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Idén a második világháború végétől a napjainkig tartó időszakról lesz szó. Ez a 
hetven év hatalmas változásokat hozott  hazánk és a világ történelmében. A má-
sodik világháború után Európa és a világ közel fél évszázadon keresztül megosz-

tott ságban élt. Ebben a világrendben két szuperhatalom, az Amerikai Egyesült Ál-
lamok és a Szovjetunió szembenállása határozta meg a világban zajló eseményeket.

Magyarországon 1945 után erőteljes szovjet nyomásra, a kommunista párt közre-
működésével évtizedekig fennálló diktatúrát épített ek ki. A többi kelet-közép-euró-
pai ország is ugyanezt az utat volt kénytelen követni. A szovjet modell térségünkre 
erőltetett  alkalmazása rengeteg áldozatt al és szenvedéssel járt, és időről időre tilta-
kozást váltott  ki. 

A második világháború után a gyarmati rendszer fokozatosan felbomlott . A füg-
getlenné váló országok többsége elutasított a mind az Amerikai Egyesült Államok, 
mind a Szovjetunió befolyását. A felszabaduló gyarmatok igyekeztek önálló politi-
kai tényezővé válni a világban.

Az Amerikai Egyesült Államokkal szemben folytatott  katonai-gazdasági vetél-
kedésben a Szovjetunió meggyengült, és végül felbomlott . A kelet-közép-európai 
térség országai felszabadultak a szovjet nyomás alól, elnyerték függetlenségüket. 
Hazánk belépett  a NATO-ba, majd az Európai Unió tagja lett .

Az elmúlt fél évszázad alatt  látványos eredményeket ért el a tudomány. A koráb-
biaknál sokkal fejlett ebb műszerek állnak a kutatók rendelkezésére, sokkal fejlett ebb 
eszközökkel gyógyít az orvostudomány. Felgyorsult az információáramlás, néhány 
másodperc alatt  üzenetet tudunk küldeni a világ másik felére. Míg a 20. század ele-
jén napokig tartott  Európa egyik feléből eljutni a másikba, manapság ez már csak 
néhány óra. Az ember eljutott  a Holdra is, és napjainkban már robotok kutatják a 
Mars bolygó felszínét.

Az elmúlt évtizedek történelméről a szüleidnek, nagyszüleidnek vannak személyes 
élményei. Érdemes ezekről megkérdezni őket! Sok olyan tárgy is lehet ott hon, amely 
segíthet a közelmúlt jellegzetességeinek a megismerésében. Légy kíváncsi és érdek-
lődő, hogy ezekből minél többet megismerj! Így válhat igazán élővé és emlékezetes-
sé mindaz, amit a történelemórákon megtanulsz.

Ehhez kívánnak neked sok sikert
a tankönyv alkotói

Kedves Nyolcadikos!

Európai Szociális
Alap
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Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet CÍMLAP KAPCSOLATBLOGALKALMAZÁSOLDAL FUNKCIÓ

Keress Dolgozz önállóanKutass

KUTASS A VILÁGHÁLÓN!

A 20. századi magyar történelem tanulmányozásához 
� gyelmedbe ajánlott honlapok:

Terror Háza
www.terrorhaza.hu  

Holokauszt Emlékközpont
www.hdke.hu  

Magyar Nemzeti Múzeum
www.mnm.hu  
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Hadtörténelmi Múzeum
www.militaria.hu  

Rubicon
www.rubicon.hu 

Múltkor
mult-kor.hu

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet CÍMLAP KAPCSOLATBLOGALKALMAZÁSOLDAL FUNKCIÓ

Keress Dolgozz önállóanKutass

KUTASS A VILÁGHÁLÓN!
Nemzeti Emlékezet Bizottsága
www.neb.hu  
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I. fejezet
A szuperhatalmak szembenállása
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A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN  olyan világrend jött létre, amely csaknem fél évszázadon keresztül 
meghatározta a világ képét. A korábbi időszakokban mindig több európai nagyhatalom létezett, amelyek 
küzdelmei formálták a kontinens történelmét. Az 1945 utáni évtizedekben két szuperhatalom, az Amerikai 
Egyesült Államok és a Szovjetunió szembenállása vált meghatározóvá. A régi nagyhatalmak alárendelt sze-
repbe kerültek.
A szuperhatalmak kon�iktusa az egész bolygóra kiterjedt. Európa, Afrika, Ázsia, Latin-Amerika szinte vala-
mennyi országának politikáját befolyásolta ez a szembenállás. Az új katonai eszközök, elsősorban az atom-
bomba és a rakétatechnika fejlődése miatt több ezer kilométeres távolságban folyó kon�iktusok is a teljes 
világ pusztulásával fenyegettek.

 Ebből a fejezetből megtudhatod,

 � miért fordultak szembe egymással a korábbi szövetségesek.
 � hogyan rendezték a világháború után a vitás kérdéseket.
 � mit jelentett az atomfegyverkezési verseny.
 � milyen helyi válsággócok alakultak ki a világban.
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1.  A győztes nagyhatalmak átmeneti 
együttműködése a világháború után

A második világháború befejezése

1945. szeptember 2-án Japán fegyverletételével véget ért a 
második világháború, a szigetország területére amerikai 
csapatok érkeztek. Európában ekkor már mintegy négy hó-
napja befejeződtek a harcok. Itt  a normandiai partraszállást 
követően az előrenyomuló amerikai és brit haderő – francia 
csapatokkal kiegészülve – nyugatról, míg a szovjet Vörös 
Hadsereg keletről törte meg a német hadsereg ellenállá-
sát. Németország területét a győztes szövetségesek négy 
megszállási övezetre osztott ák, Berlinben szintén hasonló 
körzeteket alakított ak ki. Hasonló sorsra jutott  Ausztria is, 
amelynek területét a nemzetiszocialista Németország még 
1938-ban csatolta magához.

A hat évig tartó második világháború az emberiség tör-
ténelmének egyik legpusztítóbb háborúja volt. Az általá-
nos békevágy ellenére számos fenyegető jel mutatott  arra, 
hogy a győztes nagyhatalmak között  konfl iktusok várha-
tók. A Vörös Hadsereg mélyen benyomult Kelet-Közép-
Európába, és félő volt, hogy a németektől felszabadított  
országokban kommunista diktatúrákat alakítanak ki. Habár 

Európa 1945 után 
� Gyűjtsük ki, mely térségben

 történtek határváltozások! 
Melyik ország növelte jelentősen a területét? 

Mi történt a legyőzött Németországgal?
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HollandiaBelgium

Dánia

Magyarország
Ausztria

Megszállási övezetek
Angol
Francia
Szovjet
Amerikai
A második világháború előtt 
megszűnt határvonalak
Országhatár 1949-ben
Németország határa 
(1945–1949)

A második világháború után közvetlenül a nagyhatalmak közötti ellentétek még nem tűntek megoldha-
tatlannak. Sokan bíztak még abban, hogy Sztálin is megegyezésre törekszik. A helyzet akkor vált feszültté, 
amikor a Szovjetunió nyíltan és erőszakosan megsértette a korábbi megállapodásokat.

 � Melyik ország felosztásáról álla-
podott meg a nemzetiszocialista 
Németország és a Szovjetunió 
1939-ben? 

 � Hogyan határoztak a teheráni, illet-
ve a jaltai konferencián Németor-
szág sorsáról?

Néhány európai ország katonai és civil áldoza-
tainak száma a második világháborúban
� Miért Európa keleti felén volt nagyobb az 
áldozatok száma? Milyen jellegű hadviselést 
folytattak itt a hadviselő felek? Milyen szörnyű 
népirtások történtek az időszakban?

Szovjetunió 26 millió

Németország 7 millió

Lengyelország 5 millió 900 ezer

Jugoszlávia 1 millió 700 ezer

Magyarország 900 ezer

Franciaország 600 ezer

Olaszország 420 ezer

Nagy-Britannia 380 ezer
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Sztálin ígéretet tett  a demokratikus választások lebonyolítá-
sára, a szovjet diktátor valójában saját befolyási övezetének 
tekintett e a térséget. Az 1945 nyarán megtartott  potsdami 
konferencián ezek az ellentétek még nem kerültek felszínre, 
de az új amerikai elnök, Truman már bizalmatlanul nézte 
a szovjet lépéseket.

 � Mi lett a vesztes nagyhatalmak sorsa 1945-ben?     

Az ENSZ megalapítása

Az első világháború után megalakított  Népszövetség nem 
tudta az újabb világháború kitörését megakadályozni. 
A második világháború borzalmai után azonban ismét fel-
merült egy működőképes, nemzetek felett i biztonsági 
rendszer megteremtésének igénye.

A győztes szövetségesek ezért döntött ek 1945-ben az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének létrehozásáról. ➊ Az 
ENSZ egyik legfontosabb szerve a Biztonsági Tanács (BT), 
amelynek öt állandó tagja van, az Amerikai Egyesült Álla-
mok, Szovjetunió (napjainkban Oroszország), Nagy-Britan-
nia, Franciaország és Kína. Ők vétójoggal rendelkeznek, 
azaz az öt ország közül bármelyik véglegesen elutasíthat 
egy beterjesztett  javaslatot. A BT-nek ezenkívül tíz válasz-
tott  tagja is van, akiknek mandátuma két évre szól. Ez a 
rendszer garantálja, hogy a szervezetet nem egyetlen állam 
irányítja.

Az ENSZ másik fontos szerve a közgyűlés, amely lénye-
gében úgy működik, mint egy parlament, minden tagor-
szágnak egy szavazati joga van.

A párizsi békeszerződések

➊ Az ENSZ legfontosabb feladatai

Az Egyesült Nemzetek Szervezete a világ 
minden részét eléri. Az ENSZ legfonto-
sabb feladata a béke fenntartása és a 
konfl iktusok megelőzése. A szervezet 
foglalkozik környezetvédelemmel, me-
ne  kült vé de lem mel, katasztrófa-el há rí-
tás sal, terrorizmus elleni harccal, le fegy-
ver zés  sel. Alapvető célja az, hogy 
biztonságos jövőt teremtsen a követ-
kező generációk számára.

Az ENSZ
szervezete

Biztonsági Tanács
Döntéshozó szerv

11 tag: 5 állandó (Amerikai Egyesült Államok, 
Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország, Kína)

+ 6 változó (napjainkban 10)
Vétójoggal rendelkeznek:

Titkárság
Adminisztratív szerv

Tagjai: főtitkár + tisztviselői kar

Nemzetközi Bíróság
ENSZ igazságszolgáltató intézménye 
Célja: A tagállamok közötti jogviták ill. 

háborús konfliktusok megoldása

Közgyűlés
Tanácskozó testület

Résztvevői: összes tagállam
Döntései ajánló jellegűek

Titkárság
Adminisztratív szerv

Tagjai: főtitkár + tisztviselői kar

Szakosított szervek
FAO, UNESCO, WHO, UNICEF, WWF, WHO

Az ENSZ
szervezete

Biztonsági Tanács
Döntéshozó szerv

11 tag: 5 állandó (Amerikai Egyesült Államok, 
Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország, Kína)

+ 6 változó (napjainkban 10)
Döntései kötelezően betartandók

Titkárság
Adminisztratív szerv

Tagjai: főtitkár + tisztviselői kar

Nemzetközi Bíróság
ENSZ igazságszolgáltató intézménye
Célja: A tagállamok közötti jogviták ill.

háborús kon�ikzusok megoldása

Közgyűlés
Tanácskozó testület

Résztvevői: összes tagállam
Döntései ajánló jellegűek

Szakosított szervek
FAO, UNESCO, WHO, UNICEF, WWF, WHO

Az ENSZ felépítése és szervezetei 
� Melyik testület dönt a különböző ügyekben? Ki irányítja a nemzetközi szervezetet? Mennyire tudnak beleszólni a tagállamok 
a legfontosabb kérdésekbe? Végezzünk kutatómunkát! Gyűjtsük ki az internetről a szakosított szervek feladatait!

Churchill, Truman és Sztálin a potsdami 
konferencián. A tárgyalások idején Nagy-Bri-
tanniában választásokat tartottak, és Churchill 
pártja, a Konzervatív Párt vereséget szenvedett. 
Így a potsdami konferencia záró szakaszában 
már az új brit miniszterelnök, Clement Attlee 
vett részt.
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A második világháború lezárására 1947-ben Párizsba hív-
ták össze a békekonferenciát. 

A második világháború legnagyobb területi nyertese a 
Szovjetunió lett. Nyugati irányba terjeszkedve olyan terü-
leteket is magához csatolt, amelyek korábban még a cárok 
birodalmához sem tartoztak. A szovjetek ezeket a határvál-
tozásokat azzal magyarázták, hogy az országuk védelme mi-
att szükségük van erre a növekedésre. Sztálin ragaszkodott 
azokhoz a területekhez, amelyeket még az 1939-es paktum 
során rögzített Lengyelország felosztásánál a nemzetiszocia-
lista Németországgal. A második világháború után a keleten 
megcsonkított Lengyelországot, nyugaton cserébe német te-
rületekkel kárpótolták. A kelet-poroszországi területeket a 
Szovjetunió és Lengyelország között felosztották.
 Az Amerikai Egyesült Államok ezzel szemben nem te-
rületeket akart szerezni. Számukra a legfontosabb az volt, 
hogy a világ nagyobb részén olyan nyitott gazdaságok jöj-
jenek létre, amelyek elérhetőek lesznek az amerikai tőke 
és árukivitel számára.

 � Hasonlítsd össze az amerikai és a szovjet törekvéseket!

Németország politikai berendezkedését illetően a győztes 
nagyhatalmaknak nem sikerült megegyezniük egymással. 
Ezért végül békét sem kötöttek az országgal, csak az új 
határokat jelölték ki. Németország nyugati felén az első 
világháború utáni határokat tartották meg, keleten viszont 
egy nagyjából kétszáz kilométeres sávot Lengyelországhoz 
csatoltak. A lengyel területen élő több millió német rész-
ben elmenekült a háború utolsó hónapjaiban, részben ki-
telepítették őket. A né met kisebbség kitelepítését Csehszlo-
vákiában és Magyarországon is végrehajtották. A kollektív 
bűnösség elvét alkalmazták, emberek millióit megbüntetve 
nem valami tényleges bűncselekmény, hanem egy népcso-
porthoz való tartozás miatt. ➋
 Olaszország esetében az amerikai megszállás egyértel-
művé tette, hogy a nyugati befolyás érvényesül. Határai 
sem változtak meg jelentősen, csak jóvátétel fizetésére köte-
lezték. 
 Kelet-Közép-Európában több határváltozás is történt.  
Újjáalakult Csehszlovákia, de Kárpátalját, amely 1939 és 
1944 között Magyarországhoz tartozott, a Szovjetunióhoz 
csatolták. Ausztria keleti része szovjet, a nyugati része pe-
dig angol‒amerikai‒francia megszállási zónába esett. Nem 
akarták úgy felosztani, mint Németországot; de egyik fél 
sem akarta átengedni a másiknak. Ezért Ausztria 1955-ig 
megszállt állam maradt, amellyel nem kötöttek békét.

 � Hogyan alakították ki Németország új határait? Hogyan változ-
tak a lengyel határok?

➋ A németek kitelepítése

A győztes szövetséges nagyhatalmak a 
második világháborút lezáró potsdami 
konferencián megállapodtak arról, hogy 
a Lengyelországban, Csehszlovákiában 
és Magyarországon maradt német lakos-
ságot, illetve annak egy részét  „szervezett 
és humánus módon” át kell telepíteni Né-
metországba, elosztva őket a megszállási 
övezetek között.
A kelet-közép-európai németek számára 
a kollektív büntetés, a kitelepítés renge-
teg szenvedéssel járt. Az egykori Kelet-Po-
roszországból hónapok alatt hét-nyolc 
millió embert űztek el, míg Csehszlová-
kiából 1946 és 1948 között több mint 
hárommillió németet marhavagonokba 
zsúfolva szállítottak Németország meg-
szállt zónáiba. Magyarországon a politikai 
erők nagyrészt egyetértettek a németek 
tömeges kitelepítésével, nézetkülönbség 
csak annak módjában volt.

Német nemzetiségű magyar állampolgárok 
tehervagonokba rakják ingóságaikat a békás-
megyeri vasútállomáson kitelepítésük idején, 
1946 márciusában � A kitelepítettek nemzeti 
színű zászlóval búcsúznak. Vajon miért?

 � Miben sikerült megállapodnia a 
nagyhatalmaknak egymással?

 � Melyek voltak azok az ügyek, ame-
lyekről nem sikerült megállapodni?

 � Milyen okai voltak a győztes nagy-
hatalmak közötti viszony megrom-
lásának?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK  
ÉS FELADATOK
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A szovjet–amerikai ellentétek 
a második világháború után

A háború után a Szovjetunió a német megszállás alól fel-
szabadított  országokban a saját politikai rendszeréhez 
hasonló berendezkedést kívánt bevezetni. Az Amerikai 
Egyesült Államok a demokratikus rendszerek visszaállí-
tását, és a magántulajdonon alapuló kapitalista gazdasági 
berendezkedést tartott a követendőnek. 

A Vörös Hadsereg által megszállt országokban a lakos-
ság jelentős részét kényszermunkára hurcolták, ahonnan 
sokan soha nem tértek vissza. A gyárakat leszerelték, a 
gépeket elvitt ék. ➊ A politikai életbe közvetlenül beavat-
koztak, a velük szövetséges kommunista pártokat támo-
gatt ák, ugyanakkor letartóztatt ák vagy távozásra kénysze-
rített ék a nem kommunista politikusokat. 

 � Milyen sorsot szánt a Szovjetunió az általa megszállt orszá-
goknak?

 � Milyen eszközöket használt céljai elérése érdekében?

2. A kétpólusú világ kialakulása
Az átmeneti együttműködés után ellentétek alakultak ki a Szovjetunió és a többi győztes nagyhatalom, 
az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország között. Egyértelművé vált ugyanis, hogy a 
szovjet vezetés az általa megszállt országokat teljesen az irányítása alá kívánta vonni. A korábbi megálla-
podásokat felrúgva a Szovjetuniónak alárendelt kommunista diktatúrák kialakítására törekedett.

 � Mely országok területén voltak 
szovjet csapatok 1945-ben?

 � Miért volt ellentétes Sztálin céljai-
val a szabad választások megtartá-
sa ezekben az országokban? 
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A szocialista tömb országai
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Európa 1949-ben � Hogyan alakult a német
területek sorsa? Hány ország került a vasfüggöny keleti oldalára?

➊ A Vörös Hadsereg Ausztriában

Egész Ausztriában a Vörös Hadsereg úgy-
nevezett „zsákmánybiztosai” járták végig 
az országot. Ami csak fémből volt, lesze-
relték: így a gépeket, az olajkutakat, a Bécs 
számára áramot termelő erőművek turbi-
náit, de 35 ezer telefonkészüléket is.

Szovjet katonalány Berlinben 
(szovjet propagandafotó)
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Szovjet berendezkedés Kelet-Közép-Európában

Az 1945-ös jaltai szerződést megszegve a Szovjetunió a saját 
diktatórikus berendezkedését erőltette a kelet-közép-euró-
pai országokra. A győztesek korábban megállapodtak ab-
ban, hogy Lengyelországban olyan kormány alakul, amely-
ben a háború alatt nyugatra menekült politikusok is részt 
vesznek. A szovjetek azonban egy kommunista kormányt 
erőszakoltak Lengyelországra, a polgári politikusokat pe-
dig őrizetbe vették.
 Romániában hasonlóan erőszakosan avatkoztak be a bel-
politikába. Tartottak ugyan egy parlamenti választást, azon-
ban a képviselők névsorát a szavazatok megszámolása 
nélkül hirdették ki. Magyarországon – szinte egyedüliként 
a térségben – szabad választásokat rendeztek, de a kormány- 
alakításnál szintén a szovjet érdekek érvényesültek.

 � Értékeld a megszállt országok szempontjából a szovjetek által 
használt politikai eszközöket és törekvéseket!

Szövetségesekből ellenfelek

Az amerikaiak a kommunista pártok erőszakos hatalomra 
juttatása, valamint a kelet-közép-európai országok gazda-
sági kirablása ellen több ízben eredménytelenül tiltakoz-
tak. Churchill, a korábbi brit miniszterelnök ismerte fel elő-
ször, hogy két részre szakadt Európa, és felborult a hatalmi 
egyensúly. 1946 elején a fultoni beszédben Churchill arra 
hívta fel a figyelmet, hogy egy vasfüggöny ereszkedik le a 
demokratikus berendezkedésű Nyugat-Európa és a szov-
jetizálódó Kelet-Közép-Európa közé. ➋ Truman amerikai 
elnök a párizsi békekonferenciát követően meghirdette a 
„feltartóztatás politikáját”, ami azt jelentette, hogy az Ame-
rikai Egyesült Államoknak be kell avatkozni azokban az 
országokban, ahol a kommunizmus terjeszkedik, és meg 
kell védenie az 1945-re kialakult európai és ázsiai status 
quót. ➌ Washington azonban azt már nem tudta és nem is 

➋ A fultoni beszéd

Winston Churchill, korábbi brit minisz-
terelnök 1946. március 5-én, az amerikai 
egyesült államokbeli Fultonban beszédet 
mondott, amelyben rámutatott a szov-
jet külpolitika agresszív jellegére, és arra 
figyelmeztetett, hogy az angolszászok 
erőteljes fellépése nélkül Európa kommu-
nista uralom alá kerülhet. „A Balti-tenger 
mellett fekvő Stettintől az Adriai-tengerig 
fekvő Triesztig vasfüggöny ereszkedik le 
Európára. E vonal mögött vannak Közép- 
és Kelet-Európa régi államainak összes 
városai: Varsó, Berlin, Prága, Bécs, Buda-
pest, Belgrád, Bukarest és Szófia. Minde-
zek a híres városok és országok lakossága 
szovjet szférában fekszik, és valamilyen 
formában alá vannak vetve nemcsak a 
szovjet befolyásnak, hanem Moszkva 
egyre nagyobb mértékű ellenőrzésének. 
(…) A kommunista pártokat, amelyek 
ezekben a kelet-európai államokban igen 
kicsik voltak, hatalomra emelték, amely 
hatalom meghaladja a pártok létszámát, 
és e pártok mindenütt arra törekszenek, 
hogy megszerezzék a totális ellenőrzést.”

 � Értelmezd a vasfüggöny kifejezést!
 � Miért nézte Churchill aggódva azt, 

ami a kelet-közép-európai országok-
ban történt?

 � Mi lehetett a célja e beszéddel? 

➌ Truman elnök beszéde az amerikai kongresszusban, 1947. március

„A világ néhány országának népeire legutóbb akaratuk ellenére totalitárius rendszereket kényszerítettek rá. [...] A világ-
történelem jelenlegi helyzetében majdnem minden nemzetnek választani kell két életforma között. Ez a választás azon-
ban gyakran nem lehet önálló. Az egyik út a többség akaratán alapul, és független intézményrendszer, népképviseleti 
kormányzat, szabad választás, a személyes szabadság garanciája, szólás- és vallásszabadság, illetve a politikai zsarnokság 
hiánya jellemzi. A másik út egy kisebbség akaratán alapul, amely a többségre kényszeríti az akaratát. Ez terrorra és nyo-
másgyakorlásra támaszkodik, irányítja a sajtót és a rádiót, befolyásolja a választásokat és elnyomja a személyi szabadsá-
got. Úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok politikájának támogatnia kell azokat a szabad embereket, akik ellenállnak 
a fegyveres kisebbségek, vagy a külső erők alávetési kísérleteinek.”

 � Hogyan értékelte Truman a kialakult politikai helyzetet? Mihez kérte a kongresszus támogatását az amerikai elnök?
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akarta megakadályozni, hogy a Szovjetunió által katonailag 
megszállt Kelet-Közép-Európa szovjet érdekövezett é váljon. 
Európa nyugati felén a demokrácia intézményrendszere a 
társadalom támogatásán alapult, míg Kelet-Közép-Európá-
ban a szovjetek, a helyi kommunista pártokra támaszkodva 
erőszakos eszközökkel vezett ék be a kommunista diktatúrát. 
 A Szovjetunióban a sztálini diktatúra elnyomása a máso-
dik világháborút követően sem enyhült. A német hadifogság-
ból szabaduló hadifoglyok százezreit azonnal Gulag munka-
táborokba vitt ék, mivel a rendszer árulóknak tartott a őket. 
A hivatalosan a népek egyenlőségét hirdető kommunista dik-
tatúra újra és újra fellépett  különböző népcsoportokkal szem-
ben, köztük az országban élő zsidókkal szemben is. A sztá-
lini diktatúrának az 1950-es évektől kezdődő antiszemita 
megnyilvánulásai a következő évtizedekben is megmaradtak. 
 A két szuperhatalom* között  az eltérő ideológia és az 
ellentétes törekvések miatt  egyre inkább elmérgesedett  a 
viszony. Közvetlen fegyveres összecsapás azonban nem 
következett  be az egymással ellenséges szuperhatalmak kö-
zött . Ezért szembenállásukat a következő évtizedekben hi-
degháborúként emlegett ék. A feszült nemzetközi viszony 
Sztálin 1953-ban bekövetkezett  halálával enyhült, de a két 
szuperhatalom érdekellentétei megmaradtak. Sztálin halála 
után a Szovjetunió irányítását Hruscsov vett e át.   

 � Mit jelentett a Truman elnök által meghirdetett stratégia?

szuperhatalom: olyan állam, amely gazda-
sági, katonai és diplomáciai erejénél fogva 
az egész világon képes érdekei érvénye-
sítésére. Az Amerikai Egyesült Államok 
már a második világháború befejezésekor 
szuperhatalom volt, míg a Szovjetunió csak 
később, az 50-es évek nukleáris és rakéta-
fegyverkezése eredményeként vált szuper-
hatalommá.

 � Milyen eszközökkel szerzett befo-
lyást a Szovjetunió a megszállt or-
szágokban?

 � Hogyan reagáltak a nyugati nagy-
hatalmak vezetői a szovjet befolyás 
növekedésére?

 � Milyen összefüggés van a feltartóz-
tatás politikája és a hidegháború 
között?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK 
ÉS FELADATOK

Nyikita Szergejevics Hruscsov, Sztálin halála után 
a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára

A hidegháború okai
Az amerikai értelmezések szerint a hidegháborúért Sztálin volt 
a felelős. A feltartóztatás politikája az Amerikai Egyesült Álla-
mokra kényszerített  önvédelmi reakció volt. A hidegháborúval 
a szabad világ csak választ adott  a kommunista agresszióra. 
A sztálini propaganda viszont Churchill fultoni beszédét és az 
amerikai atomfegyverkezést hozta fel bizonyítékul arra, hogy a 
hidegháborús konfl iktust az angolszász hatalmak idézték elő.

„Két ellentétes politika alakult ki: az egyik oldalon a Szov-
jetunió [...] a másik oldalon az Egyesült Államok és Anglia 
politikája, [...] két tábor alakult ki: az imperialista, demok-
ráciaellenes tábor, melynek célja az amerikai imperializmus 
világuralmának megteremtése és a demokrácia szétz úzása, 
valamint az imperialistaellenes, demokratikus tábor […].”
(A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának állásfog-
lalása, 1947. október)

 � A szemelvények és a lecke szövege alapján értékeld a szovjet 
és az amerikai állítások valóságalapját! Milyen ellentmondás 
volt a szovjetek és az amerikaiak demokrácia felfogása között?

ELTÉRŐ NÉZŐPONTOK
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Európa megosztottsága

A kétpólusú világ kialakulása nem pusztán katonai szem-
benállást jelentett , hanem teljes ideológiai és gazdasági elkü-
lönülést is. A nyugat-európai államok demokratikus úton 
fejlődtek, a lakosság szabadon dönthetett  arról, hogy melyik 
politikai párt irányítsa az országot. A demokratikus viszo-
nyokhoz magántulajdonon alapuló piacgazdaság társult, 
amelyben a jóléti államok kialakítása a cél. Az emberek 
szabadon vállalkozhatt ak és rendelkezhett ek a vagyonukkal.
 A kelet-közép-európai kommunista diktatúrákban az 
állampolgárokat az államosítás során megfosztott ák va-
gyonuktól, felszámolták a föld magántulajdonát is. Az 
emberek szólás- és véleményszabadságát erősen korlá-
tozták, adott  esetben egy-egy kritikus mondatért is börtön 
járt. A jövedelmek mértékét szintén korlátozták, és mivel a 
tervutasításos gazdaság elsősorban a hadsereg igényeit elé-
gített e ki, a lakosság folyamatosan áruhiánytól szenvedett .

 � Milyen különbségek voltak az Európa nyugati és keleti felében 
élők helyzete között? 

A Marshall-segély

A második világháború után Európa gazdasága romok-
ban hevert. 1947-re súlyossá vált a helyzet, mert arra sem 
jutott  pénz, hogy importált élelmiszerrel lássák el a lakos-
ságot. Fennállt annak a veszélye, hogy a nyomor aláássa a 
demokratikus intézményrendszereket. Washington annak 
érdekében, hogy megerősítse szövetségeseit és elejét vegye 
a kommunista propagandának, nagyszabású gazdasági 
segélyprogramot indított . Ezzel persze piacot teremtett  az 
amerikai termékek számára is. Az amerikai külügyminisz-
terről elnevezett  Marshall-segély ‒ hivatalos nevén Euró-
pai Újjáépítési Program ‒ 1948 áprilisában vett e kezdetét, 
amelyet kiterjesztett ek Németország nyugati zónáira is. ➊

Bár a program közvetlenül az élelmiszer-segélyezést és 
az újjáépítést támogatt a, elsősorban modernizálni kívánta 
Nyugat-Európát. Az amerikai minták alapján szervezték át 
az ipari üzemek termelését és a kereskedelmet is. Az ipari 
modernizáció révén a nyugati államok egyrészt képessé 

„Egyesült védelem” � Értelmezd a plakáton 
látható szimbólumokat!

Miután a két szuperhatalom érdekszférái rögzültek, Európa keleti és nyugati fele eltérő ideológiai és 
gazdasági modell szerint élt és fejlődött. E különbségek az emberek mindennapi életére is jelentős 
hatással voltak.

3. A kettéosztott Európa

 � Idézd fel, milyen eszközök alkalmazá-
sával működött a szovjet gazdaság!

 � Melyek voltak a sztálini diktatúra 
legfőbb jellemzői a Szovjetunió-
ban?

George Marshall ame rikai külügyminiszter, 
az Európai Újjáépítési Program névadója
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váltak arra, hogy önmagukat újjáépítsék, másrészt arra, 
hogy versenyképes árukkal jelenjenek meg a világpia-
con. A Marshall-segélyt a csehszlovák, a magyar és a len-
gyel kormány is szerette volna igénybe venni, de kénytele-
nek voltak azt Moszkva nyomására elutasítani.

 � Miért állt érdekében a Szovjetuniónak, hogy megakadályozza a 
segély elfogadását Kelet-Közép-Európa országaiban?

A NATO megalakítása

A hidegháború legfontosabb – de nem egyetlen – „had-
színtere” természetesen Európa lett. Háborús konfliktus 
nem következett be, a fegyverkezési verseny során azon-
ban egyre nagyobb és nagyobb haderők állomásoztak 

A NATO megalapítása � Az asztalnál az ameri-
kai elnök ül, jelképezve, hogy államára alapo-
zódott a szervezet

➊ Vélemények a Marshall-tervről

Az újjáépítési prog ram névadója George Marshall ame rikai külügy-
miniszter volt. A terv szerint az Európába szállított hadianyagot nem 
vitték vissza, hanem egyszerűen odaadták szövetségeseiknek, illetve 
pénzzel, nyersanyagokkal és élelmiszerrel is támogatták a nyugati ál-
lamokat.
„Logikus – mondta egyik beszédében Marshall –, hogy az Amerikai 
Egyesült Államoknak minden tőle telhetőt meg kell tennie a világ 
normális működésének helyreállítása érdekében, hiszen enélkül nem 
létezhet politikai stabilitás, és nincs biztosítéka a békének”.
„Az újjáépítési program azonnali megszavazása lehet a leghatáso-
sabb közreműködés, amit a béke érdekében tehetünk” – érvelt Tru-
man elnök a Kongresszusban.

 � Miért tartotta fontosnak az Amerikai Egyesült Államok a politi-
kai stabilitást?

 � A segély anyagi áldozatot jelentett Washingtonnak, miért vál-
lalták mégis ezeket a kiadásokat?

Szabad utat a Marshall-tervnek! A Marshall-ter-
vet népszerűsítő plakát 1947-ből � Mely orszá-
gok vettek részt az újjáépítési programban?

Néhány ország részesedése a Marshall-segélyből � Vesd össze a háborús 
győztesek támogatásának arányát a vesztesével!
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kontinensünkön. Volt olyan időszak, amikor egyes becs-
lések szerint a két Németországot elválasztó határ mentén 
húszezer szovjet páncélosból álló hadsereg állomásozott. 
 A fegyverkezési verseny* során a hagyományos fegyve-
rek mellett atomfegyvereket is felhalmoztak. A második 
világháború utolsó hónapjaira atomfegyverekkel kizárólag 
az Amerikai Egyesült Államok rendelkezett, de a Szovjet-
unió 1949-ben felzárkózott hozzá.
 A katonai szembenállás fokozása miatt a szuperhatal-
mak nemzeti jövedelmük egyre nagyobb részét fordították 
fegyverek kifejlesztésére és gyártására. A nyugati országok 
gazdasági és katonai szövetséggel is erősíteni akarták biz-
tonságukat. Ez utóbbi vezetett el 1949-ben az Észak-atlanti 
Szerződés Szervezete, azaz a NATO létrehozásához. ➋
 A NATO olyan politikai szervezet, amely a tagállamok 
védelmét hangolja össze. Ez nem pusztán katonai, hanem 
diplomáciai egyeztetést is jelent. Az erős Amerikai Egye-
sült Államok jelenléte a szövetségben eleve elrettentette 
a Szovjetuniót attól, hogy a gyengébb NATO-országokat  
fenyegesse vagy rájuk diplomáciai nyomást gyakoroljon. 

 � Az atomfegyverek megjelenése csökkentette vagy növelte egy 
újabb világháború kitörésének a veszélyét?

 � Mi volt a célja a NATO megalakításának?

A kettéosztott Németország

A háború végén Németországot szovjet, angol, amerikai és 
francia megszállási zónákra osztották fel. Miután Német-
ország kérdésében a négy győztes hatalom nem jutott közös 
nevezőre, és a szovjetek elutasították, hogy az általuk meg-
szállt államok részt vehessenek a Marshall-segélyben, a 
nyugati hatalmak elhatározták, hogy Németország nyugati 
felét egységes állammá szervezik. Ennek érdekében a saját 
zónáikban új pénznemet, a márkát vezették be.
 A Marshall-tervnek köszönhetően a nyugati német gaz-
daság rövidesen gyors növekedésnek indult. Németország 
nyugati fele 1949-ben Németországi Szövetségi Köztársa-
ság (NSZK) néven önálló állam lett. ➌ A szovjetek, látva a 
folyamatot, az általuk megszállt országrészben egy kom-
munista kormányt erősítettek meg, és létrejött a Német De-
mokratikus Köztársaság (NDK). A két német állam közötti 
határ egyúttal a két világrend európai határa is lett.

Konrad Adenauer kereszténydemokrata politikus, 
az NSZK első kancellárja (kormányfője) 1949 és 
1963 között. Az ő javaslatára lett Bonn az NSZK 
fővárosa � Keresd meg az atlaszodban ezt a 
várost! Miért erre a városra esett a választása?

fegyverkezési verseny: haditechnikai 
verseny, amely során a szemben álló felek 
egyre bonyolultabb és pusztítóbb erejű 
fegyverrendszerek kifejlesztésével igye-
keznek katonai előnyhöz jutni a földön, a 
levegőben, az űrben és az óceánok mélyén

➋ A NATO

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete 
az angol North Atlantic Treaty Organisa-
tion név alapján kapta a NATO rövidítést.  
A szervezetet 1949. április 4-én alapítot-
ták Washingtonban, miközben zajlott a 
berlini válság, a hidegháború első nagy 
konfliktusa. A szervezet célja a tagállamok 
szabadságának és biztonságának megőr-
zése katonai és politikai eszközökkel. 

 � Nézz utána a könyvtárban vagy az 
interneten, ma hány tagországa van 
a NATO-nak!

➌  Németországi Szövetségi Köztársaság vagy Német Szövetségi Köztársaság

1949-től a keleti tömb országaiban a Német Szövetségi Köztársaság kifejezés honosodott meg, mivel így kívántak 
egyenrangú nemzetközi rangú státuszt adni a két német államnak. Valójában a BRD helyes feloldása Bundesrepublik 
Deutschland, azaz Németországi Szövetségi Köztársaság. 
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➍ A berlini fal

Azért, hogy a menekültáradatot meg-
állítsák, az NDK kommunista vezetése 
Moszkva előzetes engedélyével elhatá-
rozta, hogy Nyugat-Berlint előbb egy mű-
szaki határzárral, később egy fallal veszi 
körül. 1961. augusztus 12-ről 13-ra virradó 
éjjel előbb egy szögesdrótból épített ke-
rítéssel vették körül Nyugat-Berlint, majd 
néhány nap múlva elkezdték építeni a 
betonelemekből és téglából álló, több 
méter magas építményt.
A berlini fal Németország, Európa és a világ 
megosztottságának egyik legfontosabb 
szimbólumaként 1989-ig állt fenn. A falat 
határőrök védték, és sok olyan személyt lőt-
tek le a határsávban, akik nyugatra  akartak 
menekülni.

Légihíd Berlin felett � A berlini gyerekek csokibombázóknak hívták a gépe-
ket, mert azok pilótái időnként csokoládét is kidobtak az integetőknek

Nemcsak Németország, hanem a főváros, Berlin is ketté-
osztott város volt. A két Berlin között a német állampolgá-
rok sokáig szabadon közlekedhettek. A gyorsan fejlődő és 
egyre gazdagabb Nyugat-Berlin és a keleti országrész kö-
zötti különbség jól láthatóvá vált. A rosszabb életkörül-
mények miatt az emberek tömegével hagyták el az NDK-t, 
a keleti szektort és távoztak nyugatra. A közel 18 milliós 
NDK-ból 3 millió ember távozott 1961-ig, a berlini fal meg-
építéséig. ➍

 � Miért állt érdekében a kommunista vezetésnek, hogy Nyu-
gat-Berlint körülzárja?

N Y U G A T -
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B E R L I N
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Átkelő pont

A menekültek száma 1950 és 1961 között 
� Számold ki az adatsor alapján, hogy ösz-
szesen hányan távoztak engedély nélkül az 
NDK-ból az NSZK-ba! Miért menekültek tö-
megesen nyugatra az emberek?

1950 197 788 1956 279 189

1951 165 648 1957 261 622

1952 182 393 1958 204 092

1953 331 390 1959 143 917

1954 184 198 1960 199 188

1955 252 870 1961 207 026

A berlini blokád

A szovjetek 1948 júniusában blokád alá vonták Nyugat-Berlint. A vá-
rosrészt autópályák és vasútvonalak kötötték össze az angol–amerikai 
megszállás alatt álló nyugati területekkel. Ezek szovjet területeken ve-
zettek keresztül, így könnyen lezárhatták őket. Az amerikaiakban ekkor 
felmerült, hogy erővel nyitják meg a blokádot, ezt azonban elvetették, 
mert ez nyílt katonai konfliktushoz vezetett volna, amivel esetleg egy 
újabb háborút kockáztathattak. Végül úgy döntöttek, hogy légihíd se-
gítségével látják el Nyugat-Berlint. 
Mind a három nyugati hatalom részt vett a műveletben, és amikor a légi 
szállításhoz elegendő repülőgép állt már rendelkezésre, napi nyolcezer 
tonna árut juttattak Berlin nyugati felébe. A lakosság kezdeti nélkülözése 
megszűnt, sőt a gyárakat is újra tudták indítani. Még az olyan árucikke-
ket is, mint a szenet vagy az olajat is légi úton szállították a városba. Mi-
kor a szovjetek belátták, hogy a blokáddal nem lehet rákényszeríteni a 
nyugati hatalmakat arra, hogy feladják Nyugat-Berlint, 1949 májusában 
a blokádot megszüntették. A berlini blokád volt a második világháború-
ban győztes hatalmak első, közvetlen szembekerülése Európában. 
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TÖRTÉNELEM − IRODALOM

Erich Kästner: A két Lotti
George Orwell: 1984

A Marshall-terv 
megindítása

A NATO 
megalapítása

A Varsói 
Szerződés mega-

lapítása 

1948. április 1949. április 1949 1955. május

A Varsói Szerződés létrejötte

A Szovjetunió 1945-től folyamatosan katonai megszállás 
alatt  tartott a Kelet-Közép-Európa államait. 1955-ben a nagy-
hatalmak megállapodtak csapataiknak kivonásáról Ausztria 
területéről, cserébe az osztrák államszerződés értelmében 
az ország semlegességi nyilatkozatot tett . A szovjetek, mi-
után kivonultak Ausztriából, úgy döntött ek, egy nemzet-
közi szövetséggel fűzik szorosabbra a szocialista tömb or-
szágainak katonai együtt működését. Megszületett  a Varsói 
Szerződés Szervezete, amelyben minden részt vevő állam 
hadseregének egy része szovjet parancsnokság alá került. 
A helyi kormányoknak így elvileg nem volt beleszólása 
abba, hogy az adott  egységeket egy konfl iktus esetén mire 
és hogyan használják fel.

 � Miért érezhette szükségét a Szovjetunió a Varsói Szerződés meg-
alakításának?

A NATO és a Varsói Szerződés tagállamai 
Európában � Olvasd le a térképről, hogy az 
Amerikai Egyesült Államok mellett melyek 

voltak a NATO alapító államai! Mely országok 
tartoztak a Varsói Szerződéshez?
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A NATO államai és a csatlakozás éve
1949
1952
Vasfüggöny

A Varsói Szerződés államai
1955–1991 
1955–1968
1956–1990
Semleges államok

1955
1982

 � Sorold fel, miben mutatkozott meg 
Európa kettéosztottsága!

 � Az eredeti szándékok ellenére mi-
ért gyorsította fel a Marshall-terv 
Európa kettészakadását?

 � Miben különbözött egymástól a 
NATO és a Varsói Szerződés?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK 
ÉS FELADATOK

Az NSZK és 
az NDK 

megalakulása

A Varsói Szerződés aláírása 1955-ben 
� Az asztalnál Hegedüs András, akkori magyar 
miniszterelnök

TORTENELEM_8__2016_szell.indd   20 7/1/16   2:22 PM



21

Izrael megalakulása

A második világháború utáni időszak egyik legfontosabb 
válsággóca máig a Közel-Kelet. A brit uralom alatt  álló Pa-
lesztinába már 1945 előtt  megkezdték a szétszóratásban 
élő zsidók a visszatelepülést. A britek még az első világ-
háború idején ígéretet tett ek a zsidóságnak egy „nemzeti 
ott hon” kialakítására, de az 1930-as évek végén korlátozták 
a betelepülők létszámát. A második világháború után az 
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) határozatot hozott , 
hogy a területet két részre osztják: egy arab és egy zsidó 
államra, az arabok azonban ezt nem fogadták el. 1948 máju-
sában létrejött  a független Izrael.
 Izrael ellen a szomszédos arab államok már megalaku-
lása pillanatában háborút indított ak. Az összecsapások 
egy évig tartott ak, és az önvédelmi háború Izrael győzel-
mével ért véget. Az ország területe jelentősen bővült, és 
több százezer arab lakóhelyének elhagyására kényszerült. 
Izrael belépett  az ENSZ-be, de az arab államok továbbra 
is elutasított ák az ország nemzetközi jogi elismerését.

 � Miért volt fontos a zsidók számára, hogy közös államban élje-
nek? Miért ellenezték ezt az arabok?

A második világháború után nemcsak Európában, de a világ más tájain is új erőviszonyok alakultak ki. 
Ez magában rejtette új államok születését és önállóvá válásának lehetőségét is. A világháborúban győz-
tes, de gazdaságilag, katonailag kimerült gyarmattartó nagyhatalmak nem voltak képesek megakadá-
lyozni a gyarmati országok függetlenné válását.

4.  Az Európán kívüli világ

 � Tanulmányaid alapján idézd fel, 
mely birodalom fennhatósága alá 
tartozott Palesztina a 20. század 
első felében!

 � Melyek voltak a legjelentősebb 
gyarmattartó hatalmak?

 � Milyen előnyöket biztosítottak a 
gyarmatok a gyarmatosító orszá-
goknak? 

Ben Gurion, Izrael első 
miniszterelnöke beje-
lenti Izrael állam meg-
alakulását 1948-ban. 
A falon Herzl Tivadar 
fényképe látható 
� Nézzünk utána az 
interneten, ki volt 
Herzl Tivadar! Milyen 
mozgalmat alapított, 
és mi volt törekvései-
nek fő célja?
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India elnyeri a függetlenségét

A két világháború között  Mahatma Gandhi vezetésével 
erőszakmentes nemzeti tömegmozgalom bontakozott  
ki Indiában a brit uralom ellen. ➊ A britek ‒ mérlegelve 
a kialakult viszonyokat ‒ 1947-ben elismerték India füg-
getlenségét. A függetlenség elnyerése után az Indiában élő 
hinduk és muszlimok között i ellentétek véres vallási ösz-
szetűzésekhez vezett ek. Ezzel egy időben India muszlimok 
lakta területeiből megalakult az önálló Pakisztán állam. 
A harcok és a határváltozások következtében 17 millió em-
ber kényszerült lakhelye elhagyására. A vallási és területi 
viták miatt  a két ország között  háború tört ki, amelyet 1949-
ben fegyverszünet zárt le. Az India és Pakisztán között i vi-
szony azóta is nagyon feszült. E konfl iktus veszélyességét 
növeli, hogy az ezredforduló óta mindkét ország atomfegy-
verrel is rendelkezik.

India a világ második legnépesebb országa, és gazda-
sági erejét tekintve ma már a világ élvonalához tartozik. 
Az ország ennek ellenére súlyos problémákkal küszködik. 
Nagyarányú a szegénység, az írástudatlanság, és egyes te-
rületeit az éhínség is sújtja.

 � Melyek a főbb okai az India és Pakisztán közötti ellentéteknek?

Kína fejlődése a második világháború után

A második világháború alatt  a kínai nemzeti erők és a kom-
munisták együtt  harcoltak a japánok ellen. Japán veresége 
után a korábbi szövetségesek szembefordultak egymással. 
Évekig tartó polgárháború következett , amelyből a kom-
munisták kerültek ki győztesen. A vereséget szenvedő 
nemzeti erők Tajvan szigetére menekültek. 

Kína 1949-től, Mao Ce-tung elnök vezetésével szocialis-
ta berendezkedésű ország lett , amely a Szovjetuniót tekin-
tett e mintának, a szovjet modell másolása azonban rövid 
idő alatt  katasztrófához vezetett . ➋ 
 A kommunista berendezkedésű Kína ellenségesen vi-
szonyult az Amerikai Egyesült Államokhoz, de Sztálin 
halála után az ország viszonya fokozatosan megromlott  
a Szovjetunióval is. Az elzárkózás csak a hetvenes évek 
elejétől enyhült. Mao Ce-tung halála után a nyitást hir-
dető politikusok rendezték Kína kapcsolatait a világgal. 
Gazdasági reformokat indított ak, teret engedtek a ma-
gánvállalkozásoknak és a külföldi tőkének is. Politikai 
reformok viszont nem történtek, a kínai kommunista párt 
kizárólagos hatalma továbbra sem kérdőjelezhető meg. 
Napjainkban Kína a világ legnépesebb állama, és a 21. szá-
zad elejére a világgazdaság kulcsszereplőjévé vált.

➋ A Nagy Ugrás politikája

1958-ban Mao elnök Nagy Ugrás néven 
új gazdasági programot hirdetett, amely-
nek az volt a célja, hogy Kínát a nehézipar 
felduzzasztásával modern ipari országgá 
fejlessze. A program során hatalmas tö-
megeket telepítettek vidékről a nagyváro-
sokba. A mezőgazdaság erőszakos átala-
kítása azonban katasztrofális éhínséghez 
vezetett, amelynek következtében több 
millióan haltak éhen. Az éhezésben el-
pusztultak számát egyes becslések 20-40 
millió közé teszik.

 � Hasonlítsd össze az áldozatok számát 
az első és a második világháború em-
berveszteségével! Mit tapasztalsz?

Mao Ce-tung, kínai 
elnök, forradalmár, 
politikus � Foglald 
össze, milyen követ-
kezményekkel járt 
Mao elnök politikája!

➊  Az erőszakmentesség 
mozgalma Indiában

Móhandász Gandhi jogot tanult London-
ban, majd tanulmányai befejezése után a 
dél-afrikai indiai közösségben kezdte meg 
ügyvédi munkáját. Személyes tapasztalatai 
alapján kezdett politikai tevékenységbe. 
1915-ben tért haza Indiába, ahol a Ma-
hatma, azaz a „nagylelkű” előnevet kapta. 
A mélyen vallásos Gandhi képes volt arra, 
hogy a nacionalizmust tömegmozga-
lommá fejlessze Indiában. A brit uralom-
mal szemben az erőszakmentes engedet-
lenség elvét vallotta, amely megrendítette 
a gyarmati rendszert.

Mahatma Gandhi, 
jogász, politikus, India 
szellemi vezetője, az 
indiai függetlenségi 
mozgalom vezéralakja. 
� Nézzünk utána 
az interneten, mi lett 
Gandhi sorsa!
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A fejlődő országok

A gyarmati országok a második világháború után fokozato-
san nyerték el a függetlenségüket. A hetvenes évek közepén 
a portugál gyarmatok felszabadulásával gyakorlatilag meg-
szűnt a gyarmati rendszer. A függetlenné válás azonban nem 
hozta el minden felszabadult ország számára a jólétet.

A hidegháború idején a gyarmati sorból felszabadult 
államok jelentős részét nem sorolhatjuk sem a kapitalista 
berendezkedésű, sem a szocialista országokhoz. Emellett  
többségük nem kötött  katonai szövetséget egyik szuper-
hatalommal sem. Ezért nevezték őket a harmadik világ or-
szágainak, vagy az „el nem kötelezett  országoknak”.  
 A legtöbb volt gyarmati ország súlyos gazdasági és tár-
sadalmi nehézségekkel küzd. A magas népszaporulat, a 
rossz egészségügyi viszonyok és a bizonytalan mezőgazda-
sági termelés miatt  egyes területeken éhínség és járványok 
pusztítanak. Sok helyen nem szilárdult meg a demokrácia, 
több államban diktátorok ragadták magukhoz a hatalmat. 
A kialakult határok nem követik az etnikai-nyelvi viszonyo-
kat, ezért gyakran törnek ki között ük háborúk is.

 � Számos fejlődő ország bevétele egy-egy nyersanyag vagy mező-
gazdasági termény eladásából származik. Milyen hátrányokat és 
veszélyeket jelenthet ez az ország számára?
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A függetlenné válás időpontja:

TÖRTÉNELEM − FÖLDRAJZ

 � Hasonlítsd össze Kína és India fej-
lődését! Milyen eltérő vonásokat 
találsz?

 � Sorold fel, milyen problémákkal 
küzdenek a fejlődő országok!

 � Milyen hasonlóságokat találhatunk 
a sztálinista Szovjetunió és a kom-
munista Kína között?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK 
ÉS FELADATOK

  India Kína

Terület:  3,3 millió km2 9,6 millió km2

Lakosság:  1,3 milliárd fő 1,39 milliárd fő
Főváros: Újdelhi Peking

Tanulmányozd a térképet! 
Mely térségben kezdődött meg elő-
ször a gyarmatok függetlenedése?
Melyek voltak az utolsóként felsza-
badult gyarmatok? 

A gyarmatok függetlenedése 
Afrikában és Ázsiában
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A hidegháború évtizedei alatt az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió között nyílt háború nem 
robbant ki. Ugyanakkor a saját szövetségeseik oldalán többször is beavatkoztak a Föld különböző pontja-
in dúló háborúkba. Ezért ezek az Európán kívül zajló összecsapások is hatással voltak a két világrendszer 
közötti erőviszonyokra.

5. Válsággócok és fegyveres kon� iktusok
 a hidegháború korában

A koreai háború (1950–1953) � Mire törekedett 
Észak-Korea a háború első szakaszában? 
Miért nem sikerült megvalósítani a tervét? 
Hogyan zárult a háború?
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Az arab–izraeli háborúk

1948 és 1973 között  összesen négy háború tört ki Izrael és a 
szomszédos arab államok között . A zsidó állam elszántságának 
és az Amerikai Egyesült Államok jelentős támogatásának 
köszönhetően Izrael az összes háborúból győztesként került 
ki. A Szovjetunió az arab államokat támogatt a. Az állandó fe-
nyegetett ség ellenére Izrael képes volt arra, hogy demokrati-
kus rendszert építsen fel, és azt tartósan működtetni tudja. 
Az arab‒izraeli ellentét napjainkban is tartósan jelen van.

 � Milyen megfontolásokból támogathatta a Szovjetunió az arab 
államokat? 

A koreai háború

Korea a második világháború végén szabadult fel a japán 
uralom alól, és  területére szovjet és amerikai csapatok vonul-
tak be. Észak-Koreában a szovjet mintát követve egy kom-
munista állam, míg Dél-Koreában az Amerikai Egyesült Ál-
lamok támogatásával egy katonai diktatúra kezdett  kiépülni.

1948-ban Koreából mind az Amerikai Egyesült Államok, 
mind a Szovjetunió kivonult. Kim Ir Szen, az észak-koreai 
kommunista diktátor 1950-ben úgy döntött , hogy uralma 
alatt  egyesíti a két államot, ezért kínai és szovjet támoga-
tás mellett , katonai erővel lerohanta a déli országrészt. 
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatban ítélte el az ag-
ressziót, és engedélyt adott  a katonai beavatkozásra.

Az ENSZ-nek azonban nem volt saját hadserege, ezért 
gyakorlatilag az Amerikai Egyesült Államok hajtott a végre 
a hadműveletet. Mire az amerikai csapatok megjelentek 
Dél-Koreában, majdnem az egész félsziget a kommunis-
ták ellenőrzése alá került. A partra szálló amerikai csapa-
tok gyorsan nyomultak előre, és visszaszorított ák a kom-
munista állam csapatait, amelyre válaszként Kína jelentős 
katonai erőt küldött  Észak-Korea megsegítésére. 1953-ban 
a harcoló felek fegyverszünetet kötött ek, de a két ország 
a mai napig nem írt alá békeszerződést.

 � Hogyan és mikor jött létre Izrael?
 � Az atomfegyverek megléte ho-

gyan hatott az Amerikai Egyesült 
Államok és a Szovjetunió külpoliti-
kájára?

 � Milyen összefüggés volt a 
Marshall- terv és a feltartóztatás 
politikája között?
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Korea napjainkban is megosztott . Észak-Korea egy sztáli-
nista jellegű diktatúra, amely szinte minden évben külföldi 
élelmiszersegélyekre szorul, hogy lakosai ne haljanak éhen, 
Dél-Korea pedig mára a világ legfejlett ebb ipari államainak 
egyike lett .

 � Keresd meg a térképen Észak-Korea és Dél-Korea fővárosait!
 � Gyűjts híreket a közelmúltból Koreával kapcsolatban az internet 

segítségével!

A kubai rakétaválság

Kubában egy amerikaiak által támogatott , diktatórikus 
rendszer működött  az 1950-es években. A diktatúrával 
szemben fegyveres csoportok léptek fel. 1959 januárjában 
Fidel Castro mozgalma élén elfoglalta Kuba fővárosát, Ha-
vannát, és átvett e a hatalmat.

A kubai forradalmárok megpróbálták az ország számára 
hátrányos gazdasági egyezményeket módosítani. Az ame-
rikai elnök, John Fitz gerald Kennedy (1961–1963) azonban 
nem volt hajlandó erre, sőt a Castro-rendszer megdöntésére 
törekedett . A kétpólusú világ logikája szerint ezért a kubai 
forradalmárok a Szovjetuniótól kértek segítséget. A szov-
jet vezetés örömmel támogatt a a fokozatosan kommunista 
diktatúrává váló és élesen Amerika-ellenes Kubát. 

1962 októberében a szovjetek titokban atomrakétákat te-
lepített ek Kubába, amelyek elérték volna az Amerikai Egye-
sült Államok területének nagy részét. A rakétatelepítést fel-
fedezve az amerikaiak tengeri blokádot vontak Kuba köré. 
Fennállt egy közvetlen összecsapás veszélye a két ellensé-
ges nagyhatalom között , amely könnyen egy atomháború 
kitörését is jelenthett e volna. ➊ Kennedy amerikai elnök 
és Hruscsov szovjet pártfőtitkár végül tárgyalásos úton 
rendezték a vitát. A szovjet szállítóhajók megfordultak az 
Atlanti-óceánon, később pedig ígéretet tett ek arra, hogy ki-
vonják a rakétákat Kubából. Cserébe az Amerikai Egyesült 
Államok is leszerelte törökországi rakétáit, valamint garan-
tálta, hogy nem támadja meg Kubát.  A kubai rakétavál-
ságot követően a szuperhatalmak éles szembenállása eny-
hült, bár a fegyverkezési verseny intenzitása nem csökkent.

 � Miért állt érdekében a Szovjetuniónak, hogy Kubát támogassa?
 � Miért volt elfogadhatatlan az amerikaiak számára, hogy Kubába 

atomfegyverek kerüljenek?
 � Miért nem kockáztatta meg egyik fél sem a fegyveres támadást 

a másik ellen? A Kubából bombázó repülőgépekkel és közepes 
hatótávolságú rakétákkal elérhető területek 

� Miért volt különösen fenyegető az amerikai 
kormányzat számára a szovjet rakétatelepítés?
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➊ Karnyújtásnyira a harmadik 
világháborútól

Légi kémfelvételek alapján 1962. október 
14-én bizonyossá vált, hogy Kubában a szov-
jetek atomtöltetű, közepes hatótávolságú 
rakétákat telepítettek. Kennedynek azonnal 
döntenie kellett a légicsapás, a partraszállás 
vagy a tengeri blokád között. Az elnök az 
utóbbi mellett határozott. Az amerikai ha-
ditengerészet október 22-én blokádot vont 
Kuba köré, amelynek megsértése háborús 
ok lett volna. A világ feszülten fi gyelte az ese-
ményeket. Néhány nappal később Hruscsov 
már hajlandó volt engedményeket tenni, 
október 28-án pedig bejelentette a rakéták 
hazaszállítását. Az amerikai külügyminiszter 
ezt így fogalmazta meg: „Farkasszemet néz-
tünk egymással, és a másik egyszer csak el-
kezdett pislogni.”

 � Mennyi ideig tartott a kubai rakéta-
válság?

Az egyik legbeszédesebb karikatúra, amely 
a két szuperhatalom erőfelmérését mutatta 
� Kik láthatók a képen? Mit csinálnak, és mi-
vel fenyegetik egymást? Mi a rajz készítőjének 
véleménye a helyzetről?
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A vietnami háború

Vietnam a 19. század utolsó harmadában francia gyarmat-
tá vált. A második világháború alatt  a japánok elfoglalták. 
Amikor Japán elvesztett e a háborút, a franciák megpró-
báltak visszatérni Vietnamba, a lakosság azonban fegyve-
res harcot kezdett  ellenük, és végül a vereséget szenvedő 
gyarmatosítók elhagyták az államot. Itt  is két ország jött  
létre: északon egy szovjetbarát, kommunista állam, délen 
egy amerikai támogatást élvező ország.

