rendszer területén 
zajlott. A rendszerváltás eredményeképp már nemcsak az állam tart-
hatott fenn iskolákat, hanem az egyházak visszakapták oktatási intéz-
ményeiket, és alapítványi iskolák is mûködhettek. Oldottak az addig 
kötelezô 8+4-es rendszeren (tehát nyolc osztály általános, négy osz-
tály középiskola), sok iskola átalakult (4+8 osztályos vagy 6+6 osztá-
lyos rendszerûvé). Kiiktatták a tananyag marxista alapon való megkö-
zelítését. A tanulók megismerhetik a demokrácia értékeit. Megszûntek 
a korábbi tabutémák*: lehetett beszélni a trianoni békeszerzôdésrôl, a 
holokausztról, 1956-ról, a határainkon túli magyarok helyzetérôl.

Többszörösére bôvült a felsôoktatásban (egyetemek, fôiskolák) tanu-
lók száma (az 1990-es évek kezdetétôl máig több mint négyszeresére). 
4   Új egyetemek is alakultak (pl. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 
Károli Gáspár Református Egyetem). 

A könyvek, folyóiratok kiadásában szintén nagy változások mentek 
végbe. Megszûnt mindenféle cenzúra, ugyanakkor a könyvkiadás elve-
szítette legnagyobb támogatóját: az államot. Ettôl kezdve piaci alapon 
mûködött, tehát a könyvek teljes elôállítási költsége megjelent az áruk-
ban, amely így sokszorosára nôtt. Hasonló okból meredeken emelke-
dett a színház- és mozijegyek ára. Hogy az értékes, szükséges, de kevés 
olvasót vonzó mûvek (pl. egy kiváló, de kezdô magyar író mûvei vagy 
tudományos kiadványok) mégis megjelenhessenek, különbözô állami 
fenntartású vagy állami támogatással mûködô kulturális alapok jöttek 
létre, például a Nemzeti Kulturális Alap. 5   

A kilencvenes évek elején komoly politikai harcok folytak a televízió 
és a rádió körül: ez volt az úgynevezett médiaháború. Nem véletlen: a 
médiumok a legfontosabb közvélemény-formáló eszközök. (A médiáról 
a 35–37. leckékben részletesen tanulunk.) 

• Mit jelent a marxista ideológia? (Segít a hetedikes tankönyv 6. leckéje.)
• Mi a kereszténydemokrácia? (Hetedikes tankönyv, 6. lecke.)

4  A rendszerváltás elôtt az egyetemista 
(tehát 18–22 év körüli) korosztály 10%-a 
tanult a felsôoktatásban. Ma körülbelül 45-
50%, amely nagyjából megfelel az európai 
uniós átlagnak.

5  Egy könyv ára nemcsak attól függ, hogy 
a kiadását támogatja-e az állam, hanem 
attól is, mekkora példányszámban jelenik 
meg. Minél nagyobb a példányszám, annál 
kisebb lehet egy-egy könyv bolti ára. Nem 
csoda, hogy az immár privatizált könyv-
kiadók elônyben részesítették a kalandos, 
romantikus történeteket, a horrort és a 
thrillert. Ezek több tízezer (esetleg száz-
ezer) példányban keltek-kelnek el, míg az 
olvasóközönség csak kis hányadát érdek-
lô mûvek jó esetben is csak néhány ezer-
ben. Ez persze nem feltétlenül jelenti azt, 
hogy minden óriási példányszámban elkelô 
könyv butácska ponyvaregény lenne. Gon-
doljunk csak a Harry Potter-sorozatra vagy 
Stephen King regényeire!
• A ponyvaregény szó itt természetesen nem 
a remek fi lm címét idézi! Nézz utána, mit je-
lent a „ponyva(regény)” szó!

Az új Nemzeti Színház, amely közel négy 
évtizedes huzavona után, 2002-ben épült fel

3  A „jóléti rendszerváltás” fenntartása 
egyre nagyobb terhet jelentett az államnak. 
A gazdaság nem termelte ki az ehhez szük-
séges pénzt, az állami ellátó intézmények 
– oktatás, egészségügy – pedig gazdaság-
talanul, sôt pazarlóan mûködtek. A hitel-
felvétel azért volt egyre nagyobb teher az 
államnak, mert a rosszul teljesítô gazdaság 
miatt az állam nem rendelkezett elegendô 
bevétellel (pl. adók), így egy korábbi hitel 
visszafi zetésére újabb hitelt kellett felvenni. 
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6  A 2011. évi magyarországi népszámlá-
lás adatai szerint a lakosság 6,5%-a vallot-
ta magát nemzetiséginek. Tehát ez a hiva-
talos adat. Valódi létszámuk – szakértôk 
szerint – ennél magasabb. A nemzetiségiek 
nagy része az elsôdlegesen magyar nyelvet 
beszélô cigány (roma).

Romatelep Tiszavasváriban az új évezred elsô évtizedének végén• Mit gondolsz, mit 
tehet az önkormányzat, és mit az itt lakók a helyzet javításáért? 

Magyarországi nemzetiségek. A cigány 
(roma) kisebbség helyzete

A magyarországi nemzetiségek létszáma becslések szerint az össz-
lakosság 8-10%-át teszi ki. 6   Legnagyobb részük a cigánysághoz 
tartozik. A cigány nemzetiséget több, eltérô nyelvû és kultúrájú cso-
port alkotja. (Errôl lásd az olvasmányt a lecke végén.) A népcsoport 
jellegzetessége, hogy – a többi nemzetiségtôl eltérôen – nincs önálló 
nemzetállama, hanem világszerte szórványban élnek.

7  A rendszerváltozás elôtt a munkaképes 
romák több mint 60%-a dolgozott, míg a ki-
lencvenes évek közepén már csak alig 20%-
uk. Ráadásul a romák iskolázottsága a ma-
gyar lakosságénál jóval alacsonyabb (sokan 
még szakmát sem tanultak). Nagy számban 
élnek Magyarországon belül gazdasági-
lag hátrányos térségekben, ahol kisebb a 
munkalehetôség (Baranya, Szabolcs-Szat-
már-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye). Mindez tovább csökkenti az esélyét 
annak, hogy munkahelyhez jussanak. 

8  2006 ôszén egy tiszavasvári tanár autójával Olaszliszkán áthajtva elsodort egy 
elé szaladó roma kislányt. Ki akart szállni, hogy segítsen rajta, de azonnal ott ter-
mett a gyerek szinte teljes családja és – kirángatva ôt a kocsiból – halálra verték a 
kocsiban ülô két gyereke szeme láttára. Késôbb kiderült, hogy a roma kislánynak 
csak apróbb zúzódásai lettek a balesetben. A tettesek közül hárman életfogytig 
tartó, öten pedig 10–17 év közötti szabadságvesztést kaptak.

Két évvel késôbb az ország különbözô részein halálos áldozatokat követelô tá-
madások érték a romákat. 2008–2009-ben összesen kilenc helyszínen lôfegyverrel 
és gyújtópalackokkal (Molotov-koktéllal) hat ártatlan roma embert öltek meg! Ta-
társzentgyörgyön a gyilkosok felgyújtottak egy házat, amelyben egy háromgyerekes 
roma család lakott. A lángok közül menekülô 27 éves apa karja között tartotta 5 éves 
kisfi át, amikor az egyik gyilkos közvetlen közelrôl négy célzott lövést adott le rájuk. 
Az apa és kisfi a perceken belül meghalt, a hatéves kislány súlyosan megsérült. 

Hosszú nyomozás után (melynek során 100 millió forint nyomravezetôi díjat is 
kitûztek) 2009-ben elfogták az elkövetôket munkahelyükön, egy debreceni szóra-
kozóhelyen. A rendôrök egy falba épített rejtekhelyen találták meg a romák elleni 
támadássorozathoz használt fegyvereket, amelyeket korábban egy vadásztól lop-
tak el. Az elkövetôk nem roma származásúak, szélsôjobboldali nézeteket vallanak. 
Három vádlott tényleges életfogytiglani börtönbüntetést kapott (tehát haláláig 
nem bocsátható szabadlábra), a negyedrendû pedig 13 év fegyházbüntetést. 

Hivatalosan az tekinthetô cigánynak, aki cigány (roma) származá-
súnak vallja magát. A rendszerváltás óta a romák szegénysége nôtt. Vál-
ságba kerültek azok az ágazatok, amelyekben a romák többsége dolgo-
zott (pl. építôipar, bányászat), így a romák között a magyaroknál jóval 
nagyobb arányú a munkanélküliség. 7   A romák társadalmi megítélése 
egyre rosszabbá vált. Lustának tartják ôket, pedig dolgoznának, ha 
lenne munkahelyük. Azt állítják, hogy a romák között sok a bûnözô, 
pedig ez is igaztalan általánosítás. Ha roma emberek elkövetnek kisebb 
bûncselekményeket, részben a megélhetésük miatt (pl. falopás, gyü-
mölcslopás), annak sokkal nagyobb a társadalmi visszhangja, mintha 
nem romák követnék el. A cigány–nem cigány ellentét emberáldozato-
kat követelô bûncselekményekhez is vezetett. 8   
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Az elôítéletek és a diszkrimináció (káros, negatív megkülönbözte-
tés) a roma emberek mindennapjait az élet minden területén megkese-
ríti, legyen szó oktatásról, egészségügyrôl vagy munkahelyrôl. A helyen-
ként bevezetett elkülönített oktatás (szegregáció) a cigány gyerekeket 
hátrányos helyzetbe hozza, például a továbbtanulás terén. 9   

A romák között nem csak szegé-
nyek vannak. Közöttük is megtaláljuk 
a vállalkozókat, az értelmiségieket, 
a politikusokat, a mûvészeket. 10  A 
tanulásnak nagy szerepe van abban, 
hogy a romák közül egyre többen 
emelkedjenek ki a hagyományos élet-
módból, a szegénységbôl. 

A politikai pártok, társadalmi 
szervezetek sokat tehetnek a ro-
mákat sújtó elôítéletek és erôszak 
ellen, de a társadalomnak küldött 
üzeneteikkel sajnos az elôítéletek és 
az ellenségeskedés fokozódását is el-
érhetik. Nagy a felelôssége a sajtónak 
(fôleg a televíziónak és a rádiónak), 
hogy elôítélet-mentesen, kiegyen-
súlyozottan számoljon be a roma 
és a magyar lakosság együttélésérôl, 
konfl iktusairól.

Magyarország területén közel kétszázezer német él, elsôsorban 
Baranya, illetve Tolna megyében és a fôváros környékén. Mûvelôdési 
központjuk, iskolájuk és – természetesen német nyelvû – színházuk is 
van („sváboknak” is nevezik ôket). Tízezres létszám felett élnek még 
hazánkban románok, szlovákok, horvátok, szerbek.

Az utóbbi évtizedekben jelentôs számban érkeztek hazánkba nem 
magyar ajkúak, de ôk nem alkotnak önálló, elismert nemzetiséget. A 
rendszerváltás után legszembetûnôbb a kínai bevándorlás volt.

            Összefoglaló kérdések Hazánk a kilencvenes években 

1.   Mi a legfôbb oka az idôszakot jellem-
zô „parlamenti váltógazdaságnak”?

2.  Nehéz – talán lehetetlen – egy pártot 
egy szóval jellemezni. Próbáljuk meg 
mégis! A következôk közül melyik a 
konzervatív, a liberális és a szociálde-
mokrata párt: FIDESZ, MSZP, SZDSZ?

3.  Mit jelentenek ezek a fogalmak: priva-
tizáció, kárpótlási jegy?

4.  Milyen gazdasági és társadalmi követ-
kezményei lettek a privatizációnak?

5.  Milyen kedvezô és milyen kedvezôtlen 
jelenségeket hozott a rendszerváltás a 
kultúrában?

6.  Jellemezd a magyarországi cigányság 
helyzetét!

7.  Keress példát a sajtóból vagy kör-
nyezetedbôl a békés, harmonikus és 
a feszültségekkel teli cigány–magyar 
együttélésre!

Gazdasági nehézségek → politikai ellentétek.
Parlamenti „váltógazdaság” a konzervatív és (baloldali) liberális pártok 

között.
Rendszerváltás a gazdaságban:

– tervgazdálkodás helyett piacgazdaság;
– privatizáció és kárpótlás → új tôkés réteg; 
– „jóléti rendszerváltás” + gazdasági válság → eladósodás.

Kultúra:
– a marxista ideológia kiiktatása a tananyagból → a demokrácia érté-
kei;
– a kultúra termékei áruvá válnak.
Nemzetiségek: németek, románok, szlovákok, horvátok, szerbek
– cigányság:
   a rendszerváltás óta növekvô munkanélküliség;
   a cigány–nem cigány ellentét.

9  A szegregált (elkülönített) oktatás – pél-
dául, ha a cigányok külön osztályba járnak – 
kérdésén máig vitatkoznak a szakemberek 
(pedagógusok, pszichológusok). A szegre-
gáció hívei azzal érvelnek, hogy így a hát-
rányos helyzetû roma tanulókat könnyebb 
felzárkóztatni a többiekhez, hiszen sajátos 
mûveltségüket, kultúrájukat is fi gyelembe 
vehetik az iskolában. Vegyes osztályokban 
(tehát ha a cigányokat beillesztik, integrálják 
a közösségbe) sokukat az állandó kudarcok 
szembefordítják a közösséggel, az egész is-
kolával. Az integráció hívei pedig fôleg arra 
hivatkoznak, hogy a „cigány osztályok” 
rosszabb minôségû oktatásban részesülnek 
és reménytelenül lemaradnak a többiektôl.  
Emellett azzal érvelnek, hogy az integrált 
oktatás segítséget nyújthat az elõítéletek le-
küzdéséhez is.

10 Világhírû magyarországi romák. A ro-
mák elsôsorban zenészként gazdagítot-
ták és gazdagítják hazánk kultúráját. Csak 
néhány példa: a 100 Tagú Cigányzenekar, 
Cziffra György zongoramûvész, Szakcsi 
Lakatos Béla zeneszerzô, zongoramûvész, 
Mága Zoltán hegedûmûvész, Palya Bea 
népdalénekes, elôadómûvész.

A zenemûvészeten kívül is sok cigány 
származású híres embert felsorolhatunk. 
Csak két példa: Bari Károly költô és Papp 
László ökölvívó. 

Papp Laci elôször futballistának készült, 
aztán végül az ökölvívás mellett döntött. 
Édesanyja nagyon ellenezte ezt, mert fél-
tette ôt. Ezt mondogatta neki: „Édes fi am, 
ha pofon kell, csak szólj, adok én neked 
minden este lefekvés elôtt!”
• Mit olvastunk korábban Papp Lászlóról? 
(56. oldal.)

Papp Laci • Minek köszönhette 
világhírnevét?
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OLVASMÁNY

A cigányság helyzete Magyarországon     
Romani (cigány) nyelven a roma azt jelenti „emberek”, és a nemzetiség 
tagjainak többsége ezt az elnevezést használja. A romák hagyományos 
magyar elnevezése a cigány, de vannak, akik ezt ma már sértônek találják.

A „cigányság” fogalom több népcsoportot takar, amelyeknek szokásai, 
kulturális jellemzôi jelentôsen eltérnek egymástól. Magyarországon a ro-
máknak három jelentôs csoportja él. Legtöbben (70% fölött) a magyar ci-
gányok (romungrók) vannak, akik magyarul beszélnek. Az oláhcigányok a 
Kárpátokon túli román területekrôl érkeztek a Kárpát-medencébe és romani 
nyelven beszélnek, aminek több nyelvjárása van. A beások eredetileg román 
nyelvûek. A magyarországi cigányok túlnyomó része beszél magyarul. Ma 
már egyre kevesebb módjuk van arra, hogy hagyományos mesterségeikkel 
(lókereskedelem, fémmegmunkálás, fafaragás, vályogvetés, zenélés stb.) 
foglalkozzanak.

@ Keresd meg a magyar cigányok himnuszát valamelyik videomegosztó por-
tálon! Hasonlítsd össze a magyar himnusszal!
@ Keress olyan szavakat, amelyek a romani nyelvbôl kerültek át a magyar 
nyelvbe!

Az indiai eredetû cigányság a XIV. század második felében jelent meg 
a Balkánon. A cigányok a XV. század végéig Magyarországon és Kelet-Eu-
rópában a megtûrt népek közé tartoztak. Egyre szigorúbb intézkedéseket 
hoztak ellenük. 

A XVIII. században Mária Terézia és II. József több rendelettel kötelez-
ték a romákat arra, hogy hagyjanak fel vándorló életmódjukkal, és állandó 
helyen telepedjenek le. A hatóságok ezt erôszakkal, elrettentô büntetések 
alkalmazásával hajtották végre. A romáknak a falvak határában telepeket 
jelöltek ki, ahol kunyhókban laktak (cigányputrik). Az addig vándormester-
ségbôl élô roma kézmûveseknek megtiltották új lakóhelyük elhagyását. 
A XX. században a tömeggyártású iparcikkek elterjedése a hagyományos ci-
gány foglalkozásokat (edényjavítás, késélezés, teknôvájás stb.) feleslegessé 
tette. A két világháború között törvények is korlátozták a vándormunkát 
(a házalást). Megszokott ügyfélkörük elvesztésével a romák többsége mun-
kanélkülivé vált, ez társadalmi konfl iktusokhoz vezetett. 

1944-ben a nácik a romákat is igyekeztek elpusztítani: egy részüket még 
a lakóhelyükön, más részüket koncentrációs táborokban (pl. Auschwitz). 
Ezt a népirtást pharrajimosnak („elemésztés”) nevezték, és az áldozatok 
száma több tízezer volt. 

A háború utáni földosztásból a romákat teljes mértékben kihagyták. 
Az 1956-os forradalomban számos 
magyar cigány is részt vett, például a 
17 évesen agyonlôtt forradalmár Szabó 
Ilona (becenevén Kócos), akinek emlé-
két emléktábla ôrzi a Corvin közben. 

Az 1960-as évek végétôl megkezdô-
dött a cigánytelepek felszámolása, a ro-
mák kedvezményes kölcsönt kaptak a 
lakásvásárláshoz. Sok faluban birtokba 
vehették a megüresedett öreg házakat. 
A romák letelepítése, falvakba költö-
zése azonban helyenként társadalmi 
ellenállásba ütközött. Az ilyen telepü-
léseken ugyanis az ingatlanok általá-
ban leértékelôdtek, ami kiváltotta a falu 
nem roma lakosságának elvándorlását. 

A 2001-es népszámlálás során Ma-
gyarországon 190 046 fô vallotta ma-
gát romának, de a kutatások szerint a 
romák lélekszáma ennél jóval nagyobb, 
egyes becslések szerint 600-800 ezer 
fô közé tehetô. 

Festmény Bódvalenke egyik házának falán. 
Bódvalenke 210 lakosú falu Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében, Miskolctól kb. 60 
kilométerre. Lakóinak túlnyomó többsé-
ge roma. A falu hátrányos helyzetû vidé-
ken van, magas a munkanélküliek száma, a 
mezôgazdasági termelés feltételei sem jók. 
A falu úgy szeretne javítani helyzetén, hogy 
felkértek szerte az országból roma szárma-
zású mûvészeket, készítsenek nagyméretû 
festményeket a falu házainak oldalára. Több 
mint 20 házra került mûalkotás, amelyek 
megjelenítik a romák meséit, mondavilágát. 
Aki szeretné megcsodálni a „freskófalut”, 
azt a helybeli roma családok csekély díj el-
lenében vendégül látják. Minden évben fesz-
tivált szerveznek, sôt arra is van lehetôség, 
hogy a látogató néhány napra beköltözzön 
egy roma családhoz, azt egye és azt a ház 
körüli munkát végezze, amit ôk
• Próbálj elmondani egy rövid mesét (történe-
tet) a kép alapján! 
• Nézd meg az interneten a falu többi festmé-
nyét is! 
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30.  Hazánk külpolitikája 
és a határainkon túli magyarok 
helyzete a rendszerváltás után

Európa földrajzi értelemben az Atlanti-óceántól az Urál 
hegységig terjed. Politikai értelemben azonban a második 
világháborútól inkább csak a vasfüggönytôl nyugatra esô 

területeket tekintették Európának, hiszen a vasfüggönytôl 
keletre esô részt egy ázsiai jellegû diktatúra uralta. 

Az Európai Unió bôvítésével azonban hazánk elôtt is megnyílt 
a görög-római és zsidó-keresztény hagyományokra épülô 

Európa kapuja. Beléphettünk.

A demokratikus Magyarország külpolitikai céljai

Az Antall-kormány a külpolitika terén hármas célt tûzött ki maga elé.
1.  A korábbi szövetségi blokkból való kiválást és a nyugati integrációs 

szervezetekhez (Európai Unió, NATO) való csatlakozást.
2.  A szomszédos, Duna-táji országokkal való szoros együttmûködést. 

(Ezt nevezik regionális együttmûködésnek.)
3. A szomszédos országokban élô magyarok ügyeivel való törôdést. 

Hazánk csatlakozása a NATO-hoz

• Mikor szüntették meg a Varsói Szerzôdést? Ki javasolta a megszünteté-
sét? (17. lecke.)

1991 nyarán az utolsó szovjet katonát is kivezényelték hazánkból. 
Ugyanezen a nyáron megszûnt a KGST és a Varsói Szerzôdés. Közel fél 
évszázad után helyreállt hazánk nemzeti függetlensége.

• Mikor és milyen céllal hozták létre a KGST-t? Oldd fel a szervezetet 
jelentô betûszót!

Hazánk az Árpád-kor óta Nyugat-Európához tartozónak tekintette 
magát. A rendszerváltás, a Szovjetunió vezette szövetségek megszûn-
te egyben a nyugati intézményekhez való csatlakozás lehetôségét is 
felvetette.

A magyar társadalomban és a vezetô politikai körökben az 1990-
es években egyre jobban felerôsödött a NATO-hoz való csatlakozás 
igénye. Ezt elsôsorban Magyarország biztonságának szempontjai indo-
kolták, például a mellettünk zajló délszláv háború miatt. A déli ha-
tár közelében még az ágyúdörgést is hallani lehetett! Ugyanakkor a 
szovjet propagandát majmoló magyar médiumok évtizedekig sulykol-
ták a közvéleménybe a NATO-ellenességet. (A magyarországi hadgya-
korlatok mindig abból a légbôl kapott feltételezésbôl indultak ki, hogy 
a NATO Ausztrián keresztül hazánkra támad.) A propaganda – mint 
már nemegyszer a történelemben – visszafelé sült el. Magyarországon 
és a szovjet tömb más országaiban többek között ez a szervezet jel-
képezte a szabadságot, a „fejlett Nyugathoz” való tartozást. 1   Ha-
zánk – Csehországgal és Lengyelországgal együtt – 1999 óta tagja a 
NATO-nak. 

• Mi a NATO? (4. lecke.) 
• Hazánk NATO-csatlakozását felgyorsította a déli határainknál levô há-
borús helyzet. Mikor bombázta a NATO Szerbiát? (17. lecke.) 

1  Magyarországon 1997 ôszén népsza-
vazást tartottak a NATO-hoz való csat-
lakozásról, és a szavazók döntô többsége 
(85,3%) igennel voksolt.

Hazaindulnak a szovjet páncélosok. Az utol-
só szovjet egységek 1991. június 19-én hagy-
ták el az országot. Az országgyûlés 2001-ben 
június 19-ét nemzeti emléknappá, június 
utolsó szombatját a magyar szabadság napjá-
vá nyilvánította • Számold ki, hány évig volt 
jelen a szovjet hadsereg hazánkban!

Elhagyott szovjet laktanya Esztergomban. Az 
épületek egy részét már felújították. A kivo-
nuló szovjet katonákat a Szovjetunióban a 
magyarországinál többnyire rosszabb életkö-
rülmények várták
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A visegrádi együttmûködés

A középkorban (I. Károly király idején) tartott visegrádi királytalálkozó 
emlékére 1991 elején Visegrádon találkozott a magyar miniszterelnök, 
a csehszlovák és a lengyel elnök. 2   Az országaik közötti hosszú távú 
együttmûködésrôl tárgyaltak. Megállapították, hogy a három ország – me-
lyeket számos kapocs fûz össze – legfontosabb célja bejutni a közös 
nagy Európába (az Európai Unióba). A tervekben szerepelt, hogy fej-
lesztik külkapcsolataikat és gazdasági együttmûködésüket. Sajnos pár 
év múlva kiderült, hogy az országok együttmûködése helyett néha a 
rivalizálás lépett elôtérbe. A magyar–csehszlovák (majd a magyar–szlo-
vák) viszonyt megterhelte a dunai vízlépcsô (a „Dunaszaurusz-terv”) 
ügye, 3   valamint az, hogy a világháború végén meghirdetett csehszlo-
vák kormányprogram magyarokat kollektíven elítélô részét (az úgyne-
vezett Beneš-dekrétumokat) nem vonták vissza.

• Ismételj! Miben állapodott meg a három király 1335-ben Visegrádon? 
(Segít a hatodikos tankönyv elsô leckéje.)
• Mit tanultunk a Dunaszaurusz nevû szörnyetegrôl? (24. lecke.)
• Mit tartalmazott Beneš kormányprogramja a magyarokról? (Segít a 9. lecke.)

A szomszéd országok 
magyarsága

• Mikor került Erdély, a Felvidék, Kárpát-
alja, a Délvidék és Burgenland (a Várvi-
dék) a magyar határokon kívülre?

Az erdélyi magyarság. A magyarság lé-
lekszáma Romániában körülbelül 1,2 mil-
lió. A romániai rendszerváltás Erdélyben 
kezdôdött 1989-ben, amikor Tôkés Lász-
ló temesvári református lelkész felemelte 
szavát a diktatúra ellen. Már a forradalom 
napjaiban megalakultak az elsô magyar 
szervezetek, köztük Erdélyben (Marosvá-
sárhelyen) a legjelentôsebb a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), 
többek között Sütô András és Tôkés 
László vezetésével. A szövetség célul tûz-
te ki maga elé a romániai magyarság nem-
zetiségi jogainak biztosítását.

A rendszerváltás nem hozott békét az er-
délyi magyarságnak. A román politikusok 
többsége rossz szemmel nézte a magya-
rok szervezkedését. A forradalomban ha-
talomra jutott román köztársasági elnök 
(Iliescu) televíziós nyilatkozatában az er-
délyi magyarok Romániától való elszaka-
dási (szeparatista) törekvéseirôl beszélt. 
Ezt az RMDSZ határozottan elutasította. 
Magyarellenes hangulatot szító politikai 
szervezet is alakult. 4   

2  A csehszlovák elnök ekkor Václav Havel 
volt, a lengyel pedig Lech Wałęsa. 

3  A visegrádi országokat késôbb V4-ek-
nek nevezték, mert Csehszlovákia kettésza-
kadásával négyre nôtt tagországok száma. 
A visegrádi országok (Csehszlovákia, Len-
gyelország és Magyarország). 

4  A Vatra Românească [vátrá románesz-
ká] nevû szélsôséges, nacionalista magyar-
ellenes szervezet egy Gyulafehérvárott tar-
tott nagygyûlésen arra szólította fel híveit, 
hogy tiltakozzanak a magyar iskolák léte-
sítése ellen, valamint azt követelték, hogy 
Erdély kulturális életét érintô minden kér-
désben kérjék ki az ô véleményüket. Meg-
zavarták a magyarok március 15-i ünnep-
ségeit, Szatmárnémetiben az ünneplôkre 
támadtak, magyarokat vertek meg. A fe-
szültség az 1990. márciusi marosvásárhe-
lyi pogromban* csúcsosodott ki, amelyet 
fekete márciusnak neveznek, ugyanis az 
összecsapásoknak 5 halálos és 278 sebe-
sült áldozata volt.

A visegrádi négyek állam- és kormányfôi 
1991-ben a visegrádi várban • Fölismered a 
magyar államfôt és a magyar kormányfôt? 

Tôkés László erdélyi refor-
mátus püspök (1990-tôl)

Pozsony, Munkács, Kolozsvár, újvidék és Csák-
tornya képei • Keresd meg ezeket a településeket 
a történelmi atlaszban! Melyik mai országok terü-
letén találhatók?

• Milyen szerepet játszott Sütô András 
a romániai magyar kultúrában (50. ol-
dal) és Tôkés László és a romániai rend-
szerváltásban? (99. oldal)
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5  Fekete március. A magyar többségû Marosvásárhelyen 1990 februárjában több 
százezres tömeg tüntetett a magyar nyelvû iskolák bezárása ellen. Március köze-
pén ugyanitt a román tüntetôk a magyar polgármester lemondását, a városi in-
tézményeken levô magyar feliratok eltávolítását követelték, és letépték, leverték 
azokat. Délután fejszékkel, dorongokkal megostromolták a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség székházát, ahol 75 magyar tartózkodott, köztük Sütô András. 
Az összecsapás megfékezésére kirendelt román karhatalom tétlenül nézte, ahogy 
az RMDSZ székházából menekülôkre támad a felbôszült tömeg. A brutális táma-
dók az indulatokat csitítani akaró Sütô Andrást is megverték. Másnap a magyarok 
megvédését és a bántalmazók megbüntetését követelô békés magyar tüntetôkre 
ismét rátámadtak a városba szervezetten (buszokkal) szállított, ütôeszközökkel 
felfegyverkezett románok. Végül a magyarokat a környékbeli romák és székelyek 
mentették meg, akik a városba nyomulva szembeszálltak a feldühödött román 
tüntetôkkel. A rend három nap után állt helyre. Az etnikai összecsapásnak három 
magyar és két román halálos áldozata volt.

6   Sütô András (1927–2006) Kossuth-dí-
jas erdélyi magyar író. Élete nagy részét 
Marosvásárhelyen töltötte, regényeket, drá-
mákat írt, magyar újságokat szerkesztett. A 
Ceauşescu-diktatúra idején a román titkos-
szolgálat egyre többet zaklatta. Mûvei már 
csak Marosvásárhelyen és (természetesen) 
Magyarországon jelenhettek meg. 1990 ta-
vaszán, a „fekete március” idején a környezô 
falvakból érkezô leitatott, magyarok ellen 
feltüzelt román tüntetôk fél szemét kiverték, 
több bordáját összetörték. Volt, aki így fo-
galmazott a randalírozás után: „Ceauşescu 
röhög a pokolban!” 

Sütô leghíresebb mûvei: Anyám könnyû 
álmot ígér (1970), Csillag a máglyán (1975), 
Advent a Hargitán (1987).
 Hol van a Hargita?
• Mi az advent? (Segít a Magyar értelmezô 
kéziszótár.)

Az író egyik visszaemlékezésében ezzel 
az allegóriával példázza a mûvészek – kü-
lönösen a kisebbségi sorba került magyar 
írók – soha nem csökkenô felelôsségét: „La-
cika unokámmal tavak és nádasok mentén 
barangolva lôtt lábú madarat láttunk. Kép-
telen volt a földre, a fára leszállni, csak kerin-
gett az égen – leszállhatatlanul.”

• Magyarázd meg az allegóriát!
• Mi volt a román titkosrendôrség hivatalos 
neve? (99. oldal)
 Mutasd meg a történelmi atlaszban Ma-
rosvásárhelyet!

A megvert Sütô András a kórházi ágyon. A 
sérülések következtében a magyar író fél sze-
mére megvakult 

A „fekete március” Marosvásárhelyen (1990. március). A katonák végül szétválasztot-
ták a román és a magyar tömeget

A román kormány az oktatásban is folytatta a kommunista korszak 
beolvasztási (asszimilációs) politikáját. Kötelezôvé tették, hogy min-
den magyar iskolában román nyelven oktassák az ország történelmét és 
földrajzát, tehát a magyar anyanyelvû gyerekeknek románul minden-
képp meg kellett tanulniuk.

Erdélyi városokban tüntetések kezdôdtek azzal a követeléssel, hogy 
biztosítsák a magyar nyelvû oktatást minden fokon: az óvodától az 
egyetemig. Az emberek békésen, kezükben könyvvel és gyertyával 
tüntettek. Az újra megromlott román–magyar viszony mélypontja az 
1990-es „fekete március” volt. 5   6   

A romániai magyarság helyzetében javulást hozott a Románia és Ma-
gyarország közti alapszerzôdés aláírása (1995). Magyarország lemon-
dott területi igényeirôl, Románia viszont vállalta a területén élô nem-
zetiségek jogainak biztosítását. Az RMDSZ két vezetôje miniszterként 
a kormányba is bekerült.

A felvidéki magyarság. A legutóbbi népszámlálás során Szlovákiában 
460 ezer ember vallotta magát magyarnak (ez Szlovákia lakosságának 
8,5%-a). Többségük Dél-Szlovákia Magyarországgal határos sávjában 
él. A csehszlovákiai magyarság az ottani rendszerváltást követôen több 
pártot is alapított. Ebben az idôben folyamatosan szélesedtek a magyar-
ság nemzetiségi jogai. 

Szlovákia függetlenségének kimondása után azonban a szlovákiai 
magyarság helyzete romlani kezdett. A szlovák alkotmány a szlovákok 
nemzetállamaként határozta meg az új köztársaságot, ellentmondva a 
népszámlálási adatoknak. 

• Mikor vált Szlovákia független állammá?
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Az 1998-as választások viszont örvendetes fordulatot hoztak. A vá-
lasztásokat megelôzôen ugyanis Magyar Koalíció Pártja (MKP) néven 
egyesültek a magyar pártok, és választási eredményüknek köszönhetôen 
politikusaik a szlovák kormányba is bejutottak. A következô nyolc évben 
fokozatosan kiépült a magyar intézményrendszer és a kisebbségi jogok 
bôvültek. Közben a Szlovák Köztársaság (hazánkkal egy idôben) az Euró-
pai Unió teljes jogú tagjává vált, s ez új lehetôségeket teremtett a szlo-
vákiai magyarok számára is. A magyarok helyzete a 2006-os választások 
után romlott meg ismét, amikor a kormánykoalíció része lett egy szélsô-
ségesen nacionalista, magyarellenes párt. 7   

• Ismételj! Miért „költözött” életében négyszer a viccben szereplô Pista bá-
csi? (9. lecke, 5. olvasmány.)

A kárpátaljai magyarság. Kárpátalja a második világháború után a Szov-
jetunióhoz, majd ennek felbomlása után Ukrajnához került. A szovjet 
idôkben az itteni magyarság nemzeti azonosságának (identitásának) 
megôrzése nagyobb akadályokba ütközött, mint a csehszlovák uralom 
alatt. Az anyaországgal való kapcsolattartás – a Szovjetunióból való ki-
utazás és oda való beutazás reménytelensége miatt – szinte lehetetlen 
volt. A világháború és a Szovjetunió összeomlása közötti idôben a kár-
pátaljai magyarság létszáma felére csökkent. (Jelenleg 150 ezer körül van.)

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (1989) az Ukrajnában élô 
magyarok legfontosabb kulturális szervezete. Célkitûzései között szere-
pel a kárpátaljai magyarság nemzeti kultúrájának és nyelvének megôrzé-
se. A szövetség elérte a régi magyar településnevek és utcanevek vissza-
állítását. A kárpátaljai magyarlakta települések nagy részében a magya-
rok közül kerültek ki az önkormányzati vezetôk. 

 Keress kárpátaljai magyar városokat!

A délvidéki magyarok. A Délvidék elnevezés eredetileg a történelmi 
Magyar Királyság déli területeit jelentette, ma pedig észak-szerbiai és 
kelet-horvátországi területeket jelöl. Hétköznapi szóhasználatban (nem 
teljesen pontosan) Vajdaságnak is szokták nevezni.

• Milyen szörnyûségeket kellett elviselniük a délvidéki magyaroknak a vi-
lágháború végén? (51. oldal.)

A legfontosabb délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyarok Demok-
ratikus Közössége (VMDK) 1990-ben alakult. Legfôbb célja a kisebbségi 
jogok érvényesítése és a vajdasági magyarok közös (kollektív) érdekeinek 
védelme. A két világháború közti korszakhoz hasonlóan a vajdasági ma-
gyarok jobb helyzetben vannak, mint erdélyi és felvidéki társaik. Több 
anyanyelvû iskola, egyesület, magyar nyelvû könyvkiadó is mûködik, 
az újvidéki rádiónak magyar nyelvû adása is van. A délvidéki magyarság 
létszáma az elköltözések és a beolvadás miatt az elmúlt évtizedekben 
folyamatosan csökkent; ma már nem éri el a 300 ezret.

• Az 1990-es években nagyon sok vajdasági magyar települt át az anyaor-
szágba. Milyen események miatt kellett elhagyniuk otthonukat? (17. lecke.) 

Hazánkban 2004-ben népszavazást tartottak, amelyben a lakosság 
(egy másik, az egészségügyre vonatkozó kérdés mellett) dönthetett 
arról, hogy a határainkon kívül élô magyarok kaphassanak-e magyar ál-
lampolgárságot. Így a határokon túl nemzeti kisebbségként élô magyarok 
kettôs állampolgárságot szerezhettek volna. A szomszéd országokban 
élô magyarok nagy reményeket fûztek a népszavazáshoz, többségük úgy 
érezte, a magyar állampolgársággal még szorosabban kötôdnek majd a 
magyar nemzethez. 8   Ám csalódniuk kellett. A baloldal propagandá-
jának hatására a magyar választópolgárok alig több mint egyharmada 
jelent meg a népszavazáson, így az eredménytelenül zárult. 9  

7  A 2006-ban alakult szlovákiai koalíciós 
kormány tagja lett a Ján Slota [ján szlotá] 
vezette Szlovák Nemzeti Párt is. Slota szél-
sôségesen magyar- és cigányellenes politi-
kus, gyakran tesz magyarellenes kijelenté-
seket. 2001-ben például egy beszédében 
azt mondta, hogy „üljetek harckocsikra, és 
tegyük a földdel egyenlôvé Budapestet!”. 
Szlovákiában – egyes politikusok uszítá-
sának eredményeképp – ma is gyakoriak 
a magyarellenes fellépések. Sokszor talál-
kozhatunk olyan plakátokkal, mely szerint 
„magyarok a Duna túlsó oldalára!”. 2009-
ben a szlovák parlament elfogadott egy, 
a magyarság számára nagyon hátrányos 
nyelvtörvényt. Az államilag kiemelten tá-
mogatott elszlovákosítás egyik hatása, 
hogy az utóbbi 10-15 évben 33 magyar te-
lepülés vált magyarból szlovák többségûvé.