Dél-Vietnamban ezután állandóvá váltak a fegyveres fel-
kelések. Ennek oka egyrészt az volt, hogy a kormányok nem 
tudták megfelelően kezelni a gazdasági és politikai problé-
mákat, másrészt Észak-Vietnamból fegyveresen támogat-
ták a kommunista felkelőket.

Kennedy elnök 1963 novemberében merénylet áldozata 
lett . Utóda, Johnson elnöksége idején az Amerikai Egyesült 
Államok a feltartóztatás elvének alkalmazása jegyében támo-
gatt a a déliek vietkong* elleni harcát, és bár nem üzentek ha-
dat, minden katonai segítséget megadtak a délieknek. ➋ Az 
1960-as évek végére már félmilliós, folyamatosan növekvő lét-
számú amerikai hadsereg harcolt a dél-vietnamiak oldalán.

 � Mit mondott ki a feltartóztatás politikája?

Az amerikai beavatkozás azonban nem vezetett  eredmény-
re. Egyrészt azért nem, mert az amerikaiak vonakodtak ele-
gendő katonát Vietnamba küldeni ahhoz, hogy a konfl ik-
tust egyértelmű győzelemmel zárják le. Másrészt azért sem, 
mert az amerikai társadalom nem támogatt a a háborút. Sőt, 
társadalmi mozgalom bontakozott  ki ellene, és az amerikai 
politikusok fi gyeltek a közhangulatra. Végül 1973-ban, Pá-
rizsban békét kötött ek Észak-Vietnammal. A vietnami 
államot 1975-ben az északi kommunisták egyesített ék. 
A szomszédos Laoszban és Kambodzsában az egyesült 
Vietnam befolyása érvényesült.

 � Miért veszítette el a fejlett haditechnika ellenére az Amerikai 
Egyesült Államok a vietnami háborút?

vietkong: a dél-vietnami kommunisták 
nyugati sajtóban használt elnevezése

A Vietkong által ellenőrzött terület  (1973)
A Ho Si-Minh ösvény
Az intenzív amerikai bombázás határa

Amerikai támaszpont
Amerikai légibázis
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➋ Harci helikopterek a helyi 
háborúkban

A koreai háború során Washington-
ban ráébredtek arra, milyen fontos a 
harci helikopterek alkalmazása. A viet-
nami háborúban a helikopterek szerepe 
megnőtt. A helikoptereket alkalmazták 
csapat-, fegyverzet-, lőszer- és élelmi-
szer-szállításra, sebesültek kimentésére. 
A helikoptereket tűzfegyverekkel szerel-
ték fel, így azok a csapatok feje fölött tud-
tak támogatást nyújtani. Eredményesen 
használták a helikoptereket felderítésre is.

A vietnami háború (1965–1973)
� Milyen törekvései voltak Észak-Vietnamnak? 
Hogyan segítette az amerikai haderő Dél-
Vietnamot?

Amerikai katonák harci helikopterek 
segítségét kérik � Milyen harci feladatot 

hajtanak végre a helikopterek?
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TÖRTÉNELEM − IRODALOM − ZENE

Pierre Boulle:
Híd a Kwai folyón

Ernest Hemingway:
Az öreg halász és a tenger

A Beatles 
együttes első 

lemeze

Norman Mailer: 
Meztelenek és holtak

Irwin Shaw: 
Oroszlánkölykök

A berlini blokád kezdete

Izrael állam megalakulása
A kubai 

rakétaválság 

Sztálin halála, 
a koreai 

háború vége

1948 1952 1953. március 1962

Vélemények az atomfegyver alkalmazásáról
HARRY TRUMAN ELNÖKI BÚCSÚBESZÉDE AZ AMERIKAI NÉPHEZ: „A jövő háborúja olyan háború lesz, ahol az em-
ber egyetlen mozdulatt al kiolthat több millió életet, lerombolhatja a világ legnagyobb városait, eltörölheti a 
föld színéről a múlt kulturális emlékeit – és megsemmisítheti a civilizáció ama építményét, amit száz és száz 
generáció áldozatos munkája húzott  fel. Egyetlen épelméjű ember se kívánhat ilyen háborút.” 
SMITH, AMERIKAI TÁBORNOK: „Félreérthetetlenül leszögeztük, hogy a totális háborúban az atomfegyverhez 
nyúlunk. Itt  az ideje, hogy ugyanolyan világosan leszögezzük, hogy a helyi háborúkban is alkalmazni fog-
juk ezt a fegyvert.”
HRUSCSOV, SZOVJET PÁRTFŐTITKÁR: „Természetesen megpróbáltunk minél több politikai előnyt kifacsarni ab-
ból a tényből, hogy mi voltunk az elsők, akik rakétákat küldtünk az űrbe. Nyomást akartunk gyakorolni 
az amerikai militaristákra – és a józanabb politikusok gondolkodását is afelé próbáltuk terelni –, hogy az 
Egyesült Államok kezdjen más módon kezelni minket.” 
„Vagy békés egymás mellett  élés, vagy a történelem legpusztítóbb háborúja.”
A CHICAGÓI EGYETEM KATONAPOLITIKAI INTÉZETÉNEK IGAZGATÓJA: „…mi ezt a háborút azokkal a csapatokkal, ame-
lyekkel Dél-Vietnamban rendelkezünk, nem nyerhetjük meg. Ez csak akkor lehetséges, ha a csapatok számát 
megkétszerezzük, és mindenkit megölünk, aki csak rokonszenvet érez a vietkong iránt. Ez pedig ‒ amellett , 
hogy barbárság ‒ nyilvánvalóan nem is kivitelezhető, hacsak nem atomfegyverek nagymérvű bevetésével. Utób-
bi viszont ‒ eltekintve a következményektől ‒ eszköznek is alkalmatlan, mert nem tesz különbséget barát és 
ellenség között .”

 � Vitassátok meg, mi szabhatott határt az atomfegyverek bevetésének!
 � Értékeljétek az egyes forrásrészleteket! Hogyan viszonyultak az atomfegyverek bevetéséhez?

ELTÉRŐ NÉZŐPONTOK

 � Sorold fel a hidegháború legfontosabb kon� iktusait!
 � Fogalmazd meg, hogy a helyi háborúk miért hordozták ma-

gukban egy világháború lehetőségét!
 � Milyen hasonlóságokat és milyen különbségeket találsz a 

koreai és a vietnami háború között?
 � Sorold fel, hogy milyen engedményeket tett a rakétaválság 

elhárítására Kennedy elnök, és milyeneket Hruscsov!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

 � Keress olyan � lmeket, amelyek a viet-
nami háborúval foglalkoznak! 

 � Hogyan jelennek meg ezekben a hábo-
rúzó felek?

 � Hogyan mutatták be a háborúból haza-
térő katonák sorsát?

 � Melyik zenés � lm adja vissza az ameri-
kai békemozgalmak hangulatát?
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Atomfegyverek a hidegháború 
időszakában

A hidegháború ritkán és csak a „mellékhadszínte-
reken”, Ázsiában, Afrikában torkollt valódi fegy-
veres konfliktusba. A Szovjetunió és az Amerikai 
Egyesült Államok hatalmas erőfeszítéseket tettek 
azért, hogy ellenfelüket elrettentsék egy háború 
kirobbantásától, ezért egyre újabb és újabb fegy-
vereket fejlesztettek ki és állítottak hadrendbe.

A hidegháború kezdeti időszakában csupán 
az Amerikai Egyesült Államok rendelkezett az 
atomfegyver előállítására alkalmas technológiá-
val. A Szovjetunió számára mindez fenyegetést 
jelentett. Az nyilvánvaló volt, hogy az atom-
fegyver birtoklása az amerikaiak felé billenti a 
mérleg serpenyőjét, ezért a Szovjetunió mindent 
elkövetett, hogy mielőbb saját atomfegyvert hoz-
zon létre. Ez 1949-ben sikerült.

Az amerikai válasz nem váratott sokat magára. 
A magyar származású Teller Ede irányításával 
1952-ben megalkottak egy még nagyobb hatóe-
rejű fegyvert, a hidrogénbombát. A szovjetek-
nek – akik szintén évek óta dolgoztak ezen – a 
következő évben sikerült felrobbantaniuk a saját 
kísérleti hidrogénbombájukat. A hatvanas évek 
elejéig egyre nagyobb és nagyobb hatóerejű kí-
sérleti robbantásokat hajtottak végre mind ame-

rikai, mind szovjet részről. A hetvenes évek ele-
jére már akkora atomfegyverkészletet halmoztak 
fel, amely egész bolygónk megsemmisítésére is 
alkalmas lett volna. 

Az atomfegyver megalkotása csak az egyik 
eleme volt a hidegháborúnak. A másik – és ta-
lán sokkal fontosabb probléma – a bombák célba 
juttatása volt. Az Amerikai Egyesült Államok a 
„feltartóztatási politika” szellemében egy sor 
olyan országot tett szövetségesévé, amelyek kör-
bevették a Szovjetuniót. A kialakított katonai 
bázisokról felszálló bombázóik így könnyedén 
elérhették volna a Szovjetunió területét. A leg-
fontosabb bázisok Kelet-Törökországban és Ja-
pánban voltak. 

Fegyverkezési verseny és űrprogram

� OLVASMÁNY

Amerikai katonák né-
zik egy felrobbantott 
atombomba kialakuló 
gombafelhőjét. A kép 
egy nukleáris háborút 
modellező hadgya-
korlaton készült a 
nevadai sivatagban 
� Nézzünk utána az 
interneten, milyen 
pusztító hatásai 
vannak az atomfegy-
vernek!

Interkontinentális ballisztikus rakéta egy moszkvai november 
7-ei díszszemlén. A képet a nézők között rejtőzködő CIA-ügy-
nök készítette
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Ember a világűrben

A szovjetek ugyanakkor nem tudták célba juttat-
ni bombáikat repülővel, mert az Amerikai Egye-
sült Államok kívül esett bombázóik hatósugarán. 
Ezért megkezdték az úgynevezett interkontinen-
tális ballisztikus rakéták* fejlesztését. Az ame-
rikaiaknak ugyan katonailag nem feltétlen lett 
volna erre szüksége, de nem maradhattak le a 
technológiai versenyben. Ezzel megkezdődött az 
űrprogramok versengése.

A szovjetek állították pályára az első Föld kö-
rül keringő műholdat 1957-ben, és nekik sikerült 
Jurij Gagarin személyében az első embert a vi-
lágűrbe juttatni, 1961 áprilisában. Az amerikai 
válasz természetesen nem maradt el. Az Apol-
lo-program keretében 1969. július 20-án a Hold 
felszínére lépett az első ember. 

A Holdra szállás után mind a szovjetek, mind 
az amerikaiak egy-egy űrállomás kifejlesztését 
tartották fő feladatuknak. Ennek az az értelme, 
hogy hosszabb időt eltöltve a világűrben jelentős 

kísérleteket és tudományos munkát lehet végez-
ni. Űrállomásokat 1971-től máig állítanak Föld 
körüli pályára. A leghosszabb ideig egy orosz 
űrhajós tartózkodott az űrállomáson, aki több 
mint 437 napig élt az űrben.

Az űrkutatás a fegyverkezési verseny bé-
kés hozadéka volt, de a szemben álló felek kü-
lön-külön mintegy 10 ezer atomrobbanófejjel 
rendelkeztek. A kölcsönös elrettentés politikája 
hozzájárult a béke fenntartásához, ugyanakkor 
komoly fenyegetést is jelentett.

 � Mikortól számítjuk a hidegháború kezdetét?
 � Lapozz vissza a 24. oldalra! Milyen hatótávolságúak 

voltak 1962-ben a szovjet repülőgépek és rakéták?

interkontinentális ballisztikus rakéta: nagy hatótá-
volságú rakétafegyver, amely az akár 10 ezer km-re lévő 
célpontot is nagy pontossággal megsemmisítheti

A Szojuz–Apollo-program keretében 1975-ben Föld körüli pályán összekapcsolódott az amerikai Apollo-18 és a szovjet Szojuz-19 
űrhajó � Mi volt a jelentősége a közös szovjet–amerikai űrrepülésnek?

Az első ember a Holdon, Neil Armstrong

Jurij 
Gagarin,
az első 
ember a 
világűrben
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Európa és a világ kettéosztottsága nem csak a politikai rendszerek különbségét és a katonai szembenál-
lást jelentette. A két világ közötti leglátványosabb eltérés a gazdasági élet fejlődésében és az emberek 
életszínvonalában mutatkozott meg.

6.  A gazdaság két útja: piacgazdaság 
és tervgazdaság

A piacgazdaság modellje

A nyugat-európai országok a kapitalista gazdasági beren-
dezkedés elveit követt ék. Biztosított ák a magántulajdon biz-
tonságát, támogatt ák a vállalkozások és a teljesítmények tisz-
tességes versenyét. Az állam ugyanakkor anyagi támogatást 
adott  a szegények és a munkanélküliek megélhetéséhez.
 A háború utáni első lépés Európában az újjáépítés volt. 
A Marshall-terv hatalmas lökést adott  az érintett  orszá-
goknak, segítségével sikeresen beilleszkedtek a világgaz-
daság rendjébe. A gazdaság növekedését a vásárlók egy-
re nagyobb fogyasztása is elősegített e. A nyugati államok 
állított ák elő a nagy tudásértéket képviselő berendezése-
ket, amelyeket a világ minden pontján értékesíteni tudtak. 
Az afrikai és az ázsiai államok többsége részben felvevőpiac 
volt, részben nyersanyagforrásnak számított .
 Az ötvenes évek végétől kezdve létrejött ek az úgyne-
vezett  multinacionális vállalatok*. Ezek a cégek a koráb-
bi mértéket meghaladó tőkekoncentrációt hoztak létre. Ez 
lehetővé tett e számukra, hogy még többet fordíthassanak 
kutatás-fejlesztésre*. A nemzetközi cégek termékei szinte 
mindenhol ismertt é és keresett é váltak. 

Jóléti államok Nyugat-Európában

A gazdasági növekedés hatásaként az egyre növekvő be-
vételek lehetővé tett ék a fejlett  nyugati államoknak, hogy 
polgáraiknak minél nagyobb szociális biztonságot nyújt-
sanak. A 20. század második felében a nyugati államok-
ban kiépült egy többszintű szociális ellátórendszer. ➊ 
A munkanélküli segélyezés és az általános nyugdíjrendszer 
bevezetése után az állam egyre több jóléti kiadást vezetett  
be. Ennek alapja a megtermelt nemzeti jövedelem, a célja 
pedig az, hogy a társadalmi csoportok között i egyenlőtlen 
jövedelmeket megfelelően elossza. Ezáltal a szélsőséges po-
litikai eszmék nem tudtak ismét meghonosodni.

 � Vitassátok meg, a megosztott Európában a nyugati államok mi-
ért döntöttek úgy, hogy növelik a szociális kiadásokat! 

 � Sorold fel az eddig tanultak alap-
ján, milyen politikai különbségek 
vannak a nyugati demokráciák és 
szovjet típusú rendszerek között!

 � Idézd fel, mit tanultál korábban 
földrajzból! Hogyan hasonlítható 
össze az egyes országok gazdasági 
teljesítménye?

multinacionális vállalatok: olyan nagyvál-
lalatok, amelyek több országban is gyárta-
nak vagy forgalmaznak termékeket
kutatás-fejlesztés: a nagy tőkeerővel 
rendelkező vállalkozások tevékenysége, 
amelynek során új termékeket fejlesztenek 
és állítanak elő a fogyasztók számára

➊ Szociális ellátás

Nagy-Britanniában az 1942-ben készült 
Beveridge-terv vegyes társadalombizto-
sítási modell bevezetését javasolta a má-
sodik világháború idején. 

„Az államnak biztonságot kell adnia a 
szolgálatért és hozzájárulásért cserében. 
Az állam eközben nem szabad, hogy visz-
szafogja az egyéni kezdeményezést, lehe-
tőségeket és felelősségvállalást. Az orszá-
gos minimum létrehozása közben helyet 
kell hagyni és ösztönözni kell minden 
egyén arra irányuló önkéntes tevékenysé-
gét, hogy a minimumnál többet biztosít-
son saját maga és a családja számára.”

 � Mire utal a szövegben az, hogy a 
„szolgálatért” cserébe kell az állam-
nak biztonságot adnia? Miért nevez-
hetjük ezt a javaslatot „vegyes mo-
dellnek”?
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Az olajárrobbanás hatásai

Az arab olajtermelő országok vezetői 1973 októberében 
leállították az olajszállítást azokba az országokba, ame-
lyek Izraelt támogatták. Mivel ekkoriban ők látták el a nyu-
gat-európai országokat és részben az Amerikai Egyesült 
Államokat olajjal, a kialakuló áruhiány miatt az olaj ára a 
négyszeresére nőtt.
 Az olajárrobbanás átmenetileg súlyos gazdasági problé-
mákat idézett elő a nyugati világban. Az 1970-es évek végé-
re, a '80-as évek elejére a legtöbb érintett országban gazdasági 
szerkezetváltást hajtottak végre, amelynek során energiata-
karékossági lépéseket tettek, és csúcstechnológiák alkal-
mazásával növelték gazdaságuk hatékonyságát. ➋➌ Számos 
atomerőművet építettek a világon, s megkezdődött a tengeri 
olajfúró tornyok telepítése is. Versenyképességük javítása 
érdekében a munkaigé nyes termelési folyamatokat kitelepí-
tették az alacsonyabb bérköltséggel dolgozó országokba.

 
A távol-keleti országok fejlődése

Japán a második világháborút követő évtizedekben töretlen 
és gyors gazdasági fejlődésen ment keresztül („japán cso-
da”). A szigetország a Föld egyik vezető gazdasági nagyha-
talmává vált. Japán az 1970-es, ’80-as években tőkével és az 
általa alkalmazott technológiai eljárások „áttelepítésével”, 
a hazai gyártás kiszervezésével lökést adott Hongkong, 
Dél-Korea, Tajvan és Szingapúr gazdasági fellendüléséhez 
(ázsiai „kis tigrisek”). Dél-Korea és Tajvan üzemei kezdetben 
csak a nyugati vállalatok számára állítottak elő alkatrészeket. 
Idővel azonban a csúcstechnológiákat elsajátítva és megfe-
lelően megszervezve a kutatás-fejlesztést, bizonyos ipará-
gakban világelsőkké váltak azzal, hogy nagy mennyiségben 
voltak képesek előállítani jó minőségű, olcsó árucikkeket. 

A tervgazdálkodás modellje

A nyugati kapitalista modellel szemben a szocialista orszá-
gok a tervgazdasági modellt követték. Kelet-Közép-Európa 
országaiban az erőszakos államosításokat és kollektivi-
zálásokat követően mindenhol az állam vált valamennyi 
termelő nagyvállalat és mezőgazdasági nagyüzem tulaj-
donosává. A tervgazdálkodás során egy központi hatóság 
megtervezte azt, miből mennyit és hogyan kell előállíta-
nia a gazdaság szereplőinek. A tervezők kizárólag meny-
nyiségi előírásokat fogalmazhattak meg, a terv végrehajtói 
pedig akkor teljesítették jól a tervet, ha az előírt mennyiség 
az adott termékből elkészült. 

➌ Hogyan változik a csúcs-
technológia?

A csúcstechnológia fogalma időről időre 
változik. A 19. században a gőzgép, gőz-
hajó és a vasút jelentette a korszak tech-
nikai csúcsát. A 20. század elejére meg-
jelent az autó, és az elektromos áram 
felhasználása.
Egy-egy technikai újítás akár teljesen át 
tudja rendezni a teljes iparágat, új válla-
latok emelkedtek fel a semmiből, és régi, 
nagy múltú cégek tűntek el. A 20. század 
második felében a számítástechnika és 
a telekommunikáció jelentette a csúcs-
technikát, napjainkban már a biotechno-
lógia vette át ezt a szerepet.

➋ Az űrkutatás eredményei a  
háztartásokban

Az amerikai űrkutatásban kifejlesztett 
eszközök idővel megjelentek az embe-
rek mindennapi életében is. A teflon a 
mindennapos használati tárgyak anya-
gává vált a konyhában. Széles körben 
használjuk ma már a napelemeket, a  
vízszűrő és légtisztító berendezéseket. 
Az űrkutatás mellékterméke a tépőzár 
vagy a száloptika is.

 � Keress példákat az említett eszközök 
alkalmazására!

Nehezen megszokható jelenség, 
üzemanyaghiány Nyugaton
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A modellnek megfelelően a Szovjetunió szinte min-
den ipari alapanyagból a világon a legtöbbet állított a elő. 
A termékek minősége és technikai színvonala elmaradt 
a fejlett  kapitalista országokétól. A szocialista gazdaságot 
nem a fogyasztás, hanem egy bürokratikus szervezet irá-
nyított a, az emberek igényei sokszor hátt érbe szorultak a 
tervezésnél. A Szovjetunió annak érdekében, hogy katonai 
téren lépést tudjon tartani az Amerikai Egyesült Államok-
kal, sok pénzt költött  a haditechnikai fejlesztésre. Ugyan-
akkor a szovjet lakosság megfelelő árukkal való ellátása és 
életszínvonala messze elmaradt még a szegényebb kapita-
lista országokétól is. ➍

 � Vitassátok meg, milyen előnyökkel és hátrányokkal jár, ha egy 
terméket egyre szélesebb körben használnak!

 � Nézz utána, melyek azok az eszközök, amelyek a katonai felhasz-
nálás után a mindennapi életünkben is megjelentek!

A tervgazdasági modell a szovjet tömb országaiban általá-
nossá vált. Mivel az egész szocialista tábor gazdaságát meg 
akarták tervezni, 1949-ben létrehozták a Kölcsönös Gaz-
dasági Segítség Tanácsát (KGST). Az együtt működés so-
rán igyekeztek az egyes országok termelését összehangolni. 
Ez sem tudta azonban megoldani a tervgazdaság szervezeti 
problémáit. A szocialista országokban állandósult az áru-
hiány. Szinte minden közszükségleti cikket érintett  ez, de 
még az ipari üzemeket is rendszeresen akadályozta a tervek 
végrehajtásában.

 � Vitassátok meg, az életszínvonalban mutatkozó különbségek-
nek milyen következményei lehettek!

TÖRTÉNELEM − FÖLDRAJZ

bruttó hazai termék

A brutt ó hazai termék egy adott  or-
szágban egy adott  év alatt  előállított  
termékek és szolgáltatások értéke, a 
gazdasági teljesítmény legfontosabb 
mérőszáma. Az angol kifejezés kezdő-
betűi (gross domestic product, grósz 
domesztik prodakt) alapján a leggyak-
rabban GDP-nek (dzsídípí) rövidítjük. 
A különböző országok gazdasági telje-
sítményét az egy főre jutó brutt ó hazai 
termék alapján tudjuk összehasonlítani.

 � Hasonlítsd össze a tervutasításos és 
a piacgazdasági modellt!

 � Készíts egy összefüggésvázlatot a 
nyugati jóléti államok kialakulásá-
nak folyamatáról!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK 
ÉS FELADATOK

piacgazdaság tervutasításos 
rendszer

tulajdon viszonyok A termelőeszközök (több-
nyire) magántulajdonban 
vannak.

A termelőeszközök 
állami tulajdonban 
vannak.

a termelés célja A termelés célja az anyagi 
haszon (pro� t) elérése.

A termelés mindig vala-
milyen aktuális politikai 
célnak rendelődik alá.

foglalkoztatás Nincs teljes foglalkozta-
tottság, jellemző a munka-
nélküliség.

Látszólag teljes foglal-
koztatottság van.

bérek A béreket a munkaerőpiac 
szabályozza.

Központi bérszabályo-
zás érvényesül.

árak A kereslet-kínálat szabályai 
érvényesülnek.

Központi szabályozás 
érvényesül.

elosztás A megtermelt értékek el-
osztásáról nagyrészt a sza-
bad piac gondoskodik.

Központi tervekben 
írják elő, hogy miből 
mennyit kell termelni.

a vállalkozás 
szabadsága

Megvalósul a vállalkozás 
szabadsága.  Az államnak 
korlátozott beavatkozási 
lehetősége van.

A piac szereplői nem 
dönthetnek szabadon.

A piacgazdaság és a tervutasításos rendszer összehasonlítása

➍ Miért nem volt versenyképes 
tervgazdálkodás?

A tervgazdasági modellben nem csupán 
az alapanyagokat, az energiahordozókat 
osztják el központilag, hanem a fejlesz-
tésre szánt pénzeket is. A döntés célja 
elvileg a szocializmusban is az volt, hogy 
a gazdaság fejlődjön, azonban a tervgaz-
dasági modell bürokratikus. Nem a legin-
kább kelendő termékek gyártói jutottak a 
szükséges pénzhez, hanem azok a vállala-
tok, amelyek politikailag indokolni tudták 
igényeiket. Ezért a szocialista gazdaság 
nem volt kellően rugalmas.
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Az ötvenes évek gazdasági növekedése miatt a nyugati világ fejlettebb részeiben az életmód gyökeres 
változáson ment át. Elsőként az Amerikai Egyesült Államokban, majd kisebb késéssel Európa piacgaz-
daságon alapuló országaiban, Nagy-Britanniában, Franciaországban, az NSZK-ban és Olaszországban is.

7.  Az életmód változása, a populáris kultúra 
kialakulása és terjedése a világban

 � Milyen célból indult el 
a Marshall-terv?

A jóléti és fogyasztói társadalom kialakulása

A jóléti államok kiépülésével nagymértékben nőtt ek az 
egészségügyi ellátásra fordított  összegek, így a lakosság 
általános egészsége is folyamatosan javult. A nyugdíjak és 
a munkanélküli segélyek összege, valamint az átlagbérek 
is emelkedtek. A munkaidő lerövidült, a hatvanas években 
általánossá vált a 40-45 órás munkahét, sőt volt, ahol 35 órá-
ra csökkent. A jóléti társadalom meghatározó csoportja a 
középosztály* volt.

A gazdasági fejlődés következtében jelentősen nőtt  az 
életszínvonal. Beindult a motorizáció, egyre több embernek 
volt motorkeréppárja és autója. Az Amerikai Egyesült Álla-
mokban egy átlagos középosztálybeli család is meg tudta 
vásárolni az autót. Az új autóutak révén óriási városok jöt-
tek létre a már meglévők helyén, mint például Los Angeles, 
New York, amelyeket kisebb elővárosok vesznek körbe. 
A mindennapokban általánossá vált a háztartási kisgépek, 
például a mosógép és a hűtőszekrény használata. Új tömeg-
szórakoztatási lehetőséggé vált a televíziózás, és elterjedtek 
a lemezjátszók és a magnetofonok is. A számítógépek gyár-
tása is megkezdődött , de ekkor ezek még szinte kizárólag 
tudományos, ipari vagy katonai célokat szolgáltak. ➊

 � Minek volt köszönhető a jövedelmek emelkedése és az életvi-
szonyok javulása?

 � Az életszínvonal emelkedése miként hatott a gazdaságra?
 � Miért volt egyre több szabadideje az embereknek?

Az emberek fogyasztása fokozatosan kezdett  ön cé lú vá 
válni. Sorra jött ek létre a nagy alapterületű bevá sár ló-
központok és gyorsétt eremláncok. A tömeges fogyasztás hát-
terében a vásárlási szokásokat befolyásoló reklámok állnak. 
A reklámok egy-egy termék pozitív tulajdonságát előtérbe 
helyezve igyekeztek újabb és újabb vásárlásra ösztönözni az 
embereket. Létrejött  az úgynevezett  fo gyasz tói társadalom.

 � Beszéljétek meg, mennyiben befolyásolja a vásárlást egy jó reklám!
 � Milyen környezeti vagy egészségügyi problémákat ered mé nyez-

het  a mértéktelenné váló termékvásárlás és fogyasztás?

középosztály: egy társadalom tehetősebb, 
vagyonosabb rétege

➊ Az első számítógép

Az első digitális, programvezérlésű szá-
mítógép megalkotója Neumann János, 
magyar matematikus volt. Ezekben a 
számítógépekben a rögzített memóriát 
egy külön mechanikus szerkezet írta fel 
egy mágnesdrótra. A memória kapaci-
tása mindösszesen 1024 szó tárolásra 
volt alkalmas. A szerkezet több mint 85 
négyzetméter helyet foglalt el, amely egy 
nagyobb családi ház alapterületével ve-
tekszik. Ha el akarták szállítani egy másik 
városba vagy országba, akkor több tö-
meghordozó repülőgéppel kellett meg-
tenniük!

Családi idill az ötvenes évek Amerikájából 
� Vitassátok meg, milyen szerepet tölt be a 
mai emberek életében a televízió!

TORTENELEM_8__2016_szell.indd   33 7/1/16   2:23 PM



34

Változás az öltözködésben és a zenei ízlésben

A második világháború utáni évtizedekben felnövekvő 
nemzedék a kialakuló fogyasztói társadalom hatására tel-
jesen új életfelfogást képviselt, mint a korábbi generációk.
 A külsőségek hangsúlyozásánál a lehető leg na gyobb fi-
gyelmet keltő módon próbálták meg kifejezni önmagukat. 
Így teljesen új hajviselet, divat és zenei ízlés jellemezte őket. 
A nőknél új, rövidre nyírt frizura jelent meg, ruháik szűkeb-
bé, testhezállóvá váltak. Ekkor indult el hódító útjára a biki-
ni. Az ötvenes évek elején jelent meg a hagyományos társa-
dalmi értékeket tagadó rock and roll mint zenei műfaj. ➋
 Az előadók művészetét hírnév, csillogás és hisztériá-
ig terjedő rajongás fogadta. Zenéjüket új, akkoriban szo-
katlan hangszereléssel adták elő, előtérbe helyezve egy új 
hangszer, az elektromos gitár hangzását. A könnyűzene a 
hatvanas évekre több száz milliós iparággá nőtte ki ma-
gát, amelyet menedzserek és lemezkiadó cégek irányítottak.  
A kor fiatalságának önkifejezése révén, valamint a zenei 
hatásra jött létre a rock and roll mint tánc is, amely telje-
sen különbözött az addig megszokott tánckultúráktól.

 � Minek köszönhette sikerét az új zenei műfaj?
 � Nézz utána, milyen hangszereket használ a rock and roll műfaja!
 � Egy könnyűzenei koncerten mi jellemzi a közönség reakcióit, vi-

selkedését? Mi lehet ennek a magyarázata?

A beatkultúra

A beatkultúra (bítkultúra) a hatvanas években az Amerikai 
Egyesült Államokban alakult ki, és innen terjedt tovább. 
A beatkorszak első képviselői javarészt a szegényebb réte-
gek lázadó fiataljaiból kerültek ki, akik elutasították a ko-
rábbi generációk szokásait, életstílusát és az 50-es és 60-as 
évek fogyasztói társadalmának anyagiasságát. Megtagad-
ták a szülők által kialakított életmódot és világképet. Más-
hogy öltözködtek (bőrdzseki, farmer), más zenét szerettek, 
másként éltek (szabados párkapcsolatok, visszahúzódás, 
csavargás) és másként gondolkodtak például a vallásról. 
A beatnemzedék életérzését tükrözte a film és az irodalom 
is, de a legerőteljesebb közvetítő a könnyűzene volt, amely 
Nagy-Britanniából indult hódító útjára. ➌

A hippik. Lázadó �atalság

A hippi mozgalom az 1960-as évek közepétől kialakuló 
ifjúsági mozgalom volt az Amerikai Egyesült Államok-
ban, amely a beatkultúrából eredeztette magát. Hippinek 

➋ Honnan származik  
a rock and roll?

Az elnevezés egy egyesült államokbeli 
lemezlovastól származik, aki először hasz-
nálta azt egy rádióműsorban, 1953-ban. 
A rock and roll több műfaj keveredéséből 
született. Chuck Berry (csak beri), Bill Haley 
(bil héli), Jerry Lee Lewis (dzseri lí lúiz), Elvis 
Presley (elvisz preszli) a rock and roll jeles 
képviselői voltak. Előadásmódjukra jel-
lemzőek voltak a színpadias elemek és az 
idősebb korosztály számára megbotrán-
koztató hangzás és viselkedés.

Elvis Presley, a rock and roll „királya” � Nézz 
meg videómegosztó portálon egy Elvis- 
előadást! Figyeld meg a közönség reakcióit! 
Mi lehet az oka, hogy ma is sokan szeretettel 
hallgatják Elvis számait?

� Nézz utána az interneten, milyen táncok 
voltak népszerűek az 1960-as években!  
Tekints meg néhány korabeli felvételt is! 
Miben különböznek ezek a táncok a korábbi-
aktól?
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➌ A Beatles indulása

A beatkorszak a brit Beatles (bitlsz) együt-
tes első lemezének megjelenésével 
kezdődött. Az 1960-ban Liverpoolban 
(liverpúl) alapított zenekar a zenetörté-
nelem egyik legmeghatározóbb és leg-
sikeresebb formációja volt. Legnagyobb 
sikereiket elsősorban a tizenéves fiatalok 
körében aratták. Hazai és tengerentúli ha-
talmas stadionokban adott telt házas kon-
certjeiken a szenvedélyes rajongás miatt 
nem volt ritka a tömeges hisztéria sem. 
A beatzene hamar elterjedt az Amerikai 
Egyesült Államokban is, és sorra alakultak 
a további együttesek. 

 � Milyen új eszméket, értékeket keres-
tek a beatnemzedék tagjai?

a fogyasztói társadalom ellen lázadó, abba beilleszkedni 
és dolgozni nem akaró fiatalokat nevezték. A mozgalom 
a világbékét pártolta és anarchista politikai nézeteket val-
lott. A vietnami háborús konfliktus kiterjedésével a béke 
iránti vágyuk és tenni akarásuk még inkább felerősödött. 
A mozgalom egyik leghíresebb alakja a Beatlesből kivált 
John Lennon volt, aki maga is hirdetett hippi nézeteket.
 A hippik a beatkultúra örököseiként saját közösséget 
alkottak és rockzenét hallgattak. Gyakran látogatták a köny-
nyűzenei koncerteket, fesztiválokat. Az egyik legnagyobb 
ilyen rendezvény az 1969-ben megrendezett woodstocki 
fesztivál volt. A rendezvényen félmillió néző és a kor leghí-
resebb zenész előadói vettek részt. 
 Európában 1968-ban szélsőbaloldali, radikális diákmoz-
galmak bontakoztak ki, amelyek Marx és Mao Ce-Tung 
tanításait éltették. Párizsban és Nyugat-Berlinben a világ-
háború után született nemzedék azért feszegette a kialakult 
társadalmi kereteket, hogy szabadon, kötöttségektől men-
tesen élhessen. Elítélték a háborúkat, különösen a vietnami 
háborút, és felléptek a fogyasztói társadalom értékrendjével 
szemben.

 � Kik voltak a hippik? Milyen nézeteket vallottak?
 � Milyen eseményeken képviseltették magukat?

Hippi lányok. A hippik megjelenésére  
a hosszú haj, a tarka öltözködés,  

gyakran a hajba illesztett virág volt a jellemző. 
� Miért tartották ezt fontosnak?

Koncert a woodstocki fesztiválon, 1969

 � Miként segítette az emberek hét köznapjait az új technikai 
vívmányok széles körű elterjedése? 

 � Milyen új eszközök váltak a hét köznapok meghatározó ré-
szévé? Milyen életérzések társultak hozzájuk?

 � Miért lehet kulturális forradalomnak tekinteni a beatnemze-
dék új világnézetét?

 � Érdeklődj szüleidtől, nagy szü leidtől, hogyan hatott rájuk a 
beatkultúra, zene, �lm és az irodalom! 

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
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Az afroamerikaiak polgárjogi mozgalma  
az Amerikai Egyesült Államokban

� OLVASMÁNY

Az amerikai alkotmány elvben egyen-
lő jogokat biztosított minden ember-
nek, a valóság azonban az 1950-es 
években még egészen más volt. A déli 
államokban a gyakorlatban faji elkülö-
nítés érvényesült. A buszokon külön 
ülőhelyeket tartottak fenn a fehérek-
nek és az afroamerikaiaknak.

1955 decemberében Montgomery-
ben, Alabama államban Rosa Parks 
(róza parksz), egy afroamerikai varró-
nő nem volt hajlandó átadni az ülőhe-
lyét a buszon egy fehér utasnak. Rosa 
Parksot letartóztatták és megbírságol-
ták. Néhány napon belül a környékbeli feketék ál-
tal látogatott templomokban bojkottot hirdettek. 
Montgomery afroamerikai polgárai elhatározták, 
hogy nem szállnak autóbuszra. A fekete közösség 
tagjai, ha tehették, gépkocsival szállították egy-
mást, mások taxival közlekedtek, vagy akár hosz-
szabb távon is a gyaloglást választották. A bojkott 
több mint egy évig tartott, és a közlekedési társa-
ság jelentős veszteségeket szenvedett. A faji elkü-
lönítésről szóló törvényt végül eltörölték. 

A polgárjogi mozgalom vezetője egy Martin 
Luther King nevű afroamerikai lelkész lett. King 
jómódú családból származott. A lelkész neve ere-
detileg Michael King volt, de tiszteletből édesap-
jával együtt Luther Márton nevét viselték. Az ifjú 
Martin Luther King kitűnő szónoki képességek-

kel rendelkezett. A faji megkülönböztetés meg-
szüntetése Montgomery tömegközlekedésében, 
majd további amerikai városokban az afroame-
rikai lelkész első nagy győzelme volt. A polgár-
jogi mozgalom résztvevői a feketék számára til-
tott éttermek, parkok elfoglalásával, rendszeres 
felvonulásokkal tiltakoztak a fajgyűlölet ellen. 
1963-ban a washingtoni Lincoln-emlékműnél 
King 250 ezer fős hallgatóság előtt tartott beszé-
det, amelyben a faji megkülönböztetés felszámo-
lására szólította fel az Amerikai Egyesült Álla-
mok törvényhozóit.

A mozgalom hatására az amerikai kormány 
1964-ben törvényt hozott, amely végleg meg-
szüntette a faji megkülönböztetést. Martin 
Luther King ebben az évben Nobel-békedíjat 
kapott. A polgárjogi vezető újabb tiltakozó ak-
ciókra készült, amikor Memphisben (memfisz), 
1968. április 4-én több pisztolylövéssel halálosan 
megsebesítették. A politikai merénylet az egész 
országot felkavarta. Martin Luther King temeté-
sén tízezrek vettek részt.

 � Vitassátok meg, mi kellett ahhoz, hogy az afroameri-
kaiak elérjék a céljaikat!

 � „Van egy álmom” – mondta washingtoni beszédé-
ben Martin Luther King. Keresd meg az interneten 
a teljes beszédet! Miért éppen Lincoln szobra előtt 
gyűltek össze az aktivisták?

Martin Luther King � Miért vált sürgetővé az ún. faji kérdés megoldása az 
Amerikai Egyesült Államokban?

Az elkülönítés a mindennapokban – Külön ivóvíz fehéreknek és 
feketéknek, Észak-Karolina, 1950  Fotó: Elliott Erwitt, 1950
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➊ Dolgozzatok csoportban!

a)  Rendeljétek egymáshoz az összetartozó időpon-
tokat, neveket, helyeket és fogalmakat! Minden 
esetben indokoljátok döntéseteket! 

 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • 1973
 Churchill • Truman • Marshall • Adenauer
 Amerikai Egyesült Államok • Kanada • nyugat- és 

dél-európai szövetségesek • NSZK • Nyugat-Ber-
lin • Bonn

 szuperhatalom • hidegháború • nukleáris háború 
veszélye • fegyverkezési verseny • feltartóztatási 
politika • Marshall-segély • újjáépítés • demokrá-
ciák • többpártrendszer • piacgazdaság • légihíd 
• NATO • multinacionális vállalatok • olajárrobba-
nás • fogyasztói társadalom

b)  Jellemezzétek a nyugati szabad világ gazdasági, 
társadalmi és politikai rendszerét! 

c)  Elemezzétek a piacgazdaság jellemzőit! Hasonlít-
sátok össze a tervgazdálkodással!

d) Rendezzetek vitát az előnyökről és a hátrányokról!

➋ Dolgozzatok csoportban!

a)  Rendeljétek egymáshoz az összetartozó időpon-
tokat, neveket, helyeket és fogalmakat! Minden 
esetben indokoljátok döntéseiteket! 

 1949 • 1953 • 1955
 Sztálin • Hruscsov
 Szovjetunió • a szovjet tömb országai • Moszkva • 

Varsó • NDK • Kelet-Berlin
 vasfüggöny • szuperhatalom • hidegháború • 

nukleáris háború veszélye • újjáépítés • blokád • 
tervgazdálkodás • államosítás • egypárti diktatú-
rák • Varsói Szerződés • KGST

b)  Jellemezzétek a Szovjetunió által vezetett szo-
cialista tábor gazdasági, társadalmi és politikai 
rendszerét!

c)  Miért volt a szovjet tömb országaiban élők élet-
minősége és életszínvonala rosszabb a nyugati 
országokénál? Gyűjtsetek össze minél több okot!

d)  Rendezzetek vitát arról, hogy miért beszélhetünk 
a nyugati államok esetében szövetségesi rend-
szerről, a Szovjetunió esetében pedig csatlósok-
ról!

e)  Vegyétek sorra a demokráciák és diktatúrák kö-
zötti különbségeket!

➌ Dolgozzatok csoportban! A feladathoz a tan-
könyv mellett a történelmi atlaszt és a munkafü-
zetet is használjátok!

a) Azonosítsátok az atlaszotokban a térképvázlat se-
gítségével a hidegháborús szembenállások és a 
tényleges fegyveres összeütközések helyszíneit!

b)  Tartsatok kiselőadást a hidegháborús szemben-
állás katonai szervezeteiről!

c)  Tartsatok kiselőadást a fontosabb válságokról és 
fegyveres kon�iktusokról!

d)  Mérjétek le atlaszotok segítségével a vasfüggöny 
teljes hosszát! Mennyi volt ebből a magyarorszá-
gi szakasz?

A szuperhatalmak szembenállása
� ÖSSZEFOGLALÁS

37
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II. fejezet
Magyarország 1945-től az 1956-os  
forradalom és szabadságharc leveréséig
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II. fejezet
Magyarország 1945-től az 1956-os 
forradalom és szabadságharc leveréséig

MAGYARORSZÁGON A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ vége kétségkívül felszabadulást jelentett a német 
megszállás és a nyilas hatalom alól. Ugyanakkor a szovjet hadsereg benyomulása és az ország katonai megszál-
lása újabb áldozatokkal járt, és nehéz megpróbáltatásokat jelentett az emberek számára. A szovjetek sokakat 
kényszermunkára hurcoltak, ezenkívül vagyontárgyakat, gépeket, sőt egész gyárakat a Szovjetunióba vittek el.
A többi megszállt országhoz hasonlóan Magyarországon is kommunista diktatúra jött létre, amely mindenben 
kiszolgálta a szovjet igényeket és érdekeket. Sztálin halála után enyhült az erőszakos elnyomás és megfélemlí-
tés. A diktatúrával szembeni elégedetlenség és a nemzeti szabadságvágy egyre hangosabban kezdett felszínre 
törni, mígnem 1956-ban kitört a magyar forradalom és szabadságharc. A szovjetek számára azonban elfogad-
hatatlan volt a kommunista diktatúra felszámolása és Magyarország függetlenné válása, ezért a forradalmat 
katonai erővel leverték.

 Ebből a fejezetből megtudhatod,

 � hogyan indult újra az élet Magyarországon a második világháború után.
 � hogyan éltek az emberek a Rákosi-korszakban.
 � miért és hogyan tört ki az 1956-os forradalom.
 � kik voltak a pesti srácok.

hogyan indult újra az élet Magyarországon a második világháború után.
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Magyarország a második világháború után tragikus körülmények közé került. Az ország jelentős része 
háborús pusztítás áldozatává vált, a harcok befejezése azonban nem hozott megnyugvást. Mindenekelőtt 
az államhatalmat kellett megszervezni Magyarországon. 

6. Magyarország 1945 és 1947 között

A második világháború óriási emberáldozatot követelt, és országunk lerombolásával járt. A tragikus hely-
zetet tovább fokozta a szovjet hadsereg megszállása. Ilyen nehéz körülmények között kellett az ország 
életét újraszervezni, és az újjáépítést megkezdeni. 

8. Magyarország 1945 és 1947 között

Magyarország újjászervezése

A harcok Magyarország nyugat-dunántúli megyéiben 
1945 áprilisáig tartott ak, de az ország többi részén addigra 
már megkezdődött  a mindennapi élet újraindítása.

Az újjáépítés megkezdéséhez szükség volt a helyi és a köz-
ponti hatalmi szervek kialakítására. A megszállt területeken 
a bevonuló Vörös Hadsereg felügyelete alatt  egy új, helyi 
közigazgatás kezdett  kiépülni. Ezek feladata volt a rend hely-
reállítása és az élet újraindítása. A helyi szervek élén olyanok 
álltak, akiket a szovjet városparancsnokságok elfogadtak, és 
akik hajlandóak voltak együtt működni a szovjetekkel.

Szükség volt a központi hatalom létrehozására is. Egy 
új magyar kormány felállítására, amely alá tudja írni a fegy-
verszüneti megállapodást, és nemzetközi színtéren is a ma-
gyar állam képviselőjeként léphet fel. 1944. december 21-én 
Debrecenben megalakított ák az Ideiglenes Nemzetgyű-
lést. A nemzetgyűlés a parlament szerepét töltött e be, de 
csak néhány alkalommal ülésezett .
 A Debrecenben létrejött  magyar koalíciós kormány* ösz-
szetételéről Moszkvában döntött ek. Vezetője Miklós Béla 
tábornok lett . A kormányban a Magyar Kommunista Párt, 
a Szociáldemokrata Párt, a Független Kisgazdapárt és a 
Nemzeti Parasztpárt kapott  miniszteri helyet. A megalaku-
lást és a tagszervezést nem minden pártnak engedték meg.

 � Hogyan érvényesítette Moszkva a maga akaratát az ország újjá-
szervezésében? Milyen következményei lehettek ennek?

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány feladatai 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány három legfontosabb fela-
data a fegyverszünet megkötése a Szovjetunióval, a föld-
osztás és az 1945-ös választásokat szabályozó törvény 
meg alkotása volt. Felállított ák a népbíróságokat* is azzal a 
céllal, hogy a népellenes és háborús bűncselekmények elkö-
vetőit felelősségre vonják.
 1945 januárjában a fegyverszünet aláírásával Magyar-
ország formálisan befejezte a háborút a szövetséges ha-
talmakkal. Az új magyar kormány felvehett e a diplomáciai 
kapcsolatokat a szövetségesekkel. 

koalíciós kormány: több párt részvételével 
gyakorolt kormányzás

 � Ismételj! Milyen veszteségek érték 
Magyarországot a második világ-
háború során?

 � Mikor kezdődött és meddig tartott 
Budapest ostroma?

Miklós Béla az 1. magyar hadsereg parancs-
noka volt, aki Horthy Miklós kiugrási kísérlete 
végrehajtása érdekében átment a szovjet 
csapatokhoz � Idézd fel a sikertelen 
kiugrási kísérlet történetét! Milyen politikai 
következményekkel járt?

népbíróság: a felállított népbíróságokba 
a pártok és a szakszervezetek delegálták a 
jórészt jogi képzettség nélküli népbírákat, 
akiket a pártálláspontok képviseletére, és 
nem a ténylegesen elkövetett cselekmé-
nyek alapján történő ítélkezésre utasítottak. 
A Népbíróságok Országos Tanácsához, a 
másodfokú fórumhoz is a pártok delegálták 
a népbírákat, ők azonban már szakképzet-
tek voltak. Ítélkezésük során igyekeztek a 
korábbi túlzó elmarasztalásokat enyhíteni
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 Magyarország a fegyverszünet aláírása után gyakorla-
tilag és jogi értelemben továbbra is megszállt ország ma-
radt. Az egyezmény értelmében létrehozták a Szövetséges 
Ellenőrző Bizottságot, amely szovjet, angol és amerikai ta-
gokból állt, de valójában a szovjetek irányították. ➊ A Szö-
vetséges Ellenőrző Bizottság a magyar kormány minden 
lépését ellenőrizte.
 A szegényparasztság földhöz juttatása érdekében 1945 ta-
vaszán földosztást hajtottak végre. A nagybirtokok jelentős 
részét felosztották, és önálló kisgazdaságokká alakították 
át. A lakosság többsége támogatta a földosztást, és vidéken 
erősítette az új magyar kormány népszerűségét. Ezért en-
nek végrehajtásában szinte minden politikai erő egyetértett. 
Taktikai okokból a kommunisták is, mivel a maguk oldalára 
akarták állítani a falusi társadalmat.

 � Mi korlátozta a magyar kormány mozgásterét?
 � Miért volt nagyon fontos a földosztás a politikai vezetőknek, és 

miért a parasztságnak?

Választások 1945 novemberében

A győztes nagyhatalmak jaltai megállapodása alapján  
Magyarországon 1945 novemberében szabad választáso-
kat tartottak. A választások során a Független Kisgazdapárt 

➊  A Szövetséges Ellenőrző  
Bizottság működése

A Szövetséges Ellenőrző Bizottság 1945 
januárjától a békeszerződés elfogadásáig 
működött. Teljes beleszólással ellenőrizte 
a magyar kormány kül- és belpolitikáját.  
A bizottság elnöke egyben a szovjet fegy-
veres erők parancsnoka is volt Magyarorszá-
gon. A politikai büntetőperekbe is beavat-
kozott napi és stratégiai céljai érdekében.  
A bizottság minden jelentés másolatát 
kézhez kapta. Meghatározhatta a saját 
küldöttei létszámát és azt az összeget, 
amellyel működésükhöz a magyar kor-
mánynak hozzá kellett járulnia.
A bizottság munkatársainak lakásáról, 
élelmezéséről a magyar állam köteles 
volt gondoskodni. A bizottság tagjainak 
közlekedését, de még a szórakoztatását 
is a magyar költségvetés volt kénytelen 
fedezni. Ha a bizottság valamelyik tagja 
virágcsokrot küldött egy hölgynek, azt is 
a magyar állam fizette ki.

Kimérik a földeket 1945-ben Újpesten 
� Mi történt a nagybirtokokkal?

A földbirtokviszonyok 1945 előtt és után � Milyen változások történtek? Kiknek az érdekét szolgálta a földreform?

1–5 hold

5–20 hold

20–100 hold

100–1000 hold

<1000 hold

20%

18,2%

29,9%

10,1%

21,8%

1–5 hold

5–20 hold

20–100 hold

100–1000 hold

<1000 hold

22,8%

12,8%

8,1%
17,9%

38,4%

Független Kisgazdapárt

Magyarországi Szociáldemokrata Párt

Magyar Kommunista Párt

Nemzeti Parasztpárt 

Polgári Demokrata Párt

16,95%

6,87%

1,7%

57,3%

17,41%

Választási eredmények 1945 novemberében
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Seprik az utcán az eldobált pengőt

Hazatérő hadifogoly 1947-ben, Debrecenben

szerezte meg a parlamenti helyek 57%-át, míg a kommunis-
ták csak 17%-ot értek el. Új kormány alakult, a miniszterel-
nök a kisgazda Tildy Zoltán lett. A meghatározó miniszteri 
tárcákat – elsősorban a belügyminiszterit – a Szövetséges El-
lenőrző Bizottság szovjet képviselőjének segítségével a kom-
munisták kapták.

1946. február 1-jétől Magyarország államformája köz-
társaság lett. A köztársaság elnökéül Tildy Zoltánt válasz-
tották meg, a miniszterelnöki tisztséget Nagy Ferenc vette 
át. 1946 augusztusában a teljesen elértéktelenedett pengő 
helyett bevezették az új pénzt, a forintot.
 1947 februárjában Magyarország és a második világhá-
ború győztes hatalmainak képviselői aláírták a párizsi bé-
keszerződést. A szerződés értelmében visszaállították a 
trianoni határokat, azzal a különbséggel, hogy Pozsonytól 
délre három falut átcsatoltak Csehszlovákiához. Kárpátalja 
egy csehszlovák–szovjet megállapodás értelmében a Szov-
jetunióhoz került. A második világháború szinte minden 
magyar családot sújtotta, voltak, akik még évekig várták 
haza szeretteiket, és voltak, akik hazatérve szembesültek a 
szörnyű veszteségekkel. ➋

 � A kommunisták lényegesen kevesebb szavazatot kaptak, mint a 
kisgazdák, mégis a legfontosabb miniszteri tárcákat ők kapták 
meg. Mi volt ennek az oka?

A kommunisták hatalomra jutása

Az 1945-ös választások után elvileg lehetővé vált a de-
mokratikus politikai élet megszervezése, azonban a Szov-
jetuniónak alárendelt államokra volt szüksége a térségben. 
A moszkvai és az őket kiszolgáló magyar kommunista veze-
tők a kezdetektől a hatalom megragadására törekedtek. Rá-
kosi Mátyás, a Magyar Kommunista Párt főtitkára moszkvai 
látogatása után, 1946 május közepén tudatta pártjának veze-
tőivel, hogy a teljes hatalomátvételért harcot indítanak.
 A kommunista hatalomátvételhez az első jelentős lépést 
az 1947-es „Magyar Testvéri Közösség pere” jelentette.  
A koncepciós perben felhozott hamis vádak szerint a kis-
gazdapárt politikusai összeesküvést szőttek a demokrácia 
megdöntésére. A nyomozás során erőszakos eszközökkel 
kényszerítettek ki vallomásokat az ártatlanul letartóztatot-
takból. Ezek segítségével vádoltak meg vezető kisgazda 
politikusokat, köztük Kovács Béla lemondott pártfőtitkárt 
és a magyar miniszterelnököt, Nagy Ferencet is. A per kö-
vetkezményeként a kisgazdapárt jelentősen meggyengült. 
Egyértelművé vált, hogy a kommunista párt vezetői bármi-
lyen eszközzel a hatalom kizárólagos megszerzésére és egy 
diktatúra kiépítésére törekednek.

➋  A hadifoglyok és a zsidó túl-
élők sorsa

A magyarországi harcok során több tíz-
ezer magyar honvéd és civil vesztette 
életét. A hadifogságba esett, illetve a 
Szovjetunióba hurcolt mintegy 600 ezer 
katona és polgári személy közül egy-
harmaduk soha nem térhetett haza.  
Az 1944–45-ös vészkorszak idején a hazai 
zsidóság vesztesége meghaladta a félmil-
lió főt. A haláltáborokból hazatérőknek 
szülőföldjükön szembesülniük kellett csa-
ládtagjaik halálával, lakásaik és értéktár-
gyaik elvesztésével. A háború utáni nyo-
mor és áruhiány okozta gazdasági helyzet 
az ország több pontján újra antiszemita 
kilengésekhez vezetett. A zsidó túlélőkkel 
szembeni fellépésben a társadalmi elő-
ítéletek és a szociális törekvések mellett 
néhányszor a kommunista párt hecckam-
pánya is szerepet játszott. 
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A Magyar Testvéri Közösség pere

A kommunisták a megszállt országokban szovjet támogatással szinte 
azonnal hozzáláttak a politikai ellenfeleik eltávolításához. Egymástól 
elszigetelve megzsarolták, koholt vádak alapján börtönbe juttatták 
vagy emigrációba kényszerítették a legerősebb pártok tagjait.
A belügyi hatóságok 1947 elején bejelentették, hogy olyan szervez-
kedésre bukkantak, amelynek résztvevői a Horthy-rendszer visszaállí-
tását szerették volna elérni. Ez alapján alkották meg a Magyar Testvéri 
Közösség pere néven ismertté vált összeesküvés vádját. Kovács Bélát a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság közreműködésével, mindenféle vizs-
gálat nélkül, törvénytelen módon 1947. február 25-én elfogták és a 
Szovjetunióba hurcolták, és ott 1952. március 5-én 25 évi börtönbün-
tetésre ítélték. Nagy Ferenc miniszterelnököt svájci betegszabadsága 
alatt zsarolással lemondásra kényszerítették.

 � Melyik párt irányította a rendőri szerveket?
 � Mi volt a koholt perek célja a sztálini Szovjetunióban?

A megváltozott  helyzetben 1947 augusztusában újabb vá-
lasztásokat tartott ak. Az úgynevezett  kékcédulás válasz-
tásokon a kommunista párt egyszerű választási csalással 
megszerezte a mandátumok 24%-át. A kommunisták nyo-
mására a Választási Bíróság ugyanakkor megsemmisített e 
650 ezer választó szavazatát, amelyek egy kommunistákkal 
szemben álló pártot támogatt ak. 

 � Képzeld el, hogy kisgazda politikus vagy! Meséld el néhány mon-
datban a kisgazdapárt széthullásának történetét!

Kovács Béla kisgazda pártfőtitkár � Nézz utána a 
könyvtárban vagy az interneten, milyen em lék-
nappá vált Kovács Béla elhurcolásának napja!

Rákosi Mátyás, a kom-
munista párt főtitkára 

feleségével együtt lead-
ja a szavazatát 1947. 

augusztus 31-én 
� Hogyan jutottak 

hatalomra a kommu-
nisták? Értékeld a poli-

tikai eszközeiket is!

TÖRTÉNELEM − IRODALOM

Németh László: Iszony
Déry Tibor: A befejezetlen mondat

A második 
magyar köztársaság 

kikiáltása

Kékcédulás 
választások

Magyarországon

1946. február 1. 1947. aug. 31. 1947

 � Melyek voltak az Ideiglenes Nemzeti Kormány legfontosabb 
feladatai?

 � A megszálló hatalom milyen eszközökkel ellenőrizte a ma-
gyar kormány politikáját?

 � Ismertesd a kommunisták hatalomhoz vezető útját!
 � Készíts időszalagot a magyar történelem 1944 és 1947 kö-

zötti eseményeiről!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Szavazócédula 1947-ből. A belügyminisztérium 
a lakóhelyüktől távol lévő szavazópolgárok szá-
mára állította ki ezeket, amelyekkel bármelyik 
szavazókörzetben lehetett voksolni. A szavazás 
napján a kommunista párttagok több százezer 
hamis szavazócédulát felhasználva többször is 
voksoltak
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A fegyverszüneti egyezmény aláírásával egyértelművé vált, hogy hazánk ismét a trianoni határok közé szo-
rul. A határokon kívül rekedt magyarságra a háborús megpróbáltatások után újabb szenvedések vártak. 

9. A határon túli magyarság a világháború után

A csehszlovákiai magyarság

A háború alatt  emigráns cseh politikusok előkészített ék, 
hogy az újjászülető Csehszlovákiában felszámolják a sok-
nemzetiségű államot. Terveikben egy olyan egységes nem-
zetállam kialakítása szerepelt, amelynek egyik felében a 
cseh, a másikban a szlovák nép válik kizárólagossá. Ez a 
jelentős számú német és magyar lakosság kitelepítését je-
lentett e. A háború utáni közhangulat és a térséget megszálló 
szovjetek is támogatt ák ezt a megoldást. 
 Edvard Beneš, Csehszlovákia köztársasági elnöke 1945-ben 
Kassán hirdett e meg kormányprogramját. Ebben leszögezte, 
hogy a németek mellett  a magyarok is kollektíven bűnösek 
Csehszlovákia felosztásában. ➊

Csehszlovákia közel hárommillió német nemzetiségű 
állampolgárát telepített e át Németországba 1945 után. 
A szövetségesek nem tiltott ák meg, hogy egyoldalúan el-
kezdjék a kitelepítését, ezért nagyjából 50 ezer magyart 
egyszerűen kiutasított ak az országból. A magyarok egy-
oldalú kitelepítését azonban nem lehetett  olyan egysze-
rűen megoldani, mint a németekét. A kitelepítések ellen 
tiltakozó Ester házy Jánost letartóztatt ák, majd koholt vá-
dakkal börtönbe zárták. ➋

 � Milyen indokkal űzték el a magyarokat és a németeket Csehszlo-
vákiából? Mi célt szolgált ez az intézkedés?

➊  A Beneš-dekrétumok

Edvard Beneš köztársasági elnöki rende-
letei megfosztották a kisebbségi magya-
rokat állampolgári, vagyoni, szociális és 
nemzetiségi jogaitól, ami gyakorlatban 
a nyugdíj megvonását és az állami al-
kalmazásból való elbocsátást jelentette. 
A közéletben betiltották a magyar nyelv 
használatát, kizárták a magyar hallgatókat 
az egyetemekről. A rendeletek nyomán 
magyar egyesületek százai szűntek meg. 
A magyarok bankbetéteit befagyasztot-
ták, lehetővé tették a földek elkobzását, 
amelyeket ezután csehek és szlovákok 
vehettek birtokba.

 � Mit jelentettek a Beneš-dekrétumok 
a Csehszlovákiában élő magyarok 
számára?

A Felvidékről kitelepített magyar családok � Tájékozódj atlaszodban, milyen nagy népmozgások voltak még a térségünkben!

jelentős számú 

 � Mi történt Csehszlovákiával Hitler 
hatalomra jutása után?

 � A magyar történelemben melyik 
eseménysort nevezzük „hideg na-
poknak”?

 � Milyen indokkal űzték el a némete-
ket a szülőföldjükről?
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A magyar kormány, hogy elkerülje a törvénytelen eljárás 
folytatását, egy lakosságcsere-egyezményt kötött Cseh-
szlovákiával. Ez szabályozta, hogy Csehszlovákia csak 
annyi magyart telepíthet ki, amennyi szlovák nemzetiségű 
önként hajlandó elhagyni Magyarországot. A magyarorszá-
gi szlovákok nem lelkesedtek azért, hogy elhagyják hazán-
kat, ennek ellenére a csehszlovák kormány mégis több mint 
százezer magyart tudott a lakosságcsere révén kiutasítani.
 A csehszlovákiai magyarság ellen ezután az „újra-
szlovákosítás”* eszközével éltek. Felajánlották a magyarok-
nak, hogy ha szlováknak vallják magukat – annak ellenére, 
hogy a szlovák nyelvet sem beszélték –, akkor visszakapják 
csehszlovák állampolgárságukat. Ennek árán maradhattak 
a szülőföldjükön és megmenthették a vagyonukat.

A kárpátaljai magyarság sorsa

1944 októberében a szovjet hadsereg elfoglalta Kárpátalját, 
és itt is megkezdődött a szovjet rendszer sok áldozatot kö-
vetelő kiépítése. 1945-ben a Szovjetunió és Csehszlovákia 
kormánya szerződést kötött, amelynek értelmében Kárpát-
alja szovjet fennhatóság alá került.
 A háború alatt a Szovjetunió emberéletben is hatalmas 
veszteségeket szenvedett el, ezért munkaerőhiány lépett fel. 
Kárpátaljáról több tízezer embert hurcoltak el kényszer-
munkára, a háborúban elpusztult országrészek helyreállí-
tására. A foglyokat 1946-tól hazaengedték, azonban sokan 
nem tértek vissza szülőföldjükre, mert meghaltak vagy 
máshol kezdtek új életet.

A magyarok Jugoszláviában

Jugoszláviát a második világháború után ugyanúgy hely-
reállították, mint Csehszlovákiát. A jugoszláv partizán 
egységek már 1944 október közepétől megkezdték a ma-
gyar lakosság elleni brutális fellépést. Több tízezer embert 
mészároltak le bosszúból, válaszul a magyar honvédség 
1942 januárjában indított partizánvadászatáért, amelynek 
során szerbeket és zsidókat gyilkoltak le. ➌

újraszlovákosítás: a csehek úgy tekintet-
tek a magyarokra, mintha eredetileg szlo-
vákok lettek volna, akik csak az ezeréves 
magyar „uralom” alatt váltak magyarrá

➋  Esterházy János

Esterházy János, a 
felvidéki magyar-
ság vezetője szót 
emelt a szlovákiai 
magyarság üldö-
zése ellen.  Ezért 
letartóztatták és 
fogságba vetették. 
Megjárta a szovjet 
főváros börtönét, fogoly volt egy szibé-
riai Gulag-táborban, miközben „otthon” a 
fasizmussal való együttműködés koholt 
vádjával halálra ítélték, mely büntetést 
életfogytiglani börtönre enyhítették. 
Csehszlovákia több börtönében rabos-
kodott, ezek egyikében halt meg tíz évvel 
az elítélését követően, 1957-ben. Szá-
munkra a magyarság mártírja, a szlovákok 
ma is háborús bűnösnek tartják. Pedig a 
háború idején ő volt az egyetlen a szlovák 
parlamentben, aki a zsidóság deportálása 
ellen szavazott.

➌  Grősz József kalocsai érsek  
naplója 

„(...) A Bácskából megdöbbentő hírek 
érkeznek. Egyes német községek egész 
ittmaradt lakosságát egyszerűen el-
hajtották; hogy hová, senki sem tudja. 
Most a magyarok ezreit utasítják ki egy 
szál ruhában. Egyelőre olyanokról van 
szó, akik 1941 óta kerültek oda, és olya-
nokról, akik az oroszok közeledtére el-
menekültek, majd utóbb visszatértek.  
A határon átzavartak keserűen panaszol-
ják, hogy ebben a szerb partizánok mel-
lett nagy szerepet játszanak az ottani ma-
gyar kommunisták. A kommunista ott is 
hitvány ember, és ha magyar is, ellensége 
a magyarnak.”

az áttele-
pültek 
száma

az átadott 
földterület

az átadott 
lakóházak 

száma

szlovákiai magyarok 89 660 16 ezer hold 15 700 

magyarországi  
szlovákok 73 273 15 ezer hold 4 400

A magyar–csehszlovák lakosságcsere mérlege
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 1945 februárjára abbahagyták az öldöklést, de a magya-
rokkal szemben a bosszú legkülönbözőbb formáit alkal-
mazták. Kitelepítették egyes falvak magyar lakosságát, tá-
borokba és kényszermunkára hurcolták az embereket.

 � Mely területeket nevezünk Délvidéknek?
 � Milyen ürüggyel folytattak magyarellenes vérengzéseket a Dél-

vidéken a partizánok? Mi lehetett ezzel a céljuk?

A magyar kisebbség helyzete Romániában

Romániában – éppúgy, mint Jugoszláviában – már 1944‒45 
telén megkezdődött a magyar nemzetiségűek elleni brutá-
lis fellépés. A Romániához visszacsatolt Észak-Erdélyben 
a magyarellenes mozgalmak véres leszámolásait végül még 
a szovjetek is megelégelték, és átmenetileg katonai közigaz-
gatást vezettek be a területen, hogy megfékezzék a félkato-
nai román szervezetek terrorját.
 Ezzel párhuzamosan a román kormány két intézkedése 
is sújtotta a magyarokat és az erdélyi szászokat. Egyrészt a 
férfilakosságot mint megbízhatatlant internálótáborokba 
zárták, amelyek némelyikét csak egy év múlva számolták fel. 
Másrészt az „ellenségnek” vélelmezett magyarok kulturális 
és gazdasági szervezeteinek vagyonát zárolták, majd elko-
bozták. Ezzel felszámolták azt az intézményrendszert, amely 
a magyar iskolákat, kulturális intézményeket pénzelte. Erre 
válaszul Márton Áron erdélyi katolikus püspök egy alapít-
vány létrehozásával két évig biztosította a magyar tanügy és 
színházak személyzetének fizetését. ➍
 Azt követően, hogy 1965-ben Nicolae Ceauşescu (niko-
lae csauseszku) lett Románia kommunista diktátora, állan-
dóan napirenden volt a magyar iskolák bezárása. A ma-
gyar nemzetiségűeket románok lakta vidéken állították 
munkába, míg a magyarok közé románokat telepítettek. 
Ez a románok számára sokszor éppen olyan kellemetlen 
volt, mint a magyaroknak.
 Míg a magyarokat senki és semmi nem védte a román kö-
zegben, addig a magyarok közé telepített románokat védte 
az államalkotó nemzethez való tartozás minden kiváltsága.

 � Miért Észak-Erdélyben kezdődtek magyarellenes vérengzések 
Románia magyarok lakta területein? Milyen más intézkedések-
kel tették lehetetlenné az erdélyi magyarság életét?

➍ Márton Áron áldozatvállalása

Márton Áron is fel-
emelte tiltakozó 
szavát a magyar-
ságot ért sérelmek 
miatt. Bátor fellé-
péséért letartóz-
tatták, majd hosszú 
börtönre, kényszer-
munkára ítélték. 
Ezt követően 12 
évig házi őrizetben 
tartották. 42 éves püspöki működésének 
csaknem felét fogságban töltötte. A te-
metésén, 1980-ban több tízezren búcsúz-
tatták a gyulafehérvári székesegyházban. 

 � Mit jelent egy kisebbség számára az 
anyanyelvi oktatás és színjátszás?

Márton Áron, erdélyi 
katolikus püspök

 � Foglald össze, hogy milyen intézkedésekkel sújtották a hatá-
ron túli magyar kisebbségeket!

 � Mi lehetett a célja a magyar nyelvű iskolák bezárásának?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

A gyulafehérvári székesegyház  
ma a világörökség része

Jugoszláv 
partizán-

tisztek
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Az 1947-es kékcédulás választások olyan helyzetet teremtettek az országgyűlésben, hogy a Magyar Kom-
munista Párt határozhatta meg, mely pártokkal lép koalícióra. A legfontosabb politikai ellenfelét, a koráb-
ban többségi Független Kisgazdapártot szétverte. A következő lépés a polgári pártok megsemmisítése és 
a hatalom teljes megszerzése volt.

10. A kommunista diktatúra. Rákosi, a diktátor

Út a teljes diktatúrához

Magyarországon a polgári pártokat feloszlatt ák vagy be-
szüntett ék működésüket 1948-tól. A másik baloldali pártot, 
a szociáldemokratákat pártegyesítés révén olvasztott ák be, 
ezáltal az MKP és az SZDP egyesülésével egységes mun-
káspártot hoztak létre, Magyar Dolgozók Pártja (MDP) 
néven. A párt vezetését a kommunisták egy szűk csoportja, 
Rákosi és köre sajátított a ki.
 Az MDP megalakulása után létrejött  az egypártrendszer, 
és annak legszélsőségesebb változata, az úgynevezett  „sztá-
linista diktatúra”. A polgári pártok látszólag a kommunis-
ták politikai taktikájának lett ek az áldozatai, valójában a 
diktatúra kialakítása a Szovjetunió aktív közreműködésé-
vel zajlott .
 A diktatúra kiépítése során a kommunisták sorra fel-
számolták a polgári társadalom közösségeit (például ko-
rábban feloszlatt ák a Cserkészszövetséget), majd táma-
dást indított ak az egyházak ellen is. 1948 karácsonyán 
letartóztatt ák Mindszenty József esztergomi érseket, 
aki addig folyamatosan bírálta a kommunisták lépéseit. 
A diktatúra Mindszenty mellett  a többi vallási felekezet 
vezetőivel szemben is fellépett . ➊

 � Hogyan épült ki a kommunista diktatúra?
 � Mennyiben volt más a Szociáldemokrata Párt helyzete a többi 

párthoz képest?

A titkosrendőrség szerepe a diktatúra kiépítésében

Az 1945-ben felállított  titkosrendőrség már a kezdetektől 
szinte teljes mértékben kommunistákból állt. Rákosiék a ha-
talomszerzés eszközeként tekintett ek a szervezetre. A kom-
munisták törvénytelen hatalomátvétele után a szervezet a 
kiépülő diktatúra egyik tartóoszlopa lett . A társadalmat 
elnyomó, az alapvető szabadságjogokat semmibe vevő tit-
kosrendőrséget 1948-ban a Belügyminisztérium Államvé-
delmi Hatóságának (ÁVH) nevezték el. Ez azonban nem 
az állam, hanem a kommunista párt, illetve annak vezetői 
csoportjának hatalmi érdekeit szolgálta ki. Az „ellenség” 

 � Hogyan követtek el választási csa-
lást a kommunisták 1947-ben?

 � Milyen politikai rendszert neve-
zünk diktatúrának? Miben külön-
bözik a demokráciától?

 � Tanulmányaid alapján sorolj fel né-
hány diktátort! Mire használták dik-
tátori hatalmukat?

➊  Mindszenty József

Mindszenty Józsefet 1944 márciusában 
a pápa nevezte ki püspökké. Ősszel már 
le is tartóztatták, mert tiltakozott a Szálasi-
kormánynál a zsidók üldözése ellen. 
1945-ben lett esztergomi érsek, majd 
bíboros. Ahogy a nyilas rendszert, úgy a 
kommunista rendet sem fogadta el, ezért 
koholt vádak alapján elítélték. 
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üldözése során közel másfél millió emberről vezettek ak-
tákat. Őket megfigyelték, feljegyzéseket készítettek a ma-
gánéletükről és a családjukról, és sokszor a legképtelenebb 
vádak alapján letartóztatták. A börtönökben gyakran fizi-
kai bántalmazásokkal csikarták ki a vádlottakból a „be-
ismerő vallomásokat”. ❷ Az erőszakkal megtört áldozatok 
kényszervallomásait mindig felhasználták a bírósági eljárás 
során. Az ÁVH volt tehát a „párt ökle”, amely valóságos 
erőszakszervezetként tartotta félelemben és rettegésben a 
társadalom többségét.

Államosítás az iparban és a mezőgazdaságban

A kommunisták és vezetőjük, Rákosi Mátyás nem csupán 
a politikai hatalmat akarta megszerezni, hanem minden 
tekintetben uralma alá akarta kényszeríteni a társadalom 
minden tagját. Ennek nagyon fontos eszköze volt a magán-
tulajdon megszüntetése. A háború után azonnal megkez-
dődött a nagyvállalatok államosítása és állami ellenőrzés 
alá vonása. Ez bizonyos iparágak – bányászat, energiater-
melés – esetében indokolt lépésnek tűnt.
 1948-ban a kommunisták ezen jóval túlléptek. A gaz-
daságot szovjet mintára szervezték át. Több lépésben 
minden termelőüzemet, még a legkisebb műhelyeket 
is állami tulajdonba vették. A volt tulajdonosok ezután 
állami alkalmazottként kapták fizetésüket, azonban az 
elvett gépek, üzlethelyiségek értékét nem fizették ki ne-
kik. Terv utasításos gazdaságot alakítottak ki, öt évre 
szóló tervekben határozták meg, hogy miből mennyit 
kell termelni. A bevételek elosztásáról az állam döntött. 
Az állami vállalatok élére a párt által kijelölt igazgatók 
kerültek. Ezek az emberek sokszor becsületes munkások 
voltak, azonban egy vállalat irányításához sem a képzett-
ségük, sem a tapasztalatuk nem volt elegendő. ➌

➌ Új igazgatók az állami vállala-
tok élén

Egy visszaemlékezés szerint a kijelölt 
vállalatvezetőket sürgönyben értesítet-
ték, hogy jelenjenek meg a Vasas Szak-
szervezet Magdolna utcai székházában.  
A kiválasztottak nem ismerték meghí-
vásuk okát, de mindannyian ott voltak. 
Megérkeztek a párt és a kormány vezetői 
is. Beszédek hangzottak el, és a meghívot-
tak csak ekkor tudták meg, hogy vállalat-
vezetőknek jelölték őket.

Beszolgáltatást népszerűsítő plakát  

az ötvenes évekből � Miért volt hazug a propa-
gandaplakát? Mit sugallnak a plakáton  

látható fogyasztási cikkek?

Propagandafénykép a Standard gyár államosí-

tása idején � Milyen látszatot akart kelteni  
a rendszer az ilyen jellegű propagandával?

❷  Nemzeti ellenállás

A kommunista hatalombirtoklókkal 
szemben a legkülönbözőbb társadalmi 
rétegekből, foglalkozási csoportokból sar-
jadt ki a rendszer megdöntésére ugyan 
alkalmatlan, de hősies nemzeti ellenállás. 
A különböző, elszigetelt csoportokat a 
titkosrendőrség felszámolta országszerte.  
A titkos tárgyalások után kivégzésekkel és 
súlyos szabadságvesztés büntetésekkel 
sújtották tagjaikat.
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 � Vitassátok meg, milyen következményekkel járhat, ha nem a 
megfelelő szakképzettségű ember kerül vezető pozícióba!

 � Mi alapján választhatták ki a vezetőket, ha nem a szakképzettség 
volt a legfontosabb követelmény?

Az államosítás során a parasztság magántulajdonát is 
fel akarták számolni. Annak ellenére, hogy 1945-ben még 
a Magyar Kommunista Párt követelte a leghangosabban a 
gyors földosztást, hatalomra jutása után visszatért eredeti 
tervéhez, a szövetkezetesítéshez.
 1948 közepétől szovjet mintára kollektivizálással* ter-
melőszövetkezeteket, téeszeket hoztak létre. Ezek nem a 
magángazdák önkéntes társulásai voltak, hanem olyan 
mezőgazdasági nagyüzemek, amelyekbe a gazdákat 
kényszerrel léptették be. A gazdák földjeit, haszonállatait, 
termelőeszközeit elvették, és azt a nagyüzem vette haszná-
latba. ➍ ➎

 Ez a folyamat nem ment egyszerűen. A nagygazdákat 
először kuláknak minősítették, és a parasztságra – a földte-
rület nagyságának arányában – beszolgáltatási kötelezett-
séget róttak ki. A beszolgáltatás során olyan terméket is 
követeltek a gazdáktól, amelyet nem termeltek, így azt a 
piacon kellett megvásárolniuk. Ha valaki nem tudta tel-
jesíteni az előírt beszolgáltatást, akkor a rendőrség segít-
ségével hajtották végre a padlássöprést*. A beszolgáltatási 
kötelezettség elől sokan a városokba menekültek. 1951‒52-
re az ország művelhető területének jelentős része bevetet-
len maradt. 

 � Kiket neveztek kuláknak a sztálini Szovjetunióban?
 � Ismételj! Milyen formái voltak a Szovjetunióban a termelőszö-

vetkezeteknek?

kollektivizálás: a mezőgazdaság szocialis-
ta átszervezése, a magántulajdon megszün-
tetése köztulajdonba vétellel, erőszakos 
módszerekkel
padlássöprés: a beszolgáltatás elmaradá-
sa esetén még akkor is elvitték az egyéni 
gazdálkodók terményeit, ha a családnak 
a megélhetéshez sem maradt elegendő 
terménye

➍ A szövetkezet

A szövetkezet nem szocialista találmány. 
Nyugat-Európában is sok helyen alakítot-
tak szövetkezeteket a gazdák, elsősorban 
azért, hogy a drágább gépeket közösen 
használhassák, vagy termékeiket együtt 
adják el. A két világháború közötti Magyar-
országon is megjelentek szövetkezetek, 
a legnagyobb ezek közül a „Hangya” volt. 
Ezekben a szövetkezetekben a föld egyéni 
tulajdonban maradt, csupán a megtermelt 
árukat értékesítették közösen a termelők. 
Így a parasztok nem voltak kiszolgáltatva 
a kereskedőknek, és miközben ők többet 
kaptak termékeikért, a szövetkezeti bolt-
ban olcsóbbak maradtak az árucikkek. 
Ezeket a szövetkezeteket azonban a kom-
munisták felszámolták, mivel céljuk a föld-
magántulajdon megszüntetése volt.

 � Miben különbözött a kommunisták 
által létrehozott termelőszövetkezet 
a korábbiaktól?

➎ Politikai vicc a téeszesítésről

Az ötvenes évek elején a Hajdúságban is 
folyik az erőszakos téeszesítés. A pallagi 
országúton döglött tyúk fekszik. Nyaká-
ban tábla, rajta felirat: „Inkább meghalok, 
de a kolhoznak nem tojok!”

 � Mi az a kolhoz, és mi a magyar meg-
felelője?

Rákosi útmutatást ad a termelőszövetkezetek kongresszusa küldötteinek. 
Festmény 1951-ből � Milyen eszközökkel fejt ki propagandát Rákosi mel-
lett ez a valóságos jelenet alapján megfestett kép?
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A pártállam működése

A pártállam* működésének lényege, hogy nem a válasz-
tott országgyűlés kezében volt a hatalom, hanem a Magyar 
Dolgozók Pártja vezetőségének határozatait kellett végre-
hajtania az államnak is. A legfelsőbb szinten az államfői 
fel adatokat formailag a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
gyako rolta, és létezett Minisztertanácsnak nevezett kor-
mány is, de mindkét állami szerv tagjait végeredményben 
az MDP jelölte ki, és váltotta le. 

A párt vezetését látszólag demokratikusan a Magyar Dol-
gozók Pártjának kongresszusán választották meg. A kong-
resszusi küldöttek persze csak a párt tagjai lehettek, és a 
pártvezetők hatalmi szóval befolyásolhatták, hogy kiket vá-
lasszanak a legfelső vezetésbe. Végső soron az úgynevezett 
„trojka”, azaz a három legfontosabb pártvezető, Rákosi Má-
tyás, Gerő Ernő és Farkas Mihály döntött minden fontos kér-
désről. A sztálini diktatúrához hasonlóan Magyarországon 
is voltak olyan koncepciós perek, amelynek során bebör-
tönözték vagy kivégezték Rákosi párton belüli ellenfeleit. 
Így állt bíróság elé és ítélték halálra Rajk Lászlót, aki koráb-
ban maga is tevékenyen vett részt a diktatúra kiépítésében. ➏

 � A pártállam működése a diktatúrák mely jellegzetességeit mutatta?

A pártállam működésének fontos eleme volt, hogy 1950-ben  
a korábbi törvényhatóságok (önkormányzatok) helyére ta- 
ná csokat választottak. Ezeken a választásokon azonban 
csak az MDP jelöltjeire lehetett szavazni. Ráadásul a he-
lyi tanács – nevével ellentétben ‒ pusztán a központi aka-
rat végrehajtója volt, a legegyszerűbb kérdésekben is csak a 
központi, országos szervek döntését hajthatta végre.

➏ A Rajk-per

1949 őszén a Rajk Lászlóval és társaival 
szemben indított eljárás egyértelművé 
tette, hogy még a Magyar Dolgozók Párt-
ján belül sem lehet ellentmondani Rá-
kosinak. Rajkot a hatalmi harc részeként, 
Rákosi utasítására fogták perbe. Rajk hű-
ségesen szolgálta a kommunista pártot, 
és nagy része volt abban, hogy a párt 
törvénytelen eszközökkel hatalomra ju-
tott. Ennek ellenére koholt vádak alapján 
bíróság elé állították és kivégezték.
A vádak között szerepelt, hogy korábban 
együttműködött a Horthy-korszak titkos-
rendőrségével, illetve, hogy a Nyugatnak 
kémkedett. Emellett megvádolták azzal, 
hogy összeesküdött a jugoszláv kommu-
nista vezetővel, Titóval. Ez utóbbi vád azért 
volt különösen súlyos, mert Tito és Sztálin 
között ellentét alakult ki. A szovjet diktátor 
nem tűrte ugyanis, hogy a jugoszláv párt-
vezető számos döntésében eltért a moszk-
vai irányvonaltól. A per valódi oka az volt, 
hogy Rákosi vetélytársat látott Rajkban, 
ezért akarta eltávolíttatni.

 � Miért volt különösen fenyegető üze-
net Rajk László kivégzése?

Rajk László 
a bíróság előtt 

 � Sorold fel a pártállam működésének néhány jellemzőjét!
 � Sorold fel, milyen szovjet mintákat találsz a politikai és a gaz-

dasági élet átszervezésében!
 � Hogyan működött a tervutasításos gazdaság?
 � Hogyan valósult meg az állami vállalatok irányítása?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

pártállam: olyan politikai, hatalmi rend- 
szer, amelyben egy hatalmon lévő párt ellen-
őrzés nélkül gyakorolja az állam feladatait

Farkas Mihály, Gerő 
Ernő és Rákosi Mátyás  
� Kiknek a portréi lát-
hatók a falon?

1949-ben új állam-
címert terveztek, 
amelyet Rákosi-cí-
merként emlegettek 
� Milyen kom-
munista jelképek 
jelennek meg a 
címeren?
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➊ Vicc az ötvenes évekből

Három férfi  utazik a vonaton. Felsóhajt az 
egyik. Kicsit később sóhajt a másik is. Mire 
a harmadik megszólal:
– Ne politizáljanak az urak, mert baj lehet 
belőle!

 � Mitől félhettek a vicc szereplői?

Börtönök és ítéletek

A kommunisták a bíróságokat is a politikai megfélem-
lítés eszközévé tett ék. Az első lépést már 1946-ban meg-
tett ék, amikor elfogadták az úgynevezett  „hóhértörvényt”. 
A törvény elvileg a köztársasági államrend védelmét cé-
lozta, de a jogszabály alapján bárkit el lehetett  ítélni, aki – 
akár csak szóban, baráti beszélgetésben – azt mondta, hogy 
nem tetszik neki a fennálló társadalmi, politikai rend. ➊
 Ahhoz, hogy a bíróságok a megfelelő politikai ítélete-
ket meghozzák, át kellett  alakítani a bírói szervezetet is. 
Megszűnt a bírói függetlenség, a bírósági ítéletek sok 
esetben politikai érdekeket szolgáltak. Az ötvenes évek-
ben a társadalom legkülönbözőbb rétegeit, de legfőképpen 
a parasztság módosabb csoportjait törvénysértő büntető-
perek során marasztalták el. Róluk ugyanis az államvédel-
mi hatóság emberei eleve azt feltételezték, hogy nem érte-
nek egyet a hivatalos politikával. 

 � Lapozz vissza a 38. oldalra! Melyik kormány állította fel a népbí-
róságokat? Mi volt ezek eredeti célja?

Az ügyészségek* és bíróságok átszervezése már a háború 
után megindult, és fokozatosan ment végbe. Az ötvenes 
évek elejére egy, a kommunista párt hatalmát feltétel nél-
kül kiszolgáló intézményrendszer állt fel. Természetesen 
nagyon sok bíró, ügyész, jogász nem értett  egyet azzal, 
hogy politikai alapon ítélkező bíróságok jöjjenek létre. 
Őket eltávolított ák, sokszor még jogászként sem dolgoz-
hatt ak tovább.

 � Milyen szempontokat vettek � gyelembe az ügyészek, bírók és 
jogászok kiválasztásánál?

A társadalom elnyomása a hétköznapokban

Az ötvenes években a legkisebb szabálysértés esetén is 
rendőrhatósági felügyelet alá helyezték az embereket. 
Mivel ezek a szabálysértések mindenkinek az erkölcsi bi-
zonyítványába belekerültek, akár évtizedek múlva is hát-
rányos következményt jelentett ek. Számos olyan titkos, 

A tojásbeszolgáltatási kötelezettség teljesítése 
1954-ben � Értékeld a háttérben lévő plakát 
és a valóság közötti ellentmondást!

 � Milyen tapasztalataik lehettek az 
ötvenes években a tanácsköztársa-
ságot felnőttként megélő magyar 
embereknek a szocializmusról?

 � Milyen volt a két világháború kö-
zötti Magyarország viszonya a 
Szovjetunióhoz?

 � Mi volt a munkatáborok szerepe a 
Szovjetunióban?

Az „ötvenes évek” a magyar társadalom többsége számára az elnyomást jelképező fogalommá vált. Mivel az 
ország sem az egypártrendszerrel, sem a magántulajdonon alapuló gazdaság megsemmisítésével nem értett 
egyet, csak kifejezetten durva eszközökkel lehetett a társadalmat „betörni” az új típusú politikai rendszerbe.

11. Törvénytelenségek az ötvenes években

ügyészség: állami szerv, amely a bünte-
tőeljárás során a vádló szerepét tölti be, 
továbbá felügyeli a nyomozás és a bünte-
tés-végrehajtás törvényességét
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törvénysértő rendelet volt hatályban, amelyeket soha 
nem hirdettek ki, s ezek alapján halálos ítéleteket is vég-
rehajtottak.

A jogszabályokat eltérő módon alkalmazták az egyes em-
berekkel szemben. A bíróságok az úgynevezett osztályhely-
zetet mérlegelve ugyanazért a bűncselekményért más-más 
ítéletet szabhattak ki. A paraszti társadalom módosabb ré-
tegeit például a rendszer eleve ellenségnek tekintette, és 
kuláknak minősítette. A diktatúra velük szemben gyakran 
fizikai erőszakot alkalmazott, sokukat bebörtönözték vagy 
internálták. Mindez a jogállami elveknek teljesen ellent-
mondott, és teljes bizonytalanságban tartotta a lakosságot. 
Soha nem lehetett tudni, ki milyen törvényt sért éppen, és 
azt sem, milyen újabb és újabb jogszabály fogja növelni 
a terheket. Nem csoda, hogy a hétköznapi életet áthatotta 
a félelem. Az emberek rettegtek a „fekete autótól”, amely 
bármikor megállhatott a ház előtt azért, hogy letartóztassa-
nak valakit. ➋

 � Milyen helyzetet teremtett a jogbizonytalanság és az önké-
nyeskedés? 

Munkatáborok Magyarországon

A második világháború után a politikai okokból megbíz-
hatatlannak nyilvánított személyeket és családtagjaikat 
internálták, vagyis rendőri őrizet alá helyezték, táborokba 
szállították vagy kényszerlakhelyet jelöltek ki a számukra. 
Mivel az internáláshoz nem kellett bírósági határozat, ez 

Internáló- és kény-
szermunkatáborok 

Magyarországon.  
Az elítélteket a bünte-
tés-végrehajtás során 

a KÖMI (Közérdekű 
Munkák Igazgató-
sága) dolgoztatta. 

A KÖMI-t a rabok így 
emlegették: Kerülhet 

Ön Még Ide � Hol volt 
lakókörnyezetedben 

internáló- vagy kény-
szermunkatábor?

Mosonmagyaróvár

Komló

18-as akna
Megyer

Buda-Dél
Pilis

KistarcsaTatabánya felső
Sík-völgyi akna

Várpalota

Almásfüzitő

Csolnok
Dunabogdány

Márianosztra
Szob

Ladánybánya
Miskolc

TiszalökRecsk
Egyetemváros

Farkaslyuk Tólápa

Ormospuszta
Szuhakálló Kazincbarcika

Sajóbábony

Állampuszta
Pálhalma

Bernátkút

Nagyfa

Csingervölgy
Ajka

Balatonfenyves

Inota
Kisgyón

Debrecen
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Központi internálótábor
Az ÁVH kezelésében lévő internálótábor
KÖMI tábor/munkahely
Hortobágyi, nagykunsági, hajdúsági kényszermunkatábor
Megyehatár 1950-ben
Kiterjedt határőrizet

Kuláknak nevezett parasztgazda a bíróság előtt

➋  Ki az?

1955. Késő éjjel rémisztő dörömbölés egy 
pesti bérlakás ajtaján, az alvó férfi felriad, 
ijedten kisiet az előszobába, reszkető han-
gon kérdi:
– K-k-ki az?…
– A Halál!
Az illető megkönnyebbülve:
– Hála Istennek, már azt hittem, az ÁVH…

 � Hogyan fejezi ki ez a vicc az ötvenes 
évek hangulatát? Hogyan próbálta 
a humor oldani a mindennapok fe-
szültségét?
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túlkapásokra is lehetőséget adott . Sok esetben megtörtént, 
hogy minden ítélet nélkül éveket töltött  valaki internálótá-
borban. (Az internálás már a Horthy-korszakban is ismert 
volt, akkor elsősorban kommunistagyanús személyek ese-
tében alkalmazták.) Az ország területén számos internáló-
tábor jött  létre, de 1950 után a kényszermunkatáborok is 
szaporodni kezdtek. Táborokat létesített ek Debrecenben, 
Kistarcsán, Recsken és számos más településen is. A kény-
szermunkatáborok kifejezett en azért jött ek létre, hogy az ott  
fogvatartott ak egy-egy szocialista nagyberuházás munka-
erejét biztosítsák. ➌
 Hasonló intézkedés volt a kitelepítés. Ebben az esetben 
a Hortobágyon és másutt , a nagyobb városoktól távol lét-
rehozott  úgynevezett  „zárt táborokba” száműzték a nagy-
városokból, elsősorban Budapestről kitelepített  családokat. 
A kitelepítés elsősorban azokat érintett e, akiknek valami-
lyen lefoglalható értéke, elsősorban nagyobb lakása volt. 
A kitelepített  embereket – sokszor régi polgári családokat 
– megalázták és teljesen nincstelenné tett ék. Az állam le-
foglalta a nagyobb értékű ingatlanaikat, amelyekbe főként 
Budán pártfunkcionáriusok, államvédelmisek költöztek. 
Ezeket már soha nem kapták vissza a eredeti tulajdonosaik. 
A kitelepítés ugyanakkor ingyenes munkaerőt is biztosított  
például a hortobágyi állami gazdaság számára. ➍

 � Miért jelentett nagyobb bizonytalanságot, hogy bírói ítélet nél-
kül internálhattak embereket?

 � Mi volt a kitelepítések célja?
 � Képzeld el, hogy egy kitelepített család tagja vagy! Mesélj a ba-

rátaidnak arról, hogy mi történt a családotokkal!

➌  GULAG-ok Magyarországon

A kazincbarcikai vegyi műveket, a taszári 
katonai repülőteret, vagy a tiszalöki víz-
lépcsőt a kényszermunkatáborok mun-
kásai építették. Az internálótáborok közül 
az egyik legnagyobb a kistarcsai tábor, 
a legkegyetlenebb kényszermunkatábor
a recski tábor volt, amelynek a lakóit 
kőbányában dolgoztatták. A kényszer-
munkatáborokban megtermelt értéket, 
például a kibányászott szenet a tervgaz-
daság keretei között osztották el.

➍  Egy kiskereskedő visszaemlé-
kezése a kitelepítésekre

„…hajnali öt órakor megszólalt a csengő. 
Kézbesítették a Belügyminisztérium kitiltó 
véghatározatát, és értesültünk róla, hogy 
éjfélre be kell csomagolnunk, maximum 
kétmázsányi holmit. Két szekrényben 
összegyűjtöttük a legszükségesebb dol-
gokat, a bútort elajándékoztuk vagy »köl-
csönadtuk«. Írtam egy fellebbezést, majd 
a közeli üzletnek fél-, illetve negyedáron 
eladtuk a kereskedés áruinak nagy részét. 
Sok írószert, játékot ingyen osztogattunk 
szét az összesereglett gyerekeknek. (…)
Volt közöttünk egykori huszártábornok, 
bankigazgató, gettót végigszenvedő 
nagykereskedő, velük zokogó feleségek, 
gyerekek, sőt még egy pár hónapos cse-
csemő is.”

 � Mely társadalmi rétegeket sújtott el-
sősorban a kitelepítés?

TÖRTÉNELEM − FILM − IRODALOM

Radványi Géza: 
Valahol Európában

Illyés Gyula: Egy mon-
dat a zsarnokságról

Az MKP és az SZDP 
egyesülése.

Mindszenty József 
letartóztatása A Rajk-per

1948 1949 1950

 � Hogyan alakították át az igazságszolgáltatás szervezetét?
 � Fogalmazd meg, mi volt a különbség az internálás és a kite-

lepítés között!
 � Vitassátok meg, milyen hatást gyakorolt a magyar társada-

lomra a jogbiztonság elvesztése!
 � Keress példákat az ötvenes évek törvénysértéseire!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
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A kommunista diktatúrában a vallásosság és a nemzeti érzelmek hangoztatása nem volt kívánatos. A Rá-
kosi-korszakban a több évszázados hagyománnyal rendelkező vallási ünnepeket kitörölték a naptárból, 
vagy igyekeztek azokat új tartalommal megtölteni. Az új ünnepnapok a kommunista rendszer eseményei-
re, fordulópontjaira emlékeztettek.

12.  Hétköznapok és ünnepek
a Rákosi-diktatúra idején

Lakásviszonyok és életszínvonal 
az ötvenes években

A szocializmus időszakában az erőltetett  iparosítás követ-
keztében tovább nőtt  a városi lakosság száma. A  kötelező 
beszolgáltatások, a rendőrségi zaklatások és a kilátástalan-
ság miatt  a falvakból is sokan inkább a városokba költöztek, 
vagy váltak ingázóvá, azaz vidéken laktak, de a városokban 
dolgoztak.
 A városokba költözők azonban nem érezték ott honosan 
magukat új körülményeik között . A korszak Magyarorszá-
gán a lakásviszonyok elképesztően rosszak voltak. Mivel 
a háború után nem épült elegendő lakás, a városba költö-
ző munkások sokszor éveket töltött ek munkásszállókon. 
A szerencsésebbek tudtak szerezni maguknak egy társbér-
letet, ahol egy lakásban két-három család élt együtt . 

A nehézipar folyamatos és erőltetett  fejlesztése miatt  
a lakosság ellátása és a közszükségleti cikkek gyártása 
hátrányba került. Ezért a hétköznapok nyomorúságához 
tartozott  a folyamatos áruhiány. Az alapvető élelmiszerek-
ből is sokszor hiány mutatkozott , a maihoz hasonló áru-
bőséget nem ismerték. Különösen az olyan termékek hiá-
nyoztak, amelyeket külföldről kellett  behozni. Így az olyan 
termékek, mint a csokoládé, a citrom vagy a banán, évtize-
dekre eltűntek a boltokból. A ruházkodás állandó problé-
mát okozott  még azoknak is, akik viszonylag jobb fi zetést 
kaptak a munkájukért. ➊ Az életszínvonal nem érte el 
a háború előtt it, még azoknál az embereknél sem, akik a 
rendszer kedvezményezett jeinek számított ak.

 � Képzeld el, hogy vidékről költöztél fel egy nagyvárosba! Írd meg le-
vélben az otthon maradottaknak, hogyan változott meg az életed!

Magyar sportélet az ötvenes években
 

Az ötvenes évek fontos része volt a sport. Kiemelkedően 
szerepeltek a magyarok 1952-ben a helsinki olimpián, ahol 
16 aranyérmet nyertek.

➊  Az öltözködés gondjai 
a Rákosi-korszakban

A Rákosi-korszakban a ruhák minősége, 
a méret- és választékhiány állandó prob-
lémát jelentett. Általános panasz volt a 
ruhagyári termékek magas ára is. Egy 
1952-ben írt megyei pártjelentés szerint a 
férfi ingek a mosásban úgy összementek, 
hogy teljesen használhatatlanná váltak. 
Az eredetileg 40-es férfi ing hossza egy 
12 éves gyermek méretére zsugorodott. 
A cipők belsejében lévő szögeket nem 
távolították el, így azok már a próba alkal-
mával elszakították a vásárló harisnyáját. 
Egy 1956-ban készített jelentés szerint 
egy munkás tíz és fél év után cserélhette 
le a télikabátját, és évente egyszer vásá-
rolhatott magának új cipőt, a felesége fél-
évente vehetett magának egy harisnyát 
vagy új fehérneműt. Egy gyerek három és 
fél évente kaphatott új kabátot.

Új lakótelep Kőbányán, 1951-ben � Miért érez-
hette kezdetben rosszul magát a falvakból 
beköltöző lakosság?

 � Ismételj! Milyen hatással volt az 
ipari forradalom a városfejlődésre?

 � Milyen jellemzői voltak a személyi 
kultusznak a Szovjetunióban? 

TORTENELEM_8__2016_szell.indd   54 7/1/16   2:23 PM



55

A Rákosi-féle vezetés felismerte, hogy a magyar sport- 
sikerek a szocialista rendszer fölényét hirdethetik a kapi-
talista világ felett, éppen ezért legkiválóbb sportolóink na-
gyobb mozgásszabadságot élvezhettek, mint általában a 
magyar társadalom. A siker a jobb élet lehetőségét is bizto-
sította az eredményes sportolóknak. Az emberek számára 
kedvelt szórakozás volt a hazai sportrendezvényeken való 
részvétel, a a labdarúgó-bajnokság meccseit mindig telt ház 
előtt játszották. A magyar futballtörténelem legsikeresebb 
időszakát a legendás Aranycsapat hosszan tartó eredmé-
nyessége biztosította.

 

A ruhaipar átszervezésével  
a szabóságok állami ke-

zelésbe kerültek. A korábbi 
tulajdonos örülhetett, ha 

alkalmazottként folytathatta 
tovább a munkáját 

� Képzeld el, hogy kisiparos 
voltál, és elvették az üzlete-
det! Számolj be a tapaszta-

lataidról!

Az aranycsapat tagjai:
Állnak balról jobbra: 
Lóránt Gyula,  
Buzánszky Jenő,  
Hidegkúti Nándor,  
Kocsis Sándor, Zakariás 
József, Czibor Zoltán, 
Bozsik József és Budai 
II. László, guggolnak 
balról jobbra: Lantos 
Mihály, Puskás Ferenc 
és Grosics Gyula.
Az ötvenes évek ün-
nepelt aranycsapata, 
amely 1952-ben 
olimpiai bajnok lett, 
de két évvel később a 
világbajnoki döntőben 
vereséget szenvedett. 
A csalódás olyan 
mértékű volt, hogy 
zavargások törtek ki.  
� Nézz utána, mi lett 
az aranycsapat sorsa 
1956 után!

A korszakban készült filmek-
ben bőséges árukínálatot 
mutattak a nézőknek  
� Mi lehetett az ilyen filmek 
készítésének a célja?
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Augusztus 20-át ünneplő plakát. Augusz-
tus 20-a eredetileg Szent István király ün-
nepe volt. Az 1949. évi alkotmányt is ezen 
a napon hirdették ki, ezért az alkotmány 
ünnepének, később pedig az új kenyér 
ünnepének nyilvánították. � Mi lehetett 
a célja ezen ünnepnap átformálásának? 

január 1. újév

április 4. felszabadulásunk ünnepe

május 1. a munka ünnepe

augusztus 20. az alkotmány ünnepe

november 7. a nagy októberi szocialista forradalom ünnepe

december 25. karácsony (fenyőfaünnep)

➋  „Hazánk felszabadulásának 
ünnepe”

Április 4-ről csak évtizedekkel később tud-
hattuk meg, hogy a szovjet csapatok nem 
is ezen a napon, hanem jó egy héttel ké-
sőbb űzték ki Magyarország területéről az 
utolsó német alakulatokat. A szovjet kato-
nai vezetők a türelmetlen Sztálin haragjá-
tól tartva, inkább előbb jelentették be a 
győzelmüket Moszkvának.

Április 4-i plakát � Melyik szobor van a plaká-
ton? Miért?

Felszabadulási emlékmű a Gellért-
hegyen � Nézz utána az interneten, 
ki volt a szobor alkotója!

Állami ünnepek a Rákosi-diktatúra idején

A kommunista diktatúra az egyházakat a rendszer ellen-
ségének tekintette, ezért felszámolta az egyházi ünnepe-
ket. Karácsony másodnapja az ötvenes években egyáltalán 
nem volt ünnep, de húsvéthétfő vagy a pünkösd sem. Ezek 
helyére új ünnepek léptek, amelyek a kommunista hagyo-
mányt próbálták felépíteni. A szocialista forradalom (novem-
ber 7.) vagy a tanácsköztársaság kikiáltásának évfordulója 
(március 21.) lett ünnep. A nemzetközi munkásmozgalom  
hagyományát követte a május 1-jei „munka ünnepe” bevezeté-
se. A legnagyobb ünnep azonban április 4-e, „hazánk felsza-
badulásának” évfordulója lett, amikor azokra a „szovjet hő-
sökre” emlékeztek, akik „elhozták nekünk a szabadságot”. ➋
 Az egyházi ünnepeket nem csupán a naptárból törölték, 
de azt is megtiltották, hogy az emberek ezeket szűkebb 
körben megünnepeljék. Azok az összejövetelek, amelyek 
kapcsán felmerült a gyanú, hogy vallásos jellegűek, rendőri 
megtorlást vonhattak maguk után. Annak is súlyos követ-
kezményekkel kellett szembenéznie, aki egyházi esküvőt 
tartott, vagy megkeresztelte gyermekét.

 � Miért tekintette a rendszer az egyházat és a vallást ellenségének?
 � Mit tett a vallásos érzés visszaszorítása érdekében?

A Rákosi-diktatúra ünnepei � Mely ünnepek tűntek el teljesen 
a Rákosi-korszakban? Mely ünnep nyert új tartalmat?
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A kommunista rendszer példaképei  
és a személyi kultusz

Nemcsak a vallásos ünnepeket törölték a naptárból, ha-
nem megszüntették a nemzeti ünnepeket is. A magyar ha-
gyományban a legfontosabbnak számító március 15-e mun-
kanappá vált, a két világháború között megtartott Trianon 
évfordulót nacionalistának minősítették és eltörölték.

A nemzeti hősök közül voltak, akiknek a szobrát ledön-
tötték. Másokat pedig népi forradalmi hősökké formáltak át 
azt sugallva, hogy már ők is az új rendszer történelmi előfu-
tárai voltak. ➌
 Példaképnek a nemzetközi kommunista mozgalom ve-
zetőit, Lenint, Marxot, Engelst, Sztálint, illetve a magyar 
kommunista vezetőket állították. Az állami ünnepsége-
ken, hivatalosan rendezett felvonulásokon Rákosi Mátyás 
és Gerő Ernő képeivel kellett felvonulniuk a kivezényelt 
embereknek. A kommunista vezetők fényképét minden  
hivatali helyiségben elhelyezték. Ugyanezt a célt szolgálta, 
hogy minden középületre ki kellett helyezni a nemzetközi 
munkásmozgalom jelképét, a vörös csillagot.
 A személyi kultusz külsőségeiben a szovjet mintákat 
másolták. A szólásszabadságot a kommunista rendszer 
megszüntette, így kizárólag államilag jóváhagyott könyvek, 
újságok jelenhettek meg. A pártvezetők kultuszát a tömeg-
propaganda gépezete építette fel. ➍

 � Sorold fel a személyi kultusz jelenségeit!
 � Vitassátok meg, miért tartotta fontosnak a hatalom, hogy a kom-

munista eszmeiség a családi ünnepeken is megjelenjen!

➌ Hőskultusz az ötvenes  
években

Kossuth mint a független, szabad Ma-
gyarország képviselője helyet kapott 
a Rákosi-korszak példaképei között.  
A millenniumi emlékműben a királyok 
sorát lezáró Ferenc József helyére Kos-
suth Lajos került, a Parlament előtti 
Kossuth-szobrot 1952-ben lecserélték. 
A legnagyobb címletű papírpénzt már 
1946-ban Kossuth portréja díszítette.
A két magyar rádióadó Kossuth és Pe-
tőfi nevét kapta.

➍ Rákosi Mátyás hatvanadik  
születésnapja 1952-ben

Rákosi hatvanadik születésnapjának meg- 
ünneplését felülről szervezték. Az egész 
ország ajándékokkal halmozta el a párt-
vezért. A Komárom megyei bányászok 
bányagépek kicsinyített másolatát küld-
ték el, a nógrádiak Sztálin szénből faragott 
arcképét. Ügyes kezű asszonyok népvise-
letbe öltöztetett babákat, hímzett terítőket 
készítettek az alkalomra. A gyerekek piros 
szíveket rajzoltak Rákosinak. A beérkezett 
ajándékokból kiállítást szerveztek. Az El-
nöki Tanács a Népköztársasági Érdemrend 
I. fokozatát adományozta Rákosinak. Szá-
mos intézmény Rákosi Mátyás nevét vette 
fel. A születésnap csúcspontjaként ünnepi 
estet szerveztek az Operaházban, amelyen 
természetesen részt vett Rákosi Mátyás is.

A magyar nép nagy vezére 60 éves: bélyeg 
Rákosi Mátyás tiszteletére � Miért kel-
lett Rákosi Mátyást az egész országnak 
megünnepelnie?

 � Hogyan jelezték az új ünnepek a kommunista rendszer esz-
meiségét?

 � Hogyan jelent meg a személyi kultusz az ünnepeken?
 � Mi volt a kommunista propaganda célja?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Százforintos  
Kossuth Lajos,  

húszforintos 
Dózsa György  

portréjával  
� Nézzünk utána, 

kinek a portréja  
szerepelt a tízforintos 

bankjegyen!
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Hogyan élték meg az emberek a hétköznapokat az ötvenes évek elején? Erről az előző leckékben 
már hallott atok, és a következőkben egy projektmunka keretében kellene feldolgoznotok az idő-
szakot. Mindenféleképp csoportmunkában kellene együtt működnötök, egymás között  felosztva 
az egyes feladatokat.
�  Kérdezzétek meg idősebb családtagjaitokat, hogyan élték meg ők a Rákosi-diktatúra idősza-

kát! Mit őrzött  meg a családi emlékezet ezekről az évekről? Készítsetek az illető személlyel 
interjút, majd foglaljátok össze rövid beszámolóban a visszaemlékezést! Mindig kérdezzé-
tek meg, hogy a hallott  információkat megoszthatjátok-e a többiekkel is!

�  Ha lehetséges, gyűjtsetek minél több dokumentumot (például fényképek, újságok) a kor-
szakból!

�  Tanulmányozzátok át újra a korábbi leckéket. Gyűjtsetek ki minél több olyan információt, 
amely felkeltett e az érdeklődéseteket, majd olvassatok utána a könyvtárban vagy a világhá-
lón! Foglaljátok össze a feljegyzéseiteket egy-egy kisebb vázlatban! 

�  Keressetek minél több adatot a korabeli emberek hétköznapi viszonyairól! Az alábbiakban 
két táblázat segít abban, hogy milyen jellegű információkat gyűjthett ek.

�  Foglaljátok össze az összegyűjtött  anyagokat, és döntsétek el, milyen formában (kiselőadás, 
tabló stb.) osztjátok meg a többiekkel!

Év A lakosság jövedelme 1950–1956
Foglalkoztatottak havi átlagbére 

az állami szektorban (forint)
1950 683

1951 729

1952 928

1953 988

1954 1082

1955 1141

1956 1235

1950 1955
fehér kenyér 2,40 3,60

sertéshús 16,00 26,60

tej (l) 1,50 3,60

női harisnya - 105,00

vonatjegy 
(2. oszt. 100 km)

13,80 25,40

férfi  hajvágás 2,00 3,60

Mindennapi élet a Rákosi-diktatúrában

� PROJEKTMUNKA

Egyes fogyasztási cikkek és szolgáltatások kiskereskedelmi árának 
változásai 1950-ben és 1955-ben (forint, fi llér)
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A kommunista rendszer számos belső nehézséggel küzdött. A törvénytelenségek, a szabadság korlátozá-
sa, a rossz életviszonyok és a szovjet minták szolgai követése haragot és ellenérzést váltott ki az emberek 
többségéből. A hatalom részéről tett engedmények ellenére a növekvő társadalmi feszültség és elégedet-
lenség 1956-ra robbanásig fokozódott. 

13. Reformkísérlettől a forradalomig

Nagy Imre első miniszterelnöksége

Sztálin a nyugati hatalmakkal megvívott  háborúra készült. 
Ezért a Szovjetunióban és a többi szocialista országban is 
mindent a hadsereg és a hadiipar igényeinek rendeltek 
alá. A magyar állam is nagymértékben megnövelte a nehéz-
iparra, a vas- és acélgyártásra, gépiparra költött  pénzeket, 
miközben a közszükségleti cikkek és a mezőgazdasági 
termelés fejlesztését elhanyagolta. Ráadásul a téeszesítés 
miatt  a termésmennyiség csökkent. Mindez ellátási zavaro-
kat és az életszínvonal csökkenését okozta. ➊

1953-ben meghalt Sztálin. A kommunista rendszerrel 
szembeni elégedetlenség növekedése miatt  az új szovjet 
vezetés változtatásokat tartott  szükségesnek. Moszkvában 
elhatározták, hogy kicsit hátrébb léptetik Rákosi Mátyást. 
1953 júliusában Nagy Imre lett  a miniszterelnök, aki a 
szovjetek egyetértésével könnyített  az elnyomó intézkedé-
seken. ➋ Az új miniszterelnök felszámolta az internáló-
táborok rendszerét, és igyekezett  korlátozni a politikai 
rendőrség működését. Széles körű amnesztiát* hirdetett , 
megkezdődött  a politikai perek egy részének felülvizsgá-
lata is. Nagy Imre felfüggesztett e az erőltetett  iparosítást, 
csökkentett e a katonai kiadásokat, döntéseinek hatására 
könnyebbé vált az élet Magyarországon. Az „új szakasznak” 
nevezett  politika népszerűséget szerzett  Nagy Imrének.

➊ Rákosi a gazdaság teljesítmé-
nyéről 1953-ban

„Mióta tervgazdálkodásunk van, ilyen zök-
kenő még nem volt, hogy a szénbányászat 
és a kohászat ilyen rosszul kezdte volna 
az esztendőt, mint az idén. Ahelyett, hogy 
az iparban pótolnák a mezőgazdaságban 
az 1952. évi szárazság okozta károkat, az 
ipar is rettentően döcög.” Az iskolákat 
nem fűtötték, sok helyen kikapcsolták 
a villanyt.

 � Milyen elhibázott gazdaságpolitikai 
lépések vezettek ide?

➋ Nagy Imre útja az első miniszterelnökségig

Nagy Imre 1896-ban született Kaposváron, szegényparaszti család-
ban. Az első világháború alatt az orosz frontra került, itt esett hadi-
fogságba. A bolsevikok oldalán részt vett a polgárháborúban, és 
csak 1921-ben tért haza Magyarországra, immár kommunistaként. 
1930-tól ismét a Szovjetunióban élt, és elsősorban agrártudományi 
vonalon képezte magát. 1944 decemberében az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány földművelésügyi minisztere lett. Nagy Imre volt a földosztó 
miniszter 1945-ben, majd 1945 novemberétől néhány hónapig bel-
ügyminiszterként működött.
Nagy Imre ellenezte az erőszakos téeszesítést, és kiállt a paraszti kisbir-
tok fenntartása mellett. 1952-ben begyűjtési miniszterré nevezték ki. Első 
miniszterelnöki kinevezése után végrehajtott intézkedései tiszteletet és 
megbecsülést ébresztettek az emberekben. 

amnesztia: közkegyelem

 � Milyen világpolitikai következmé-
nyekkel járt Sztálin halála?

 � Ki lett Sztálin halála után a szovjet 
pártvezető? 
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Rákosi Mátyás és Gerő Ernő a Sztálin-szobor 
előtti emelvényen, 1956. május 1-jén  

 A párt vezetése azonban továbbra is Rákosi Mátyás ke-
zében maradt, aki sikeresen támadta Nagy Imrét a szovjet 
vezetés előtt. A Magyar Dolgozók Pártjában is sokan sze-
rették volna Nagy Imre bukását. Egyes vezetők azért, mert 
attól tartottak, hogy felelősségre vonják majd őket a feltárt 
törvénytelenségekben játszott szerepükért. 

Nagy Imre megbuktatása

1955-ben a Németországi Szövetségi Köztársaság felvételt 
nyert a NATO-ba. A szovjet vezetők tartottak az NSZK 
felfegyverzésétől, ezért ismét növelték a fegyverkezés 
ütemét, erőltették a hadiipar fejlesztését. ➌ A magát a Szov-
jetunióban gyógy kezeltető Rákosi 1954. november végétől 
mindent megtett Nagy Imre félreállítása érdekében, aki  a 
párton belül itthon is magára maradt. Mindezek következ-
tében 1955 márciusában Nagy Imrét megbuktatták, és ki-
zárták a pártból. Ezt követően Rákosi ismét saját emberét 
ültethette a miniszterelnöki székbe, a 33 éves Hegedüs 
András személyében. 

 � Hogyan hatott a fegyverkezési verseny az életszínvonalra?
 � Milyen befolyással volt a szovjet vezetés a magyarországi ese-

ményekre?

A forradalom közvetlen előzményei

A Nagy Imre által megkezdett reformokat ekkor már nem 
lehetett visszafordítani. Kommunista írók, művészek adtak 
hangot az elégedetlenségüknek, és szembeszálltak a Ráko-
si uralta pártvezetőséggel. 1956 februárjában az új szovjet 

Nagy Imre és Rákosi Mátyás 
egy ünnepségen, 1955-ben
� Miért alakult ki konfliktus  

a két politikus között?

➌ Az osztrák államszerződés  
hatásai

1955-ben a Szovjetunió és Ausztria közötti 
megállapodás értelmében Ausztria kinyil-
vánította örökös semlegességét, amit a 
nagyhatalmak külön nyilatkozatban el-
ismertek. Ausztria területéről kivonultak 
a megszálló csapatok, ezzel megszűnt 
Magyarország szovjet megszállásának 
jogosultsága is, hiszen a szovjet csapatok 
azzal az indokkal tartózkodtak Magyaror-
szágon, hogy Ausztria szovjet megszállási 
övezetének utánpótlását biztosítják.

 � Vitassátok meg, milyen kül- és belpo-
litikai jelentősége volt annak, hogy 
Ausztriából kivonultak a megszálló 
csapatok!
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pártvezető, Hruscsov egy titkos beszédében bírálta a sztá-
lini személyi kultuszt, és ezzel jelezte azt is, hogy hajlan-
dó a változtatásokra.  Rákosi előtt  is világossá vált, hogy 
a szovjet vezetés Magyarországon ismét reformokat kíván.
 1956 tavaszán kezdett  kialakulni egy kommunista írók-
ból, pártt agokból, katonákból álló szűk politikai ellenzék, 
amely többek között  Rajk László nyilvános rehabilitációját és 
a hibák kiigazítását követelte. Rákosi rövidesen kénytelen 
volt beismerni, hogy a Rajk-per hamis vádakon alapult, de a 
felelősséget elhárított a magától. A párt vezetését megosztott a 
Rákosi viselkedése, akit végül a hatalomból a szovjetek távo-
lított ak el 1956 nyarán. Rákosit és feleségét a Szovjetunióba 
szállított ák, ahonnan a kommunista diktátor már haláláig 
nem tért vissza. Az MDP új első titkára Gerő Ernő lett . 
Az ő személye azonban nem jelentett  érdemi változást.
 Közben a társadalom számára is egyértelművé vált, 
hogy a párt belső harcait kihasználva változásokat lehet 
elérni. Elsőként a fi atalok fogalmazták meg követeléseiket. 
1956 októberében a szegedi egyetem hallgatói kiváltak a 
kommunista fi atalokat tömörítő szervezetből, és megalakí-
tott ák a Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szö-
vetségét (MEFESZ). Példájukat rövidesen az ország többi 
egyetemén is követt ék. A budapesti Műszaki Egyetem is 
csatlakozott  a MEFESZ-hez, és 16 pontban fogalmazta 
meg a követeléseit. Többek között  politikai változásokat, 
Nagy Imre miniszterelnöki kinevezését, illetve szabad 
választásokat sürgett ek. Megfogalmazódott  a szovjet csa-
patok kivonásának az igénye is. Ezek a követelések egy-
séget teremtett ek olyan emberek és társadalmi csoportok 
között  is, akik egyébként sok kérdésben nem értett ek egyet.