A szlovákiai Dunaszerdahelyen a magyar la-
kosság aránya 74%. Ennek ellenére a vasútál-
lomás neve csak szlovákul volt feltüntetve. 
A piros táblát a magyar településnévvel egy 
szlovákiai civil szervezet (Kétnyelvû Dél-Szlo-
vákia Mozgalom) aktivistái helyezték el az ál-
lomáson 2015 áprilisában. A táblát az állo-
másfônök rövidesen leszereltette 

8  Szász Jenô, az erdélyi Székelyudvarhely 
polgármestere így nyilatkozott a népsza-
vazás elôtt: „Óriási a tét, hiszen nyolcvan 
évvel Trianon után a magyar társadalmon 
múlik, hogy helybenhagyja-e a trianoni 
döntést. Ha sikeres lesz a népszavazás, ak-
kor valamilyen jóvátétele történhet 1920-
nak. A határon túli magyarság azt várja ma 
az anyaország társadalmától, hogy meg-
öleljen bennünket, ne pedig eltaszítson.”

9  Az MSZP álláspontja szerint a határok 
túloldalán élô magyarok kettôs állampolgár-
sága rontaná a viszonyt a szomszédos or-
szágokkal. Szomszédaink EU-csatlakozása 
jelent majd megoldást, hiszen az ország-
határok ekkor szinte jelképessé válnak. 
Az SZDSZ annak veszélyét hangsúlyozta, 
hogy a határon túli magyarok nem adózó, 
de jogaikkal élni kívánó tömegként fognak 
megjelenni.
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Csatlakozás az Európai Unióhoz

A magyar kormányok egyik legfontosabb külpolitikai célja, az Európai 
Unióhoz való csatlakozás hosszú folyamat eredménye volt. (A csatlako-
zási kérelmet 1994-ben nyújtottuk be.) Megvizsgálták, hogy hazánk 
jogszabályai mennyiben illeszkednek az uniós jogszabályokhoz, szaba-
don mûködik-e a piacgazdaság, mennyire stabil a demokrácia és a jog-
államiság. Meghatározták, hogy milyen változtatásokra, kormányzati 
intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy Magyarország „érett legyen” 
az uniós tagságra. (Bizonyos szabályok bevezetésére átmeneti mentes-
séget kapott az ország.)

• Milyen évhez köthetô a magyar jogállamiság újbóli megteremtése?

Többéves csatlakozási tárgyalások után az Európai Parlament meg-
szavazta tíz ország, köztük hazánk Európai Unióhoz való csatlakozá-
sát. 
szavazta tíz ország, köztük hazánk Európai Unióhoz való csatlakozá-

10   Ezt követôen hazánkban népszavazást tartottak az EU-hoz 
való csatlakozásról (2003). 11  A szavazópolgárok döntô többsége 
(84%) igennel szavazott, és ez után az országgyûlés elsöprô többség-
gel támogatta a csatlakozási szerzôdés aláírását. Hazánkat 2004-
ben felvették az Európai Unióba. A magyar szavazópolgárok is részt 
vehettek az ez évben rendezett európai parlamenti választásokon. 12 

10 Magyarországgal egy idôben csatlakozott 
az Európai Unióhoz Ciprus, Csehország, Észt-
ország, Lengyelország, Lettország, Litvá-
nia, Málta, Szlovákia és Szlovénia.

11 A csatlakozást ellenzôk szerint az Eu-
rópai Unióba történô belépéssel feladnánk 
önállóságunk egy részét. Tartottak attól, 
hogy az Unión belül csak másodrangú ta-
gok leszünk, és Brüsszel számunkra ked-
vezôtlen szabályokat kényszerít majd ránk. 
A csatlakozás után a félelmek egy része be-
igazolódott, például a mezôgazdasági sza-
bályok egy ideig versenyhátrányt okoztak a 
magyar termelôknek. Ugyanakkor óriási fej-
lesztési pénzek érkeztek, amelyekbôl utak 
(autópályák), iskolák, óvodák épültek, fel-
zárkózási programok indultak el. A magyar 
állampolgárok ma már szabadon tanulhat-
nak, munkát vállalhatnak és vállalkozhat-
nak az EU tagállamaiban. 

12 Magyarországnak ekkor 24 képviselôi helye volt az Európai Parlamentben. 
(Az EP képviselôi helyeinek felosztása nem csupán a tagállamok népessége alap-
ján történik. A kisebb államok a népességük arányánál több képviselôt küldhet-
nek, hogy képviseletük megfelelô legyen.) Az elsô európai parlamenti választást 
hazánkban az akkor ellenzékben lévô FIDESZ nyerte meg. Az Európai Parlament 
magyar képviselôi helyei így oszlottak meg a pártok között: FIDESZ: 12 mandá-
tum, MSZP: 9 mandátum, SZDSZ: 2 mandátum és MDF: 1 mandátum.

Az Idôkerék: az EU-hoz való csatlakozás em-
lékmûve a budapesti Városligetben • Az em-
lékmû azt jelzi, hogy a csatlakozással új idôszá-
mítás kezdôdött Magyarországon. Mivel tud-
nád bizonyítani ezt a gondolatot? 

            Összefoglaló kérdések Hazánk külpolitikája és a határainkon túli magyarok helyzete 
a rendszerváltás után 

1.   Milyen három fontos külpolitikai célt 
tûzött maga elé az Antall-kormány?

2. Mikor és hol volt a „fekete március”?
3.  Hasonlítsd össze a Romániában, 

Szlovákiában, Szerbiában és Horvát-
országban élô magyarság sorsát az 
elmúlt évtizedekben!

4.  Miért vált fontossá hazánk NATO-
csatlakozása? 

5.  Miért jelentôs esemény Magyarország 
Európai Unióhoz való csatlakozása? 
Milyen feltételeknek kellett megfelel-
nünk ennek érdekében?

Az elsô szabadon választott kormány három külpolitikai célkitûzése.
A határainkon túli magyarság helyzete:

→ szabadabb légkör; 
→ erôsödô nacionalizmus a többségi lakosság körében.

Erdélyi magyarság (RMDSZ).
A felvidéki magyarság → folytatódó beolvasztás.
Kárpátalja.
A délvidéki magyarság.
Csatlakozás az EU-hoz: 2004.

Kereszténydemokrata és MSZP-s plakát a 
kettôs állampolgárság ügyében 
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Az ezredforduló. A globalizáció kiteljesedése. 
Az Európai Unió és Magyarország 

Összefoglalás

A XX. század utolsó két évtizedében a délszláv háború mellett Közel-Kelet 
vált a világ egyik háborús tûzfészkévé. Az olajlelôhelyek miatt ez a térség 
a szuperhatalmak számára kulcsfontosságú volt, s az itteni politikai, vallási 
ellentétek lehetôséget adtak a beavatkozásra. Irak lerohanta Kuvaitot, és 
rakétatámadásokat intézett Izrael ellen is. Az ENSZ döntése után amerikai 
és vele szövetséges erôk visszavonulásra kényszerítették Irakot. A nyu-
gati beavatkozás nyomán a közel-keleti térségben alakult radikális iszlám 
terrorista szervezetek aktívabbá váltak. A nyugati világ és az arabok közöt-
ti feszültséget végletekig élezte a New York-i Világkereskedelmi Központ 
ikertornyai ellen intézett terrortámadás. Az Egyesült Államok vezetésével 
háború indult Irak ellen, amely megdöntötte az iraki rendszert. A problémák 
azonban nem oldódtak meg, ez a térség ma is háborúskodások színtere. 

Az ezredfordulót a globalizáció soha nem látott kiteljesedése jellemezte 
a gazdaságban és a kultúrában. A globalizáció az elônyök mellett veszé-
lyekkel is jár; ez elsôsorban a környezetkárosításban, egészségügyi, társa-
dalmi és biztonsági problémákban (atomenergia, terrorizmus) jelentkezik. 

A globalizáció mellett meghatározó folyamat volt az európai integráció 
fejlôdése. Ez a vasfüggöny miatt sokáig csak Nyugat-Európára terjedt ki. A 
folyamat kiteljesedése az Európai Unió létrejötte, 1993-ban. Az Unió tag-
államai között eltörölték a vámokat, egységesítették a gazdaságpolitikát, 
és sok pénzt fordítanak az Unión belüli elmaradott térségek fejlesztésé-
re. Sok ország használja már az eurót. Egységes kül- és biztonságpolitikát 
folytatnak. Az EU legfontosabb szervei a választott képviselôkbôl álló Eu-
rópai Parlament, a tagállamok állam- és kormányfôibôl álló Európai Tanács 
és „az Unió kormánya”, az Európai Bizottság. Az uniónak jelenleg 28 tagja 
van. Nagyrészt (de nem szigorúan) az unió tagjai alkotják a schengeni öve-
zetet, melynek határán belül a tagországok állampolgárai szabadon (útlevél 
nélkül) utazhatnak.

Magyarországon 1989–1990-ben véget ért az álszocialista (kommu-
nista) rendszer, lezajlott a rendszerváltás. Megalakult a harmadik Magyar 
Köztársaság, hazánk újból jogállam lett. Az 1990-ben tartott országgyû-
lési választásokon a nemzeti konzervatív MDF gyôzött, és Antall József 
alakított koalíciós kormányt. A kilencvenes években a „politikai inga” a 
választásokon hol balra (MSZP–SZDSZ), hol jobbra (FIDESZ) lendült. Ennek 
legfôbb oka, hogy a kormányok nem tudták biztosítani a választók által 
elvárt gyors életszínvonal-növekedést. 

A tervgazdálkodásról a piacgazdaságra való áttérés a privatizáció útján 
történt meg. A privatizáció összekapcsolódott az 1940-es évek második 
felében vagyonuktól megfosztottak kárpótlásával. 

A rendszerváltás eredménye a kultúra és az oktatási rendszer átalakulá-
sa. A kultúra termékeinek (könyv, színház, mozi stb.) ára a piaci viszonyok 
között emelkedett.

Magyarországon a nemzetiségek aránya kicsi. A legnagyobb létszámú 
nemzeti kisebbség a roma (cigány) lakosság. A romák között magas a sze-
gények aránya, ami fôként a munkanélküliséggel magyarázható. A magya-
rok és romák együttélése a kölcsönös gyanakvás és elôítéletesség miatt sok 
konfl iktussal jár.

A rendszerváltást követôen megváltozott a magyar külpolitika. Hazánk 
kivált a (volt) Szovjetunió vezette szervezetekbôl és 1999-ben csatlakozott 
a NATO-hoz, majd 2004-ben az Európai Unióhoz.

Az 1990-es években a szomszédos országokban élô magyarság hely-
zete lassan javult. Kedvezôbbé vált a politikai környezet (demokratikus 
berendezkedés), ugyanakkor idôszakonként felerôsödött a többségi lakos-
ság magyarellenessége. A magyar szervezetek egyre többet tudtak tenni 
a kisebbségi magyarság nemzetiségi jogainak érvényesítéséért.

 1.  Sorold fel és mutasd meg a térképen 
a fejezetben szereplô közel-keleti 
államokat!

 2.  Miért fontos a szuper- és a nagyha-
talmak számára ez a térség?

 3.  Miért tört ki az iraki háború? Több 
okot mondj! Hogyan végzôdött?

 4.  Mit jelent a globalizáció? Mondj rá 
példát az autómárkák, az élelmisze-
rek és a kultúra körébôl!

 5.  Milyen veszélyekkel jár a globalizá-
ció?

 6.  Vázold fel az Európai Unió létrejöt-
tének folyamatát!

 7.  Melyek az EU legfontosabb szervei?
 8.  Mi a schengeni övezet? Mondj olyan 

államot, amely része az EU-nak, de 
nem schengeni tag, és mondj olyat, 
amely a schengeni övezetbe tarto-
zik, de nem tagja az EU-nak!

 9.  Melyek a legfontosabb különbségek 
a Magyar Népköztársaság és a (har-
madik) Magyar Köztársaság között?

10.  Ki volt a harmadik Magyar Köztár-
saság elsô kormányfôje és elsô ál-
lamfôje?

11.  Mondj a kilencvenes évek Magyar-
országából konzervatív, liberális és 
szocialista pártokat!

12.  Milyen problémákkal kellett meg-
küzdenie a rendszerváltás utáni 
Magyarország kormányainak? Cso-
portosítsd ezeket aszerint, hogy 
melyik gazdasági, melyik társadal-
mi és melyik politikai probléma! 

13.  Gyûjtsd össze, hogy milyen új fo-
galmakat ismertél meg a harmadik 
Magyar Köztársaság történelmével 
kapcsolatban! 

14.  Jellemezd az 1990–2004 közötti 
magyar külpolitika törekvéseit és 
eredményeit!

15.  Hogyan változott a határainkon túl 
élô magyarság sorsa a kilencvenes 
években?



A hetedikes tankönyv 38–39. oldalán madártávlatból láttad a budapesti Országház épületét. Most lépjünk be az épület-
be! A fôbejárat két oldalán ülô kôoroszlánok között elhaladva és az épületbe érve a díszlépcsôhöz jutunk. (Az Országházat 
látogató turistacsoportok nem a fôbejáraton, hanem egy oldalsó kapun át érkeznek el ide.) A díszlépcsôn felsétálva a ku-
polacsarnokba érünk. Itt helyezték el a magyar államiságot jelképezô Szent Koronát. Innen nyílik a képviselôház ülésterme, 
amely a „haza házának” legfontosabb terme, a magyar országgyûlés otthona. A hatalmas, patkó alakú, 25 méter hosszú, 
kiváló akusztikájú teremben 438 képviselô számára készítettek bôrüléseket. A patkó belsô körének bársonyszékeiben 
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a mindenkori kormány miniszterei ülnek. A terem végén az országgyûlés elnökének emelvénye, elôtte a szónoki pult áll. 
A lenyitott képviselôi asztalokon jól láthatóak a szavazógombok, amelyekkel a képviselôk elektronikus úton leadják sza-
vazataikat. A karzaton foglalnak helyet a látogatók, akik „élôben” szeretnék megnézni a törvényhozó testület munkáját, 
és a „negyedik hatalmi ág”, a sajtó munkatársai, akik az egész országot tájékoztatják errôl. 

A most következô fejezetben a legalapvetôbb társadalmi és állampolgári ismeretekrôl, a magyar állam berendezkedé-
sérôl esik szó. Ezek az ismeretek elengedhetetlenek a mindennapi élet eseményeinek megértéséhez. Sok hasznos dolgot 
tudhatsz meg a „negyedik hatalmi ágról”, a kommunikációról és az internetrôl is. 
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31.  Társadalmi szabályok
„Az iskolának az a feladata, 

hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen 
szokásunkká tegye.” (Örkény István)

• Egyetértesz Örkény István véleményével? A te iskoládban mennyire szok-
tak kérdéseket feltenni a diákok? Milyen iskolai szabályok vonatkoznak 
a kérdésfeltevésre?
• Szerinted milyen fontos szokásokat kell kialakítania az iskolának, ame-
lyek majd segítik a felnôtt életet? 

Íratlan szabályok: szokás, hagyomány, 
illem*, erkölcs*

Minden emberi közösség életét szabályok irányítják. Mivel az emberek 
általában egyszerre több közösségnek a tagjai, ezért különbözô szabály-
rendszerek írják elô számukra a követendô viselkedést. Saját szabályrend-
szerrel rendelkezô emberi csoport lehet a család, egy baráti társaság, az 
iskola, egy egyesület, vagy a magyar állampolgárok közössége. Ezeknek a 
szabályoknak a többsége íratlan, és már a történelem hajnala óta jellem-
zik a különbözô emberi csoportokat. Az íratlan szabályok közé tartoznak 
a szokások, a hagyományok, az illem és az erkölcsi normák.

• Gondold végig, hogy te milyen közösségek tagja vagy! Próbálj megfogal-
mazni egy-egy íratlan szabályt, amelynek követését elvárják tôled azok a 
közösségek, amelyekhez tartozol!
• Mondj példát baráti társaságok által követett íratlan szabályokra! 

A társadalmi szokások olyan magatartásformák, amelyek egy közös-
ségen belül általánosan elfogadottak és amelyeket a közösségbe tartozók 
többsége követ. Ilyen például ma a születésnapok megünneplése vagy a 
tavaszi nagytakarítás. Azoknak a közösségeknek a szokásait, amelyek-
hez tartozunk, születésünktôl kezdve sajátítjuk el, megfi gyelve és utá-
nozva a felnôtteket. A szokások egy része a hagyományok közé tartozik, 
amelyeket az egymást követô nemzedékek adnak át egymásnak. Ilyen 
például az augusztus 20-ai tûzijáték, a búcsú, vagy az olyan népszoká-
sok, mint a betlehemezés. Családi hagyomány lehet az, hogy a legidô-
sebb fi ú mindig az édesapja keresztnevét kapja, vagy az, hogy minden 
évben ugyanarra a helyre járnak nyaralni. 1  

• Milyen szokásai vannak a te családodnak?
• Milyen ünnepi népszokásokról hallottál? Melyeket követjük ma is?

1  Ütközô szabályok. A szokások különb-
ségeivel szembesülhetünk akkor, amikor 
nyaralni megyünk. Ilyenkor fontos alkal-
mazkodni, hiszen a helyi szokások semmi-
bevétele sértô lehet. Mi éppen úgy elvárjuk, 
hogy a hozzánk érkezô turisták ne sértsék 
meg a számunkra természetes viselkedési 
szabályokat. Néhány példa, amivel talán 
már te is találkoztál:

Öltözködési szabályok. A muszlim or-
szágokban sok nô kendôt visel, és meleg-
ben sem hord ujjatlan pólót vagy rövid 
szoknyát. Azok, akik máshogy öltözköd-
nek, nagy feltûnést keltenek. 

Étkezési szabályok. Milyen ételeket és 
italokat tilos fogyasztani (pl. a hinduk nem 
esznek marhát, a muszlimok számára til-
tott a sertéshús és az alkohol), milyen sor-
rendben érkeznek a fogások, illik-e késni 
vendégségbe érkezéskor, a borravaló mér-
téke stb.

Különbözô kézfogások • Mi mindent jelent-
het egy kézfogás? Milyen különbözô formái 
vannak?

Turisták és helyiek Iskolai hagyomány például a ballagás 
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Az erkölcsi szabályok jó és rossz, helyes és helytelen cselekvéseket 
különböztetnek meg, azaz meghatározzák az adott közösség alapvetô 
értékrendjét. Alapjukat gyakran vallási szabályok alkotják (ilyenek pl. a 
Tízparancsolat pontjai). Ezeket a szabályokat szintén a nevelés során 
tanuljuk, és ezeket követjük, amikor a lelkiismeretünkre hallgatunk.

• Mondj példát olyan régebbi erkölcsi szabályra, amelyet ma már nem 
mindenki fogad el!

Az illem a társadalmi érintkezés szabályait határozza meg. Az udvari-
as viselkedés, a jó modor diktálja, hogy másokat elôreengedünk az ajtó-
ban, vagy hogy átadjuk az idôsebbeknek az ülôhelyet. Az illemszabályok 
koronként, korcsoportonként különböznek, és viszonylag gyorsan vál-
tozhatnak. Gondoljunk például arra, hogy néhány évtizeddel ezelôtt a 
gyerekek még magázták a szüleiket! 

• Áthág-e íratlan szabályt az a gyerek, aki az alábbi módokon cselekszik? 
Ha igen, milyet?
– Használja az osztálytársa ollóját, anélkül, hogy megkérdezné tôle.
– Nem köszön a matektanárának.
– Kifesti magát, mielôtt iskolába jön.
– Szól a tanárnak, ha egy osztálytársa puskázik.

Írott szabályok: a jog

Az íratlan szabályoktól eltérôen a jogi szabályok alapvetôen írottak, és 
fontos jellemzôjük, hogy állami szervek hozzák ôket a társadalmi rend és 
a kiszámítható viszonyok érdekében. Betartásuk mindenki számára kö-
telezô, akire a jogszabály vonatkozik, és az állam kényszert alkalmazhat 
azokkal szemben, akik nem a jogszabályoknak megfelelôen cselekszenek, 
például pénzbírságot vagy börtönbüntetést szabhat ki rájuk a bíróság. 
(Az íratlan szabályok be nem tartását a hivatalos szervek általában nem 
büntetik, de ez a viselkedés a közösség rosszallását váltja ki és kiközö-
sítéssel járhat.)

• Melyek voltak az elsô fennmaradt írott törvények? Ki alkotta ôket?
• Mi a különbség a törvény és a rendelet között? A hatodikos tankönyv 26. 
leckéje segíthet!
• Mondj példát olyan jogi szabályra, amely nem számít erkölcsi szabálynak 
és olyan erkölcsi szabályra, amelynek megsértése nem ütközik jogszabályba!

A jog egy adott idôben és helyen egységes, azaz egyértelmû cselek-
vési szabályokat ír elô (az íratlan szabályok sokféleségével szemben). 
Ezt segíti elô a jogszabályok hierarchiája, azaz alá-fölérendeltségi viszo-
nya. Egy alacsonyabb rendû szabály semmiképpen sem lehet ellentétes 
egy magasabb rendûvel. Egy ország jogrendszerében az alkotmány áll 
az összes többi törvény felett. Minden más törvénynek ehhez kell iga-
zodnia. Az alkotmány tartalmazza az állampolgárok legfontosabb jogait 
és kötelességeit, az állam fôbb jellemzôit, a hatalomgyakorlás módját. A 
következô szintet a törvényhozó testület (országgyûlés) által hozott 
törvények jelentik, amelyek például az államszervezet mûködését, a 
gazdaság rendjét, a munka világát szabályozzák. Ezután a rendeletek 
következnek, amelyet általában a végrehajtó hatalom képviselôi hoznak, 
például a kormány, a miniszterek. A rendeletek a törvényi szabályozást 
részletezik, vagy azok végrehajtásának módját határozzák meg. 2   Alkot-
hatnak rendeletet a helyi önkormányzatok is, ezek a jogszabá lyok csak az 
adott településen vagy megyében érvényesek.

@ Nézz utána vagy érdeklôdj! Milyen témákban alkothatnak rendeletet 
a helyi önkormányzatok? 

2  Szemléltessük a jogszabályok hierarchi-
áját az oktatást befolyásoló jogon keresz-
tül!
–  Az alkotmány (Magyarországon a neve: 

Alaptörvény) biztosítja a tanuláshoz való 
jogot.

–  Az országgyûlés elfogadta a köznevelési 
törvényt. Ez meghatározza, hogyan lehet 
és kell teljesíteni a tankötelezettséget, 
milyen iskolatípusok vannak stb.

–  Az Emberi Erôforrások Minisztériuma ki-
dolgozta a tanterveket (ezek például azt 
tartalmazzák, hogy milyen tantárgyból 
mit kell tanítani).

–  Az iskolák a fentieknek megfelelôen helyi 
tanterveket dolgoznak ki, a pedagógusok 
pedig elkészítik a saját tanítási program-
jukat (tanmenet).

• Az alábbi részletek közül melyik származ-
hat az Alaptörvénybôl, melyik az oktatást 
érintô törvénybôl (köznevelési törvény), és 
melyik egy rendeletbôl? 
a) Az iskolában a tanítási év ötnapos taní-
tási hetekbôl áll. A szombat és  a vasárnap 
tanítás nélküli pihenônap.
b) Minden magyar állampolgárnak joga van 
a mûvelôdéshez.
c) A tanítási év elsô féléve 2015. január 
16-ig tart. Az iskolák 2015. január 23-ig 
értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén 
a szülôket az elsô félévben elért tanulmányi 
eredményekrôl.
d) A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzé-
sérôl kiállított bizonyítvány – iskolatípus-
tól függetlenül – alapfokú iskolai végzett-
séget tanúsít.
e) A történelem tanításának és tanulásának 
a célja olyan, hazánk és az emberiség múlt-
jával kapcsolatos mûveltség és képességek 
elsajátíttatása és elsajátítása, amely közös 
kommunikációs alapot szolgáltatva bizto-
sítja egymás kölcsönös elfogadását a szû-
kebb és tágabb közösségek számára. 
• Érvelj a véleményed mellett!

Közúti jelzôtáblák. A közlekedés szabályait is 
a jog szabályozza, éppen ezért kötelezô be-
tartani ôket

Környezetvédelmi övezet

Korlátozott 
várakozási 

övezet

Korlátozott 
várakozási 

övezet vége

Megállni tilos Várakozni tilos

Egymás utáni veszélyes 
útkanyarulatok

Veszélyes lejtőVeszélyes 
útkanyarulat 

balra

Veszélyes 
útkanyarulat 

jobbra

Útszűkület 
jobbról

Kompátkelés, 
vagy nyitható 

híd

Veszélyes 
emelkedő

Útszűkület Szembejövő 
forgalom

Egyenetlen 
úttest

Kavics 
felverődés

Rakpart, vagy 
meredek part

Bukkanó

Csúszós úttest

Megállási és várakozási tilalmat jelző táblák

Környezetvédelmi zóna

Veszélyt jelző táblák

Kőomlás Úton folyó 
munkák

Mélyrepülés
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Az alapvetô emberi és állampolgári jogok

A jogok különleges fajtáját jelentik az emberi jogok, amelyek min-
den embert megilletnek, függetlenül attól, hogy melyik állam polgárai 
és éppen hol tartózkodnak. Ezek velünkszületett jogok. Ilyen például az 
élethez és az emberi méltósághoz való jog, a szabadságjogok, a tu-
lajdonhoz való jog. Senki – az állam sem – vonhatja meg ezeket, és 
az ember maga sem mondhat le róluk. Az alapvetô emberi jogokat* 
minden valóban demokratikus államnak biztosítania kell. Ha ezt nem 
teszi meg, e jogok az állammal szemben akár bíróság útján is kikény-
szeríthetôk. 3   4  

Az emberi jogok közé 
tartoznak az alapvetô 
állampolgári jogok is. Az 
„állampolgár” fogalma az 
újkorban alakult ki, és a 
jelenkorban (körülbelül a 
XX. századra) teljesedett 
ki. Korábban is használ-
ták a kifejezést, de nem 
a mai – az állam minden 
tagjára vonatkozó – ér-
telmében. Születésünkkor 
állampolgárrá válunk. Az 
állampolgári jogok közé 
olyan jogok tartoznak, 
amelyeket az állam bizto-
sít polgárai számára, ilyen 
például a választójog vagy 
az oktatáshoz való jog.

Hazánkban a legtöbben 
magyar állampolgár szülôk 
gyermekeként születnek, 
de más állam polgára is 
folyamodhat állampolgár-
ságért az államfôhöz, és 
bizonyos feltételekkel azt 
meg is kapja. 

• Magyarázd meg, mi a különbség egy terület teljes népessége és az ál-
lampolgárok kifejezés között! Mondj példát arra, amikor valaki az elsô 
kategóriába beletartozik, a másodikba azonban nem!
@ Nézz utána vagy érdeklôdj! Milyen feltételei vannak a magyar állam-
polgárság megszerzésének? Mit jelent a kettôs állampolgárság fogalma?

Az állampolgárság hazánkban jogegyenlôséget jelent bármely megkü-
lönböztetés nélkül, azaz függetlenül a polgárok nemétôl, származásától, 
nemzetiségétôl, vallásától stb. Az állampolgári jogok és kötelességek 
egy adott állam állampolgárait illetik meg, illetve terhelik. Állampolgári 
jog például a választójog, a közhivatal viselésének joga (ha teljesíti a 
hivatal betöltéséhez szükséges szakmai feltételeket). Állampolgári kö-
telesség például a honvédelem és a természeti erôforrások védelme. 5   6  

A magyar állampolgár az állam védelmét élvezi bel- és külföldön 
egyaránt. Korlátozás nélkül utazhatunk az országon belül, és szaba-
don el is hagyhatjuk azt. Európai polgárként az Európai Unió országa-
iba útlevél nélkül, a személyi igazolványunkkal utazhatunk, az Unión 
kívül pedig útlevelünk birtokában. Minden magyar állampolgár jogo-
sult útlevélre. 

3  Az alapvetô emberi jogok között az 
egyik legfontosabb az élethez való jog. Ez 
mégis korlátozható, ha a törvény (alkot-
mány) úgy rendelkezik. Egy katona például 
nem tagadhatja meg a tûzparancs végre-
hajtását, azaz adott esetben köteles az 
ellenség életét kioltani, ha arra parancsot 
kap. 

Az élethez való jog tartalma a halál-
büntetés kapcsán is felmerül. A legtöbb 
kivégzést Kínában hajtják végre, 1990 és 
2001 között legalább 20 ezer embert (!) 
végeztek ki, egy részüket politikai okból. 
Az Egyesült Államok 31 tagállamában van, 
19-ben nincs halálbüntetés. Magyarorszá-
gon 1990-ben eltörölték a halálbüntetést. 
Az Európai Unió Alapjogi Chartája, amely 
az EU polgárainak alapvetô jogait foglalja 
össze, kimondja, hogy „senkit sem lehet 
halálra ítélni vagy kivégezni”.
• Milyen érvek szólhattak a halálbüntetés 
eltörlése mellett?

4  Az emberi jogok fogalma az évszázadok 
során egyre bôvült. Az ún. második gene-
rációs emberi jogok gazdasági, szociális és 
kulturális jogok (például a munkához vagy 
az oktatáshoz való jog). A második világ-
háború után pedig kiegészült olyan (ún. 
harmadik generációs) jogokkal, amelyek 
egy részének érvényesítéséhez az államok 
együttmûködése szükséges. Ilyenek a béké-
hez, az egészséges környezethez való jog, 
vagy a népek önrendelkezésének joga. Ezek 
nagyon nehezen érvényesíthetôek, inkább 
általános elveknek foghatóak fel.

5  A hadkötelezettség. A középkori hadvi-
selés a lovagi hadseregre támaszkodott. 
A középkor végén és a kora újkorban a 
királyok, fejedelmek egyre szívesebben al-
kalmaztak zsoldos katonákat. Általános, 
minden férfi ra kiterjedô hadkötelezettsé-
get elôször a francia forradalom idején ve-
zettek be (1793), majd a XIX. századra az 
általános hadkötelezettség vált jellemzôvé 
világszerte. (Magyarországon a kiegyezést 
követôen 24 hónapos kötelezô sorkatonai 
szolgálat volt.)
• Mi a különbség a lovagi és a zsoldos had-
sereg között? Mit jelent az általános hadkö-
telezettség?

A XX. század második felére viszont a 
fejlett országok többségében a kötelezô 
katonai szolgálat békeidôben megszûnt. 
Hazánkban a hadkötelezettség 18-tól 40 
éves korig tart, de a 2004-es honvédelmi 
törvény szerint békeidôben nincs kötelezô 
katonai szolgálat. A katonai feladatokat 
hivatásos vagy szerzôdéses (önkéntes) ka-
tonák látják el.

Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának címol-
dala • Mikor (melyik évben) fogadták el a doku-
mentumot, és milyen történelmi eseményhez kap-
csolható? Nevezz meg történelmi tanulmányaidból 
még olyan dokumentumokat, amelyek szintén az 
emberi jogokat fogalmazzák meg! 
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Megszûnt határellenôrzô hely az ország nyugati határán (Bucsu)

Határainkon túli magyarok állampolgári 
esküje. 2010 óta a határon túli magyarok 
egyszerûsített eljárással kaphatnak magyar 
állampolgárságot, ha ezt kérvényezik. Az 
állampolgársággal magyarországi szavazati 
jog is jár. Az állampolgársági eskü szövege: 
„Én … esküszöm, hogy Magyarországot 
hazámnak tekintem. Magyarországnak hû 
állampolgára leszek, az Alaptörvényt és a 
jogszabályokat tiszteletben tartom és meg-
tartom. Hazámat erômhöz mérten megvé-
dem, képességeimnek megfelelôen szolgá-
lom. Isten engem úgy segéljen!” 

• Hogy nevezik azt az egyezményt, amely megszüntette az EU-országok ál-
lampolgárainak ellenôrzését az egyezményben részt vevô államok egymás-
sal szomszédos határain? (27. lecke.) 
• Idézd fel, hogy milyen jogokat biztosít az uniós polgárság! (27. lecke.)
• Neked van útleveled? Nézz utána, hogy mire van szükség az ilyen ok-
mány igényléséhez! 

6  A Magyarország köztársasági államformáját meghatározó 1946-os törvény 
részletesen és pontosan, máig érvényesen meghatározza az alapvetô emberi 
jogokat: „A köztársaság polgárai részére biztosítja az ember természetes és el-
idegeníthetetlen jogait, a magyar nép számára a rendezett együttélést s a más 
népekkel való békés együttmûködést. Az állampolgárok természetes és elide-
geníthetetlen jogai különösen: a személyes szabadság, jog az elnyomatástól, 
félelemtôl és nélkülözéstôl mentes emberi élethez, a gondolat és vélemény sza-
bad nyilvánítása, a vallás szabad gyakorlása, az egyesülési és gyülekezési jog, a 
tulajdonhoz, a személyi biztonsághoz, a munkához és méltó emberi megélhe-
téshez, a szabad mûvelôdéshez való jog s a részvétel joga az állam és az önkor-
mányzatok életének irányításában. Ezektôl a jogoktól egyetlen állampolgár sem 
fosztható meg törvényes eljárás nélkül, és e jogokat a magyar állam valamennyi 
polgárának minden irányú megkülönböztetés nélkül, a demokratikus államrend 
keretein belül, egyformán és egyenlô mértékben biztosítja.”
• Ki tudnád egészíteni a listát más jogokkal, amelyek szerinted minden embert meg 
kellene, hogy illessenek? 
• Mit jelent a törvényes eljárás? 

Összefoglaló kérdésekTársadalmi szabályok

1.   Milyen közös vonásai vannak az írat-
lan szabályoknak?

2.  Miben különbözik ezektôl a jogi sza-
bályozás?

3.  Mit jelent a jogszabályok hierarchiá-
ja?

4. Melyek az alapvetô emberi jogok?
5.  Mit jelent hazánkban az állampolgári 

jogegyenlôség elve?

Íratlan szabályok:
– szokás;
– hagyomány;
– illem;
– erkölcs.
Jogi szabályozás: alkotmány, törvény, rendelet.
Alapvetô emberi és állampolgári jogok – jogegyenlôség.
Állampolgári jogok és kötelességek.
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32.  A demokrácia alapjai
„A demokrácia a legrosszabb kormányzási forma 

– nem számítva az összes többit, amellyel az emberiség 
idôrôl idôre megpróbálkozik.” 

(Winston Churchill)

• Értelmezd az idézetet! Egyetértesz vele? Milyen más politikai rendszerek-
rôl tanultál már? 

Diktatúra vagy demokrácia?

A történelem során számtalan politikai rendszer alakult ki (rendi és 
alkotmányos monarchia, parlamenti demokrácia, totális állam stb.). A 
XX. században alapvetôen két államberendezkedést különböztethe-
tünk meg: demokratikus és diktatórikus államokat, de a kettô között 
rengeteg átmenet van. 

• Mondj tanult példát a fenti politikai rendszerekre!

A diktatúrákban egy ember (vagy egy szûk csoport) kormányozza az 
államot. Elôfordul, hogy a diktátor katonai puccsal kerül hatalomra, vagy 
olyan szélsôségesen válságos helyzetben, amikor a választók erôskezû, 
gyors döntésekre képes vezetôtôl várják a gondok megoldását. A szélsô-
séges pártok és mozgalmak is általában a diktatórikus politikai rendszer 
megvalósítására törekszenek.

• Mondj tanult példát fegyveres puccsal hatalomra került diktátorra! 
• Milyen események okozhatnak mély válságokat? Találj a történelemben 
olyan helyzeteket, amelyek hozzájárultak a diktatúra kialakulásához! 
• Mondj példát szélsôséges pártra a XX. századból, amely diktatúrát épí-
tett ki! (A hetedikes tankönyv 23. és 26. leckéje segíthet!)

A diktatúrákban sem minden politikai döntést a diktátor hoz meg: egye-
dül nem is tudnák átlátni az állam vezetésének számtalan területét: a 
gazdaságot, a kül- és a belpolitikát, a katonai ügyeket stb. A diktátorok 
maguk választják ki azokat a személyeket (például a minisztereket), akik 
a különbözô területeken végrehajtják akaratukat. Nem lehet demokrati-
kus úton leváltani ôket, és az is elôfordul, hogy utódjuk a családjukból 
kerül ki (többnyire a fi úörökös – mint a királyságokban), vagy ôk jelölik 
ki azt. 

• Észak-Korea ma is „vegytiszta diktatúra”. Olvasd el a 17. lecke utáni ol-
vasmányt, és foglald össze, hogy milyen jellemzôi vannak az ottani politikai 
rendszernek! 

A diktátorok általában úgy tesznek, mintha államuk polgárainak aka-
ratából uralkodnának, holott országuk polgárai legfeljebb az állampol-
gári jogok egy részével rendelkeznek. Egyes diktatúrákban a vezetô vagy 
vezetô csoport – hogy hatalma látszólagos törvényességét igazolja – 
idônként választási ceremóniákat* tart, de ezeken nem lehet igazából 
választani. 1   

• Mondj olyan példát, amikor egy diktátor törvényesen került hatalomra, 
majd utána teremtette meg az egyeduralmát!
• Mondj olyan idôszakot a magyar történelembôl, amikor a „választáso-
kon” csak egy jelöltre lehetett szavazni!
• Érdeklôdj! Keress olyan példát a magyar vagy a világtörténelembôl, ami-
kor egy demokratikus állam valamely vezetôje nem tartotta be a demokrá-
cia „játékszabályait”!

1  A XX. századi diktatúrák (elsôsorban a 
kommunista és fasiszta-náci diktatúrák) 
nem tartották tiszteletben az emberi jo-
gokat, ezzel mérhetetlen károkat és szen-
vedést okoztak, valamint ártatlan emberek 
millióit pusztították el. Az ENSZ közgyûlé-
se ezért 1948-ban megalkotta az Emberi jo-
gok egyetemes nyilatkozatát. Ebbôl idézünk.

„Senkit nem lehet kínzásnak, emberte-
len, megalázó bánásmódnak vagy bünte-
tésnek alávetni.”

„Senkit nem lehet rabszolgaságban vagy 
kényszerû szolgaságban tartani.”

„Mindenkinek joga van a személyi sza-
badságra és biztonságra […]”

„Minden letartóztatott személyt hala-
déktalanul az általa értett nyelven tájéko-
zatni kell letartóztatása okairól és az ellene 
emelt vádakról.”

„Mindenkinek joga van a gondolat-, lel-
kiismeret- és vallásszabadságra; e jog ma-
gában foglalja [hogy] kinyilvánítsa vallását 
vagy meggyôzôdését az istentiszteleten, 
oktatásban, gyakorlatban és annak megtar-
tásában.”
• Mit tanultunk az ENSZ-rôl? Mit jelent az 
egyetemes szó a címben? (Segít a Magyar 
értelmezô kéziszótár.)
• Mondj aktuális példát olyan esetre, ami-
kor valahol a világban megsértették ezeket a 
jogokat! (Használj többféle forrást: újságok, 
tévék híradói, világháló stb.!)

• Mi jelent a demokrácia szó? Melyik 
ókori (város)államot szokták a demok-
rácia bölcsôjének tartani? Jellemezd 
az ottani demokráciát! (Ötödikes tan-
könyv, 15. lecke.)
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A demokrácia görög eredetû szó, jelentése: népuralom. A demokrati-
kus politikai rendszerek legfontosabb jellemzôje, hogy az állampolgárok 
beleszólhatnak az ôket érintô döntések meghozatalába, ilyen módon 
elôsegítve, hogy a politikai intézmények a közjót szolgálják. Ez történhet 
közvetlenül vagy választott képviselôk útján. Fontos jellemzô még a politi-
kai élet nyilvánossága, a politikai szervezetek sokfélesége (pluralizmus), a 
vezetôk leválthatósága és a hatalom kizárólagos birtoklásának tilalma. A 
demokratikus államok tiszteletben tartják az emberi jogokat, és érvényesítik 
az állampolgári jogokat is. Az egyesülési jog lehetôséget biztosít civil szer-
vezetek létrehozására – a civil társadalom az államhoz nem kötôdô, az 
állampolgárok által önkéntesen létrehozott szervezeteket jelenti.

• Milyen emberi és állampolgári jogokról tanultál az elôzô leckében?
• Mondj példát civil szervezetre a következô területeken: környezetvédelem, 
jogvédelem, jótékonyság!

A közhatalom gyakorlásának formái

A történelem során a közhatalom gyakorlásának két formája alakult ki: a 
képviseleti demokrácia és a közvetlen demokrácia. (Mindkettô jelen van ma 
hazánkban.)

A képviseleti demokrácia esetén az állampolgárok országos és helyi 
ügyeiket választott képviselôk útján intézik. Az országgyûlési és önkor-
mányzati képviselôk a tagjai azoknak a testületeknek, amelyek a jogsza-
bályokat alkotják és gyakorolják a közhatalmat. Az állampolgárok meg-
határozott idônként választásokon fejezhetik ki politikai akaratukat. A 
választások között ügyeiket a választott testületek végzik.

A közvetlen demokrácia lényege, hogy az állampolgárok közvetlenül 
vesznek részt a döntésekben. Az ókorban – például egy városállamban – még 
elképzelhetô volt, hogy a fontos kérdésekben minden polgárjoggal rendel-
kezô szavazzon, hiszen egy ilyen szavazáson legfeljebb néhány ezer em-
ber vett részt. Ma már csak ritkán, például népszavazás esetén érvényesül 
a közvetlen demokrácia. Magyarországon kötelezô országos népszavazást 
tartani, ha legalább 200 ezer ember kezdeményezi ezt. A kezdeményezés 
nevekkel, címekkel kitöltött aláírásgyûjtési íveken nyújtható be. Tarthatók 
helyi népszavazá sok is az adott települést vagy megyét érintô ügyek egy 
részében.

• Idézd fel, hogy milyen szerepet játszott a népszavazás Magyarország Euró-
pai Unióhoz való csatlakozásában! (30. lecke.)
@ Gyûjts példákat magyarországi országos és helyi népszavazásra!

Magyarország alkotmánya

Magyarország 1989 óta demokratikus állam. Hazánkban a rendszerváltás 
idején biztosítani kellett a pártállami diktatúrából a demokratikus politikai 
rendszerre való átmenetet. Ennek legfontosabb eleme az ország alaptörvé-
nyének, az Alkotmánynak megváltoztatása volt. Ezért gyökeresen átalakí-
tották és új törvénycikkekkel (paragrafusokkal) egészítették ki a régi, 1949-
es pártállami alkotmányt, az úgynevezett „sztálini alkotmányt”. 2   A mó-
dosított alkotmány 1989. október 23-án lépett hatályba. 3   Rögzítette, 
hogy Magyarország köztársaság, független és demokratikus jogállam. 

• Idézd fel, hogy milyen körülmények között született meg az alkotmánymó-
dosítás (tankönyv, 165. oldal)! 

Az alkotmány megváltoztatásához az országgyûlési képviselôk két-
harmadának egyetértése szükséges. 2012-ben a módosított alkotmányt 
teljesen új alkotmány, hivatalos nevén: az Alaptörvény váltotta fel.

Nelson Mandela*. A faji megkülönböztetés 
ellenzôinek körében, Dél-Afrikában és világ-
szerte Mandela a szabadság és az egyenlôség 
jelképe • Mandela fogságban töltött éveirôl 
szól a Goodbye, Bafana! címû film. Ha teheted, 
nézd meg!

2  A „sztálini” alkotmány szovjet mintára 
született. Kimondta, hogy „országgyûlési 
képviselôvé mindenki megválasztható, 
akinek választójogosultsága van”, de a va-
lóságban egypártrendszer mûködött. Az 
alkotmány szerint az állam biztosítja a val-
lásszabadságot, személyi szabadságot és 
a törvény elôtti egyenlôséget, de ez sem 
valósult meg. 

3  A Magyar Köztársaság 1989 és 2012 kö-
zött érvényes alkotmányának fejezetei:
Általános rendelkezések
Az Országgyûlés
A köztársasági elnök
Az Alkotmánybíróság
Az állampolgári jogok országgyûlési biz-

tosa és a nemzeti és etnikai kisebbségi 
jogok országgyûlési biztosa

Az Állami Számvevôszék és a Magyar 
Nemzeti Bank

A kormány
A Magyar Honvédség és egyes rendvédelmi 

szervek
A helyi önkormányzatok
A bírói szervezet
Az ügyészség
Alapvetô jogok és kötelességek
A választások alapelvei
A Magyar Köztársaság fôvárosa és nemzeti 

jelképei
Záró rendelkezések
• Mely fejezetek utalnak az alkotmányban 
az 1989-es politikai változásokra? Nézz utána, 
hogy milyen fejezetekbôl áll az új Alaptörvény!
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Magyarország szuverenitása

Magyarország 1989 óta szuverén (jogilag nem korlátozott), azaz füg-
getlen állam. Önállóan – az Alaptörvényben lefektetett módon – hozza 
a törvényeket, és gondoskodik azok végrehajtásáról. A Magyar Köztársa-
ság és a magyar nemzet szuverenitását fejezi ki, hogy saját fôvárosa, címere, 
zászlaja és himnusza van. 4   5   (Az Európai Unióhoz és a NATO-hoz 
való csatlakozás nyomán Magyarország ennek a szuverenitásnak egy ré-
szét átruházta a nemzetközi szervezetek intézményeire, természetesen 
úgy, hogy a közös döntéshozatalban részt vehet.)

• Nézd meg, hogyan változott Magyarország címere (168. oldal)!
• Nézz utána, hogyan néz ki a szomszédos országok címere és zászlaja!
• A szuverenitás mely elemei kerültek az EU-hoz és a NATO-hoz? (Milyen 
ügyekben kell az EU tagállamaival közös döntést hoznia Magyarországnak? 
Keress konkrét ügyeket!)

A választási alapelvek

A demokratikus államokban a választójognak négy fontos alapelve van: ál-
talános, egyenlô, közvetlen és titkos. A választójog általános és egyenlô, azaz 
minden felnôtt állampolgár rendelkezik választójoggal (és választható is), és 
mindenkinek a szavazata ugyanannyit ér. A választások közvetlenek, tehát 
a választók közvetlenül a jelöltekre szavaznak. 6   A titkosság értelmében 
a választópolgár anélkül szavazhat, hogy döntése nyilvánosságra kerülne.

• Miért nem lenne biztosítva a demokratikus döntéshozatal, ha ezek az 
elvek nem érvényesülnének?

A magyarországi választópolgárok (a szavazásra jogosult polgárok) 
négyévente országgyûlési képviselôket, ötévente pedig önkormányzati és 
kisebbségi önkormányzati képviselôket választanak. Magyarországon a 
választójog minden nagykorú állampolgárt megillet. Nagykorúnak a 18. 
évüket betöltött állampolgárok, illetve azok számítanak, akik már ez elôtt 
megházasodtak. (Egy-két különleges esetben a törvény néhány nagykorú 
személytôl megvonja a választójogot.) 7  

4  A nemzet történelmileg kialakult tartós 
emberi közösség, amelynek összetartó erôi 
lehetnek a közös nyelv és kultúra, a közös 
hagyományok vagy a közös terület és gaz-
dasági élet.

Az állam bizonyos földterületen élô em-
berek kormányzattal és szuverenitással bíró 
történelmileg kialakult közössége, amely a 
területén élôk felett hatalmat gyakorol.
• Fogalmazd meg a nemzet és az állam kö-
zötti legfôbb különbségeket!
• Lehet valaki a magyar nemzet tagja úgy, 
hogy nem a magyar állam polgára? És úgy 
állampolgár, hogy nem a nemzet tagja?

5  Hungarikumnak nevezzük a Magyaror-
szágra jellemzô magyar mûalkotást, ter-
méket, kulturális, társadalmi, természeti 
jelenséget stb. A hungarikumokat külön-
bözô csoportokban szokták felsorolni; ilyen 
például a néprajzi (Lúdas Matyi, magyar 
népdalok), élelmiszeripari (szegedi szalámi, 
szaloncukor), kézmûipari (nemez, patkolt 
tojás) hungarikum; vagy akár egy tájegység 
(Velencei-tó), illetve egy könyvtörténeti ér-
dekesség (Képes Krónika).
• Mi a nemez, és mi a Képes Krónika? (Segít 
az ötödikes tankönyv kislexikona.)
@ Gyûjts még hungarikumokat a világhálón!

6  A demokratikus országok egy részében 
a választási rendszer a közvetett szavazá-
son alapul. Például az Egyesült Államokban 
a választópolgárok akarata a választási 
megbízottakon (elektorok) keresztül érvé-
nyesül. Minden tagállamnak meghatáro-
zott számú elektora van, ami a tagállam 
népességétôl függ. 

7  Nem vehet részt a választásokon az, 
–  aki cselekvôképességét kizáró gondnokság alatt áll (pl. olyan betegség miatt, 

amely korlátozza a döntésképességét);
–  akit a közügyek gyakorlásától bírói ítélet eltiltott;
–  aki büntetôintézetben a büntetését tölti és
–  akit büntetôeljárás kényszergyógykezelésre ítélt.

            Összefoglaló kérdések A demokrácia alapjai

1.    Jellemezd a diktatórikus és demokrati-
kus rendszereket!

2.  Milyen fontos kérdéseket szabályoz a 
magyar alkotmány?

3. Melyek a szuverén államok ismérvei?
4.  Hogyan valósulnak meg a magyar vá-

lasztási rendszerben a demokratikus 
alapelvek?

                    diktatúra                                                  demokrácia
            (egy személy vagy                                        („népuralom”)
          szûk csoport uralma)                  
1989. október 23.: harmadik Magyar Köztársaság – a demokratikus poli-

tikai rendszer megteremtése (alkotmánymódosítás).
2012-tôl: Alaptörvény.
Demokratikus választási elvek: általános, egyenlô, arányos és titkos vá-

lasztójog.

A tizennyolcadik évét betöltött szavazó át-
veszi az elsô szavazóknak járó emléklapot

@ Nézz utána, hogy…
– mi a különbség az egyéni jelölt és a pártlistán szereplô jelölt fogalma között!
– mit jelent az, hogy Magyarország választási rendszere vegyes!
– kik azok a nemzetiségi képviselôk és szószólók! 
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33.  A magyar állam mûködése
„Mindent a népért, mindent a néppel együtt, 

semmit a néprôl a nép feje felett. Ez a demokrácia.”  
(Kossuth Lajos)

• Idézd fel, mit tanultál Kossuth politikai nézeteirôl! Mennyire voltak de-
mokratikusak az elképzelései (hatodikos tankönyv, 37. lecke)?
• Egyetértesz az idézet tartalmával? Az elôzô lecke alapján fogalmazd 
meg, szerinted mi a demokrácia!

Az államhatalom megosztása

• Idézd fel, hogy mit nevezünk a három hatalmi ágnak!

A demokratikus jogállamokban a (köz)hatalom gyakorlása többféle állami 
szerv között oszlik meg. Ennek az a célja, hogy a hatalmi ágakat ne csak a 
választópolgárok ellenôrizzék, de azok egymást is ellenôrizhessék. A felvi-
lágosodás korában született meg az az elképzelés, hogy az államhatalom 
szerveit szervezetileg (és személyileg) el kell különíteni egymástól – így 
kerülhetô el a zsarnokság. A mai magyar politikai rendszerben is elkü-
lönülnek egymástól a törvényhozási, végrehajtási és igazságszolgál-
tatási feladatok.

• Magyarázd meg, mit jelent a személyi elkülönítés!

A magyar politikai intézményrendszer fôbb elemei:
– a köztársasági elnök,
– az országgyûlés,
– a kormány,
– az Alkotmánybíróság,
– a bíróságok, 
– az alapvetô jogok biztosa,
– az önkormányzatok.

A köztársasági elnök

• Ki volt hazánk államfôje a következô idôpontokban: 1012; 1849. január; 
1849. április vége; 1870; 1914; 1919. február; 1922; 1946. március? 

Magyarország államfôje a köztársasági elnök. A köztársasági elnököt 
az országgyûlés választja, megbízatása öt évre szól, és egyszer újravá-
lasztható. Fontos követelmény, hogy a köztársasági elnök tisztségét 
pártsemlegesen töltse be, és más állami vagy politikai tisztséget sem 
vállalhat. Fô feladatai közé tartozik az országgyûlés által hozott törvények 
kihirdetése. Amennyiben kétségei vannak, indítványozhatja, hogy az Al-
kotmánybíróság vizsgálja meg a törvényt, megfelel-e az Alaptörvényben 
foglaltaknak; illetve egyszer visszaküldheti azt megfontolásra az ország-
gyûlésnek. (Ha azonban ismét elfogadja a törvényt az országgyûlés, kö-
teles azt aláírni.) Emellett bizonyos nemzetközi ügyekben a köztársasági 
elnök képviseli a magyar államot. Ô a fegyveres erôk fôparancsnoka, ô tûzi 
ki a választások (vagy egy esetleges népszavazás) idôpontját. A válasz-
tási eredmények ismeretében a köztársasági elnök tesz javaslatot a kor-
mányfô személyére.

• Magyarázd meg a pártsemlegesség kifejezést!
• Nézz utána, hogy ki ma Magyarország köztársasági elnöke!

• Melyik állam alkotmányában jelent 
meg elôször a hatalmi ágak megosztá-
sának elve? Utánanézhetsz a hatodi-
kos tankönyv 17. leckéjében!
• Miért nem érvényesülhetett az ál-
lamhatalom megosztásának elve a fa-
siszta (illetve a náci) és a kommunista 
diktatúrákban? Hogyan valósult meg 
az egy kézben való egyesítésük?

A magyar Szent Korona, a jogar és az ország-
alma hazahozatala (1978) @ Nézz utána 
a koronázási jelvények történetének! Mi lett 
a sorsuk 1945 után? • Hogyan kapcsolódtak a 
koronázási jelvények az államfôi hatalomhoz?

A köztársasági elnök rezidenciája: a Sán-
dor-palota •  Járj utána, hol található ez az 
épület! Honnan ered a neve, és milyen funkciói 
voltak korábban?
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A törvényhozó hatalom: az országgyûlés

Az országgyûlés (parlament) Magyarország legfôbb népképviseleti 
szerve. Az országgyûlési képviselôket négyévenként, közvetlen szavazás-
sal választja meg az ország lakossága. A választópolgárok két szavaza-
tot adhatnak le: az egyiket választókerületük egyik képviselôjelöltjére, a 
másikat pedig egy párt listájára vagy annak a nemzetiségnek a listájára, 
amelyhez tartozónak vallják magukat (lásd az ábrát).

1  Egy új törvény megszületésének szoká-
sos menete:
1.  A törvény kezdeményezése (köztársa-

sági elnök, egy kormánytag, egy ország-
gyûlési képviselô vagy bizottság).

2.  A törvény lehetséges hatásainak vizsgá-
lata, egyeztetések az illetékes szakmai és 
társadalmi szervezetekkel.

3.  Bizottsági viták (az országgyûlés vala-
melyik szakbizottsága, pl. az egészség-
ügyi bizottság, a mezôgazdasági bizott-
ság vitatja meg).

4.  Általános vita az országgyûlés plenáris 
(teljes) ülésén.

5.  A képviselôk (kormánypártiak és ellen-
zékiek egyaránt) módosító indítványokat 
nyújthatnak be.

6.  Részletes vita, szavazás a módosító ja-
vaslatokról.

7. Záróvita és zárószavazás.
8.  A törvény aláírása (köztársasági elnök), 

majd kihirdetése.
• Kövesd nyomon egy konkrét törvényjavas-
lat útját az elmúlt néhány hónap újságjai 
vagy televíziós híradásai nyomán! 

• A képviselôk két nagy csoportra oszthatók: kormánypártiakra és ellenzé-
kiekre. Mi gondolsz, kik vannak többségben? Indokold válaszod!

Az országgyûlés jogkörébe tartozik az alkotmány megalkotása (pl. az 
Alaptörvény módosítása) és a törvényhozás. 1   Ez a szerv dönt a minisz-
terelnök személyérôl, elfogadja a kormány programját, és jóváhagyja az 
állami költségvetést. Dönt a hadiállapot kinyilvánításáról és a békekö-
tésrôl, jóváhagyja a fontos nemzetközi szerzôdéseket. Az országgyûlés 
választja a köztársasági elnököt és a legfontosabb állami szervek vezetôit: 
a kormányfôt (miniszterelnök), az Alkotmánybíróság tagjait és elnökét, 
az alapvetô jogok biztosát stb.

@ Nézz utána a világhálón, hogy milyen elemekbôl épül fel az országgyû-
lés napirendje! 

Az országgyûlés akkor határozatképes, ha ülésén a képviselôk több 
mint fele jelen van. Határozatait a jelen lévô képviselôk több mint felé-
nek „igen” szavazatával hozza. Egyes törvényjavaslatok meghozatalá-
hoz a képviselôk kétharmadának egyetértése szükséges. 

• Mondj példát ilyen „kétharmados” törvényre! (Az elôzô lecke is segíthet.)
• Nézz utána, mit jelentenek a következô fogalmak: frakció, ülésszak, ház-
szabály!

A képviselôház ülésterme

Hazánk választási rendszere • Magyarázd el az ábra segítségével, hogyan mûködik 
a választási rendszer! 

A magyarországi kisebbségek is állíthatnak listát, így parlamenti képviselôi helyet 
szerezhetnek (ha nem gyûlik össze elég szavazat, akkor szavazati joggal nem ren-
delkezô szószólót küldhetnek az országgyûlésbe).

töredékszavazatok listás töredékszavazatok
összegzése

Országgyûlés 
199 képviselô

egyéni választókerületekben
gyôztes 106 képviselô 93 képviselô

nemzetisé
gi 

ké
pv

is
el

ôk
 v

ag
y 

sz
ós

zó
ló

k

Választópolgárok szavazatai

egyéni 
választókerületi jelöltre 

leadott szavazatok

pártlistára vagy nemzetiségi 
listára 

leadott szavazatok
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A végrehajtó hatalom: a kormány 
és a közigazgatás

A törvények végrehajtása és az ország közigazgatásának irányítása 
a kormány feladata. 2   A kormány a miniszterelnökbôl és a miniszterek-
bôl áll. A magyar kormány felelôs, ami azt jelenti, hogy az országgyû-
lés ellenôrzi a munkáját. A kormány vezetôje a miniszterelnök, akinek 
személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot (rendszerint a gyôztes 
párt vagy választási pártszövetség miniszterelnök-jelöltjét nevezi meg). 
A miniszterelnököt (a kormány programjának elfogadásával együtt) az 
országgyûlés választja meg – tehát annak bírnia kell a képviselôk többsé-
gének bizalmát. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztár-
sasági elnök nevezi ki (és menti fel). A kormány a miniszterek kinevezé-
sével alakul meg. 3    

• Ki volt és mikor tevékenykedett Magyarország elsô felelôs kormányának 
miniszterelnöke? (Hatodikos tankönyv, 39. lecke.) Sorolj fel néhányat a kor-
mány tagjai közül!
• Ki ma Magyarország miniszterelnöke?
@ Nézz utána a világhálón, hogy milyen miniszteri tárcák vannak ma Ma-
gyarországon! 

A harmadik hatalmi ág és az alapvetô jogok biztosa

A tizenöt tagú Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfôbb 
szerve. Fô feladata a törvények és rendeletek alkotmányosságának el-
lenôrzése, annak vizsgálata, hogy a jogszabályok megfelelnek-e az Alap-
törvénynek. 

Az igazságszolgáltatás a bíróságok feladata. A bíróságok és a bírák 
függetlenek, befolyástól és elfogultságtól mentesen kell ítélkezniük. Éppen 
ezért a bírák nem lehetnek tagjai pártnak, és politikai tevékenységet 
sem folytathatnak. Az igazságszolgáltatás fontos alapelve az ártatlan-
ság vélelme: senki sem tekinthetô bûnösnek addig, amíg a bíróság azt 
jogerôsen (lezártan, azaz már meg nem támadható módon) meg nem 
állapította róla. 4  

• Nézz utána, vannak-e olyan ügyek, amelyekrôl nem dönthet az Alkot-
mánybíróság!
• Nézz utána, hogy mit jelent a bírósági eljárások során alkalmazott jogor-
voslat joga! Mi lehet a jelentôsége?

2  A közigazgatás összefoglalóan azokat a 
szervezeteket jelenti, amelyek az állam és 
az önkormányzatok nevében jogszabályo-
kat hajtanak végre és közfeladatokat látnak 
el. A közigazgatásnak van állami, megyei és 
települési szintje, az elôbbit a kormány, az 
utóbbiakat az önkormányzatok irányítják. 
A közoktatás irányításában például állami 
szinten részt vesz az Emberi Erôforrások 
Minisztériuma, az Oktatási Hivatal és az 
iskolákat fenntartó központ; területi szin-
ten a megyei kormányhivatal, települési 
szinten pedig az önkormányzat.

3  Az interpelláció a képviselôk azon joga, 
hogy a kormányhoz kérdést intézzenek fel-
világosítás kérése céljából.
• A kormány melyik tagjához lehet interpel-
lációt intézni, ha:
– egy folyó hirtelen szennyezetté válik;
–  az egyik megyében nincs elegendô oltó-

anyag az infl uenzavírus ellen;
– késik az új budapesti metróvonal átadása;
–  valahol az iskolák bezárása miatt nagyon 

megnôtt az osztályok létszáma?
• Te milyen témában interpellálnál?

4  Az igazságszolgáltatás közremûködôje 
az ügyészség, amely a büntetôeljárások-
ban felügyeli a nyomozást, a feltételezett 
elkövetôk ellen vádat emel, majd a tárgya-
láson képviseli azt. Feladata még, hogy el-
lenôrizze az fogvatartott elítéltek jogainak 
betartását (pl. emberhez méltó életkörül-
mények a börtönben). 

felperes: polgári perekben az a fél, aki a peres 
eljárást kezdeményezi.
alperes: polgári perekben az a fél, aki ellen a 
peres eljárást kezdeményezik, aki védekezik.
ügyvéd: az ügyfelet képviselô jogász a jogi el-
járásban.
vádlott: az a személy, aki ellen egy büntetôel-
járásban vádat emelnek.

A polgári peres és a büntetôperes eljárás a bíróságon • Magyarázd el az ábra alapján, 
hogy mi a különbség a két eljárás között! Mondj példát polgári perre és büntetôperre!
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Fontos szerepet tölt be az alapvetô jogok biztosa (az ombudsman), 
akinek feladata annak biztosítása, hogy a magyar állami intézmények ne 
sérthessék meg az alapvetô emberi és állampolgári jogokat. Az ombuds-
mannak két helyettese van, akik a jövô nemzedékek érdekeit és a Ma-
gyarországon élô nemzetiségek jogait védik. 

@ Keress a világhálón olyan esetet, amelyet az ombudsman vizsgált! Mi-
lyen alapjog megsértésérôl volt szó?

Az önkormányzatok

A településeket és megyéket választott önkormányzatok vezetik. Min-
den olyan kérdésben, amelyet külön jogszabály nem szabályoz, önálló 
döntéseket hoznak. Helyi rendeleteket alkothatnak, és gazdálkodnak a 
település vagyonával. Kötelezô feladataik közé tartozik a helyi közszol-
gáltatások biztosítása (ilyen pl. az egészségügyi alapellátás és az óvo-
dai ellátás megszervezése, a helyi közutak és közterületek fenntartása, 
a köztisztaság biztosítása). Az önkormányzatok tehát törvényhozó és 
végrehajtó hatalommal is rendelkeznek. A helyi önkormányzat válasz-
tott vezetôje a polgármester. Az önkormányzat szakmai vezetését az ön-
kormányzat által kinevezett jegyzô végzi.

• Nézz utána, hogy azon a településen, ahol te laksz, ki a polgármester!
@ Milyen hivatalos ügyeket kell az önkormányzatnál intézned? Gyûjts leg-
alább hármat!

A nyilvánosság

A polgárok a nyilvánosság segítségével gyakorolhatnak mindennapi el-
lenôrzést a közügyek intézése felett. A nyilvánosság szabad érvénye-
sülése a demokrácia elengedhetetlen feltétele. 5  

Az embereknek állampolgári joguk, hogy az ország vezetôinek munkáját 
folyamatosan nyomon kövessék a nyomtatott és az elektronikus sajtó se-
gítségével. Az országgyûlés ülései nyilvánosak (ez például a tévéközvetí-
tések segítségével valósul meg). Hasonlóképp nyilvános a helyi közügyek 
intézése – például az önkormányzati testületi üléseken. 6  

• Ki volt az a reformkori politikus, aki nézetei terjesztésére elsôsorban a 
nyilvánosság erejét használta fel? (Hatodikos tankönyv, 37. lecke.)
• Mi a cenzúra? Mi volt az öncenzúra?

A „negyedik hatalmi ág”

A sajtó fogalmába tartozik a nyomtatott sajtó (újságok), valamint a sugár-
zott sajtó (rádió, televízió, világháló). Ezeket a tömegtájékoztatási eszkö-
zöket idegen szóval médiának hívják.

A sajtó jelentôsége a XIX. század közepétôl napjainkig fokozatosan 
nô. A szórakoztatás és tájékoztatás mellett egyre nagyobb hangsúlyt 
kap a sajtó ellenôrzô szerepe, fôleg ha az államhatalomról (és min-
denféle más hatalomról) van szó.  Miután az újságírók eleve az érdekes, 
megdöbbentô hírekre vadásznak, gyakran számolnak be hibákról, visz-
szaélésekrôl, korrupcióról stb. Elôfordul, hogy egy vezetônek (pl. poli-
tikusnak) le kell mondania, mert az emberek a sajtóból értesültek arról, 

5  A nyilvánosság – többek között – a saj-
tó cenzúrázatlan mûködését jelenti. Vajon 
van-e olyan eset, amelyben valaki újság-
ban, rádióban vagy televízióban mégsem 
fejtheti ki szabadon a véleményét? Ez vajon 
cenzúra?
• Vitassátok meg, lehet-e szükség arra, hogy 
a szabad véleménynyilvánítást korlátozzuk! 

6  A nyilvánosság történetébôl. A nyilvános 
közélet az ókori görög városállamokban, 
majd ezek mintájára az ókori Rómában va-
lósult meg elôször. Ennek tere az agora*, 
illetve a rómaiaknál a fórum volt. A köz-
életet élesen elhatárolták a magánélettôl. 
A nyilvános tereken folyó közéletben csak 
a társadalom kisebb csoportja, a szabad 
jogállású felnôtt férfi ak vehettek részt, ez 
azonban nekik nemcsak joguk, hanem kö-
telességük is volt.

Az újkorban (XIX. század) a nyilvá-
nosság elsôsorban a nyomtatott sajtón 
keresztül érvényesült. Ennek szerepét a 
XX–XXI. században egyre inkább az elekt-
ronikus sajtó veszi át. A két világháború 
között a rádió, a második világháború után 
a televízió, az utóbbi évtizedekben pedig a 
világháló nyer mind nagyobb teret ezen a 
területen.

Az oktatási jogok biztosa sajtótájékoztatót 
tart a gyermekek jogainak világnapja alkal-
mából (2002. november 20.) Az oktatással 
kapcsolatos állampolgári jogok érvényesülé-
sére külön biztos figyel • Nézz utána, hogy 
ki milyen ügyekben fordulhat az oktatási jogok 
biztosához! 
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Kamerák kereszttüzében: a „negyedik hatalmi ág”, a sajtó • Mit gondolsz, miért ilyen 
fontos a sajtó szerepe mindennapjainkban? Gyûjts minél több szempontot!

hogy tisztességtelen dolgokat tett. A tömegtájékoztatás és a közvélemény 
formálása – elsôsorban a választások kimenetele miatt – ma már olyan erô, 
hogy a sajtót a negyedik hatalmi ágnak szokták nevezni. 7   8  

• Idézd fel! Miért tartotta fontosnak Kossuth, hogy – akár kézírásos levelek-
ben is – tájékoztassa a közvéleményt a rendi gyûlés vitáiról? Mit tett a hata-
lom, hogy megakadályozza tevékenységét? (Hatodikos tankönyv, 36. lecke.)
@ Nézz utána, hogy melyik amerikai elnök megbuktatásában játszott fon-
tos szerepet a sajtó!

7  A „negyedik hatalmi ág”. „Három rend 
van jelen a parlamentben” – írta a papság-
ra, a nemességre és a polgárságra célozva 
egy angol író és politikus (Edmund Burke 
[börk]) a XVIII. század végén. „De ott fönn, 
a tudósítók galériáján foglal helyet a negye-
dik rend, mely mindnyájuknál fontosabb.” 
A negyedik rend fogalmával a politikus az 
újságírókra utalt, akik a politikai hatalom 
ellenôrei. Feladatuk, hogy a választópolgá-
rok nevében felügyeljék: a választott poli-
tikusok hogyan élnek az ideiglenesen rájuk 
ruházott hatalommal.
• Miért csak ideiglenes a képviselôk hatal-
ma? Tegyük fel, hogy egy képviselôt elsô meg-
választása után minden alkalommal újra 
megválasztanak, és ez így megy a haláláig. 
Akkor az ô hatalma nem volt „ideiglenes”?
• Hogyan hatott a negyedik hatalmi ág (és 
ezen belül a második nyilvánosság) a Ká-
dár-korban az államhatalomra? (22. lecke.)

8  Hogyan lehet hatással egy hír az államhatalom ágaira? Találjunk ki egy – nem 
is teljesen légbôl kapott – példát! Több iskolában elszaporodott a durva erôszak. 
Diákok bántalmazzák társaikat, sôt egyes tanáraikat is. Egy diák mobiltelefon-
jával rögzít egy ilyen esetet, és felteszi az egyik videomegosztó portálra. Sokan 
megnézik, ezért már a televízió is levetíti, tehát
→ szerepel a médiában. Ezután
→ az ügyet az iskola vezetése és az iskolát felügyelô állami intézmény is vizs-
gálja. De az indulatok nem csillapodnak, az ügy országos gondként a miniszté-
riumba kerül, tehát 
→ a végrehajtó hatalomhoz. A minisztériumi szakemberek úgy ítélik meg, hogy 
törvények szigorításával kell elejét venni a hasonló eseteknek, ezért törvénymó-
dosítást kezdeményeznek. Ezt benyújtják az országgyûlésnek, vagyis
→ a törvényhozó hatalom is foglalkozik a kérdéssel.
• Mit gondolsz, milyen törvénnyel lehetne javítani egy ilyen helyzeten? Mondd el, 
hogy mi történne visszafelé (tehát az országgyûléstôl az iskoláig) ebben a kérdésben, 
ha az általad javasolt törvény megszületne!

Összefoglaló kérdésekA magyar állam mûködése

1.   Mely politikai szereplôk vesznek részt 
a törvényhozásban?

2.  Mi a kormány feladata? Mely intéz-
mény ellenôrzi a munkáját?

3.  Milyen feladatokat látnak el az igaz-
ságszolgáltatási rendszer szereplôi?

4.  Hogyan érvényesül a hatalmi ágak 
megosztásának elve a mai magyar 
politikai rendszerben?

Hatalmi ágak megosztása: törvényhozás, végrehajtás és 
igazságszolgáltatás.

Köztársasági elnök – államfô.
Törvényhozás: országgyûlés.
Végrehajtó hatalom: kormány (miniszterelnök és miniszterek) és a köz-

igazgatás.
Igazságszolgáltatás: Alkotmánybíróság, bíróságok.
Alapvetô jogok biztosa és helyettesei.
Önkormányzatok.
A nyilvánosság érvényesülése → a média a „negyedik hatalmi ág”.
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34.  Sokszínû társadalom
„Milyen sivár az a kor, amelyben könnyebb egy atomot 

szétrombolni, mint egy elôítéletet!” 
(Albert Einstein*)

• Mirôl híres Albert Einstein? Mire vonatkozik az „atom szétrombolása”? 
• Mennyire értesz egyet azzal, hogy az elôítéletek nehezen „szétrombolható-
ak”? Érvelj mellette vagy ellene!

Egyenlôtlenségek a társadalomban

A mai magyar társadalom rendkívül sokszínû: különbözô foglalkozási 
csoportokra és korcsoportokra, tehetôsekre és szegényekre, városi és 
falusi lakosokra tagolható. Az elôzô leckékben láthattuk, hogy az ál-
lampolgároknak egyenlô jogaik vannak, bármilyen társadalmi csoport-
hoz tartozzanak is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezeket a jogokat 
egyformán tudják érvényesíteni. Bizonyos társadalmi csoportok szá-
mára nehezebb élni a jog adta lehetôségekkel, és ezért nem egyenlô 
esélyekkel jutnak politikai képviselethez, magasabb iskolai végzett-
séghez vagy jól fi zetô állásokhoz. Ezekben az esetekben a társadalmi 
különbségek társadalmi egyenlôtlenséget* eredményeznek.

• Találj olyan társadalmi csoportokat, amelyek önhibájukon kívül nehe-
zebben teljesítenek jól az iskolában, vagy kisebb eséllyel kapnak munkát!

Az ilyen hátrányos helyzetnek több oka 
lehet. Okozhatja az, ha valaki szegény csa-
ládból származik, és ezért szülei nem tud-
ják támogatni a továbbtanulását, vagy ha 
valamilyen fogyatékossága van, és ezért ne-
hezen talál munkát. 1   A munkahelyeken 
sokszor nem egyenlô esélyei vannak a nôk-
nek és a férfi aknak, mivel a nôk általában 
nagyobb részt vállalnak a gyermekek neve-
lésében, kevésbé szívesen léptetik elô ôket, 
és általában a fi zetésük is alacsonyabb. 2  

• Gondold végig, hogy mi mindenben nehezíti meg a szegénység egy gye-
rek életét! Hogyan lehet ezeket a hátrányokat mérsékelni? 
• Idézd fel, hogy milyen állomásai voltak a nôi egyenjogúságért folyta-
tott küzdelemnek! Nézz utána a hetedikes tankönyv 3. leckéjében! 

1  Annak meghatározása, hogy ki számít 
szegénynek, nem egyszerû feladat. Az 
egyik lehetôség szerint azok a szegények, 
akiknek anyagi okokból le kell mondaniuk 
az alábbi dolgok közül háromról: 
– váratlan kiadás fedezése, 
– évi egy hét üdülés, 
– hitelek fi zetése, 
– megfelelô étkezés, 
– a lakás megfelelô fûtése, 
– mosógép, 
– színes TV, 
– telefon, 
– autó.
• Egyetértesz ezzel a meghatározással? Te 
hogy fogalmaznád meg, ki számít szegény-
nek?

2  Az üvegplafon-jelenség. Gyakran meg-
fi gyelhetô, hogy a nôk a munkahelyükön 
csak egy szintig juthatnak elôre – a legfe-
lelôsségteljesebb állásokat már nem tölthe-
tik be. Ez az egyik oka annak, hogy a nôk 
még ma is átlagosan kevesebbet keresnek 
a férfi aknál, nem is kevéssel: 2014-ben a 
férfi ak kereseti elônye 18,4% volt (ennyivel 
kerestek többet a nôknél). A kereseti kü-
lönbség az utóbbi évtizedekben csökkenô 
tendenciát mutat: 1986-ban még 35% 
volt!
• Mit gondolsz, miért alakult ki ez a különb-
ség? Hogyan lehetne tovább csökkenteni?

Álláskeresô a két világháború közti Magyar-
országon. A szegénység egyik fô oka ma is a 
munkanélküliség – a munkanélküliek kb. fele 
szegénységben él•Mit gondolsz, mely társa-
dalmi csoportokon belül különösen magas még 
a szegények aránya? 

Az üvegplafon-jelenség

A roma népzenét játszó Parno Graszt zenekar

üVEGPLAFON
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Már többször volt szó a magyarországi nemzetiségekrôl és vallási 
kisebbségekrôl, amelyeknek tagjai szintén kerülhetnek hátrányos hely-
zetbe nem magyar anyanyelvük és eltérô szokásaik, hagyományaik 
miatt. A magyarországi romákat emellett a szegénység is különösen 
fenyegeti. A bevándorlók és a menekültek (legalábbis egy ideig) nem 
rendelkeznek magyar állampolgársággal, így az ehhez kapcsolódó jo-
gokkal sem élhetnek.

• Idézd fel, hogy mi minden fenyegeti a magyarországi romák esélyegyen-
lôségét! (29. lecke.)
• Miért jelenthet hátrányt vagy nehézséget, ha valakinek különbözik az 
anyanyelve vagy más szokásokat követ, mint a többség? Miben jelenthet 
elônyt? 
• Mit gondolsz, hogyan segítheti az állam a nemzetiségek helyzetét?
• Mi a különbség aközött, hogy valaki bevándorló vagy egy magyaror-
szági nemzetiség tagja?
• Melyek azok a jogok, amelyek a magyar állampolgársághoz kötôdnek?

Elôítélet és kirekesztés

Az elôítélet olyan vélemény, amely valamely társadalmi csoport egé-
szére vonatkozik, feltételezéseken vagy korábbi tapasztalatok ál-
talánosításán alapul, és nem veszi fi gyelembe az egyedi különbségeket. 
Ez azt jelenti, hogy bizonyos tulajdonságokat feltételezünk olyan 
emberekrôl, akiket még nem ismerünk, az alapján, hogy milyen cso-
porthoz tartoznak. Ilyen csoport lehet például egy nemzetiség, egy 
vallási közösség, egy adott foglalkozást ûzôk, valamelyik nem képvi-
selôi, vagy a menekültek. 

• Mit gondolsz, milyen okai lehetnek az elôítéletek kialakulásának? 