A változtatást követelő értelmiség a Petőfi  Kör-
ben folytatta le vitáit � Miért a kommunista 
párton belül bírálták először Rákosit?

 � Mely intézkedések jelentettek ko-
moly változásokat Nagy Imre első 
miniszterelnöksége idején?

 � Milyen nemzetközi politikai válto-
zások adták vissza Rákosi hatalmát, 
és melyek ingatták meg azt?

 � Milyen hazai folyamatok és esemé-
nyek vezették Magyarországot a 
forradalom előcsarnokába?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK 
ÉS FELADATOK

Hruscsov 1956 februárjában elítélte a személyi kultusz gyakorlatát. A beszéd jelentős 
változásokat indított  el több szocialista országban is.
„A személyi kultusz a pártmunkában és a gazdasá-
gi tevékenységben helytelen módszerek alkalmazá-
sához vezetett , olyan következményekkel járt, mint 
a pártdemokrácia és a szovjet demokrácia durva 
megsértése, a meddő adminisztrálgatás, minden-
féle csűrés-csavarás, a fogyatékosságok takargatása 
és a valóság szépítése.”(Hruscsov beszéde az SZKP 
XX. kongresszusán)

„A XX. kongresszus munkája nyomán megállapíthat-
tuk, hogy pártunk fő irányvonala minden téren helyes, 
és azt a politikát, melyet Központi Vezetőségünk a múlt 
év márciusi határozataiban lefektetett , erőteljesen to-
vább kell vinni.”(Rákosi beszéde 1956 márciusában)

„Helytelen volt a személyi kultusz, amit velem űz-
tek: ezt a személyi kultuszt igyekeztem visszatarta-
ni. Például, amikor ezt a gyárat a nevemről akarták 
elnevezni, nem akartam elfogadni. Azóta is felaján-
lott ák több híd elnevezését nevemről, amit nem fo-
gadtam el. Ennek dacára éppen elég személyi kul-
tusz volt velem kapcsolatban, de ezt már 1953-ban 
kezdték leépíteni.”
(Rákosi 1956 áprilisában, Csepelen mondott  beszéde)

 � Mi volt a személyi kultusz jele hazánkban?
 � Kit ítélt el személy szerint Hruscsov?
 � Vitassátok meg, miért változtatta meg Rákosi a véle-

ményét! Mennyire lehetett őszinte a megnyilvánulása?

OKOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK
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A magyar történelem bővelkedik az idegen uralom és zsarnokság elleni harcokban. Ennek nagyszerű 
példája az 1956-os forradalom és szabadságharc is, amely az egész világ számára megmutatta a magyar 
nép erejét és szabadságszeretetét.

14.  Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc

A forradalom első napja

1956. október 23-ára a budapesti Műszaki Egyetem hallga-
tói békés felvonulást szerveztek. A pártvezetés először betil-
tott a, majd mégis engedélyezte a tüntetés megtartását.
 A tüntetés délután háromkor kezdődött  a Petőfi -szo-
bornál, ahol Sinkovits Imre színművész elszavalta a Nem-
zeti dalt. Az egyetemi ifj úság innen a budai oldalon álló 
Bem-szoborhoz vonult, ahol csatlakoztak hozzájuk a mű-
egyetemisták. Az utcán vonuló tüntetők ekkor már olyan 
nemzeti színű lobogókat vitt ek magukkal, amelyekből ki-
vágták a gyűlölt Rákosi-féle címert. A lyukas nemzeti zász-
ló így vált 1956 jelképévé. A tömeg innen a Parlamenthez 
vonult, ahol Nagy Imre mondott  beszédet. A felvonulók 
egy csoportja teherautókkal a Városliget felé vett e az irányt, 
és az esti órákban ledöntött ék a rendszer jelképét, a hatal-
mas méretű Sztálin-szobrot. 
 A Magyar Rádió székháza előtt  a kora délutáni óráktól 
kezdve egyre nagyobb tömeg várakozott . A tüntetők azt 
követelték, hogy olvassák be a követeléseiket, mire a rádiót 
védő ÁVH-őrök a tömegbe lőtt ek. A tüntetők fegyveresen 

Az 1956-os forradalom eseményei 
és helyszínei Budapesten

Ennyi maradt a rettegett Sztálin szobrából
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Fegyveres csoportok bázisa
A harcok fő helyszínei (X. 23. – XI. 11.)
Nagy-budapesti Központi MunkástanácsKMT

A tüntetés útvonala és helyszíne X. 23-án
Szovjet támadás X. 24-én
Szovjet támadás XI. 4. után

A forradalom jelképe, a lyukas zászló

 � Melyek voltak a magyar történelem 
legjelentősebb szabadságharcai?

 � 1945 után miben különbözött a 
nyugat- és a kelet-közép-európai 
népek élete?

 � Milyen előzményei voltak az 1956-os 
forradalomnak?
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is ellenálltak, a békésnek induló felvonulásból az éjszakai 
órákra fegyveres felkelés lett.
 Ezzel egy időben más vidéki városokban is tüntetések 
kezdődtek. Az első lövések Debrecenben dördültek el, 
ahol a megyei pártszékház elé vonuló, fegyvertelen tömeg-
be lőttek az épület védői.

 � Vitassátok meg, hogyan váltak az október 23-i békés tüntetések 
a rendszer elleni felkeléssé!

 � Képzeld el, hogy újságíró vagy! Készíts tudósítást a budapesti ese-
ményekről!

A forradalom eseményei október 28-ig

Az események hatására a párt vezetői október 23-án az 
éjjeli órákban behívták a szovjet csapatokat Budapestre, 
majd kinevezték Nagy Imrét miniszterelnöknek. Október 
24-én hajnalban újabb és újabb szovjet egységek lépték át 
Magyarország keleti határát, illetve Székesfehérvárról pán-
célos alakulatok indultak Budapest felé.

Nagy Imre 1956. október 23-án  
� Mi történt Nagy Imrével 1955-ben?

A műegyetemi hallgatók felvonulása Budapesten, 1956. október 23-án � Keresd meg a térképen, honnan indultak és hova 
tartottak a hallgatók!
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 A szovjet páncélosok megjelenése csak olaj volt a tűzre. 
Október 24-től a főváros utcáin, terein túlnyomó több-
ségében fiatalokból álló fegyveres csoportok alakultak, 
amelyekhez honvédek, katonatisztek is csatlakoztak. Ezt 
követően fegyveres csoport alakult a Széna téren, a Corvin 
közben, a Baross téren, a Tűzoltó utcában, a Boráros téren és 
a Móricz Zsigmond körtéren. ➊ ➋ A páncélosok ellen hasz-
nált legfontosabb fegyver a Molotov-koktél* volt. 
 A gyárak, üzemek dolgozói munkástanácsokat alakítot-
tak, amelyek felváltották a kommunista pártszervezeteket. 
A kommunista tanácsi közigazgatás sok helyütt egyszerűen 
eltűnt, és helyét nemzeti vagy forradalmi tanácsok vették át.

 � Keresd meg a térképen a fegyveres ellenállás helyszíneit!

Nagy Imre elképzelése az volt, hogy tárgyalásos úton, 
részben engedményekkel próbálja meg lecsillapítani a 
nép – általa is jogosnak tartott – haragját. Ez szükségkép-
pen politikai alkut jelentett. A másik pártbeli csoport ezzel 
szemben kizárólag a fegyveres megoldásban hitt, és katonai 
diktatúra bevezetését tervezte. Elképzelésük szerint a szov-
jet hadsereg felvonulása, a párthű államvédelmi alakula-
tok erőszakos fellépése és a számos gyilkos sortűz elegen-
dő lesz a forradalom vérbe fojtásához. Ezekben a napokban 
vidéken is többször lövettek a békés tüntetők közé, az egyik 
legvéresebb sortűz Mosonmagyaróváron volt. 
 Október 25-én délelőtt egy kisebb csoport, a szovjet ka-
tonákkal összebarátkozva és Nagy Imrét éltetve, Gerő tá-
vozását és az ÁVH megszüntetését követelve a Parlament 
elé vonult. A téren lévő békés tömegre számos irányból a  
magyar és a szovjet fegyveresek tűzcsapást zúdítottak,  

Molotov-koktél: benzinnel megtöltött 
üveg, amelynek nyakába rongyot gyömö-
szöltek, és azt meggyújtva a palackot a 
kiszemelt célpontra dobták

Megsemmisített harckocsi ágyúcsöve
 � Hol került sor jelentősebb  

harcokra Budapest területén?

➊ Visszaemlékezés  
október 25-ére

„A tankok egyre sűrűbben szaladgáltak a 
pesti utcákon. A Nemzeti Színház mellett 
egy építési területről valaki dühében fel-
kapott egy csákányt, és annak a hegyes 
végével ütötte a tankot. Véletlenül a ben-
zintankját találta el. Ömlött ki a benzin. 
Valaki meggyújtott egy szál gyufát és le-
dobta a földre, a kiömlött benzinre. Ettől 
a tank lángra lobbant. Én ekkor láttam az 
első tankot égni, és ekkor váltunk harco-
sokká, katonákká. Rájöttünk, hogy ezzel a 
módszerrel fogjuk tudni megverni őket.”

➋ Harcok a Corvin közben

(Október) „25. után a Corvinban kezdtek 
osztagok alakulni. Úgy határoztunk, hogy 
körülbelül 25-30 főből álljon egy csoport, 
és azok egy-egy utcaszakaszt védjenek, 
mert akkor már az oroszok nagyon tá-
madtak, és persze az ÁVH is. (…)
Volt olyan is, hogy ablakokban vártuk a 
tankokat, és általában időzítve, bizonyos 
jelekre, az elsőt és az utolsót semmisítet-
tük meg, így a többi nem tudott elmene-
külni, mert közéjük került. Később már a 
lányok előre megtöltötték a benzinesüve-
geket, hogy amikor kell, kéznél legyenek. 
Volt egy lány, aki az alsószoknyáját szala-
gokra tépte, azokat beletettük az üvegbe, 
hogy kilógott a vége.”
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a rengeteg sebesült mellett a halottak száma mindmáig vita-
tott. Gerőt még aznap leváltották, helyére Kádárt választot-
ták, aki a hó végére feloszlatta az állampártot. 

A forradalom eseményei október 28. 
és november 4. között

A fegyveres forradalmárok zöme éppúgy elfogadta Nagy 
Imre személyét, mint a munkástanácsok, vagy a forradalmi 
bizottságok. Ennek ellenére a forradalmárok nem tették le 
a fegyvert, mert a szovjet csapatok még Magyarországon 
tartózkodtak.
 Nagy Imrének meg kellett győznie a szovjeteket, hogy 
békés eszközökkel rendet tud teremteni, tehát nyugodtan 
kivonulhatnak, és rábízhatják a helyzet kezelését. Ugyanak-
kor a forradalmárokat is meg kellett győznie, hogy nem 
fogja visszaállítani az október 23. előtti viszonyokat.
 Nagy Imre október 28-án délelőtt a szovjet nagykö-
vetség épületében tárgyalt. A téma a szovjet csapatok 
kivonása, az azonnali fegyvernyugvás elrendelése volt.  
A következő napon a szovjet csapatok megkezdték kivo-
nulásukat Budapestről. Úgy tűnt, hogy Nagy Imre győ-
zelmet aratott. 

Gyerekek kilőtt légelhárító ágyúval játszanak

Mindszenty József beszédet mond. A herceg-
prímást 1956. október 30-án szabadították ki  
a fogságából, de a forradalom leverésekor  
az amerikai követségre menekült. Itt élt másfél 
évtizedig, majd elhagyhatta az országot, utóbb 
a pápa felmentette hivatalából. 
� Mikor és miért tartóztatták le Mindszentyt?
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November első napjaira Nagy Imre helyzete egyre biz-
tosabbá vált. A Nemzetőrség megalakításával a forradal-
márcsoportokat a kormányát támogató és a rendet fenntar-
tani képes erővé kívánta megszervezni. A nemzeti tanácsok 
követelései teljesíthetőnek tűntek. A kommunista párt el-
vesztette egyeduralkodó szerepét. Többpárti, koalíciós 
kormány alakult az 1945 és 1948 közötti vezető pártok kép-
viselőinek a részvételével. Elérhető célnak tűnt egy demok-
ratikus választáson alapuló új politikai rendszer megte-
remtése. Ez azonban elfogadhatatlan volt a szovjet vezetés 
és a keményvonalas magyar kommunisták számára.

A forradalom leverése

Budapesten és az ország jelentős részén megszűntek a har-
cok, és helyreállt a rend. Moszkvában azonban már eldön-
tötték, hogy szovjet katonai beavatkozással vetnek véget a 
magyarországi forradalomnak. Az előkészületek során Ká-
dárt, aki maga is tagja volt Nagy Imre kormányának, titok-
ban Moszkvába vitték. Őt szemelték ki a forradalom utáni 
bábkormány vezetőjének. November 4-én vasárnap hajnal-
ban újra támadásba lendült a szovjet hadsereg. ➌ ➍

 A szovjetek új kormányt állítottak az ország élére, ame-
lyet Kádár János vezetett. Ő állt az újjászervezett kommu-
nista párt, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) 
élén is. Nagy Imre november 4-én számos munkatársával 
együtt a jugoszláv nagykövetség épületében keresett me-
nedéket. A miniszterelnökségről nem volt hajlandó lemon-
dani, ezáltal továbbra is kiállt a forradalom és szabadság-
harc eszmeisége mellett. A szovjet hadsereg bevonulását 

➌ Nagy Imre rádiószózata  
november 4-én

„Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköz-
társaság Minisztertanácsának elnöke. Ma 
hajnalban a szovjet csapatok támadást in-
dítottak fővárosunk ellen azzal a nyilván-
való szándékkal, hogy megdöntsék a tör-
vényes magyar demokratikus kormányt. 
Csapataink harcban állnak! A kormány a 
helyén van! Ezt közlöm az ország népével 
és a világ közvéleményével!”

➍ Egy vöröskeresztes ápolónő 
visszaemlékezése

„November 4-én délelőtt is rohantak 
értem a pincébe, hogy azonnal menjek, 
mert rengeteg sebesült van mindenütt. 
A fiúk szereztek valahonnan egy platós 
teherautót, és beálltak vele a Tűzoltó ut-
cába egy ház elé. A Kilián laktanya egyik 
tűzfala ennek a háznak az udvarára nézett, 
és onnan az első emeletről itt engedték 
le azokat, akik a Kiliánban megsebesültek. 
Az Üllői út felé már nem lehetett közle-
kedni, mert ott az orosz tankok elzárták az 
utat, és szünet nélkül lőttek. A Kilián első 
részét már elfoglalták, így hátulról, a tűzfal 
felől szedtem le a sebesülteket, és hord-
tam át őket az István Kórházba. Azután a 
környéken, a Ferenc téren, a Tűzoltó utcá-
ban kötöztem az embereket.”

 � A képek és a forrásszöveg alapján ke-
ress példákat arra, hogyan vették ki a 
nők a részüket a küzdelemből!

Az MDP pártháza az ostromot követően.  
1956-ban Budapesten, a Köztársaság téren  

(mai II. János Pál pápa tér) állt az MDP székháza, 
amelyet a forradalom első napjaiban két szakasz 

ÁVH-karhatalmista védett.  
Október 30-án néhány nemzetőr át akarta  

vizsgálni az épületet, de a pártház védői ezt 
megakadályozták. Az esemény fegyveres ösz-

szecsapásba torkollott, a felkelők egy csoportja 
a Köztársaság térre vonult, és ostrom alá vette a 

pártházat. Az ostromhoz később magyar pán-
célosok is csatlakoztak. A védők beszüntették az 
ellenállást, megszöktek vagy megadták magu-

kat. Az ostrom végén a pártház védői közül a 
feldühödött tömeg számos személyt kivégzett. 
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követően novemberben és decemberben a forradalom vív-
mányai mellett  kitartó munkástanácsok továbbra is ellen-
álltak. Sztrájkokat és tiltakozóakciókat szerveztek Kádár 
kormányával szemben. Az új kormány a párt által létreho-
zott  fegyveres erővel, az úgynevezett  pufajkásokkal* és a 
szovjet katonák segítségével november közepére fokoza-
tosan felszámolta az ellenállást.

 � Mikor avatkoztak be korábban a szovjetek Magyarországon a 
kormányalakításba?

 � A könyvtár vagy a világháló segítségével gyűjts adatokat Kádár 
János 1956 előtti politikai tevékenységéről!

 � Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, mi történt 
ugyanekkor a Szuezi-csatornánál! Mennyiben befolyásolhatta 
ez a magyar forradalom és szabadságharc leverését?

 � Milyen okai és törekvései voltak az 
1956-os forradalomnak?

 � Milyen fontosabb események tör-
téntek 1956. október 23-án?

 � Mely események tették véressé a 
forradalom és szabadságharc idő-
szakát?

 � Hogyan viszonyult Moszkva a ma-
gyarországi forradalomhoz? Miért? 

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK 
ÉS FELADATOK

Pufajkás alakulat � Ez a fegyveres testület 1957 végéig működött

pufajkások: karhatalmista, azaz a köz-
rendet védő fegyveresek, akik a szovjet 
csapatok segítői voltak a forradalom leveré-
sében és a kommunista diktatúra visszaál-
lításában. Öltözéküket, a pufajkát (meleg 
vattakabátot) is részben tőlük kapták, innen 
az elnevezésük

korosztály az áldozatok 
száma

15 éven aluli 77

15–19 323

20–24 357

25–29 216

30–39 266

40–49 228

50–59 162

60 évesnél idősebb 145

ismeretlen korú 171

összesen 1945

A Budapesten harci cselekményekben elhalá-
lozottak korcsoportok szerint � Melyik korosz-
tályban volt kiemelkedő a halottak száma?

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
kitörésének okai

OKOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

1956. 
OKTÓBER 23.

alacsony életszínvonal

szabadságvágy

a belső pártellenzék 
tevékenysége

Sztálin halála, 
1953. március

Ausztria visszanyeri a 
függetlenségét, 1955. május

Hruscsov bírálata a személyi 
kultuszról, 1956. február

erőszakos téeszesítés

törvénytelenségek

koholt perek

kitelepítések, internálások
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A pesti srácok 
emlékműve 
Budapesten, 
a Corvin mozi 
bejáratánál

A pesti srácok

� OLVASMÁNY

Bár a politikusok komoly szerepet játszottak a 
forradalom eseményeiben, a valódi hősök a fi-
atalok voltak. A forradalom az egyetemisták 
megmozdulásával kezdődött, ők fogalmazták 
meg a politikai követeléseket is. A nagyobb vá-
rosokban a fiatalok által szervezett tüntetéshez 
csatlakoztak a hivatalnokok és a munkások is. 

Az ’56-os forradalom azért is egyedülálló a vi-
lágtörténelemben, mert valójában vezér nélküli 
forradalom volt. Általában a forradalmak kitö-
rése előtt már adott az a politikus vagy politikai 
csoport, aki a fegyveres felkelés után átveszi az 
irányítást. Magyarországon azonban nem így 
történt. Nagy Imre a kommunista párton belül 
ugyan ellenpólusnak számított, de nem kívánta 
megdönteni a fennálló rendet; kezdetben kizá-
rólag annak korrekcióját, a „hibák kijavítását” 
tekintette céljának. Ilyen értelemben tehát nem 
volt forradalmár.

A magyar társadalom 1956. október 23. után 
magára maradt, vezér nélkül, a helyi közössé-
gek szintjén kellett felszámolni a kommunista 
államgépezetet. Ennek hősei valójában nem is 
kizárólag a „pesti srácok” voltak, hanem azok 

a hétköznapi emberek, akik egy bizonytalan 
helyzetben is merték vállalni, hogy egy-egy 
munkástanács vagy nemzeti bizottság élére 
álljanak. 

A „pesti srácok” azonban még ennél is tovább 
mentek. A forradalom kitörése után ők voltak 
azok, akik fegyvert szereztek, és Molotov-kok-
télokkal nekirontottak a szovjet harckocsiknak 
is. A nagyváros – amelyet jól ismertek – úgy rej-
tette el őket, akár a dzsungel. Ha kellett, a házak 
pincéinek falát áttörve alakították ki menekülő-
járataikat, és kerültek az ellenség hátába. A ka-
pualjakban várták be támadóikat és dobták égő 
benzines palackjaikat a páncélosokra. Ez ellen 
nem lehetett védekezni. A pesti forradalmárok 
15-20 év körüli ipari tanulók, középiskolások, 
fiatal munkások voltak. Talán sokan közülük 
csak kalandvágyból váltak forradalmárokká, de 
az adott pillanatban nem mérlegeltek, hanem 
azt tették, amit hazájuk érdeke megkövetelt. 
A forradalom és szabadságharc legfiatalabb ál-
dozata Mansfeld Péter volt, akit 1959. március 
21-én végeztek ki, mert a cselekményének elkö-
vetéskor már elmúlt 16 éves.

A Time magazin címlapja. Amerikában az év embere a magyar 

szabadságharcos lett 1956-ban

68
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➊ Kapcsold a megfelelő évhez a következő esemé-
nyeket! Dolgozz a füzetedben!

• a forint bevezetése
• a két munkáspárt „egyesülése”, az MDP meg-

alakulása
• a népbíróságok felállítása
• a párizsi béke
• a Rajk-per
• az ÁVH létrehozása
• az első egypárti választások
• Beneš-dekrétumok Csehszlovákiában a ma-

gyarok kollektív bűnösségéről
• délvidéki, magyarellenes vérengzések
• fegyverszünet a Szovjetunióval (SZEB)
• földosztás
• hóhértörvény
• Ideiglenes Nemzetgyűlés Debrecenben
• kékcédulás választások
• koalíciós kormány Miklós Béla vezetésével
• Kovács Béla letartóztatása, a Magyar Testvéri 

Közösség pere
• a Magyar Köztársaság kikiáltása (Tildy Zoltán 

köztársasági elnök)
• Magyarország német és nyilas uralom alóli 

felszabadulása, a szovjet megszállás kezdete
• Mindszenty József hercegprímás letartózta-

tása
• Nagy Ferenc miniszterelnök lemondatása
• új, szocialista alkotmány
• választások (Tildy Zoltán miniszterelnök)

➋ Rendezzetek vitát arról, milyen korlátai voltak a 
demokráciának a háború utáni Magyarországon! 
Miért és hogyan „emelkedtek” egyre jobban ezek 
a korlátok?

➌ Foglald össze egy rövid fogalmazásban a Rákosi-
korszak legfőbb jellemzőit! Használd a következő 
fogalmakat:

 államosítások, kollektivizálás, kötelező beszol-
gáltatások („padlássöprés”), internáló- és mun-
katáborok, személyi kultusz, erőszakos iparosí-
tás, készülődés a háborúra, életszínvonal

➍ Fogalmazd meg, milyen problémák megoldásá-
ra keresett megoldást Nagy Imre 1953-as minisz-
terelnöki programbeszédében!

 „…a nehézipar túlzottan gyors fejlesztése mel-
lett a mezőgazdasági termelés megrekedt…”

 „A törvényesség megszilárdítása a kormány 
egyik legégetőbb feladata.”

➎ Foglald össze az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc budapesti eseményeit a következő hely-
színek és fogalmak, valamint a tankönyvi térkép 
(60. oldal) felhasználásával! Dolgozz a füzeted-
ben!

 Petőfi  Kör • pártellenzék • MEFESZ • Műegyetem • 
Petőfi -szobor • Bem-szobor • Városliget • Magyar 
Rádió • Széna tér • Corvin köz • Molotov-koktél 
• pesti srácok • Kossuth tér • Köztársaság tér • 
MSZMP • nemzetőrség • többpárti kormány • 
munkástanácsok • pufajkások

Magyarország 1945-től az 1956-os forradalom 
és szabadságharc leveréséig
� ÖSSZEFOGLALÁS
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III. fejezet
Az egységesülő Európa,
a globalizáció kiterjedése
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AZ 1970ES ÉVEKTŐL KEZDVE egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a nyugati országok fejlődése sokkal 
gyorsabb és sikeresebb a szocialista országokénál. A nyugat-európai országok gazdasági integrációja mind 
több területre kiterjedt, és elvezetett az Európai Unió megalakulásához. A Szovjetunió az 1980-as években 
belerokkant a fegyverkezési versenybe. Súlyos válságba került, és széthullott. Nem volt képes megakadályozni 
a kelet-közép-európai kommunista diktatúrák bukását sem. Ezzel lezárult a negyvenöt éven keresztül tartó 
hidegháború. Új korszak kezdődött, új lehetőségekkel, új kihívásokkal és veszélyekkel.

 Ebből a fejezetből megtudhatod,

 � hogyan bomlott fel a Szovjetunió.
 � hogyan jött létre és hogyan működik az Európai Unió.
 � mi az a globalizáció.
 � melyek a világ legjelentősebb válsággócai.
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A második világháború után a nyugat-európai országok egyre szorosabb katonai és gazdasági együttmű-
ködést alakítottak ki egymással. Ez az évtizedeken keresztül tartó folyamat vezetett el az Európai Unió előd-
szervezetének megalakulásához. Az 1960-as évek végétől javultak a kapcsolatok a két világrendszer országai 
között is. Az enyhülésnek nevezett időszakban a fegyverkezési versenyt korlátozó szerződéseket is kötöttek.

15. A nyugati integráció. Az enyhülés kezdetei

Az európai egység kezdetei

A Marshall-terv nem csupán a háború utáni újjáépítéshez 
adott  segítséget a nyugat-európai államoknak. Elősegített e 
a gazdasági kapcsolatok megerősödését is ezen országok 
között . Ezt támogatt a az a felismerés is, hogy a két világhá-
ború értelmetlen pusztítása helyett  az együtt működésre kell 
helyezni a hangsúlyt.
 Ezt a célt szolgálta a francia–német kapcsolatok rende-
zése, amelynek során a francia külügyminiszter és a Né-
metországi Szövetségi Köztár saság kancellárja, Konrad 
Adenauer közös nyilatkozatot írt alá. ➊
 Az európai államok integrációja* több okból is szüksé-
ges volt. Egyrészt a hidegháborús szovjet fenyegetés miatt  
egy olyan hadsereget kellett  felállítaniuk, amely sikeresen 
rett enti el a szovjeteket egy esetleges támadástól. A katonai 
kiadások viszont az új technológiák miatt  egyre magasab-
bak lett ek, ennek előteremtését csak nagyon fejlett  gazdasá-
gok tudták vállalni.
 Másrészt az európai vezetők érzékelték azt a változást, 
amely a világgazdaságban történt. A második világhábo-
rú után az Amerikai Egyesült Államok gazdasági fölé-
nye nyomasztóvá vált. Felismerték, hogy ezzel csak akkor 
tudnak versenyezni, ha együtt esen jelennek meg a világ-
piacon. 

 � Milyen okok és körülmények ösztönözték a nyugat-európai or-
szágokat az együttműködésre?

A gazdasági integrációs folyamat jelentős állomása volt a 
nehézipari együtt működés kialakítása. 1951-ben Franciaor-
szág, az NSZK, Olaszország, Belgium, Hollandia és Luxem-
burg létrehozta az Európai Szén- és Acélközösséget. Ezzel 
közös ellenőrzés alá helyezték a katonai szempontból meg-
határozó nyersanyagok előállítását, növelve a bizalmat a volt 
háborús ellenfelek között .

Emellett  vámuniót hoztak létre, amellyel a szén, vas és 
acéltermékek vámjait foko zatosan leépített ék. Ezzel biz-
tosított ák, hogy a nagyon nagy tőkeigényű iparágat közö-
sen fejlesszék, és megszüntessék a párhuzamos termelést. 

ború értelmetlen pusztítása helyett  az együtt működésre kell 

 � Mi jellemezte az Amerikai Egyesült 
Államok és a Szovjetunió viszonyát a 
hidegháború kezdeti korszakában?

 � Milyen célból indult el a Mar-
shall-terv?

 � Milyen célból jött létre a NATO és a 
Varsói Szerződés?

integráció: egységesülés, beilleszkedés, 
betagolódás, a különálló részek szerves 
egységgé válása

➊ A Schuman-terv

A francia kormány azt javasolja, hogy a 
francia-német szén- és acéltermelés egé-
szét helyezzék közös főhatóság alá olyan 
szervezetbe, amely nyitva áll Európa más 
országainak részvétele előtt. […]
Soha többé háborút Franciaország és Né-
metország között. […]
Az így szövődő termelési szolidaritás 
megnyilvánul majd abban, hogy Francia-
ország és Németország közötti háború 
nemcsak elképzelhetetlen, hanem tényle-
gesen lehetetlen lesz. Ez a hatalmas, min-
den bekapcsolódni szándékozó ország 
előtt nyitva álló gazdasági egység sikere-
sen biztosítja minden beletartozó ország 
számára egyenlő feltételek mellett az ipari 
termelés alapvető elemeit, megveti a gaz-
dasági egyesítés reális alapjait.
(A francia külügyminiszterről, Robert Schu-
manról elnevezett tervezet, 1950. május 9.)

 � Milyen esemény történt öt évvel ko-
rábban? Hogyan képzelte el a francia 
külügyminiszter a két ország közöt-
ti együttműködést? Miben látta a 
kibontakozás alapját és szükségessé-
gét?
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Utóbbi azért volt nagyon fontos, mert ezzel más piacokon 
nem jelentek meg egymás versenytársaként.

Az Európai Szén- és Acélközösséghez hasonló céllal, de 
már a gazdaság egészére kiterjedő hatáskörrel hozták létre 
az Európai Gazdasági Közösséget 1957-ben. A szervezet cél-
ja az volt, hogy a tagállamok közötti vámok megszűnjenek, 
a munkaerő szabadon áramolhasson, és jogharmonizáció in-
duljon el, vagyis azonos módon szabályozzák a tagállamok a 
gazdasági tevékenységet.

 � Az Európai Szén- és Acélközösség alapító tagországai közül me-
lyek voltak a NATO tagjai 1951-ben?

 � Hogyan változott meg Franciaország és a Németországi Szö-
vetségi Köztársaság viszonya a háború után? Mivel magyará-
zod ezt a változást?

az alapítás éve az alapító országok

1957 Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxem-
burg, NSZK, Olaszország

a csatlakozás 
éve a csatlakozó országok

1973 Nagy-Britannia, Dánia, Írország

1981 Görögország

1986 Spanyolország, Portugália

1991 az NDK megszűnésével Németország egész 
területe

Átmeneti enyhülés a hidegháborúban

Az 1970-es évek első felében több szovjet–amerikai csúcsta-
lálkozót rendeztek. A szuperhatalmak nem adták fel a fegy-
verkezési versenyt, így az 1972-ben aláírt meg állapodásban 
nem a leszerelésről, hanem csupán az atomfegyverzetek nö-
velésének korlátozásáról döntöttek. ➋ Az ellenséges légkör 
további enyhülését jelezte az 1975 nyarán 35 állam, közöttük 
a két szuperhatalom részvételével megtartott nemzetközi 
találkozó a finn fővárosban, Helsinkiben. A tanácskozáson 
részt vevők által közösen elfogadott záróokmány kimondta 
az alapvető emberi jogok és a kölcsönös biztonság tiszte-
letben tartásának fontosságát. Ezenkívül szorgalmazta az 
együttműködést a környezetvédelem, és humanitárius terü-
leteken. A szólás- és gondolatszabadság vagy a gyülekezési 
jog korlátozása a szovjet típusú rendszerekben mindenna-
pos dolognak számított. Ugyanakkor az emberi jogok mel-
lett kiálló nyugati országok fokozatosan fel akarták lazítani 
a kommunista vezetés egyeduralmát. A két szuperhatalom 
folytatta a fegyverzetkorlátozási tárgyalásokat, ennek vég-

Az Európai Gazdasági Közösség országai

Részesedés a világexportból 1985-ben (százalék-
ban) � Értékeld az EGK szerepét a világkeres-
kedelemben!

Európai Gazdasági Közösség

Amerikai Egyesült Államok 

Japán

Szovjetunió

Kína

0

5%

15%

25%

35%

32

11,1
9,2

4,5
1

➋ A SALT–1. egyezmény

A hatvanas évek végére nyilvánvalóvá 
vált, hogy lehetetlen az úgynevezett első 
csapással döntő katonai előnyre szert 
tenni, mivel az elrejtett atomfegyverek 
bevetésével elég rakéta maradna a válasz-
csapásra. Nyilvánvalóvá vált az is, hogy a 
rendelkezésre álló tömegpusztító fegyve-
rek bevetése után egy esetleges világhá-
borúnak nem lett volna győztese.
Ezen felismerések alapján zajlott a SALT–1. 
megállapodáshoz vezető tárgyalássoro-
zat, amit Moszkvában 1972-ben írt alá az 
amerikai elnök és a szovjet pártfőtitkár.   
A SALT betűszó, amelyet a tárgyalások a 
hadászati fegyverek korlátozásáról (Stra-
tegic Arms Limitation Talks) angol kifeje-
zés kezdőbetűiből alkottak.
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➌ Az afganisztáni szovjet invázió 
és a moszkvai olimpia

1978 áprilisában marxista tanokat hirdető 
kormányzat került hatalomra Afganisz-
tánban, amely a Szovjetunióban kezde-
tektől fogva szövetségest látott. Az új 
kormányzat komoly ellenállásba ütközött 
a nagy vallási hagyományokkal rendel-
kező országban. Iszlám felkelők 1979-ben 
megdöntötték a szovjetbarát rendszert, 
ezért a Szovjetunió a helyi kommunista 
erők támogatására Afganisztán megszál-
lása mellett döntött.
A bevonulást a nemzetközi közvélemény 
elítélte. Az Amerikai Egyesült Államok és 
a nyugati országok egy része tiltakozásul 
nem vett részt az 1980-ban megrende-
zett moszkvai olimpián sem.
A szovjet hadsereg Afganisztán egészét 
soha nem tudta ellenőrzése alá vonni.  
A hegyvidéki terep kedvezett az amerika-
iak által is támogatott afgán ellenállóknak. 
Évekig tartó gerillaháború dúlt, amelyben 
több mint 26 ezer szovjet katona és más-
fél millió afgán ember halt meg. A Szov-
jetunió belátva a beavatkozás kudarcát, 
1988-ban megkezdte a csapatai kivoná-
sát Afganisztánból.

 � Melyek voltak a nyugat-európai országok egységesülésének 
főbb állomásai?

 � Milyen jelei voltak az enyhülésnek a hidegháborús időszak 
feszültségei után?

 � Hasonlítsd össze a nyugati és szovjet blokkhoz tartozó orszá-
gok helyzetét az 1970-es évek végén!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

eredményeként 1979-ben aláírták a SALT–2. egyezményt. 
Ennek életbe léptetése azonban elmaradt, ugyanis ebben az 
évben a Szovjetunió katonailag megszállta Afganisztánt. 
➌ A szovjet beavatkozást az Amerikai Egyesült Államok a 
nyugati világ biztonságát veszélyeztető támadásnak érté-
kelte, és újra felgyorsította a saját fegyverkezési programját. 
Az enyhülés korszaka ezzel véget ért.

 � Milyen következményekkel járt volna a két szuperhatalom fegy-
veres összecsapása? Milyen kölcsönös előnyökkel jártak a lesze-
relési tárgyalások és az ellenséges légkör javítása? 

A kelet-közép-európai országok  
helyzetének romlása

Az európai integrációs folyamatnak és a technológiai fejlesz-
téseknek köszönhetően a nyugat-európai országok gyors 
gazdasági növekedést értek el. A Szovjetunió és a kelet-kö-
zép-európai szocialista országok viszont egyre kevésbé 
tudták megoldani gazdasági és társadalmi problémáikat. A 
kubai rakétaválság után Hruscsov pozíciója meggyengült a 
kommunista párton belül, ezért 1964-ben leváltották. A Szov-
jetunió irányítását az új pártfőtitkár, Leonyid Brezsnyev vet-
te át. Időszaka alatt a szovjet tömb országainak technológiai 
lemaradása egyre nyilvánvalóbbá vált. A katonai erőegyen-
súly fenntartása egyre több pénzt emésztett fel, ezért más cé-
lokra – egészségügy, lakásépítés, szociális kiadások – már 
nem jutott elegendő anyagi forrás. Mindez egyre nagyobb 
elégedetlenséget és ellenállást váltott ki a kommunista dik-
tatúrákkal szemben a lakosság körében.

 � Milyen okokkal magyarázható a kelet-közép-európai országok 
gazdasági lemaradása?

 � Milyen következményekkel járhatott az egyre romló gazdasági 
teljesítmény?

Leonyid Brezsnyev. Tevékenységének második 
felét a pangás időszakaként jellemezhetjük  
� Mit sugall ez a kifejezés?
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16.  A Szovjetunió felbomlása

A szovjet politikai rendszer a megszületésétől kezdve problémákkal küzdött. Ennek ellenére a második 
világháború után ki tudta terjeszteni a fennhatóságát Európa keleti felére, és meghatározó hatalmi té-
nyezővé vált a világban. Az 1980-as években azonban ereje és befolyása rohamosan csökkent, ez pedig a 
szovjet blokk és a Szovjetunió széteséséhez vezetett.  

A szovjet rendszer válsága

A Szovjetunióban a gazdasági problémák következtében 
nőtt  az elégedetlenség. A fi atalok számára egyre inkább a 
személyes szabadságot biztosító nyugati életforma és divat 
vált követendő példává. A szovjet politikusok szólamai a 
szocializmus fejlődéséről és a munkásosztály vezető szere-
péről nem voltak többé hitelesek az emberek számára. Nem 
feledtett ék az állandósult áruhiányból fakadó nélkülözést, 
és nem pótolták a diktatúra által elvett  a szabadságot. Ezért 
az emberek egyre kevésbé voltak hajlandóak elfogadni, 
hogy a politikai döntések teljes egészében a kizárásukkal 
születnek meg. A politikai vezetés az elégedetlenkedőkkel 
szemben már nem vethetett  be olyan erőszakos eszközö-
ket, mint korábban. Tartania kellett  a nemzetközi tiltakozá-
soktól, amelyeket az ilyen akciók kiváltott ak.

Leonyid Brezsnyev 1982-ben bekövetkezett  halála után 
éveken keresztül olyan nagyon idős vezetők kerültek a fő-
titkári székbe, akik nem akartak és nem tudtak érdemi vál-
tozásokat hozni a szovjet politikában. Ez tovább mélyített e 
a Szovjetunió válságát.

Gorbacsov reformjai

A tétova politikának Mihail Gorbacsov pártfőtitkárrá vá-
lasztása vetett  véget. Felismerte, hogy jelentős változásokra 
lenne szükség a Szovjetunióban, ezért határozott  reformo-
kat hirdetett  meg. ➊ Csökkenteni akarta a hadikiadásokat, 
és gyorsítani akarta a gazdaság technológiai fejlesztését. 
Ennek érdekében erősíteni akarta a gazdasági kapcsola-
tokat a nyugati országokkal, ugyanakkor hajlandó volt a 
diktatúra enyhítésére és a politikai jogok kiszélesítésére 
a Szovjetunióban és a többi szocialista országban is.

A gorbacsovi politika fő ellenfele a szovjet hadsereg ve-
zetése volt. Ők a hidegháború éveiben kivételezett  társadal-
mi helyzetet élveztek, és szinte korlátlan anyagi lehetőségek 
felett  rendelkeztek. A reformok másik ellenzője a korábbi 
hatalmukat és kiváltságos helyzetüket féltő pártvezetők 
voltak, akik az átlagemberek életszínvonalát messze meg-
haladó körülmények között  éltek.

 � Hol jöttek létre a világban szovjet 
típusú rendszerek?

 � Milyen gazdasági és politikai gon-
dokkal küzdöttek a szovjet tömb 
országai?

 � Milyen nemzetközi egyezmények 
bizonyították a két világrend közöt-
ti nagyobb kölcsönös megértést?

➊ Reformértelmiség 
a Szovjetunióban

A Szovjetunióban a nyolcvanas évek első 
felében feltűntek azok a reformerek, akik 
még Hruscsov idején kezdték meg a 
pályájukat, de a brezsnyevi pangás évei 
alatt félreállították őket. Ez a reformér-
telmiség egyre inkább a nyugati minták 
másolásában látta a megoldást. Ez a Gor-
bacsov családra is igaz volt. Gorbacsov 
felesége a legújabb nyugati divat szerint 
öltözködött, ruháinak nagy részét Párizs-
ból hozatta.
A Nyugat utánzása azonban nem csak a 
külsőségekben mutatkozott meg. A leg-
fontosabb kérdés természetesen az volt, 
hogyan lehetne megreformálni a szovjet 
gazdaságot.

Mihail Gorbacsov szovjet pártfőtitkár 
� Milyen szándékai voltak a reformokkal?
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 � Alkossatok két csoportot! Az egyik érveljen a gorbacsovi politika 
mellett, a másik pedig ellene!

A Szovjetunió felbomlása

A Gorbacsov által elindított reformok nem hozták meg a 
remélt eredményeket. ➋ ➌ A szabadabb nyilvánosság lehe-
tőségei mellett ugyanakkor felszínre kerültek a Szovjetuni-
ón belüli nemzetiségi problémák is. A három balti állam, 
Észtország, Lettország, Litvánia el akart szakadni a Szov-
jetuniótól, és helyre akarta állítani függetlenségét. A kau-
kázusi országok: Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán is 
önállóvá akartak válni. Ezt követően a közép-ázsiai államok 
– Kazahsztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán –, amelyek a 
szovjet hatalom előtt nem rendelkeztek államisággal, szin-
tén elindultak az önállóság felé. E folyamatot felgyorsította, 
hogy 1989‒1990-ben valamennyi kelet-közép-európai ál-
lamban megszűnt a kommunista rendszer. Visszanyerték 
teljes függetlenségüket, és demokratikus választások után 
új kormányok jöttek létre. 
 A balti népek függetlenségi mozgalmait a szovjet vezetés 
szerette volna katonai eszközökkel felszámolni. Ezt a lépést 
azonban nem merte megtenni, mert egy ilyen erőszakos akció 
óriási felháborodást váltott volna ki, és a nyugati hatalmak-
kal kialakult kapcsolatok megszakításával járt volna. A balti 
államok kikiáltották a függetlenségüket, és a Szovjetunió 
más tagállamai is követni akarták a példájukat. A régi Gor-
bacsov-ellenes kommunista vezetés 1991 augusztusában 
katonai puccsot hajtott végre Moszkvában annak érdekében, 
hogy megakadályozza a kommunista diktatúra megszünte-
tését és a Szovjetunió felbomlását. 

Mihail Gorbacsov szovjet pártfőtitkár és Ronald 
Reagen amerikai elnök találkozója

➋  A reformok hatása

A gorbacsovi reformokat követően a la-
kosság nem érzékelte az életszínvonal 
javulását, ugyanakkor a nagyobb nyilvá-
nosság, demokrácia és sajtószabadság 
felszínre hozta a rendszer gyengeségeit 
és ellentmondásait. 1989-re a szovjet 
rendszer megreformálása válságba jutott. 
A reményeket kiábrándultság váltotta fel. 
Megszaporodtak a sztrájkok, felszaba-
dultak a nemzeti érzések. A reformokból  
Gorbacsov szándéka ellenére rendszer-
váltás lett.

A csernobili atomerőmű a katasztrófát követő hetekben, 1986

➌  A csernobili atomkatasztrófa

1986. április 26-án, Ukrajna fővárosától, 
Kijevtől mindössze 120 kilométerre, a 
csernobili Lenin Atomerőmű negyedik 
blokkjában robbanás történt. Ez az eset 
máig az atomenergia felhasználásának 
egyik legsúlyosabb katasztrófája. A rob-
banás súlyos radioaktív szennyezést oko-
zott. Ukrajna és Fehéroroszország egyes 
területeit a környezetszennyezés miatt 
teljesen ki kellett telepíteni. Az esetet a 
gorbacsovi vezetés napokig igyekezett 
eltitkolni. A katasztrófáról először a nyu-
gati hírügynökségek tájékoztattak, a szo-
cialista országokban napokig nem tudtak 
a balesetről.

 � Vitassátok meg, miért akarta a szov-
jet vezetés eltitkolni a balesetet!
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 A puccs azonban a főváros lakosságának és a helyi párt-
vezetők ellenállásának köszönhetően megbukott . ➍

 � Hány évig állt fenn a Szovjetunió? Hány nemzedék élte le az éle-
tét szovjet állampolgárként?

➍ Az augusztusi puccskísérlet

A konzervatív szovjet állami és pártvezetők 
nem voltak hajlandóak elfogadni a meg-
változott gazdasági, társadalmi és politi-
kai helyzetet, és Gorbacsov távollétében 
megpróbálták átvenni a hatalmat. 1991. 
augusztus 18-án krími nyaralójában, csa-
ládjával együtt őrizetbe vették Mihail Gor-
bacsovot, és rendkívüli állapotot hirdettek 
a Szovjetunióban. A hír hallatára Moszkvá-
ban tízezrek vonultak ki az utcára, hogy ki-
álljanak a reformok mellett. Borisz Jelcin, az 
orosz föderáció elnöke alkotmányellenes-
nek nyilvánította a puccsot, és egy harcko-
csira felkapaszkodva felszólította a katoná-
kat, hogy ne forduljanak az emberek ellen.
A puccs néhány nap alatt megbukott, és 
a  Szovjetunió felbomlását ekkor már nem 
lehetett megakadályozni. A tagköztársasá-
gok sorra jelentették be kilépésüket a szö-
vetségből. Gorbacsov lemondott, a Szov-
jetunió pedig megszűnt létezni.

 � Vitassátok meg, milyen hatások ered-
ményeképpen bomlott fel a Szovjet-
unió!
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A Szovjetunió felbomlása és az új államok 

 � Milyen körülmények szorították a szovjet vezetőket a refor-
mokra?

 � Hogyan vezetett Gorbacsov politikája a Szovjetunió felbom-
lásához?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

TÖRTÉNELEM − FILM

George Lucas: 
Csillagok háborúja

Steven Spielberg: 
E. T. a földönkívüli

George Orwell 1984 című 
regényének fi lmfeldolgozása

Brezsnyev 
halála

Szovjet bevonulás 
Afganisztánba

Gorbacsovot 
pártfőtitkárrá 

választják

1979 1982 1984 1985
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A válsággal küzdő Szovjetuniónak nem maradt gazdasági-katonai ereje arra, hogy megtartsa a kelet-
közép-európai országokat. Gorbacsov nem is tartott volna helyesnek egy 1956-hoz hasonló szovjet kato-
nai beavatkozást. Ilyen körülmények között a kelet-közép-európai kommunista vezetők sem tudták fenn-
tartani a kizárólagos hatalmukat. A demokratikus átalakulás mindenütt megtörtént, de országonként el-
térő módon zajlott.

17.  A rendszerváltó Kelet-Közép-Európa. 
Németország egyesülése

Porsche 1970-ből

Zaporozsec 1972-ből � Értékeld a két autótípus 
közötti különbséget! Hol gyártották őket?

Szovjet befolyási övezet Kelet-Közép-Európában

A második világháború után a Szovjetuniónak több okból 
is szüksége volt a kelet-közép-európai országokra. Minde-
nekelőtt  katonapolitikai okokból, hiszen a nyugati irány-
ból érkező támadást így messze a saját határain kívül meg 
tudta volna állítani. Másrészt gazdasági okból is szüksége 
volt ezekre az országokra, mert gazdaságuk, elsősorban ipa-
ruk gyakran magasabb technikai szinten állt, mint a szovjet.
 Ezek az okok a nyolcvanas évek közepére megszűntek. 
A katonai enyhülés, a fegyverzetleszerelés, a problémák 
tárgyalásos rendezése a Nyugatt al valószínűtlenné tet-
ték, hogy fegyveres összecsapásra kerüljön sor Kelet és 
Nyugat között . A stratégiai fenyegetés tehát megszűnt. 
A kelet-közép-európai országok ugyanakkor gazdaságilag 
annyira lemaradtak a nyugat-európai országokhoz képest, 
hogy megtartásuk ilyen szempontból sem jelentett  már 
előnyt. Sőt, egyes országok a Szovjetunió pénzügyi segít-
ségére szorultak volna.

 � Hogyan függött össze egymással az enyhülés politikája és a ke-
reskedelem élénkülése?

A szocialista tömb országaiban folyamatosan jelen volt a 
társadalmi ellenállás. Moszkva az 1980-as évek végéig ka-
tonailag is kész volt befolyását megőrizni a térségben. 1953-
ban Kelet-Berlinben, 1956-ban Magyarországon, 1968-ban 
Csehszlovákiában vetett ék be a szovjet hadsereget. ➊ 
A katonai beavatkozásokat nemzetközi tiltakozás és diplo-

nekelőtt  
ból érkező támadást így messze a saját határain kívül meg 

 � Európában és Európán kívül hol jöt-
tek létre szovjet típusú rendszerek?

 � Milyen gazdasági és politikai gon-
dokkal küzdöttek a szovjet tömb 
országai?

➊ A prágai tavasz

1968 januárjában a csehszlovák kommunista párt Alexander Dubček vezetésével reformokba kezdett annak érdekében, 
hogy úrrá legyen azon az elégedetlenségen, amit két évtized rossz gazdasági irányítása okozott. Szabadon engedték a 
politikai elítélteket, a sajtó cenzúráját beszüntették, enyhítettek az utazási korlátozásokon is.
Brezsnyev számára ezek a reformok nagyon is veszélyesnek tűntek, ezért 1968 augusztusában lengyel, magyar, bolgár 
és keletnémet katonai támogatással szovjet csapatok léptek Csehszlovákia területére.
A prágai tavasz nyolc hónapon keresztül tartó kísérlet volt a gazdaság, a párt és az állam demokratizálására, egy „ember-
arcú szocializmus kialakítására”.
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Június Július Augusztus Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június

Magyarország

NDK

Bulgária

Románia

Lengyelország

Csehszlovákia

A drótakadályok átvágása 
a magyar–osztrák határon
(1989. május)

A nyugati határ megnyitása 
az NDK-menekültek előtt

Tömeges menekülés 
az NDK-ból

A berlini fal 
leomlik

Németország 
újraegyesítése 
(1990. október)

Tömegdemonstrációk 
Prágában

Demokratikus 
választások

Demokratikus 
választások

Demokratikus 
választások

Demokratikus 
választások

Demokratikus 
választások
Demokratikus 
választások

Forradalom Romániában, 
Ceauşescu bukása

máciai viták követték. A katonai jelenlét egyre kényelmet-
lenebbé vált, és rengeteg pénzt emésztett fel. Ugyanakkor 
a térség országai elvonták az alapvető nyersanyagok és a 
kőolaj egy részét a szovjet gazdaságtól.
 A Szovjetunió és a szocialista tömb országai egyre sú-
lyosabb pénzügyi válsággal küzdöttek a nyolcvanas évek-
ben. Gazdaságaikat külföldről felvett hitelekkel próbál-
ták volna szinten tartani. A szocialista tervgazdálkodás 
csődjét azonban az is jelezte, hogy kedvező változásokat 
már sehol nem tudtak elérni. Ugyanakkor mindegyik or-
szág jelentősen eladósodott, amelynek során az egyes or-
szágok már a korábbi tartozásaik törlesztéseire fordították 
az újabb kölcsönöket. 

 � Hogyan tekintett a Szovjetunió a kelet-közép-európai országok-
ra? Milyen változások történtek a térségben? 

Tárgyalásos út Lengyelországban

A nagyon eladósodott Lengyelországban a nyolcvanas 
évek elejétől a Szolidaritás Szakszervezet a kommunisták-
kal szemben álló, jelentős politikai erőnek számított. ➋ 
A lengyel kommunista elit megpróbált elébe menni az 
eseményeknek, hogy megőrizze hatalmának egy részét.  
A vérontást mindenképpen el akarták kerülni, ezért a 
kormány és az ellenzék 1988-ban tárgyalásokat kezdett, 
amelynek eredményeképpen 1989 júniusában többpárti vá-
lasztásokat tartottak.

A Ceaușescu-rendszer bukása Romániában

Romániában a politikai elit pontosan az ellenkező utat vá-
lasztotta. A Ceaușescu vezetésével működő párt, érzékelve 
a nemzetközi helyzet változását, még szorosabbra fogta a 
gyeplőt. A társadalom elnyomása sokkal szigorúbb lett, a 
politikai rendőrség még 1989 őszén is zaklatta és súlyosan 
bántalmazta az ellenzékieket. 

➋ A Szolidaritás Szakszervezet 
Lengyelországban

1980-ban a romló életkörülmények miatt 
tömeges sztrájkok törtek ki Lengyelor-
szágban. Az elégedetlen lengyelek Szoli-
daritás néven szakszervezetet alapítottak, 
amelynek hamarosan többmilliós tag-
sága lett. Az állandósult sztrájkok miatt a 
kommunista vezetés megtorlásra készült.
1981 decemberében szovjet támogatás-
sal szükségállapotot vezettek be Lengyel-
országban. Az utcákat ellepték a tankok, 
folyamatosan járőröztek a katonák. A had-
sereg ellenőrzése alá vonták a távközlést, 
a rádió és a televízió épületét, és kijárási 
tilalmat vezettek be. Betiltották a sztráj-
kokat, katonai felügyelet alá helyezték a 
gyárakat és az üzemeket. A Szolidaritás 
– annak ellenére, hogy illegalitásba kény-
szerült – a következő években a legjelen-
tősebb ellenzéki mozgalommá fejlődött 
Lengyelországban.

 � Hasonlítsd össze a magyar 1956-os 
forradalom, a „prágai tavasz” és a 
lengyel Szolidaritás követeléseit és 
sorsukat! Miben tértek el, és miben 
hasonlítottak?

A szocialista tömb felbomlása Európában 
� Milyen folyamatok során történtek a rend-
szerváltozások Kelet-Közép-Európában?  
Melyik ország volt a kivétel?
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 1989 decemberében Temesváron híre terjedt, hogy rend-
szerellenes tevékenysége miatt ki akarják lakoltatni Tőkés 
László református lelkészt. Védelmére összesereglett a re-
formátus gyülekezet, majd csatlakozott több ezer temesvári 
polgár, nemzetiségre való tekintet nélkül. A belügyi alaku-
latok a tüntető tömegbe lőttek. Ceaușescu azt hitte, még ura 
a helyzetnek. Saját ünnepeltetésére nagygyűlést hívott össze 
a román fővárosba, de az emberek nem voltak hajlandóak 
tovább éltetni a diktátort. A felvonuláson elszabadultak az 
indulatok, kitört a forradalom.
 A belügyi csapatok fegyverrel próbálták fenntarta-
ni a kommunista párt hatalmát, de a felkelők ellenálltak. 
Ceaușescu feleségével együtt menekülni kényszerült. A há-
zaspárt elfogták és rögtönítélő katonai bíróság elé állítot-
ták, majd halálra ítélték őket. A kivégzést néhány órán 
belül végrehajtották.

 � Vitassátok meg, miért tört ki Romániában forradalom! 

A csehszlovák átalakulás

1989 őszén Csehszlovákiában békés tüntetéssorozatra 
volt szükség ahhoz, hogy a kommunista hatalom meg-
hátráljon. A tárgyalásos átmenetet kierőszakoló társadalmi 
megmozdulásokat „bársonyos forradalomnak” is nevezik.  
A demokratikus erők vezéralakja Václav Havel író volt, akit 
1989 végén az ország köztársasági elnökévé választottak.    
Az országban a következő évben demokratikus választá-
sokat tartottak, de rövidesen felszínre kerültek a két állam-
alkotó nemzet közötti problémák.

Temesvár, 1989. december 25. Tankok és tömeg 
a temesvári Opera téren a romániai rendszer- 
váltó forradalom idején

Tömegtüntetés  
Prágában 1989 őszén. 

A tüntetők „szabad-
ság” feliratú zászló 

alatt vonulnak

Tőkés László 
temesvári re-
formátus lel-
kész, aki bátor 
kiállásával az 
1989. decem-
beri romániai 
forradalmi 
események 
elindítója lett
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 1992-ben vezető cseh és szlovák politikusok megállapod-
tak az egységes Csehszlovákia feloszlásáról. Az államhatárt 
a közös belső határ mentén jelölték ki. 1992. december 31-én 
Csehszlovákia megszűnt, helyét 1993. január 1-jétől az ön-
álló Csehország és Szlovákia vette át.

 � Mennyi ideig állt fenn Csehszlovákia?

Németország újraegyesítése

A nyolcvanas években a keletnémet kommunista elit 
szigorú elnyomó rendszert működtetett. A társadalmat 
a kommunista párt hatalmát biztosító politikai rendőrség,  
a Stasi (stázi) tartotta szoros ellenőrzés alatt. A keletnémetek 
látták és értették a nyugati tévé- és rádióadásokat, kapcso-
latot tudtak tartani nyugatnémet rokonaikkal, barátaikkal, 
tehát a legpontosabb információkkal rendelkeztek.
 A keletnémet állampolgárok 1989 nyarán tömegével 
utaztak Magyarországra és Csehszlovákiába, ahol a nyu-
gatnémet nagykövetségek védelmét kérték. ➍ Az NDK-
ban közben mindennapossá váltak a tömegtüntetések, a 
kommunista vezetés ugyanakkor semmilyen politikai en-
gedményre nem volt hajlandó.
 1989 szeptemberében a magyar kormány úgy döntött, 
hogy a Magyarországon tartózkodó és hazamenni nem 
akaró németeket átengedik Ausztriába. A lépés következ-
tében több ezer keletnémet állampolgár menekült Nyugat-
ra, és ez az NDK-ban is átszakította a gátat. A tüntetések 
hatására 1989 novemberében a német vezetés engedélyez-
te a szabad utazást állampolgárai számára. A hír hallatán 
a keletnémet tömeg ledöntötte a Berlint kettéosztó falat. 
A kommunista diktatúra bukása elkerülhetetlenné vált.
 1990 márciusában lebonyolították az NDK történelmé-
nek egyetlen többpárti szavazását, októberében pedig 
egyesült a két német állam. A Gorbacsov vezette Szovjet-
unió és a többi világháborúban győztes nagyhatalom is 
elfogadta a két német állam újraegyesítését.

 � Hasonlítsd össze a Szovjetunió politikáját 1981-ben Lengyelor-
szág és 1989-ben az NDK esetében! Mi volt a változás oka?

 � Mennyi ideig állt fenn Németország megosztottsága a második 
világháború után? Mennyi ideig állt a berlini fal?

➍ A páneurópai piknik

1989 augusztusában a magyar ellenzéki 
pártok páneurópai piknik néven ünnep-
séget rendeztek Sopronpusztán, amely-
nek során néhány órára megnyitották a 
vasfüggönyt. A rendezvény ideje alatt 
több mint hatszáz NDK-állampolgárnak 
sikerült átszöknie Ausztriába. A magyar 
határőrség az érvényben levő tűzparancs 
ellenére sem avatkozott közbe.
A keletnémet vezetés megpróbálta rá-
venni Gorbacsovot arra, hogy lépjen fel a 
magyarok ellen, de a szovjet pártfőtitkár 
elutasította a beavatkozást. Az NDK ve-
zetése kénytelen volt tehetetlenül tűrni, 
hogy tízezrek hagyták ott az országot.

A páneurópai piknik emlékműve Fertőrákoson 
� Mit jelképez a műalkotás?