Az elôítéletet általában negatív értelemben használjuk, hiszen eb-
ben az esetben tud komoly károkat okozni: ha rögtön rosszat felté-
telezünk valakirôl, bizalmatlanok és ellenségesek leszünk vele, így 
nagyobb eséllyel alakul ki konfl iktus. 3  

3  Idegenellenesség: a pirézek példája. Korábban egy közvélemény-kutató cég fel-
mérést végzett a magyarok idegenellenességérôl. Arra a kérdésre, hogy kiket fo-
gadhat be Magyarország, a válaszadók 59%-a pirézeket kizárta a befogadhatók 
közül. (A következô évben megismételték a felmérést. A pirézellenesség immár 
68%-ra nôtt!) A dolog érdekessége, hogy pirézek nincsenek. Ezt a népet (nép-
csoportot?) a közvélemény-kutató cég munkatársai találták ki.
• Mire utalhat ez az eredmény?

Kétnyelvû helységnévtábla. A nemzetiségek-
nek joguk van a történelmileg kialakult hely-
ségnevek használatához

Magyarországon kiadott nemzetiségi tan-
könyvek borítói
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• Volt már példa arra, hogy veled szemben volt valaki elôítéletes? Milyen 
következménye lett ennek számodra? 
• Hogyan lehet tenni az elôítéletek csökkentéséért? Te mivel próbálkoznál? 

A negatív elôítéletek gyakran a társadalom hátrányos helyzetû 
csoportjaira vonatkoznak, s így növelik az esélyegyenlôtlensé-
get. Az elôzetes feltételezésekbôl fakadó kirekesztés miatt tovább 
csökken az iskolai és munkahelyi sikerek lehetôsége, így a társadalmi 
felemelkedés esélye is. Emellett az elôítéletek szélsôséges formában 
gyûlölet-bûncselekményekhez is vezethetnek: idetartozik a csoport 
tagjai ellen elkövetett gyûlöletkeltés*, zaklatás vagy testi bántalma-
zás. 

• Hallottál már ilyen bûncselekményrôl? Kik ellen követték el?
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Az ifjúság jogai és kötelességei

A 18 év alattiak szintén különleges helyzetben vannak a társadalomban: 
alapvetôen a szüleik gondoskodnak róluk, és fontos döntéseket hoznak 
helyettük, emellett a politikába sincs beleszólásuk. Ez azt jelenti, hogy 
sok szempontból kiszolgáltatottak a felnôtteknek – éppen ezért érde-
keiket különleges jogszabályok védik.

A gyermekek számára biztosított jogok az emberi jogok különlege-
sen fontos részterületét képezik. Minden gyermeknek joga van az 
élethez, a szociális biztonsághoz és az oktatáshoz. A gyermeket 
szüleitôl vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, a törvényben 
meghatározott esetekben és módon lehet elválasztani. A gyerekeknek 
joguk van a pihenéshez, a koruknak megfelelô játékokhoz és a kulturá-
lis életben való részvételhez. 4   5  

• Hogyan segítheti elô az állam ezeknek a jogoknak az érvényesülését? Ta-
lálj minél több példát! 
• Mit gondolsz, mi gátolhatja ezeknek a jogoknak az érvényesülését egyes 
országokban? 

A gyermek nagykorúságáig – törvény szerint – nem intézheti önál-
lóan hivatalos ügyeit. Szülei (ha erre nincs mód, akkor kijelölt gyámja) 
felügyelete alá tartozik. A 14–18 év közötti gyermekek (ifjak) a törvény 
szerint korlátozottan cselekvôképes fi atalkorúak, azaz már gyakorol-
hatják a felnôttek jogainak egy részét (önállóan vásárolhatnak, rendel-
kezhetnek a keresetükkel stb.). 

• Mondj példát olyan, téged érintô hivatalos ügyre, amelyet a szüleid intéz-
tek helyetted! Legközelebb kísérd el ôket, hogy megismerkedj az ügyek inté-
zésének menetével! 

A gyermeki jogok* mellett a 18 év alattiaknak vannak kötelességeik 
is. A magyar törvények alapján a fi atalkorúaknak három fô kötelességük 
van: együttmûködni a szüleikkel nevelésük és gondozásuk érdekében, 
képességeiknek megfelelôen tanulni és tartózkodni az egészségüket ká-
rosító tevékenységektôl. 

• Egyetértesz ezekkel a kötelességekkel? Hozzáadnál még valamit ehhez a 
listához? 
• Te teljesíted ezeket a kötelességeidet? 

A diákszervezetek

Hazánkban a legnagyobb létszámú ifjúsági szervezetek az iskolai (és 
kollégiumi) diákönkormányzatok (DÖK). Ezekben a diákok folytatnak 
közéleti tevékenységet: például képviselik 
érdekeiket és programokat szerveznek 
a diákságnak. A DÖK-szervezetek 
tevékenysége kapcsolódik az isko-
lához, de nem függ attól. A DÖK 
maga dönthet saját vezetôirôl és 
tisztségviselôirôl. Joga van véle-
ményt mondani az iskolai házi-
rendrôl és a diákprogramokra szánt 
pénz felhasználásáról. A DÖK mun-
kájában részt vevô diákok a gya-
korlatban is megismerkedhetnek a 
demokrácia alapjaival. Az iskola ré-
szérôl egy pedagógus feladata, hogy 
segítse a DÖK mûködését. 

4  Az ENSZ Gyermekek jogairól szóló egyez-
ményébôl (1989-ben született, Magyaror-
szágon 1991-ben iktatták törvénybe): „Az 
Egyezményben részes államok tiszteletben 
tartják és biztosítják a joghatóságuk alá tar-
tozó gyermekek számára az Egyezményben 
lefektetett jogokat minden megkülönbözte-
tés, nevezetesen a gyermeknek vagy szülei-
nek vagy törvényes képviselôjének faja, színe, 
neme, nyelve, vallása, politikai vagy más véle-
ménye, nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi 
származása, vagyoni helyzete, cselekvôkép-
telensége, születési vagy egyéb helyzete sze-
rinti különbségtétel nélkül.

Az Egyezményben részes államok meg-
teszik a megfelelô intézkedéseket arra, hogy 
a gyermeket hatékonyan megvédjék minden, 
bármely formában jelentkezô megkülönböz-
tetéstôl és megtorlástól, amely szülei, törvé-
nyes képviselôi vagy családtagjai jogi helyze-
te, tevékenysége, véleménynyilvánítása vagy 
meggyôzôdése miatt érhetné ôt.”
• Szerinted milyen jogokkal kell még rendelkez-
nie egy gyereknek? Nézz utána, hogy az általad 
fontosnak tartott jogot tartalmazza-e az egyez-
mény!

5  Egy 1997-ben született pakisztáni lány, 
Malála Júszafzai felemelte szavát azért, hogy 
hazájában a lányok is járhassanak iskolába. 
Emiatt vallási szélsôségesek elhatározták, 
hogy megölik. Tizenöt éves volt, amikor egy 
ôszi napon fegyveresek állították meg az 
iskolabuszt, amelyen utazott, s miután fel-
ismerték, többször rálôttek. A fejét, a nya-
kát és a vállát érték a lövések, s életét csak 
a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. 
Következetes fellépésével a média jóvoltából 
az egész világ megismerkedhetett. Jelenleg 
Nagy-Britanniában él. Célja és sorsa politikai 
üggyé vált. Fogadta ôt az amerikai elnök, az 
ENSZ-fôtitkár, járt Strasbourgban, az Euró-
pai Parlament meghívására. Létrehozott egy 
alapítványt, amely azért gyûjt adományo-
kat, hogy a világon minden leány és minden 
gyermek tanulhasson. Az alapítvány a lányok 
számára készült elsô iskolát Pakisztánban 
építette. 2014-ben Nobel-békedíjat kapott – 
minden idôk legfi atalabbjaként.
• Mit gondolsz, mi mindennek köszönheti Ma-
lála Júszafzai, hogy világszerte ismertté vált? 
Mennyiben segítette ez célja megvalósítását? 

Malála Júszafzai 

• Van-e egyedi, jól felismerhetô jele 
(logója) az iskoládban mûködô diákön-
kormányzatnak? Ha nincs, vagy van, 
de szerinted nem eléggé kifejezô, akkor 
tervezz logót a diákönkormányzatnak! 
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Fotó az egyik gimnázium diákönkormányzatának honlapján • Mit fejez ki a fotó? Mit 
gondolsz, miért mûködtet honlapot egy diákönkormányzat? 

• Ki a te osztályod DÖK-képviselôje? Milyen tevékenységérôl számolt már 
be a diákönkormányzat az idei tanévben? 
• Látogass el iskolátok diákönkormányzatának egy gyûlésére! 
• Szerinted iskoládban milyen ügyekkel kellene foglalkoznia a DÖK-nek?
• Vitassátok meg, hogy mi lehet a DÖK szerepe az alábbi ügyekben! 
– A diákok örülnének egy péntek délutáni sportprogramnak.
– Az iskolában nincs megoldva a szelektív hulladékgyûjtés.
– A tornaszertár labdái teljesen elhasználódtak. 
– Egy tanár rendszeresen bejelentetlen témazárót irat, ami ellentétes a 
házirenddel.
• Milyen nehézségei lehetnek a DÖK mûködésének? Miért lehet nehéz fel-
lépnie a fentiekhez hasonló ügyekben?

A diákönkormányzatok mellett számtalan gyermek- és ifjúsági szerve-
zet mûködik hazánkban. Vannak köztük sportegyesületek, mûvészeti 
körök, egyházi szervezetek, természetjáró szakkörök stb.

• Tagja vagy valamilyen ifjúsági szervezetnek? 
• Melyik diákszervezet volt – kommunista irányítása ellenére is – nép-
szerû a Kádár-korban? (Lásd a 22. lecke utáni olvasmányt!) 

Összefoglaló kérdésekSokszínû társadalom

1.   Mi az oka annak, hogy nem tud min-
denki egyformán élni a jogegyenlôség 
adta lehetôségekkel?

2.  Mondj példát olyan csoportokra, ame-
lyek hátrányos helyzetben vannak a 
társadalomban!

3.  Magyarázd meg az elôítélet fogalmát! 
Miért károsak a negatív elôítéletek? 

4.  Melyek az ifjúság különleges jogai és 
kötelességei?

5.  Mi a DÖK? Milyen szerepe van az is-
kola életében? Milyen szerepe lehet a 
fiatalok életében?

Jogi egyenlôség ↔ társadalmi egyenlôtlenségek és esélyegyenlôtlenség.
Veszélyeztetett csoportok: nemzetiségek, vallási kisebbségek, 

szegények stb.
Elôítélet és kirekesztés.
Gyermeki jogok és kötelességek.
Diákjogok – DÖK (érdekképviselet*); egyéb ifjúsági szervezetek.
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Fogyatékossággal élôk a társadalomban     
A fogyatékossággal élôknek azokat az embertársainkat nevezzük, akik tar-
tósan értelmi, mozgás-, látás- vagy hallásszervi károsodással élnek, illetve 
képtelenek hatékonyan kommunikálni másokkal (autizmus, beszédfogyaté-
kosság). Ez az állapot megnehezíti a társadalmi életben való részvételüket, 
hiszen a körülöttünk levô világ alapvetôen az „épekre” van szabva: a látás-
sérültek nem tudják elolvasni az utcatáblákat, sok mozgássérült nem tud 
felmenni a lépcsôn stb. 

Éppen ezért a fogyatékossággal élôknek segítségre van szükségük, hogy 
teljesebb életet élhessenek és hátrányaikat csökkentsék. Ennek érdekében 
sokat tehet az állam: törvény mondja ki a fogyatékossággal élô személyek 
hátrányos megkülönböztetésének tilalmát, a jármûvek akadálymentesíté-
sét, a jogot a megfelelô oktatáshoz stb. Emellett a társadalmi szervezetek 
is nyújtanak lehetôségeket: alapítványok és egyesületek biztosítanak segít-
séget, szerveznek programokat (pl. színjátszó kört vagy sporteseményeket) 
a fogyatékossággal élôknek, illetve védik a jogaikat és érdekeiket. Sokan ön-
kéntesként segítik ezeknek a szervezeteknek a munkáját.

Te is tehetsz azért, hogy a segítsd a fogyatékossággal élô személyek éle-
tét. Azt se felejtsd el, hogy nem minden fogyatékosság látható! Elôfordul-
hat például, hogy nem udvariatlanságból nem enged elôre téged valaki a 
mozgólépcsôn, hanem azért, mert nem hallja a kérésed!Szekeres Pál tôrvívó. Az elsô sportoló a vilá-

gon, aki olimpiai és paralimpiai játékokon is 
érmet szerzett

A Látássérültek Szabadidôs Sportegyesületé-
nek (LÁSS) Mikulás-napi jótékonysági futása 
a Margitszigeten (2013). A nem látókat látók 
segítik a táv teljesítésében

Akadálymentesített orvosi rendelô

Kép egy fogyatékosokat foglalkoztató munkahelyrôl
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35.  Kommunikáció, 
tömegkommunikáció 

„Egy kedves szó olyan, akár a tavaszi napsütés.”
(Orosz közmondás)

Információ és kommunikáció

A kommunikáció – egyszerûen megközelítve – az információcsere fo-
lyamata egy közös jelrendszer segítségével. 1   Ez a jelrendszer leg-
gyakrabban a nyelv (és ennek szóbeli vagy írásbeli használata). A kom-
munikáció feltételez egy közös beszédhelyzetet (vagyis kommunikációs 
szituációt), amely nélkül – többnyire – érthetetlen az információcsere 
folyamata.

A kommunikációnak több típusa van: lehet egyirányú, kétirányú, 
közvetlen és közvetett. Ha valakit tájékoztatnak, értesítenek vagy fel-
világosítást kap valamirôl, akkor az egyirányú kommunikáció. A kétirá-
nyú kommunikáció során az információ befogadója válaszol az informá-
ció közlôjének. A válasz nem csak szöveges lehet: a bólintás, kacsintás, 
vagy intés is kétirányú kommunikáció. 2   

• SMS-t küldök valakinek. Ez mikor válik kétirányú kommunikációvá?
• A következô példák közül melyik az egy- és melyik a kétirányú kommu-
nikáció?
–  Kérek egy gombóc csoki- és két gombóc eperfagyit. A cukrász azt mondja, 

hogy a csoki elfogyott.
–  Megnyomom a kapucsengôt. Rövidesen berregni kezd a kapunyitó gomb.
–  Megnyomom a kapucsengôt. Nem történik semmi, mert senki sincs ott-

hon.
– Felhívom a barátomat, hogy megbeszéljünk egy találkozót.
– Az ellenôr hozzám lép a villamoson, én pedig elôveszem a bérletemet.
– Az utca elején „behajtani tilos” tábla van. 

Az emberek közötti szemtôl szembeni kommunikációt közvetlen kom-
munikációnak nevezzük. A kommunikációban részt vevôk egy helyen és 
azonos idôben vannak jelen. Ilyen például egy egyszerû beszélgetés, 
egy tanóra, egy elôadás. A közvetett kommunikáció mindig valamilyen 
eszköz segítségével történik (pl. levélpapír, telefon, számítógép, média). 

• Mondj példákat a következô kommunikációs típusokra:
– közvetlen és egyirányú;
– közvetlen és kétirányú;
– közvetett és egyirányú;
– közvetett és kétirányú. 

A kommunikációhoz valamilyen jelrendszert használunk. Leggyako-
ribb jelrendszer a beszéd, de gyakran használunk mást is: írást, gesz-
tusokat és arcjátékot (pl. fejrázás, integetés, mosoly), rajzokat stb.

• Milyen kommunikációs típusnál játszanak nagy szerepet a gesztusok és 
az arcjáték? 

Az ember alapvetô jellemzôje és igénye, hogy szinte állandóan kap-
csolatban van másokkal. Az állandó kapcsolattartás igénye egyébként 
nem csak emberekre jellemzô. Legfejlettebb a csimpánzok kommuniká-
ciója – ez hangok, mozdulatok és arcjáték bonyolult kombinációja. 3   

1  A kommunikáció szó a latin communi-
care [komunikáre] igébôl származik. Jelen-
tése: beszél, közöl. 

2  Egy szerelmes ember nem akkor van 
reménytelen helyzetben, ha választottja 
tiltakozik minden ellen, például kijelenti, 
hogy nem akar vele találkozni. Ezzel nem 
vágta el a további kommunikáció lehetôsé-
gét. A helyzet akkor reménytelen, ha nem 
is válaszol semmit, például szó nélkül le-
csapja a telefont. Így nem lehet kommuni-
kálni, tehát udvarolni sem.

Csatorna (nyelv)

Csatorna (nyelv)

Beszélô

Beszélô

Hallgató

Hallgató

Csatorna (nyelv)

V i s s z a c s a t o l á s

A kommunikáció egyszerû modellje• Figyeld 
meg az egyirányú és a kétirányú kommuniká-
ciót!

• Találj ki egy olyan beszédhelyze-
tet, amelyben értelmezhetôvé válik az 
alábbi – egyébként tökéletesen értel-
metlen – párbeszéd!

– Megvan?
– Meg.
– Ellenôrizted azt az izét is?
– Persze, már mondtam.

3  Vajon létezik-e „csalás” az állatok kom-
munikációjában? Létezik, bizony! A cerkóf-
majmoknál az ôrmajmok idônként akkor is 
adnak ki vészjelzést, ha nem fenyegeti ve-
szély a csapatot. Hogy miért, azt egyelôre 
még nem tudjuk. 

• Mi a véleményed: a majmoknak van hu-
morérzékük?

A három majom • Mondj olyan kommuni-
kációs lehetôségeket, amelyekkel a bal oldali, a 
középsô és a jobb oldali majom tud élni!
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• Folytasd az állatvilágból vett példákat: a medve a karmaival körbeka-
parja a területét, a hangyák szagingerrel kommunikálnak, a méhek „el-
táncolják” társaik elôtt a táplálékforrás irányát és távolságát, …
@ Rendkívül érdekes és összetett a méhek tánca. Itt olvashatsz róla: htt-

ps://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ht%C3%A1nc
• Ha van saját állatod (vagy közeli állat „barátod”), mondj pél-
dát arra, amikor kommunikációt kezdeményezett veled (például 
ha nagyon éhes volt)!
• Mi a különbség a két kommunikációs helyzet („tankönyv-
szerûen” fogalmazva: a két kommunikációs szituáció) között?
– Ülsz otthon a fotelben, és a barátod elmond egy érdekes hírt.

– Ülsz otthon a fotelben, és a tévébemondó elmond egy érdekes hírt.

Mi a média?

A tömegkommunikáció a tömegek tájékoztatása, még inkább a 
tömegekkel való kapcsolattartás. A médium valamilyen tartalom 

(információ) rögzítésére, közvetítésére (visszajátszására) alkalmas 
eszköz. Általában a fogalom többes számát használjuk: média*. 
4   A fogalom elsôsorban a tömegkommunikációs eszközöket jelenti, 

a nyomtatott és sugárzott sajtót: újság, rádió, televízió, internet. 
Az interneten – szemben más médiummal – az információkat be-

fogadó közvetlenül válaszolhat is az információt közlônek (kétirányú 
közvetett kommunikáció). Ma már egyre inkább a média meghatározó 
területévé válik. A legtöbb újágnak, televíziós csatornának is van inter-
netes (online) oldala. A sugárzott (elektronikus) médiát a mobiltelefon is 

kiszolgálja, mert azzal – általában – meg lehet nyitni az internetet és rádiót 
is lehet hallgatni. A tömegkommunikáció feladata a lehetô legtöbb ember 
egyidejû elérése, tehát a médiahasználat mind nagyobb kiszélesítése.

• Egy újságcikk, televíziós mûsor – például híradó – gyakran nem te-
kinthetô egyirányú kommunikációnak, mert többféle visszajelzés is el-
képzelhetô az olvasók vagy nézôk felôl a készítôk számára. Például be-
jegyzések az újság vagy a televízió (médium) honlapján, vagy nézettségi 
felmérések. Mit jelent ez utóbbi? Segít: @ https://hu.wikipedia.org/wi-
ki/N%C3%A9zetts%C3%A9gm%C3%A9r%C3%A9s 

A média története

Az elsô újságot, amely akkor még rendszertelenül „megjelenô”, kézzel 
írt lap volt, az ókori Rómában adták ki. A szenátusi vagy fôpapi hatá-
rozatokat ismertette. 

• Milyen testület volt a szenátus az ókori Rómában? (Segít az ötödikes 
tankönyv 76. oldala és az azt követô leckék.)

A középkorban – a könyvnyomtatás elterjedése elôtt – arisztokraták, 
gazdag polgárok számára újságleveleket írtak. Ezek tartalma a köznéphez 
is eljuthatott, mert némi pénzért cserébe a városi kikiáltó nyilvánosan 
felolvasta azt. A nyomtatás elterjedésével létrejöttek az elsô újságíró iro-
dák. A hivatásos újságírók már az információk gyûjtésébôl és lejegyzésé-
bôl éltek. A mai hírlapokhoz hasonló újságok a XVI. században jelentek 
meg, de komoly fejlôdésnek csak a XIX. század közepén indultak.

• Miért pont ekkor? (Segít a hetedikes tankönyv 5. leckéje.)

A XIX–XX. századra mindenütt elterjedt a tömegsajtó. Az óriási pél-
dányszámban megjelenô napilapok (sôt: esti kiadások is) nagy szere-
pet játszottak a közvélemény formálásában. A médiatörténet következô 
fontos lépése a rádió elterjedése volt az 1920-as, 1930-as években. 

4  A médium szó a latin mediusból ered, 
ami középsôt, közvetítôt jelent. Eredeti 
(XIX. századi) jelentésében a spiritizmus-
ban* hívô emberek szerint a médium olyan 
személy, aki kapcsolatba tud lépni az el-
hunytak szellemével. A „média” a „médi-
um” szó többes száma, ezért a „médiák” 
kifejezés helytelen, mert egy szót így két-
szer tettünk többes számba. Mintha azt 
mondanánk: „kutyákok”.

Mi a média?

A 
tömegekkel való kapcsolattartás. A 

Médiaeszközök régen és ma 

• Mit tanultunk tavaly a rádió közvé-
lemény-formáló erejérôl? (Segít a hete-
dikes tankönyv 121. oldala.) 
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A televízió a legfejlettebb országokban az 1940-es években kezdte 
el sugározni adásait. Ez utóbbi azért különleges médium, mert itt jelent 
meg elôször egyszerre a kommunikáció három fô formája: a kép, a hang 
és a beszéd. Természetes, hogy a közvélemény formálásában ennek még 
nagyobb szerep jutott. Ki is használták és használják a televíziós adások 
tömegekre gyakorolt hatását a politikusok, reklámkészítôk stb. 5   6   

A jelenkor legfontosabb médiuma az internet. Az internet (vagy net, 
helyesebben magyar kifejezéssel: világháló) az egész bolygónkat körül-
ölelô számítógép-hálózat. 7   A szó jelentése a Magyar értelmezô kézi-
szótár szerint: a számítógépeken rögzített információk megszerzésének és 
szabad bôvítésének világméretû hálózata, rendszere; világháló.

@ Tudod-e, melyik fantasztikus akciófi lmben szerepel az elképzelt skynet? 
Ha nem, nézz utána, rá fogsz jönni, hogy mégis tudtad: http://port.hu/
terminator_-_a_halaloszto_the_terminator/pls/fi /fi lms.fi lm_page?i_wher-
e=2&i_fi lm_id=6290&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_topic_id=2

5  Kennedy–Nixon tévévita. 1960 szeptem-
berében sugárzott elôször a televízió vitát 
az Egyesült Államok két elnökjelöltje, Ken-
nedy és Nixon között. A vitázók tényeket, 
cáfolatokat és gazdasági elemzéseket dobál-
tak egymásra, de az átlagnézô ebbôl szinte 
semmi sem értett – csupán a fi atal, szellemes 
Kennedy mosolyát és Nixon izzadó homlo-
kát jegyezte meg. Kennedy késôbb úgy nyi-
latkozott, a vitának köszönhetô, hogy elnökké 
választották.

A tévé így az 1960-as elnökválasztással 
nemcsak Kennedyt juttatta a Fehér Házba, 
de átformálta az amerikai politikát, a jelöltek 
viselkedését, hiszen a felkészültség és a talp-
raesettség mellett egy választás, vagy elnöki 
elfogadottság sorsa ekkortól már attól is füg-
gött, hogy ki milyen jól tud beszélni, milyen 
vicceket ismer, és miként tudja kampány-
szlogenjeit minél jobban átadni a nézôkö-
zönségnek, akik azt megjegyezve rá szavaz-
nak majd. (A Múlt-kor címû e-magazin 2011. 
január 5-i száma alapján.)

6  Epizódok hazánk médiatörténetébôl. Az elsô magyarországi kiadványok fôként la-
tin nyelvûek voltak. A magyar nyelvû sajtó kezdete 1780, ekkor indult Pozsonyban a 
Magyar Hírmondó címû hetilap. A reformkorban jelentôs politikai szerepe volt a Pesti 
Hírlapnak, amelyet Kossuth Lajos szerkesztett (1841). Három év alatt az elôfi zetôk 
száma 60-ról 5200-ra nôtt. 

A rádió ôse hazánkban a Telefonhírmondó volt, amely Puskás Tivadar magyar fel-
találó nevéhez kötôdik. A hírmondó nem rendelkezett önálló vezetékhálózattal, a 
rádióhullámok sugárzásának ideje ekkor még nem érkezett el. A telefonhálózaton 
keresztül hallgattak híreket és zenei közvetítéseket az érdeklôdôk, miután a központ-
ban dolgozó „telefonos kisasszonytól” kérték a kapcsolást. A Telefonhírmondó 1893. 
február 15-én kezdte meg mûködését ezekkel a szavakkal: „Üdvözöljük Budapest 
lakosságát! Üdvözöljük olyan szokatlan módon, amely páratlan az egész világon. 
Üdvözöljük az elsô várost, amelybôl a Telefonhírmondó az egész világon gyôzedel-
mes útjára indul.” 
• Ezenkívül mirôl híres Puskás Tivadar? (Segít a hetedikes tankönyv 4. leckéje.)

A rendszeres rádióadások 1925-ben kezdôdtek, ekkor született a Magyar Rádió. 
Ezzel hazánkban is megszûnt az írott sajtó egyeduralma. 

A televíziózás hazánkban 1954-ben kezdôdött, kísérleti adásokkal. A rend-
szeres sugárzás az 1957. május elsejei ünnepség közvetítésével indult. Kádár 
Jánost tanácsadói le akarták beszélni az ünnepi beszéd megtartásáról, de ô nem 
hagyta magát. Az ENSZ és az egész világ elôtt bizonyítani akarta, hogy Magyar-
országon immáron rend és nyugalom van. • Miért kellett ezt akkor bizonyítani?
Az elsô színes adásra még tizenkét évet kellett várni, és a színes tévékészülékek ára 
hosszú ideig nagyon magas volt.

A Kennedy–Nixon tévévita az elnökválasztási 
kampányban, az USA-ban (1960. szeptember 
26.)

Régi híres médiaszemélyiségek: Kudlik Júlia, 
Takács Mari, Varga József, Vitray Tamás 
@ Nézz utána, vagy érdeklôdj szüleidtôl, nagy-
szüleidtôl, mirôl voltak híresek ôk a magyar té-
vézés hôskorában!

7  Az internet kifejezés nemzetközi szó. 
Az angol eredetû internetwork szóból ered, 
ami magyarul körülbelül a „hálózatok háló-
zata” kifejezéssel adható vissza.

Összefoglaló kérdésekKommunikáció, tömegkommunikáció

1.   Hogyan lesz az információkból kom-
munikáció?

2.  Milyen közvetítô jelrendszereket is-
mersz?

3.  Foglald egy-egy mondatba a két kifeje-
zést: média, médium!

4. Mondj példákat a médiára! 
5.  Sorold fel – megjelenésük sorrendjében 

– a médieszközöket!

Kommunikáció: információcsere (← jelrendszer).
A kommunikáció típusai.
Média, médiaeszközök.
A média története a (tömeg)sajtótól az internetig.
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OLVASMÁNY
Média és politika – három eltitkolt 
katasztrófa    
A média felelôssége nemcsak abban áll, hogy ne torz képet fessen a 
valóságról, hanem abban is, hogy minden fontos eseményrôl tudósítson. 
Persze van, amikor nem teheti, mert a politika nem engedi. A következô 
három esemény ma akkora szenzációnak számítana, hogy a bulvársajtó 
hetekig „csámcsogna” rajtuk. Amikor viszont megtörténtek, akkor a tö-
megtájékoztatás hallgatott, vagy csak nagyon szûkszavúan szólt róluk. 
Magyarország vezetô politikusai úgy vélték, hogy olyan „szégyen”, mint 
ez a három tragédia, nem érhet egy „fejlôdô szocialista államot”. Ha 
pedig hallgatunk róla, akkor nem is történt meg, ugye? 

1954. május 30-án a Pajtás nevû gôzhajó 180 utassal a fedélzetén el-
süllyedt a balatonfüredi kikötô közelében. A móló másik oldalán ugyanis 
egy vitorlásversenyt indítottak, ezért az utasok nagy része a hajó bal 
oldalára tódult, mire a jármû erôsen megdôlt, majd ide-oda billegett. 
A kapitánynak nem sikerült kiegyensúlyozni a hajót, így az süllyedni kez-
dett. A katasztrófában 23 utas lelte halálát (köztük gyerekek), és 54-en 
megsérültek. A perceken belül helyszínre érkezô ávósok nem a mentéssel 
foglalkoztak, hanem azzal, hogy a turisták fényképezôgépeibôl kihúz-
kodták a fi lmet! A szemtanúkat megfenyegették, hogy nem beszélhetnek 
senkinek arról, amit láttak. A balesetrôl egy szûkszavú sajtóközlemény 
jelent meg a Szabad Nép címû pártlapban, ez 12 halottról számolt be. 
Ezt követôen Rákosi Mátyás teljes hírzárlatot rendelt el – a közvélemény 
csak három évtized múltán értesült a katasztrófáról.

A MALÉV (Magyar Légiközlekedési Vállalat, 1946–2012) elsô súlyos 
balesete 1961 nyarán történt. Egy Budapest feletti sétarepülést végzô 
– amúgy is szabálytalanul túlterhelt gép – pilótája felelôtlen manôve-
reket hajtott végre, s ennek következtében a gép irányíthatatlanná vált. 
Egy fordulóból nem tudott kijönni, és egy zuglói kétemeletes házra 
zuhant. A repülô négyfôs személyzete és valamennyi utasa (17 felnôtt 
és 6 gyermek) szörnyethaltak. Meghalt a ház udvarán tartózkodó há-
rom fi atal is (20, 17 és 13 évesek voltak). A katasztrófáról alig ejtett 
szót a sajtó. 

• A repülô által megrongált ház Zuglóban, a Lumumba utcában állt. 
Nézz utána, ma hogyan nevezik ezt az utcát!

Az elsô magyarországi túszdráma 1973-ban történt egy balassagyar-
mati lánykollégiumban. Az túszejtô testvérpár apja párttitkár és alez-
redes volt a helyi laktanyában. Középiskolás fi ai gyakran jártak be oda, 
és nagyon jól tudták, hogyan kell használni a lôfegyvereket. Egy januári 
napon egyszerûen besétáltak a laktanyába és elhozták az apjuk fegyve-
reit. Bementek a lánykollégiumba, és húsz lányt túszul ejtettek. Óriási 
váltságdíjat követeltek és azt, hogy akadálytalanul Nyugatra távozhassa-
nak. (Ehhez gépkocsit és repülôgépet is akartak.) A hatóságok kezdetben 
nem tudták, hogyan kezeljék az ügyet. Mindenképpen el akarták kerülni, 
hogy a túszdráma országos hírré váljon, hiszen „a szocializmusban nin-
csenek terroristák”, másrészt egy katonatiszt és pártvezetô gyerekeirôl 
volt szó. A dráma megoldására felállított vezérkar Budapestrôl mesterlö-
vészeket hozatott, és kiadta a parancsot: ha alkalmas helyzet kínálkozik, 
lôjenek. A város köré valóságos határzárat vontak, senki sem mehetett 
be. Az öt napig tartó túszdráma úgy végzôdött, hogy az idôsebb fi út 
lelôtték. „Fegyveres banditákat kellett ártalmatlanná tenni” – mindössze 
ennyi állt a másnap kiadott sajtóközleményben. 

A Pajtás nevû hajó katasztrófája a Balatonon. 
A hajó az oldalára dôlt a nem túl mély víz-
ben, és több embert az iszapba nyomott. Ez 
az egyik „megmenekült” fotó. A legszigorúbb 
hírzárlat esetén is mindig marad fenn egy-két 
dokumentum

A Nógrád megyei túszejtéshez lopott fegy-
verek

A zuglói repülôbaleset (1961. augusztus 6.) 
harminc áldozatot követelt 
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36.  Hírek, álhírek és reklámok 
Az újságírók – az angol szólás szerint – 

a „nyilvánosság ôrkutyái.”

A nyilvánosság ereje

• Miért szokták a sajtót „negyedik hatalmi ágként” emlegetni? (33. lecke.)

Mint arról már korábban szó volt, az írott és sugárzott sajtónak – köz-
tük az internetnek is – minden országban komoly ellenôrzô szerepe 
van a különbözô hatóságok és az államhatalom felett. (Lásd a 33. lec-
két!) A média nyilvánosságot biztosít a különféle döntéseknek, a ha-
talom (kormány és önkormányzatok) és a politikai pártok, politikusok 
tetteinek, véleményének. Információkat ad át, és magyarázza, kiegé-
szíti, egyszóval kommentálja is azokat. Ezáltal nem csupán tájékoz-
tatja a közvéleményt, hanem alakítja is azt. Mivel pedig demokráciák-
ban az emberek szavazópolgárok is, a hatalom, a politika számára nem 
mindegy, hogy emberekben milyen vélemény alakul ki róluk. 

1  A meglepetés ereje nagyban növeli a 
hírértéket. Szokták mondani, hogy az új-
ságíró-iskolák elsô leckéje: „Az nem hír, ha 
a kutya megharapta a postást. Az a hír, ha 
a postás harapta meg a kutyát.”

2  A média hatására – és a benne rejlô ma-
nipulációs lehetôségekre – nagyon jó példa 
Orson Welles Világok harca címû rádiójáté-
kának bemutatása (1938). A rádiójáték H. 
G. Wells fantasztikus regényébôl készült, 
amely a marslakók Föld elleni támadásáról 
szól. A mûsor úgy dolgozza fel a regényt, 
mintha valós idôben elhangzó riportokat 
hallanánk az Egyesült Államok több hely-
színérôl, ahonnan a tudósítók a marslakók 
rettenetes támadásairól számolnak be. Bár 
a mûsor elején bejelentették, hogy rádió-
játék fog elhangozni, hatalmas pánik tört 
ki, az autópályák megteltek menekülôkkel. 
Akik ugyanis késôbb kapcsolódtak be az 
adásba, elhitték, hogy valóságos riportokat 
hallanak.

Egy mai újságosstand fotója. A diktatúrákban 
minden újság – az állami cenzúra miatt – gya-
korlatilag ugyanazt írta. A demokratikus álla-
mokban inkább a „bôség zavara” jelentkezik 

TV-híradók nyitóképei • Minden tájékozott ember – szinte minden nap – megnéz egy 
híradót (vagy elolvas egy napilapot). Te melyiket kedveled?

Orson Welles nagy izgalomban. Éppen a 
marslakók támadásáról „tudósít” a rádió-
ban• Tudsz mondani olyan fantasztikus fil-
meket, amelyekben földönkívüliek támadják 
meg az emberiséget?

Hír, kommentár, manipuláció 

A média elsôdleges feladata a tömegtájékoztatás, a hírek közlése. A 
közölt hírek ereje, hatásossága a hírértéküktôl függ. A hírértéket meg-
határozza az adott hír aktualitása, rendkívülisége, a hírben szereplôk 
ismertsége, egy katasztrófa vagy baleset esetében az okozott kár nagy-
sága, egy konfl iktus esetében pedig annak súlyossága, földrajzi távol-
sága. 1   

A tömegkommunikációban a kommentár önálló újságírói mûfaj. A 
nyomtatott és a sugárzott sajtóra egyaránt jellemzô. A kommentár 
elemzi a hírben közölt tényeket, érvel, magyarázza az eseményeket és 
felvázolja az események hátterét.

Azzal, hogy egy médium milyen híreket közöl, és fôleg hogyan kom-
mentálja azokat, befolyásolja, idegen szóval manipulálja az embereket. 
A manipuláció lehet a hatalom (pl. a kormányok) eszköze, alkalmaz-
hatják ellenzéki erôk, és megjelenhet nemcsak a politika, hanem a gaz-
dasági élet területén is (pl. a kereskedelemben). Már Augustus római 
császár is „manipulált”, amikor életének vége felé egy kôbe vésett fel-
iratban felsorolta tetteit. Persze kizárólag a sikeres, dicsô tetteit. A 
szöveggel azt a látszatot keltette, hogy még mindig létezik a római köz-
társaság, pedig valójában már minden hatalmat a saját kezében össz-
pontosított. 2  
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Hírek, kommentárok az interneten

A nyomtatott sajtó és ma már a rádió, a televízió is kezd visszaszo-
rulni a hírközlésben. Az interneten gyorsabban jelennek meg a hírek, az 
esti tévéhíradókban sokszor a már a neten napközben látott híreket, 
rövid dokumentumfi lmeket láthatjuk. Sôt, az internetes hírportálokon 
(e-folyóiratokban vagy e-napilapokban) gyakran olyan hírek is helyet 
kapnak, amelyek papírra nyomtatva nem is olvashatók. 

• Miért korlátozzák az internethasználatot egyes diktatúrákban?

A hírportál – elsô ránézésre – hasonlít egy nyomtatott újságra, jel-
legzetessége, hogy számítógépen érhetô el és kinyomtatható. A leg-
fôbb különbség a hírportálok és a nyomtatott sajtótermékek között az, 
hogy az elôbbi rugalmas, nagyon gyorsan változik. Az olimpiai játéko-
kat például minden hírportál szinte percrôl percre követi (tehát hírei 
folyamatosan megújulnak.) 3   A legfôbb magyarországi hírportálok: 
Hírkeresô, Index, hvg.hu és az Origo.

A hírportálok mellett az interneten mûködnek különféle közössé-
gi hálók (legismertebb a Facebook). Ezekhez csatlakozva kapcsolatot 
tarthatunk ismerôseinkkel, barátainkkal: információkat kapunk róluk és 
osztunk meg velük önmagunkról. (A közösségi hálókról a következô 
leckében még lesz szó.) A közösségi hálókon azonban megjelenik min-
denféle egyéb hír és információ is.