Horn Gyula magyar és Alois Mock osztrák kül-
ügyminiszter 1989. június 27-én vágta át szim-
bolikusan a „vasfüggönyt” � Kitől származott a 
vasfüggöny kifejezés?
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A páneurópai piknik,1989. augusztus

 � Mi lehetett az oka annak, hogy egyes országokban tárgyalásos átmenet zajlott, máshol pedig a kommunis-
ta hatalom fegyveresen is ellenállt?

 � Fogalmazd meg, miért játszott Magyarország kiemelkedő szerepet a német újraegyesítésben!
 � Milyen belső és külső okai voltak a kelet-közép-európai kommunista diktatúrák bukásának?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Az NDK állampolgárai átlépik a magyar–oszt-
rák határt � Fejtsd ki, miért hazánkon keresz-
tül távoztak az NDK-val határos nyugatnémet 
területre a keletnémet polgárok!
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Jelenleg a Földünkön öt nagy, meghatározó világrégió létezik. Az Amerikai Egyesült Államok – amely a 
világ egyik legnagyobb gazdasági és politikai egysége –, az Európai Unió, Kína és a kelet-ázsiai régió, India 
és Dél-Amerika meghatározó fontosságú terület. Hazánk ezek közül az Európai Unióhoz tartozik.

18. Az Európai Unió létrejötte és működése

 � Mi volt az Európai Szén- és Acélkö-
zösség célja, és mikor hozták létre a 
szervezetet?

 � Melyek voltak azok a közös célok 
és érdekek, amelyek a nyugat-euró-
pai országok összefogását eredmé-
nyezték?

 � Mi tette lehetővé hazánk és a töb-
bi szomszédos ország belépését az 
Európai Unióba?

Az Európai Unió kialakulása és fejlődése

Az 1957-ben létrehozott  Európai Gazdasági Közösség haté-
konyan működött , és polgárai számára jólétet és biztonságot 
tudott  teremteni. A hidegháború befejeződése, a kelet-kö-
zép-európai országokban végbemenő rendszerváltozások 
lehetőséget biztosított ak arra, hogy az integrációt keleti 
irányba is bővítsék. Az európai egységeszme támogatói 
már nemcsak gazdasági, hanem politikai egységben is gon-
dolkodtak. Az intézményrendszert folyamatosan az új igé-
nyekhez kellett  alakítani, ezért – a keleti blokk felbomlása 
után – 1992-ben, a maastrichti szerződéssel létrehozták az 
Európai Uniót. ➊ 

➊ Az Európai Unió értékei 
és céljai

Az Európai Unió a szabadság, a demok-
rácia, az egyenlőség, a jogállamiság, vala-
mint az emberi jogok tiszteletben tartásá-
nak értékein alapul. 
Az EU egy belső határok nélküli gazdasá-
gi-politikai közösség, amelynek célja az 
általa vallott értékek képviselete és népei 
jólétének előmozdítása.

 � Miért jelentős az európai történelem-
ben az EU kialakulása?
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 A schengeni övezet
Euró hivatalos �zetőeszköz

EU csatlakozás 
időpontjai:

€

Az Európai Gazdasági Közösség tagállamai 1957 és 1991 között

Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg,
NSZK (1991-től Németország), Olaszország, Nagy-Britannia, Dánia, 
Írország, Görögország, Spanyolország, Portugália

Csatlakozók a maastrichti szerződés után

1995 Svédország, Finnország és Ausztria

2004 Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, 
Észtország, Lettország, Litvánia, Szlovénia, Málta, Ciprus

2007 Románia és Bulgária

2013 Horvátország

Az Európai Unió bővülése � Melyik volt az Unió 
történetének legnagyobb bővítése? Hány 
tagországa van jelenleg az Európai Uniónak?

 � Sorolj fel olyan érveket, amelyek bizo-
nyítják a  maastrichti rendszer jótékony 
hatásait! Látsz-e kockázatokat?
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A következő években újabb és újabb országok csatlakoz-
tak az EU-hoz, köztük Magyarország is 2004 májusától vált 
teljes jogú taggá. Az 1995-ben életbe lépett schengeni (sen-
gen) egyezmény az Európai Unión belüli határok megszű-
néséről és a külső határok ellenőrzéséről rendelkezik. ➋

Az Európai Unió egy olyan térséget kínál polgárai számá-
ra, amelyen belül biztosítja a személyek szabad mozgását, 
az áruk és a tőke szabad áramlását, a szolgáltatások sza-
badságát.

A gazdasági és politikai egység elmélyítésére 2002. janu-
ár 1-jén az Európai Unió legfejlettebb államai pénzügyi uni-
ót hoztak létre, és bevezettek egy közös valutát, az eurót.  

 � Milyen elvek mentén alakították ki az Európai Uniót?

Az Európai Parlament épülete Strasbourgban.
Strasbourg az elzászi régió székhelye. Elzászra 

korábban a  németek is igényt tartottak  
� Mi lett Elzász-Lotaringia sorsa 1871-ben, 
valamint az első és második világháborút 

követően?

1951 1957 1992 1993–
párizsi szerződés római szerződés maastrichti szerződés

Európai Atomenergia Közösség (EURATOM)

Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK)

Európai Gazdasági Közösség (EGK) Európai Unió (EU)

Az Európai Unió kialakulása

Az eurózóna pénze, az euró � A térkép segítsé-
gével számoljuk össze, hány ország használja 
saját fizetőeszközeként az eurót!

➋ Utazás a schengeni térségen belül

A schengeni tagországok állampolgárai számára a schengeni területen belül útlevél nem szükséges. A schengeni térség 
belső határállomásain megszűnt a személyazonossági okmányok ellenőrzése is, akár uniós polgárokról van szó, akár más 
ország lakóiról. Néhány ellenőrzés azonban biztonsági okokból megmaradt.
A határok mentén, húsz kilométeres sávban járőrök igazoltathatnak. Ellenőrzik az Európai Unión kívülre nyitott repülő-
tereken, kikötőkben és pályaudvarokon közlekedőket is. Ilyenkor a schengeni tagországok állampolgárai a saját orszá-
gukban érvényben lévő személyi okmányaikkal igazolhatják magukat, amelyet a másik schengeni tagország hatóságai 
kötelesek elfogadni. 

 � Miért történelmi jelentőségű a schengeni egyezmény?

Jogalkotás

Egyeztetés

Javaslat kidolgozása

Az Európai Unió tanácsa
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Az Európai Unió szervezeti felépítése
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Az Európai Parlament

Az Európai Parlament tagjait az Európai Unió állampolgárai 
közvetlen, titkos választásokon választják. Minden ország 
állampolgára egyben polgára az Uniónak is, így jogosult a vá-
lasztásra. Az Európai Parlamentben 750 képviselő kap man-
dátumot. Magyarországnak jelenleg 21 képviselője van. 
 Az Európai Parlament – éppúgy, mint a nemzeti parlamen-
tek – bizottságokat hoznak létre, és ezekben tárgyalják az egyes 
felmerülő ügyeket. Feladatuk, hogy az Európai Tanáccsal kö-
zösen alkossák meg az összes országra érvényes szabályokat 
és törvényeket. Az Európai Parlament székhelye Strasbourg.

Az Európai Tanács

Az Európai Tanács az Unió legfőbb döntéshozó szerve, 
amely a tagállamok állam- és kormányfőiből áll. Általá-
ban stratégiai és elvi döntéseket szokott hozni, amelyekkel 
irányítják a parlament munkáját. Az egyes államokat kép-
viselő politikusok között a tanács ülésein születnek azok a 
kompromisszumok, amelyeket később más szervek dolgoz-
nak ki jogszabállyá.
 Az Európai Tanács mellett több olyan tanács is létezik, 
amelyben az egyes tagállamok szakminiszterei hoznak dön-
téseket. A szakminiszterek által kidolgozott döntések alapján 
születnek azok a jogszabályok, amelyeket a parlament tárgyal 
meg. Minden szakterületnek – mezőgazdaság, igazságügy, 
szociálpolitika és egészségügy ‒ saját tanácsa van.

Európai Bizottság

A brüsszeli székhelyű Európai Bizottság voltaképp az 
Unió kormánya. Legfontosabb feladata, hogy ellenőrizze, 
az egyes tagállamok betartják-e vállalt kötelezettségeiket. 
Másik fontos feladata, hogy jogalkotási javaslatokat dol-
gozzon ki, amelyeket a tanács, illetve a parlament elfogad-
va az uniós jog részévé tesz. Az Unió költségvetését is az 
Európai Bizottság hajtja végre, és osztja el a pénzt a meg-
határozott irányelvek és az elfogadott költségvetés szerint.
 A bizottság elnökét az európai parlamenti választások 
eredménye alapján a parlament választja meg. Ő ezután a 
tagállamok által delegált személyekből, az egyes államok 
kormányával egyetértésben jelöli ki a bizottság tagjait. Min-
den tagállam egy-egy biztost ajánl, akit a parlamenti meg-
hallgatás alapján választanak meg tisztségére, ötéves idő-
tartamra. Az Európai Bizottság a parlamentnek tartozik 
elszámolni a tevékenységével, amely akár le is válthatja a 
bizottságot. A biztosok egy-egy szakterületért felelősek.

Az Európai Bizottság épülete � Nézz utána, 
melyek az Európai Unió jelképei!

Az Európai Tanács épülete

 � Milyen történelmi folyamat során 
jött létre az Európai Unió?

 � Sorold fel az Európai Unió legfonto-
sabb intézményeit!

 � Hogyan biztosítják, hogy a közös 
szabályok megalkotásában min-
den tagország részt vegyen?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK  
ÉS FELADATOK
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A Szovjetunió megszűnt, és ezzel véget ért a hidegháború, a két szuperhatalom szembenállása. Az új hely-
zetben számos állam visszanyerte függetlenségét és új nemzetállamok is születtek. Ennek egyik sajnálatos 
következménye volt, hogy etnikai és vallási okokból fegyveres kon� iktusok robbantak ki Európában is.

19. A közelmúlt válsággócai és háborúi

Jugoszlávia felbomlása

A szocialista Jugoszlávia nem tartozott  a szovjet blokk or-
szágai közé, és gazdasági rendszere sem követt e a szovjet 
mintát, mégis válságba került a Szovjetunió felbomlásának 
időszakában. Jugoszláviában Szlovénia és Horvátország lé-
nyegesen gazdagabbnak számított  a többi tagállamnál, és a 
nyugati országok felé szerett ek volna kapcsolatokat építeni.
 A délszláv államban a szerb politikai vezetők határozták 
meg az ország politikáját, és ez a többi nemzetnek határo-
zott an nem tetszett . A nagy nemzetközi átalakulást Szlové-
nia és Horvátország is kihasználta, és 1991-ben kikiáltott ák 
a függetlenségüket. A szerb politikusok annak érdekében, 
hogy Jugoszlávia széthullását megakadályozzák, bevetet-
ték ellenük a hadsereget. Szlovénia csekély áldozatok árán 
ki tudott  válni a délszláv államból, Horvátország és Szerbia 
között  azonban hosszú és véres háború kezdődött .

A kevert etnikumú Bosznia-Hercegovina területén is vé-
res és kegyetlen háború robbant ki a terület birtoklásáért a 
katolikus horvátok, az ortodox szerbek és a muszlim bos-
nyákok között . A háború rendkívül durva etnikai tiszto-
gatásokkal járt együtt , különösen a bosnyák lakossággal 
szemben. ➊ 

 � Mikor jött létre Jugoszlávia?
 � Mi történt 1979-ben Afganisztán-

ban? Milyen következményei lettek 
ennek?

➊ A srebrenicai (szrebrenyica) 
mészárlás

A boszniai háború egyik legvéresebb 
eseménye a srebrenicai mészárlás volt. 
1995 júliusában Srebrenica környékén 
közel 8700 bosnyákot, elsősorban férfi -
akat végeztek ki. A tömeggyilkosságot 
szerb katonai alakulatok hajtották végre. 
Az eseményt a Hágai Nemzetközi Bíróság 
népirtásnak minősítette. A második vi-
lágháború óta ez volt a legkegyetlenebb 
mészárlás, amit egy népcsoport ellen kö-
vettek el Európában.
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Szarajevó

Belgrád

Szkopje
Podgorica

SZLOVÉNIA
HORVÁTORSZÁG

SZERBIA

MONTENEGRÓ

MACEDÓNIA

Pristina
KOSZOVÓ

BOSZNIA-
HERCEGOVINA

A
d r i a i - t e n g e r

MAGYARORSZÁG

ALBÁN
IA

ROMÁNIA
Vajdaság

Önálló államok az egykori Jugoszlávia területén

Koszovói szerbek célra tartják fegyvereiket a 
Pristinától mintegy 60 kilométerre délnyugatra 
fekvő Zupcében 1998. július 28-án

TORTENELEM_8__2016_szell.indd   86 7/1/16   2:23 PM



87

 1995-ben Horvátország győztesen fejezte be a hadműve-
leteket, miközben a boszniai harcok nemzetközi békekonfe-
renciával értek véget. A térségben azonban nem csillapodtak 
az indulatok, rövidesen feszültség keletkezett Koszovóban.  
A leginkább albánok lakta régióban fegyveres viszály kez-
dődött a szerbek és a muszlim albánok között. A nemzetközi 
közösség komoly erőfeszítéseket tett a vérontás megakadá-
lyozására, ennek ellenére Koszovóban is etnikai tisztogatás 
kezdődött.
 Az újabb véres eseményeknek 1999-ben a NATO beavat-
kozása vetett véget, amikor bombázni kezdték a szerb te-
rületeket. A légicsapások miatt Szerbia térdre kényszerült, 
és elfogadta a megváltoztathatatlan helyzetet: elismerte 
Jugoszlávia felbomlását és az új független államok létre-
jöttét. Koszovó helyzetét azonban máig nem sikerült meg-
nyugtatóan rendezni. 

 � Miért akartak önállóvá válni a Jugoszláviát alkotó tagállamok?
 � Milyen okok miatt zajlott az évekig tartó délszláv háború?

Háborúk a Perzsa-öböl térségében

Iránban 1979-ben iszlám forradalom zajlott le. A meggyen-
gült országot a szomszédos Irak diktátora, Szaddám Husze-
in megtámadta. A háború részben egyes olajmezők meg-
szerzéséért, másrészt az arab Irak és a perzsa Irán közötti 
vallási-etnikai konfliktus miatt tört ki. A kezdeti iraki sikere-
ket nyolc évig tartó állóháború követte. 1988-ban a fegyverel-
látási problémákkal küszködő, és a súlyos vérveszteségektől 
meggyengült iráni hadsereg elfogadta az ENSZ által sürge-
tett fegyverszünetet.

Jugoszlávia felbomlásának folyamata

1991. június 25. Szlovénia kikiáltja a függetlenségét, területéről kisebb harcok után kivonják a Jugo-
szláv Néphadsereg erőit.

1991. június 25. Horvátország kikiáltja a függetlenségét. Az ország területén élő szerb kisebbség eluta-
sítja a kiválást, a szembenállás etnikai kon�iktushoz, majd véres háborúhoz vezet.

1991. szeptember 8. Macedónia kikiáltja a függetlenségét.

1992. február 29. – március 1. 
Népszavazás Bosznia-Hercegovina függetlenségéről. Ennek következményeként 
területén polgárháború kezdődik, amelyben a szerbek, a horvátok és a bosnyákok 
harcolnak egymás ellen.

1995. november A daytoni békekonferencia lezárja a boszniai háborút.

1998. február 27. Koszovó elszakad Szerbiától. Az év végén etnikai tisztogatás kezdődik a területén.

1999. március Belgrád bombázása. Az ENSZ átveszi Koszovó igazgatását.

2006. május 21. Népszavazás Montenegró függetlenségéről.

2008. február 17. A koszovói parlament függetlenségi nyilatkozata.

 � Hasonlítsd össze Csehszlovákia ket-
téválását és Jugoszlávia felbomlását!  
Értékeld az eseményeket! 

 � Mi lehetett a célja a civilekkel szembeni 
erőszaknak?

A harcok által tönkretett mostari (mosztár) híd 
Bosznia-Hercegovinában. A magyar Csontváry 

Kosztka Tivadar a 20. század elején egy csodála-
tos festményen megörökítette ezt a hidat 

� Nézz utána a világhálón, kiknek a segítségé-
vel valósult meg a híd helyreállítása!
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 A háború lezárása után Irak 1990 augusztusa elején  
elfoglalta a szomszédos Kuvaitot. Kuvait nem tudta ma-
gát megvédeni, ezért a nemzetközi közösséghez fordult. 
Az ENSZ felhatalmazása alapján az Amerikai Egyesült 
Államok vezette koalíciós haderő, amelyben számos arab 
ország is részt vett, felszabadította Kuvaitot 1991. janu-
ár–február folyamán. Szaddám Huszein, Irak diktátora 
azonban a helyén maradt. Mivel Irak állítólagos vegyi fegy-
verkezése veszélyesnek tűnt, és az országban polgárhábo-
rús állapotok alakultak ki, az Amerikai Egyesült Államok 
hadserege 2003 márciusában lerohanta az országot. A dik-
tatúra megbukott, de a vallási és etnikai összecsapásoktól, 
illetve terrormerényletektől sújtott országban napjainkban 
sem működik hatékony kormányzat.

 � Mennyire voltak sikeresek Washington katonai akciói a térségben?

Afganisztán problémája

A harmadik legfontosabb válsággóccá Afganisztán vált.  
Miután a szovjet hadsereget kivonták az ország területéről, 
a különböző ellenálló fegyveres csoportok egymás ellen for-
dultak. Afganisztánban évekig tartó polgárháború kezdő-
dött, amelynek végén egy iszlám radikális kormányzat vet-
te át az irányítást. Az országban számos terrorszervezet 
alakított ki bázist, amelyek közül az Al-Kaida kiterjedt nem-
zetközi hálózattal rendelkezett.

2001. szeptember 11-én egy iszlámista terrorista csoport 
összehangolt merényletsorozatot hajtott végre az Amerikai 
Egyesült Államok ellen. A New York-i Világkereskedelmi 
Központ ikertornyaiba és az Amerikai Védelmi Minisztéri-
um épületébe gépeltérítők által vezetett utasszállító repü-
lőgépek csapódtak be. A merényletben közel 3000 ember 
vesztette életét. Az Amerikai Egyesült Államok a merénylet-
sorozatra a terrorizmus elleni háborúval válaszolt. Ennek 
első akciója Afganisztán megszállása volt. 

 � Végezz kutatómunkát! A világháló segítségével gyűjtsd össze  
az elmúlt másfél évtized legfontosabb afganisztáni történéseit! 
Hogyan kapcsolódott be Magyarország az eseményekbe?  

Amerikai katonák ledöntik Szaddám Huszein 
iraki diktátor szobrát Bagdadban 2003 áprilisá-
ban  � Keress hasonló példát a történelemből, 
amikor diktátor szobrát döntötték le!  
Mit jelképez ez az esemény?

Terrortámadás az Amerikai Egyesült Államok-
ban, 2001. szeptember 11-én � Nézz utána az 
interneten, milyen nagyobb terrortámadások 
voltak 2001 óta a világban! Miért vált a 21. szá-
zad egyik kihívásává a nemzetközi terrorizmus 
elleni harc?

 � Miért robbant ki a délszláv háború?
 � Hogyan és milyen megoldással zárult le a délszláv háború?
 � Miért lépett fel katonailag kétszer is az Amerikai Egyesült  

Államok Irakkal szemben?
 � Miért vált történelmi jelentőségű nappá 2001. szeptem- 

ber 11.?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
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Az egyes földrészek az ókorban is több szállal kötődtek egymáshoz. Már a Római Birodalom is összekap-
csolta Európát, Afrikát és Ázsiát. Az újkori földrajzi felfedezéseket követően új kereskedelmi utak váltak 
ismertté, és Amerika is bekapcsolódott a világkereskedelembe. Napjainkban a felgyorsult közlekedés és 
kommunikáció révén a világ legtávolabbi pontjai is szorosan egymáshoz kapcsolódhatnak.

20.  A globális világ sajátosságai, 
a globalizáció előnyei és hátrányai 

Mit jelent a globalizáció? 

A globalizáció kifejezés a globus (földgömb) latin szóból 
ered, és szó szerint világméretűvé válást jelent. Főleg azo-
kat a jelenségeket, folyamatokat foglalja magában, amelyek 
az egész Földre kiterjednek. Mindehhez fejlett  informa-
tikai, kommunikációs és közlekedési rendszerekre van 
szükség, ezért a globalizáció legfontosabb hajtóereje a tudo-
mányos-technikai forradalom kibontakozása, az informá-
ciós társadalmak létrejött e volt. 
 A globalizáció gazdasági hatása, hogy ma már nincse-
nek egymástól elszigetelt gazdasági egységek a világban. 
Ugyanazokkal a vállalatokkal és ugyanazokkal a márkane-
vekkel a világ szinte minden pontján találkozhatunk.

Ennek elsősorban az az oka, hogy a termékek szállítása 
rendkívül olcsó és biztonságos. A hajózás, a repülés és a 
vasút segítségével olyan tömegű áru szállítása vált lehető-
vé, amely korábban elképzelhetetlennek számított . ➊ Ezért 
egy sikeres terméket az előállítás helyétől akár több ezer 
kilométerrel távolabb, a világ bármely pontján értékesíteni 
lehet. A globális világban a környezetszennyező anyagok 
szállítása is olcsóbbá vált. A szegényebb országoknak min-
den pénzre szükségük van, ezért sokszor nem tudják meg-
akadályozni, hogy a gazdagabb országok fi zetség ellenében 
hulladéklerakónak használják őket. A környezetszennyező 
technológiák azonban tönkretehetik a felszín alatt i vize-
ket, a termőföldet, és ezzel a helyi lakosság életfeltételeit 
ronthatják.

A másik oka a globalizáció folyamatának az egész vilá-
got behálózó bankrendszer. Ma a banki átutalások segít-
ségével bárki a hazájától távol is intézheti vásárlásait és a 
vállalkozásokkal kapcsolatos pénzügyeket. A globális gaz-
dasági egységet erősíti a telefonok, számítógépek és a világ-
háló fejlődésével elindult kommunikációs forradalom is. 

 � Sorolj fel néhány kereskedelmi utat, 
amelyet az ókorban használtak!

 � Miért Európa volt sokáig a világke-
reskedelem központja?

 � Sorolj fel példákat arra, mi kapcsol-
ta össze a történelem során Európa 
egyes államait!

➊ A világkereskedelem 
napjainkban

Hosszú évszázadokon át egy kereskedő 
soha nem lehetett biztos abban, hogy ha-
jója akár egy közeli kikötőből is visszatér. 
Elsüllyedhetett egy viharban, vagy megtá-
madhatták a kalózok. Ma a műholdas irá-
nyítás korában a viharokat is előre lehet je-
lezni, és bár kalózok még mindig akadnak, 
a modern telekommunikáció miatt sokkal 
hamarabb fel tudnak ellenük lépni.
Az áru megvásárlásához egy kereske-
dőnek korábban hatalmas mennyiségű 
pénzt kellett magával vinnie. Ma már erre 
semmi szükség. A telefon vagy az internet 
lehetővé teszi, hogy egy gyár megrende-
léseket fogadjon a világ bármely pontjá-
ról, és azonnal megkezdhesse a szükséges 
termékek előállítását és szállítását.

Ruhagyár Bangladesben � Mi lehet az oka, 
hogy számos világmárka a szegényebb 

országokba telepíti a gyárait?
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Nemcsak a magánemberek érintkezése vált sokkal egyszerűb-
bé és gyorsabbá, hanem az üzleti élet is gyorsabban tud re-
agálni az eseményekre, történjenek azok bárhol is a világon.

A globális nagyvállalatok olyan mennyiségű pénzt hal-
moznak fel, amely akár egy-egy állam éves költségvetésével 
is vetekszik. Ennek megfelelően hatalmas pénzeket költ-
hetnek a kutatás-fejlesztésre, amivel a termékfejlesztés is 
felgyorsul. A globális piacon jelentkező verseny miatt az 
egyes termékek ára nagyon gyorsan csökken. Ezért viszony-
lag hamar elérhetővé válik az emberek többsége számára. 
Ezt a folyamatot jól megfigyelhetjük a számítógépek, mobil-
telefonok piacán.

 � Mit jelent a globalizáció? Miért írja le ez a kifejezés a modern ko-
runkban zajló folyamatokat?

 � Mondj példákat arra, hogyan változtatja meg az emberi kommu-
nikációt az internet!

 � Mondj néhány példát arra, mely formában jelentkezik a globali-
záció a saját környezetedben!

 � Hogyan hat a piaci verseny az egyes termékek árára?

Sikerek és kudarcok a globalizáció korában

A globalizáció révén vannak olyan korábban elmaradott 
térségek, amelyek ma már gyors fejlődést mutatnak. 
A legjobb példa erre a délkelet-ázsiai „kis tigrisek”, illet-
ve az 1990-es évek után Kína. Ezek az államok kezdetben 
csak európai és amerikai cégek számára állítottak elő alkat-
részeket. Később már önálló termékeikkel jelentek meg 
a világpiacon, és sokszor már fejlettebb technológiával 
rendelkeztek, mint nyugati versenytársaik. A jövedelmek 
emelkedésével saját polgáraik is vásárlókká váltak, és a 
hazai piac további lehetőségeket adott a fejlődésre.

0 20 40 60 80 100

1990-ben a világ lakosságának 20 százaléka

 rendelkezett a világ GDP-jének 83 százalékával,

használta fel az energia 70 százalékát,

fogyasztotta el az élelmiszer 60 százalékát.

A megtermelt javak elosztása a világban (1990) 
� Fordítsd meg az adatokat! Mivel rendelke-
zett a világ 80 százaléka? Vonj le az adatokból 
következtetéseket!

Globalizációellenes tüntetés. 
Különösen a vezető hatalmak  

csúcstalálkozói idején rendeznek ilyen 
 tömegmegmozdulásokat

� Nézzünk utána az interneten, milyen  
jelszavai vannak az ilyen jellegű akcióknak! 

Miért utasítják el a globalizációt?
Mire utal a „Stop G20” felirat?
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A globalizáció során megfigyelhető, hogy a jövede-
lemkülönbségek inkább nőnek a gazdag és a szegény 
országok között. A multinacionális cégek azokat a tevé-
kenységeket, amelyek képzett munkaerőt igényelnek, mint 
például a tervezés, fejlesztés, európai és amerikai központ-
jaikban tartják, és csak azokat a tevékenységeket helye-
zik szegényebb országokba, amelyekhez nem kell képzett 
munkaerő. A kevésbé képzett munkaerőnek a bére is ala-
csonyabb. Ezzel azonban a jövedelem nagyobb része to-
vábbra is a fejlett központokban marad. 

A globális versenyben azok a térségek és országok tud-
nak sikeresek lenni, ahol a munkaerő egyre magasabb 
színvonalú tudással és képességekkel rendelkezik.

 � Lapozz vissza a 29. oldalra! Mely államok tartoznak a délke-
let-ázsiai kis tigrisekhez?

 � Mikor tud egy országban a hazai piac növekedni?
 � Vitassátok meg, mit tehet egy ember vagy egy közösség a kör-

nyezetszennyezés ellen!

 � Keressetek ok-okozati összefüggéseket a felsorolt változások 
között!

A déli félteke nyomora

A gépesítés és az egyre fejlettebb technológiák alkal-
mazása miatt a mezőgazdasági termékek világpiaci ára 
folyamatosan csökken. Ez a csökkenés azonban nem je-
lenti azt, hogy az éhínség megszűnne a világon. A mező-
gazdaság egyre kevesebb embernek ad munkát. Az árak 
csökkenése miatt egyes gazdálkodók csak akkor tudnak 

➋ Éhínség a világ országaiban

Ma a világon 950 millió ember nem 
jut megfelelő táplálékhoz, így naponta 
24 ezer ember hal éhen. A kutatások sze-
rint napi két dollárból, vagy annál keve-
sebből több mint egymilliárd embernek 
kell megélnie. Világszerte 300 millió gye-
rek nem kapja meg a fejlődéséhez szüksé-
ges táplálékot. Évente 11 millió kisgyerek 
hal meg éhínség vagy alultápláltság kö-
vetkeztében.
A Szaharától délre eső államokban több 
mint 20 millió ember éhezik tartósan. Af-
rika egyes országaiban az éhezők aránya 
meghaladja a 35 százalékot. Az Egész-
ségügyi Világszervezet becslései szerint 
az afrikai lakosság fele nem jut egészsé-
ges ivóvízhez. A helyzet különösen a fal-
vakban megoldatlan. A szennyezett víz 
pedig súlyos betegségeket terjeszthet.
Az ország lakosságához mérten a legtöbb 
éhező – 230 millió ember – Indiában él.

 � Szerinted mire elég napi két dollár 
értékű élelmiszer? Tervezz meg egy 
heti étkezést úgy, hogy naponta két 
dollárnyi összeget kell beosztanod!

Ételadagjukra váró gyerekek Afganisztánban

A GLOBALIZÁCIÓ HATÁSAI
✦ a világgazdaság kiszélesedése

✦ a különböző területek közötti gazdasági kapcsolatok kiszélesedése

✦ a termékek eljuttatása távoli piacokra

✦ hatalmas tőke felhalmozódása a multinacionális cégeknél

✦ gyors technológiai fejlődés és termékfejlesztés

✦ a jövedelem nagyobb része a fejlett gazdasági központokban ma-
rad

✦ erős gazdasági verseny

✦ egyre olcsóbbá váló termékek

✦ a kisebb vállalatok lemaradnak a versenyben, és kiszorulnak a 
piacról

✦ egy-egy ország helyi gazdaságának leépülése

✦ a szegényebb országok gazdasági kiszolgáltatottsága

✦ a jövedelemkülönbségek növekedése a gazdag  
és a szegény országok között
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a piacon maradni, ha növelik a megművelt földterületet.  
Ez csak mások kiszorításával lehetséges, ezért sokan el-
vesztették a megélhetésüket.
 Amíg a fejlettebb országokban alig nő, esetleg csökken 
a népesség, addig a fejletlenebb régiókban dinamikusan 
emelkedik a lakosság száma. A legerőteljesebb növekedés 
Afrikában figyelhető meg. A világ élelemtermelése nem tud 
lépést tartani a túlnépesedéssel. A szegény országokban ‒ 
elsősorban Afrika országaiban ‒ az éhezés mindennapos és 
tömeges jelenség maradt. ➋ A legszegényebb országok rá-
adásul semmilyen szociális ellátást nem tudnak biztosíta-
ni, ez katonai konfliktusokat, helyi háborúkat vált ki, ami 
fokozza a népesség vándorlását, vagyis a migrációt. Afrika 
lakosságát a szegénység és az alacsony színvonalú orvosi 
ellátás miatt számos fertőző betegség is sújtja. ➌
 A globális problémák megoldása csak globális szinten, 
azaz az államok közötti együttműködés révén oldható meg.

 � Hogyan hat a globalizáció a szegény és gazdag országok fejlő-
désére?

 � Vitassátok meg, mi ebben az ember egyéni felelőssége!

➌ Fertőző betegségek a fejlődő 
országokban

A fejlődő országokban a halálozás közel 
egyharmadát ma is a fertőző betegségek 
okozzák. Ezek közé tartozik a malária, a 
pestis, a sárgaláz és a kolera. Az ebola 
nevű vírusos megbetegedés először 
1976-ban okozott járványt Afrika orszá-
gaiban. Tünetei közé tartozik a hirtelen 
láz, a hasmenés, bizonyos esetekben a 
belső vérzés. A betegség hatására fennáll 
az elvérzés veszélye. Az első járványok-
ban a fertőzöttek 90 százaléka elhunyt, 
de a halálozás aránya ma is meghaladja 
a 60 százalékot.

 � Mutasd be a globalizáció előnyeit és hátrányait!
 � Hogyan hat a globalizáció az egyes nemzetgazdaságokra?
 � Melyek korunk globális problémái?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

35% felett
20–35%
10–20%
5–10%
5%-nál kevesebb
nincs hiteles adat

Az éhezők aránya

Az éhezők aránya a világ országaiban � Melyek a Föld leggazdagabb és melyek a legszegényebb országai? Figyeld meg a 
térképet! Miért beszélhetünk Észak és Dél ellentétéről?

Védőoltás egy arab országban  � Figyeld meg, 
milyen körülmények között zajlik a védőoltás 
beadása!
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➊ Az alábbi feladatokat páros munkában végezzé-
tek el! 

  Gyűjtsetek minél több eseményt, személyt és fo-
galmat a hidegháború korszakához!

 Egyenként indokoljátok meg, hogy miként kap-
csolódnak a hidegháborúhoz!

 Fogalmazzátok meg válaszaitokat néhány mon-
datban az alábbi kérdésekre!

 �   Milyen külső és belső tényezők okozták a szo-
cialista rendszerek összeomlását?

 �   Milyen különbségek és hasonlóságok voltak 
az egyes országok között?

 �   Milyen tényezők okozták a Szovjetunió fel-
bomlását? Hogyan lehet értékelni Gorbacsov 
tevékenységét?

 
➋ Foglaljátok össze csoportmunkában az alábbi 

történelmi események jelentőségét!

 – a prágai tavasz
 – a Szolidaritás tevékenysége Lengyelországban
 – a vasfüggöny megnyitása Magyarországon
 – a berlini fal lebontása
 – forradalom Romániában

➌ Tegyétek időrendbe az eseményeket! Helyezzé-
tek el őket egy időszalagon!

 Brezsnyev halála • a Szovjetunió megszűnése • 
Gorbacsov pártfőtitkár reformjai • nemzetiségi 
problémák (balti államok, Kaukázus térsége, kö-
zép-ázsiai államok) • puccs kísérlet Gorbacsov el-
len • szovjet bevonulás Afga nisztánba • a Salt–1. 
megállapodás

➍ Tegyétek időrendbe az európai integráció tör-
ténetének eseményeit! Magyarázzátok meg az 
egyes események jelentőségét!

 Európai Szén- és Acélközösség • Európai Gazda-
sági Közösség • a NATO megalapítása • az Európai 
Unió létrejötte • a schengeni egyezmény életbe 
lépése • Magyarország csatlakozása az Európai 
Unióhoz

 Melyek az Európai Unió legfontosabb szerveze-
tei? Ábrázold rajzban az egymáshoz való (alá-, 
fölé- vagy mellérendeltségi) viszonyukat!

➎ Dolgozzatok csoportban!

 Vezessétek végig Jugoszlávia felbomlásának a 
folyamatát! Mettől meddig tartott a délszláv há-
ború? Milyen kisebb országokra szakadt szét a 
korábbi jugoszláv állam? Használjatok térképet!

 Milyen kon�iktusok voltak Irak körül?
 Afganisztán a világ egyik legrégebbi háborús  

országa. Adjatok rövid történeti ismertetést az 
ország problémáiról, kon�iktusairól!

➏ Dolgozzatok csoportban!

 Vitassátok meg, mit jelent a globalizáció fogal-
ma! Mondjatok rá példákat is!

 Mutassátok be a gazdag és a szegény országok 
közötti ellentétek okait!

 Melyek azok a problémák, amelyekkel a szegény 
országok egyedül nem tudnak megbirkózni?

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiterjedése
� ÖSSZEFOGLALÁS

93

TORTENELEM_8__2016_szell.indd   93 7/1/16   2:24 PM



94

IV. fejezet
A Kádár-korszak
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AZ 1956OS FORRADALMAT ÉS SZABADSÁGHARCOT leverő szovjet hadsereg Kádár Jánost jut-
tatta hatalomra. Ő lett az újjászervezett kommunista párt, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára és a 
kormány feje is. Mivel több mint harminc évig volt hatalmon, személye egy korszak jelképe is lett. Kádár 
János hatalmának első néhány évét véres megtorlás jellemezte. A forradalom résztvevői közül sokakat vé-
geztek ki, és vetettek börtönbe.
Az 1960-as évektől fokozatosan enyhült az elnyomás, és a többi kommunista országhoz képest egy élhetőbb 
rendszer alakult ki. Ezzel együtt a kommunista párt hatalmát nem lehetett megkérdőjelezni. A demokratikus 
változások igénye a társadalomban végig jelen volt. Részben ez, részben a nemzetközi politikai helyzet vál-
tozása vezetett a rendszerváltoztatáshoz 1989-ben.

 Ebből a fejezetből megtudhatod,

 � hogyan szilárdította meg Kádár János a hatalmát.
 � mi történt Nagy Imrével a forradalom leverése után.
 � melyek voltak a rendszer bukásának előjelei.
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21.  Az 1956 utáni kádári diktatúra, 
a megtorlás időszaka

A forradalom utóvédharcai

1956. november 4. után az ország számos pontján a fegyve-
res felkelők még napokig tartott ák az állásaikat. A fegyveres 
ellenállás leverése után a helyi forradalmi szervek, a mun-
kástanácsok és a nemzeti bizott ságok továbbra is ellenáll-
tak. A munkások szervezetei ragaszkodtak demokratikus 
követeléseikhez, a többpártrendszerhez, a szovjet csapatok 
kivonulásához, nem ismerték el Kádár János kormányát és 
a szovjet megszállást. 

Az új rendszer képviselői kezdetben megpróbálták poli-
tikai eszközökkel felszámolni a nemzet ellenállását, de de-
cember elején a hatalom úgy döntött , hogy ismét a fegyve-
rekhez nyúl. Salgótarjánban a nemzeti bizott ság vezetőinek 
kiszabadítását követelő fegyvertelen tüntetőkbe belelőtt ek 
a megszállók és a karhatalmisták. ➊ December 9-én a kor-
mány fegyveres alakulatai szovjet segítséggel megrohamoz-
ták a Nagy-budapesti Központi Munkástanács épületét, 
kétszáz személyt letartóztatt ak, és a szervezetet rendeletileg 
feloszlatt ák.

 � Mi tette lehetővé az új kormányzat erőszakos fellépését?

➊  A Munkástanács válasza 
a sortűzre

„[december] 8-ára összehívtuk az Orszá-
gos Munkástanács küldöttértekezletét. ... 
dél körül jött egy ... telefon: Salgótarján-
ban lövik a munkásokat, ötvennél több 
halott! ... egyhangúlag elfogadtuk a javas-
latot: 48 órás sztrájk! ... Tulajdonképpen a 
11–12-i sztrájk és felhívás volt az utolsó 
szavunk. Nem volt már mit mondanunk 
Kádáréknak, akik tárgyalás helyett belénk 
lövetnek. Tudod, én úgy érzem, hogy a 
Nagy-budapesti Központi Munkástanács 
mint egy pecsét hitelesítette az egész for-
radalmat: hogy ez nem huligánok, hanem 
a munkások felkelése volt.” 

(A Nagy-budapesti Központi 
Munkástanács elnökének, Rácz Sándornak 

a visszaemlékezéséből)

 � Hogyan reagáltak a munkástanács 
küldöttei a salgótarjáni eseményekre?

 � Miért érezte fontosnak Rácz Sándor a 
Nagy-budapesti Munkástanács mű-
ködését?

A nők tüntetése 1956. december 4-én. 
Békés, gyászoló nők százai vonultak a Hősök 

tere felé, hogy kezükben egy szál virággal 
tiltakozzanak a szovjetek bevonulása ellen. 

� Mit fejez ki a résztvevők arca? 
Mi történt egy hónappal korábban?

Kádár János a forradalom első napjaiban még Nagy Imre mellett állt, és kormányának is tagja volt. 
Október 28-a után azonban, amikor már látszott, hogy a kommunista párt el fogja veszíteni kizárólagos 
vezető szerepét, eltávolodott a törvényes miniszterelnöktől. Kádár Moszkvába távozott, ahol megszü-
letett a döntés: a Szovjetunió katonai erővel leveri a forradalmat, és Kádár János vezetésével új kor-
mányt hoznak létre.

 � Sorold fel, milyen okok vezettek a 
forradalomhoz!

 � Milyen szerepet játszott Nagy Imre 
a forradalmi eseményekben?
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Vidéken is sok helyen véres összetűzések voltak, békés 
tüntetőkre zúdult gyilkos sortűz. Tatabányán, Egerben, 
Miskolcon, Gyomán, Gyulán, Zalaegerszegen és Hódme-
zővásárhelyen is sortűzzel oszlatt ák fel a tüntető töme-
geket. A karhatalmi alakulatok Csepelen, január 11-én 
követt ék el utolsó erőszakos fellépésüket. ➋
 A sortüzeknek az volt a célja, hogy megfélemlítsék az em-
bereket. A társadalom számára a kegyetlen beavatkozás 
egyértelművé tett e, hogy a szovjetek által hatalomra segí-
tett  rendszer akár vérontás árán is a helyén marad. 1957 
első hónapjaiban megteltek a börtönök és az internálótábo-
rok is. Kevesen mertek ett ől kezdve az új hatalommal szem-
beszállni. 

 � Vitassátok meg, milyen hatása lehetett az erőszakos eszközök al-
kalmazásának a fegyvertelen tüntetőkkel szemben!

A pártállam újjászervezése

A Magyar Szocialista Munkáspárt az 1956-ban történ-
teket ellenforradalomnak minősített e. Ezen alapult – és 
Kádár haláláig ragaszkodott  is hozzá – rendszerének legi-
timációja. Akik ezt megkérdőjelezték, azokat a rendszer 
ellenségének tekintett ék.  

A pártvezetés egyik csoportja, a „keményvonalasok” 
vissza akartak térni az 1956 előtt i, kemény terroron ala-
puló uralomhoz. Ezek a zömében belügyi és katonai veze-
tők irányított ák a rendőrség újjászervezését, Kádár rájuk 
számíthatott  a társadalom elleni fegyveres fellépés során. 
A másik csoport azokból a kommunistákból állt, akik 
megjárták a Rákosi-korszak börtöneit, ezért kifejezett en 
károsnak tartott ák az erőszakos fellépést a társadalom 
ellen. A kommunista párt kizárólagos uralmát kívánták 
ők is, de att ól tartott ak, hogy a túlzott  terror ismét fel-
kelésekhez, forradalmakhoz vezet, ezért megegyezésre 
törekedtek.

Abban azonban nem volt lényeges vita a párton belül, 
hogy a forradalmat megtorlásnak kell követnie. 

A diktatúra megszilárdításában nagyon fontos lépés 
volt egy fegyveres testület létrehozása. 1957 januárjában 
a kormány új karhatalmi alakulat felállításáról döntött . 
Megszületett  a munkásőrség. A munkásőrség olyan kom-
munistákból állt, akik a véres megtorlást is támogatt ák.

 � Vitassátok meg, miért volt fontos Kádár János számára az esemé-
nyek ellenforradalommá minősítése!

➋  A csepeli munkások ellenállása

1957. január 11-én a csepeli vas- és fém-
gyár munkásai a kormány által kiküldött 
biztost ki akarták rakni a gyárkapun kí-
vülre, mire a kormánybiztos karhatalmis-
ták segítségét kérte. A munkások a kikül-
dött karhatalmistákat lefegyverezték, és 
bezárták egy üres csarnokba. A teherau-
tókkal kiérkező erősítés géppuskatűz alá 
vette a gyárat. Több halott és két tucat 
sebesült volt az összecsapás mérlege.

 � Mi váltotta ki kon� iktust? Hogyan 
törték le az ellenállást?

A munkásőrség jelvénye

Munkásőrök � Miért volt szükség egy pártirá-
nyítás alatt álló, fegyveres alakulatra? 
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Megtorlások és a hatalom megszilárdítása 
a forradalom után

Az 1957 és 1963 közötti időszakban a megtorlás elsősor-
ban az ismét felállított népbíróságok segítségével történt. 
A bíróságok ítéletei alapján '56 miatt 225 embert végeztek 
ki, és több mint 26 ezer embert börtönbüntetésre ítéltek. ➌  
Közel 200 ezer ember Nyugatra menekült, jórészt a semle-
ges Ausztria felé, és a legtöbbjük soha nem tért vissza. 

Nagy Imre – a szovjet támadást követően – a családjával 
és munkatársaival együtt a jugoszláv követségre menekült. 
Ő volt az ország törvényes miniszterelnöke, és nem volt 
hajlandó lemondani. Továbbra is a magyar nép jogos for-
radalmának tekintette az októberi eseményeket. A magyar 
forradalom és a szovjet beavatkozással szembeni ellenállás 
jelképévé vált. Erőszakkal Romániába szállították, és soká-
ig ott tartották fogva elvbarátaival és családtagjaival együtt. 
Attól ugyan nem kellett tartani, hogy bármilyen szervezke-
désbe kezd, de Kádár számára a puszta létezése is kocká-
zatot jelentett. A külföldi kommunista pártok vezetői közül 
is többen szorgalmazták, hogy egy büntetőperben ítéljék el 
Nagy Imrét, elrettentő példaként mindenki számára, hogy 
nem lehet büntetlenül eltérni a Moszkva által kijelölt úttól. 
Mindezen okok miatt Nagy Imrét 1958-ban bíróság elé állí-
tották, halálra ítélték és kivégezték. ➍
 Eközben minden munkahelyen megalakították a párt 
helyi szerveit, és az MSZMP ifjúsági szervezeteként a 
Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) szervezeteit. 
 Az új hatalom bizalmatlan volt a honvédséggel szemben 
is. Az átmeneti időszakban különböző, a párt által felügyelt 
bizottságok elé állították a honvédség tisztjeit, ahol a forra-
dalom alatti magatartásukról kellett számot adniuk. A tisz-
tikar jelentős részét elbocsátották. Hasonló jellegű politikai 
üldözés, bár kevésbé szervezett formában, az élet számos 
területén történt. A társadalmat ezzel fokról fokra ismét a 
kommunista párt ellenőrzése alá helyezték.

➍  Nagy Imre és társainak kivégzése

Nagy Imre és társai 1957. április közepétől egy budapesti börtönben 
várták a sorsukat, a pert 1958 júniusában folytatták le. Nagy Imre nem 
kért kegyelmet, a kivégzést az ítéletet követő napon, 1958. június 
16-án hajtották végre. Jellemző a korszakra, hogy temetés helyett a 
volt miniszterelnököt a börtön udvarán földelték el, Borbíró Piroska 
álnéven anyakönyvezve. Később a Rákoskeresztúri új köztemetőben 
jeltelen sírba tették, ahonnan csak az 1989-es ünnepélyes újrateme-
tés előtt emelték ki földi maradványait. Nagy Imre újratemetése a Ká-
dár-korszak végét jelentette.

 � Mit gondolsz, miért akarták elrejteni az emberek elől Nagy Imre 
sírját?

➌  A forradalmi cselekmények 
miatt elítéltek száma

Az elítéltek pontos számát azért nehéz 
megállapítani, mert sokszor köztörvényes 
bűncselekménnyel vádoltak olyan sze-
mélyeket, akiket valójában politikai okból 
állítottak bíróság elé.

 � Vitassátok meg, milyen célt szolgál-
hatott ez az eljárás!

Nagy Imre a bíróság előtt � Értékeld Nagy Imre 
forradalom után tanúsított magatartását!

Kádár János élvezte a szovjet pártfőtitkár, Hrus-
csov bizalmát és támogatását. � Miért volt 
fontos Kádárnak Hruscsov támogatása? 
Miért állt Hruscsov Kádár mögé 1956-ban?
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 � Hogyan tudták a helyi párt- és KISZ-szervezetek ellenőrizni a tag-
jaikat?

 � Miért tartotta fontosnak a pártvezetés a hadsereg tisztikarának 
lecserélését?

1957. május 1. Kádár János beszédet mond a 
Hősök terén � Ezt az eseményt a Kádár-rend-
szer győzelmeként értékelték. Vitassátok meg, 
miért gondolhatták így!

Van, amikor a történelmi események értékelése közvetlen politikai célokat szolgál.
„Azt mondtuk Kádár elvtársnak, ha a magyarországi felkelést ellenforradalomnak értékeli, az MSZMP 
szabad kezet ad magának a pártnak abban a harcban, amelyet az országban az ellenforradalom valamennyi 
maradványa kiirtásáért folytat.”
(A Kádár mellé rendelt szovjet illetékesnek, Bajkovnak a távirata Moszkvába, 1956. december 1.)

„Az októberi események előkészítésében és kirobbantásában alapvető tényező volt a Horthy-fasiszta és a 
magyar kapitalista-földesúri ellenforradalom, amelynek jelentős erői működtek illegalitásban idehaza, fő 
erői pedig Nyugat-Németországban gyülekeztek és szervezkedtek.”
(A Magyar Szocialista Munkáspárt 1956. decemberi határozata)

„Egy elenyésző számú kisebbség kivételével 1956 októbere mindenki számára, aki azt Magyarországon átél-
te, egy felemelő, szívet melengető élmény volt. A nemzet ekkor talált magára, visszanyerte önbecsülését, vizs-
gát tett  magyarságból és demokráciából. Ötvenhatban Európa és az egész világ Magyarországra fi gyelt. (…) 
Mert 1956-os forradalmunk ‒ joggal ‒, az 1945 utáni világtörténelem egyik legkiemelkedőbb, legnagyszerűbb 
eseménye volt, amelyre nemcsak mi, de a későbbi magyar generációk is büszkén fognak visszatekinteni!”
(Gosztonyi Péter, történész)

 � Milyen összefüggés � gyelhető meg a moszkvai utasítások és az MSZMP határozata között?
 � Miért volt fontos a Kádár-rendszer számára, hogy az 1956-os forradalmat és szabadságharcot ellenforradalom-

nak minősítse?

ELTÉRŐ NÉZŐPONTOK

 � Kik és milyen módon próbáltak szembeszállni a forradalmat 
eltipró hatalommal?

 � Milyen eszközökkel törték meg az ország ellenállását?
 � Kik voltak a Kádár-rendszer támogatói és támaszai?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
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22. A Kádár-rendszer megszilárdulása

Kiegyezésre törekvés a társadalommal

A hatalom továbbra is fontosnak tartott a a vidéki magán-
gazdálkodás teljes felszámolását. 1956-os forradalom nap-
jaiban a téeszek sora szűnt meg, és az emberek visszavett ék 
földjeiket az államtól. 1958 és 1961 között  azonban – helyen-
ként fenyegetést és erőszakot is alkalmazva – szinte min-
denkit a mezőgazdasági szövetkezetekbe tereltek. 

Kádár János a hatvanas évek elejétől enyhített  a politi-
kai elnyomáson. Jelszava, „aki nincs ellenünk, az velünk 
van”, jól kifejezte ennek lényegét. Aki hajlandó volt lemon-
dani a kritikáról, és elfogadta Kádárt és politikáját, azt 
békén hagyták. A rendszer eltűrte, hogy az emberek saját 
boldogulásukkal foglalkozzanak, ha cserébe nem támad-
ták a fennálló hatalmat, és nem foglalkoztak annak erede-
tével.

Kádár a forradalomból azt a tanulságot is levonta, hogy 
a szocialista rendszer elfogadott ságát az emberek anyagi 
helyzetének javításával biztosíthatja. Az 1960-as években 
elmúlt a közvetlen háborús összecsapástól való félelem. 
A katonai kiadásokat és a hadiiparra fordított  összegeket 
csökkenteni lehetett . Helyett e a párt úgynevezett  „élet-
színvonal-politikát” hirdetett  meg. Az életszínvonal 
folyamatos emelése kiemelt jelentőségű gazdaságpolitikai 
céllá vált. Például biztosítani akarták, hogy az alapvető 
élelmiszerekhez olcsón és folyamatosan hozzá lehessen 
jutni. A rendszer megújulását a külsőségek megváltoztatá-
sával is ki akarták fejezni. ➊

A véres megtorlás lezárultával Kádár János kiépítette azt a hatalmi rendszert, amelynek lényeges elemei 
harminc éven keresztül nem változtak. A társadalom beletörődött a szovjet megszállás és a pártállam 
adta keretekbe. Mivel más választása nem volt, elfogadta azt a rendszert, amelyben a politikai jogairól le 
kellett mondania, cserébe a diktatúra keretein belül viszonylag elfogadható színvonalon élhetett.

 � Sorold fel a piacgazdaság és a terv-
gazdaság működése közötti kü-
lönbségeket!

 � Milyen hatalmi szervekre támasz-
kodhatott az új rendszer?

 � Milyen külső támaszai voltak?

A Kádár-címer � Hogyan keverednek a nemzeti 
és munkásmozgalmi jelképek?

Termelőszövetkezeti község lett Mérges. 
A község 63 családja megalakította 
a Búzakalász téeszt 1959-ben � Mennyiben 
volt más a szövetkezetek szervezése, 
mint a Rákosi-korszakban?

➊ Változások a külsőségekben

A forradalom idején használt Kossuth-címert a pártállam nem vállalta, 
viszont nem állították vissza a gyűlölt szovjet mintájú címert sem. 
A Kádár-rendszer megtervezte a saját címerét. Március 15. nem lett 
nemzeti ünnep, viszont a diákok tanítási szünetet kaptak. Sztálin le-
döntött szobrát sem állították helyre. A személyi kultusz jeleit vissza-
fogták, a párt kongresszusain nem a vezetők, hanem Marx, Engels és 
Lenin képeit függesztették ki.
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Problémák a szocialista gazdaság működésében

A rendszer megszilárdult, a magyar társadalom a viszony-
lagos jólétért cserébe lemondott politikai követeléseiről. 
 A téeszesítés azonban nem hozta meg a várt eredménye-
ket. A látszólag független, valójában az állam által irá-
nyított gazdálkodás nem volt képes elegendő élelmiszert 
termelni. A hatvanas évek végén még annak a veszélye is 
felmerült, hogy húsz évvel a világháború befejezése után 
komoly ellátási nehézségek lesznek.
 A hatvanas évek elején a termelésben a mennyiségi szem-
lélet, a központosított gazdaságirányítás és merev tervgaz-
dálkodás uralkodott. Az ipari termelés nőtt, de a termékek 
minősége és mennyisége szinte soha nem volt megfelelő.  
Miközben a nyugati államok ipara nagyon sok pénzt költött 
technikai fejlesztésre, ez a szocialista országokban elmaradt. 
Az ipari termelés növekedését a téeszesítés miatt a városok-
ba költöző vidékiek egyre nagyobb száma, nem pedig a ha-
tékonyság növekedése okozta. 
 A hazai ipar elsősorban a szocialista országok piacain 
adta el termékeit, amelyekhez gyakran nyugatról beszer-
zett alkatrészekre volt szükség. A lemaradás a Nyugathoz 
képest folyamatosan nőtt. Mivel a szocialista gazdaság nem 
volt hatékony, az energiatermelés és az alapanyagok előállí-
tása hatalmas összegeket emésztett fel.

 � Miért volt fontos a pártvezetés számára az életszínvonal folya-
matos emelése?

Műszaki cikkek � Mely cikkek 
adják a választékot? Miért 
volt fontos a korábbi idő-
szakhoz viszonyítva érezhető 
árubőség biztosítása?

Kádár János 1962-ben � Milyen tanulságokat 
vont le az 1956-os forradalomból?
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Az új gazdasági mechanizmus

A gazdasági hatékonyság javítása érdekében 1968-tól szé-
les körű reformokat vezettek be új gazdasági mechanizmus 
néven. ➋ Csökkentették a központi tervezés szerepét, és na-
gyobb önállóságot adtak a vállalatoknak. A hatóságilag 
rögzített árak mellett egyes termékek ára már változhatott 
aszerint, hogy milyen volt a minőségük és a kereslet irántuk. 
A vállalatok lehetőséget kaptak a munkabérek szabadabb 
alakítására is a minőség és teljesítmény fokozása érdekében. 
 Az iparban azzal kísérleteztek, hogy a vállalati terven 
felül előállított termékeket a vállalat viszonylag szabadon 
értékesíthette. Az így keletkezett bevételből pedig önálló-
an gazdálkodhatott, csakhogy a terven felül előállított ter-
mékek árát továbbra is központilag szabályozta az állam.  
Ennek következtében soha nem állt rendelkezésre elegen-
dő pénz ahhoz, hogy az adott vállalat valóban önálló gaz-
dálkodást folytasson, például kifejlesszen új termékeket.

 � Lapozz vissza a 27. oldalra! Mi alakítja az árakat a szabadpiacon? 
Mi határozza meg az árakat a tervutasításos gazdaságokban?

 � Vitassátok meg, mi történhet egy vállalkozással, ha elhanyagolja 
a fejlesztőtevékenységet!

A mezőgazdaságban már a kollektivizálás idején lehetővé 
tették, hogy úgynevezett „háztáji gazdálkodás” céljára 
egy kis parcellát önállóan művelhessenek a gazdák. Rö-
vid idő alatt ezek a „háztájik” már szinte ugyanakkora ér-
téket termeltek, mint a téeszek. A mezőgazdaságból megé-
lő családok a szabadidejüket feláldozva gazdálkodtak a 
„háztájiban”. Hasonló folyamat kezdődött az iparban is. 
Az emberek a hivatalos munkaidejük után további mun-
kákat vállaltak, ami azt jelentette, hogy sem pihenésre, sem 
a családjukra nem maradt idejük. A gazdasági reform har-
madik eleme a „maszek”, vagyis a magánszektor megje-
lenése volt. ➌

➌ Ki volt az a maszek?

A maszek szót a magánszektor kifejezés-
ből rövidítették le. Azt jelentette, hogy 
egyes, szűken behatárolt területeken 
engedélyezték az önálló vállalkozók mű-
ködését. Általában a szolgáltatások terén 
engedtek nagyobb lehetőséget önálló 
vállalkozásra. Tipikus példája volt ennek, 
hogy a vendéglátásban engedélyezték az 
önálló vállalkozást, de az ingatlan ekkor is 
az állam tulajdonában maradt. A maszek 
szó a hetvenes években a jobb minőség-
gel volt rokon értelmű.

 � Hogy hívjuk ma a maszekot? Ki az, aki 
ma maszekol?

 � Miért kapcsolódhatott a maszek el-
nevezéshez a jó minőség?

Épülő ipari létesítmény Diósgyőrben, 1959-ben.  
Az ipari termelés éves növekedése ekkoriban 

11–13%-os volt, de a hatvanas években is 
7–8%-os maradt

➋ A reformok szükségessége

A gazdasági reform elkerülhetetlenségét 
már 1965-ben megfogalmazták, megál-
lapították, hogy a fejlődés tartalékai ki-
merülőben vannak. 1966-ban az MSZMP 
Központi Bizottsága határozatot hozott a 
reform megvalósításáról, amelynek célja: 
„a szocialista tervgazdálkodásban rejlő 
nagy lehetőségek teljesebb kihaszná-
lása, ezzel egyúttal az, hogy a társadalom 
össz munkája hatékonyabbá s azon belül 
minden gazdasági egység munkája szer-
vezettebbé váljon”.

 � Mi jellemzi a problémák leírásának stí-
lusát? Mi lehet ennek a magyarázata?
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 Az 1968-as gazdasági reformnak számos eredménye volt, 
de a hetvenes évek elején mégis véget vetett ek ennek, mert ha-
mar kiderült, hogy a szocialista gazdasághoz képest lénye-
gesen hatékonyabb a magánszektor. ➍ A jövedelmi különb-
ségek nőni kezdtek, ami megijesztett e a pártvezetőket, hiszen 
ez ellentmondott  a kommunisták által hirdetett  elvnek, amely 
szerint a szocializmus fejlett ebb, mint a kapitalizmus.

 � Miért jelentett eltérést az eredeti elképzelésektől a magánszek-
tor megjelenése a szocialista gazdaságban?