A hírportálokon és a közösségi hálókon olvasható hírek megbízható-
ság szempontjából különböznek egymástól. A hírportálok, még ha von-
zódnak is a szenzációkhoz – hasonlóan az újsághoz, a rádióhoz és a 
televízióhoz – többnyire ellenôrzött, megbízható információkat közölnek. 
Ha például alaptalanul (bizonyítékok nélkül) vádolnának valakit, annak 
könnyen sajtóper lehetne a vége. Ha az adott médium elveszti a pert, 
helyreigazítást kell közölnie, de a vétkes újságíró (vagy szerkesztôség) 
komoly pénzbüntetésre is számíthat. Hogy ez ne fordulhasson elô (bár 
persze elôfordul), arra az adott médium felelôs szerkesztôje ügyel. 
A közösségi hálókon a híreket nem ellenôrzik.

Az internet abban is különbözik minden más médiától, hogy két-
irányú kommunikációt biztosít. Így mind a hírportálokon, mind a kö-
zösségi hálókon az olvasó is megírhatja a véleményét (kommentelhet). 
A hírportálok esetében a portál szerkesztôje jogilag is felelôssé tehetô 
egy valótlant állító, vagy gyalázkodó, trágár hangú, mások ellen uszító 
bejegyzésért. 4   Egy közösségi hálón megjelent személyes bejegyzé-
sért, vádaskodásért – bár lenne rá jogi lehetôség – még senkit sem ál-
lítottak bíróság elé. 

Fontos, hogy bátran, nyitottan, de kritikával kezeljük a netes kom-
munikációt! Olvassunk el mindent, ami érdekel, de ne higgyünk el min-
dent! 5   Komoly kritikával kezeljük például a napjainkban egyre diva-
tosabbá váló konteókat is! 6    

A közszolgálati, a kereskedelmi 
és a közösségi média

A közszolgálati média mûködését az állam (tehát minden adófi zetô) fi -
nanszírozza. Az államhatalomtól és a gazdasági szereplôktôl függetlenül 
kell mûködnie. A közszolgálati média akkor tölti be feladatát, ha segíti 
az államhatalmi szervek feletti társadalmi felügyeletet, és a szigorú 
pártatlanság alapján mûködik. Nem támogathat, nem helyezhet elôtér-
be egyetlen politikai pártot sem – legyen az kormányzó vagy ellenzéki 
párt. 7   

3  A sugárzott média, de leginkább az 
internet „felgyorsította” a világot. („Az 
idô gyorsul, a világ zsugorodik” – szokták 
mondani.) A középkorban hetekbe-hóna-
pokba telt, mire információkhoz juthat-
tunk a világ másik részérôl, s ezeknek az 
információknak a tartalma erôsen korláto-
zott volt. Az internet világában – hála a 
„szörfözés” technikájának – rövid idô alatt 
témák százaiba kukkanthatunk bele. Az 
emberek beléptek a „hírgyártás” folyamatá-
ba. Nemcsak olvassák (nézik) a híreket, de 
megjegyzéseket fûznek hozzájuk, kiegészí-
tik azokat stb.

4  A hírportálok is felelôsek a gyalázkodó 
kommentekért. Jogerôs ítéletben mondta ki 
a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósá-
gának feljebbviteli fóruma (a Nagykamara), 
hogy egy hírportál felelôssé tehetô az ol-
dalon megjelenô rosszindulatú kommente-
kért. A legfôbb európai törvényszék szerint 
az észt bíróságok indokolt döntést hoztak, 
amikor az ország egyik legnagyobb hírpor-
tálját pénzbüntetésre ítélték. Az ügy elôz-
ménye: egy észt kompcég megrepesztette 
az egyébként teherautóval is járható jeget a 
tengeren. Errôl közölt hírt a Delfi  nevû észt 
hírportál. A kommentelôk nem kímélték a 
kompot üzemeltetô céget. A hozzászó-
lások – a bíróság szerint – törvénysértôk 
voltak, kimerítették a gyûlöletbeszéd és az 
erôszakra uszítás fogalmát.

5  A Facebookon gyakran felbukkan (sok 
egyéb butaság mellett) egy álhír, másképp 
fogalmazva: kacsa. A hír szerint a közeljö-
vôben (itt egy pontos dátum következik, 
órával, perccel) a Mars bolygó olyan közel 
kerül a Földhöz, hogy akkorának fog látsza-
ni az éjszakai égbolton, mint a telihold. Ez 
persze sületlenség, mégis sokan bedôlnek 
neki – ezt a megosztások nagy számából 
látni.

6  A konteó új magyar mozaikszó, jelen-
tése: konspirációs teória (magyarul ösz-
szeesküvés-elmélet). Általában abból a 
feltételezésbôl indul ki, és azt igyekszik 
bizonyítani, hogy egy esemény (különösen 
valami katasztrófa) mögött egy általa meg-
nevezett csoport titkos összeesküvése áll.

7  A legismertebb közszolgálati médiu-
mok hazánkban. Televízió: M1; M2 (Petôfi ); 
Duna; Duna World stb. Rádió: Kossuth, 
Petôfi , Bartók stb.
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A kereskedelmi média piaci alapon mûködik. A médiumok több-
nyire magánkézben vannak. 8   Mûsoridejük egy részét eladják a hir-
detôknek, reklámcélokra. Ez a legfôbb bevételi forrásuk. Mivel az adás-
idô egy-egy perce annál drágábban árusítható, minél nézettebb az 
adott médium, mindent megtesznek a nézôk megnyeréséért, tehát a 
nézettség növeléséért. A kereskedelmi médiumok hírversenyben állnak 
egymással. Erre szakosodott intézmények percre – sôt másodpercre – 
lebontva fi gyelik és értékelik, hogy egy-egy lényeges hír melyik médi-
umban jelent meg elôször, és a többi mekkora késéssel és mennyire 
friss anyaggal tudja átvenni azt. Az olyan híreket részesítik elônyben, 
amelyek mind több ember érdeklôdését felkelthetik, még akkor is, ha 
ezek valóságos információs értéke csekély. (Balesetek, katasztrófák 
hírei, pletykák híres emberekrôl stb.) 9   Természetesen ugyanez vo-
natkozik a nyomtatott sajtó egy részére is, az úgynevezett bulvársaj-
tóra. Ezek a lapok (és internetes oldalak) érdekes, ezért népszerû, de 
felszínes, valójában gyorsan elavuló és többnyire csekély jelentôségû 
információkat tartalmaznak, akár igazak, akár nem. 10  11  

A kereskedelmi médiumok egy része ingyen fogható (pl. az RTL és a 
TV2 televíziók), ezek a reklámbevételekbôl tartják fenn magukat. Másik 
fajtájuk (pl. a HBO televízió) kódolt adást sugároz; csak azok tudják 
fogni, akik elôfi zetnek rá. Nem reklámokból élnek, hanem az elôfi zetési 
díjakból.

A közösségi média egy meghatározott célközönséget szólít meg. Ez 
lehet például egy nemzetiség vagy egy kisváros, egy országon belüli 
kisebb térség lakossága. Sokszor önkéntesek (tehát nem fi zetett dol-
gozók) munkájára épít. Egy helyi médium legfôbb célja a helyi hírek 
továbbítása, a helyi kultúra és identitás erôsítése.

9  A közszolgálati televíziók elsôsorban 
politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális 
eseményekrôl tudósítanak, a kereskedelmi 
adók pedig az érdekes, szenzációsnak szá-
mító híreket részesítik elônyben, hiszen ez 
emeli a nézôszámukat, s így a reklámbevé-
teleket is. Nézzük meg két tévéhíradó elsô 
öt hírét egy adott napon (2015. szeptem-
ber 30.)!

Közszolgálati TV (Duna Word):
1.  Tovább csökkent a munkanélküliség és 

tovább nôtt a foglalkoztatottság ha-
zánkban.

2.  Újra jön a pénz az EU-tól a gazdaságfej-
lesztési programban.

3.  Két számjegyû volt a növekedés a szál-
lodák forgalmában az év elsô hét hónap-
jában.

4.  Több mint félmillió menekült érkezett 
idén Európába a Földközi-tengeren ke-
resztül.

5.  A migrációs válságról egyeztetett Orbán 
Viktor a New York-i ENSZ-székházban 
az egyiptomi államfôvel.

Kereskedelmi TV (RTL Klub):
1.  Elgázoltak egy fi atal lányt a Fogarasi 

úton.
2.  Brutálisan végzett 67 éves áldozatával 

egy fi atal férfi .
3.  Nem tudott róla a család, hogy allergiás 

a darázscsípésre. Meghalt a férfi .
4. Megint rajtakapták Repülôs Gizit.
5.  Embercsempész bandára csapott le a 

rendôrség Budapesten és Miskolcon.
• Hasonlítsd össze a két tévéhíradó elsô 
perceit! Ugyanannak a napnak a híranya-
ga, mégis egészen más témákról szól. Miért? 
Milyen képet sugall Magyarországról a két 
televízió elsô öt híre? 
@ Nézz utána, mirôl híres (vagy inkább hír-
hedt) Repülôs Gizi!

10 A bulvársajtó a XIX. század második felében jelent meg. Fôleg a nagyvárosi 
embereket célozta meg, hogy az utcán vagy a kávéházakban olvassák. Nem a 
posta terjesztette, hanem rikkancsok* adták el az utcákon. Innen származik a 
neve is, a boulevard [bulvár] szó franciául körutat jelent. Hazánkban a bulvársaj-
tó jellegzetes képviselôi például a Blikk, a Bors, a Story magazin. 

A bulvárlapoknak sok ember köszönheti – többnyire idôleges – hírnevét, de 
balsorsát is. Lady Dianát a szenzációhajhász média világhírûvé tette, majd a 
halálba kergette. A walesi hercegnô a fotósok elôl való menekülés közben autó-
balesetet szenvedett és meghalt. Diana és barátja Mercedesükkel megpróbálták 
lerázni az ôket üldözô motoros lesifotósokat. Egy párizsi híd aluljárójában autó-
juk nagy sebességgel nekicsapódott az aluljáró egyik betonoszlopának (1997). 
Szegény Diana – aki mindig kerülte a nagy nyilvánosságot – azóta halála évfor-
dulóján minden évben szerepel a bulvársajtóban. Újabb és újabb alaptalan ösz-
szeesküvés-elméletek látnak napvilágot, melyek szerint halála nem baleset volt, 
hanem a hercegnô merénylet áldozata lett.

8  Az RTL televízió például a luxemburgi 
székhelyû RTL Group tulajdonában van. A 
legismertebb kereskedelmi rádiók hazánk-
ban, 2016-ban: Sláger FM; Music FM; Klub-
rádió stb.

11  „[…] a televíziós újságírók között min-
den országban meghonosodott a tudósítás 
egy kényelmes formája: a riporter összeba-
rátkozik az egyik polgárháborús csoporttal, 
átad nekik egy televíziós kamerát, ôk pedig 
fi zetség ellenében házhoz szállítják a leg-
újabb felvételeket. Ezután a riporter odaáll 
néhány harcias külsejû álarcos fegyveres 
mellé, egy kiégett rom, mint díszlet elôtt – 
amelyet némi benzinnel újra és újra füstölgô 
állapotba lehetett hozni – gépfegyverropo-
gás közepette máris helyszíni tudósítóként 
jelentkezhet be a nézôknek »a hadszíntér-
rôl«.” (Részlet Udo Ulfkotte: Megvásárolt új-
ságírók címû könyvébôl. Budapest, 2015)

Helyi közösségi televízióadások nyitóképe • Milyen közösségi televízió fogható a lakó-
helyeden?



208 Társadalmi és állampolgári ismeretek, médiaismeret

A reklám

A reklám is a kommunikáció egy formája, általában egy áru vagy egy 
szolgáltatás megvásárlására ösztönöz. A reklám életünk szinte minden 
területén elôfordul, ez mûködteti a kereskedelmi rádiókat és televízió-
kat. A reklám ugyanakkor egy szolgáltatás, mégpedig virágzó szolgál-
tatás. 

Akik a reklámokat kedvelik (vagy a reklámipar dolgozói), azok sze-
rint a jó reklám szórakoztató és segíti a vásárlók eligazodását az áruk 
tömegében. Megkönnyíti az új termékek bevezetését, és ezzel erôsíti a 
piaci versenyt.

A reklámok ellenzôi szerint a reklám a vásárlók becsapása és a tévé-
nézôk (rádióhallgatók) zaklatása. A terméket mindig jobbnak mutatja 
be, mint amilyen az valójában, s ezzel tulajdonképpen csökkenti a piaci 
versenyt. 11 

A mai értelemben vett reklám elterjedése a XX. század elejére te-
hetô, az egész országokat besugárzó rádióadók mûködésének kezde-
tén, illetve a hatalmas példányszámban – sokszor más országokban 
is terjesztett – újságok megjelenésekor. A reklám szó latin eredetû, 
harsány kiabálást jelent. A reklámok a XX. században váltak „rámenôs-
sé”. Ettôl kezdve – a termék ismertetésén és dicséretén túl – többnyire 
valamilyen társított szöveggel vagy képpel népszerûsítik az árut, pél-
dául egy jóképû férfi , egy csinos hölgy, kisgyerekek, állatfi gurák szere-
peltetésével, valami izgalmas kaland felidézésével. Ez a fajta reklám azt 
sugallja: „te is ilyen szép leszel” vagy „neked is ilyen örömökben lesz 
részed, ha a mi termékünket fogyasztod”!

A 2010-es évektôl egyre jelentôsebbé válik a reklám az internet kö-
zösségi hálókon való terjesztése. 

• Mi a véleményed arról, hogy korábban a Coca-Cola cég reklám fényfü-
zérekkel akarta beborítani az egész Lánchidat?

A reklám leginkább a fi atalokra hat, hiszen ôk vannak a legbefo-
lyásolhatóbb életkorban. Nagyon fi gyelnek arra, hogy az új, divatos 
(„menô”) ruhákat viseljék, a legújabb eszközöket használják. A reklám-
gyártóknak be kell tartani bizonyos szabályokat: a legfontosabb ilyen 
a hírnévrontás tilalma – tehát egy reklám nem ócsárolhat más hasonló 
terméket.

11 Egy népszerû tévéshow-ban a nézôk 
szeme láttára kipróbálták a gyakran reklá-
mozott tisztítószereket. Vajon mennyire 
tüntetik el valójában a zsír- és vörösbor-
foltokat, mennyire tisztítják meg az edényt 
a beleégett zsiradéktól stb. Az eredmény 
gyalázatos volt. A valóságban a tisztító-
szerek közel sem tudtak annyit, mint a rek-
lámokban – hiszen a valóságban (sajnos) 
nem használhatunk fi lmtrükköket.

Képek reklámokból • A reklám általában 
bosszantja az embereket, mégis vannak olya-
nok, amelyek kifejezzen szórakoztatók. Neked 
van kedvenc reklámod?

            Összefoglaló kérdések Hírek, álhírek és reklámok

1.   Miért a „nyilvánosság ôrkutyái” a mé-
dia munkatársai?

2.  Sokszor egy hír pontosan ugyanabban 
a formában jelenik meg az internetes 
portálokon, mint a médiában. Mi 
adja mégis az internetes portálok je-
lentôségét?

3.  Miért kell kritikával kezelni a közös-
ségi hálókon megjelenô híreket?

4.  Mi a különbség a közszolgálati, a ke-
reskedelmi és közösségi média között?

5.  Melyik fajta médiára jellemzô legin-
kább a hírverseny?

6. Miért lényeges a pártatlanság elve?
7.  Mondj érveket a reklám szerepe mel-

lett és ellen!

A nyilvánosság ereje → ellenôrzô funkció a közéletben.
Hír (hírérték) – kommentár – manipuláció.
Internetes hírportálok → a hír leggyorsabb elérhetôsége.
A közösségi hálók hírei ← kritikával olvasandók.
Közszolgálati, kereskedelmi és közösségi média.
Bulvársajtó.
A reklám szerepe. 
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A számítógépes támadások veszélyére, jel-
szavaink védelmére figyelmeztetô képek

OLVASMÁNY

A számítógépes bûnözés    
A Microsoft cég a világ egyik legnagyobb szoftvervállalata. Szoftvernek 
nevezünk minden, a számítógép memóriájában elhelyezkedô programot. 
A Microsoft munkatársai kimutatták, hogy a legnagyobb gondot a kö-
zösségi portálokon indított adathalász-támadások jelentik. 

• Érdeklôdj! Mi az adathalászat célja? Ugye tudod, hogy titkos kódokat 
(PIN-kódokat és jelszavakat) sohasem szabad a neten megadni? Ezeket 
csak csalók kérdezik, valóságos intézmények – például bankok – sohasem 
tesznek ilyet! 

Néhány évvel ezelôtt orosz számítógépes bûnözôket vettek ôrizetbe 
az Egyesült Államokban. A bûnszövetkezet tagjai számlákról emeltek le 
pénzt, és azt Kelet-Európában tartózkodó megbízóiknak juttatták el. A 
bûnözôk magánszemélyek és kisebb cégek bankszámláit fosztogatták 
a 2007 óta ismert rosszindulatú ZEUS program segítségével. Magyar 
pénzben több mint 10 millió forintot szedtek így össze. Az FBI* köz-
lése szerint az amerikai ôrizetbevételek csupán részét képezik egy nagy 
arányú nemzetközi akciónak, amelyben részt vesznek Nagy-Britannia, 
Hollandia és Ukrajna hatóságai is. Az EU is igyekszik lépést tartani a szá-
mítógépes bûnözéssel. Ez ellen az elsô jelentôs jogi eszköz az Európa Ta-
nács budapesti ülésén elfogadott egyezmény volt (2001). Az egyezmény 
bûncselekménynek nyilvánította a számítógépes hálózatok feltörését, a 
számítógépeken levô adatok jogosulatlan megszerzését. Meghatározta 
az ilyen esetek elleni fellépés nemzetközi kereteit. Az egyezményhez 
késôbb több Európán kívüli ország is csatlakozott, például Japán és az 
Amerikai Egyesült Államok. 

• Mit tudsz az Európa Tanácsról (tankönyv, 159. o.)?

A fi lmek és a zenék jogosulatlan letöltése számítógépes kalózkodásnak 
számít. Szerzôi jogvédô szervezetek szerint Magyarországon tízbôl ki-
lenc letöltés törvénytelen. 

Az illegális letöltések lehetôvé teszik, hogy egy játékfi lm a bemutató-
ját követôen azonnal – esetleg még elôtte – megjelenjék a YouTube-on. 
Mivel ezzel a mozik látogatottsága (tehát fi lmbevétele) jelentôsen csök-
ken, a fi lm alkotóit és forgalmazóját komoly anyagi kár éri.

Nicolas Sarkozy [nikolá sárközi – a vezetéknevét nyugodtan ejthet-
jük magyarul, miután magyar származású] francia köztársasági elnököt 
(2007–2012) tartják az internetes kalózkodás egyik legnagyobb ellensé-
gének. Elnöksége idején elfogadott törvény ugyanis lehetôvé teszi, hogy 
egy hatóság az illegálisan letöltôk adatait megszerezve felszólító levelet 
küldjön nekik, hogy hagyják abba az illegális letöltést. Aki a harmadik 
levél után sem hagy fel a kalózkodással, annak megszüntetik az inter-
netkapcsolatát. (Ez eddig még senkivel sem történt meg, mert a hatóság 
csak az „elsô körben” küldte ki a leveleket. Egy 2010-es felmérés szerint 
a francia internetezôk 7 százaléka kapott ilyen levelet, vagy ismer olyat, 
akihez érkezett felszólítás. A válaszadók 72 százaléka azt mondta, a levél 
után felhagyott a jogtalan letöltéssel.)

• Mi a véleményed az illegális letöltésekrôl? Vajon más lenne a vélemé-
nyed, ha egy népszerû zenekar vezetôje lennél?
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37.  Az internet és a közösségi 
hálók

2003-ban egy fi atal amerikai egyetemista (Mark Zuckerberg) 
új ötlettel állt elô: olyan oldalt indít a világhálón, 

ahol a haverok közösségi életet élhetnek. 
A Facebook valóságos kommunikációs forradalmat hozott.

Az internet

Az internet (röviden: net) az 1990-es évek végén tört be a média vilá-
gába. (Az internet ekkor már 15 éves múltra tekinthetett vissza, de ad-
dig csak a hadseregek használták – elsôsorban az amerikai hadsereg – 
felderítési célokra.) 2011-ben már az emberiség harmada internetezett, 
s ez az arány azóta folyamatosan nô. 1   Ma a felhasználók többsége 
szövegek (fôleg hírek), hang- és képanyagok megjelenítésére és levelezésre 
használja az internetet.

1  A közhiedelemmel ellentétben az inter-
net gazdagítja a közösségi életet, nem csak 
a hiányos kapcsolatteremtô készségekkel 
rendelkezôknek szolgál menedékül – ez de-
rül ki a müncheni IFO (egy gazdaságkutató 
intézet) tanulmányából. A felmérés egyér-
telmû kölcsönhatást mutatott  ki a rendel-
kezésre álló internetes kapcsolat, illetve a 
lakosok közösségi tevékenysége között. Az 
internetes kapcsolat fokozza az emberek 
közösségi tettrekészségét, növeli részvé-
telüket különféle helyi klubokban, szakmai 
szervezetekben, közösségi jótékonysági 
munkákban, növeli politikai érdeklôdésü-
ket és részvételüket helyi civil szervezetek 
tevékenységében. A szélessávú internet-
kapcsolattal rendelkezô személyeknek több 
közeli barátjuk van, gyakrabban járnak 
színházba, operába, kiállításra, étterembe, 
diszkóba, bárokba vagy sporteseményekre.
A tanulmány eredménye egyértelmûen rá-
cáfol arra az általánosan elterjedt nézetre, 
hogy az új média- és technológiai lehetô-
ségek káros hatással vannak az emberek 
közösségi (szociális) tevékenységeire. Az 
internet nem helyettesíti a gyakori sze-
mélyes érintkezésre lehetôséget adó tevé-
kenységeket, hanem éppen ellenkezôleg, 
fokozza a közösségi elkötelezettséget és 
növeli a társadalmi kapcsolatok számát. A 
közösségi kapcsolatok terén az internet tá-
jékoztató szerepköre került elôtérbe, mivel 
gazdag ismeretanyagot tár az érdeklôdôk 
elé a közösségi eseményekrôl és a közössé-
gi tevékenységekben való részvételi lehetô-
ségekrôl, illetve megkönnyíti az érdeklôdôk 
közötti véleménycserét. (mfor.hu, 2010. no-
vember 15., forrás: MTI – alapján)

2  Az e-mail név az angol electronic mail 
[ilektronik méjl] kifejezésbôl származik, ami 
elektromos postát jelent. Villámpostának 
vagy villanypostának is nevezik. Nagyon 
találó a villámposta kifejezés, mely utal 
a levelezés gyorsaságára, szemben a ha-
gyományos postai levéltovábbításra utaló 
„csigaposta” kifejezéssel.

Iskolai számítógépes terem Gépkocsik kerekének ellenôrzése számí-
tógéppel

Az internetes kapcsolat mûködése 

Az internet lényegesen különbözik az eddig ismert kommunikációs 
eszközöktôl. Az internettel mintha egyszerre használnánk az újságo-
kat, a rádiót, a televíziót, a lemezjátszót és a postai szolgáltatást. A 
személyek közötti távkapcsolatokban ekkora ugrás még nem volt a tör-
ténelemben: néhány másodperc alatt rengeteg levelet küldhetünk, akár 
a földgolyó másik részére is. 

Az interneten bárki közzétehet tartalmakat, akár egyszemélyes ki-
adóvá is válhat. Persze vigyázzunk ezekkel a szövegekkel! A neten ta-
lálható információk egy része – amelyek nem jelölnek meg ellenôriz-
hetô forrást – nem megbízható! Sokan álnevet (gyakran ellentétes 
nemû nevet) használnak, és már a primitív mondataik, rossz helyesírá-
suk felkeltheti gyanúnkat.

A villámposta és társai 

Az e-mail (találó magyar kifejezéssel: villámposta) 2   az internet hasz-
nálatának egyik leggyakoribb formája. Sokféle levelezôrendszer létezik, 
amelyek valamelyikébe belépve levelet küldhetünk olyan ismerôsünk-
nek, aki szintén rendelkezik e-postafi ókkal. A leggyakoribb levelezô-
rendszerek (vagy fi ókok): gmail, yahoo, freemail, citromail, hotmail stb. 

Leveleinkhez tartalmakat kapcsolhatunk: dokumentumokat, képeket 
vagy fi lmeket. Ha levelünkben linket* küldünk, akkor a címzett közvet-
lenül meg tudja nyitni a linkhez kapcsolódó tartalmat. 
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Levelezésünket megzavarhatja a rengeteg kéretlen levél, amit le-
vélszemétnek (spam) nevezünk. Ezek általában hirdetések, amelyek-
bôl esetleg több tucatot is kaphatunk naponta. A levelezôrendszerek 
rendelkeznek olyan funkcióval, amellyel a kéretlen leveleket ki tudjuk 
szûrni.

A cégek, vállalkozások, bankok, államigazgatási szervek általában 
rendelkeznek honlappal, de egyéni felhasználó is készíthet ilyet. A 
honlapokat tartalmilag és nyelvhelyessé gében a közzétevônek kell el-
lenôriznie. A honlap jellemzôen egyoldalú kommunikáció, tehát in-
kább információkat szerzünk ezekrôl, s csak ritkán adunk visszajel-
zést. Hivatkozások (hipertext szöveg) találhatók rajta, melyek alapján 
a felhasználó eldöntheti, hogy a honlap melyik elemét nézze meg. A 
honlap tehát nem igényel folyamatos olvasást, jellemzôen „ide-oda 
ugrálunk” benne, mint egy terjedelmesebb prospektusban.

A közösségi hálók

A szocializáció* legfontosabb intézménye a család. A társadalmi ér-
tékeket, normákat a gyerekek elsôsorban a családban sajátítják el. 
Emellett nagyon nagy szerepet kap az iskola, a baráti kör és a modern 
társadalmakban a tömegkommunikáció. A gyerekek életében egyre 
fontosabbá válik a média, fôleg annak elektronikus változatai, ezek 
között is elsôként az internet, fôleg a közösségi hálók. 

A közösségi hálókon a felhasználó az ismerôseivel tart kapcso-
latot, és rajtuk keresztül – vagy akár tôlük függetlenül is – új kapcso-
latokat teremt. A mûködési elv általában meghívásos, ha már valaki 
tagja a közösségnek, akkor további embereket hívhat meg. Ôk beje-
lentkezés (regisztráció) után ismét további felhasználókat hívhatnak. 

Regisztráció után adatokat, képeket, videókat oszthatunk meg is-
merôseinkkel, illetve bejelölhetjük azokat, akiket ismerünk innen-
onnan.

Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a közösségi oldalak az adathalá-
szok számára is kitûnô lehetôségeket kínálnak: a személyes adataink 
egyszerûen megszerezhetôvé válnak! Az egyik háló vezetôje viszont el-
mondta, hogy elsôsorban reklámbevételekbôl és nem a tagok szemé-
lyes adatainak értékesítésébôl tartják fenn magukat.

Ha valakinek megtetszik egy hálóra feltöltött tartalom (ez akár egy 
reklám is lehet), akkor azt a „like” gomb (jelentése: kedvelem, tetszik) 
segítségével megjelölheti és az ismerôsei fi gyelmét is felhívhatja rá.

A hírmagyarázat és a kommentár – bár az újságírás mûfajába tar-
tozik – nem csak ott jelenik meg. Kommentár az is, ha egy közösségi 
hálóra érkezô hírhez hozzátesszük személyes megjegyzéseinket, és így 
továbbítjuk azt.

A Facebookon 3   beállíthatod, hogy csak az ismerôseid (akiket an-
nak jelöltél), vagy az adott felhasználóval egy hálózatban levôk láthas-
sák a teljes profi loldaladat és az ismerôseidet. 

Ahol felhasználók vannak, ott felhasználók között kapcsolatok is 
vannak, sôt, új kapcsolatok is létrejönnek. Az ebben rejlô lehetôségek 
mára a legkülönfélébb webes* szolgáltatásokban jelennek meg. A vi-
deómegosztó oldalak többsége maga is közösségi hálózati szolgálta-
tás. A legismertebb közösségi videómegosztó a YouTube. 

Tanultunk már arról, hogy a túlzott „médiafogyasztás” a hagyomá-
nyos emberi kapcsolatok kárára válhat. Ugyanakkor – ha értelmesen 
használjuk – az írott és sugárzott sajtóból és az internetrôl nagyon 
sok mindent megtanulhatunk. A közösségi hálók sem feltétlenül men-
nek a közvetlen emberi kapcsolatok rovására – ez csak tôlünk függ! 
4   5   

3  A Facebook az egyik legismertebb kö-
zösségi háló a világon. Mark Zuckerberg 
[zaköbörg] amerikai egyetemista indította 
2003-ban. Elôször csak egyetemek hallga-
tói számára volt elérhetô, majd az amerikai 
gimnazisták is csatlakozhattak, 2006 óta 
pedig bárki feliratkozhat. 2012. október 
4-én regisztrált felhasználóinak száma el-
érte az egymilliárdot, s ez a szám azóta is 
nô. Látogatottsága olyan iramban bôvült, 
mellyel csak a hi5 [háj fájv] tudta rövid ideig 
tartani a lépést. (A hi5 viszont – sok fel-
használó szerint – nem védi kellô bizton-
sággal adatainkat és ismerôseink adatait.)

4  Vélemények a közösségi hálókról: „Úgy 
gondolom, hogy az emberek egyre tudato-
sabban foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy 
a Facebook megváltoztatja-e a magánélet-
tel kapcsolatos elképzeléseinket. Lehetôvé 
tesszük a tagok számára, hogy csoportokat 
hozzanak létre és eldöntsék, kik láthatják 
az általuk megjelentetett információkat. 
Általánosságban azonban megfi gyelhetô, 
hogy az emberek egyre inkább megnyílnak 
és nagyvonalúbban kezelik az információ-
kat. Ez független attól, hogy éppen hol tar-
tózkodnak.” 

„Egyre több idôs személy csatlakozik 
hozzánk, ez az egyik legjobban növekvô 
felhasználói csoport. Az ok egyszerû: egyre 
többen gondolják úgy, hogy az internet egy 
lehetôség arra, hogy másokkal megosszák 
az élettapasztalatukat. Pont a Facebookon 
nyílik lehetôségük az idôseknek arra, hogy 
újra aktívan részt vegyenek mások életé-
ben.”

5  Balul sült el a születésnapi buli. 2011 
nyarán egy 16 éves lány, Thessa csak né-
hány barátját akarta vendégül látni ham-
burgi otthonukban, ám tévedésbôl a meg-
hívót mindenki számára hozzáférhetôvé 
tette a Facebookon. Mintegy 15 ezer ember 
jelezte, hogy részt akar venni a partin. Ami-
kor a lány szülei megtudták, mi történt, le-
mondatták a bulit lányukkal, és értesítették 
a rendôrséget. Közzétették, hogy nem lesz 
születésnapi buli, ennek ellenére mintegy 
1500-an megjelentek a lány otthonánál. 
Kb. száz rendôr érkezett a helyszínre (köz-
tük négy lovas rendôr), de ez sem tartotta 
vissza a fi atalokat az ünnepléstôl. Sokuk 
lábát összevagdosták a törött üvegek, sôt 
kisebb tûz is keletkezett, amikor felgyújtot-
tak egy szeméttárolót. A rendôrség rövid 
idôre 11 embert ôrizetbe vett. 

@ Itt találhatók meg az ismertebb 
közösségi hálók: 
https://hu.wikipedia.org/wi-
ki/K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi_
port%C3%A1lok_list%C3%A1ja



212 Társadalmi és állampolgári ismeretek, médiaismeret

A fi atalok és az internet

Az emberek között alig van olyan, aki ne olvasna újságot, ne hallgatna 
rádiót, ne nézne tévét és ne használna internetet. Különösen érvényes 
ez a fi atalokra. 6   Kérdés az, hogy az internet nagyon gyakori haszná-
lata vajon káros-e. 

Régen hangoztatott érv a televíziónézés (mozifi lmek) és az internet-
használat ellen, hogy a virtuális (tehát látszólagos, nem valódi) világ 
elvonja a fi gyelmet a valós élettôl. Használatával lényegesen csökken a 
közvetlen emberi kapcsolatokra, sportra, olvasásra stb. fordított idô. 
Ráadásul nagyon sok gyerek kicsiny korától olyan mûsorokat láthat, 
amelyek nem felelnek meg értelmi-érzelmi fejlettségi szintjének. 7   
Ilyenek a durva, agresszív vagy az érzelem nélküli, pusztán testi szerel-
met bemutató fi lmek. Az agressziót sugárzó fi lmektôl – a szakemberek 
többsége szerint – gorombává, agresszívvé válhat az, aki gyerekkorá-
ban (és fi atalként) sok ilyet látott. 8   

A másik gond, hogy sok családban – kényelmi okokból – nem az 
együttlétre, a közös programok szervezésére vagy akár játékokra fordít-
ják a szabad idôt. A kisgyereket leültetik a tévé vagy a számítógép elé 
(„ott majd nyugton marad”), a nagyobbakat már nem is kell leültetni, 
bekapcsolják maguktól. A szülôk gyakorlatilag modern bébiszitterként 
használják a televíziót és a számítógépet. Egyre több gyereknek van a 
szobájában televízió és számítógép. A gyerekek (és persze a felnôttek 
is) rendkívül sokat tanulhatnak ezekbôl, 9   de a napi 4-5 órás interne-
tezés és tévézés passzívvá, lustává teheti ôket.

6  Kutatások adatai szerint a fi atalok kö-
rében az internethasználat a 2000-es 4%-
ról 2010-re 65%-ra nôtt, de 6%-kal nôtt 
a tévénézés is. Ma átlagosan közel napi öt 
órát töltenek a számítógép vagy a televízió 
elôtt. 
• Véleményed szerint ez sok, normális, vagy 
kevés?

7  Egy 3 éves kisgyerek még valóságként 
éli meg, amit a képernyôn lát, és a gyere-
kek csak 9-10 éves korukban tudnak kü-
lönbséget tenni a fi kció (tehát kitalált, nem 
megtörtént dolog) és a valóság között. 
„Nagyon féltem éjszakánként, miután hét- 
évesen megnéztem a Terminátort” – vallot-
ta be valaki.

8  Nem minden szakember (pedagógus, pszichológus) ért egyet ezzel. Vannak 
közöttük, akik úgy gondolják, hogy egy ijesztô mese(fi lm) feloldja a minden em-
berben bujkáló félelmeket. A szorongás – amelyet sajnos sok kisgyermek átél – 
olyan félelem, amelynek nincs pontosan meghatározható oka, tárgya. Egy (per-
sze nem túlzottan véres) horror – miután a végén elpusztul a szörnyeteg – a 
„happy enddel” (boldog befejezés) megnyugtatja a nézôt: a szörny megsemmi-
sült, nincs mitôl félni. Egyébként nem kellenek ehhez a tömegkommunikációból 
vett példák! Gondoljunk csak olyan mesékre, amelyekkel évszázadok óta altatják 
a kisgyerekeket, például Jancsi és Juliska meséjére! A két kisgyereket gonosz mos-
tohájuk (más változatban az édesanyjuk) el akarja pusztítani. A gonosz boszor-
kány nagy üstben vizet forral, hogy elevenen megfôzze ôket, de pórul jár: végül ô 
kerül élve a kemencébe, ahol szörnyethal. A mostohát mérgében megüti a guta. 
Kell-e ennél keményebb horror?

9  Nemrég még olyan esetrôl is hallottunk, hogy egy gyerek tanár és könyvek 
nélkül, pusztán egy angol nyelvû mesecsatorna állandó fi gyelésével tanult meg 
angolul! A szülei szinte semmit sem tudnak ezen a nyelven, úgyhogy rendkívül 
csodálkoztak. Vagy lehet, hogy ez is csak egy pletyka? A televízióban megszólaló 
nyelvtanár nem hitte el az esetet. 

Sok érdekes, hasznos mûsort láthatunk a televízióban, tudományos, történel-
mi, kultúrtörténeti fi lmeket, különösen a tudományos csatornákon (pl. National 
Geographic, Discovery Channel, History Channel, Spectrum TV).

Okostelefonon játszó fiatalok

Összefoglaló kérdések            Az internet és a közösségi hálók

1.   Miért jelentett forradalmat a médiában a rádió, a televízió és az internet 
megjelenése?

2.  Mi a különbség a „villámposta” és a „csigaposta” között?
3.  Milyen jelentôsége van az üzleti (és a kulturális) életben a honlapoknak?
4.  Érvelj a közösségi hálók haszna, majd veszélyei mellett! Inkább hasznos-

nak, vagy inkább veszélyesnek tartod a közösségi hálók használatát?
5.  Mindenki egyetért abban, hogy fontosak a videómegosztó oldalak. Vajon 

felváltják-e a mozit? Miért igen, vagy miért nem?

Az internet forradalmi szerepe a médi-
ában.

Legfôbb funkciói: hírközlés, levelezés, 
hang- és képanyagok fel- és letöltése.

E-mail (villámposta) → a levelezés for-
radalma (↔ levélszemét).

A honlapok mûködtetôi általában in-
tézmények, cégek.

A közösségi hálók haszna és veszélyei.
Videómegosztó oldalak.
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Társadalmi és állampolgári ismeretek, médiaismeret Összefoglalás

Az emberi társadalmak életét szabályok irányítják. Ezek nagy része írat-
lan (szokások, a hagyományok, erkölcsi és illemszabályok), más részük 
írott (pl. a jogi szabályozás). A jogszabályok fô célja a társadalmi rend 
fenntartása, megalkotásuk és betartatásuk az államhatalom feladata. A 
magyar jogszabályok közül a legmagasabb rendû az Alaptörvény, majd 
a törvények és a rendeletek következnek. A jogok különleges csoportját 
jelentik az emberi jogok, amelyek minden embert egyenlôen megillet-
nek.

A politikai rendszerek közül a diktatúrát és a demokráciát vizsgáltuk 
meg közelebbrôl. A diktatúrákkal szemben a demokráciákban az állam-
polgárok rendelkeznek az alapvetô emberi jogokkal (köztük az állam-
polgári jogokkal), és közvetett vagy közvetlen módon beleszólhatnak 
az ôket érintô döntések meghozatalába. 

A rendszerváltás óta Magyarország is demokratikus, szuverén állam. 
A magyar politikai rendszer fôbb szereplôi a köztársasági elnök, az or-
szággyûlés, a kormány, az Alkotmánybíróság, a bíróságok és az ombuds-
man. A sajtót gyakran nevezik a negyedik hatalmi ágnak, ezen keresztül 
valósul meg a nyilvánosság, amely alapvetô jellemzôje a demokratikus 
rendszereknek.

Annak ellenére, hogy az Alaptörvény garantálja a jogegyenlôséget, 
a társadalmi különbségek társadalmi egyenlôtlenségeket okoznak. Ez az 
esélyegyenlôtlenség érintheti a fogyatékossággal élôket, a nemzetisé-
geket, a vallási kisebbségek tagjait, akik emiatt is válhatnak elôítéletek, 
kirekesztés, sôt bûncselekmények áldozatává. A 18 év alattiak még 
nem élhetnek a felnôttek összes lehetôségével, ezért különleges jogok-
kal rendelkeznek (gyermeki jogok).

Kommunikációnak nevezik az emberek közötti kapcsolattartást, 
érintkezést. Legfontosabb formája a beszéd. A sok emberhez – „töme-
gekhez” szóló – formáját tömegkommunikációnak nevezzük. Idetarto-
zik a nyomtatott és a sugárzott sajtó, együttes nevén a média.

A tömegkommunikáció robbanásszerû fejlôdése a XIX. közepén in-
dult a nagy példányszámú újságok megjelenésével, majd a XX. század 
elsô felében a rádió, a század közepétôl a televízió elterjedésével. Az 
ezredforduló óta tömegek használják az internetet, s lassan ez válik a 
legfontosabb tömegkommunikációs eszközzé.

A média a nyilvánosság erejére támaszkodva jelentôs ellenôrzô fel-
adatot lát el különbözô hivatalok és állami intézmények mûködése 
felett. Sok vezetô hivatalnoknak vagy politikusnak kellett lemondania 
azért, mert a média kiteregette zavaros ügyeiket. Megkülönböztetünk 
közszolgálati, kereskedelmi és közösségi médiát, elsôsorban abból a 
szempontból, hogy milyen bevételi forrásokból mûködtetik ôket.

Az ezredfordulón megjelenô és rohamosan terjedô internet egyszer-
re hasznosítja az újságok, a rádió, a televízió és a posta által kínált 
lehetôségeket.

 1.  Hasonlítsd össze az írott és az 
íratlan szabályokat!

 2.  Miért fontos, hogy az államok 
védjék az alapvetô emberi jogo-
kat?

 3.  Hasonlítsd össze a diktatórikus 
és demokratikus politikai rend-
szereket legalább három szem-
pont alapján!

 4.  Határozd meg, hogy Magyaror-
szágon az egyes politikai intéz-
mények mely hatalmi ágakhoz 
tartoznak!

 5.  Milyen következményei lehetnek 
annak, ha valaki egy olyan társa-
dalmi csoport tagja, amely hátrá-
nyos helyzetben van?

 6.  Melyek a 18 év alattiak fôbb jogai 
és kötelességei?

 7.  Mondj példát az egyirányú és a 
kétirányú kommunikációra!

 8. Mit jelent a tömegkommunikáció?
 9.  Hogyan fejlôdött a média az el-

múlt körülbelül 150 évben?
10.  Mi a különbség a közszolgálati 

és a kereskedelmi média között? 
Milyen anyagi forrásokat (tehát 
bevételeket) használ az egyik és 
a másik?

11.  Sorolj fel tényezôket, amelyekben 
jelentôsen különbözik az internet 
más tömegkommunikációs esz-
közöktôl!

12.  Melyek a legfontosabb különb-
ségek a villámposta (e-mail) és a 
hagyományos posta között?

13.  Mennyiben bôvíthetik a közössé-
gi hálók az emberek közötti kap-
csolatokat?

14.  Keress olyan példát az elmúlt 
évek történetébôl, ahol egy ve-
zetô (politikai, állami stb.) kelle-
metlen helyzetbe került a média 
híreinek következtében!



A képen egy forgalmas budapesti utcát látsz sietô, beszélgetô vagy éppen autót vezetô emberekkel. Ha jól megnézed a 
képet, akkor ezek mellett egy alapvetô emberi tevékenység, a gazdálkodás nyomait is megtalálod. Próbálj meg minél több 
gazdasági tevékenységre utaló mozzanatot felsorolni! 

Mi lehet a gazdasági tevékenység meghatározása? Mondj példát a képen látható emberi cselekvések közül olyanokra, 
amelyek nem tekinthetôk gazdasági tevékenységnek!



Gazdasági ismeretek  VII. fejezet

A gazdasági tevékenységek hozzátartoznak a mindennapjainkhoz, és nagyban meghatározzák lehetôségeinket. Éppen 
ezért fontos megérteni az egyének, a vállalkozások és az államok gazdasági életét irányító folyamatokat.

A most következô fejezetben a gazdaság mûködésérôl fogsz tanulni. A témák között szerepel majd a családok gazdál-
kodása, a pénz története és a bankok mûködése. Ezek az ismeretek segíthetnek abban, hogy te is eligazodj a gazdasági 
életben és a pénzügyek világában!
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38.  A gazdaság szereplôi
„A pénz az egyetlen jó, amibôl nem árt a sok.” 

(Rejtô Jenô)

• Egyetértesz ezzel az állítással? Érvelj mellette vagy ellene!
• Mit gondolsz, mitôl függ, hogy egy ember mennyire „pénzes”? És az, hogy 
egy ország mennyire gazdag?

Gazdálkodás és gazdálkodók

A gazdálkodás alapvetô emberi tevékenység. A történelem során minden 
korban termeltek és fogyasztottak, cseréltek, ajándékoztak és tartalékoltak. 
A gazdálkodás fô célja mindig is az volt, hogy az egyének és a közös-
ségek képesek legyenek kielégíteni szükségleteiket, igényeiket – ezért 
foglalkoznak mezôgazdasággal, iparral, és ezért kereskednek. 1  A tôzsde. A kapitalista gazdaságok áru- 

és értékpapír-kereskedelmét (pl. részvények 
adásvétele) már a kora újkor óta szolgálják a 
tôzsdék. Ezen a szabályozott „piacon” a ve-
vôk és az eladni vágyók könnyen találkozhat-
tak és üzletelhettek. Mivel egy helyre kon-
centrálódott a kereskedés, az árak gyorsan 
követhették az igények változását (ha sokan 
akartak venni, akkor emelkedtek; ha pedig 
inkább eladni akartak, akkor csökkentek). Ma 
már a kereskedés számítógépes rendszeren 
keresztül zajlik, de az elvei ugyanazok, mint 
a kora újkorban. 
• Emlékezz vissza, mikor alakultak elôször 
részvénytársaságok! Mi volt a feladatuk?
@ Nézz utána, hogy hol mûködik ma Ma-
gyarországon tôzsde! Milyen termékek adás-
vétele zajlik ott?

2  Az 1972-es és az 1990-es Alkotmány rész-
letei:

„7. § A Magyar Népköztársaság gazda-
sági életét állami népgazdasági terv hatá-
rozza meg. Az állam a társadalmi tulajdon-
ban levô vállalatokra, szövetkezetekre és 
intézményekre támaszkodva irányítja és el-
lenôrzi a népgazdaságot a termelôerôk fej-
lesztése, a társadalmi tulajdon növelése, az 
állampolgárok anyagi és mûveltségi szín-
vonalának rendszeres emelése és az ország 
védelmi erejének fokozása érdekében.” (Az 
1949-es Alkotmány 1972-es módosítása)

„9. § (1) Magyarország gazdasága olyan 
piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a 
magántulajdon egyenjogú, és egyenlô vé-
delemben részesül.

(2) A Magyar Köztársaság elismeri és 
támogatja a vállalkozás jogát és a gazda-
sági verseny szabadságát.” (Az 1990-es 
Alkotmány)
•  Mire utal a két részlet a gazdasági rend-
szer változásával kapcsolatban?
•  Mit tanultunk korábban a rendszerváltás 
gazdasági vonatkozásairól? Hogyan alakult 
át 1989–1990-ben a magyar gazdasági rend-
szer? (29. lecke.)

Középkori mezôgazdasági munkák • Miben különbözött a középkori gazdaság a kapi-
talizmustól?

Az amszterdami tôzsde épülete a XVII. szá-
zadból

• Mondj példát olyan gazdasági tevékenységre, amit te végzel!
• Mondj példát olyan gazdasági tevékenységre, amit száz évvel ezelôtt 
még nem végeztek az emberek! Ezután próbálj olyat találni, amit száz évvel 
ezelôtt végeztek, de ma már nem!

Az emberi közösségek a történelem során sokféleképpen gazdálkodtak. 
Az ókori Mezopotámiában a templomok szervezték a termelést és a 
raktározást, a középkorban a termelés nagyrészt önellátó nagybirto-
kokon folyt, a kora újkortól pedig megjelent a tôkés gazdálkodás, a ka-
pitalizmus. Ebben a gazdasági rendszerben a magántulajdon, a tôke 
és a nyereségre törekvés vált meghatározóvá, ez pedig gyors fejlôdést 
biztosított. Itt vált uralkodóvá a piaci csere, aminek során a gazdálko-
dók mindkét fél számára elônyös módon kereskednek egymással. 1   A 
tôkés módon gazdálkodó közösségek, vagyis a piacgazdaságok, mára 
a legfejlettebb gazdaságok közé tartoznak: ilyen az Amerikai Egyesült 
Államok, Németország vagy Nagy-Britannia. A rendszerváltás után lét-
rejött mai magyar gazdaság is piacgazdaság. 2  

• Fogalmazd meg, mi a tôke! (Segít a hatodikos tankönyv 31. leckéje!)
• Mondj példát a piacgazdaságon kívüli gazdasági rendszerre, amelyik 
meghatározó volt a XX. században!
• Mondj példát olyan nemzetközi gazdasági szervezetre, amelynek fejlett 
piacgazdaságok a tagjai!
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A gazdasági szereplôk

A piacgazdaságok mûködésének megértéséhez ismerjük meg a legfonto-
sabb gazdálkodó szereplôket: a háztartásokat, a vállalkozásokat, az álla-
mot és a pénzügyi közvetítôket.

A háztartások olyan közösségek, amelyek közösen gazdálkodnak: egy 
helyen élnek, a megszerzett jövedelmeiket közösen költik el. A háztar-
tások legtöbbször egy családot jelentenek. Gazdasági szerepük sokféle: 
munkaerôt és tôkét biztosítanak a vállalkozásoknak, a megtakarításaikat a 
pénzügyi közvetítôk segítségével kamatoztatják, és ôk az elôállított ter-
mékek legfontosabb vásárlói. 

A vállalkozások és háztartások kapcsolatai. A háztartások biztosítják a termeléshez 
szükséges munkaerôt és tôkét, a vállalkozások pedig termékeket és szolgáltatásokat 
hoznak létre. A körforgásban mindennek ára van: a tôke után kamatot, a munka után 
bért kell fizetni, a háztartások pedig a termékek árával tartoznak

Reklámok újságokban 

Háztartások Vállalkozások 

áruk

tôkemunka

kamatmunkabér

A vállalkozások legfontosabb feladata a termékek elôállítása és a szol-
gáltatások nyújtása. A mezôgazdasági vállalkozások élelmet termelnek; 
az építôipari vállalatok lakásokat, házakat építenek; a fodrászok, a szál-
lodák és az autómosók pedig hasznos munkát végeznek el vásárlóiknak. 
Ehhez a háztartások biztosítják a munkaerôt, a tôkét és a piacot. A pénz-
ügyi közvetítôkön keresztül a vállalkozás bôvítéséhez szükséges hitelt 
vehetnek fel, amit késôbb kamatokkal kell visszafi zetniük. Ezért is fontos, 
hogy nyereségesen termeljenek – a profi tot nem termelô vállalkozások 
csôdbe mennek.

A pénzügyi közvetítôk legfontosabbjai a pénzintézetek*: a bankok és 
a takarékszövetkezetek. Ezek gyûjtik a gazdasági szereplôk megtakarítá-
sait (pl. bankbetét* formájában), emellett hiteleket nyújtanak azoknak, 
akiknek pénzre van szükségük. A bankok a betéteseiknek kamatot fi zet-
nek, a hitelekért pedig kamatot kapnak – a kettô különbségébôl hasznuk 
származik. 

Az eddig említett gazdasági szereplôk mellett az állam is fontos sze-
repet tölt be a gazdaság mûködésében. A törvényhozáson keresztül meg-
határozza a gazdálkodás szabályait (például törvényt alkot a tisztességes 
versenyrôl), és a bíróságokon keresztül be is tartatja azokat. 3   Támo-
gatásokkal segíti a vállalkozásokat és a háztartásokat, emellett támogatja 
a rászorulókat. Ezenkívül maga is nyújt szolgáltatásokat: ilyen például a 
hadsereg fenntartása vagy az egészségügyi rendszer és az oktatási rend-
szer mûködtetése. Mindezt alapvetôen a gazdasági szereplôktôl szedett 
adókból* fedezi. 4   Az állam képviseli az országot a nemzetközi gazdasá-
gi intézményekben (pl. az Európai Unióban). 

• Idézd fel, mit tanultál az Európai Unióról! Milyen módokon képviseli Ma-
gyarországot az állam vezetése?
@ Nézz utána vagy érdeklôdj! Milyen más nemzetközi gazdasági intéz-
ményeknek tagja Magyarország?

• Kikbôl áll a háztartás, ahol te élsz? 
Mondj példát olyan gazdasági tevé-
kenységre, amit a családtagjaid végez-
nek!
• Hogyan válhat a háztartásoknál fel-
halmozódott pénz tôkévé?

• Nézz utána, mit jelent pontosan a 
profi t fogalma! 
• Idézd fel, mit tanultál eddig a kamat-
számításról! 

3  A tisztességes verseny egyik szabálya, 
hogy nem szabad megtévesztô módon reklá-
mot csinálni egy terméknek. Ennek értelmé-
ben tilos hamis adatokat vagy árat megadni, 
illetve egy másik cég termékét rossz színben 
feltüntetni. Ha egy vállalkozás ilyet tesz, 
büntetést kell fi zetnie.

4  Az állam legfontosabb bevételeit az adók 
jelentik. Különbözô módon, de fi zetnek a vál-
lalkozások és a háztartások is. A nyereséges 
cégek nyereségadót fi zetnek a profi tjuk után. 
A háztartások a bérük után jövedelemadót 
(szja – személyi jövedelemadó), a fogyasz-
tásuk után pedig forgalmi adót fi zetnek 
(áfa – általános forgalmi adó). Ez azt jelen-
ti, hogy minden vásárlásnál te is adózol, ha 
nem is tudsz róla! Az adót általában a ter-
mék adó nélküli (azaz nettó) árának százalé-
kában fejezik ki.
• Milyen termékek után kell jövedéki adót fi -
zetni?
@ Nézz utána, hogy mekkora ma Magyaror-
szágon az áfa és az szja mértéke! 
• Mit eredményezhet, ha a gazdasági szerep-
lôk nem fi zetik be a rájuk kirótt adót? Gondol-
kodj el, milyen következményekkel járhat az 
ilyen magatartás!

áruk ára
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5  Egy ország területén egy év alatt a gazdasági körforgás eredményeképpen létre-
jövô termelés összességét fejezi ki a bruttó hazai termék mérôszáma, idegen rövidí-
téssel a GDP (gross domestic product – dzsídípí). Ez a mutató megadja az ország 
teljes gazdasági teljesítményét dollárban kifejezve. A legnagyobb GDP-vel rendel-
kezô országok a világ legerôsebb gazdaságai. Az egy fôre jutó GDP-t az országok 
fejlettségének, gazdagságának megítéléséhez használják.
@ Nézz utána, hogy melyek a legnagyobb GDP-jû és egy fôre jutó GDP-jû országok! 
Hol áll Magyarország ezekben a rangsorokban?

Orvosi rendelôben • Érdeklôdj, vagy nézz 
utána, mi a feltétele annak, hogy valaki igény-
be vehesse az ingyenes orvosi ellátást Magyar-
országon! 

Importáruk egy szupermarketben 

A gazdasági szereplôk kapcsolatai

A gazdasági tevékenységeken keresztül a gazdasági szereplôk kapcso-
latba kerülnek egymással, ezzel mozgatják a gazdaságot és növelik az 
ország gazdagságát. A gazdasági körforgás során kerül a termeléshez 
szükséges tôke és munkaerô a vállalkozásokhoz, majd a létrehozott áruk 
és szolgáltatások a háztartásokhoz. Az állam által kivetett adók és az 
állami támogatások is befolyásolják a termelést és a fogyasztást, a pénz-
ügyi közvetítôk pedig a megtakarításokból hiteleket nyújtanak, ezzel se-
gítve a gazdasági fejlôdést. 

Az országon belül tevékenykedô gazdasági szereplôk azonban nem-
csak belföldi, hanem külföldi vállalkozásokkal, bankokkal stb. is kapcso-
latba kerülhetnek. A külfölddel való kapcsolatok közül kiemelendô az 
export (kivitel) és az import (behozatal): ennek során termékek és szolgál-
tatások cserélnek gazdát az országok között. 5  

• Milyen módokon kerülhetnek kapcsolatba a háztartások külföldi gazda-
sági szereplôkkel?

A gazdasági körforgás

            Összefoglaló kérdések A gazdaság szereplôi

1.   Mit nevezünk gazdasági tevékenység-
nek?

2.  Magyarázd meg a piacgazdaság fo-
galmát!

3.  Milyen kapcsolatok kötik össze a 
vállalkozásokat és a háztartásokat? 
Mondj példákat is!

4.  Milyen szerepeket tölt be az állam a 
mai gazdaságban?

5.  Foglald össze, hogy a háztartások mi-
lyen gazdasági kapcsolatokat alakíta-
nak ki a többi gazdasági szereplôvel!

Gazdasági tevékenységek: termelés, fogyasztás, csere stb.
Gazdasági szereplôk: 

– háztartások; 
– vállalkozások;
– pénzintézetek és pénzügyi közvetítôk; 
– állam;
– külföld.

Gazdasági körforgás → gazdasági fejlôdés.

HÁZTARTÁSOK PÉNZINTÉZETEK VÁLLALKOZÁSOK

termékek, munkabér, kamat

ÁLLAM

támogatások

megtakarítások

megtakarítások

megtakarítások

adó

hitelek

adó

hitelek

hitelek

támogatások

munka, tôke, termékek ára
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A cserekereskedelem nehézségei

39.  Pénz, infl áció, árfolyam
Az arany olyan a pénzek közt, mint a tudós: 

minden nyelven beszél. 
(Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák)

• Értelmezd az idézetet! Mire utalhat az, hogy az arany „minden nyelven 
beszél”?
• Szerinted pénz ma az arany? Érvelj a véleményed mellett!

Mi is a pénz?

Mindennapi életünkben a pénz fontos szerepet tölt be, hiszen a mai 
gazdálkodás szinte elképzelhetetlen nélküle: ezzel fi zetünk az üzletben, 
általában ebben érkezik a felnôttek fi zetése, és ezt tesszük félre, amikor ta-
karékoskodunk. Használunk „látható” pénzt (bankjegyeket és érméket), 
a bankkártyás vásárláskor pedig „láthatatlan” pénzzel, azaz számlapénz-
zel* fi zetünk.

Már az ókori civilizációk is ismerték a pénzt, bár ezek formája sokban 
különbözött a mai bankjegyektôl. Általában a nemesfémek vagy más, ér-
tékkel bíró tárgyak formájában jelent meg: használtak pénzként kagyló-
kat, bronzkéseket vagy kávébabot is. 1  

@ Nézz utána! Mikor és hol használták pénzként ezeket az árukat? 
• Keress példákat furcsa, szokatlan pénzekre! 

1  A sót több kontinensen is használták pénzként, általában tömbök formájában. 
Kiemelten fontos árucikknek számított, hiszen az élelem tartósításának egyik fô 
eszköze volt. Az uralkodók gyakran kizárólagosan maguknak tartották fenn a sóval 
való kereskedés jogát (monopólium).
• Mikor találkoztunk a magyar történelem során a sókereskedelemmel? Milyen uralko-
dói döntések kapcsolódtak ehhez az áruhoz?

2  A cserekereskedelem nagyon bonyolult 
volt: ha valaki egy tehenet 10 tojásra és egy 
ekére akart cserélni, akkor találnia kellett 
valakit, aki pont ezeket az árukért szeretett 
volna egy tehenet – ez gyakran szinte lehe-
tetlen volt! A pénz megjelenésével a csere 
sokkal könnyebbé vált, hiszen az általánosan 
elfogadott pénz bármilyen termékre cserél-
hetô lett.

Pénzként használt sótömb. A képen látható 
sótömb Etiópiából származik, ahol a XIX. szá-
zad végén még használták azt fizetésre!

Vásárlás ma • Idézd fel, hogy ezen a héten 
mikor használtál pénzt! Milyen gazdasági tevé-
kenységeket végeztél pénz segítségével? Gondolj 
vissza az elôzô fejezetben tanultakra!

Vannak a pénznek olyan alapvetô feladatai, amelyek az évezredek 
során nem változtak. Ilyen például az, hogy a pénz segíti a csere 
lebonyolítását: az eladók és a vevôk számára nagy szabadsá-
got teremt, hogy áruikat és szolgáltatásaikat pénzért tudják 
eladni és megvenni, tehát nem közvetlenül cserélik el azo-
kat. 2   A pénz értékmérô is: a különbözô termékek értékét 
könnyen összehasonlíthatóvá teszi az, ha pénzben fejezzük ki 
árukat. Emellett hasznos tartalékképzésre és értékmegôrzésre is: a 
vagyonunk* egy része gyakran pénzben halmozódik fel (ezt nevezik a 
pénz „kincsképzô” funkciójának). 

• Te miket szoktál tartalékolni? Van olyan „vagyonod”, amit késôbb akarsz 
elkölteni vagy elhasználni?

Ezeknek a feladatoknak az ellátásához azonban a pénznek bizonyos 
tulajdonságokkal kell rendelkeznie: legyen alkalmas kis és nagy kifi zeté-
sekre is; hasznos, ha könnyen szállítható (így egyszerûen tud gazdát cse-
rélni); és természetesen tartósnak kell lennie, hiszen más esetben nem 
tudná ellátni értékmegôrzô funkcióját. 

• Vizsgáld meg, hogy a sótömbök mennyire felelnek meg a pénzzel szemben 
támasztott elvárásoknak!
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A pénz formái

A legkorábbi pénzek árupénzek voltak: a cserekereskedelem során kiala-
kult egy kiemelt áru, amely megfelelt az elôbb megismert tulajdonságok-
nak, és csereeszközzé vált. Ezek az áruk gyakran a nemesfémek voltak, 
hiszen ezek kis mennyiségben is értékesek és nem romlandóak (tartó-
sak). A nemesfémeket késôbb meghatározott mennyiségû egységekre 
bontották: ez lett a vert pénz alapja. A pénzérméknek már egységes volt 
a mérete és a súlya, s általában a nemesfémtartalma is (bár a pénzrontás 
ezt befolyásolhatta). 3  

• Mit jelent a pénzrontás? Hol találkoztál korábban ezzel a jelenséggel?

A nemesfém pénzek hosszú távú használatához azonban szükség 
volt a bányászat teljesítményének növekedésére: a gazdaság fejlôdésével 
egyre több nemesfémre volt szükség az egyre bôvülô árucsere lebonyo-
lításához. Mivel a természetben található nemesérckincs nem tudta biz-
tosítani az utánpótlást, a gazdasági szereplôk pénzhelyettesítôket kezdtek 
alkalmazni, azaz olyan dokumentumokat, amelyeket bizonyos feltételek 
mellett nemesfém pénzre lehetett váltani. A bankok által kibocsátott 

ilyen pénzhelyettesítôket nevezzük bankjegyeknek. Ebben az esetben 
a bankok vállaltak garanciát arra, hogy szükség esetén nemesfém 

pénzre váltják a kiadott papírpénzt. Ezeknek a bankjegyeknek 
az értékét az adta, hogy elvileg átválthatóak voltak nemes-
fémre – azaz volt arany- vagy ezüstfedezetük. 

• Miért lehetett fontos a korai papírpénzek értékének megítélé-
sekor a nemesfémfedezet? Mi történt volna, ha hirtelen megszün-

tetik a nemesfémre átválthatóságot?

A mai papírpénzeknek már 
nincs nemesfémfedezete, ennek ellené-
re a gazdaság szereplôi elfogadják azt 
értékmérônek és csereeszköznek (hogy 
miért, arról az árfolyamról szóló résznél 
lesz szó). Emellett megjelent a számla-
pénz is: a bankbetétben tartott vagyon 
nagy része mögött nem áll készpénz 
(bankjegyek és érmék), ennek ellenére 
lehet vele fi zetni, például bankkártya* 
segítségével.

3  A vert pénzek hitelességét egyedi mintá-
zatuk is biztosította. Mivel a pénzverdéket 
gondosan ôrizték, a jól felismerhetô ábrák 
garantálták az érme értékét. Az uralkodók 
gyakran használták helyi istenségek és álla-
tok képét, de az sem volt ritka, hogy a saját 
arcképüket tették a pénzre!
• Nézz utána, milyen képek láthatóak a ma-
gyar érméken! Miért kerülhettek oda? 

a bankok
pénzre

tetik

A

Julius Caesar által vert aranypénz, melynek 
egyik oldalán a diktátor arcképe látható

A pénz fejlôdése

I. (Szent) István ezüstdénárja, amely az elsô 
ismert magyar érme. Egyik oldalán egy lán-
dzsát tartó kéz látható és a „király lándzsája” 
felirat olvasható latinul, a másik oldalán egy 
templom és a „király városa” felirat •Érdek-
lôdj, nézz utána, hogy István korában mit lehe-
tett venni egy ezüstdénárért!

A magyar uralkodók közül Mária Terézia volt 
az, aki elôször bocsátott ki papírpénzt (1762). 
Ennek oka az volt, hogy fedeznie kellett a hábo-
rúk költségeit, és a kincstárban levô nemesfém 
pénz kevés volt hozzá. A háborúk után ezeket 
a bankjegyeket kivonták a forgalomból. Késôbb 
Mária Terézia fia, II. József már olyan bankókat 
hozott forgalomba, amelyeket ezüstpénzre le-
hetett váltani •Nézz utána, milyen háborúkat 
vívtak az említett uralkodók! 

@ Nézz utána vagy érdeklôdj! Mely in-
tézmény bocsátja ki ma Magyarorszá-
gon a pénzt? Hányféle érme és bank-
jegy van forgalomban? 
• Mely történelmi személyiségek arc-
képével találkozhatunk a mai magyar 
papírpénzeken? Miért éppen ôk kerültek 
a bankjegyekre? Egyetértesz azzal, hogy 
ôk szerepeljenek, vagy lenne más ötle-
ted?

árupénz vert nemesfém pénz papírpénz 
aranyfedezettel

papírpénz 
aranyfedezet nélkül 

számlapénz 
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Az infl áció

Mindannyian tapasztaljuk, hogy a pénz értéke változó: másra elég ma 
tízezer forint, mint korábban (pl. öt vagy tíz évvel ezelôtt). Természe-
tesen egyes termékek ára is változhat, de ha tartós, általános áremelke-
dés jellemzô, akkor infl ációról, vagyis pénzromlásról beszélünk. Ilyen-
kor ugyan azért az áruért egyre több pénzt kell adni, azaz a pénz értéke 
csökken. Az infl áció mértékét általában éves szinten, százalékos formá-
ban adják meg. 4  

@ Nézz utána, hogy milyen mértékû volt az elôzô évben az infl áció Ma-
gyarországon! 

Az infl áció okai sokrétûek lehetnek. Áremelkedést okozhat az, ha 
hirtelen csökken a termelés (mivel kevesebb áru van, az eladók többet is 
kérhetnek érte), vagy ha a vásárlóknak hirtelen megnô a jövedelme. Pénz-
romlást idézhet elô az is, ha hirtelen megemelkedik a felhasználható pénz-
mennyiség – a forgalomban levô pénz növelésérôl vagy csökkentésérôl az 
állam dönt.

• Mit gondolsz, hogyan hatnának az infl ációra az alábbi események?
–  Új kôolaj- és földgázlelôhelyek felfedezése miatt nagymértékben csökken a 

benzin és a gáz ára.
–  Növekszik a dolgozóknak kifi zetésre kerülô minimális bér, és ennek hatá-

sára általánosan nônek a fi zetések.
–  A hideg és esôs nyár miatt a mezôgazdaságnak nagyon rossz éve volt 

egész Európában, jelentôsen csökken a megtermelt élelem és nyersanyag.

A nagymértékû infl áció káros a gazdaság számára, hiszen a pénz nem 
tudja ellátni feladatait – ilyenkor akár a cserekereskedelem is visszaállhat. 
A kismértékû azonban hasznos, hiszen a gazdasági szereplôket vásárlásra 
ösztönzi – hamarabb megvesznek egy terméket, ha tudják, hogy késôbb 
többe fog kerülni. Ez gyorsítja a gazdasági körforgást, és ezzel növeli a jólétet. 

• Mit gondolsz, mi történne egy gazdaságban, ha negatív lenne az infl áció? 
Ezt az állapotot defl ációnak nevezzük, és a pénz vásárlóértékének növeke-
désével írható le.

Az infl áció azonban nem érint mindenkit egyformán: nem járnak rosz-
szul azok a vállalkozók, akik emelni tudják termékeik árát; viszont azok, 
akiknek fi zetése nem követi az infl ációt, rosszabb helyzetbe kerülhetnek. 

• Próbáld meg meghatározni, hogy az elôzô fejezetben megismert gazdasági 
szereplôk közül melyeket érinti negatívan az infl áció! Milyen szempontokat 
vettél fi gyelembe?

4  2008-ig Magyarország volt a napi infl áció 
csúcstartója: 1946. július 10-én több mint 
348%-os pénzromlás következett be. Ez azt 
jelentette, hogy egy nap leforgása alatt az 
árak átlagosan négy és félszeresükre nôttek. 
Ez annyira szétzilálta a gazdasági kapcsola-
tokat, hogy megint áttértek a cserekereske-
delemre: nem volt értelme pénzt elfogadni, 
ha néhány nap múlva az értéke a töredékére 
csökkent.
• Milyen okok vezettek ehhez az óriási mér-
tékû pénzromláshoz? (7. lecke.)
• Hogyan vetettek véget az infl ációnak? 
@ Keresd meg Tabi László „Tájékoztató a 
zsír áráról” címû rövid írását vagy annak 
elôadását az interneten! Hogyan érzékelteti 
a gyorsuló infl ációt a humoros szöveg?

A legnagyobb címletû magyar bankjegy, a 
százmillió billpengô • Nézz utána, hogyan 
lehetne számmal leírni a bankjegy értékét!

Infláció Magyarországon (1989–2013)

• Hogyan változott az infl áció mérté-
ke az utóbbi évtizedekben Magyaror-
szágon? Melyik években volt különösen 
magas? Mi lehet ennek az oka?
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A valutaárfolyam

A bankjegyek és fémpénzek fajtái országonként mások, vagyis 
egyes országokban más-más fi zetôeszközt használnak. Ma-
gyarországon ez a forint (rövidítve Ft vagy HUF), az Amerikai 
Egyesült Államokban a dollár ($ vagy USD), Nagy-Britanniában 
pedig az angol font (£ vagy GBP). 5   Általában az adott or-
szágban a hazai fi zetôeszközzel lehet fi zetni, a valutákat (azaz 

más országok pénznemét) elôbb át kell váltani. Az átváltást az 
árfolyam határozza meg, azaz a valuták egymáshoz viszonyított 

értéke. A valutaárfolyam megmutatja, hogy mennyit kell adni egy or-
szág fi zetôeszközébôl egy másik valutáért. 6  

• Számold ki! Hány forin-
tért vehetsz ma 100 eurót és 
50 angol fontot? Körülbelül 
mennyivel kapsz kevesebbet 
értük, ha visszaváltod forint-
ra?
• Hány forintért kellene eu-
rót vásárolnod, ha Bécsbe ké-
szülsz és egy 31 € árú sport-
cipôt szeretnél megvásárolni? 

Az árfolyamok azonban 
nem állandóak, az árakhoz 
hasonlóan változhatnak. A 
magas infl áció például álta-
lában a valuta leértékelôdé-
séhez vezet – azaz a többi 
valutáért többet kell adni 
belôle. Mivel a mai pénzne-
mek fedezete az adott or-
szág gazdasági teljesítménye 
(alapvetôen az ott termelt 
árukat és szolgáltatásokat 
lehet megvenni belôle), a 
gazdasági növekedés mértéke 
is befolyásolja az árfolyamot.

@ Nézz utána, hogyan változott az utóbbi évben az euró árfolyama! 
Hány forint különbség volt a legmagasabb és a legalacsonyabb árfolyam 
között?

5  Különleges valuta az euró (€ vagy EUR), 
hiszen ezt több ország hivatalos fi zetôesz-
közeként vezették be. 2002-ben készpénz 
formában is megjelent, és több olyan nagy 
múltú valutát váltott fel, mint a német már-
ka vagy a francia frank. Ma 19 EU-tagország 
hivatalos fi zetôeszköze, ami több mint 337 
millió embert jelent. 
• Mely EU-tagállamok nem vezették be az 
eurót? Használd a történelmi atlaszt! 
• Milyen elônyei és hátrányai lehetnek az 
euró bevezetésének? 

6  A valutaárfolyamok meghatározásakor a 
pénzváltók különbséget tesznek vételi és el-
adási árfolyam között, az elôbbi azt mutatja 
meg, hogy egységnyi külföldi fi zetôeszközért 
hány forintot adnak, utóbbi pedig azt, hogy 
hány forintot kell fi zetnünk érte, ha vennénk 
belôle. Az eladási árfolyam mindig magasabb 
– a két árfolyam különbségébôl származik a 
pénzváltó haszna.

Az ír egyeurós érme. Az Európai Unió közös 
valutáján megjelenhetnek a pénzt kibocsátó 
nemzetek saját jelképei

Valutaváltó • Olvasd le a képrôl, van-e különbség 
egy adott valuta eladási (selling) és vételi (buying) 
ára között! Melyik a magasabb? 

A bankjegyek és fémpénzek fajtái országonként mások, vagyis 
egyes országokban más-más fi zetôeszközt használnak. Ma-

más
árfolyam

értéke

            Összefoglaló kérdések Pénz, infláció, árfolyam

1.   Miért hasznos, ha egy gazdaságban 
pénzt használnak?

2.  Milyen formái voltak a pénznek a tör-
ténelem során? Melyek jellemzôek ma 
Magyarországon ezek közül?

3.  Milyen okai és következményei van-
nak az inflációnak?

4.  Magyarázd meg a valutaárfolyam fo-
galmát!

A pénz funkciói és jellemzôi.
A pénz formái:

– árupénz/nemesfém pénz; 
– nemesfémfedezetû papírpénz; 
– nemesfémfedezet nélküli papírpénz; 
– számlapénz.

Infláció (pénzromlás) → hatásai a gazdaságra.
A valuták (külföldi pénznemek) árát az árfolyam határozza meg.
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Bankfiókban • Mit gondolsz, milyen ügy in-
tézése miatt érkezhettek a bankba a következô 
személyek: 
–  Erzsi és Ferenc: fiatal pár, éppen az esküvôjü-

ket tervezik.
– Károly bácsi: nyugdíj elôtt álló nagypapa.
– Kriszti: egyetemista, akinek a szülôvárosából 
Budapestre kell költöznie. 
@ Nézd meg egy bank honlapját! Milyen pénz-
ügyi szolgáltatásokat kínálnak az ügyfeleiknek?

Banki hirdetés • Kérdezz utána, hogy a te csa-
ládod rendelkezik-e bankbetéttel vagy hitellel!

A bankok mûködése

40.  Pénzügyeink
„Kölcsönt ne végy, ne adj: mert a hitel

Elveszti önmagát, el a barátot;
Viszont, adósság a gazdálkodás

Hegyét tompítja.”
(William Shakespeare: Hamlet)

• Értelmezd az idézetet! Milyen következményei lehetnek a kölcsön felvéte-
lének a szöveg szerint? És a kölcsön nyújtásának? 

Bankok a gazdaságban

Amikor pénzzel gazdálkodunk (azaz pénzügyekkel foglalkozunk), gyak-
ran vesszük igénybe pénzügyi közvetítôk segítségét. Ezek olyan vállalko-
zások, amelyek alapvetôen azok között áramoltatják a pénzt, akik éppen 
megtakarítanak (tehát nem költik el a rendelkezésre álló jövedelmüket) 
és akik többet költenének, mint amennyijük jelenleg van (mert lakást 
vennének, bôvítenék a vállalkozásukat stb.). 

• Jártál már bankban? Idézd fel, hogy milyen ügyeket intéztetek!
• Mikor jelentek meg Európában a bankok? Nézz utána a hatodikos tan-
könyvben (11. lecke)! 

A pénzügyi közvetítôk között fontos szerepet töltenek be a bankok, 
amelyeknek egyik fô feladata, hogy gyûjtik a megtakarításokat, amelyeket 
bankbetét formájában ôriznek. A bank ügyfelei így nagyobb biztonság-
ban tudhatják a pénzüket, mintha otthon vagy a cégüknél tartanák. Más-
részt a bank a betéteseinek kamatot fi zet, különösen ha azok hosszabb 
távra teszik be a pénzüket és vállalják, hogy nem vesznek ki belôle egy 
meghatározott ideig – ezt nevezzük lekötött betétnek. 

• Számold ki! A hat hónapra lekötött, évi 5%-os kamatot nyújtó 100 000 Ft-os 
betét mennyit fog érni hat hónap múlva, ha a hatodik hónap végén számol-
ják a kamatot (az éves kamat fele)? Növeli vagy csökkenti a befektetés érté-
két, ha a kapott kamat után adózni kell? Hogyan befolyásolja a befektetés 
értékét az infl áció?

A pénzintézetek a náluk tartott pénzt nem egyszerûen megôrzik (hi-
szen így kamatot sem tudnának fi zetni utána), hanem nagy részüket 
továbbadják hitel formájában az azt igénylôknek. A hitel olyan pénzösz-
szeget jelent, amit a bank ad kölcsön az ügyfeleinek, és a hitelfelvevôk 
meghatározott idôben kell, hogy visszafi zessék azt kamatokkal terhelve. 
1   A betéti kamat és a hitelkamat közti különbségbôl a banknak haszna 
származik. 

1  A hitelek fajtái. A bankok sokféle hitelt 
kínálnak a vállalkozásoknak és a háztartások-
nak. Léteznek rövid és hosszú lejáratú hite-
lek: az elôbbiek esetében néhány hónapos 
pénzkölcsönrôl van szó, az utóbbiaknál több 
évtized is lehet a törlesztés (ilyenek például 
a lakáshitelek). Vannak meghatározott célra 
(pl. autóvásárlásra) felvehetô hitelek, és sza-
bad felhasználásúak. Néhány elterjedt lakos-
sági hitelfajta:

Hitelkártya: speciális, bankkártyához kap-
csolódó hitelfajta, amely általában 1 millió Ft 
alatti összeg felhasználását teszi lehetôvé. 
Ha a megadott határidôn belül (ami általában 
45 nap) nem törlesztik a felhasznált össze-
get, nagyon magas kamata van!