 � Vitassátok meg, miért termel hatékonyabban a magánszektor!
 � Hogyan befolyásolta a családok életét a maszekolás? Miért volt 

szükség rá?

ország szén (kg) acél (kg)

Szovjetunió 1490 135

NDK 1356 88

Magyarország 1058 88

Anglia 820 38

NSZK 565 52

Ezer dollár nemzeti jövedelem előállításához 
felhasznált szén és acél mennyisége az egyes 
országokban 1979 és 1980 között � Mi a kü-
lönbség a szocialista és a kapitalista országok 
adatai között? Milyen okai vannak ennek? 
Hogyan hatott ez a versenyképességre? 

A földszintes családi házak mögött emeletes
panelházak épülnek Ózdon. Háttérben az ózdi
iparvidék 1975-ben  � Miért jelentett életmód-
váltást a lakótelepekre költözés?

 � Mutasd be az új gazdasági mechanizmus legfontosabb ele-
meit!

 � Sorold fel, milyen formában jelent meg a magánszektor a 
szocialista gazdaságban!

 � Miért állították le a gazdasági reformokat?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

TÖRTÉNELEM − ZENE

A Broadwayn bemutatják 
a Hair című musicalt.

Megalakul a Deep Purple együttes.

Az új gazdasági mechanizmus bevezetése 
Magyarországon

1968

➍  Brezsnyev véleménye a magyar 
fejlődésről 1974-ben

„Magyarország fejlődésében paradox 
helyzet alakult ki azáltal, hogy a szocializ-
mus építésében bekövetkezett előrehala-
dással párhuzamosan még mindig nem 
csekély a magánszektor szerepe, illetve 
annak hatása. A magánszektor hordozói 
nagyon életképesek, tevékenységüket és 
hatásukat nehéz ellenőrizni. Ilyen hírek 
hallatán felmerül a kérdés, hogy mit aka-
runk építeni.”

 � Vitassátok meg, Brezsnyev a beszé-
dében vajon támogatja-e a magán-
szektort vagy nem!
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A „legvidámabb barakk” kifejezést a hetvenes évektől kapta a Kádár-rendszer. Legvidámabbnak azért ne-
vezték, mert a szovjet tömb országai közül Magyarországon volt a legmagasabb az életszínvonal. Innen 
lehetett a legkönnyebben külföldre kiutazni, és itt lehetett leghamarabb elérni a nyugati termékeket és 
kultúrát. De mégis csak „barakk” volt abban az értelemben, hogy pártállami diktatúra volt, amely jelentős 
mértékben korlátozta az emberek demokratikus jogait és személyes szabadságát.

23. Élet a „legvidámabb barakkban”

Élet- és lakáskörülmények

A szocialista rendszerek egyik alapelve volt a jövedelmi 
egyenlősdi, vagyis az, hogy a munkabérek között  ne le-
gyen túl nagy különbség. Különösen az 1968-as gazdasági 
reform következtében ezt az elvet nem tarthatt ák fenn, mert 
a magángazdálkodás hatékonysága miatt  egyes jövedel-
mek megemelkedtek. Másrészt az emberek egyre többet 
dolgoztak ‒ nemritkán napi 12-13 órát is ‒ annak érdeké-
ben, hogy az életszínvonalukat javíthassák.
 Az életszínvonal tehát javult, azonban ez a társadalom 
önkizsákmányolását hozta magával. A mezőgazdaságban 
dolgozók bére közel 40%-kal maradt el az ipari munkásoké-
tól, ezért a háztájiból igyekezett  mindenki megszerezni a meg-
élhetéséhez szükséges pénzt. Ez azonban csak túlórával volt 
lehetséges, ami idővel egészségügyi problémákat okozott .
 A forradalom utáni iparosítás munkaerő-szükségletét 
még mindig a vidéki lakosság városokba áramlása fedezte. 
A rendszer a teljes foglalkoztatott ság jegyében minden tár-
sadalmi réteg számára kínált munkát. A lakáshiány azon-
ban nem tett e lehetővé, hogy a munkavállalók a lakóhelyü-
ket is megváltoztassák, ezért az emberek „ingázók” lett ek. 
Sokan napi szinten 2-3 órát is töltött ek munkába járással, 
ami szintén megterhelő volt. Ennél is rosszabb helyzetbe 
kerültek a heti ingázók, akik hétfőtől péntekig tartózkodtak 
a gyárak munkásszállásain, és csak hétvégén utaztak haza a 
családjukhoz.

 � Vitassátok meg, milyen hatással lehetett az emberek életére és a 
családokra a folyamatos túlmunka és az ingázás!

Ennek az iparosításnak volt egy másik következménye is. 
Az értelmetlen nehézipari beruházásokat 1956 után leállí-
tott ák, és a vegyipar fejlesztése került előtérbe. Az újonnan 
felépített  hatalmas vegyipari gyárakban azonban sokszor a 
minimális óvintézkedéseket is elhanyagolták, így Tiszaújvá-
rosban (akkor Leninváros) vagy Kazincbarcikán a munkások 
egészségi állapota viszonylag gyorsan leromlott . A magas 
kereseti lehetőségek miatt  azonban ennek ellenére is folya-
matosan áramlott  a munkaerő ezekbe az ipari központokba.

 � Mit jelentett az „Aki nincs ellenünk, 
az velünk van” politikája?

 � Hogyan akarta Kádár elnyerni az 
emberek támogatását?

Érdeklődők nézegetnek egy nyitott motorházte-
tejű Wartburg személygépkocsit a békéscsabai 
használtautó-piacon 1968-ban
� Nézzünk utána az interneten, hogyan 
lehetett a korszakban új személygépkocsit 
vásárolni! Mennyi ideig kellett várni a csalá-
doknak?

A Tiszai Vegyi Kombinát építése Leninvárosban 
(ma: Tiszaújváros), 1974-ben. A település a rend-
szerváltoztatást követően lett Tiszaújváros 
� Keress ilyen névváltozásokat környezeted-
ben! Vedd igénybe az idősebbek segítségét!
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 A lakáshelyzet javítása a hetvenes évek elejétől vált 
kormányzati céllá. Az állami lakásépítés azonban soha 
nem tudott lépést tartani az igényekkel. A lakótelepi laká-
sok szűkösek voltak, méretük nagyjából a nyugat-európai 
lakások harmadát tette ki. Ugyanígy nagy hangsúlyt fek-
tettek arra, hogy háztartási cikkekkel lássák el a lakossá-
got. A hatvanas-hetvenes évek fordulójától – közel egy 
évtizeddel lemaradva a Nyugattól – vált általánossá a hű-
tőszekrény, a porszívó és a mosógép a hazai háztartások-
ban. Ez kétségkívül megkönnyítette az életet, és határozott 
fejlődést jelentett.
 Szintén ekkor kezdett elérhetővé válni az autó is. A szo-
cialista országokból behozott típusokra azonban sokszor 
éveket kellett várni, a legnépszerűbbnek számító márkákra 
akár tíz évet is vártak a tulajdonosok. A nyugati autótípusok 
kifejezetten a gazdagság jelének számítottak.

 � Milyen tartós fogyasztási cikkek jelentek meg a családoknál?

A kulturális élet jellemzői

A legkiválóbb hazai művészek és tudósok többsége az 
1960-as évektől kezdve nem szállt szembe a hatalommal. 
A Kádár-korszak keretei között igyekezett alkotni és tágítani 
a szellemi élet lehetőségeit. A könyvek és a színház az álla-
mi támogatás miatt olcsón elérhetővé vált a nagyközönség 
számára. A párt számára különösen fontos volt kezdetben a 
mozi, a hatvanas években egyre inkább a televízió. A párt-
vezetés felismerte, hogy milyen propagandalehetőséget rejt 
magában a film, ezért kiemelten támogatták ezt a művészeti 
ágat. A kiemelt területeken volt a legszorosabb a politikai 
ellenőrzés. A könyveket, filmeket, újságokat felügyelték, 
valójában a párt jóváhagyása, vagy legalábbis hallgató-
lagos beleegyezése nélkül nem készülhettek, nem jelen-
hettek meg a művek. A művészeti életet a három T, vagyis 
a támogatás, tűrés, tiltás jellemezte. Ez azt jelentette, hogy 
voltak művek, amelyek létrejöttét a hatalom támogatta, vol-
tak, amelyeket pusztán csak megtűrt, és voltak, amelyeket 
kifejezetten tiltott.
 A magyar társadalom széles körben jutott hozzá nyuga-
ti filmekhez, könyvekhez, de ezeket szigorúan cenzúráz-
ták. Beszivárgott Magyarországra a nyugati ifjúság beat-
kultúrája is. 

 � Értékeld a „három T” módszerét! Mi a véleményed róla?
 � Gyűjts �lmcímeket a kádári időszak neves alkotásai közül! Kér-

dezz meg felnőtteket is!
 � Irodalmi tanulmányaid alapján nevezz még néhány ebben a kor-

ban alkotó magyar írót és költőt!

fogyasztási cikk százalék

mosógép 70

hűtőszekrény 35

porszívó 38

lemezjátszó 15

személygépkocsi 6

A háztartások felszereltsége 1970-ben, 
a háztartások százalékában

Szoba a kelenföldi lakótelep egyik lakásában, 
1972-ben � Vitassátok meg, hogyan változott 
meg a falvakból a városokba költöző embe-
rek életmódja!

A tanú. Bacsó Péter 1969-ben készült filmje, 
amely tíz évig „dobozban volt”. A filmbéli jelene-
ten Pelikán József, gátőr  (Kállai Ferenc),
Virág elvtárs (Őze Lajos) és Bástya elvtárs  
(Both Béla) látható. � Keress rá az interneten 
a film címére! Miért volt tíz évig „dobozban” 
a film? Ha van rá lehetőséged, akkor nézd 
meg a filmet is! Melyik korszakot és eseményt 
ábrázolja?
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Magyarországon a hatvanas évek végétől egyre nagyobb 
számban engedték meg a nyugati turisták beutazását és 
a magyar állampolgárok kiutazását. Ez szembesítette az 
embereket azzal, hogy a szocialista rendszer által kínált 
életfeltételek mennyire elmaradottak a nyugatihoz képest. 
A maguk szemével is látták a nyugat árubőséget és jólétet. 
A nyugati életformát és fogyasztási szokásokat tekintették 
vonzó mintának. Igyekeztek a korlátozott lehetőségek kö-
zött is márkás nyugati ruhákhoz, hanglemezekhez, műsza-
ki berendezésekhez és autókhoz jutni. Ezért egyre nagyobb 
erőfeszítést tettek azért, hogy elegendő pénzük legyen eze-
ket megvenni. 

 � Milyen hatása volt a nyugati életforma megismerésének?

A mindennapi élet keretei a diktatúrában

Magyarország nyitottsága a többi szocialista országhoz 
képest az élet minden területén megnyilvánult. Több hí-
res rockegyüttes is fellépett hazánkban, rendeztek bűvös-
kocka-világbajnokságot, Miss Hungary választást, filmek és 
regények sora kezdte el bírálni a Rákosi-korszakot. A Ká-
dár-rendszer külpolitikája sikeresnek bizonyult a Nyu-
gat felé. Ennek leglátványosabb elismerése az volt, hogy az 
Amerikai Egyesült Államok 1978-ban visszaszolgáltatta a 
második világháborúban kimenekített Szent Koronát.
 A diktatúra mindvégig szoros felügyelet alatt tartot-
ta az embereket, de ezt igyekezett minél kevésbé látható 

Az első Táncdalfesztiválon fellépett  
a beatzenét játszó Illés-zenekar is. 1966-tól há-

rom évtized alatt 15 táncdalfesztivált rendeztek, 
eleinte nagy, később változó sikerrel � Mely 

hangszereket ismered fel a képen?

Kelet- és nyugatnémet turisták a balatonfüredi 
kempingben, 1973 � Miért Magyarországon 
találkoztak az egymástól elszakított német 
rokonok, barátok?

A Metró zenekar

A Illés-együttes kislemeze 1966-ból
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módszerekkel elvégezni. A pártszervezetek, a KISZ-szer-
vezetek minden munkahelyen és minden településen jelen 
voltak. A párt szervezetei folyamatosan minősítették az 
embereket. Egy-egy állás betöltésekor, vagy az egyetemi 
felvételinél a pártszervek véleménye döntő lehetett. Ilyen 
helyzetben nagyon sok múlt azon, milyen személy töltötte 
be a helyi pártvezetői funkciót. 
 A pártszervek mellett a politikai rendőrség is folyamato-
san megfigyelte a társadalmat. Mindenkit nyilván nem tud-
tak állandó ellenőrzés alatt tartani, de a politikai vezetés 
által kijelölt társadalmi csoportok megfigyelése folyama-
tosan zajlott. A politikai rendőrség informátorai különböző 
okokból vállalták az együttműködést, azonban jelentéseik 
mégis tartalmaztak egy-egy információmorzsát, amely már 
elegendő volt a rendőrség számára.

 � Miben volt azonos és miben tért el a Rákosi- és a Kádár-rendszer?
 � Mi biztosította végig a diktatúra fennmaradását?

A magyar Szent Korona visszaadása 1978-ban. 
Az amerikaiak állítólag kifejezetten kérték,  
hogy Kádár János ne legyen ott a ceremónián
 � Nézzünk utána az interneten, hogyan jutott 
az amerikaiak kezébe a Szent Korona!

 � Milyen gazdasági-társadalmi hely-
zet vezetett a lakáshelyzet javítá-
sához Magyarországon a hetvenes 
években?

 � Vesd össze a hazai javuló életkörül-
ményeket az akkori nyugat-euró-
pai helyzettel!

 � Miért javultak a kulturális és műve-
lődési viszonyok a kádári időkben 
az előző korhoz képest?

 � Milyen előnyökért vállalta fel a 
pártvezetés a nyugati nyitás kocká-
zatát?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK  
ÉS FELADATOK
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A Kádár-korszak i�úsági kultúrája

� OLVASMÁNY

Vannak történészek, akik tréfásan úgy fogalmaz-
nak, hogy a hidegháborút valójában Elvis Pres-
ley nyerte meg. Ezzel arra utalnak, hogy a szo-
cialista tömb országai a hatvanas évektől kezdve 
nem tudtak a fiatalok számára vonzó kulturális 
mintát adni, miközben a nyugati világ minden 
szempontból megtette ezt.

Mivel Magyarország társadalmi, földrajzi és 
gazdasági okokból soha nem volt annyira zárt, 
mint a többi szovjet tömbhöz tartozó ország, a 
magyar társadalom számára mindig is Nyu-
gat-Európa jelentette a mintát.

A szocializmus idején a hosszú haj, farmer-
nadrág önmagában a rendszer elleni lázadás 
szimbólumává vált. A rádió elterjedésével az 
egyik legfontosabb kultúrahordozó a zene lett, 
amelyet ráadásul nem is lehetett határok közé 
szorítani: nyugatról beszivárgott a rock and roll 
és a beatzene. A hatvanas évektől kezdődően az 
angol nyelvű zenészek és együttesek uralták a 
rádióadókat. Ők szolgáltatták a mintát a hazai 
együtteseknek is. 

A kultúrpolitika a magyar rádióban inkább az 
olasz könnyűzenének adott teret, mert ezt kevés-
bé érezték veszélyesnek. Másrészt megpróbál-
tak olyan tartalmakat keresni, amelyek ellensú-
lyozhatták a nyugati mintát. Csakhogy például 
a táncházmozgalom, amely a magyar népzenei 
hagyomány ápolására és terjesztésére alakult ki, 
a párt számára azért volt ellenszenves, mert túl-
zottan nemzetinek, nacionalistának érezték.

Budapesten az Ifipark vált az ifjúság kedvelt 
szórakozóhelyévé. Itt léptek fel a legnépszerűbb 
magyar rockegyüttesek, és innen indultak az or-
szágos ismertség felé.

 � Mit jelentett a három T politikája?
 � Keressél az interneten olyan magyar zenészeket, 

együtteseket, akik a hatvanas-hetvenes években in-
dultak el a pályájukon!

Az Ifiparkban szigorú szabályok voltak érvény-
ben. A szórakozóhelyet csak nyakkendőben, vi-
lágos ingben és zakóban lehetett látogatni. Kitil-
tást eredményezett az ízléstelen táncolás és más, 
feltűnést keltő viselkedés is. 

Az új zenét nyugati rádióadókról vagy kül-
földről behozott hanglemezekről magnószalag-
ra rögzítették, és a házibulik alkalmával ezekre 
táncoltak. Az első zenekarok magnószalagról 
tanulták be a számaikat. 1961‒62-ben Budapes-
ten már presszókban, vállalati kultúrtermekben 
és iskolai klubokban is szólt a rock and roll. Sok 
helyen a közönséget klubtagsági igazolvánnyal 
próbálták megszűrni.

Ella Fitzgerald 
amerikai dzsessz-
énekesnő Buda-
pesten, 1968-ban

A Mini együttes a hatvanas évek végén
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A rock az összetartozás, az önkifejezés, az akti-
vitás zenéje volt, amely társas élményt és szabad-
ságot kínált. Az volt a fontos, hogy a megszokott 
zene helyett egy fiatalos, lázadó zene szóljon.

A beat indulásakor a magyar rádió nem vet-
te át a nyugati előadók új számait. Az ifjúsági 
szórakozóhelyeken mégis rövid idő alatt „liver-
pooli” stílusban kezdtek el játszani a zenekarok.  
A Beatles indulása után nem sokkal már Buda-
pesten is komoly beatélet zajlott. Az új klubok 
előtt sorok álltak, és szájról szájra terjedtek a hí-
rek, hol játszanak a népszerű együttesek.

Az új zenét a kultúrpolitika értetlenül fogadta. 
A hatvanas évek elején a tévéhíradóban, filmri-
portokban foglalkoztak ugyan a beatjelenséggel, 
de inkább az elrettentés, mint a tájékoztatás volt 
a cél. A dalszövegeket megjelenés előtt a Sanzon-
bizottság bírálta el. Sok dalt, nagylemezt betil-
tottak, néhány zenészt besúgókkal figyeltettek. 
A beat ellentmondásos megítélésére jellemző, 
hogy az első beatkoncertre a Budapesti KISZ Bi-

zottság szervezésében, a Sportcsarnokban került 
sor, 1963-ban. Az első hazai beatkoncerten vala-
mennyi népszerű együttes fellépett.

 � Mit jelentett a beatkorszak Nyugaton?

A nyolcvanas évektől az új zenék már nemcsak 
magnószalagon, hanglemezeken, de videokli-
pek formájában is terjedtek. Ekkor vált népsze-
rűvé a videózás. Hazai viszonyok között egy 
videomagnó nagyon drága volt, ezért elterjedt a 
közös videózás szokása. A korábbi zajos, táncos 
házibulik helyett szokássá vált, hogy egy baráti 
társaság összeült és közösen megnézett egy-egy 
nehezen megszerzett és gyakran rossz minőség-
ben átmásolt nyugati filmet.

 � Kérdezd meg szüleidet, nagyszüleidet, melyik 
együttest szerették a korszakból! Keressél néhány 
számot az interneten az előadóktól, és hallgass bele! 
Miben különböznek az akkori slágerek a maiaktól? 

Szórakozó fiatalok az Ifiparkban � Hasonlítsd össze az akkori és a mai táncokat és szórakozási szokásokat! Mit tapasztalsz?
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A Kádár-rendszer a társadalom egy része számára elfogadhatóvá vált a hetvenes években, ugyanakkor min-
dig jelen volt a politikai ellenzék. A rendszer számos hazugságát sokan felismerték, és tenni is akartak ellene. 
A politikai rendőrség működése miatt a magyar ellenzék kezdetben csak szűk körben szerveződött.

24. A Kádár-korszak ellenzéke

Diákmegmozdulások március 15-én

A forradalom leverése után a sortüzek, a kivégzések és 
a bebörtönzések megrett entett ék a magyar társadalmat. 
A terror és a reménytelenség elhallgatt att a az ellenzékieket 
is. A hatvanas évek végén azonban voltak jelei a rendszer-
rel szembeni ellenállás feléledésének. A Kádár-rendszer 
– az 1956-os forradalom miatt  – tartott  a nemzeti érzelmek 
erejétől, ezért határozott an harcolt a nemzeti gondolkodás 
ellen. A nemzeti jelképek használóit, ha nem hivatalos ün-
nepségen vett ek részt, előállított ák a rendőrök.  

1968. március 15-én a hivatalos KISZ-rendezvény után a 
fi atalok egy kis csoportja tüntetésbe kezdett . Egy évvel ké-
sőbb Bauer Sándor a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, kezében 
egy nemzetiszínű zászlóval benzinnel felgyújtott a magát. ➊ 
Élő fáklyaként tiltakozott  a szovjet megszállás és a dikta-
túra ellen éppúgy, mint egy évvel korábban Prágában Jan 
Palach. A hetvenes évek elejétől is számos rendszerellenes 
megmozdulás történt a március 15-ei ünnepségek alatt . ➋ 
A tüntetéseken elsősorban a fi atalok, egyetemisták és kö-
zépiskolások vett ek részt. Közülük voltak, akiket ezért egy 
életre tönkretett  a rendszer, megakadályozva például azt, 
hogy egyetemen tanulhassanak.
 Hosszabb szünet után, a nyolcvanas évek közepén ismét na-
gyobb, rendszerellenes tüntetések kísérték március 15-ét. Ezek 
a tüntetések 1986-ban érték el csúcspontjukat, amikor Budapest 
belvárosában a tüntetők és a rendőrök összecsaptak. A rendőr-
ség a Lánchídra terelte a tüntetők egy részét, majd megtámad-
ta őket. Az eseményt tömeges letartóztatás követt e. ➌

 � Milyen nemzetközi események tör-
téntek az 1960-as, '70-es években? 
Hogyan nevezzük ezt az időszakot?

 � Vedd sorra a diktatúra és a demok-
rácia közötti különbségeket!

 � Miért március 15-éhez kapcsolódtak a 
tüntetések?

 � Vitassátok meg, miért a � atalok vettek 
részt leginkább ezeken a tüntetéseken!

➊ Idézet Bauer Sándor 
búcsú leveléből 

„Azt üzenem, eszme nélkül nem él, csak 
létezik az ember. Harcoljatok úgy, aho-
gyan azt én tanácsoltam. Tűzhalált halok, 
akárcsak a csehszlovák fi atal, aki 16-án 
gyújtotta fel magát. Így tiltakozom az 
orosz megszállás ellen! Ne gyűlöljétek az 
orosz népet, nem az orosz proletariátus 
nyom el minket, hanem az orosz naciona-
lista bolsevik vezetés.”

➋ Az első rendszerellenes tüntetések

A Kádár-korszak első rendszerellenes megmozdulását 1971. március 15-én tartották, amikor a Petőfi -szobornál ismeret-
lenek kiszedegették a vörös papírzászlókat a nemzetiszínűek mellől.
Az 1972. március 15-ei ünnepség után már több mint nyolcvan személyt vett őrizetbe a rendőrség. Nem csupán Buda-
pesten, hanem más nagyobb városban is tüntetések kísérték az ünnepet. A rendőrség nagy erőkkel lépett fel, több száz 
fi atalt pedig kizártak az egyetemekről és a főiskolákról.
1973-ban a rendőrök a Felszabadulás téren (ma Ferenciek tere) gumibotokkal támadtak az ünneplőkre, és több száz 
fi atalt vettek őrizetbe.

 � Hogyan jelent meg a szocialista rendszer elutasítása a tiltakozások során?
 � Hogyan lépett fel a hatalom a tüntetőkkel szemben?
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Az ellenzék megszerveződése

A nyolcvanas évek elején a magyar társadalom egyre szé-
lesebb rétegei érzékelték, hogy az életszínvonal-emel-
kedésre alapozott politikai alku többé nem érvényes.   
A hatalom nem tudja biztosítani a szükséges feltételeket, 
mégis elvárja a magyar társadalomtól az alattvalói magatar-
tást. A hangulatváltozást a politikai ellenzékiség, a másként 
gondolkodók felerősödése is jelezte. Egyre többen gondol-
ták úgy, hogy a rendszerből két alapvető dolog hiányzik:  
a nemzeti elkötelezettség és a demokrácia.
 A népi-nemzeti ellenzék a „hivatalos”, első nyilvános-
ság kereteit próbálta meg tágítani, mert ebben látta a ha-
tékony ellenzéki politizálás lehetőségét. Kiálltak a határon 
túli magyarok jogaiért, ébren tartották a nemzeti öntudatot 
és 1956 emlékezetét. ➍
 A demokratikus ellenzék, a Nyugat-Európában egyre 
nagyobb teret nyerő gondolkodást követve, az emberi jogi 
normákat kérte számon a rendszeren. A sajtó- és szólás-
szabadság, vagy az utazási szabadság korlátozása valóban 
súlyos hiányosságnak számított. Főleg a fiatalok körében 
vált népszerűvé a gondolat, hogy a személyes szabadság-
jogok kiterjesztése fokozatosan demokratizálná a rendszert.  
Mivel a hatalom szorosan felügyelte a megjelenő újságokat 
és könyveket, a magyar társadalom sok kérdésről egyáltalán 
nem tudott tájékozódni. A hetvenes évek végétől ‒ egyelő-
re még csak szűk olvasói körben ‒ terjedt az úgynevezett 
szamizdatirodalom*. Az ellenzék egyre több olyan könyvet 
és kiadványt jelentetett meg, amelyet nem engedélyezett  
a hatalom, és ezeket titokban terjesztették. A demokratikus 
ellenzék a második nyilvánosságot próbálta megteremteni. 
1981-től jelent meg a Beszélő című szamizdat, amely körül 
a demokratikus ellenzék tagjai csoportosultak. A hatalom 
igyekezett korlátozni a szamizdatkiadást, de a letartóz-
tatásoktól, különösen pedig a politikai perektől tartóz- 
kodott.
 A Kádár-rendszer hivatalosan azt állította, hogy „Ma-
gyarországon nincs szegénység”. Ez természetesen soha 
nem volt igaz. Azok a kutatók, szociológusok, akik 
munkájuk során találkoztak a szegénység problémájá-
val, csoportot gyűjtöttek maguk köré. Így alakult meg  
1979-ben a Szegényeket Támogató Alap (SZETA) nevű  
civilszervezet, amely a Kádár-korszak viszonyai között 
ellenzékinek számított.

 � Miért ellenőrizte a hatalom a sajtótermékeket és a könyvkiadást?
 � Vitassátok meg, miért nem lépett fel határozottabban a pártve-

zetés a szamizdatok ellen!

➌ Visszaemlékezés a lánchídi 
csatára

„Az Október 6. utcát lezárták előlünk, csak 
a József Attila utcán haladhatunk a Duna 
felé. Kiérünk a Roosevelt térre. A teret a 
BM (a belügyminisztérium épülete) körül 
mindenütt lezárták. (…) A híd üres. Az 
úttesten és a járdán halad az időközben 
erősen megfogyatkozott tömeg. A budai 
hídfőhöz érve vesszük észre a rendőrkor-
dont a túloldalon. (…) Jó néhányan iga-
zoltatás nélkül jutnak át a kordonon, nyil-
ván a beépített káderek. A járda két szélén 
menetoszlop indul meg, és szedik össze a 
személyiket. Utána mehetünk, csak a ren-
dőrsorfal között át, egyesével. (…) Gumi-
botok sújtanak le arra, akinek nem tetszik 
a képe, néhányunkat pedig azért verik el, 
mert nincs mit odaadniuk, hisz már dél-
ben elvették a személyit tőlük.”

 � Volt már korábban is egy „lánchídi 
csata”. Nézz utána a könyvtárban 
vagy az interneten, hogy mikor, me-
lyik történelmi esemény kapcsán!

➍ Nagy Gáspár:  
Öröknyár: Elmúltam 9 éves

„egyszer majd el kell temetNI
és nekünk nem szabad feledNI
a gyilkosokat néven nevezNI”

Nagy Gáspár verse 
elkerülte a cenzorok 
figyelmét, így az Új 
Forrás című folyóirat 
1984. októberi szá-
mában megjelenhe-
tett, de a lapszámot 
később bezúzatták.

 � Kiről szól a vers és mire emlékeztet?
 � Nagy Gáspár költő 1949-ben szü-

letett. Melyik évszámra utal a vers 
címe?

szamizdat: orosz eredetű szó, jelentése 
engedély nélkül nyomtatott könyv, illegális 
politikai irodalom
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A nyolcvanas évek nyílt ellenzéki megmozdulásai

A korábban kisebb körökben szerveződő ellenzékiek a 
nyolcvanas évek közepétől nagyobb csoportokba szerve-
ződtek. Ahogy a politikai válság egyre nyilvánvalóbbá vált, 
az MSZMP vezető politikusai is egyre inkább úgy látt ák, 
hogy változtatásra van szükség. Egyes politikusok ekkor 
már kapcsolatokat kerestek az ellenzéki csoportokkal, el-
sősorban azért, hogy az MSZMP-n belüli elképzeléseik-
hez keressenek párton kívüli támogatást. Így szervezhet-
ték meg az ellenzéki találkozókat.
 Az első nagyobb találkozót 1985-ben, Monoron tartott ák. 
A monori találkozón a demokratikus ellenzék és a népi-nem-
zeti ellenzék közösen vett  részt. Mindkét csoport a demokrá-
cia és a többpártrendszer irányába akart elmozdulni. Kérdés 
csupán az volt, hogy melyek legyenek az első lépések.
 Olyan politikai tanácskozás volt ez, amely mérföld-
kőnek számított  az 1956 utáni magyar történelemben. 
A kommunista pártvezetés ekkor már kifejezett en félt at-
tól, hogy az értelmiségi ellenzék és a munkásság közös 
szervezetet hoz létre.

 � Miért volt fontos ellenzéki esemény a monori találkozó?

1987-ben Lakiteleken az ellenzék egy újabb találkozót 
szervezett . Itt  alakított ák meg a Magyar Demokrata Fóru-
mot (MDF), az első új politikai szervezetet az 1956-os for-
radalom óta. A tanácskozás vezetői a következő évben már 
megállapodtak a hatalommal abban, hogy létrehoznak 
egy olyan alapot, amely a határon túli magyarság kulturá-
lis intézményeit támogatja, valamint egy olyan televíziós 
csatornát, amelynek adása az egész Kárpát-medencében 
fogható. Az adott  viszonyok között  ezek a lépések nagyon 
nagy előrelépést jelentett ek.
 1988‒1989-re a korábban szűk csoportokban szerveződő 
ellenzék kilépett  a nyilvánosság elé. Követeléseiket tömeg-
tüntetések támogatt ák. 1988-ban tiltakozni akartak a romá-
niai magyarság egyre romló helyzete és Nicolae Ceauşescu 
román diktátor faluromboló elképzelései ellen, ezért megren-
dezték az első, nem államilag szervezett  tömegtüntetést. ➎
 A másik, tömegeket megmozgató kérdés a bős‒nagyma-
rosi vízlépcső ügye lett . A vízlépcső ellen azért tiltakoztak, 
mert a hatalmas környezeti károkat is okozó, rendkívül drága 
beruházásról a társadalom tudta nélkül döntött  a hatalom.

 � Mennyiben volt előrelépés a lakiteleki találkozó a monorihoz 
képest?

 � Vitassátok meg, milyen különbségeket találunk a hatvanas-het-
venes évek megmozdulásai és a Kádár-korszak végén lezajlott 
tüntetések között!

➎ Falurombolási tervek 
Romániában

Ceauşescu román diktátor 1988 áprilisában 
a 13 ezer romániai falu mintegy felének 
felszámolását hirdette meg. A település-
rendezés kimondatlanul a nemzetiségek 
hagyományai és közösségi tudata ellen is 
irányult, veszélyeztetve számos magyarok 
és németek lakta falu közösségét.
A magyarok lakta településekről érkező hírek 
hatására több magyarországi szervezet 1988. 
június 27-ére tiltakozó gyűlést szervezett a 
Hősök terére. A tüntetésen a becslések sze-
rint 60-70 ezer ember vett részt.

 � Miért tekintette az ellenzék magyar 
ügynek a romániai falurombolást? 
Milyen jelentőséggel bírt, hogy több 
tízezer ember vett részt a megmoz-
duláson?

1975 Helsinki Egyezmény

1979 Afganisztán elleni
szovjet támadás

1980 a Szolidaritás mozgalom 
létrejötte Lengyelországban

1981-től Ronald Reagan elnök 

1985-től Mihail Gorbacsov szovjet 
pártfőtitkár lesz

Idézzük fel a korábban tanultakat az 
időszakból!

 � Hogyan határozták meg az esemé-
nyek a világpolitikát?

 � Milyen szerepe volt Reagannek a 
hidegháború lezárásában? 

 � Hogyan viszonyult Gorbacsov a 
kelet-közép-európai demokratikus 
folyamatokhoz?
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TÖRTÉNELEM − ZENE

Megalakul a 
Guns N’ Roses 

együttes.

Budapesten 
fellép a Queen 

együttes.
Londonban 

bemutatják az 
Operaház fan-

tomját.

Megjelenik 
Zorán Szép 

holnap című 
albuma.

A monori 
ellenzéki 
találkozó

A lánchídi 
csata

A lakiteleki 
találkozó

1985 1986 1987
 � Mondj példákat arra, milyen formában lépett fel az ellenzék 

a Kádár-korszakban!
 � Milyen ellenzéki csoportokat tudunk megkülönböztetni a 

nyolcvanas években?
 � Sorold fel, melyek voltak az ellenzék legfontosabb törekvései!
 � Milyen kérdések tudták megmozgatni a tömegeket a Ká-

dár-korszak végén?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK  ÉS FELADATOK

A történelmi személyekről és korszakokról készült értékelések sokszor jelentősen eltér-
nek egymástól. Ezek között  lehet olyan is, amely a valóság elfedését szolgálja. 
„Kádárért nem rajonganak az emberek, nem bálványozzák őt, nem istenítik, nem ünneplik. Szeretik. Ben-
sőségesen, örömmel, tisztelett el. (…) Nem kevésszer érzem, hogy az elmúlt két és fél évtizedben csupán 
néhány homokszemet tett ünk odébb, sziszifuszi munkával, ha az eredményeinket a vágyainkhoz mérem. 
De soha nem tudtam olyan bizonyossággal, hogy Kádár János: Magyarország.”
(Gyurkó László, Kádár életrajzírója 1982-ben)

„A közmegegyezésnek vége. Az ország rádöbbent, hogy a hatalom nem fogja teljesíteni ígéreteit. A gazda-
sági hanyatlás következményei már a munkásság elitjét és a szellemi középrétegeket is elérték. A közvéle-
mény nem hiszi többé, hogy értelme volna az újabb és újabb áldozatoknak.

A vezetés elbizonytalanodott . Nem érti, miért képtelen megfordítani a romló irányzatokat. Sejtelme sincs, 
mit kezdjen a hirtelen fölerősödött  elégedetlenséggel. Egyre kevésbé ura a tett einek. Megosztott ságát egyre 
kevésbé képes leplezni. Az apparátusok nyugtalanok. Érzékelik az indulatok gyülekezését. Tapasztalják, 
hogy a szokott  fogásokkal már nem mindig lehet engedelmeskedésre bírni az embereket. (…)

A pártfőtitkár népszerűsége gyorsabban devalválódik, mint a forint. Egyetlen dolog van, amiben ma 
munkástól pártkáderig mindenki egyetért: Kádárnak mennie kell.”
(Kis János cikke a Beszélő című szamizdatban, 1987-ben)

„A magyarság történelmének egyik súlyos válságába sodródott . Népmozgalmi erejében megtorpant, önhi-
tében és tartásában megrendült, kohéziójának kapcsai tragikusan meglazultak, önismerete megdöbbentő-
en hiányos. Összeomlással fenyegető gazdasági válságnak néz elébe. A magyar etnikumot példátlan szét-
tagoltság sújtja. Nemzetünknek sincs közösen vállalható jövőképe.

Az országot megrázó társadalmi-gazdasági válság, a demokrácia, a politikai intézményrendszer elég-
telensége, a közerkölcs súlyosbodó gondjai, a kulturális élet, a közoktatás aggasztó tünetei, megmaradá-
sunk gondjai kaptak hangot az eszmecsere során. A magyarság esélyeit kutató jelenlevők és felszólalók a 
józanság és megfontoltság jegyében igyekeztek mérlegelni a kilábalás és a kikerülhetetlen megújhodás, az 
igazán hatékony reformok módozatait.” 
(Részlet a lakiteleki nyilatkozatból, 1987. szeptember)

 � Mi a különbség a két Kádár-értékelés között?
 � Mi lehetett a célja az első értékelésnek?
 � Mi lehetett a célja a második értékelésnek?
 � Hogyan látták a késő Kádár-korszakot a lakiteleki nyilatkozat megfogalmazói?

ELTÉRŐ NÉZŐPONTOK
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A magyar ipar egyik legfőbb kiviteli cikke az
 Ikarus busz. Már 1983-ban svéd közreműködéssel 

(alváz és motor) készültek a járművek 
� Mit bizonyít a magyar–svéd együttműködés?

A Kádár-rendszer a nyolcvanas évek közepére megoldhatatlan válságba került. Ezt a válságot nem egy-
szerűen a világpolitikai változások és a gazdasági csőd okozta. A politikát egyedül uraló MSZMP képtelen 
volt már a felmerülő problémákra megoldásokat találni. 

25. A pártállam csődje

Gazdasági-politikai válság a nyolcvanas években

A magyar gazdaság technológiai szintje messze elmaradt a 
nyugatitól, ennek következtében a hazai ipar termékei egy-
re inkább eladhatatlanná váltak. A hetvenes évektől kezdve 
a Szovjetunióval folyó gazdasági együtt működés is gyen-
gült. Először csak megállt a magyar kivitel növekedése, de 
a nyolcvanas években már csökkent is. Ugyanakkor erő-
södtek Magyarország és a kapitalista nyugatnémet állam, 
az NSZK között i gazdasági kapcsolatok.

A magyar kormány külföldi hitelek felvételével próbált 
forrást biztosítani a gazdaság modernizálásához. A szoci-
alista tervutasításos rendszerben azonban a beáramló pén-
zeket nem tudták hatékonyan felhasználni. ➊ Tipikus pél-
dája a válságnak, hogy amikor a párt vezetése 1986-ban a 
„gyorsítás” jelszavával növelte az ipari termelést, csak a vál-
lalatok vesztesége és ennek nyomán az államadósság nőtt . 

 � Hogyan zajlottak Kelet-Közép-Eu-
rópában a rendszerváltozások?

 � Milyen gazdasági gondjai voltak a 
Kádár-rendszernek?

 � Mi jellemezte az ellenzéki mozgal-
makat az 1980-as évek második fe-
lében Magyarországon?

év milliárd dollár

1975 3,9

1980 9,1

1985 14,0

1990 21,3

A magyar államadósság alakulása 1975 és 
1990 között � Hány százalékkal növekedett az 
államadósság az adott időszakban?

➊ A felvett hitelek felhasználása

A tőkés országok és magánbankok által a 
hetvenes években folyósított hiteleket az 
állam a működésképtelen gazdasági szer-
kezet fenntartására fordította, és kevésbé 
hatékony iparágakat támogatott belőle. 
Az összeg kisebb része a mezőgazdaság 
fejlesztésére ment.

 � Vitassátok meg, hogy miért támogat-
tak veszteséges ágazatokat!
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Az életszínvonal és a külföldön eladott áruk mennyisége 
azonban nem emelkedett. A felvett hitelek visszafizetése vi-
szont egyre nagyobb terhet jelentett az országnak. 

A romló gazdasági teljesítmény és az növekvő állam- 
adósság miatt a lakosság életszínvonalának emelésére már 
nem volt mód. Sőt az emelkedő árak miatt az emberek élet-
körülményei romlottak, ami itt is a rendszerrel szembeni 
általános elégedetlenséghez vezetett. Ezt érzékelve a szer-
veződő ellenzéki erők egyre határozottabban fogalmazták 
meg politikai követeléseiket. A demokratikus ellenzék és 
a társadalom olyan változásokat akart, amelyek hosszabb 
távon a kapitalista piacgazdaság kialakulásához és az egy-
párti diktatúra felszámolásához vezetett volna. A kommu-
nista vezetés helyzetét megnehezítette, hogy nem bízhatott 
már abban sem, hogy végső esetben Gorbacsov szovjet ka-
tonai segítséget ad a számukra.

 � Melyek voltak a gazdasági, és melyek a politikai válság jelei?
 � Jellemezd a Szovjetunióval való viszonyunk változásait a  

Kádár-rendszer idején! 

Bevásárlóturizmus. Magyar gépkocsik torlódása az osztrák határon  
� Miért külföldre mentek vásárolni az emberek háztartási gépeket? 

A nyolcvanas évek második felében egyre na-
gyobb szerepet kaptak a kisvállalkozók. Sorra 
nyíltak az úgynevezett butikok � Vitassátok 
meg, mennyiben volt ez változás a korábbi 
évtizedekhez képest!
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Műszaki határzár Magyarország nyugati határánál
➊  Mélységi ellenőrzés, igazoltatás a határ menti településeken. ➋ Vadfogó kerítés. ➌ Elektromos jelzőrendszer. Ha a 
drótok összeértek, a rendszer riasztotta a határőröket. ➍ Rejtett botlódrótos akadály. Ha a határsértő belebotlott a drótba,  
a rendszer kilőtt egy jelzőrakétát. ➎ Manőverút a határőrök közlekedésére. ➏ Nyomsáv. ➐ Határsáv közvetlenül az állam-
határ előtt. ➑ Határőrs, a határőrök szolgálati helye.
� Miért helyezték el a határőrsöt a jelzőrendszer és az államhatár között?

➋ Világútlevél és bevásárló-
turizmus

1988. január 1-jétől a magyar állampolgá-
rok a világ összes országába többszöri be-
utazásra jogosító útlevéllel rendelkeztek. 
Az utazáshoz azonban nemcsak az útle-
velet, de a szükséges valutát is fel kellett 
mutatni. Sokan ezért idős szüleik útleve-
lét is elkészíttették, hogy velük együtt a 
valutakeretet is vihessék. A világútlevél 
felpörgette a szomszédos Ausztriába in-
duló bevásárlóturizmust.
A kiutazási láz idején voltak napok, amikor 
az osztrák határ előtt 12 kilométeres gép-
kocsisor torlódott fel. 1989. április 4-én a 
becslések szerint rekord született, amikor 
félmillió magyar fordult meg Ausztriá-
ban. A bevásárlóturisták annyit költöttek 
nyugati szomszédunknál, hogy az már 
Magyarország fizetőképességét veszé-
lyeztette.

 � Milyen ünnep volt április 4-én? Miért 
ekkor indult nagyobb tömeg Auszt-
riába?

A magyarországi kivitel a célországok szerint, 
százalékban � Hova irányult a legtöbb kivitel? 

Számold ki, melyik ország felé volt a  
legjelentősebb a fejlődés!

Ország 1960 1970 1980 1990

Szovjetunió 30,8 35,8 31,1 20,2

Csehszlovákia 11,3 9 6,4 4,1

Ausztria 3,4 2,8 4,2 7,5

NSZK 5,2 5,9 10 17,1

A szocialista eszmék kiüresedése

A rendszer válsága nem csupán politikai és gazdasági té-
ren vált egyértelművé. A társadalom átalakult, és a mun-
kavállalók egyre kisebb része volt kétkezi munkás. Nőtt 
a diplomás értelmiségiek és a hivatali munkát végzők 
száma. Egyre többen dolgoztak a szolgáltatóiparban is. 
Ezek a társadalmi rétegek már nem azonosultak azokkal 
a kommunista politikai szólamokkal, amelyek szerint a 
munkásság a társadalom vezető ereje. A nyugati életmód 
elítélése helyett sokkal inkább utánozni akarták azt. ➋ Ez 
a társadalmi változás is oka volt annak, hogy a hivatalos 
kultúrpolitika sem tudott már hatással lenni az emberek 
gondolkodására. Születtek ekkor is nemzetközi szintű 
műalkotások, filmek, színházi előadások, de ezek többsé-
ge már inkább a rendszerrel szembeni érzéseket és kriti-
kákat tükrözték.

 � Mennyiben változott a munkásság helyzete a Kádár-korszakban?
 � Milyen változások következtek be a foglalkoztatottak körében?
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Pénzváltás a magyar államhatárnál

A Kádár-korszak vége

1988-ban felmentették Kádár Jánost pártfőtitkári tisztségé-
ből. Kádár ekkor egy tényleges hatalommal nem járó tiszt-
séget, a pártelnöki posztot kapta meg. Utóda Grósz Károly 
lett, aki keményvonalas politikát kívánt folytatni. A párton 
belül azonban már voltak olyanok, akik a rendszer demokra-
tizálásában látták a súlyos válságból kivezető utat. E reform- 
kommunistáknak nevezett erők szerepe megnőtt, és olyan 
törvények születtek, amelyek segítették az egypártrendszer 
lebontását. A törvény adta lehetőségeket kihasználva egy-
más után alakultak az új pártok, civilszervezetek és füg-
getlen szakszervezetek. Az állampárt ezt a folyamatot már 
nem tudta megakadályozni. A rendszerváltoztatás fontos 
eseménye volt, amikor 1989 januárjában az MSZMP Politi-
kai Bizottságának egyik tagja, Pozsgay Imre 1956-ot nép-
felkelésnek nevezte a rádióban. Ez a Kádár-rendszer vé-
gét jelezte mindenki számára. A külső és belső kényszerek 
közepette a párt vezetői elbizonytalanodtak. Nem maradt 
más választásuk, mint tárgyalást kezdeni az új ellenzéki 
pártok vezetőivel, hogy a hatalom átadása minél kisebb 
megrázkódtatással és erőszak nélkül valósulhasson meg.

 � Magyarázd meg, mi volt a jelentősége az 1956-os események 
átminősítésének!

1989 elején, nagyrészt az új pártokból szerveződött meg az 
Ellenzéki Kerekasztal, amely azért jött létre, hogy a több-
párti, demokratikus választások feltételeit kidolgozza. Az 
MSZMP számára sokkal kényelmesebb lett volna egyesével 
alkudozni az ellenzékkel. Erre azonban az ellenzéki moz-
galmak nem adtak lehetőséget. Ennek egyik oka az volt, 
hogy az állampárt mögött a társadalmi támogatás lénye-
gében eltűnt, az MSZMP-n belül azok a politikusok vál-
tak fontossá, akikkel az ellenzék tagjai leültek tárgyalni.  

1988-ban Magyarországon is megjelent az 
első külföldi gyorsétteremlánc � Nevezz meg 
gyors étteremláncokat! Tájékozódj, hogy me-
lyek a legrégibbek!

Grósz Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt 
Politikai Bizottságának tagja, miniszterelnök 
és Kádár János főtitkár beszélget 1988-ban az 
MSZMP országos értekezletén
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Az ellenzék erejét egyre több tömegtüntetés is megmutat-
ta, 1989. március 15-én közösen fogalmaztak meg egy új  
12 pontot. A hatalmat elvileg egyedül birtokló állampárt 
vezetése bizonyos értelemben az ellenzéktől kezdett füg-
geni. Ugyanakkor az ellenzék rá volt szorulva a kormányzó  
MSZMP-re, hiszen a békés átmenethez szükség volt az al-
kotmány és a jogrendszer módosítására.

Kádár János beszél az MSZMP országos értekezletén. Kádár mögött Lázár 
György ül, a korszak legtovább hivatalban lévő miniszterelnöke  

� Nézz utána, hány évig volt kormányfő Lázár György!

Az Ellenzéki Kerekasztal résztvevői � Nézz utána könyvtárban vagy az inter-
neten, az Ellenzéki Kerekasztal pártjai közül melyek voltak az újonnan meg-
alakultak és melyek azok, amelyeknek történelmi előzményük is volt!

a megalakulás vagy 
újjáalakulás éve szervezet, párt, szakszervezet

1989 Bajcsy-Zsilinszky Társaság

1988 Fiatal Demokraták Szövetsége

1988 Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári 
Párt

1988 Független Szakszervezetek Demokratikus 
Ligája 

1989 Kereszténydemokrata Néppárt

1987 Magyar Demokrata Fórum

1989 Magyar Néppárt

1989 Magyar Szociáldemokrata Párt

1988 Szabad Demokraták Szövetsége

 � Sorold fel, milyen jelek utaltak a pártállam gyengeségére!
 � Mennyiben változott meg a közép-kelet-európai térség és 

benne Magyarország helyzete a nyolcvanas évek közepére?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK  ÉS FELADATOK

y

1. Valódi népképviseletet és többpárt-
rendszert. Biztosítsák a választások sza-
badságát és tisztaságát. 
2. Rendőrállam helyébe jogállamot. Érvé-
nyesüljenek az emberi jogok, legyen bírói 
függetlenség. 
3. Szólás-, sajtó-, lelkiismereti és oktatási 
szabadságot. Számolják fel a hírközlés 
állami monopóliumát. Oszlassák fel az  
Állami Egyházügyi Hivatalt. 
4. Jogot a sztrájkra. Ne korlátozzák az ér-
dekvédelem, a követelés és a szolidaritás 
szabadságát. 
5. Méltányos közteherviselést, a közkiadá-
sok társadalmi ellenőrzését. Szüntessék 
meg az egyéni és csoportos kiváltságo-
kat, adják meg mindenkinek az emberhez 
méltó élet alapfeltételeit. 
6. Észszerű gazdálkodást, működő piacot, 
a tulajdonformák egyenjogúságát. Állít-
sák le a pénzemésztő és környezetpusz-
tító nagyberuházásokat, szüntessék be a 
veszteséges vállalatok támogatását. 
7. A bürokrácia és az erőszak-apparátus 
leépítését. Oszlassák fel a Munkásőrséget 
és az I�úgárdát. 
8. Szabadságot és önrendelkezést Kelet- 
és Közép-Európa népeinek. Szűnjék meg 
Európa katonai, gazdasági és emberjogi 
kettéosztása. 
9. Semleges, független Magyarországot. 
Vonják ki a szovjet csapatokat hazánk te-
rületéről. Töröljék a magyar ünnepek sorá-
ból november 7-ét. 
10. Felelős kisebbségi és menekültpoli-
tikát. A kormány lépjen fel a nemzetközi 
fórumokon a magyar kisebbségek védel-
mében. Szűnjék meg a rendőri szemlélet 
és a jogtalan megkülönböztetés a romá-
niai menekültek ügyében. 
11. Nemzeti önbecsülést. Vessenek véget 
a történelemhamisításnak. Adják vissza a 
nemzetnek címerét. 
12. Igazságot ’56-nak, tisztességet a forra-
dalom mártírjainak. Nyilvánítsák nemzeti 
ünneppé október 23-át. 

(Az ellenzéki mozgalmak közös 12 pontja, 
amelyet 1989. március 15-én olvastak fel  

a Magyar Nemzeti Múzeumnál) 

 � Gyűjtsük össze és csoportosítsuk 
1989 márciusának legfontosabb kö-
veteléseit! Értékeljük az egyes pon-
tok történelmi hátterét, előzményeit!  
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➊ Dolgozzatok csoportokban!

 Milyen megtorlások érték a forradalom részt- 
vevőit és támogatóit? Vessétek össze ezek mér-
tékét az 1848–49-es szabadságharcot követő 
megtorlás arányával!

 Miért értékelte az új állampárt egy hónap eltel-
tével ellenforradalomként az 1956-os eseménye-
ket? Milyen szerepük volt a szovjeteknek ebben 
a döntésben?

 Melyek voltak Nagy Imre és társai kivégzésének 
kül- és belpolitikai okai, személyes indítékai?

 Hogyan történt a pártállam újjászervezése? Mi-
lyen új szervezeti támogatói lettek a kommunis-
ta diktatúrának a régiek helyett?

 Mit jelentett Kádár „Aki nincs ellenünk, az velünk 
van” jelmondata? Vesd össze Rákosi jelmondatá-
val: „Aki nincs velünk, az ellenünk van”!

➋ Dolgozzatok csoportokban!

 Miért az életszínvonal emelése került a kádári 
gazdaságpolitika központjába? Milyen adóssá-
gokat kellett törleszteni a Rákosi nevével fémjel-
zett időszakból?

 Milyen hasonlóságok és különbségek jellemzik a 
téeszesítést a Kádár- és Rákosi-korszakban?

 Mik voltak az új gazdasági mechanizmus beveze-
tésének az okai?

 Milyen következményekkel járt az új gazdaság-
politika?

 Magyarázzátok meg az alábbi fogalmakat!

 maszek • butik • háztáji

 Mennyiben mondtak ezek ellent a szocialista 
gazdaságpolitikának?

➌ Dolgozzatok csoportokban!

 Milyen „egyenlősdi” valósult meg a szocializmus-
ban? Elemezzétek ennek előnyeit és hátrányait! 

 Milyen tényezők hatására folytatódott a vidéki 

lakosság városokba áramlása? Milyen gondokat 
jelentett ez az egyéneknek és az államnak egya-
ránt?

 Értékeljétek a korszak lakásépítési programját 
és hatásait! Mérlegeljétek erényeit és hibáit 
egyaránt!

 Milyen változások �gyelhetők meg a hazai ház-
tartásokban ekkoriban?

➍ Dolgozzatok csoportokban!

 Milyen propagandalehetőségeket fedezett fel a 
kádári pártállam?

 Miért töltött be a �lm kitüntetett szerepet a Ká-
dár-korszakban? Gyűjtsetek példákat a kor jelen-
tős �lmalkotásaiból! Említsetek jelentős rende-
zőket és színészeket is az időszakból! 

 Mit jelentett a „három T”? Nézzetek utána, hogy 
kitől származik ennek az ötlete és megvalósítása!

 Mi volt a rock- és beatkultúra szerepe a korabeli 
i�úság életében? Hozzatok minél több példát!

➎ Dolgozzatok csoportokban!

 Kik jelentették kezdetben a rendszer ellenzékét? 
Milyen eseményhez kapcsolódtak a megmozdu-
lásaik?

 Miért erősödtek az ellenzéki megmozdulások a 
nyolcvanas években? Milyen formái voltak ezek-
nek?

 Jellemezzétek röviden a népi-nemzeti és a de-
mokratikus ellenzéket! Melyek voltak a fő köve-
teléseik?

 Mi az a szamizdat? Kutassatok a világhálón ilyen 
kiadványok után!

 Mi adta az első ellenzéki találkozók jelentőségét?
 Miért a bős–nagymarosi vízlépcső, az erdélyi fa-

lurombolás és 1956 átértékelése került az ellen-
zéki megmozdulások homlokterébe?

 Rendezzetek vitát a Kádár-rendszerről! Mérlegel-
jétek Kádár János történelmi szerepét is!

A Kádár-korszak
� ÖSSZEFOGLALÁS

119
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V. fejezet
Demokratikus viszonyok 
megteremtése és kiépítése 
Magyarországon
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A RENDSZERVÁLTOZTATÁST KÖVETŐEN hazánkban lehetőség nyílt a demokratikus viszonyok 
megteremtésére. Csatlakozhattunk az euroatlanti katonai-politikai szövetséghez, a NATO-hoz, és teljes jogú 
tagjai lehettünk az európai államok közösségének, az Európai Uniónak. Mindez az átalakulás persze nem 
történhetett zökkenők nélkül a gazdaságban és a társadalomban. Kelet-Közép-Európa demokratizálása le-
hetőséget kínált arra is, hogy a határainkon túli magyarsággal természetes kapcsolatokat építsünk ki, segít-
ve őket kulturális és nemzeti azonosságtudatuk megerősítésében. Itthon pedig támogatva a hazai kisebb-
ségek hasonló célú törekvéseit.

Ebből a fejezetből megtudhatod,

 � hogyan jött létre Magyarországon a jogállam, és hogyan működnek az intézményei.
 � milyen eredményei és törekvései voltak a magyar külpolitikának.
 � hogyan alakult át gazdasági és társadalmi életünk.
 � mit kell tudnunk a magyarországi nemzetiségekről és a határainkon túli nemzettestvéreinkről.
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A Kádár-rendszer gazdasági-pénzügyi és politikai csődbe vitte az országot. Mivel a magyar pártvezetés és 
a társadalom a nyolcvanas évek végén egyaránt el akarta kerülni a forradalmat, ezért a tárgyalásos utat 
választották.

26. A rendszerváltoztatás folyamata

Rendszerváltoztatás a tárgyalóasztal mellett

1989 nyarán újratemett ék Nagy Imrét és mártírtársait. A ren-
dezvényen tömegek vett ek részt. ➊ Nagy Imre és társainak 
jogi felmentését néhány hétt el később mondta ki a Legfelsőbb 
Bíróság, éppen azon a napon, amikor Kádár János is elhunyt. 

Az ország érdeke az volt, hogy a rendszerváltoztatás bé-
kés úton menjen végbe. Ehhez az MSZMP és az ellenzé-
ki pártok vezetőinek megegyezésre kellett  jutniuk az át-
menet lépéseiről és feltételeiről. A tárgyaló felek 1989-ben 
létrehozták a Nemzeti Kerekasztalt, amely megállapodott  
a választások kiírásáról és végrehajtásáról. Az alkotmány 
módosításával és új választási törvény megalkotásával meg-
teremtődött  a jogi feltétele a többpárti demokrácia kiala-
kításának. Az új választási törvény szabályozta a választás 
menetét, és lehetővé tett e, hogy több párt is indulhasson. 

1989. október 23-án kikiáltott ák a harmadik magyar 
köztársaságot. Magyarország tárgyalásos úton békés eszkö-
zökkel, forradalom nélkül juthatott  el az 1990 tavaszán meg-
tartott  szabad választásokig. Az átmenet a jogállamiság 
megteremtéséhez tehát már az 1990-es szabad választások 
előtt  megtörtént. A jogalkotási folyamat a későbbiekben 
az új, szabadon választott  országgyűlésben folytatódott .

jogi felmentését néhány hétt el később mondta ki a Legfelsőbb 

 � Milyen folyamat vezetett a szocialis-
ta pártállam meggyengüléséhez?

 � Miért vált elkerülhetetlenné a szo-
cialista rendszer lebontása?

 � Miért volt kedvező a nemzetközi 
környezet hazánk függetlenné vá-
lásához?

➊ Nagy Imre és mártírtársainak 
újratemetése

Az 1989. június 16-án tartott rendez-
vény a rendszerváltoztatás legfontosabb 
szimbolikus eseménye volt. Budapesten, 
a Hősök terén közel kétszázezer ember 
gyűlt össze. Az eseményt a Magyar Tele-
vízió is közvetítette. A rendezvény biztosí-
tásáról az ellenzéki szervezetek a rendőr-
séggel közösen gondoskodtak.
A Műcsarnok előtt hat koporsót helyeztek 
el, Nagy Imre, Gimes Miklós, Losonczi Géza, 
Maléter Pál és Szilágyi József földi maradvá-
nyaival. A hatodik koporsó üresen maradt 
mindazoknak a pesti srácoknak az emlé-
kére, akik életüket áldozták a szabadságért.
A rendezvényen az egykori ötvenhatosok 
mellett a fi atal nemzedék képviselőjeként 
Orbán Viktor, a Fidesz egyik alapító tagja is 
beszédet mondott.

 � Miért június 16-án tartották az újra-
temetést? Miért olvasták fel a kivég-
zettek névsorát?

„Ha nem tévesztjük szem elől '56 eszméit, 
olyan kormányt választhatunk magunk-
nak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az 
orosz csapatok kivonásának haladéktalan 
megkezdéséről.”
(Részlet Orbán Viktor beszédéből, 1989. 
június 16.)