Áruhitel: drágább termékek, például okos-
telefon vagy háztartási gépek megvásárlása-
kor felhasználható hitel.

Gépjármûhitel: autóvásárlásra fordítható, 
1–7 év alatt törlesztendô hitel.

Lakáshitel: a legnagyobb összegû és leg-
hosszabb lejáratú hitel, ami lakásvásárlásra 
vagy -felújításra használható.
•  Melyik hitelt lenne érdemesebb felvenni, ha 
500 000 Ft-ra lenne szükséged egy évre?
a) Éves futamidejû, 8%-os kamatú, az év vé-
gén egy összegben törlesztendô hitel.
b) Éves futamidejû hitel, ahol az év végén 
545 000 Ft-ot kell visszafi zetni.

megtakarítók hitelt igénylôk

betéti kamat hitelkamat
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Bankszámlák és bankkártyák

A pénzintézeteknél tartott pénzt a bank nyilvántartja – ezt az elszámo-
lást nevezzük bankszámlának. Ennek egyik típusa a folyószámla, amely 
a legkönnyebb hozzáférést biztosítja a számlán elhelyezett összeghez: 
bármikor ki lehet róla venni pénzt, és átutalással számlát is lehet ebbôl 
befi zetni. Gyakran ide érkezik a számlatulajdonosok fi zetése és más be-
vételei. A felhasználható összeget az egyenleg határozza meg: a számlára 
beérkezô és az onnan kivett pénz különbségével rendelkezhetünk, azaz 
egyenleg = bevételek – kiadások. 2  

A folyószámlán levô összeghez való hozzáférést segítik a bankkár-
tyák: ezekkel lehetôség van bankautomatából készpénzt felvenni, és ma 
már a legtöbb üzletben fi zetni is lehet velük. 3   További elônyük, hogy 
többségük külföldön is használható, így nem kell a pénzváltással veszôdni, 
és a valuta átváltási árfolyama is kedvezô. 

2  Kiss Benedek bankszámlája.
Mit gondolsz, az alábbi tételek közül melyik 
lehet bevétel, és melyik kiadás egy lakossági 
folyószámlán? Milyen lesz a hó végi egyen-
leg, ha a kezdô egyenleg 198 000 Ft volt?
– Áruhitel-törlesztés: 20 000 Ft
– Munkabér: 175 000 Ft
–  Bevásárlás egy szupermarketben: 15 000 Ft, 

18 000 Ft
– Villanyszámla: 5500 Ft
– Telefonszámla befi zetése: 5400 Ft
–  Átutalás Kiss Jánosnak (pénz küldése egy 

másik számlára): 20 000 Ft
– Készpénzfelvétel: 30 000 Ft és 40 000 Ft
– Internetes vásárlás: 15 000 Ft

3  A bankkártyát internetes vásárlásra is le-
het használni, itt csak a bankkártyán szerep-
lô adatokat kell megadni. Éppen ezért fontos 
ügyelni az adatokra: a kártyát csak a lehetô 
legrövidebb idôre adjuk ki a kezünkbôl, és ne 
adjuk meg az adatait megbízhatatlan web-
oldalakon! 

kártyaszám

ELÔOLDAL HÁTOLDAL

aláírási sáv

a kártyát kibocsátó bank azonosítója

ingatlan befektetési jegy

kockázat

nyereség vagy veszteség mértéke

részvény

lekötött bankbetét

államkötvény

mágnescsík

hónap/év a kártya lejáratának dátuma

internetes fizetésnél 
használt háromjegyû 

azonosító
kártyabirtokos neve

Egy bankkártya elôlapja és hátoldala

A különbözô befektetések kockázata és haszna • Állapítsd meg az ábra alapján, hogy 
mi az összefüggés a kockázat és a haszon között!

Befektetések

Akinek komolyabb megtakarítása van, elgondolkodhat annak befektetésén. 
Aki befektet, az olyan módon helyezi el a pénzét, hogy az késôbb, amikor 
elköltené, többet érjen. A befektetések között vannak olyanok, amelyek 
magasabb hasznot (hozamot) ígérnek, de általában elmondható, hogy 
ezek kockázatosabbak is – nagyobb az esélye annak, hogy a befektetô vé-
gül nem keres, hanem veszít az üzleten. Általános szabályként elmond-
ható, hogy hasznos a befektetéseket megosztani, azaz egyszerre többféle 
módon elhelyezni a megtakarításokat. Így elkerülhetô az, hogy egy rossz 
döntés (rossz befektetés) miatt elússzon a hosszú idô alatt összegyûj-
tött pénz.

• Nézz utána az alábbi fogalmaknak: 
ATM, bankszámlaszám, internetbank!
@ Nézz utána vagy érdeklôdj! Neked 
lehetne már bankszámlád és bankkár-
tyád? Milyen elônye lenne számodra? 
Milyen kiadásokkal járna?
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• A befektetések választásánál fontos, hogy ki mennyire kockázatvállaló. 
Te inkább egy biztos, de kisebb hasznú befektetést, vagy egy kockázatosabb, 
elképzelhetô, hogy nagy nyereséggel (de nem lehetetlen, hogy veszteséggel) 
járó befektetést választanál?

A kevésbé kockázatos befektetések közé tartozik például a lekötött 
bankbetét, az ingatlan (lakás vagy telek) és a kötvény*, amelyet megbíz-
ható vállalat* vagy állami szerv bocsát ki. Egy kötvény megvásárlásával 
pénzt adunk kölcsön a kötvény kibocsátójának, amit annak lejáratakor elô-
re meghatározott kamattal növelve kapunk vissza. Az állam gyakran bo-
csát ki államkötvényt – ezek az állampapírok az egyik legbiztonságosabb 
befektetési lehetôséget jelentik. 

• Mi lehet az oka annak, hogy az állampapír biztonságos befektetésnek számít?

Kockázatos befektetés a 
részvény, aminek nincs elô-
re meghatározott haszna. A 
részvény megvásárlásával tu-
lajdonrészt szerzünk egy cég-
ben (részvénytársaságban), 
bár ez általában annyira kicsi, 
hogy a vállalkozás döntéseit 
nem befolyásolhatjuk. A nye-
reséges részvénytársaságok 
úgy dönthetnek, hogy az év 
végén a nyereségüket feloszt-
ják a részvénytulajdonosaik 
között (osztalékot fi zetnek). 
Mivel a részvényeknek a va-
lutákhoz hasonlóan van ár-
folyama, ha a cég jól teljesít, 
akkor a részvények értéke nô, ha pedig veszteséges, akkor értékük csök-
ken. A befektetésünk értékét tehát alapvetôen a részvénytársaság sikere 
befolyásolja. 4   

Pénzünket befektethetjük úgy is, hogy befektetési jegyet vásárolunk. 
Ilyenkor egy befektetési alapban leszünk tulajdonosok, ami azért hasznos, 
mert így az alap által, szakemberek segítségével vásárolt részvények, köt-
vények vagy ingatlanok hasznából részesülhetünk, ez pedig csökkenti a 
kockázatot. 5  

• Kérdezz utána, hogy vannak-e befektetései a családodnak, és hogy mi 
alapján döntötték el, hogy mit kezdjenek a megtakarításaikkal! 
@ Ezen a weboldalon többet is megtudhatsz a befektetésekrôl: http://
www.sulinet.hu/beniani/beniani.php?pid=api_tobbet_akarok_tudni

4   Az értéktôzsde. Ez a helye a részvényekkel 
és a nemesfémekkel való kereskedésnek, ahol 
ezek ára (azaz az árfolyam) kialakul, annak 
függvényében, hogy hányan adnának el vagy 
vennének belôle. Így a részvényben tartott 
befektetés értéke napról napra változik. 
A befektetôk gondosan elemzik a részvény-
társaságokkal kapcsolatos információkat, és 
ezek alapján döntenek a részvényekkel való 
kereskedésrôl. A profi ton kívül fi gyelembe 
veszik az adott iparág helyzetét – egy ruhá-
kat gyártó cég esetében például azt, hogy a 
lakosság átlagosan többet vagy kevesebbet 
költ-e ruházkodásra. Az sem mindegy, hogy 

a vállalkozásnak otthont adó 
országban várnak-e gazdasági 
növekedést; ha igen, az általá-
ban növeli a részvényárfolya-
mokat.
• Milyen magyarországi rész-
vénytársaságokat ismersz?  
@ Nézz utána a magyar érték-
tôzsdének! Hol van a székhe-
lye? Milyen részvényeket adnak 
és vesznek ott?

5  A befektetési alapok. Ezek a pénzügyi vál-
lalkozások több megtakarító befektetéseit 
közösen kezelik. Az itt dolgozó szakembe-
rek döntenek az alapban összegyûlt pénz 
felhasználásáról: ingatlanokat, részvényeket 
vagy kötvényeket vásárolnak belôle. Az alap 
befektetési jegyeket bocsát ki, ezek megvá-
sárlásával szerezhetô benne részesedés. 
@ Nézd meg az alábbi képregényt: http://
www.sulinet.hu/beniani/beniani.php?pid=-
ba_kezdolap! Gyûjts érveket a befektetési 
jegy vásárlása mellett! Milyen érvek szólhat-
nak ellene? 

Részvények • Idézd fel, hogy mit tanultál koráb-
ban a részvénytársaságokról!

Összefoglaló kérdésekPénzügyeink

1.   Miért fontosak a bankok a gazdasági 
életben?

2.  Ki és miért fizet kamatot a bankügyle-
tek során?

3.  Miért hasznos a háztartások számá-
ra, ha rendelkeznek bankszámlával és 
bankkártyával?

4.  Milyen összefüggés van a befektetések 
várható haszna és kockázata között?

5.  Milyen módokon hajthat hasznot egy 
részvény a tulajdonosának? Miért szá-
mít kockázatos befektetésnek?

Bankok: pénzügyi közvetítôk.
Banki mûveletek: 

– betétgyûjtés; 
– számlavezetés; 
– bankkártyákhoz kapcsolódó szolgáltatások;
– hitelezés.

Megtakarítás → befektetés:
– lekötött betét; 
– kötvény; 
– befektetési jegy;
– részvény.
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41.  A családi költségvetés
„Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér.” (Közmondás)

• Értelmezd a mondást! Mit gondolsz, mi lehet a következménye annak, ha 
valaki „továbbnyújtózkodik”?

Költségvetés: bevételek és kiadások

A gazdasági szereplôkrôl szóló fejezetben már megismerkedtünk a ház-
tartás fogalmával: az együtt lakó, jövedelmeiket közösen felhasználó, 
egymáshoz általában rokoni szálakkal kötôdô emberek közössége, amely 
a gazdaság egyik alapegysége. A háztartások (általában együtt élô család-
tagok) gazdasági kapcsolatot alakítanak ki más szereplôkkel: árukat vásá-
rolnak, munkát vállalnak, hitelekkel és részvényekkel rendelkezhetnek, 
nyugdíjat vagy ösztöndíjat kaphatnak.

• Mely gazdasági szereplôkkel kerülnek kapcsolatba a háztartások a fent 
említett esetekben? Az ábra segíthet! 

1  A bevételek és kiadások összegét nem-
csak a háztartások, hanem a vállalkozások, 
egyes projektek és az állam esetében is meg-
állapítják. 

Az állami költségvetésben a legfontosabb 
bevételeket a háztartások és a vállalkozások 
által befi zetett adók jelentik (például az szja, 
az áfa és a nyereségadó), és ezek a szereplôk 
az egészségügy és a nyugdíjrendszer fenn-
tartásához is hozzájárulnak. 

A kiadási oldalon többek között a szo-
ciális ellátások, az egészségügy, az oktatás, 
a hadsereg és a rendôrség költségei állnak. 
Emellett az állam által például államkötvé-
nyek kibocsátásával felvett hitelek kamatai is 
idetartoznak.

A következô évi központi (az állami és a 
kormány által felügyelt intézményekre vo-
natkozó) költségvetést törvény formájában 
az országgyûlés hagyja jóvá.
•  Milyen fontos állami kiadásokról és bevé-
telekrôl hallottál már? Próbálj olyan konkrét 
példákat hozni, amelyek téged is érintenek!
•  Idézd fel, hogy mit tanultál Hunyadi Má-
tyás költségvetésérôl! Hogyan változtatta meg 
az állami bevételek és kiadások rendszerét? Mi 
lett ennek a következménye?
•  Milyen idôszakokban nôtt nagymértékben 
a magyar államadósság? Milyen következmé-
nyei lettek ennek?
@ Nézz utána, hogy a tavalyi állami költ-
ségvetésnek hiánya vagy többlete volt-e!

A benyújtás elôtt álló költségvetési törvény-
javaslat

(rendszeres vagy alkalmi) (rendszeres vagy alkalmi)> többlet
< hiány

bevételek egyenleg kiadások

bankok megtakarítások,

hitelek kamata

hitelek,betétek kamata

adók

tám
ogat

áso
k

munkabér,
termékek

munka,
termékek ára

állam

vállalkozások

háztartások

A családok (háztartások) munkájukkal és egyéb tevékenységeikkel 
bevételeket szereznek, amelyek elkölthetô jövedelmet jelentenek. Ezek-
bôl olyan árukat és szolgáltatásokat vásárolhatnak, amelyek fedezik a 
szükségleteiket és pénzkiadással járnak. Az egy idôszakra vonatkozó 
bevételeket és a kiadásokat összefoglalva kapjuk a család költségve-
tését. Ez a számadás mutathat többletet (ilyenkor a bevételek felülmúlják 
a kiadásokat), vagy hiányt (ha a kiadások meghaladták a bevételeket). 1  

Általában havi és éves költségvetések készülnek, de a leghasznosabb 
folyamatosan vezetni a kiadások és bevételek listáját, amelyek között van-
nak rendszeresek és alkalmiak: az elôbbire lehet példa a minden hónap 
elején érkezô munkabér (rendszeres bevétel), az utóbbira pedig az, ha 
hirtelen pótolni kell az elromlott mosógépet (alkalmi kiadás). 

A háztartások gazdasági kapcsolatai

A családi költségvetés szerkezete •Bevétel vagy kiadás? Sorold be a következô példákat! 
egyetemi ösztöndíj, gépkocsihitel törlesztése, iskolai menza befizetése, füzetek vásárlása 
iskolakezdéskor, szállodai szoba ára egy hétre Horvátországban, lekötött betét kamata, 
a nyári munkáért kapott bér

A család költségvetése
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A család bevételei

A családi költségvetés bevételi oldalán a legtöbb esetben a munkával 
szerzett jövedelmek vannak túlsúlyban. Ennek legfontosabb formája a 
munkabér, amelyet a munkaadók fi zetnek dolgozóiknak. 2   Idetartozik a 
nyugdíj is, amit általában az idôsek kapnak a korábbi bérük és munkával 
töltött éveik alapján. Nem rendszeres, munkából származó jövedelmet 
jelenthet valamilyen idôszakos munka elvállalása. 

A nem munkával szerzett jövedelmek közé tartoznak például a tu-
lajdonból származó jövedelmek. Ezek a bevételek valamilyen vagyontárgy 
hasznából származnak. Ilyen egy lekötött betét után kapott kamat, vagy 
egy lakás kiadásából származó bérleti díj. 

• Mondj példát olyan egyéb vagyontárgyra, amelybôl jövedelem származ-
hat!

A bevételekhez tartoznak még a társadalmi juttatások: azok az állam 
által nyújtott összegek, amelyek a háztartások életszínvonalát növelik. 
Általában a nehéz anyagi helyzetûek részesülnek ilyen összegekbôl: pél-
dául azok, akik kisgyermeket nevelnek vagy éppen nincs munkájuk. 3   
Emellett rendkívüli bevételt jelenthet valamilyen nyeremény vagy örök-
ség is.

• Te mit kezdenél egy komolyabb rendkívüli bevétellel? Inkább félretennéd, 
vagy elköltenéd valamire? 

2  A nettó és a bruttó munkabér. A bért kapó 
dolgozók megkeresett jövedelmük egy részét 
be kell, hogy fi zessék az államnak. A mun-
kaadók által kifi zetett bruttó bérbôl levonva 
a befi zetendô adókat és járulékokat, meg-
kapjuk a nettó, azaz „kézhez kapott” bért. 
A bérbôl az államnak fi zetendô legfontosabb 
tételek a következôk (ezek a bruttó bér több 
mint 30%-át teszik ki):
– személyi jövedelemadó (szja),
–  egészségbiztosítási járulék (az orvosi, kór-

házi rendszer fenntartására),
–  nyugdíjjárulék (nyugdíj: havi jövedelem bi-

zonyos életkort és ledolgozott évet elért, 
vagy egészségileg súlyosan károsodott 
embereknek – ehhez járulnak hozzá a dol-
gozók a járulék fi zetésével).
Ezek az állami bevételek is hozzájárulnak 

ahhoz, hogy az állam fedezni tudja a kiadá-
sait (lásd az 1-es olvasmányt).

3  A gyermeknevelés komoly kiadásokkal 
jár: a játékokat, a tankönyveket, a ruhákat 
és még sok minden mást a szülôknek kell 
kigazdálkodniuk. A gyerekek még nem ke-
resnek pénzt (15 éves kor alattiaknak tilos 
is munkát adni), és a kisgyerekes anyukák 
(vagy apukák) sem dolgoznak, hiszen leköti 
az idejüket a gyerekekrôl való gondoskodás. 
Éppen ezért az állam igyekszik segíteni a csa-
ládokat, és anyagilag támogatja a gyerekek 
nevelését. Ennek néhány formája:
–  csecsemôgondozási díj (csed), gyermek-

gondozási díj (gyed), gyermekgondozási 
segély (gyes) – ezeket a három év alatti 
gyerekek szülei kaphatják;

–  családi pótlék – állami hozzájárulás a neve-
lés költségeihez (gyermekenként általában 
10-20 ezer Ft havonta); 

–  a szülôknek több szabadságot ad a mun-
kahelyük.

• Kérdezz utána, hogy a ti családotok költ-
ségvetésében milyen támogatások szerepel-
nek! (Errôl persze nem kell majd beszámolnod 
az osztály elôtt.)

4   A rezsi. Egy lakás fenntartásának havi költségét összefoglalóan re-
zsinek nevezzük. Ebbe beletartozik a felhasznált víz, áram és gáz ára. 
Ha van, akkor a telefon- és az internetszolgáltatás díja is hozzáadódik. 
A több lakásból álló házakban közös költséget is fi zetni kell, ezzel az 
egész épületre vonatkozó kiadásokhoz járul hozzá az ott lakó. Ilyen példá-
ul a lépcsôházak fûtésének díja vagy a karbantartások költsége.
• A ti családotok költségvetésében a rezsikiadások közül melyik a legna-
gyobb tétel? Hogyan lehetne spórolni rajta?

munkabér, nyugdíj stb. tulajdonból származó, 
társadalmi juttatások, 
nyeremény, örökség

munkából származó nem munkából származó

Családi bevételek

Családi bevételek

Családi kiadások •  A ti 
családotokban is vannak 
különbségek abban, hogy 

ki mire költene? Hogyan dön-
tötök arról, hogy végül mire 
adtok ki pénzt?

A család kiadásai

A kiadások legfontosabb csoportját a létszükségleti kiadások jelentik. 
Ezek a család mindennapi életéhez szükséges kiadások, amelyek fedezik 
az élelem, a ruházkodás és a lakás fenntartásának költségeit. Ezeknek 
többsége állandó kiadás, hiszen rendszeresen költeni kell en-
nivalóra, a ruhák elhasználódnak, és a lakóhellyel kapcso-
latos számlák is havonta érkeznek. 4  

A rendszeresen felmerülô tételeken kívül léteznek nem 
létszükségleti kiadások is. Ilyenek például az oktatási 
kiadások vagy a háztartási gépekre és autóra költött 
pénz. A legtöbb család szabadidôs tevékenységre is 
költ: mozijegyet vesznek, nyaralni mennek vagy spor-
tolnak. 
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A nem létszükségleti kiadások összetételét és összegét az adott család 
számára rendelkezésre álló összegek és az igényeik határozzák meg. Ahol 
kevesebbôl gazdálkodnak, ott ilyen kiadásokra kevesebb jut, hiszen a 
mindennapi élet fenntartása az elsôdleges. Azok a családok, akik többet 
költhetnek, más-más dolgokat tartanak fontosnak – vannak, akik drágább 
számítógépre áldoznak, mások szívesebben járnak étterembe.

• Gondold végig, hogy a ti családotoknak milyen nem létszükségleti kiadá-
sai vannak!

Többlet vagy hiány?
Ha a családi költségvetésnek többlete van, azaz nem költöttek el minden 
bevételt, megtakarítás keletkezik. Ez azért lehet hasznos, mert a félretett 
összeg felhasználható késôbb egy váratlan vagy nagyobb kiadás fedezé-
sére, mint amilyet például egy megsérült tetô javítása vagy egy nagyobb 
lakás vásárlása jelenthet. Emellett a megtakarítás értéke ügyesen befektetve 
nôhet is, tehát késôbb több mindent engedhetünk meg magunknak belôle 
(errôl olvashattál az elôzô fejezetben). 

Ha azonban a költségvetésnek hiánya van, az túlköltekezést jelent. 
Mivel valamibôl a kiadásokat ki kell fi zetni, ilyenkor vagy a felhalmozott 
vagyonunk egy részérôl kell lemondanunk (pl. eladni az autónkat), vagy 
hitelt kell felvennünk. Ennek azonban két hátránya is van: késôbb a kamat 
miatt többet kell visszafi zetnünk, mint amennyit felvettünk, másrészt 
ezzel egy késôbbi idôszak kiadásait jelentôsen megnöveljük. A hitelfelvé-
telt csak akkor vállalhatjuk, ha biztosak lehetünk abban, hogy késôbbi 
bevételeink fedezik majd ezeket a többletkiadásokat! 5  

• Milyen módjai lehetnek a kiadások csökkentésének? Milyen kiadásokon 
nem lehet spórolni?

Hogy ne kelljen az anyagi erônket meghaladó hitelt felvenni, hasznos, 
ha vezetjük a kiadásainkat és bevételeinket – így elkerülhetjük a túlkölte-
kezéssel járó problémákat.

@ Az alábbi linken a családi költségvetés összeállítását segítô programot 
találhatsz, amely segíthet a kiadások csökkentésében is: http://felugyelet.
mnb.hu/fogyasztoknak/alkalmazasok/hksz

5  A hitelek kockázatai. Amellett, hogy hitelek felvételekor „elôre elköltjük” a késôb-
bi jövedelmeinket, és a kamatokat is ki kell fi zetnünk, más kockázatokkal is szá-
molnunk kell. A jövedelem csökkenése (pl. ha a hitelfelvevô elveszíti a munkáját) 
megnehezítheti a törlesztést, mert a bevételek így már nem fedezik a részleteket. 
Maga a havi törlesztôrészlet is növekedhet, ha nônek a kamatok, vagy ha a hitelt 
nem forintban, hanem más ország fi zetôeszközében vettük fel, és annak árfolyama 
változik.
• Számold ki, hogy egy 270 Ft-os euróárfolyamon egy évre felvett 100 000 Ft-os 
hitelt egy év múlva milyen összegben kell törleszteni, ha az árfolyam 310 Ft-ra vál-
tozott (a kamatoktól most eltekintünk)!

Nem fogod elhinni, drágám, hogy mennyit 
spóroltam!” • Magyarázd meg, mitôl humo-
ros a karikatúra! Mire világít rá az árengedmé-
nyekkel kapcsolatban?

Megtakarítások • Milyen tulajdonságát emeli 
ki a megtakarításoknak ez a furcsa kép?

            Összefoglaló kérdések A családi költségvetés

1.  Mit nevezünk költségvetésnek?
2.  Milyen bevételei vannak a háztartá-

soknak?
2.  Fogalmazd meg, hogy mi a különbség 

a létszükségleti és az egyéb kiadások 
között!

4.  Hogyan lehet elérni, hogy egy család 
költségvetésének többlete legyen?

5.  Mivel járhat, ha a családi költségve-
tésnek hiánya van?

Költségvetés: bevételek és kiadások rendszere.
Bevételek:

– munkával szerzett jövedelmek;
–  nem munkával szerzett jövedelmek (társadalmi juttatások, tulaj-

donból származó jövedelmek, örökség, nyeremény).
Kiadások:

– létszükségleti kiadások (élelem, ruházkodás, lakás fenntartása);
– egyéb kiadások (szabadidô, háztartási gépek stb.).

Többlet → megtakarítás.
Hiány → a vagyon csökkenése vagy hitelfelvétel.



229Gazdasági ismeretek

42.  Gazdálkodj okosan!
„Az elégedettség a legnagyobb gazdagság.” 

(Buddha)

• Értelmezd az idézetet! Egyetértesz vele, vagy sem? Mi kellene ahhoz, hogy 
te elégedett legyél az anyagi helyzeteddel? Mit gondolsz, milyen dolgokra 
van szükségük a felnôtteknek, hogy elégedettek legyenek? 

Gazdasági döntéseid
Ahogy az elôzô fejezetekben már láthattad, te is gazdálkodsz. Bár a leg-
több téged érintô gazdasági döntést még felnôttek hozzák meg, te is be-
folyásolhatod az anyagi lehetôségeidet. Rendelkezel bevételekkel (zseb-
pénz, ünnepekkor kapott ajándékok, néhány éven belül diákmunkát is 
vállalhatsz), és vannak kiadásaid – az iskolai büfében, a kirándulásokon 
a rád bízott pénzt belátásod szerint költöd el. Talán már gyûjtöttél is 
valamire, és vannak megtakarításaid (pl. egy perselyben). 

Anyagi döntéseid során gyakran felmerülhetnek a következôk: meg-
éri-e drágább, márkásabb árura költeni, vagy jó lesz az olcsóbb is? Érde-
mes-e kiadnod pénzt most valamire, vagy inkább késôbbre halasztanád 
a vásárlást? Ezeknél a kérdéseknél hasznos azt mérlegelni, hogy válasz-
tásaiddal mit áldozol fel: a drágább ruhadarab helyett vehetnél két ol-
csóbbat, a büfében hetente elköltött pénz félretételével összegyûlhetne a 
megfelelô összeg az új számítógépes játékra stb. Ha így mérlegelsz, akkor 
kevésbé valószínû, hogy késôbb megbánod a döntésedet. 

• Nézzünk egy példát! Szombat délután három program közül választhatsz:
– Társasozol vagy focizol a testvéreddel (nem kerül pénzbe).
– Bobozni mész a barátaiddal (2000 Ft-ba kerül egy óra).
–  Visszaviszed az összegyûlt üres üvegeket úgy, hogy a kapott pénzt megtart-

hatod (1500 Ft körüli összeg).
Gondold végig, hogy melyik program hogyan változtatja meg a költségve-

tésed egyenlegét! Hogyan befolyásolhatja a döntésedet, ha a feláldozott hasz-
not is fi gyelembe veszed?

„Sok kicsi sokra megy!” Ahogy a mondás is 
sugallja, a rendszeresen félretett, kisebb ösz-
szegek néhány év alatt is komolyabb kiadá-
sok fedezésére szolgálhatnak. A kék vonal a 
havonta félretett 1000 Ft-ból képzett meg-
takarítás összegét mutatja. Még jobban nô 
a felhasználható összeg akkor, ha ezeket be-
tétként bankban ôrzöd, és ott kamatozik. Évi 
6%-os kamattal számolva a piros vonal által 
mutatott eredményt kaphatjuk • Számold ki! 
Mennyi pénzt tudnál összegyûjteni, ha egy éven 
keresztül minden héten félretennél 300 Ft-ot? 
Mire költhetnéd ezt a pénzt?

• Vezesd egy hétig a bevételeid és a ki-
adásaid! Hiánya vagy többlete volt a 
költségvetésednek? Mi volt a fô kiadá-
sod és bevételed ez alatt az idôszak 
alatt? 

Megtakarítás kamattal
Megtakarítás kamat nélkül

5 000

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35.

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000
Ft

hónapok
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Gyakran elôfordul az is, hogy egy drágább termék megvásárlásával a 
késôbbi költségeinket csökkentjük, ha a magasabb árat fejlettebb techno-
lógia ellensúlyozza. Beruházásként* megérheti tartósabb, kevesebb energiát 
fogyasztó termékeket vásárolni, például egy elektronikai eszköz esetében. 1  

• Próbálj meg példát hozni ilyenfajta beruházásokra!

Hogyan takarékoskodjunk?

Az elôzô fejezetben láthattuk, 
hogy milyen elônyei vannak annak, 
ha rendelkezünk megtakarítások-
kal. Ehhez járulhat hozzá az, ha 
csökkentjük a kiadásainkat, azaz 
takarékoskodunk. Elsô lépésként 
fontoljuk meg, hogy valóban szük-
ségünk van-e az adott termékre – a 
fölöslegesen elköltött pénz nem hajt 
hasznot. A takarékosság másik le-
hetséges módja a tudatos vásárlás, 
amikor alaposan tájékozódunk a 
megvásárolni kívánt termék áráról, 
minôségérôl, és ezek alapján hoz-
zuk meg a döntésünket.

Takarékoskodni nemcsak a saját 
hasznunk miatt kell, hanem azért 
is, hogy kíméljük a környezetünket. 
Az erôforrások pazarlása bolygón-
kat is veszélyezteti: ha túl sok vizet 
használunk, azzal hozzájárulunk 
az ivóvízkészletek kimerüléséhez, 
ha fölöslegesen égetjük a villanyt, 
akkor a villamos energia elôállí-
tásához szükséges erôforrásokat 
pocsékoljuk el. Komoly környezeti 
problémát jelent a hulladék felhal-
mozódása, ezért meg kell próbálni 
azt a minimálisra csökkenteni, amit úgy érhetsz el, ha nem használsz 
feleslegesen csomagolóanyagot, és törekszel az újrahasznosításra. Ez 
utóbbit a szemét szelektív gyûjtésével is segítheted – bizonyos anyagokért 
(pl. ilyen a papír) még pénzt is kaphatsz! 2  

@ Nézz utána vagy érdeklôdj! Keress legalább három olyan anyagot, amit 
nem gyûjtötök szelektíven, pedig lenne lehetôség az újrahasznosításukra!

2  A szelektív hulladékgyûjtés a hulladékok 
anyagfajta szerinti elkülönített gyûjtését je-
lenti. A leggyakrabban külön gyûjtött anya-
gok a fém, a fehér üveg, a színes üveg, a papír 
és a mûanyag, ezek számára speciális kukákat 
találhatsz a lakóhelyed környékén. Emellett az 
elektronikai eszközöket, elemeket és gyógy-
szereket sem szabad a háztartási vegyes 
szemét (kommunális hulladék) közé dobni. 
A szelektíven gyûjtött anyagokat újrahaszno-
sítják, így a visszaváltott üvegeket újratöltik, 
a papírból új készül, a mûanyag palackokból 
pedig táskákat és cipôket gyárthatnak. 
@ Keresd meg az alábbi weboldalt: http://diak.
hulladekboltermek.hu/termek/! Keress olyan 
mûanyag, papír- és fémtermékeket, amelyeket 
számodra meglepô módon újrahasznosított 
anyagokból gyártanak!
• Milyen hulladékot gyûjtötök otthon szelektí-
ven? És az iskolában? 

Napelemmel mûködô bicikliállomás

Napelem egy lakóházon

Árak összehasonlítása • Te melyiket 
választanád a két tejföl közül, ha csak az 
áruk alapján döntenél? Számold ki, hogy 
melyik éri meg jobban! 

újrahasznosítható anyag jelzése

Szelektív hulladékgyûjtôk 

Árcímke egy szupermarketben • Ma már 
kötelezô az áruk egységárát (például egy 
kg-ra számított árát) is megadni az árcím-
kén. Hogyan segíti ez a tudatos vásárlást?

1  Energiatakarékos beruházások – a nap-
elem. A napelemek olyan eszközök, amelyek 
napfény hatására elektromos áramot termel-
nek, tehát a Nap kimeríthetetlen energiáját 
használják úgy, hogy közben nem szennye-
zik a környezetet. A napelemmel környezet-
barát módon elôállítható olcsó áram miatt 
egyre több lakóházon is láthatunk ilyen be-
rendezéseket. Hátrányai azonban egy ilyen 
beruházásnak is lehetnek: a panelek elôállí-
tása nagyon drága, felhôs idôben nem ter-
melnek áramot, és elhasználódásuk után az 
újrahasznosításukról is gondoskodni kell.

205 Ft
(175 g)

180 Ft
(150 g)

Melyik tejfölt válasszam?

Ár: 298 Ft
Egységár: 149 Ft/l

Sz
up
er-

ma
rk
et Áru neve 2,0
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Kamaszok a bankban

A bankok is kínálnak hasznos szolgáltatásokat a tizenéves korosztálynak. 
Már a 14 év alatti gyerekeknek is lehet bankszámlájuk a szülôi lakossági fo-
lyószámla* részeként. 14 éves kor felett szülôi engedéllyel pedig már saját 
bankszámla is nyitható. 3   Ehhez kapcsolódóan banki mûveleteket* is le-
het végezni: ide érkezhet a zsebpénz, átutalással feltölthetô a mobiltelefon 
egyenlege vagy kifi zethetô az internetes vásárlás. A számlán megtakarított 
és lekötött összegre a bankok kamatot is fi zetnek, így az összegyûjtött 
pénz összege növekszik.

• Idézd fel, hogy milyen módon számolhatjuk ki a bankszámla egyenlegét! 
A bankszámlához bankkártya is kapcsolódhat, ami segíthet a pénzügyek 

szabadabb és biztonságosabb intézésében. Segítségével gyorsan és könnyen 
lehet vásárolni az interneten és a megfelelô terminállal rendelkezô üzletek-
ben, így csökkenthetô a készpénzhasználat. A bankautomatákon keresztül 
többféle mûvelet is végezhetô: számlaegyenleg-lekérdezés, számlabefi ze-
tés és készpénzfelvétel. 

• Figyeld meg, hogy a családotokban mikor használnak készpénzt és mikor 
fi zetnek bankkártyával! Melyik fi zetési formát használják gyakrabban? Vajon 
miért? Beszélgess errôl szüleiddel! 

A bankkártya megkönnyíti a pénzkezelést, de nagy felelôsség is: a kár-
tyára vigyázni kell, a hozzáférést biztosító titkos kódot (PIN) pedig nem sza-
bad elárulni senkinek. Ha elveszik vagy ellopják, azt rögtön jelenteni kell a 
banknak, hogy az letilthassa a hozzáférést. Ha ez elmarad, akkor illetéktele-
nek rendelkezhetnek a számlán levô összegek felett!
@ Nézz utána, hogy milyen módon lehet letiltani a bankkártyát! Mit érdemes 
észben tartani ezzel kapcsolatban?

A bankszámla és bankkártya választásakor is fontos a tudatos döntés. A 
bankok más-más feltételekkel kínálják ezeket a pénzügyi termékeket: ala-
csonyabb vagy magasabb kamatot kínálnak, a számlákhoz kapcsolódó díjak 
is különbözôek. Érdemes alaposan tájékozódni! 4  

3  A bankszámlanyitás. Ha bankszámlát 
szeretnél nyitni, azt egy bankfi ókban kell 
megtenned. A legegyszerûbb, ha elkísérnek 
a szüleid, de elég az írott hozzájárulásuk 
is. Mindenképpen vigyél magaddal személyi 
igazolványt, mert igazolnod kell majd a sze-
mélyazonosságodat. A bankszámlaszerzô-
dés aláírása után már be is fi zethetsz pénzt 
a számládra!

4  A bankszámlához és bankkártyához kapcsolódó díjak. A bankok által nyújtott 
szolgáltatásokért, mint bármilyen más szolgáltatásért, fi zetni kell. Néhány ilyen 
költség, aminek érdemes utánanézni:
– számlavezetési díj; – internetbank díja; – éves kártyadíj;
– készpénzfelvétel díja; – kártyás vásárlás díja; – a kártya letiltásának díja.

Bankszámla választásakor érdemes végiggondolnod, hogy a számla és a kár-
tya tervezett használata során milyen mûveleteket fogsz végezni, és olyan cso-
magot választanod, amelynél ezeknek az ára alacsony.
• Te mire használnád a bankkártyádat? Milyen mûveleteket végeznél vele?

Fizetés bankkártyával

Készpénzfelvétel bankautomatából 

Összefoglaló kérdésekGazdálkodj okosan!

1.   Milyen gazdasági döntéseket kell hoz-
nod a te korodban?

2.  Magyarázd meg, miért fontos a felál-
dozott haszon figyelembevétele a gaz-
dasági döntések meghozatalakor!

3.  Mikor érheti meg két termék közül a 
drágábbat választani?

4.  Milyen módjai vannak a pénzeddel és 
az erôforrásokkal való takarékosko-
dásnak?

5.  Miért lehet érdemes egy bank ügyfelé-
nek lenned? Mire kell odafigyelned a 
banki ügyek intézésekor?

Gazdasági döntéseid: kiadások most vagy késôbb, megtakarítás (a 
feláldozott haszon mérlegelése).
Takarékosság: 

– tudatos vásárlás;
– a felesleges kiadások kerülése;
– újrahasznosítható anyagok használata;
– erôforrások pazarlásának elkerülése.

Banki tevékenységek 14 éves kor felett:
– bankszámla nyitása;
– döntés a megtakarításokról;
– bankkártyahasználat. 

@ Keresd meg és hasonlítsd össze leg-
alább három bank kamaszoknak szóló 
bankszámlaajánlatát! Az alábbi web-
oldal is segítheti a választást: https://
www.bankracio.hu/bankszamla-ossze-
hasonlito/bankszamlak/12-18-ev-alatti-
aknak

• Látogass meg szüleiddel legalább egy bankfi ókot, és tájékozódj a neked szó-
ló ajánlataikról! 
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Gazdasági ismeretek             Összefoglalás

A gazdálkodás olyan emberi tevékenység, amely során szükségletek kielé-
gítésére szolgáló anyagi javak jönnek létre, gazdát cserélnek és felhaszná-
lásra kerülnek. A gazdasági tevékenységek és azok rendszere koronként és 
helyenként különbözik. A mai legfejlettebb gazdaságok többsége piacgaz-
daság. A piacgazdaságok legfontosabb szereplôi a háztartások, a vállalko-
zások, a pénzügyi közvetítôk és az állam, a köztük létrejövô kapcsolatok 
mozgatják a gazdaságot. 