 � Miért tarthatták sokan radikálisnak 
Orbán Viktor beszédét?

Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése a Hősök terén 
� Vitassátok meg, miért jelentette az esemény a Kádár-rendszer végét!
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A demokratikus intézményrendszer 
megteremtése

A demokratikus intézmények kialakítása már a szabad 
választások előtt megkezdődött. A demokratikus jogrend 
kialakításának egyik legfontosabb eseménye az Alkotmány-
bíróság felállítása lett. Bár bíróságnak hívják, valójában en-
nek a szervnek a parlament által választott bírái az Ország-
gyű lés által hozott törvények főként utólagos alkotmányos 
ellenőrzését végzik el.
 Nagyon fontos volt a fennálló intézményrendszer át-
alakítása is. A Kádár-rendszerben működő bíróságok és 
ügyészségek sokszor politikai szempontok alapján hozták 
az ítéleteket. Ezért ezek szervezeti rendszerét, belső struk-
túráját a demokratikus viszonyokhoz kellett alakítani.
 Számos más intézmény át-, illetve újjászervezésére is szük-
ség volt. Elsősorban az államtól független szakmai szerveze-
tek létrehozása volt fontos, mint például a gazdasági vagy 
szakmai kamarák. Ezek a szervezetek azért fontosak egy 
demokratikus rendszerben, mert képesek politikamentesen, 
szakmai alapon megszervezni a rájuk bízott szakterületet.

 � Miért fontos egy demokratikus jogállamban a független intéz-
mények működése?

Szabad választások és az új kormány megalakulása

Az 1990 tavaszán tartott többpárti választásokat a Ma-
gyar Demokrata Fórum (MDF) nyerte meg. Az új kormány  
Antall József vezetésével alakult meg a Magyar Demokrata 
Fórum, a Független Kisgazdapárt (FKGP) és a Keresztény-
demokrata Néppárt (KDNP) koalíciójából. ➋ Az ellenzéket a 
Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ), a Fiatal Demokra-
ták Szövetsége (Fidesz) és a Magyar Szocialista Párt (MSZP) 
alkotta. ➌ A köztársasági elnök az 1956-os tevékenységéért 
elítélt Göncz Árpád lett. 

➋ Antall József (1932–1993) élet-
útja

Antall József 1955-től tanárként dolgozott 
Budapesten. 1956-ban egy budai gimná-
ziumban a forradalmi bizottság elnökévé 
választották. 1957 januárjában őrizetbe 
vették, és a szovjet katonai hatóságok is 
kihallgatták.
Antall József 1964-től a Semmelweis Or-
vostörténeti Múzeum munkatársa lett, és 
muzeológusként, kutatóként sokoldalú 
tudományos munkát végzett. 
Az első lakiteleki találkozó előtt már kap-
csolata volt azzal a körrel, amelyből az 
MDF megszerveződött. 1989 júniusától a 
Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain az MDF 
képviselője volt, szeptembertől az MDF 
elnökévé választották.

 � A könyvtár és a világháló segítségé-
vel keress további adatokat Antall 
József munkásságáról!

Göncz Árpád (1922–2015) köztársasági elnök. Göncz Árpád eredetileg író, 
műfordító volt. Az 1956-os forradalom után életfogytiglani börtönre ítélték, 

1963-ban amnesztiával szabadult. 1988-ban csatlakozott  
a Szabad Demokraták Szövetségéhez, amelynek tagjaként lett képviselője az 

első szabadon választott országgyűlésnek. Az MDF–SZDSZ közötti  
megegyezés alapján választották meg köztársasági elnöknek,  

amely tisztségét újjáválasztással 2000-ig töltötte be.
�  Nézzünk utána az interneten, melyik népszerű fantasy regényt  

fordította le Göncz Árpád!
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A gazdaság átalakulása

A Kádár-rendszerben a magántulajdont keretek közé szo-
rították, a vagyonszerzést erősen korlátozták. Az emberek 
túlnyomó többsége állami vállalatoknál és a mezőgazda-
sági szövetkezetekben dolgozott. Már a nyolcvanas évek 
közepétől megkezdődött azonban a magántulajdonban lévő 
gazdasági vállalkozások korlátozott mértékű engedélyezése. 
A kisebb és rugalmasabb magánvállalkozások lehetővé tet-
ték, hogy olyan szolgáltatások is működjenek, amelyeket az 
állami vállalatok képtelenek voltak megfelelő színvonalon 
ellátni. 1988–1989-től felgyorsult a nagy állami vállalatok 
kisebb cégekké darabolása. Ezeket a kisebb vállalatokat már 
magánvállalkozások kevesebb pénzből is meg tudták vásá-
rolni, és ezzel az állami vállalat piacát is meg tudták szerezni. 

A rendszerváltoztatás után a privatizációt* már a szaba-
don választott parlament szabályozta. Az állami vagyont 
magánkézbe adták, a veszteséges vállalkozásokat bezár-
ták. 1990 után már a külföldi vállalatok is elkezdték meg-
vásárolni a magyar állami tulajdonban lévő cégeket. Sajnos 
azonban számos esetben a külföldi befektető nem termelni 
akart, hanem a megvásárolt vállalat piacát akarta a maga 
áruinak megszerezni. Megindultak az úgynevezett zöldme-
zős külföldi beruházások is. Ezek során a külföldi cégek 
gyárakat, üzemeket telepítettek Magyarországra. Vonzó 

privatizáció: az állami tulajdon magán-
kézbe adása. Célja a vagyon hatékonyabb 
működtetése, a költségvetés bevételeinek 
növelése

MDF
SZDSZ
FKGP
MSZP
KDNP
FIDESZ
Független képv.
Közös jelölt
Agrárszövetség

164
92
44
33
21
21

6
4
1

42,49%
23,83%
11,40%

8,55%
5,44%
5,44%
1,55%
1,04%
0,26%

Parlamenti patkó az 1990. évi országgyűlési 
választások mandátumeredményeivel 

  �  Számold ki, hány százalékos többséggel 
rendelkeztek a koalíciós pártok!

Munkások dolgoznak egy 366-os típusú Ikarus 
autóbusz karosszériáján. Az Ikarus privatizáció-
jára kiírt pályázatot a szovjet–kanadai–tajvani 
érdekeltségű ATEX-CEIC csoport nyerte 1991-ben 
� Nézzünk utána az interneten, miért volt 
eredményes az Ikarus vállalat a Kádár-korszak-
ban! Kutassunk a világhálón, mennyire volt 
sikeres a cég privatizációja!

➌ Pártok az első szabad  
választásokon

1988 és 1990 között közel száz párt alakult. 
Ebből 66 pártot ismertek el hivatalosan az 
erre jogosult bírói szervek. Közülük az első 
szabad választásokon negyven párt vett 
részt, de országos listát csak 12 pártnak 
sikerült állítania, amelyekre szavazni lehe-
tett. Ezek fele (az MDF, az SZDSZ, az FKgP, 
az MSZP, a Fidesz és a KNDP) jutott be a 
parlamentbe. A választásra jogosultak  
66 százaléka szavazott.

 � Mit fejez ki ez a sokszínűség?
 � Mi a véleményed a szavazók arányá-

ról?
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volt a számukra a viszonylag olcsó, de szakképzett  magyar 
munkaerő. A gazdasági átmenet során a kilencvenes évek-
ben nálunk is kialakult a piacgazdaság. E folyamat feszült-
ségeket is okozott , mert az átalakulás következményeként 
nagyon sok ember vált munkanélkülivé.
 A rendszerváltoztatás végeredményeként Magyaror-
szág független, piacgazdaságon alapuló, többpártrendsze-
rű demokratikus jogállam lett . 

 � Miért kezdődött meg a gazdaság átalakulása még a nyolcvanas 
években? Mi jellemzi a piacgazdaságot?

 � Vitassátok meg, 1956 tapasztalata mennyiben segítette a békés 
átmenetet!

A rendszerváltoztatás okai

OKOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

amerikai csillagháborús tervek

a Szovjetunió 
gazdasági-katonai 

válsága

felerősödő ellenzéki 
mozgalmak

RENDSZERVÁLTOZTATÁS

az MSZMP meggyengülése,
a reformkommunisták tevékenysége

a szocialista tervgazdaság bukása
romló életszínvonal, 

társadalmi elégedetlenség,
nemzeti elkötelezettség és a 
demokratikus értékek hiánya

Gorbacsov reformjai

 � Sorold fel a rendszerváltoztatás jel-
képes eseményeit!

 � Ismertesd a folyamatot! Hogyan 
épült le a szocialista rendszer ha-
zánkban?

 � Milyen gazdasági modellt kellett 
kialakítani a rendszerváltoztatás 
során?

 � Hogyan alakult át a jogi intézmény-
rendszer a rendszerváltoztatás fo-
lyamatában?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK 
ÉS FELADATOK

A rendszerváltoztatás legfontosabb eseményei 
� Értékeld az egyes események jelentőségét! 
Melyik esemény szimbolikus jelentőségű, 
és melyik hozott tényleges politikai vagy jogi 
változást?

1989. január Az Országgyűlés határoz az Alkotmánybíróság 
felállításáról.

1989. március 22. Megalakul az Ellenzéki Kerekasztal.

1989. május 2. Magyarország nyugati határán megkezdik 
a műszaki zár lebontását.

1989. június 13. Megalakul a Nemzeti Kerekasztal.

1989. június 16. Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése.

1989. július 6. Kádár János halála.

1989. október 7. Megszűnt az MSZMP, megalakult a Magyar Szo-
cialista Párt.

1989. október 23. Kikiáltják a harmadik magyar köztársaságot.

1989. október 23. Hatályba lép az alkotmány módosítása.

1990. március –
április

Szabad, többpárti országgyűlési választások 
Magyarországon.

1990. ősz Önkormányzati választások.

1991. június A szovjet csapatok kivonulása Magyarországról.

A rendszerváltoztatás egyik plakátja. 
A felirata: Elvtársak, vége! 
� Mire utal az orosz nyelvű szöveg?
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Hogyan élték meg az emberek a hétköznapokat a rendszerváltoztatás idején? Erről az előző lec-
kékből benyomást szerezhett etek, és a következőkben egy projektmunka keretében kellene fel-
dolgoznotok az időszakot. Mindenféleképp csoportmunkában kellene együtt működnötök, egy-
más között  felosztva az egyes feladatokat.
�  Kérdezzétek meg szüleiteket és nagyszüleiteket, hogyan élték meg ők a késő Kádár-kor-

szakot, illetve a rendszerváltoztatás időszakát! Mit őrzött  meg a családi emlékezet ezekről 
az évekről? Készítsetek az illető személlyel interjút, majd foglaljátok össze rövid beszámo-
lóban a visszaemlékezést! Mindig kérdezzétek meg, hogy a hallott  információkat megoszt-
hatjátok-e a többiekkel is!

�  Ha lehetséges, gyűjtsetek minél több dokumentumot (például fényképek, újságok) a kor-
szakból!

�  Tanulmányozzátok át újra a korábbi leckéket. Gyűjtsetek ki minél több olyan információt, 
amely felkeltett e az érdeklődéseteket, majd olvassatok utána a könyvtárban vagy a világhá-
lón! Foglaljátok össze a feljegyzéseiteket egy-egy kisebb vázlatban! 

�  Keressetek minél több érdekességet az időszak hétköznapi viszonyairól! Az alábbi ábra segít 
abban, hogy milyen jellegű információkat gyűjthett ek. Olvassátok fel szüleiteknek, nagyszü-
leiteknek az ábrán lévő „hívószavakat”! Rögzítsétek, milyen emlékeket idéznek fel bennük.

�  Foglaljátok össze az összegyűjtött  anyagokat, és döntsétek el, milyen formában (kiselőadás, 
tabló stb.) osztjátok meg a többiekkel!

Mindennapi élet a késő Kádár-korszakban és a rend-
szerváltoztatás idején
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A Szovjetunió meggyengülésével, majd megszűnésével kedvező lehetőség kínálkozott arra, hogy a ke-
let-közép-európai államok – köztük hazánk is – elnyerjék függetlenségüket, és elinduljanak a demokra-
tikus fejlődés útján. Az első demokratikus választásokat követően a Magyar Országgyűlés és a magyar 
kormány dönthetett az ország jövőjét meghatározó kérdésekről.

27.  A demokratikus jogállam működése és a magyar 
külpolitika törekvései 1990 és 2004 között

A jogállam kiépítése

Az 1990. évi őszi önkormányzati választásokkal lezárult az 
a kétéves folyamat, amelynek nyomán az egypárti diktatú-
rát többpárti demokrácia váltott a fel. A szocializmusnak 
nevezett  rendszer véget ért. Működött  a demokratikusan 
választott  Országgyűlés, amelybe negyven év után is-
mét szabadon működő pártok küldhett ék képviselőiket. 
Érvényesült a hatalommegosztás elve: a törvényhozó, a 
végrehajtó és a bírói hatalom különválasztása biztosítot-
ta a hatalomgyakorlás törvényességét és az állampolgári 
jogok védelmét. Mindezt Antall József miniszterelnök kor-
mányprogramjában is összegezte. ➊
 Létrejött  demokratikus alkotmányunk őre, az Alkot-
mánybíróság. ➋ 1990 októbere óta működtek a választott  
önkormányzatok, amelyek a központi hatalomnak aláren-
delt tanácsokat váltott ák fel. Feladatuk az alapvető lakos-
sági szolgáltatások biztosítása volt, és ők lett ek a helyi ok-

 � Minek volt köszönhető, hogy Ma-
gyarország visszanyerte független-
ségét?

 � Kikből áll az Országgyűlés, és mi a 
feladata?

 � Mi a kormány feladata?

➊ Részletek Antall József miniszterelnök 
kormányprogramjából (1990. május 22.)

„Első alapelvként kimondjuk, hogy ez a kormány a szabadság kormá-
nya kíván lenni. Törvényhozási és kormányzati munkájában egyaránt 
arra fog törekedni, hogy minden magyar állampolgár ugyanazokkal 
a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzék a törvény előtt… (…) 
Második alapelvként leszögezhetjük, hogy az új kormány a nép kor-
mánya kíván lenni. Negyvenhárom év óta első ízben a magyar nép 
által szabadon választott parlament iktat most be egy kormányt. (…) 
Harmadik alapelvünk szellemében ez a kormány a gazdasági fordulat 
kormánya kíván lenni… (…) Célunk a szociális piacgazdaság megva-
lósítása, vagyis olyan gazdaságé, amelyben a piac nyitottságát szociá-
lis … szempontok, a gondoskodó … társadalom elvárásai egészítik ki. 
Végül, negyedik alapelvként, az új kormány európai kormány lesz… 
A demokrácia, a pluralizmus, a nyitottság hagyományát valljuk. Az el-
múlt 40 év törést jelentett nemzetünk történelmében. Most vissza 
akarunk térni az európai örökséghez…”

 � A jogállamiság mely korábban felsorolt pontjai „köszönnek visz-
sza” ebben a kormányprogramban?

➋ Az Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság tagjait az Ország- 
gyűlés választja meg, minősített több-
séggel (az összes képviselő kétharmadá-
nak szavazatával). Az Alkotmánybíróság 
elnökét is az Országgyűlés választja az 
alkotmánybírók közül. Sólyom László volt 
az Alkotmánybíróság első elnöke, aki ké-
sőbb a köztársasági elnöki tisztséget is 
betöltötte. 

Sólyom László az Alkotmánybíróság első elnöke, 
későbbi köztársasági elnök (2005–2010)
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tatási, kulturális és egészségügyi intézmények fenntartói 
is. Nagy a jelentősége annak, hogy ezt a forradalmi átalaku-
lást sikerült békés, erőszakmentes módon megvalósítani. 
 A köztársasági elnök Magyarország legfőbb közjogi 
méltósága, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az ál-
lamszervezet demokratikus működése felett. Göncz Árpád 
1990 és 2000 között kétszer töltötte be ezt a tisztséget, utóda 
Mádl Ferenc lett. További fő közjogi méltóságok: a minisz-
terelnök, az országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság 
elnöke és a Kúria (korábban Legfelsőbb Bíróság) elnöke.

A politikai váltógazdaság működése

Demokratikus államokban a szabályos időközönkénti – ná -
lunk négyévenkénti – választások eredményeként vál-
tozik az Országgyűlés összetétele. Kormányt csak az a 
párt, azok a pártkoalíciók (szövetségek) alakíthatnak, 
amelyek a parlamenti többséget birtokolják. Magyaror-
szágon 2002-ig mindig az ellenzék nyerte a soron követke-
ző választást.
 1990-től mindegyik kormány koalíciós volt, ami azt je-
lenti, hogy több hasonló értékrendet valló párt kötött egy-
mással szövetséget. Bár az önkormányzati választásokon 
is indulnak pártok, ezeken – főleg a kisebb településekben – 
többnyire független jelöltek versengtek egymással.

A választások eredményei 1990 és 2002 között a győztes pártok szempontjából (Az ábra nem mutatja az összes párt választási 
eredményeit.) � Kövesd nyomon a hatalmi „mérleghinta” változásait a szöveg és az ábra segítségével! A négy választás során 
a győztes párt mindegyik alkalommal koalícióra lépett más párttal (pártokkal). Kutass a világhálón, mekkora többséggel 
rendelkeztek az egyes koalíciók!

Mádl Ferenc 1993 és 1994 között művelődési  
és közoktatási miniszter, 2000 és 2005 között  
köztársasági elnök 
� Kit váltott a köztársasági elnöki székben?

MDF

11,74%

MSZP

42%

Fidesz

41%

Választások éve

A győztes párt 
első fordulóban  
elért százalékos 
listás eredménye 

Vesztes  
szavazatok aránya

1990 19981994 2002

MSZP

32,92%

MDF

24,73%

MSZP

32,99%

MSZP

10,89%

Fidesz

29,48%

Fidesz

7,02%
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MDF–FKGP–KDNP MSZP–SZDSZ Fidesz–FKGP–MDF MSZP–SZDSZ MSZP–SZDSZ Fidesz–KDNP

1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014

Antall József
1990. május
1993. december

Boross Péter
1993. december
1994. július

Horn Gyula
1994. július
1998. július

Orbán Viktor
1998. július
2002. május

Medgyessy Péter
2002. május
2004. szeptember

Gyurcsány Ferenc
2004. szeptember
2009. április

Bajnai Gordon
2009. április
2010. május

Orbán Viktor
2010. május
2014. április

Magyar miniszterelnökök 1990 óta: Antall József, Boross Péter (MDF), Horn Gyula (MSZP), Orbán Viktor (Fidesz), Medgyessy Péter, 
Gyurcsány Ferenc (MSZP), Bajnai Gordon (MSZP) � Mit nevezünk politikai váltógazdaságnak? Nézz utána, melyik miniszterel-
nökünk hunyt el hivatali ideje alatt!

Politikai „libikóka” 1994 és 2004 között

Az Antall József, majd Boross Péter nevével fémjelzett 
jobboldali, MDF vezette kormány eltakarította a pártállami 
rendszert, megteremtette a demokráciát. Nem volt viszont 
elég ideje megbirkózni az öröklött gazdasági nehézségek-
kel. Sőt, ellenzéke azt a látszatot tudta kelteni, hogy ezek 
okozója ő maga. A kiábrándult és kiábrándított társadalom-
tól az 1994-es választásokon az egykori állampártból kivált 
Magyar Szocialista Párt (MSZP) kapta a legtöbb szavaza-
tot. Sokan a Horn Gyula vezette szocialistáktól remélték a 
gazdasági és társadalmi gondok (az ipar és a mezőgazdaság 
visszaesése, nagymértékű munkanélküliség) megoldását. 
Az MSZP a választási győzelmét követően koalícióra lépett 
az SZDSZ-szel. A balliberálisnak nevezett kormány a súlyos 
pénzügyi problémákat (költségvetési hiány, magas állam-
adósság) a megszorításokat tartalmazó Bokros-csomaggal ➍  
próbálta kezelni. Ez az életszínvonal további romlását ered-
ményezte, és csalódást okozott a tömegekben, bár a vá-
lasztási ciklus végére a gazdaság fejlődése megindult. Így  
1998-ban – némi meglepetésre – Orbán Viktorral egy koa-
líciós kormány élén a Fidesz vezette jobboldal kísérelhette 
meg a polgári Magyarország megteremtését. 2002-ben – 
ismét meglepetésre – a Medgyessy Péter vezette baloldal  
a „jóléti rendszerváltás” ígéretével vissza tudott kerülni a 
hatalomba, folytatva a kormányváltozások sorát. 

 � Csoportmunkában az internet segítségével állítsátok össze eddi-
gi szabadon választott miniszterelnökeink rövid életrajzát, külö-
nös tekintettel a politikai pályafutásukra!

➍ A Bokros-csomag

A Horn-kormány pénzügyminiszterének, 
Bokros Lajosnak a nevével fémjelzett 
„gazdasági kiigazítás” nagy vitákat kavart 
1995-ben, és azóta is. Ez a program a ma-
gyar állam súlyos pénzügyi és gazdasági 
helyzetét a lakosság életszínvonalát ked-
vezőtlenül érintő, ún. megszorító intézke-
désekkel igyekezett kezelni. Ezek között 
bérkorlátozások, az oktatás és egészség-
ügy ingyenességét megszüntető, szociá-
lis támogatásokat megvonó, gyógyszerá-
rak emelkedését okozó, nyugdíjkorhatárt 
emelő intézkedések születtek. Az előző 
kormányzati időszakban is magas infláció 
újra „felpörgött”, a magánosítás ismét fel-
gyorsult. Az intézkedéscsomag lényege 
az állami kiadások jelentős csökkentése 
és a bevételek növelése volt, a fizetési 
egyensúly helyreállítására.

 � Kérdezd meg szüleidet, nagyszüle-
idet, hogyan emlékeznek vissza a 
Bokros-csomagra!
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Magyarország és Európa

1991-ben megszűnt a volt szocialista országok katonai és 
gazdasági szervezete, a Varsói Szerződés és a KGST. Ez év 
nyarán az utolsó szovjet katona is elhagyta Magyarorszá-
got. Hazánk területén 1944 óta először nem állomásoztak 
idegen csapatok, függetlenségünk igazán ekkor állt helyre. 
Még ebben az évben Antall József magyar miniszterelnök 
kezdeményezésére a lengyel és csehszlovák köztársasági 
elnök aláírta a Visegrádi Együttműködést, amely északi 
szomszédunk Szlovákiára és Csehországra történő külön-
válásával négytagúvá bővült. Ez a regionális együttműkö-
dés a részt vevő országok közös érdekérvényesítését szol-
gálja mind a mai napig.

 � Melyik középkori királytalálkozó adta az ötletet a Visegrádi 
Együttműködés létrehozatalához? Kik vettek ezen részt és mi-
lyen céllal?

Az egymást váltó magyar kormányok mindegyike sokat tett 
azért, hogy az ország csatlakozhasson a nagy euroatlanti és 
európai szervezetekhez. Hazánk először 1990-ben az Eu-
rópa Tanács tagja lett, majd egy eredményes népszavazást 
követően 1999-ben Magyarország belépett a NATO kato-
nai szervezetébe. A NATO védőernyőjének következtében 
2004-ben megszűnhetett hazánkban a kötelező katonai 
szolgálat, amelynek helyét a hivatásos hadsereg (honvéd-
ség) vette át.
 Legtovább európai uniós csatlakozásunk húzódott. Bár 
Magyarország már 1991-ben aláírta társulási szerződését az 
Európai Közösséggel, a csatlakozási tárgyalások csak 1998-
ban kezdődtek meg. Egy újabb eredményes népszavazást 
követően 2004. május 1-jén tagjai lettünk az Európai Uni-
ónak. Egy olyan gazdasági és politikai közösséghez csatla-
kozhattunk, amelynek magja évszázadok óta a fejlődés él-
vonalában járt. Ahogy akkoriban mondták: „Csatlakoztunk 
Európához!”

 � Vitassátok meg, miért fontos Magyarország számára az EU-tag-
ság! Milyen előnyökkel és milyen kötelezettségekkel jár?

 � Gyűjtsd össze a jogállamiság jellemzőit a tankönyvi szöveg 
és Antall József beszédrészlete alapján!

 � Mit jelent a politikai váltógazdaság? 
 � Milyen fontosabb nemzetközi szervezetekhez és közössé-

gekhez csatlakozott Magyarország 1990 óta?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

A választásra jogosultak 
száma

8 042 272 fő 100%

Megjelent 3 669 252 fő   45,62%

Nem szavazott 4 373 020 fő 54,38%

IGEN választ adott 3 056 027 fő 83,76%

NEM választ adott 592 690 fő 16,24%

A 2003. április 12-ei népszavazás európai uniós 
csatlakozásunkról 
� Lapozz vissza a 78. oldalra! Mely országok 
csatlakoztak az Európai Unióhoz Magyaror-
szággal azonos időpontban és azóta?

Az egyik szovjet harckocsi-alakulat kivonása 
Magyarországról. Az utolsó szovjet katona 1991. 
június 19-én hagyta el az ország területét 
� Hány évig voltak Magyarország területén 
szovjet csapatok?
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A rendszerváltoztatás a széles tömegek csendes támogatásával annak reményében történt, hogy hazánk 
végre az európai fejlődés részesévé válhat, és az életszínvonal emelkedni fog. A gazdaság átalakulása 
azonban a vártnál több zökkenővel és nagyobb áldozatokkal járt az emberek számára. A jogi intézmény-
rendszer átalakítása viszont sikeresen megtörténhetett.

28.  A gazdasági élet és a jogi intézményrendszer 
az 1990 utáni Magyarországon

A privatizáció

A tervgazdaságról piacgazdaságra való átt érés fontos fel-
tétele volt az állami tulajdon magánosítása, a privatizáció. 
Ez a gazdaság hatékony működtetéséhez szükséges tőke 
biztosításához kellett . Az 1990-es évtized végére a magán-
tulajdonban lévő vállalatok termelésének részesedési ará-
nya a nemzeti jövedelemből egyötödről kétharmadra nőtt . 
 Jelentős volt a külföldi tulajdonosok aránya, akiknek 
részesedése elérte a magánosított  vállalatok harmadát. 
Ebben különösen Németország befektetői jeles kedtek, 
akik a külföldi magánosítók közel egyharmadát tett ék 
ki. A gazdaságtalanul működő iparágak eltűntek, mint 
például a textilipar, a növényolajgyártás és a cukoripar. 
A mezőgazdasági termelés ‒ ezen belül főleg az állatt e-
nyésztés ‒ is jelentősen visszaesett . 
 Mindez nagy vitákat váltott  ki, mert a magánosítás 
gyakran átláthatatlan, helyenként korrupciógyanús* volt. 
Ezenkívül együtt  járt a munkanélküliség megjelenésével 
és ugrásszerű növekedésével. ➊ Az 1990-es évtized első fe-
lében a jelentős infl áció* következtében a lakosság több-
ségének reáljövedelme* is csökkent. A szegények száma 
látványosan nőtt , és a szegénység megjelent a városokban 
is. Ugyanakkor egy szűk társadalmi réteg látványos meg-
gazdagodása is megfi gyelhető volt, nem kis mértékben a 
magánosításoknak köszönhetően. A társadalom egyre in-
kább kett északadt.

 � Mi mindennek volt köszönhető 
Nyugat-Európa sikeres gazdasági 
és társadalmi fejlődése?

 � Mi a különbség jogállam és diktatú-
ra között?

➊ Munkanélküliség 
a rendszerváltoztatás után

korrupció: hivatali megvesztegetés, meg-
vesztegethetőség
in� áció: a pénz vásárlóerejének romlása
reáljövedelem: azt fejezi ki, hogy a jöve-
delmek (munkabér és egyéb juttatások stb.) 
milyen mennyiségű termék és szolgáltatás 
megszerzését teszik lehetővé

A magán- és az állami vállalatok aránya 
1989-ben és 1998-ban � Vonj le következtetést 
a magánosítás üteméről a diagramok adatai 
alapján! Értelmezd azokat!

1989

Állami
80%

Magán
20%

1998

Magán
70%

Állami
30%

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

0,3 0,4

1,9

7,8

13,2 13,3

11,4 11,1 10,8

� Vitassátok meg, milyen okai voltak a mun-
kanélküliség látványos megugrásának!
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 Az életkörülmények kezdeti romlását követően az 1990-
es évek második felétől fogyasztási láz tört ki a lakosság 
jelentős részében. Ez a műszaki cikkek ‒ video-, DVD-le-
játszó, mobiltelefon, autó ‒ vásárlása mellett  az étkezési 
szokások átalakulását, a gyorsétt ermekben, salátabárokban 
történő étkezést jelentett e. Az erőn felüli fogyasztás és vá-
sárlás gyakran a családok eladósodásához vezetett .
 Különösen súlyosan érintett e a társadalom nagy részét a 
2008-tól kibontakozó nemzetközi gazdasági és pénzügyi 
válság, amely Magyarországon hitelválsággal is együtt  járt.

 � Gyűjtsd össze a gazdasági átalakulás kedvező és kedvezőtlen kö-
vetkezményeit!

Igazságtétel és kárpótlás

A békés átalakulás következtében sokaknak lehetősége 
nyílt arra, hogy „átmentse magát” az új rendszerbe, főleg a 
magánosítás révén továbbra is fennálló gazdasági befolyá-
sát felhasználva.

Változások a mezőgazdaságban 
� Vesd össze egymással az oszlopdiagramok 
adatait! Milyen átalakulások következtek be a 
mezőgazdaság földbirtokszerkezetében?

A termelőszövetkezetek birtokállománya
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A gazdasági társulások és vállalkozások kezén lévő 
földterületek
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Egyéni gazdaságok kezén lévő földterületek
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Kárpótlási jegy. Az arra jogosultaknak úgyne-
vezett kárpótlási jegyeket bocsátottak ki, amely 
értékpapírként lehetőséget adott különböző 
vagyontárgyak, üzletrészek, termőföld 
és önkormányzati lakások megvásárlására

A Kúria épülete 
� Melyik hatalmi ágat képviseli 

a benne található szervezet?
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 A kárpótlás révén az 1948 után okozott tulajdoni káro-
kat igyekeztek orvosolni. Ez sem volt azonban teljes körű, 
bár ide bekerült a korábbi politikai üldözöttek részleges 
kárpótlása is. Kivételt jelentettek az egyházak, amelyeket 
– közhasznú tevékenységeikre való hivatkozással – teljes-
körűen kárpótoltak.

 � Nézz utána, hogy milyen közhasznú tevékenységet végeznek az 
egyházak! Tájékozódj, hogy közvetlen környezetedben vannak-e 
ilyenek!

A jogi intézményrendszer

A harmadik hatalmi ág minden jogállamban, így Magyar-
országon is az igazságszolgáltatás. A bíróságok feladata, 
hogy megvédjék az alkotmányos rendet, az állampolgárok 
jogait és törvényes érdekeit. ➋ A polgári peres bíróságok 
feladata, hogy eldöntsék a különböző vitás ügyeket, a bün-
tetőbíróságok pedig megbüntetik azokat, akik bűncselek-
ményt követtek el.

 � Melyik a másik két hatalmi ág?
 � Hol valósult meg először a gyakorlatban a hatalmi ágak szétvá-

lasztásának gondolata?

Fontos szerepet tölt be az igazságszolgáltatás szervezetében 
az ügyészség. A büntetőeljárásban a közvádló szerepét 
tölti be, emellett irányítja és felügyeli a nyomozati eljárást 
is, amelyet alapvetően a rendőrség végez. Az ügyészség fel-
építése hasonló a bíróságokéhoz, szervezete élén a Legfőbb 
Ügyészséggel. A polgári peres eljárásokban ‒ például va-
gyoni, családjogi ügyek ‒ felperes és alperes áll szemben 
egymással, ami attól függ, hogy a peres felek melyike nyúj-
totta be az úgynevezett keresetet*. Mindkettőjük érdekeit 
végzett jogász, ügyvéd képviselheti. ➌

 � Nézz utána, hogy lakóhelyeden vagy környékén milyen bíróság 
működik!

➋ A magyar bíróság szervezete

A magyar bírósági szervezet alsó szintjén 
a járási, munkaügyi és közigazgatási bíró-
ságok állnak, és elsőfokú ítéleteket hoz-
nak. A megyei törvényszékek szintén hoz-
hatnak elsőfokú ítéleteket, de fellebbviteli 
bíróságként is működnek. Az öt ítélőtábla 
(fővárosi, debreceni, győri, pécsi és sze-
gedi) fellebbviteli bíróságként működik.  
A bírói szervezet csúcsán a Kúria (régeb-
ben Legfelsőbb Bíróság) áll, és elbírálja a 
törvényszékek, illetve az ítélőtáblák dönté-
sei ellen benyújtott jogorvoslatokat. Szük-
ség esetén irányt mutat a helyes bírói gya-
korlat számára, biztosítja a jogegységet.
Az állampolgárok ügyei először a mun-
kaügyi, a járási, illetve a közigazgatási 
bíróságokhoz kerülnek kivizsgálásra. 
Amennyiben a bírósági tárgyalás vala-
mely szereplője nem ért egyet a bíróság 
döntésével, akkor lehetősége van kérni 
az ügy ismételt kivizsgálását (fellebbezés), 
de ekkor már a bírói szervezet eggyel ma-
gasabb szintjén.

 � Készítsetek ábrát a füzetetekbe a bí-
rósági szervezet felépítéséről!

➌ A büntetés-végrehajtás rend-
szere

A büntetőeljárás alanya a vádlott. Az el-
járásban az ügyész emel vádat. A vádlott 
védelmét a védőügyvéd látja el. A munká-
jukat többnyire önállóan végző ügyvédek 
közös érdekvédelmi szervezete a Magyar 
Ügyvédi Kamara. Az ítéletet a bíróság 
hozza, a büntetést büntetés-végrehajtási 
intézményekben (fegyház, börtön vagy 
fogház) hajtják végre. A 14. és 18. életév 
közötti fiatalok – bizonyos esetekben a 
12 évesek – ügyeit a fiatalkorúak bírósága 
látja el. Az elítéltek a fiatalkorúak bünte-
tés-végrehajtási intézetébe kerülhetnek.

kereset: jogvita rendezésére szolgáló  
eszköz, amelyet a felperes nyújt be  
az alperes ellen

 � Mit jelent a magánosítás? Miért volt elengedhetetlen a piac-
gazdaságra való átállás során?

 � Mik voltak az igazságtétel és kárpótlás nehézségei? Miért?
 � Milyen fontosabb szereplői vannak az igazságszolgáltatás-

nak Magyarországon?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
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A trianoni béke után a nemzetiségek aránya Magyarországon nagyon alacsony lett. Számuk tovább
csökkent a második világháború utáni német kitelepítések és a csehszlovák–magyar lakosságcsere követ-
keztében. Ugyanakkor jelentősen növekedett a magyarországi roma népesség száma és aránya. 

29.  A magyarországi nemzetiségek. 
A cigány (roma) népesség helyzete

Nemzetiségek Magyarországon régen 
és a közelmúltban

Hazánk területén és általában a Kárpát-medencében az ál-
lamalapítás óta több nemzetiség él. Az országban élő nem-
zeti kisebbségek összetétele a török háborúk utáni tudatos 
betelepítések és önkéntes betelepülések során jelentősen 
módosult. A 19. század közepére-végére a nemzetiségek 
összlétszáma nagyobb volt, mint az államalkotó magyar-
ságé. Ez a trianoni békediktátumot követően alapvetően 
megváltozott , és hazánk a kor fogalmai szerint nemzet-
állammá lett , ami azt jelenti, hogy a lakosság több mint 
90%-a az államalkotó nemzethez tartozott . Ugyanakkor a 
Kárpát-medencében élő magyarok harmada az ország ha-
tárain kívülre került, azaz új hazájában nemzetiséggé lett .
 A magyarországi nemzetiségek aránya a második vi-
lágháború utáni német kitelepítést és a szlovák‒magyar 

 � Miért telepítettek ki németeket 
Magyarországról (is) a második vi-
lágháborút követően?

 � Mit jelentett a „lakosságcsere” Cseh-
szlovákia és Magyarország között a 
második világháború után?

1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011

horvát 20 123 33 014 14 609 20 030 13 570 15 620   26 774

német 22 455 50 765 35 594 31 231 30 824 62 233 185 696

román 14 713 10 502   8 640 nincs adat 10 740   7 995   35 641

szerb   5 185   4 583 12 235 nincs adat   2 905   3 816   10 038

szlovák 25 988 30 690 21 176 16 054 10 459 17 692   35 208

szlovén   4 473 nincs adat   4 205   7 139   1 930   3 040     2 820

A magyarság aránya a teljes lakosságon belül az utóbbi évtizedek népszám-
lálási adatai tükrében � Figyeld meg a százalékok változását! (A százalék-
számok csökkenése a nemzetiségek számának növekedését mutatja.) 
Milyen jeles történelmi események, korszakok „bújnak meg” a jelentős 
módosulások mögött?

1941 1949 1960 1980 1990 2001

95,7% 98,9% 98,75% 99,3% 97,75% 92,3%

A nagyobb hazai nemzetiségek lélekszámának változásai az utóbbi évtizedek népszámlálási adatai tükrében � Mely nemzetisé-
gek lélekszámának aránya nőtt a legjelentősebb mértékben a népszámlálások adatai szerint? Mi lehet ennek az oka?

Magyarországi németek népviselete
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„lakosságcserét” követően csökkent. A Kádár-korszak első 
éveiben a nemzetiségi politika lényege annak bizonyítása 
volt, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek megőrzik 
nemzeti sajátosságaikat, nyelvüket, és mint nemzetiségek, a 
hatalom támogatói.
 A szomszéd országokban élő magyar kisebbséget viszont 
nem védték meg. Azt hangoztatták, hogy a nemzetiségek 
kérdését a többségi nemzetnek kell rendeznie, minden 
külső nemzetállami beavatkozás nélkül, az internaciona-
lizmus* jegyében.

Nemzetiségeink ma

A rendszerváltoztatást követően gyökeresen változott a 
helyzet. A demokratikus jogállam egyik fontos feladata  
a nemzetiségek jogainak (például az anyanyelvi oktatás, 
kulturális, politikai jogok) biztosítása. Ez azonban szinte 
sehol sem valósult meg teljes körűen a Kárpát-medencében. 
Nálunk például csak az utóbbi években jutottak parlamen-
ti képviselethez a magyarországi nemzetiségek. Helyzetü-
ket nehezíti, hogy földrajzilag többnyire szétszórtan, tele-
püléseink csaknem felén alkotnak különböző mértékben 
kisebbséget.
 2012-től hatályos alaptörvényünk kimondja, hogy Ma-
gyarország tiszteletben tartja más népek szabadságát és 
kultúráját. Vallja, hogy a nemzetiségek a magyar politikai 
közösség részei, államalkotó tényezők, és kulturális érté-
keik hazánk kulturális örökségének szerves részei. 
 A legutóbbi, 2011. évi a nemzetiségek jogairól szóló tör-
vényi szabályozás szerint megkülönböztetünk Magyaror-

internacionalizmus: eredetileg a nemzet-
közi munkásmozgalomban a világ prole-
tárjainak az együttműködését jelentette. 
A szocializmus időszakában sokszor a 
nacionalizmussal szemben használt kifeje-
zés volt, amely a nemzeti érdekek háttérbe 
szorítására irányult.

Magyarországi németek szavaznak
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Az egyes magyaror-
szági nemzetiségek 
és a cigány kisebbség 
lélekszáma a 2011. évi 
népszámlálás szerint 
� Tanulmányozd 
a diagramokat a 
tankönyvi szöveg-
gel együtt! Néhány 
mondattal fogalmazz 
meg lényeges meg-
állapításokat!
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szágon honos nemzetiségeket. Ezek a bolgár, a görög, a 
horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ru-
szin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek, 
amelyek hazánk területén legalább egy évszázada élnek. 
A magyarországi zsidóság nyelve és kötődése magyar.  
Saját nyilatkozatuk szerint nem képeznek nemzetiséget. ➊
 A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos 
önkormányzatokat hozhatnak létre. Jogaik védelmét külön 
hivatal látja el. Helyzetük kedvező voltát jól mutatja, hogy 
a 2011. évi választásokon szinte valamennyi nemzetiség 
száma nőtt a korábbiakhoz képest.

A magyarországi cigányok (romák) napjainkban

A cigányok (romák) alkotják a Magyarországon élő legna-
gyobb számú kisebbséget, és a társadalom minden rétegé-
ben megtalálhatóak. Bár a legutóbbi népszámlálás alkalmá-
val alig több mint 300 ezren vallották magukat cigánynak, 
de valós létszámuk 500 ezer és 800 ezer között lehet. Lé-
lekszámuk bőven meghaladja az összes magyarországi 
nemzetiségét. 
 A cigányság nagy többsége magyar anyanyelvű. Több-
nyire kettős önazonossággal rendelkeznek, magyarnak és 
cigánynak is tartják magukat. A 20. század folyamán fo-
kozatosan tűntek el és alakultak át a hagyományos cigány 
mesterségek (teknővájás, vályogvetés, muzsikálás). A Ká-
dár-korszakban az iparosítás során lehetőség nyílt a férfiak 
iparban való foglalkoztatására. A „cigánytelepek” többsé-
gét felszámolták, életkörülményeik javultak, sokan az ipa-
rosodó nagyvárosokba költöztek. 

➊ Nemzeti kisebbségek  
Magyarországon

További nemzeti kisebbségek is léteznek 
Magyarországon, amelyek nem teljesítik a 
nemzetiséggé nyilvánítás feltételeit, pél-
dául az itt élő oroszok, arabok, kínaiak, kur-
dok, valamint az egyes afrikai országokból 
érkező közösségek. Az elmúlt években a 
hazánkban élő kínaiak száma emelkedett 
látványosan. Egyes becslések szerint szá-
muk meghaladja a húszezret. Nálunk él a 
kelet-közép-európai térség legnagyobb 
létszámú kínai közössége. Jellemzően ke-
reskedelemmel, vendéglátással foglalkoz-
nak, de több ezer bejegyzett kínai cég is 
működik Magyarországon.

Nemzetiségek eloszlása a 2011-es népszámlások alapján. Kördiagramok az adott települések nemzetiségi arányait adják vissza 
� Keresd meg a településed környékét! Milyen nemzetiség(ek) él(nek) arra?

Kínai szakács � Nézd meg az előző oldalon a 
legutóbbi népszámlálás kisebbségi adatait!  
Állapítsd meg, hogy létszámát tekintve hánya-
dik kisebbség Magyarországon ma a kínai!
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ESZTERGOM

4 720 fő

5 162 fő 6 277 fő

6 981 fő
8 768 fő

9 290 fő
10 918 fő

15 177 fő

16 167 fő

16 995 fő

18 132 fő

18 935 fő

19 312 fő

19 530 fő

20 065 fő

44 133 fő
58 246 fő
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1970 1980 1993 2003 2013

325 000 380 000 468 000 570 000 640 000

A cigányság becsült létszámának alakulása Magyarországon � Vesd össze a 
számokat a többi nemzetiség adataival! Milyen következtetésre jutottál?

➌ A cigányság  
foglalkoztatottsága

A Kádár-korszak utolsó évtizedében a 
munkaképes cigányság 62%-a rendel-
kezett állandó munkahellyel, dolgozott 
rendszeresen. Ezen belül a férfiak foglal-
koztatottsága 90% felett volt. A rendszer-
változtatást követően ez az arány 22%-ra 
csökkent, és azóta is csak szerény mérték-
ben javult.
Napjainkban a cigányság közel fele a hát-
rányos helyzetű, mélyszegénységben élő 
réteghez tartozik, amely magával vonja a 
rossz életkörülményeket, az alacsonyabb 
várható élettartamot. Mindezek hátteré-
ben az említett nagyobb történelmi vál-
tozások is állnak.

 � Vitassátok meg, hogyan változtak a 
munkalehetőségek az elmúlt évtize-
dekben!

 � Melyek a jelentősebb nemzetiségek a mai Magyarországon?
 � Jellemezd röviden helyzetüket a rendszerváltoztatást köve-

tően!
 � Miért sajátos a cigányság (romák) helyzete? Készíts rövid ösz-

szeállítást a velük kapcsolatos feladatokról!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

 A rendszerváltoztatás jelentős társadalmi és szociális vál-
tozásokkal járt. A piacgazdaság kialakulása újszerű kihívá-
sok elé állította az alacsonyabban iskolázott, addig főleg ki-
segítő és betanított munkát végző munkásréteget. A gyárak 
és bányák bezárása, a termelőszövetkezetek felszámolása 
miatt sokan elveszítették munkahelyüket. ➌ Mindez nem 
kizárólag csak a cigány munkásréteget érintette, mivel 
az átalakuló gazdaságban a társadalom alsó jövedelmi ka-
tegóriájában élők kevésbé bizonyultak képesnek érdekeik 
védelmére. E rétegek körében az alacsony iskolázottság és 
alacsony foglalkoztatottság évtizedek óta fenntartja a sze-
génységet. A hátrányos helyzetű rétegek lehetőségekhez 
való juttatása és a minőségi társadalmi alrendszerekhez 
(oktatás, egészségügy) való hozzáférésének biztosítása nap-
jaink egyik legfontosabb megoldandó problémája. 
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6,4–10,7%
10,7–48,3%

2,2–3,8%
3,8–6,4%

Kevesebb mint 1%
1–2,2%

A cigány (roma) 
kisebbség aránya a 
2011-es népszámlálás 
alapján � Keress az 
interneten híres ro-
mákat! Csoportosítsd 
őket a foglalkozásuk 
szerint!
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Trianont követően a Kárpát-medencei magyarság harmada idegen uralom alá került. Érvényben voltak 
viszont olyan kisebbségvédelmi intézkedések, amelyek bizonyos jogaik gyakorlását lehetővé tették. 
A második világháborút követő békék már nem tartalmaztak ilyen kitételeket. Az ezt követő szocializmus 
nem tudott mit kezdeni a nemzetiségi kérdéssel, és egyre erősebben érvényesült a beolvasztó politika.

30.  A határon túli magyarság sorsa 
a rendszerváltoztatást követően

A határon túli magyarság helyzete 
a szocializmus éveiben

Trianont követően Magyarország „önmagával határos or-
szág lett ”, ami azt jelenti, hogy határaink közelében szinte 
mindenütt  többségben vagy kisebbségben magyarok élnek. 
Egyrészt a születések alacsony száma, másrészt az ott ani be-
olvasztó politika miatt  számuk folyamatosan csökken.

 � Vedd sorra atlaszod segítségével a „körülöttünk élő”, de határain-
kon túli magyarság által lakott területeket!

A Csehszlovákiában élő felvidéki magyarok kegyetlen el-
nyomása 1949 után mérséklődött  ugyan, de elkezdték az ot-
tani magyar iskolák felszámolását. Ráadásul módosított ák a 
közigazgatási beosztást, ezért a magyarok szinte mindenütt  
kisebbségbe kerültek.
 Erdélyben szovjet nyomásra létrehoztak egy Magyar 
Autonóm Tartományt 1952 és 1960 között , de amikor az in-
ternacionalizmust hangoztató kádári vezetés 1956 után, a 
gazdasági támogatás fejében lemondott  a határon túli ma-
gyarság érdekeinek képviseletéről, a románok felszámolták 
azt. ➊ Csökkentett ék a magyar iskolák számát, és a magyar 
egyetemet beolvasztott ák a románba. A nemzetiségek beol-
vasztása a többségi nemzetbe a román kommunista diktatú-
ra hivatalos programjává lett . A legkevesebb joggal Kárpát-
alján rendelkezett  a magyar közösség, míg a legkedvezőbb 
helyzet a vérengzéseket követően a Délvidéken volt. Az 
itt eni magyarok széles körű nyelvi és kulturális jogokkal 
rendelkeztek a jugoszláv államban, illetve a Szerbián belüli 
Vajdaságban. A beolvasztás a legeredményesebb az ausztri-
ai Burgenlandban (Őrvidék) volt, ahol ma már szinte csak 
szórványmagyarság* található. Velük a Kádár-korszakban 
szinte minden kapcsolat megszakadt, hiszen a vasfüggöny 
túloldalán éltek.

 � Hasonlítsd össze a különböző országokban élő magyarság hely-
zetét! Melyek a hasonlóságok és a különbségek?

szórványmagyarság: a többségi nemzet-
hez képest a településükön is kisebbség-
ben élő magyarok

 � Milyen jogokat biztosítottak a ki-
sebbségvédelmi intézkedések a két 
világháború között?

 � Milyen tragédiák érték a határon 
túli magyarságot a második világ-
háborút követően?

 � Mit jelent a beolvasztó politika?
 � Idézd fel, miről rendelkeztek a 

Beneš-dekrétumok! Formálj véle-
ményt róluk! 

➊ A határon túli magyarok és az 
anyaország kapcsolata

„Itt laknak magyar származásúak is. A naci-
onalizmus mélyen él az emberek gondol-
kodásában… Mi természetesen elsősor-
ban forradalmárok vagyunk.”

(Kádár János 1958. februári, Erdélyben, 
Marosvásárhelyen elhangzott kijelentése)

„…ennek a tízmilliós országnak a kor-
mányfőjeként lélekben, érzésben 15 millió 
magyar miniszterelnöke kívánok lenni.”

(Antall József miniszterelnök 
1990 júniusában tett kijelentése)

� Vesd össze Antall József kijelentését a 
Kádár-féle nyilatkozattal! Milyen következ-
tetésre jutottál?
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A magyar nemzetpolitika  
a rendszerváltoztatást követően

Míg Trianon idején közel három és fél millió magyar élt 
határainkon túl a környező országokban, addig ma szá-
muk alig haladja meg a kétmilliót. A magyarság így is az 
egyik legnagyobb nemzetiség Európában, és a legnagyobb 
lélekszámú nép a Kárpát-medencében.
 Az 1990 utáni nemzetpolitikának az egyik első megnyil-
vánulása a Duna Televízió létrehozása volt, amely kezdettől 
műholdas adásokkal szolgálta a határon túli magyarokat. 
Míg a két világháború közötti kormányok a nemzetegye-
sítést a határok megváltoztatásával akarták végrehajtani, 
addig a rendszerváltoztatástól mindezt a határok megvál-
toztatása nélkül kívánták elérni.
 Ilyen intézkedés volt a 2001-es kedvezménytörvény, 
amely a határon túli magyar családoknak biztosított külön-
böző előnyöket. Főleg ahhoz, hogy a gyerekeiket magyar 
iskolákba járassák. A kiváltható magyar igazolvány pedig 
magyarországi utazási kedvezményeket adott a határon túli 
magyaroknak. Közel egymillióan vették igénybe.
 A 2010-ben született honosítási törvény a magyar állam-
polgárság felvételét is lehetővé tette nemzettársaink szá-
mára. Ezt mintegy félmillió nemzettársunk vette igénybe 
2013-ig, mert ez a magyar nemzethez tartozást jelenti tulaj-
donosa számára. ➋

A határon túli magyarság számarányának  
változásai  � Jellemezd az adatok alapján  
a változások fő irányát! Készíts grafikont  
a százalékos adatok alapján! Milyen történelmi 
események alakították a változásokat?

A mai Magyarország területén 
kívül, a Kárpát-medencében élő 
magyarság létszáma és aránya

1910 3 317 306 33,0%

1930 2 650 402 24,9%

1941 3 256 486 27,3%

1949 2 471 585 21,4%

1960 2 781 676 22,1%

1970 2 803 748 21,6%

1980 2 832 854 21,1%

1991 2 700 853 21,0%

2001 2 399 839 20,3%

2011 2 097 789 20,1%

Gyimesi csángók népviseletben  
� Keresd meg atlaszodban, hogy hol élnek a moldvai csángók!

➋ A honosítási törvény  
fogadtatása

A környező országok kormányai nem vol-
tak túlzottan együttműködőek, sőt egye-
sek egyenesen ellenségesen viselkedtek 
a kettős állampolgárság felvételének 
lehetőségét illetően. A felvidéki Tamás 
Ilonka nyugdíjas tanítónő százévesen vált 
hontalanná a saját hazájában. Azért fosz-
tották meg szlovák állampolgárságától, 
mert felvette a magyart is. Pedig ő még 
a Trianon előtti Magyarországon született.

Magyar igazolvány
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Nemzettársaink a demokratizálódó  
Kárpát-medencében

Ahogy a rendszerváltoztatáshoz nagy reményeket fűzött 
itthon szinte mindenki, úgy a határon túli magyarok is bíz-
tak kisebbségi sorsuk jobbra fordulásában a szocializmus 
utáni időkben. Politikai jogokat kaptak, és létrehozhatták 
szervezeteiket, pártjaikat, sőt időnként a kormányzatba is 
bekerültek. Ugyanakkor autonómiatörekvéseik* a többsé-
gi nemzet ellenállása miatt minden esetben kudarcot val-
lottak, és tovább folyt szinte mindenütt a kisebbségben élő 
magyarok beolvasztása a többségi nemzetbe. 
 Ennek legkomolyabb áldozatai a romániai Kárpátokon túl 
élő csángó magyarok*, akik létszáma 250 ezerről negyedére 
csökkent. A székelyek autonómiatörekvései is sikertelenek 
évek óta. Szlovákiában továbbra is érvényben vannak a 
Beneš-dekrétumok, amelyek a magyarok kollektív bűnös-
ségét vallják. Itt nem engedélyezik a magyar állampolgár-
ság felvételét, amelyre a honosítási törvény értelmében len-
ne lehetőségük az ottani magyaroknak.

Fekete március Marosvásárhelyen

1990 márciusában etnikai zavargás tört ki az erdélyi Marosvásárhelyen. 
Az összecsapásoknak öt halottja és több sebesültje is volt. Az esemé-
nyeket az váltotta ki, hogy a magyarság az anyanyelvi oktatás megte-
remtése érdekében tüntetett. Válaszul szélsőséges szervezetek romá-
nokat szállítottak Marosvásárhelyre, akik rátámadtak a békésen tüntető 
magyarokra. A zavargások napokig tartottak. A környező településekről 
magyar és cigány segítség is érkezett, végül a hadsereg állította helyre 
a rendet.

 Szerbiában a mai napig nem történt meg a délvidéki, 
1944–45-ös kommunista vérengzések áldozatai leszárma-
zottainak kárpótlása. Egyedül az ausztriai Burgenlandban 
(Őrvidéken) nőtt némiképp a magyarság létszáma, de ez a 
betelepüléseknek köszönhető. A magyarság fogyása a Kár-
pát-medencében folyamatos és jelentős. A megmaradás zá-
loga az anyanyelv és kultúra megőrzése, és ennek biztosíté-
ka a magyar nyelven történő iskoláztatás lehet.

nemzetiségi autonómia: bizonyos önren-
delkezési jog kisebbségben élő népcsopor-
toknak. Ilyenek jellemzően csak Nyugat-Eu-
rópában vannak, például az olaszországi 
Dél-Tirolban a németeknek, Spanyolország-
ban a katalánoknak
csángók: határvédelmi feladattal Mold-
vába telepített, települt magyarok. Ezt 
bizonyítja a környezetüktől teljesen eltérő 
római katolikus vallásuk is. A román felfo-
gás szerint viszont korábban elmagyarosí-
tott románok, akiknek így a „visszarománo-
sítása” jogos

 � Mi jellemezte a Kádár-korszak politikáját a határon túli ma-
gyarokkal kapcsolatban?

 � Milyen intézkedések születtek a rendszerváltoztatást köve-
tően a határon túli magyarok érdekében?

 � Jellemezd határon túli nemzettársaink helyzetét! Tájékozódj 
a napi hírekben ennek érdekében!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOKHárom vajdasági falu: Csúrog, Mozsor és Zsablya 
összes magyar lakosát kitelepítették, háborús  
bűnössé nyilvánították, és kivégezték vagy gyűj-
tőtáborba szállították 1944–1945-ben. A véreng-
zés egyik tetőpontja Csúrogon volt, ahol gyakor-
latilag kiirtották a magyar lakosságot.  
2014. november elején Szerbiában rendelettel 
eltörölték a három falu kollektív bűnösségét ki-
mondó egykori jogszabályt.
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Szétszórattatásaink története

Az első nagy kivándorlási hullám a 19‒20. század fordu-
lóján zajlott . A kivándorlók az Osztrák‒Magyar Monar-
chiából, a szegénység elől, főleg az ígéret földjének számí-
tó Amerikai Egyesült Államokba távoztak. Harmaduk volt 
magyar nemzetiségű. Többségüket a jobb munkalehető-
ségek, a gyors meggazdagodás reménye vitt e a tengeren-
túlra. Néhány év múlva többen közülük vissza is tértek. 
Trianont követően negyedmillió, az új határokon kívül re-
kedt magyar keresett  menedéket itt hon, de ugyanennyien 
távoztak nyugatra is.
 A második világháború előtt  és után a zsidóüldözé-
sek, majd a szovjet megszállók elől, végül a rákosista 
diktatúra hatalomra jutása miatt  ismét félmillió honfi -
társunk menekült Nyugatra. Igaz, közülük is sokan visz-
szatértek a háborút követően. Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc vérbe fojtása után újra 200 ezer honfi tár-
sunk hagyta el az országot, ahogy akkoriban mondták, 
disszidált*.

 � Miért vándoroltak ki sokan a 19. században Európából Ame-
rikába?

 � Kiknek és miért kellett elmenekülniük Magyarországról a máso-
dik világháború idején?

 � Mi történt az 1956-os magyar forradalom leverése után?

Magyarok a nagyvilágban

A honfoglalás 1100. évfordulóján a világ magyarságának 
számát 15,7 millió főre becsülték, amelyből 13 millióan a 
Kárpát-medencében, a történelmi Magyarország terüle-
tén éltek. A többiek a különböző földrészeken, de ezek fele 
már nem beszélte a magyar nyelvet.  Feloldódásuk az adott  
többségi nemzetben, távol az óhazától szinte elkerülhetet-
len. A kapcsolatt artás viszont – ellentétben a szocializmus 
időszakával – ma már nem ütközik akadályokba.

 � Miért nehéz megtartani az anyanyelvet és a nemzeti kultúrát 
idegen környezetben?

diaszpóra:  szétszóródottat jelent, és olyan 
közösségekre utal, amelyek tagjai egyen-
ként vagy tömegesen elhagyni kénysze-
rültek szülőföldjüket, és más, távoli népek 
között kénytelenek folytatni életüket
disszidens: a nemzeti közösségből en-
gedély nélkül távozók, akik főleg politikai 
egyet nem értésük miatt hagyták el az 
országot. A Kádár-korszakban a fogalom 
negatív tartalommal bírt.

Tamási Áron: Ábel Amerikában című könyvének 

1957. évi kiadása, amely az első kiadást követő-

en, húsz évvel később jelent meg. Tamási Áron 

regénye egy furfangos székely legény szemével 

láttatja a kivándorlást

 � Gyűjtsétek össze, milyen okai le-
hetnek annak, hogy valaki elhagyja 
a szülőhazáját! Keressetek történel-
mi példákat! 

A 19. és 20. század történelmi viharaiban magyarok sokasága vándorolt vagy menekült ki Nyugatra; 
Észak- és Dél-Amerikába, Ausztráliába, Izraelbe, Dél-Afrikába, valamint Európa nyugati felébe. Ők alkot-
ják a több mint két és fél milliós külhoni magyar diaszpórát*.