Már az ókorban megjelent a pénz, amely a gazdaságok alapvetô érték-
mérôje, segíti a csere lebonyolítását és tartalékképzésre is szolgál. Ezeket 
a funkciókat akkor láthatja el, ha bizonyos jellemzôkkel rendelkezik: kis 
és nagy kifi zetésekre is alkalmas; könnyen szállítható és tartós. A törté-
nelem kezdete óta a pénznek sokféle formája volt: az árupénzek (köztük a 
nemesfém pénzek), a papírpénzek (nemesfémfedezettel vagy anélkül) és a 
számlapénz. A pénz kapcsán felmerülô két fontos fogalom még az infl áció 
(pénzromlás) és az árfolyam (a valuták egymáshoz viszonyított értéke).

A pénzügyek világának legfontosabb folyamatai a bankokhoz kötôd-
nek: ezek az intézmények gyûjtik a háztartások és vállalkozások meg-
takarításait betét formájában, és hiteleket nyújtanak az azt igénylô gaz-
dasági szereplôknek. Mindkét banki tevékenység fontos eleme a kamat. 
A bankok emellett a mindennapi pénzkezelést is segíthetik (folyószámla, 
bankkártyák). 

A háztartások is igénybe vehetik ezeket a szolgáltatásokat gazdálko-
dásuk során, hiszen bevételeik és kiadásaik lebonyolítása közben többféle 
banki mûveletet is végezhetnek. A családi költségvetés bevételi oldalán a 
munkával szerzett jövedelmek mellett szerepet kapnak a társadalmi jutta-
tások, a tulajdonból származó jövedelmek, az örökség és a nyeremény is. 
Kiadásaik között a létszükségleti kiadások és a szórakozásra, mûvelôdésre 
és egyéb javakra fordított összegek szerepelnek. Amennyiben egy idôszak 
alatt a bevételek meghaladják a kiadásokat, megtakarítás keletkezik; ha 
azonban a kiadások többlete miatt a családi költségvetésnek hiánya van, 
az hitelfelvétellel vagy a vagyon csökkentésével ellensúlyozható.

Ha megtakarítások keletkeznek, akkor azokat befektethetjük, és így ér-
tékük tovább nôhet. A befektetések a kockázat és a várható haszon szerint 
is különböznek. Legfontosabb fajtái a lekötött bankbetét, az ingatlan, az 
államkötvények és a részvények.

Bizonyos tevékenységeket nem csak a felnôttek végezhetnek: a 14 év 
felettieknek már lehet bankszámlájuk és bankkártyájuk, 16 év felett mun-
kát vállalhatnak, és már a kisebbek is rendelkezhetnek megtakarításokkal. 
Te is sokat tehetsz a saját anyagi helyzeted javításáért, például tudatos 
vásárlással vagy azzal, hogy a rendelkezésedre álló pénz egy részét félre-
teszed.

1.  Miért nevezhetjük alapvetô emberi 
tevékenységnek a gazdálkodást?

2.  Melyek a háztartások legfontosabb 
gazdasági funkciói? Milyen más gaz-
dasági szereplôkkel kerülnek kap-
csolatba?

3.  Hogyan könnyíti meg a gazdálko-
dást a pénz?

4.  Miért fontos a bankrendszer a többi 
gazdasági szereplô számára?

5.  Miért jelent problémát, ha a költ-
ségvetésnek hiánya van?

6.  Hogyan lehet elôsegíteni azt, hogy 
a családi költségvetésnek többlete 
legyen?

7.  Milyen elônyei és milyen hátrányai 
lehetnek az egyes befektetési le-
hetôségeknek?

8.  Sorolj fel három olyan lépést, ami-
vel te magad javíthatnál anyagi 
helyzeteden!
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Kislexikon

ABC-fegyverek: az atom, a biológiai és a 
vegyi (angolul: chemical) fegyverek 
közös neve.

A birodalom visszavág: a népszerû Csil-
lagok háborúja címû filmsorozat 
egyik filmje.

adó: az állam által elôírt, jogszabályon 
alapuló fizetési kötelezettség.

agitátor: olyan személy, aki politikai 
meggyôzéssel igyekszik valakit (va-
lakiket) rávenni valamire.

agora: piac, köztér az ókori Görögor-
szágban. Ez volt a társadalmi élet 
központja, a népgyûlés helyszíne. 

agresszív: támadó, hódító.
alanyi jog: olyan jogosultság valami-

lyen kedvezmény vagy szolgáltatás 
igénybevételére, amely nem igényli 
egyéb feltételek vizsgálatát, csupán 
azt, hogy valaki a kedvezményezett 
csoporthoz (pl. magyar állampolgá-
rok) tartozik-e. 

alapvetô emberi jogok: az egyén (po-
litikai és személyes) szabadságát 
kinyilvánító, minden embert szü-
letésétôl fogva egyenlôen megilletô 
jogok.

államcsôd: az állam fizetésképtelen-
né válik, ezért nem teljesíti fizetési 
kötelezettségeit (pl. nem törleszti a 
külföldi tartozásokat, nem ad fize-
tést a közalkalmazottaknak).

állampolgári jog: az alkotmányban rög-
zített, minden állampolgárt meg-
illetô jogok elnevezése. Ezek közé 
tartozik például a gyülekezési jog, a 
szólás- és vallásszabadság, az egye-
sülési jog.

álszocializmus: magát szocialistának 
valló társadalmi-gazdasági rend-
szer (más néven a „létezô szo-
cializmus”). Valójában lényege a 
kommunista párt vezetôjének és a 
körülötte tömörülô csoportnak az 
egypárti diktatúrája. Önmagát szo-
cializmusnak hirdette, tehát az em-
beri egyenlôséget, szolidaritást, a 
megtermelt javak igazságos elosztá-
sát, az emberi jogok érvényesülését 
megvalósító rendszernek, de mind-
ez többnyire csak a szavak szintjén 
valósult meg. (A kifejezés Hankiss 
Elemér szociológustól származik.)

amnesztia: közkegyelem.
Andrássy út 60.: a budapesti épület a 

XX. századi diktatúrák jelképe, mert 
a második világháború idején a nyi-
lasok, ezt követôen pedig az ÁVH 
székháza volt, pincebörtönnel, kín-
zókamrával. Ma a Terror Háza Mú-
zeumnak ad otthont.

Anglia: Nagy-Britannia déli része, de a 
köznyelvben általában egész Nagy- 
Britanniára értik az elnevezést. A 
tankönyvben mi is ebben az értelmé-
ben használjuk a hosszú, hivatalos 
„Nagy-Britannia és Észak-Írország 
Egyesült Királysága” megnevezés 
helyett.

Az ember tragédiája: az egyik legnép-
szerûbb magyar dráma (Madách 
Imre írta 1860-ban). A tragédia jö-
vôben játszódó jelenete (a Falansz-
ter-szín) embertelen, elgépiesedett 
világot ábrázol. Ez – és még né-
hány borúlátónak (pesszimistának) 
mondott jelenet – nem felelt meg a 
Rákosi-korszak derûs, optimizmust 
sugárzó, a szocializmus töretlen fej-
lôdését hirdetô jövôképének.

bankbetét: az az összeg, amelyet a bank 
ügyfele a számláján elhelyez.

banki mûvelet: a bank által végzett 
pénzügyi szolgáltatás.

bankkártya: a bank által kibocsátott, 
információhordozó mûanyag lap, 
amely a készpénzt helyettesíti.

baptista: tagjait felnôtt korukban ke-
resztelô protestáns jellegû vallás. 

BBC [bíbíszí]: angol (azaz brit) függet-
len, állami tulajdonú közszolgálati 
mûsorszóró, a legnagyobb ilyen a 
világon. 1922-ben alakult, 1936-
tól sugároz TV-adásokat is. Büszke 
az objektivitására és a (pillanatnyi 
politikától való) függetlenségére. 
Jelmondata: „Informálni, oktatni, 
szórakoztatni!” 

beruházás: 1. hasznot ígérô anyagi rá-
fordítás. 2. más javak elôállítására 
alkalmas eszközök vásárlása vagy 
elôállítása.

bíboros: a katolikus egyházban rangban 
a pápa után következô fôpap; a bí-
borosok választják meg az új pápát.

Bill: a William keresztnév becézve.
biológiai fegyver: katonai célra felhasz-

nált vírusok, baktériumok, gombák, 
illetve biológiai úton elôállított mér-
gek közös neve.

boldoggá avatás: egyházi eljárás, amely- 
ben azokat az elhunyt személyeket, 
akiket a katolikus egyház érdemeik 
alapján példaként állít a hívek elé, 
üdvözültnek nyilvánítja, de (még) 
nem avatja szentté.

bulvársajtó: nagy példányszámú, szen-
zációkat hajhászó újság.

Burgenland: a trianoni békediktátum 
elôtt Magyarországhoz tartozó te-
rület. Ma Ausztria Magyarországgal 
határos régiója, székhelye Kismar-

ton. Magyarul szokás még Ôrvidék-
nek vagy Felsôôrvidéknek nevezni.

Camus, Albert (1913–1960): Nobel-dí-
jas francia író és filozófus [ejtsd: 
kámü]. Leghíresebb regénye a Kö-
zöny. 1956-ban megjelentette A 
Magyarok vére címû röpiratát, mely-
bôl a 19. lecke mottóját idéztük.

casus belli: ürügy a háborúra, a hadüze-
netre.

ceremónia: ünnepélyes szertartás.
CIA [szíájé]: az Amerikai Egyesült Álla-

mok hírszerzô szervezete.
csillagháborús terv: 1983-ban elindított 

védelmi program. Célja, hogy földi 
és ûrbéli eszközök telepítésével az 
ellenséges (= szovjet) atomrakétá-
kat még a levegôben megsemmisít-
hessék.

dalai láma: Tibet vezetôje, aki a kínai 
elnyomás miatt 1959-ben Indiába 
emigrált. A buddhista vallás szerint 
a mindenkori dalai láma az elôzô 
láma lelkének újjászületése (azaz 
reinkarnációja) a lélekvándorlás fo-
lyamán.

devalválódik: leértékelôdik (általában 
pénzre, értékpapírra mondják).

diszkrimináció: hátrányos megkülön-
böztetés.

disszidál: a pártállamban azokra az em-
berekre mondták ezt, akik törvényes 
engedély (útlevél) nélkül Nyugatra 
szöktek, vagy útlevelük lejárta után 
nem tértek haza. Ennek leggyakrab-
ban gazdasági oka volt (jobb megél-
hetés), de nemritkán politikai okból 
kényszerültek emberek disszidálás-
ra. A Rákosi- és a Kádár-korszakban 
ez hazaárulásnak számított. 

dogma: mereven kötelezô érvényû-
nek tekintett (pl. politikai) tanítás. 
Olyan mûalkotást neveznek dog-
matikusnak, amely elsôsorban a 
dogmáknak kíván megfelelni.

doktrína: a nemzetközi politika vala-
mely területén követett elv. 

Einstein, Albert (1879–1955): Nobel-dí-
jas német fizikus, a XX. század 
egyik legnagyobb hatású tudósa.

Eisenhower: az Amerikai Egyesült Álla-
mok tábornoka, az 1944-es part-
raszállás parancsnoka. 1953–1961 
között az Egyesült Államok elnöke.

embargó: tilalom, amely megakadályoz-
za, hogy árukat egyes országoknak 
eladjanak.
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érdekképviselet: személyek, szerveze-
tek (anyagi, szellemi stb.) érdekei- 
nek képviselete, más személyek, 
szervezetek, intézmények elôtt.

erkölcs: olyan társadalmi szabályrend-
szer, amely a helyes és helytelen, jó 
és rossz cselekvés megkülönbözte-
tését segíti.

esztergomi érsek: a magyar katolikus 
egyház elsô számú fôpapja. 

exhumálás: a holttest kihantolása.

FBI [ef-bí-áj]: Szövetségi Nyomozó Iro-
da, az Amerikai Egyesült Államok 
tagállamai felett álló szövetségi 
szintû nyomozószervezet.

fogyasztói társadalom: a modern tôkés 
társadalomban minden eszközzel, 
elsôsorban reklámok tömegével 
igyekeznek a fogyasztókat vásárlás-
ra ösztönözni. A fogyasztás folyto-
nos növekedése a termelés és így a 
haszon növekedésének egyik fontos 
tényezôje.

Független Kisgazdapárt (FKgP): teljes ne-
vén Független Kisgazda-, Földmun-
kás- és Polgári Párt. 1930-ban ala-
kult, egyik alelnöke Tildy Zoltán, or-
szágos fôtitkára pedig Nagy Ferenc 
volt. Programja szerint a gazdák, a 
mezôgazdasági alkalmazottak és a 
városi polgárok érdekeit képviselte. 
A második világháború után tartott 
országgyûlési választáson elsöp-
rô gyôzelmet aratott (57%), de az 
egypártrendszer kezdetekor meg-
szüntették. Az 1956-os forradalom 
idején rövid idôre újjászervezték, 
majd a rendszerváltás elôtt (1988 
végén) ismét újjáalakult.

géniusz: rendkívüli tehetség, lángész.
gerilla: önkéntesekbôl vagy felkelôkbôl 

álló kisebb, nem hivatásos katonai 
alakulat tagja. Tevékenységük ha-
sonló a partizánokéhoz.

globalizáció: az egész világ gazdasági, 
politikai, kulturális stb. egységesü-
lésének irányába ható folyamat. 

gyermeki jog: a 18 év alattiak védelmét 
szolgáló jogok összessége.

gyûlöletkeltés: olyan szóbeli vagy írás-
beli megnyilvánulás, amelynek célja 
valamely társadalmi csoport elleni 
negatív érzések vagy tettleges fellé-
pés kiváltása.

Habsburg Ottó (1912–2011): az utolsó 
magyar király, IV. Károly fia, tehát 
a Habsburg-ház trónörököse volt. 
Trónigényérôl lemondott, és európai 
politikusként (pl. az Európai Parla-
ment képviselôjeként) sokat tett Eu-
rópa egységéért, Magyarország Eu-
rópai Unióhoz való csatlakozásáért. 

hadosztály: több ezredbôl álló katonai 
egység. Egy ezred 800-2000 kato-
nából áll, parancsnoka rendszerint 
ezredes.

Hamlet: William Shakespeare [viliem 
sékszpír] angol drámaíró (1564–
1616) egyik legismertebb tragédi-
ájának címe. Hamlet, dán királyfi 
elôtt megjelenik nemrég elhunyt 
apjának szelleme, és elmondja neki, 
hogy a saját bátyja ölte meg, hogy 
ô lehessen a király. Az ifjú királyfi 
nem tudja eldönteni, hihet-e a kí-
sértetnek, vagy valami ördögi jele-
nés akarja rászedni ôt. Ha pedig hisz 
neki, hogyan álljon bosszút?  

happy end [heppi end]: boldog vég, 
szerencsés befejezés (angol filmes 
szakkifejezés).

házi ôrizet: büntetôeljárás során a moz-
gási szabadság és a lakóhely szabad 
megválasztásához való jog korlá-
tozása. A házi ôrizet elrendelése 
esetén a terhelt (gyanúsított vagy 
elítélt) csak a bíróság által kijelölt 
lakhelyen tartózkodhat, azt csak 
meghatározott célból (pl. bevásár-
lás), rövid idôre hagyhatja el.

identitás: öntudat, önazonosság. 
illem: a társadalmi érintkezés alapjait 

meghatározó íratlan szabályok ösz-
szessége.

ingázó: aki lakóhelye és más helységben 
lévô munkahelye között rendszere-
sen ide-oda utazik.

intervenció: egy másik állam belügyeibe 
való erôszakos, fegyveres beavatko-
zás.

invázió: egy ellenséges terület katonai 
megszállása (elözönlése).

jobboldal–baloldal: a nagy francia for-
radalom idején a törvényhozásban 
(nemzetgyûlés) az elnöktôl balra 
foglaltak helyet a régi rendszert el-
vetô, változásokat akaró képviselôk, 
a jobb oldalon pedig a régi rendszer 
hívei. Innen ered a politikai bal- és 
jobboldal elnevezés.

káder: vezetô tisztséget betöltô szak-
ember, képzett munkatárs, akire 
jellemzô a megbízhatóság. A párt- 
állami idôszakban a vezetôket poli-
tikai szempontok alapján, a párthû-
séget a szakmai tudás elé helyezve 
választották ki, ezért a szó negatív 
jelentést kapott.

kalifátus: a kalifa, tehát egyházi hatal-
mat is gyakorló muszlim uralkodó 
által vezetett terület. 

Két választás Magyarországon: a lecke 
címét Mikszáth Kálmántól „vettük 
kölcsön”. Egyik remek regényének 

címe ez, amely természetesen nem 
a leckében tárgyalt korról, hanem 
Mikszáth (1847–1910) koráról szól.

khmerek: Kambodzsa egyik legnagyobb 
etnikai csoportja, a lakosság kö-
rülbelül 90%-át alkotják. Khmer 
nyelven beszélnek. Nagy többsé-
gük vallása a buddhizmus egyik 
változata.

kitelepítés: hatósági intézkedés, amely 
során egy személyt, vagy szemé-
lyeket, illetve egy terület lakosságát 
kényszerrel új, a hatóság által kije-
lölt lakóhelyre költöztetnek.

klerikális: egyházi, az egyházhoz tarto-
zó, az egyházi befolyás híve.

klerikális reakció: elmarasztaló elneve-
zése az egyházaknak és az egyházi 
személyeknek 1946-tól a nyolcva-
nas évekig. Leginkább a római kato-
likus egyházra alkalmazták. Politikai 
indíttatású, többnyire a kommu-
nisták használták. Azon a hamis 
véleményen alapult, amely szerint 
az egyház vissza akarja állítani az 
1945 elôtti félfeudális-kapitalista 
rendszert.

koalíciós kormány: olyan kormány, 
amelyben több politikai párt kép-
viselôi is részt vesznek, s e pártok 
együttmûködve gyakorolják a vég-
rehajtó hatalmat.

kompromittál: rossz hírbe hoz, gyanúba 
kever, lejárat.

koncepciós per: a törvényességnek csak 
a látszatát megtartó, hamis (koholt) 
vádak alapján rendezett politikai per.

Konrád György (1933–): Kossuth-díjas 
(1990) magyar író, társadalomtudós.

konszenzus: egyetértés, egyöntetû véle-
mény.

korrupció: gyakorlat a politikában és a 
közéletben: az ügyek elintézését 
megvesztegetéssel akarják elérni, 
tehát úgy, hogy az arra illetékes 
(vagy hatással levô) személyt meg-
fizetik (pénzzel vagy egyéb javak-
kal). 

korrupt: megvesztegethetô, erkölcsileg 
romlott. 

kötvény: olyan értékpapír, amelynek 
kibocsátója kötelezettséget vállal 
arra, hogy a kötvényen feltüntetett 
összeget kamattal együtt visszafi-
zeti a megadott idôben.

kulák: a módosabb parasztokat nevez-
ték így az egykori Szovjetunióban és 
Magyarországon a Rákosi-korszak-
ban. Az elnevezés negatív tartalmú, 
mert a hatalom úgy állította be, 
hogy ezek a gazdák mások kizsák-
mányolásából gyarapodnak, ezért 
a kulákokat gazdasági és politikai 
korlátozásokkal sújtották, gyakran 
büntetôeljárást indítottak ellenük. 
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Külügyminiszterek Tanácsa: a második 
világháborúban a gyôztes nagyha-
talmak által alapított, idôszakon-
ként ülésezô tanácskozó testület 
(1945–1947 között). Londonban, 
Párizsban, New Yorkban és Moszk-
vában ülésezett. Anglia, a Szovjet-
unió, Franciaország és az Egyesült 
Államok (valamint az elsô alkalom-
mal Kína) külügyminiszterei vettek 
részt az értekezleteken.

lakossági folyószámla: a bank által lakos-
sági ügyfelek (tehát nem vállalkozá-
sok) számára vezetett, a mindenna-
pi pénzügyek intézésének megköny-
nyítésére szolgáló bankszámla.

láncreakció: olyan folyamat, amelyben 
egy esemény újabb eseményeket 
idéz elô. Elsôsorban a fizikában és a 
kémiában használt fogalom.

legitimál: törvényesít, törvényessé tesz.
leszerelés: a hadsereg létszámának és a 

fegyverek mennyiségének csökken-
tése, a katonai fejlesztések vissza-
fogása. 

link (más néven hiperhivatkozás): az in-
terneten a hasonló témájú informá-
ciók linkekkel vannak összekötve. 
Általában más színnel (többnyire 
kékkel) írják a link szavát. (A szó 
eredeti – az elôzôtôl teljesen füg-
getlen – magyar jelentése: megbíz-
hatatlan, könnyelmû ember.)

Lúdas Matyi: mai helyesírással Ludas 
Matyi – de a film címe az eredeti, 
hagyományos Fazekas Mihály-féle 
írásmódot követi.

Mandela, Nelson (1918–2013): dél-afri-
kai politikus. Az országban uralko-
dó faji megkülönböztetés ellen küz-
dött, s ezért a tevékenységéért 27 
évig volt börtönben. A faji megkü-
lönböztetést törvényesítô rendszer 
bukása után, 1994-ben elnökké vá-
lasztották.

Mao Ce-tung (1893–1976): nevét ma-
gyarul általában [mao cetung]-nak 
ejtik, valójában a helyes kiejtés 
inkább: [mao zedong]. 1945-tôl 
haláláig a kínai kommunista párt 
vezetôje (fôtitkára), aki tíz évig ál-
lamfô is volt (1949–1959). Harcolt 
a japánok ellen, majd legyôzte a 
polgári (nemzeti) erôket, és dikta-
túrát vezetett be Kínában. Nevéhez 
kötôdik a „nagy ugrás” és a „kultu-
rális forradalom”. 

média: tömegtájékoztatási eszközök 
(újság, rádió, televízió, internet). 
A „media” a latin „medium” szó 
többes száma, ezért a „médiák” ki-
fejezés helytelen, mert egy szót így 
kétszer tettünk többes számba. 

memorandum: ünnepélyes hangú bead-
vány.

mentelmi jog: az országgyûlési képvi-
selônek az a kiváltsága, hogy bün-
tetôeljárást (a tettenérés esetét 
kivéve) csak az országgyûlés hozzá-
járulásával indíthatnak ellene. 

migráns:  bevándorló, aki gazdasá-
gi okokból (jobb élet, jobb munka), 
tanulás céljából vagy egyebek (pl. 
családegyesítés) miatt hagyja el ha-
záját. A ENSZ megkülönbözteti a 
migránsokat a menekültektôl, akik 
üldöztetés, vagy háború miatt kény-
telenek más országba vándorolni.

munkástanácsok: az 1956-os forrada-
lomban – és leverése után körül-
belül egy hónapig – a gyárakat az 
ott demokratikusan megválasztott 
szervek, a munkástanácsok vezet-
ték. A gyárakat (üzemeket stb.) az 
ott dolgozó munkások valóságban 
is tulajdonukba vették.

 
neutronbomba: csak az élô szervezete-

ket elpusztító atomfegyver.

Örkény István (1912–1979): világhírû 
magyar író. Leghíresebb mûvei: Egy-
perces novellák, Macskajáték, Tóték 
(ebbôl készült az Isten hozta, ôrnagy 
úr! címû film). 

pamflet: valaki(k) ellen irányuló gúny- 
irat.

páneurópa: a „pán-„ szócska idegen ere- 
detû szavak elôtt gyakran alkalma- 
zott elôtag. Azt jelöli, hogy egy do-
log minden tagját egyesíti, összefog-
ja (pl. pánamerikai, pánszláv stb.). A 
páneurópai tehát összeurópait jelent.

parókia: római katolikus pap vagy pro-
testáns lelkész lakásául és hivatalá-
ul szolgáló épület.

pásztorlevél: katolikus püspöknek a 
papjaihoz és híveihez intézett kör-
levele.

PC [pí-szí]: személyi számítógép angol 
nevének (personal computer) rövi-
dítése.

Pentagon: az Amerikai Védelmi Minisz-
térium épülete az Egyesült Álla-
mokban.

pénzintézet/hitelintézet: pénzügyi szol-
gáltatásokat (betétgyûjtés, hitele-
zés stb.) nyújtó intézmény.

Picasso, Pablo (1881–1973): spanyol 
származású, de jórészt Franciaor-
szágban élô festômûvész, grafikus, 
szobrász. A hagyományos mûvé-
szeten túllépô stílusát „modernis-
tának” szokták nevezni.

pogrom: valamely nemzetiség vagy ki-
sebbség, különösen a zsidóság ellen 
szervezett, rombolással, gyilkossá-

gokkal együtt járó tömeges terror-
cselekmény.

pontonhíd: kikötött hajókra vagy más 
úszó tárgyakra (pl. tartályokra) sze-
relt híd.

poszt (pl. posztsztálinista): a „poszt”  
elöljárószó (latinosan: post) jelen-
tése: után. Abban az esetben hasz-
náljuk, ha például egy személy cse-
lekedeteiben még komolyan érez-
hetô elôdjének hatása. 

Pozsgay Imre: (1933–2016) magyar po-
litikus, egyetemi tanár. Tagja volt az 
állampárt (MSZMP) legfelsô vezeté-
sének (Politikai Bizottság), sokáig 
vezetôje volt a Hazafias Népfront-
nak, és egy ideig mûvelôdésügyi 
miniszter volt. Az MSZMP vezetô 
politikusaként ô mondta ki elôször, 
hogy 1956 népfelkelés volt. A rend-
szerváltás idején támogatta a nem-
zeti demokratikus ellenzéket. 

pribék: régebben a hóhér segédjét ne-
vezték így. Tágabb értelmében a szó 
az elnyomó hatalom szolgálatában 
álló, mindenre kapható, gátlástala-
nul kegyetlenkedô személyt jelent.

protokolláris szerep: a hivatalos érintke-
zés szigorú udvariassági szabályai-
nak megfelelô viselkedés.

puccs: erôszakos, sokszor fegyveres ha-
talomátvétel, államcsíny.

radikális: erélyes, gyökeres, mélyreható.
rádiózavarás: a nyugati rádióadóval (pl. 

a Szabad Európa Rádióval) a magyar 
szervek egyazon hullámhosszon 
sugároztak zavaró rádiójeleket, és 
ettôl az eredeti adás rossz minôség-
ben (szerencsétlen esetben sehogy 
sem) volt fogható.

reakciós: politikai jelentésében a kifeje-
zést azokra alkalmazzák, akik a vál-
tozásoknak, fejlôdésnek ellensze-
gülnek. Mivel a Rákosi-korban (eny-
hülô formában késôbb is) egyedül 
a kommunistáknak lehetett igazuk, 
mindenki reakciósnak számított, aki 
nem úgy vélekedett, mint a párt.

rekriminál: helytelenít, vádol.
reprivatizáció: államosított magántulaj-

don, vagyontárgy visszaadása a régi 
tulajdonos(ok) kezébe.

rezidencia: államfô vagy más magas ran-
gú személyiség székhelye, palotája.

rikkancs: az áruját kiabálva ajánló (moz-
gó) újságárus.

Sándor-palota: a budai Várban lévô épü- 
let. A XIX. század végén Andrássy 
Gyula kezdeményezésére az állam 
berendezte a mindenkori minisz-
terelnök számára. 2003 óta Ma-
gyarország köztársasági elnökének 
rezidenciája. 
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síita: az iszlám egyik irányzata, a musz- 
limok 10-13%-a tartozik ide. Abban 
különbözik a többségben lévô szun-
nitáktól, hogy szerintük Mohamed 
halála után arra illetéktelen személyt 
választottak kalifának. Ôk csak Mo-
hamed vejét (lányának a férjét), Alit 
ismerik el törvényes utódnak, aki egy 
idôre meg is szerezte a hatalmat, ám 
ezután megölték. Azóta a síiták sze-
rint a kalifák hatalma törvénytelen, 
helyette saját vallási vezetôiket (az 
imámokat) követik. 

sovinizmus: más népeket lenézô, va-
lamely nemzet vagy nemzetiség 
felsôbbrendûségét hirdetô, gyûlöl-
ködô szélsôséges nacionalizmus.

spiritizmus: hit, amely szerint a halál 
után, test nélkül tovább élô lelkek-
kel különféle módokon (pl. médi-
umok közvetítésével) kapcsolatba 
lehet lépni.

statárium: rögtönítélô bíráskodás.
stratégiai: hadászati jelentôségû.

szabadcsapat: önkéntes, nem sorozott 
vagy hivatásos katonákból álló harci 
alakulat.

szabotôr: aki valamilyen munkát szán-
dékosan nem, vagy rosszul végez el, 
hogy kárt tegyen. 

szamizdat: engedély nélküli (illegális) 
kiadvány. A kifejezést egy moszk-
vai költô találta ki az ötvenes évek 
végén. Miután verseit a hivatalos 
könyvkiadók politikai okból nem 
adták ki, vékony kötetekbe fûzte 
ezeket, és a címlapra a könyvki-
adó megnevezése helyett gúnyo-
san odaírta: szamizdat – magyarul 
„ÖNKIADÓ”.

számlapénz: a mai pénz egyik formája 
(a másik a készpénz), a bankszám-
lákon elektronikus jelként tárolódik.

szenilis: aki öregkori szellemi gyenge-
ségben, elbutulásban szenved.

szocializáció: a társadalomba való beil-
leszkedés, a társadalomban elfoga-
dott értékek és viselkedési formák 
elsajátításának folyamata.

Szolidaritás: a hivatalostól független 
szakszervezet Lengyelországban. 
1980-ban alapították, elsô vezetôje 
Lech Wałęsa [leh valensza] volt. Cél-
ja a munkások érdekeinek védelme 
volt az állammal szemben, majd a 
Szolidaritás köré szervezôdött az 
álszocialista rendszer ellenzéke. Ez 
volt a szovjet tömb (az úgynevezett 
létezô szocializmus) legnagyobb el-
lenzéki tömegmozgalma.

szövetkezetek: önkéntes társulások a 
gazdaságban (termelô-, kereskedô- 
vagy fogyasztási céllal), ahol a tagok 
a haszonból elsôsorban az elvég-
zett munka alapján részesülnek.  
A szövetkezeti mozgalom Angliá-
ból indult ki a XIX. század közepén.  
A kommunisták (pl. Sztálin, Rákosi 
Mátyás) szerint azért kell szövetke-
zeteket alakítani, hogy így az állam 
(és a párt) jobban ellenôrizhesse a 
parasztokat, és el tudja vonni a ja-
vakat a mezôgazdaságból. 

szunniták: az iszlám többségi irányzata, 
akik elfogadják a Mohamed halála 
utáni kalifákat és az uralkodásuk 
idején keletkezett hagyományokat 
(szunnákat). 

szuperhatalom: a többi nagyhatalomnál 
sokkal nagyobb gazdasági és kato-
nai erôvel rendelkezô nagyhatalom. 
A második világháborút követôen 
két szuperhatalom volt: a Szovjet-
unió és az Egyesült Államok. 

szuverenitás: teljes állami függetlenség. 
Szuverenitása alapján gyakorol az 
állam hatalmat területe és lakossá-
ga fölött, hoz törvényeket, folytat 
önálló bel- és külpolitikát.

Szûrös Mátyás (1933–): politikus, dip-
lomata, az MSZMP egyik vezetôje. 
1989–1990 között Magyarország 
ideiglenes köztársasági elnöke. 

tabutéma: a szó eredeti jelentése sze-
rint valamely tárgyat, élôlényt vagy 
személyt nem volt szabad meg-
érinteni vagy megnevezni; ez volt a 
tabu. A tabutéma tehát olyan téma, 

amelyrôl nyilvánosan nem szabad 
vagy nem illik beszélni.

társadalmi egyenlôtlenség: a társadalom 
egyes csoportjainak nem azonosak 
a lehetôségei a tanulásra, bizonyos 
társadalmi pozíciók, munkakörök  
betöltésére, és nem egyforma esély-
lyel juthatnak hozzá bizonyos anya-
gi javakhoz. A társadalmi egyenlôt- 
lenség minden társadalomban léte-
zik, de ennek mértéke különbözô 
lehet. 

társadalmi norma: olyan magatartási 
szabály, amely a lehetséges csele-
kedetek közül elôírja a követendôt.

tinédzser: a tíz és húsz év közötti fiata-
lok elnevezése. 

Tóra: a bibliai Ószövetség elsô öt köny-
vét (Mózes könyveit) tartalmazza. 
(Egy Tóratekercset láthatsz az ötö-
dikes tankönyv 33. oldalán.)

totális: mindenre kiterjedô, teljes. A to-
tális állam (diktatúra) a társadalom 
életének minden területét ellenôrzi.

totalitárius: korlátlan hatalmon alapuló.
tôzsde: áruknak és értékpapíroknak tö-

meges adásvételére létesített intéz-
mény.

twist: az 1960-as években divatos, 
gyors ütemû zenére a térd és a csípô 
ütemes mozgatásával végzett tár- 
sastánc.

vagyon: valakinek vagy valaminek a tu-
lajdonában levô, pénzben meghatá-
rozható javak összessége.

vállalat: a vállalkozások gyakori szerve-
zeti kerete (társas vállalkozási forma).

vegyi fegyver: mérgezô anyagokat tartal-
mazó katonai eszköz.

web vagy weblap: az interneten (ango- 
lul World Wide Web [vörld vájd veb)  
lévô dokumentum, amelyet egy web- 
böngészô képes megjeleníteni. Leg-
fôbb jellemzôje, hogy kapcsolatok-
kal (az úgynevezett hiperhivatkozá-
sokkal) más weboldalakra navigál-
hat minket.
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Idôrend (kronológia)

A kerettantervben szereplô évszámokat és eseményeket félkövér számmal és betûvel írtuk.

Évtized Egyetemes történelem Magyar történelem

1944–1950

1945 nyár: ENSZ megalakulása.
1946: a fultoni beszéd.
1947: párizsi békeszerzôdések.
1947: a Marshall-segély meghirdetése.
1947: India független.
1948: Izrael Állam megalakulása.
1949: szovjet atombomba.
1949: a KGST létrejötte.
1949: a NATO megalakulása.
1949: az NSZK létrejötte.
1949: az NDK megalakulása.
1949: a Kínai Népköztársaság kikiáltása.
1950–1953: a koreai háború.

1944 vége: magyarellenes bosszú Bácskában.
1944. december: Ideiglenes Nemzetgyûlés; 

Ideiglenes Nemzeti Kormány.
1945. január: a népbíróságok felállítása.
1945. november: országgyûlési választások.
1946: a második Magyar Köztársaság 

kikiáltása.
1946: az új forint.
1947: Nagy Ferenc lemondatása.
1947: a párizsi béke.
1947: a kékcédulás választások.
1948: a Magyar Dolgozók Pártjának létrejötte.
1948: a 100 munkásnál többet foglalkoztató 

üzemek államosítása.
1948: Mindszenty József letartóztatása.
1949: Magyarország Alkotmánya.

1951–1960

1953: Sztálin halála.
1953: felkelés Kelet-Berlinben.
1955: a Varsói Szerzôdés megalakulása.
1954: a vietnamiak legyôzik a francia 

gyarmatosítókat (Dien Bien Phu).
1955: a genfi csúcstalálkozó (az enyhülés jele).
1956: Hruscsov „titkos” beszéde a szovjet 

kommunista párt kongresszusán.
1956: a szuezi válság.
1957: a Közös Piac (EGK) megalakulása.

1953–1955: Nagy Imre elsô miniszterelnöksége, 
az „új szakasz”.

1956. október: a MEFESZ megalakulása.
1956. október 23.: a forradalom kitörése.
1956. október 25.: a „véres csütörtök”.
1956. október 28.: a forradalom gyôzelme.
1956. november 4.: a forradalom és 

szabadságharc leverésének kezdete.
1956. november: Kádár János hatalomra kerülése.
1957: a munkásôrség megszervezése.
1958: Nagy Imre és vádlott-társainak  

a kivégzése.

1961–1970

1961: Gagarin ûrrepülése.
1961: a berlini fal felhúzása.
1962: Algéria függetlenné válása.
1962: a kubai rakétaválság.
1963: Kennedy-gyilkosság.
1968: a „prágai tavasz”.
1968: nyugati diáklázadások.
1969: ember a Holdon.

1963: amnesztia a forradalomban részt vevôk 
többségének.

1968: az új gazdasági mechanizmus 
bevezetése.

1971–1980

1975: a helsinki csúcsértekezlet.
1978–2005: II. János Pál pápasága.
1979: a Szovjetunió megtámadja Afganisztánt.
1980: az irak–iráni háború kezdete.

1974: a reformok leállítása.

1981–1990

1985: Gorbacsov hatalomra kerülése.
1986: a csernobili atomkatasztrófa.
1989: a berlini fal lebontása.
1989: Gorbacsov–Bush csúcstalálkozó Máltán.
1989: a romániai forradalom.
1990: az egységes Németország létrejötte.

1981: a Beszélô elsô száma.
1985: a monori találkozó.
1987: a lakiteleki találkozó.
1988: a romániai falurombolás kezdete.
1989: páneurópai piknik.
1989: Nagy Imre és mártírtársainak 

újratemetése. 
1989. október 23.: a harmadik Magyar 

Köztársaság kikiáltása.
1989: az MSZMP megszûnése.
1989. október 23.: alkotmánymódosítás.
1990: szabad, többpárti választások.
1990. május: Antall József kormányának 

(1990–1993) megalakulása.
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Évtized Egyetemes történelem Magyar történelem

1991–2000

1991: az öbölháború.
1991: a Varsói szerzôdés és a KGST 

felszámolása.
1991: Szlovénia és Horvátország független állam.
1991–1995: a délszláv háború.
1991–2008: Jugoszlávia felbomlása.
1991: a Szovjetunió felbomlása.
1992: a maastrichti szerzôdés aláírása,  

az Európai Unió (EU) megalakulása.
1993: Csehszlovákia szétválása.
1995: a schengeni egyezmény életbelépése.
1999: Kis-Jugoszlávia NATO-bombázása.

1991: a szovjet csapatok távozása hazánkból.
1994–1998: MSZP–SZDSZ-kormány (Horn Gyula).
1998–2002: FIDESZ–FKgP–MDF-kormány (Orbán 

Viktor elsô kormánya).
1999: Magyarország csatlakozása a NATO-

hoz.

2001–2010

2001. szeptember 11.: terrortámadások  
az Egyesült Államokban.

2002: az euró bevezetése.
2003–2011: az iraki háború.
2004: tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, 

köztük Magyarország is.

2002–2006: MSZP–SZDSZ-kormány (Medgyessy 
Péter, majd 2004-tôl Gyurcsány Ferenc).

2004: Magyarország az EU tagja.
2006–2010: MSZP–SZDSZ-kormány (Gyurcsány 

Ferenc, majd 2009-tôl Bajnai Gordon).
2010–2014: FIDESZ–KDNP-kormány (Orbán 

Viktor második kormánya).
2012: új alkotmány: Alaptörvény.
2014: megalakul Orbán Viktor harmadik 

kormánya (FIDESZ–KDNP).
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