31. A Kárpát-medencén kívüli magyarság helyzete
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Magyar Nobel-díjasok a világban

A 20. század eleje óta a Nobel-díjat tekintik a tudósok leg-
nagyobb értékű elismerésének. Köztük igen szép számú  
magyar és magyar származású Nobel-díjast tartanak szá-
mon, de közülük csak Szent-Györgyi Albert az, aki hazai 
tudományos műhelyben érte el eredményeit, s vehette át 
1937-ben a díjat. A második világháborút követően ő is kül-
földre távozott.
 Kertész Imre magyar író, műfordító, 2002-ben önéletrajzi 
ihletésű Sorstalanság című, holokausztról szóló művéért ka-
pott irodalmi Nobel-díjat. Szent-Györgyi Albert után ő volt 
a második magyar Nobel-díjas, aki itthon végzett munkájá-
val érdemelte ki a kitüntetést.

 � Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, kik voltak azok a  
magyar és magyar származású Nobel-díjasok, akik nem itthon 
érték el világraszóló eredményeiket! Milyen tudományterülete-
ken tevékenykedtek?

ÉSZAK-AMERIKA
850 000 magyar

KÖZÉP- ÉS DÉL-AMERIKA
100 000 magyar

AFRIKA
20 000 magyar

AUSZTRÁLIA
60 000 magyar

ÁZSIA
Izraelen kívül

30 000 magyar

A Független Államok Közössége 
országában a kárpátaljai őshonos 

magyarokon kívül
10 000

Brazília
50 000

Argentína
30 000

Venezuela
5000

Kanada
130 000

Dél-afrikai 
Köztársaság

15 000

Izrael
220 000 magyar 

zsidó

Urugay
5000

Amerikai Egyesült Államok
730 000

(1 400 000 magyar származású)

EURÓPA
a Kárpát-medencén kívül

350 000 magyar

Norvégia
 3000

Svédország
35 000

Finnország
1000

Németország
120 000 Csehország

15 000
Ausztria
40 000*

Olaszország
10 000

Franciaország
40 000

Svájc
20 000

Dánia
4000Hollandia

10 000
Belgium

6000

Egyesült 
Királyság

25 000

*A burgenlandi őshonos magyarokon kívül

A magyarok becsült lélekszáma a világban a második ezredfordulón � Nézz utána, hogy Dél-Amerikába, Izraelbe és Ausztráliá-
ba mikor távoztak a legnagyobb számban honfitársaink!

Szent-Györgyi Albert (1893–1986)

Kertész Imre (1929–2016)

 � Melyek voltak azok a történelmi körülmények és események, 
amelyek hatására sokan elhagyták Magyarországot?

 � Mit tehet az anyanemzet a diaszpórában élő magyarság ér-
dekében? 

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

y
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➊ Dolgozzatok csoportokban!

 Értékeljétek, hogy a rendszerváltoztatás békés 
körülmények között mehetett végbe! Hol történt 
ez másképpen? Tegyétek időrendi sorba a főbb 
állomásokat!

 a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása • 
Göncz Árpád köztársasági elnök lesz • az új koalí-
ciós kormány megalakulása Antall József vezeté-
sével • Ellenzéki Kerekasztal • alkotmánymódosí-
tás • Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése 
• Nemzeti Kerekasztal • önkormányzati választá-
sok • szabad országgyűlési választások

➋ Dolgozzatok csoportokban!

 Milyen változás következett be a tulajdonviszo-
nyokban? Számadatokkal is bizonyítsátok ennek 
mértékét!

 Mit jelent a privatizáció? Mi volt a külföldi befekte-
tők megjelenésének a jelentősége? Milyen ellent-
mondásokat rejtett magában a tevékenységük?

 Jellemezzétek az igazságtételt és kárpótlást az 
előnyök és a hiányosságok együttes �gyelembe-
vételével!

 Mi volt a jelentősége a piacgazdaság kialakulásá-
nak? Tekintsétek át ennek jellemzőit a szocialista 
tervgazdálkodással egybevetve! Használjátok a 
tankönyv 25. oldalának táblázatát! 

➌ Dolgozzatok csoportokban!

 Hasonlítsátok össze a többpárti demokráciát az 
egypárti diktatúrával!

 Idézzétek fel a demokrácia történelmi hagyomá-
nyait az antik kortól, a 18–19. századi előzmé-
nyektől a 20. századi kiteljesedésig!

 Vitassátok meg, milyen korlátozott előzményei 
vannak a többpárti demokráciának Magyaror-
szágon az Osztrák–Magyar Monarchiában, a két 
világháború közötti időszakban és a második vi-
lágháború utáni években!

 Nevezzétek meg a törvényhozó, a végrehajtó és 
bírói hatalmi ág főbb szerveit Magyarországon!

 Mit jelent a politikai váltógazdaság?
 Mi a mindenkori országgyűlési és önkormányzati 

választások jelentősége?

➍ Dolgozzatok csoportokban!

 Mi a jelentősége annak, hogy a szovjet csapatok 
elhagyták hazánk területét?

 Vitassátok meg és értékeljétek Magyarország 
NATO-hoz való csatlakozásának jelentőségét!

 Rendezzetek hasonló vitát európai uniós csatla-
kozásunkról, megvizsgálva annak eredményeit! 

 Vegyétek sorra, hogy a környezetetekben milyen 
európai uniós támogatással létesült beruházá-
sok vannak!

➎ Dolgozzatok csoportokban!

 Mi a különbség ország és nemzet, nemzet és 
nemzetiség között?

 Mit jelent a diaszpóra szó?
 Készítsetek javaslatokat arra, hogy a ti iskolátok 

hogyan adhatna segítséget egy a határon túli 
iskolának! A cél, hogy minél több lehetőségük 
legyen az ottani tanulóknak a magyar kultúra 
megismerésére és megszeretésére.

Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 
Magyarországon
� ÖSSZEFOGLALÁS

143
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VI. fejezet
Társadalmi ismeretek
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A MÚLT MEGISMERTETÉSÉT KÖVETŐEN a könyvnek ez a fejezete a jelenben való tájékozódást kí-
vánja segíteni. Ahhoz, hogy eligazodjunk a világban, értenünk kell az emberek viselkedését meghatározó 
szabályokat és hagyományokat. A demokrácia adta lehetőségekkel is akkor tudunk élni, és egyéni érdekein-
ket a közérdekkel összehangolni, ha ismerjük az állampolgári jogainkat és kötelességeinket, és a demokrácia 
intézményrendszerének működését is. Fontos szerepet játszik az életünkben a gazdasági élet és a pénzügyi 
világ is. A nyilvánosság működését is értenünk kell, mert mindarról, ami a világban történik, a különböző 
nyilvános médiumokon keresztül tudunk tájékozódni.

 Ebből a fejezetből megtudhatod,

 � a szokás, hagyomány, illem, erkölcs és jog közötti különbséget;
 � alapvető állampolgári jogaidat és kötelességeidet;
 � a demokratikus állam működését;
 � gazdasági életünk és a pénzügyi világ működését;
 � a nyilvánosság szerepét életünkben.
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 � Mit ünneplünk március 15-én, au-
gusztus 20-án és október 23-án? 

 � Sorolj fel néhány általad ismert 
népszokást!

 � Sorolj fel olyan illemszabályokat, 
amelyek a � atalok és az idősek kö-
zötti kapcsolatot szabályozzák!

A világ különböző tájain élő közösségek minden korban rendelkeztek egy olyan általánosan elfogadott 
normarendszerrel, amely alapján együttélésüket megszervezték, és amely megkönnyítette, valamint 
szebbé tette a mindennapjaikat. Ez a normarendszer sok-sok évtized bölcsességét magában hordozva 
mutatott és mutat utat a helyes életvitelhez.

32. Szokás, hagyomány, illem, erkölcs

Szokás

Az életünk nagyon sok területén olyan szokásokat követünk, 
amelyek nemegyszer több száz évvel korábban alakultak ki. 
A társadalmi életben az ismétlődő helyzetek azonos visel-
kedést követelnek meg az emberektől. Az ismétlődő cselek-
vésből így lesz szokás. Minden évben március 15-én kokár-
dát tűzünk ki a szívünk fölé, mert így emlékezünk a márciusi 
ifj ak hősiességére. Húsvétkor tojásokat festünk, karácsony-
kor karácsonyfát állítunk, és megajándékozzuk egymást. 
 A rossznak ítélt szokások előbb-utóbb kikopnak a min-
dennapi gyakorlatból, vagy megváltoznak. Néha azonban 
a változtatás is lehet hibás, ilyenkor célszerű visszatérni a 
régi gyakorlathoz. Az eltérő kultúrájú emberi közösségek 
különböző, sokszor egymással ellentétes szokásokat is kö-
vethetnek. ➊

 � Vitassátok meg, hogyan és miért öröklődnek tovább a közösség 
szokásai! 

 � Milyen szokások kapcsolódnak március 15-höz a kokárdaviselés 
mellett?

➊ Eltérő étkezési szokások

Történelmi tanulmányainkból tudhatjuk, 
hogy az arabok és a zsidók nem fogyasz-
tanak disznóhúst, illetve Indiában szent és 
mélyen tisztelt állat a tehén, amelyet nem 
vágnak le. Ezek a szokások, hagyományok 
és vallási előírások eltérnek a magyar ét-
kezési gyakorlattól, de ettől még nálunk is 
bárki követheti e példákat is. 

Locsolás Hollókőn 
� Meséld el a kép 

alapján, hogy zajlik 
a locsolás! Miben 

különbözik az általad 
megszokott húsvéti 
locsolástól? Keresd 

meg a térképen Hol-
lókő települését!
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Hagyomány

Az emberek a megörökölt magatartásformákat igyekeznek 
megőrizni, és továbbadni a következő nemzedékek számá-
ra. Egy közösség kultúráját, tapasztalatainak összességét 
hagyománynak, vagy idegen szóval tradíciónak nevezzük. 
A hagyomány értékként kezeli, és óvja a múlt örökségét. 
A hagyományt nemzedékről nemzedékre tovább kell örö-
kíteni annak érdekében, hogy a közösség fennmaradhasson. 
Az azonosságtudatát vesztett közösség előbb-utóbb fel-
bomlik és eltűnik, tagjai más csoportokhoz csatlakoznak.
 A hagyományőrzők a régi szokások fenntartásának szen-
telik az életüket. A néptáncosok például a régi táncok be-
mutatásával őrzik a magyar nép kultúráját, az íjász hagyo-
mányőrzők honfoglaló őseink harcmodorát elevenítik fel. 
Ünnepeinken is jelen van a hagyomány, amikor valami-
lyen népszokást évről évre, újra és újra felelevenítünk. ➋  

➋  Az ünnepi játékok  
és a hagyományőrzés

A jellegzetes jelmezbe öltözött, masz-
kos busók mohácsi télűző szertartása, a 
tihanyi visszhang legendájához fűződő 
rendezvények, a középkori magyar lovagi 
kultúrát felelevenítő visegrádi palotajáté-
kok, a bajai halászléfesztivál, a debreceni 
virágkarnevál, vagy a római kori Pannónia 
hangulatát megidéző szombathelyi tör-
ténelmi karnevál is része az összmagyar 
hagyománynak.

 � Keresd meg a térképen a szövegben 
említett események helyszíneit!

 � Gyűjtsetek további példákat hagyo-
mányőrző rendezvényekre!

Mohácsi busójárás  
� Nézzünk utána az interneten, hogyan ala-
kult ki a busójárás hagyománya! Milyen ruhát 
viselnek a busó hagyományőrzők? 

Kassai Lajos világbajnok lovasíjász hagyo-
mányőrző � Melyik történelmi korszak ha-
gyományait őrzi a képen látható lovasíjász? 
Idézd fel korábbi tanulmányaid alapján azt a 
harcmodort, amit a képen látsz!
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A hagyomány ugyanakkor nem csupán a továbbörökítésre 
érdemes szokások életben tartását jelenti, hanem őseink 
gondolkodásmódjának továbbadását is. Halottak napján 
felkeressük elhunyt rokonaink sírját, ahogy őseink is tették. 
Rendezvények előtt elénekeljük a magyar Himnuszt, ahogy 
régóta mindenütt Magyarországon. Tiszteljük szüleinket, 
nagyszüleinket, őseinket, hazánkat és hazánk régen élt 
nagyjait. ➌

 � Említs példákat az ősi magyar néphagyományra!
 � Nézz utána az interneten, hogy mik azok a skanzenek!
 � Vitassátok meg, miért fontos a hagyomány továbbörökítése!

Illem

A társadalmi együttélést könnyítik meg az illem szabá-
lyai. Illemszabályok nélkül sok esetben nem tudnánk, ho-
gyan kellene megfelelő módon viselkednünk, ezért tám-
pontokként használjuk őket különböző élethelyzetekben.  
Az illemszabályok – a jogszabályokkal ellentétben – nem 
írott rendelkezések, pusztán a megszokás rögzíti őket.  
Ismerőseink illő üdvözlése, a megfelelő ruhaviselet, vagy az 

➌ Hamvas Béla az írásról  
és a hagyományról

„Hogy a hagyomány hol kezdődik, bi-
zonytalan. Jó lenne tudni, de nem tud-
ható meg. A legrégibb írott mű is utal 
még régibbre. A forrás az őskorban elvész, 
és valószínűleg senki sem fogja már meg-
találni. Minden régi forrás azt mondja, 
hogy az ősmű közvetlen kinyilatkoztatás 
volt. A későbbi művek ezt a kinyilatkozta-
tást átvették és továbbadták, részben ma-
gyarázták, részben kommentárral látták 
el, részben lefordították vagy alkalmazták. 
Az első írott mű elveszett, de tudjuk, hogy 
volt. Minden utána következő belőle me-
rített, és továbbadta. S amit megőrzött és 
továbbadott, csak egyetlenegy gondolat 
volt: az ember eredete isteni és az ember 
sorsának lényege az isteni hasonlóságnak 
megőrzése.” 

 � Tanulmányaid alapján elevenítsd fel, 
hogy hol és mikor alakult ki az írás!

 � Mely vallások beszélnek az ember is-
teni eredetéről?

Japán köszöntés � Mit gondolsz, miért kell 
a fiatalabb, vagy alacsonyabb beosztásban 

dolgozó japánoknak mélyebben meghajol-
niuk? Magyarországon hogyan köszöntjük 

egymást? Kinek illik előbb köszönnie?
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ünnepi asztal megterítésének rendje mind-mind hozzátar-
tozik az illemhez, a viselkedésünket meghatározó szokás-
rendszerhez. Akkor járunk el illendően, ha viselkedésünk 
tapintatos, udvarias, és tisztelet nyilvánul meg benne má-
sok iránt.
 Egyes illemszabályok idővel megváltozhatnak. Például 
régen hatalmas tiszteletlenségnek számított rálépni a ház 
küszöbére, manapság viszont ezt már csak kevesen sérel-
mezik. A rómaiak még fekve étkeztek, manapság viszont 
Európában már ülve illő.
 Az illemszabályok országonként, kultúránként is vál-
toznak. A tekintélytisztelő japánok mélyen meghajolnak 
főnökük előtt, Európában viszont megalázó lenne egy be-
osztottnak így köszöntenie munkatársát. Magyarországon 
általában mindent megeszünk, amit feltálalnak, Kínában 
ugyanakkor hatalmas szégyennek számítana a vendéglátó 
számára, ha az asztalról minden elfogyna. Úgy illendő, ha 
követjük annak az országnak vagy családnak a szokásait, 
ahol éppen vendégek vagyunk.

 � Hogyan illendő felöltözni Magyarországon egy ünnep alkalmá-
val?

 � Mit gondolsz, miért illendő alkalmazkodnunk a vendéglátó or-
szág vagy család szokásaihoz?

Az erkölcs

Az erkölcs az az értékrend, amely alapot ad a közösség és 
az egyén számára a helyes és helytelen, káros és hasznos 
cselekedetek megítéléséhez. Az erkölcs szabályozza az 
ember magatartását a társadalmi együttélés minden terü-
letén, így a munkában, a magánéletben és a közéletben. 
Vannak olyan erkölcsi szabályok, amelyeket minden jól mű-
ködő társadalomnak el kell fogadnia, ilyen például az élet 
védelme és a szülők, ősök tisztelete.
 Bizonyos magatartásformák megítélése ugyanakkor vál-
tozhat az évszázadok során. Éles vita folyik az eltérő gon-
dolkodású emberek között arról, hogy mely erkölcsi alapve-
tések fontosak és melyek elvetendők. Az európai kultúrát és 
az európai emberek erkölcsét az utóbbi 1500 évben a görög 
filozófia, a római jog és a keresztény etika hármassága ha-
tározta meg és szabályozta. Arra a kérdésre pedig, hogy ki 
az erkölcsös ember, így válaszolhatunk a görög filozófusok 
szavaival: „Akinek a teste és a lelke összhangban van egymással”.

 � Miért fontos a szülők és az ősök tisztelete egy társadalom szá-
mára?

 � Említs olyan erkölcsi szabályokat, amelyekről társadalmi vita fo-
lyik! Miért vitatkoznak az emberek erkölcsi kérdéseken?

 � Hogyan járulhat hozzá a hagyo-
mány egy közösség megőrzésé-
hez?

 � Hogyan függhet össze a szokás, a 
hagyomány és az azonosságtudat?

 � Mutasd be példákon keresztül, 
hogy a szokás, illem, hagyomány 
és erkölcs közül melyik vonatkozik 
kisebb, és melyik nagyobb társa-
dalmi csoportokra!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK  
ÉS FELADATOK

A szülők és a nagyszülők felneveltek minket, 
ezért tiszteletet érdemelnek
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 � Idézd fel a 27. leckében a jogállam-
ról tanultakat!

 � Milyen nevezetesebb törvényeket 
tudsz felidézni korábbi történelmi 
tanulmányaidból?

 � Mely történelmi események kap-
csán találkoztunk alkotmányok 
készítésével?

Társadalomban élünk. Saját érdekünkben is alkalmazkodnunk kell annak szabályaihoz. Ezek kötelező 
betartását az állam ellenőrzi. Előírásaik azonban nemcsak korlátoznak bennünket, hanem védelmeznek 
is. Segítik a társadalmi együttélést, és biztosítják a szabadság feltételeit.

33. A törvény ereje, a jogi szabályozás sajátosságai

A jog és jogszabály

Az emberi közösségek működése elképzelhetetlen bizo-
nyos szabályok és társadalmi normák nélkül. Ezek több-
nyire a helyes és követendő magatartást határozzák meg, 
az előírás be nem tartása pedig különböző hátrányos követ-
kezményekkel jár. Súlyosabb esetekben a közösség a jogi in-
tézményrendszer segítségével a szabályok megszegőit meg 
is bünteti. Mindez csak akkor működik jól, ha a közösség 
tagjai ismerik és elfogadják a közös szabályokat.

 � Lapozz vissza a 28. leckéhez! Milyen jogi intézményrendszer mű-
ködik hazánkban?

A társadalmi normáknak már kezdetben több fajtája alakult 
ki: a szokás, az erkölcs, a vallási norma és a szokásjog. A mo-
dern társadalmakban jelent meg az illem, a divat, valamint 
a politikai és nyelvi normák, vált általánossá a törvények-
ben és más jogszabályokban megfogalmazott  írott  jog.

 � Fogalmazd meg a különbségeket a társadalmi normák fajtái 
között! 

A jog olyan társadalmi akaratot kifejező általános és kötele-
ző magatartásszabályok, normák rendszere, melynek be-
tartását az állam kényszerítő eszközökkel biztosítja. Sze-
repe kett ős, egyrészt a fennálló rend védelme, másrészt a 
társadalmi együtt élés feltételeinek rögzítése. 

A jogrendszer egy állam érvényben lévő jogszabályai-
nak a gyűjteménye. Ez a gyűjtemény hazánkban 1948-ig a 
Corpus Juris Hungarici (Magyar Törvénytár) volt. Jelenleg 
érvényben lévő jogszabályainkat a Hatályos Jogszabályok 
Gyűjteménye tartalmazza, melyek a világhálón is hozzáfér-
hetőek, de különböző közlönyökben (például Magyar Köz-
löny, Művelődési Közlöny) nyomtatásban is megjelennek.

A központi jogszabályokat (például törvények, miniszteri 
rendeletek) az Országgyűlés és a kormány fogadja el és adja 
ki. Ezek a lakosság egészére vagy nagyobb körére terjednek ki. 
Ezzel szemben a helyi jogszabályok csak egyes megyék vagy 
települések életét szabályozzák. Ezeket a megyei és a települé-
si önkormányzatok adják ki. A helyi jogszabályok nem mond-
hatnak ellent a központi jogszabályokban előírtaknak.

A magyar törvénygyűjtemény, a Corpus 
Juris XVIII. századi kiadásának címlapja 
� Fejtsd meg, hogy pontosan hol és mikor 
adták ki!
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 � Érdeklődj utána, hogy milyen törvényeket tárgyalt vagy foga-
dott el a közelmúltban az Országgyűlés!

 � Tájékozódj arról is, hogy milyen helyi önkormányzati rendeletek 
érintik családotok életét?

A jogállam

Egy jogállamban az állampolgárok jogait és kötelességeit 
világos, bárki számára hozzáférhető és megérthető törvé-
nyek szabályozzák. Be nem tartásuk esetén mindenkinek 
számolnia kell a következményekkel. A megszerzett jogo-
kat senkitől sem lehet elvenni. Ezt nevezik jogbiztonság-
nak. A jogállamban érvényesül a hatalmi ágak (törvény-
hozó, végrehajtó és igazságszolgáltató) megosztásának és 
elválasztásának elve (erről bővebben a 39. leckében lesz 
szó), a hatalom erőszakos megszerzésének és kizárólagos 
gyakorlásának tilalma. A jogállamra jellemző még a szabad 
választások mellett a többpártrendszer, az önkormányzati-
ság és a bírói függetlenség.

 � Rendezzetek vitát arról, hogy miért nem volt jogállamnak nevez-
hető a Kádár-korszak idején hazánk! Mi változott Magyarorszá-
gon a rendszerváltoztatást követően?

Aki jogállamban nem teljesíti a jogszabályokban előírt köte-
lezettségeit, azzal szemben a hatóságoknak joga van eljárni. 
Például tartozás fejében a vagyontárgyait is le lehet foglalni, 
sőt ki is lehet lakoltatni.

Kilakoltatásra várók egy budapesti bérház ud-
varán � Vitassátok meg, igazságos-e a kilakol-
tatás, ha például a hitelből vásárolt házának 
kölcsönrészleteit nem tudja fizetni valaki! 
Próbáljatok megoldásokat keresni a helyzet 
valamilyen rendezésére! Mérlegeljétek a saját 
erőn felüli kölcsönt felvevő felelősségét is!

 � Mi a hasonlóság a szokás és a tör-
vény között?

 � Vitassátok meg, miért az a jó, ha a 
törvényeket az emberek által meg-
választott képviselők alkotják meg?

 � Melyek a különbségek a központi 
és a helyi jogszabályok között?

 � Hogyan védi meg a jogállam az 
egyén jogait és szabadságát?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK  
ÉS FELADATOK

Központi jogszabályok
Jogalkotó szerv Jogszabály formája

Országgyűlés Alkotmány (Alaptörvény)

Törvények

Kormányrendelet

Miniszterelnöki rendelet

Miniszteri rendelet

Kormány

Miniszterelnök

Miniszterek

Helyi jogszabályok

Települési önkormányzati
rendelet

Megyei önkormányzat Megyei önkormányzati
rendelet

Települési (fővárosi,
kerületi, városi és

községi) önkormányzatok
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Érdekességek az alkotmányozás történetéből

� OLVASMÁNY

Három nagy nyugati államnak 
erősen eltérő volt az alkotmá-
nyozási múltja. Angliának ún. 
történelmi alkotmánya van, 
amely szokásjogi alapon a 13. 
század óta született fontos tör-
vényeket foglalja magában. Az 
Amerikai Egyesült Államok 
ragaszkodik 1787-ben keletke-

zett egységes alkotmányához 
(ez volt az első ilyen a világon), 
amelyet kiegészítésekkel és 
értelmezésekkel tesznek nap-
rakésszé. (Eddig 230 év alatt 
mindössze 27 kiegészítés szüle-
tett.) Franciaországban 1791 és 
1958 között tizenöt alkotmányt 
fogadtak el a rendszerváltozá-
sok forgatagában.

A mi történelmi alkotmá-
nyunk nemesi alkotmányi tör-
vényeit – Angliához hasonlóan 
– a 13. század elejétől számíthat-
juk. A polgári alkotmányossági 
eszmék a francia forradalom 
korától jelentek meg, majd re-
formkori törvényeinkben kezd-
tek megvalósulni. Az 1848. évi 
áprilisi törvények alkotmányos 
királyságot hoztak létre, és össz- 
hangban voltak a kor polgár-
jogi eszményeivel. Ezt az 1867. 
évi kiegyezési törvény terem-
tette újra, amikor megszület-
tek a jogállam intézményei is.  

1918–19-ben rövid időre sza-
kított a történelmi alkotmány-
nyal. A polgári demokratikus 
forradalom új államformát, 
népköztársaságot hozott lét-
re, a Tanácsköztársaság pedig 
egy szovjet típusú alkotmányt 
ültetett át, amely korlátozta 
a politikai szabadságjogokat. 
A Horthy-korszak a koráb-
bi jogfolytonosságot hirdette 
ugyan, de a régi közjogi beren-
dezkedést nem lehetett vissza-
állítani. Így született meg az 
átmenetinek szánt „király nél-
küli királyság” államformája és 
intézményrendszere. 

Néhány európai ország legutóbbi  
alkotmányának keletkezési éve.  
� Milyen nagyobb történelmi vál-
tozások időszakai tűnnek elő a fenti 
évszámokból?

Az amerikai alkotmány eredeti kéziratá-
nak első oldala

Az amerikai alkotmány aláírása Howard Chandler Christy festményén,  
amely 1940-ben született, és a washingtoni Capitoliumban, az Amerikai Egyesült 
Államok törvényhozásának épületében látható

Norvégia 1814

Belgium 1831

Hollandia 1848

Ausztria 1920

Olaszország 1948

Németországi  
Szövetségi Köztársaság 1949

Görögország 1975

Portugália 1976

Spanyolország 1978

Törökország 1982

Horvátország 1990

Románia 1991

Lettország 1992

Oroszország 1993

Lengyelország 1997
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Mi az alkotmány?

Az alkotmány egy olyan különleges alaptörvény, amely 
a polgári fejlődés eredménye. Benne az állam saját hatal-
mát korlátozva biztosítja polgárai számára az alapvető 
jogokat, megszabva a hatalom gyakorlásának kereteit és 
szervezetét. Olyan legmagasabb szintű jogi dokumentum, 
amely magát a törvényalkotót (Országgyűlés, Parlament) is 
köti. Nem születhetnek ugyanis az alaptörvénnyel ellenté-
tes törvények. A demokratikus alkotmány kifejezi a társa-
dalmi berendezkedés alapjait, meghatározza a társadalom 
és az állam viszonyát, megállapítja és biztosítja a személyes 
szabadságjogokat, a jogegyenlőséget, szabályozza az állam-
szervezet felépítését és működését.

 � Magyarázd meg, hogy miért nevezhető a „törvények törvényé-
nek” az Alkotmány!

 � Vitassátok meg, hogy mi az összefüggés az alkotmány és a jogál-
lami működés között!

A magyar alkotmányozás története

Hazánknak 1945-ig történelmi alkotmánya volt. Első, gya-
korlatban is működő „kisalkotmányunk” az 1946. évi I. tör-
vény volt „Magyarország államformájáról”. Ez megterem-
tett e a köztársaságot, és véglegesen szakított  a történelmi 
alkotmánnyal. A kommunista diktatúra 1949-ben „szocia-
lista alkotmányt” vezetett  be, amely tagadta a polgári alkot-
mányosság alapelveit. Ezt 1972-ben módosított ák, majd a 
rendszerváltoztatás idején úgy dolgozták át, hogy megfelel-
jen a jogállamiság követelményeinek. Valójában az 1946. évi 
törvény szelleme kelt új életre 1989. október 23-án, amikor 
kikiáltott ák újra a köztársaságot. Ennek az ideiglenesnek 
szánt alkotmánynak a hatálya szűnt meg 2011 végén, és lé-
pett  életbe 2012-től új Alaptörvényünk.

 � Vitassátok meg, a politikai rendszerek megváltozása miért járt új 
alkotmányok kiadásával? 

Az alkotmány igénye az újkor elején fogalmazódott meg. Célja a központi hatalom korlátozása és ellenőr-
zése, valamint a jogegyenlőség és szabadságjogok biztosítása volt. Az első írott alkotmány 1787-ben az 
Amerikai Egyesült Államokban készült, és ez azóta is érvényben van.

34. Az alkotmány és a törvényalkotás

 � Mi a különbség az alkotmány és a 
törvény között?

 � Mely történelmi események kap-
csán találkoztunk alkotmányok ké-
szítésével?

 � Ismételjünk! Milyen jogállami ele-
mek jelennek meg az áprilisi törvé-
nyekben?

 � Milyen államot hozott létre a ki-
egyezési törvény?

A köztársaság kikiáltása 1918. november 16-án

A köztársaság kikiáltása 1989. október 23-án
� Idézzük fel a tanultakat! Milyen történelmi 
körülmények között történt az első, illetve 
a harmadik köztársaság kikiáltása? Hogyan 
viszonyultak az előző rendszerekhez? Milyen 
azonos politikai elvek érvényesültek a kikiál-
tott köztársaságok berendezkedésében?
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Magyarország új Alaptörvényének díszkiadása
Az alkotmány kezdősora: „Isten, áldd meg  
a magyart!” � Folytasd nemzeti imánkat!
Milyen jeles napot ünnepelünk Kölcsey  
Himnusz című költeménye megírásának  
befejezése napján?

➌  A jogállamiság védelme

„(1) Magyarország független, demokrati-
kus jogállam.
(2) Senkinek a tevékenysége nem irányul-
hat a hatalom erőszakos megszerzésére 
vagy gyakorlására, illetve kizárólagos bir-
toklására. Az ilyen törekvésekkel szemben 
törvényes úton mindenki jogosult és kö-
teles fellépni.”

 � Hogyan törekszik az Alaptörvény idé-
zett része a demokratikus jogállam 
megvédésére?

➊  Az Alaptörvény fő fejezetei:

Nemzeti hitvallás
Alapvetés
Szabadság és felelősség
Az állam
Különleges jogrend

Az Alaptörvény

Magyarország új, Alaptörvénynek nevezett alkotmányát 
2011 húsvétjának hétfőjén írta alá ünnepélyes keretek között 
Schmitt Pál, akkori köztársasági elnök. (Az Országgyűlés 
előtte egy héttel kétharmados többséggel fogadta el.) 

Az Alaptörvény ➊ bevezetője, a Nemzeti Hitvallás Szent 
István király örökségére hivatkozva kijelöli Magyarország 
helyét a nyugati civilizációban. Emellett számos más tör-
ténelmi vonatkozást is tartalmaz. Mai szabadságunkat az 
1956-os forradalmunkból eredezteti, és tagadja a nemze-
tiszocialista és kommunista diktatúrák alatt elkövetett ál-
lampárti bűnök elévülését. A német megszállás kezdetétől 
az első szabadon választott országgyűlés 1990. évi összeülé-
séig terjedő időszakban hazánkat elveszített önrendelkezé-
sű államnak tartja. ➋

 � Vitassátok meg, mit jelent az elveszített önrendelkezés!
 � Vitassátok meg, milyen tényezők korlátozták Magyarország füg-

getlenségét 1944 és 1990 között!

Az Alaptörvény meghatározza hazánk társadalmi, politi-
kai és gazdasági berendezkedésének legfontosabb eleme-
it. ➌ Az új alkotmány megerősíti hazánk elkötelezettségét 
a jogállam és a demokrácia értékei iránt, a köztársasági 

➋  A Nemzeti Hitvallás

„MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel 
minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:
[…] Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent 
Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami foly-
tonosságát és a nemzet egységét. Nem ismerjük el történeti alkot-
mányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. 
Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és 
a kommunista diktatúra uralma alatt elkövetett embertelen bűnök 
elévülését. 
Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsar-
noki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét. 
Egyetértünk az első szabad Országgyűlés képviselőivel, akik első ha-
tározatukban kimondták, hogy mai szabadságunk az 1956-os forra-
dalmunkból sarjadt ki. 
Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendel-
kezésének visszaálltát 1990. május másodikától, az első szabadon 
választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot te-
kintjük hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje kezdetének.”
(Magyarország Alaptörvénye, 2012) 

 � Milyen történelmi látásmód jelenik meg az Alaptörvényben?
 � Hogyan tekint a 20. század második felének nagy részére?  

Milyen konkrét történelmi eseményekre utal a szöveg?
 � Értelmezzük a forrás alapján az állami önrendelkezés fogalmát!
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lelkiismereti szabadság: a vallásszabad-
sággal szorosan összefonódó fogalom. 
Mindkettő alapvető emberi jog, de míg a 
vallásszabadság a vallás, vallási felekezet 
választásának, megváltoztatásának és 
szabad gyakorlásának, terjesztésének, tanu-
lásának a jogát jelenti, addig a lelkiismereti 
szabadság a teljes világnézeti szabadság 
jegyében a vallástalanság, sőt -tagadás 
(ateizmus=istentagadás) választásának a 
lehetőségét is tartalmazza.

államforma keretében megőrzi a magyar parlamentariz-
mus hagyományait, fenntartja az államszervezet bevált 
intézményeit (ezekről a 37. leckében lesz szó). Ugyan-
akkor az ország hivatalos neve Magyar Köztársaságról 
Magyarországra változott. Az Alaptörvény kifejezi ha-
zánk elkötelezettségét az Európai Unió közös alkotmá-
nyos értékei és hagyományai iránt. Hangsúlyozza, hogy 
a Magyarországon élő nemzetiségek teljes értékű részei a 
magyar államnak, ➍ akár a határon kívül élő magyarság 
a nemzetnek. Kiemeli a családok és az emberi élet védel-
mének jelentőségét is. A Szabadság és felelősség című fejezet 
az alkotmányos alapjogokat tárgyalja, a kötelességeket is 
megemlítve. A záró rész a különleges helyzetekre vonat-
kozó főbb intézkedéseket tartalmazza.

 � Fogalmazd meg, mi a különbség ország, állam és nemzet között!  
Használd fel földrajzi ismereteidet is! Lapozz vissza a 30. leckéhez!

Törvény és rendelet

Törvény az Országgyűlés által megalkotott és kiadott al-
kotmány utáni legmagasabb rendű jogszabály. Az állami 
tevékenység meghatározó kérdéseiről, az alapvető viszo-
nyok szabályozásáról törvényben döntenek a képviselők. 
Alkotmányunk kimondja, hogy az alapvető jogokra és köte-
lezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. 
Míg alkotmányozni csak az Országgyűlés teljes kétharma-
dos többségével lehetséges, a törvények egy Alaptörvény 
által meghatározott része a jelenlévő képviselők kéthar-
mados többségét igényli. Ide tartoznak az ún. sarkalatos 
törvények: például a lelkiismereti és vallásszabadságról*, 
a nemzetiségek jogairól, az állampolgárságról. Egyébként 
zömmel az Országgyűlés egyszerű többségi határozatá-
val születnek a törvények. A törvények a határozathozatal 
többségétől függetlenül egyenrangúak.

 � Tájékozódj – a világhálón vagy újságok segítségével – az Or-
szággyűlés legutóbbi ülésein elfogadott törvényekről! Követ-
keztess a szavazati arányokból a vita hevességére!

A kormánynak önálló a jogalkotói hatásköre, de rendelete 
nem lehet ellentétes a hatályos törvényekkel. A minisz-
terelnök és a miniszterek csak olyan tárgyban alkothatnak 
rendeletet, amely hatáskörükbe, feladatkörükbe tartozik, 
illetve amire törvény vagy kormányrendelet adott felha-
talmazást.

 � Melyek a jogállamiság legfonto-
sabb feltételei?

 � Mi volt a céljuk a polgári alkotmá-
nyoknak?

 � Foglald össze saját szavaiddal új 
Alaptörvényünk főbb jellemzőit!

 � Mi a különbség a törvények és a 
rendeletek között? Hogyan csopor-
tosítjuk őket?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK  
ÉS FELADATOK

➍  Nemzetiségek jogai

„…Magyarország védelemben részesíti 
a nemzetiségeket, biztosítja saját kultú-
rájuk ápolását, anyanyelvük használatát, 
az anyanyelvű oktatást, a saját nyelven 
való névhasználat jogát, kollektív részvé-
telüket a közéletben, elősegíti a kulturális 
autonómiájuk megvalósulását, garantálja 
a valós közösségeik önigazgatáshoz, ön-
kormányzatisághoz való jogát…”
(2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetisé-
gek jogairól)

 � Hogyan kívánja segíteni a törvény a 
nemzetiségi lét életben tartását?
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 � Lapozd fel a 28. lecke jogi intézmény-
rendszerünkre vonatkozó részét!

 � Milyen jogokkal kell rendelkeznie 
az állampolgároknak egy szabad 
és demokratikus országban?

35. Jogok és kötelességek együtt járnak

Az általános emberi jogok

Az emberi jog jellegzetesen modern kifejezés. A 18. száza-
di felvilágosodás gondolkodói irányított ák rá a fi gyelmet. 
A korábbi születési előjogok helyett  az alapvető szabadság-
jogokat hirdett ék: az élethez, a szabadsághoz és a tulaj-
donhoz való jogot, valamint szólás- és vallásszabadságot. 
Az első két állami dokumentum, mely ezeket átvitt e a gya-
korlatba, az amerikai Függetlenségi nyilatkozat és a francia 
Emberi és polgári jogok nyilatkozata volt.

 � Ismételj! Melyik francia felvilágosult gondolkodó hirdette meg a 
népfelség elvét? Mit jelent ez?

 � Fejtsd ki röviden, mikor, milyen történelmi körülmények között 
születtek a nyilatkozatok!

A 19. században az egyéni politikai szabadságjogok lassan 
meggyökeresedtek az európai államok zömében. Ezek egy 
része azonban eleinte csak korlátozott  módon, viszont a la-
kosság egyre bővülő körére vonatkozott . Ilyen volt a válasz-
tójog, hiszen az erősödő választójogi küzdelmek nyomán 
egyre több országban egyre szélesebb csoportokra terjedt ki 
a választás és választhatóság joga. A szabadságjogokat már 
az első polgári alkotmányok megfogalmazták. Ezekkel kí-
vánták megvédeni állampolgáraikat a korábban azt korláto-
zó államtól. A közös (kollektív) politikai jogok a társadalom 
szabadságát kívánták biztosítani. Ezek a gyülekezési és 
egyesülési jog*, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság.

 � Lapozz vissza az olvasmányhoz! Hol születtek Európában polgári 
alkotmányok a 19. század első felében?

 � Gyülekezésnek tekinthető-e egy sajtótájékoztató, diákok szere-
nádja, egy kulturális vagy sportrendezvény? Indokold válaszai-
dat! 

 � Mennyiben hasonlít egymáshoz, vagy tér el egymástól a szólás- 
(vélemény-) és sajtószabadság!

 � Lapozz vissza az előző leckében tárgyalt lelkiismereti és vallás-
szabadság fogalmához! Fejtsd ki a kettő közötti különbséget!

A demokratikus jogállam legfontosabb feladata a jogok biztosítása polgárai számára. Ezek a jogok ma 
már azonban túlnőnek országhatárokon, elvileg az emberiség egészére garantáltak. Ne feledjük azonban, 
hogy jogaink addig terjednek, míg az másokéit nem sértik. És azt sem, hogy a jogok mindig kötelességek-
kel is együtt járnak.

Emberi és polgári jogok nyilatkozata. 
1789. augusztus 26-án fogadta el a francia 
Alkotmányozó Nemzetgyűlés

A gyülekezési szabadság a polgároknak 
az a joga, hogy többnyire közügyek tárgya-
lására gyűléseket tarthatnak. Korlátja, hogy 
a polgárok csak békésen és fegyvertelenül 
vehettek részt a gyűléseken. 
Az egyesülési jog szerint mindenkinek 
joga van ahhoz, hogy másokkal szerveze-
teket, illetve közösségeket hozzon létre, 
vagy azokhoz csatlakozzon. Ezek lehetnek: 
szövetség, párt, szakszervezet és egyesület.
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A modernebb, 20. század eleji alkotmányok már kötelezett-
séget vállaltak arra is, hogy munkaalkalmat biztosítanak 
polgáraiknak. Emellett pénzbeli és természetbeni juttatá-
sokkal segítették a munkanélkülieket.

 � Vegyétek sorra és értelmezzétek a gazdasági mellett a szociális 
és kulturális jogokat is!

 � Mit jelent a tanuláshoz való jog a mai Magyarországon?

A 20. század második felében, különösen az afroamerikai 
polgárjogi mozgalom ’60-as évekbeli sikereit követően, egy-
re inkább előtérbe kerültek az egyenjogúságot biztosító jo-
gok mellett a megkülönböztetéseket tiltóak is. ➊ 

Politikai  
és szabadságjogok

(18–19. század)

Gazdasági, szociális  
és kulturális jogok 

(19–20. század)

Egyenjogúságot  
biztosító, megkülönböz-

tetést tiltó jogok 
(20. század második fele)

A globális világ kihívásai 
nyomán megfogalma-
zott szolidaritási jogok 

(20. század vége)

SZABADSÁG EGYENLŐSÉG TESTVÉRISÉG

Személyi  
szabadságjogok: 
– az élethez és a testi 

épséghez, 
– az emberi méltósághoz, 
– a szabadsághoz, 
– a tulajdonhoz, 
– a személyi sérthetetlen-

séghez való jog.

Közös politikai jogok: 
– az egyesülési és gyüle-

kezési jog, 
– a szólás- és sajtósza-

badság, 
– a lelkiismereti  

és vallásszabadság.

Állampolgári jogok:
– választójog,
– panaszjog,
– közügyekben való  

részvétel, 
– törvény előtti  

egyenlőség, 
– közteherviselés.

Gazdasági jogok: 
– munkához és a pihe-

néshez, 
– a sztrájkhoz való jog.

Szociális jogok: 
– a testi – lelki egészség-

hez és 
– a szociális biztonsághoz 

való jog.

Kulturális jogok: 
– a tanuláshoz és a 
– művelődéshez való jog.

Egyenlőségi jogok:
– a nemek, 
– a nemzetek és 
– nemzetiségek, 
– az egyházak  

egyenjogúsága;
– a faj, bőrszín,  

származás és
– vagyon szerinti megkü-

lönböztetés tilalma.

Szolidaritási jogok:
– a békéhez, 
– a fejlődéshez és 
– az egészséges környe-

zethez való jog;
– a természeti javak  

emberi öröksége  
arányos hasznosításá-
hoz való jog;

– a jövő nemzedékek 
jogai;

– információs önrendel-
kezési jog;

– tájékozódáshoz és tájé-
koztatáshoz való jog.

➊  A sértő megnevezések tiltása

A „néger” kategóriát először 1900-ban 
használták az amerikai népszámlálások 
történetében. Korábban az afrikai ere-
detű embereket „színesnek”, „színes bő-
rűeknek” hívták. A néger elnevezés hasz-
nálata a 20. század első felében, a „fajok” 
közötti egyenlőtlenség évtizedeiben 
általános maradt az Amerikai Egyesült 
Államokban. A ’60-as évek polgárjogi 
mozgalmai azonban ezt elutasították és 
támogatóik magukat „feketének”, vagy 
„afroamerikainak” nevezték. Mégis az 
amerikai népszámlálási ívekről csak 
2013-ban törölték el a „néger” szót, amely 
már régóta sértőnek számít, ahogy egyre 
inkább a „fekete” is ilyenné vált.

Az emberi jogok három nemzedéke � Tanulmányozd a táblázatot! Kövesd nyomon, hogyan érvénye sültek az évszázadok 
során a francia forradalom jelszavai!
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A globális világ kihívásai hívták életre a szolidaritási  
jogokat*. Ezek között megjelennek a környezetvédők kö-
vetelései, valamint a jövő nemzedékek iránti fokozottabb 
felelősségvállalás. Utóbbinak több demokratikus országban 
külön országgyűlési biztosa is van. ➋

Nemzetközi egyezmények az emberi jogokért

Az emberi jogok három nemzedékét bemutató táblázatban 
megfigyelhető fejlődés nem töretlenül zajlott le bő két évszá-
zad alatt. Éppen az emberi jogok két világháború közötti fa-
siszta és bolsevik teljes sárba tiprása, valamint a szovjet rend-
szer ezt követő terjeszkedése arra kényszerítette az Egyesült 
Nemzetek Szervezete (ENSZ) tagállamait, hogy 1948-ban 
kihirdessék az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát. (En-
nek elfogadási napját, december 10-ét, nem sokkal később az 
emberi jogok világnapjává nyilvánították.) A Nyilatkozat 
alapját képezi az 1966-ban szintén az ENSZ Közgyűlése által 
elfogadott Polgári és politikai jogok és Gazdasági, szociá-
lis és kulturális nemzetközi egyezségokmányának. Ezeket 
Magyarországon 1976-ban iktatták törvénybe.

szolidaritás: A szolidaritás szó kölcsönös 
segítségvállalást jelent. A fogalom azt je-
lenti, hogy az ember az önérdek követését, 
érvényesítését más érdekeit is tekintetbe 
véve önként korlátozza. A szolidaritás fogal-
ma rokon a bibliai felebaráti szeretetével. 

Új személyazonosító igazolvány � Mit jelent 
az információs önrendelkezési jog? Érdeklődj 
utána, hogy az új, 2016-ban bevezetett sze-
mélyi igazolvány milyen személyes adatokat 
tartalmaz!

Eleanor Roosevelt, az 1933 és 1945 közötti ame-

rikai elnök özvegye, aki az ENSZ Emberi Jogok 

Bizottsága elnökeként jelentős szerepet játszott 

az Emberi Jogok Nyilatkozata összeállításában
� Milyen világpolitikai helyzetben született 
meg a nyilatkozat? Miért volt ellentmondá-

sos, hogy a szovjet küldöttség is aláírta  
a nyilatkozatot?

➋ Az ombudsman

A Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Országgyűlési He-
lyettes Biztos (idegen szóval ombudsman) figyelemmel kíséri a jövő 
nemzedékek érdekeinek érvényesülését. Velük kapcsolatos egyéni 
panaszokat vizsgál ki, illetve intézkedéseket hoz csoportjaikat érő 
jogsértések kiküszöbölésére. (Az ombudsman svéd szó – itt hozták 
létre az intézményt még a 19. század elején –, jelentése állampolgári 
panaszokat vizsgáló tisztségviselő.)

 � Válasszatok ki egy jogot az emberi 
jogokat bemutató táblázat utolsó 
oszlopából! Készítsetek egy beszé-
det e jog biztosításának szükséges-
ségéről és fontosságáról! Vitassátok 
meg e kérdést egymással is!

 � Milyen nemzetközi egyezmények 
szólnak az emberi jogokról?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK  
ÉS FELADATOK
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A gyermekek jogairól – Esélyegyenlőség

Az 1980-as évek végén született  meg a Gyermekek jogai-
ról szóló egyezmény. Az egyezmény biztosítja valamennyi 
gyermek és törvényes képviselője (szülei vagy gyámja) szá-
mára bármilyen különbségtétel tilalmát, és érdekeik minde-
nek felett  álló érvényesítését. Tartalmazza a szülőktől való 
elválasztás tilalmát, véleménynyilvánításuk szabadságát, 
továbbá a szabadság-, gazdasági, szociális és kulturális jo-
gokat. Komolyan foglalkozik az Egyezmény az oktatással és 
az esélyegyenlőség biztosításával is. ➊ Kitér arra is, hogy az 
iskolai fegyelmet a gyermeknek a méltóságával összeegyez-
tethetően alkalmazzák.

A valódi esélyegyenlőség létrejött éhez szükséges olyan 
feltételek megteremtése, melyek nemcsak látszatra, hanem 
eszközökkel támogatott an teremtik meg a hozzáférést.

 � Keressetek példákat az esélyegyenlőség biztosítására!
 � Mi a különbség és hasonlóság az olimpia és a paralimpia között? 

Miért példa ez az esélyegyenlőség biztosítására?

Olvassátok el � gyelmesen az Egyezmény oktatásról szóló egyik 
pontját, majd válaszoljatok a kérdésekre!

 � Miért szolgálja az esélyegyenlőséget a kötelező és ingyenes 
alapfokú oktatás?

 � Miért fontos ma már, hogy szinte mindenki részesüljön középfo-
kú oktatásban is? Milyen formái vannak?

 � Miért országos érdek, hogy minél több tehetséges � atal kerüljön 
be a felsőoktatásba?

 � Miért fontos a pályaválasztási tanácsadás?
 � Mit jelent a „lemorzsolódás”? Miért fontos a csökkentése, és mit 

lehet tenni ennek érdekében? 

A gyermekek, a kiskorúak nagykorúságukig (18 éves kor) 
a törvény szerint jogilag nem cselekvőképesek, ami azt je-
lenti, hogy ügyeiket a szülő vagy szülők (esetleg az őt vagy 
őket helyett esítő kijelölt gyám) intézik. A 14 és 18 év között i 
gyermekek, a fi atalkorúak jogilag korlátozott an cselekvő-
képesek. Ez azt jelenti, hogy köthetnek egyszerűbb szer-
ződéseket (például munkaszerződés), és rendelkezhetnek 
esetleges jövedelmükkel is.

➊  Az oktatáshoz való jog

„28. cikk: Az Egyezményben részes ál-
lamok elismerik a gyermeknek az ok-
tatáshoz való jogát, és különösen e jog 
gyakorlásának fokozatos, az esélyegyen-
lőség alapján való gyakorlása céljából:

a) az alapfokú oktatást mindenki szá-
mára kötelezővé és ingyenessé teszik;

b) előmozdítják a középfokú oktatás, kü-
lönböző, mind általános, mind szak-
irányú formáinak megszervezését, 
és ezeket minden gyermek számára 
megnyitják és hozzáférhetővé teszik, 
továbbá intézkedéseket tesznek az 
oktatás ingyenességének bevezeté-
sére és szükség esetére pénzügyi se-
gítségnyújtásra;

c) minden arra alkalmas eszközzel bizto-
sítják, hogy bárki képességeitől füg-
gően bejuthasson a felsőoktatásba;

d) minden gyermek számára nyílttá és 
hozzáférhetővé teszik az iskolai és pá-
lyaválasztási tájékoztatást és tanács-
adást;

e) intézkedéseket tesznek az iskolába 
járás rendszerességének előmozdítá-
sára és a lemorzsolódás csökkenté-
sére.”

A gyermekek egészséges fejlődése és biztonsága minden család és közösség számára rendkívül fontos. 
Ezért fogalmazódott meg az igény arra, hogy nemzetközi egyezmények is védjék a gyermekek ehhez 
való jogát. 

36. A gyermekek és tanulók jogai

 � Milyen dolgok veszélyeztethetik egy 
gyermek fejlődését és biztonságát?

 � Milyen problémákkal foglalkozott az 
utóbbi időkben az iskolai diákönkor-
mányzat? Milyen javaslataik voltak 
ezek megoldására?

TORTENELEM_8__2016_szell.indd   159 7/1/16   2:25 PM



160

 � Foglaljátok össze az állampolgári kötelezettségeket saját szava-
itokkal!

 � Rendezzetek vitát a kötelezettségek egyes pontjairól!

Tanulói jogok és kötelességek összhangja

Hazánkban legmagasabb szinten a köznevelési törvény tár-
gyalja részletesen a gyermekek, a tanulók jogait és köteles-
ségeit. A jogainkkal bármikor élhetünk, a kötelességein-
ket mindig be kell tartani.  ➋

A kötelezettségekből a legfontosabb a tankötelezettség, 
amely 16 éves korig tart. Ez az iskolába járáson túl azt is je-
lenti, hogy részt kell venni a kötelező és választott foglalko-
zásokon, eleget kell tenni a tanulmányi kötelezettségnek. ➌

 � Csoportmunkában tekintsétek át iskolátok házirendjét! Milyen 
jogok és kötelezettségek jelennek meg ebben a dokumentum-
ban? Hasonlítsátok össze a házirend egyes pontjait a leckében 
tanultakkal! Mit tapasztaltok?

➋  A diákok jogai:

 � képességeinek, érdeklődésének, adott-
ságainak megfelelő nevelésben és 
oktatásban részesüljön; 

 � biztonságban és egészséges környe-
zetben neveljék és oktassák; 

 � iskolai tanulmányi rendjét pihe-
nőidő, szabadidő, testmozgás be-
építésével, sportolási, étkezési lehe-
tőség biztosításával életkorának és 
fejlettségének megfelelően alakít-
sák ki; 

 � vallási, világnézeti vagy más meg- 
győződését, nemzetiségi önazonos-
ságát tiszteletben tartsák;

 � szabadon véleményt nyilvánítson.

 � Értelmezzétek, hogy mit jelentenek az 
egyes személyiségi jogok: személyi-
ség szabad kibontakoztatása, önren-
delkezési jog, cselekvési szabadság, 
családi és magánélethez való jog!

 � Mit jelent a ponthoz hozzáillesztett 
korlátozás? Vitassatok meg olyan ese-
teket, amelyekben sérült ez a jog!

 � Vitassátok meg, milyen kötelességek 
és jogok hiányoznak a felsorolásokból!

➌  A diákok kötelességei

 � közre kell működni a saját környezet 
és eszközök rendben tartásában; 

 � be kell tartani az iskola házirendjét; 
 � óvni kell a saját és társak testi épsé-

gét, egészségét; 
 � tiszteletben kell tartani az iskola ta-

nárainak, alkalmazottainak és a ta-
nulótársaknak az emberi méltóságát, 
jogait és 

 � segíteni kell a rászoruló tanulótár-
sakat. 

 � Értelmezzétek közösen az egyes 
pontokat! Vitassátok meg, hogy ki 
mit ért az egyes előírásokon!

 � Mit jelent a rászoruló tanulók, pél-
dául a fogyatékkal élő diáktársak 
segítése?

 � Vitassátok meg, miért fontos a valódi esélyegyenlőség biz-
tosítása az oktatás terén! Gondoljátok át a kérdést az egyén 
és a közösség egészének érdekei szempontjából is!

 � Mit jelent a tanulói jogok és kötelességek együttese?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Tanévnyitó ünnepség Nyíregyházán a Zelk Zoltán Általános Angol–Német 

Kéttannyelvű Tagintézményben 2015. szeptember 1-jén

TORTENELEM_8__2016_szell.indd   160 7/1/16   2:25 PM



161

Egy ország fejlődését és az ott lakók életét alapvetően meghatározza a politikai hatalom gyakorlásának 
rendszere. A történelemből megismerhetted már, hogy az egyéni szabadság vagy a gazdasági élet kibon-
takozása szempontjából mennyire éles az ellentét a diktatúrák és a demokráciák között.

37. Politikai rendszerek és államformák

Diktatúrák

A diktatúra olyan parancsuralmi, erőszakra támaszkodó 
kormányzati rendszert jelent, amelyben egy ember (a dik-
tátor – például Führer, Duce, nemzetvezető stb.), vagy ki-
sebb csoport minden törvényes felhatalmazás nélkül gya-
korolja a közhatalmat. ➊ Általában egy uralkodó pártra 
támaszkodik, amelynek jelöltjei vetélytárs nélkül indul-
hatnak a formálisnak nevezhető választásokon, ha vannak 
egyáltalán ilyenek. A diktatúrákra jellemző, hogy az ellene 
fellépő személyeket, csoportokat általában letartóztatják, 
vezetőiket esetleg ki is végzik. Diktatúrákban a szabadság-
jogok nem léteznek. ➋ A kommunista Kínában az élet egyes 
területein (például a gazdasági tevékenységek) viszonyla-
gos szabadság van. Az elképesztő méretű gazdasági fellen-
dülés a diktatórikus állami szabályozás enyhülését is hozta. 
A világ legnépesebb országa azonban továbbra is a kínai 
kommunista párt korlátlan hatalma alatt  áll. 

Léteznek ún. tekintélyelvű rendszerek is, melyben üldö-
zik ugyan a politikai ellenfeleket, de nem avatkoznak be az 
élet minden területébe.

 � Lapozd fel a 4. leckét! Idézd fel a Kínáról tanultakat! 
 � Milyen más diktatúrákról hallottál még a napi hírekben? És mi-

lyen tekintélyelvű rendszerekről?

Demokráciák

A demokrácia görög eredetű kifejezés, és népuralmat jelent. 
Két formája létezik, illetve létezett  a történelemben: közvet-
len (részvételi) és közvetett  (képviseleti). Közvetlen demok-
rácia működött  korábban az ókori Athénban és a görög vá-
rosállamokban, ahol a teljes jogú polgárok a népgyűlésen 
maguk döntött ek a legfontosabb közügyekről. A modern 
kori demokráciára inkább a közvetett  képviseleti forma a 
jellemző, amely esetében a nép az általa választott  képvi-
selők (innen az elnevezés) révén gyakorolja a közhatalmat, 
például alkotja a törvényeket. A megválasztott  képviselők 
tevékenysége ellenőrizhető, és békés körülmények között  le-
válthatók a törvény által előírt módon kiírt választásokon 
a többség számára nem megfelelően működő személyek. ➌

 � Milyen diktatúrák jellemezték a 20. 
századi európai történelmet?

 � Milyen jellemzői vannak a demokrá-
ciáknak?

➊  A diktatúrák visszaszorulása

2010-ben a Föld lakóinak közel harmada, 
kb. 2 milliárd ember felett mintegy két 
tucat diktátor uralkodott. Azóta ezek egy 
részének hatalmát megdöntötték. Ma 
a világ országainak kb. 60 százaléka már 
demokrácia. Ez az arány az 1950-es évek 
végén még a 30 százalékot sem érte el.

 � Mikor és miért csökkent a diktatúrák 
száma Európában?

➋  Észak-Korea

Napjaink egyik legkeményebb diktatúrája 
az észak-koreai, ahol az 1940-es évektől 
egy család kijelölt férfi  tagjai (Kim Ir Szen 
és leszármazottai) gyakorolják a kizáróla-
gos hatalmat. A világtól teljesen elzárt or-
szág lakói éheznek, de az atomfegyverek-
kel is rendelkező katonai hatalom komoly 
fenyegetést jelent nemcsak a környeze-
tére, de a világra is. Leginkább azonban 
saját, rabságban tartott népére.

 � Mit tanultunk a koreai háborúról?

Kim Dzsongun, Kim Ir Szen unokája, 
Észak-Korea jelenlegi diktátora és támaszai
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 � Korábbi tanulmányaid során szó esett az athéni demokrácia 
időszakáról. Házi feladatként olvassátok el újra az ötödikes tan-
könyvben az erről szóló részt!

 � Milyen fő vonásai voltak az athéni demokráciának?
 � Miben tért el napjaink demokratikus felfogásától?

Demokráciák Diktatúrák

Szabad választásokon  
a hatalomra kerülők az állam-

polgároktól kapnak  
felhatalmazást a kormányzásra.

Nincsenek szabad választások, 
vagy egypárti látszatválasztáso-

kon kapnak felhatalmazást  
a kormányzásra.

A törvények parlamenti vita 
után demokratikus szavazati 

többséggel születnek.

A törvények, rendeletek  
az uralmon lévők önkényes 
elhatározásából születnek.

A törvények mindenkire  
vonatkoznak.

Az uralmon lévők a törvények 
felett állnak, melyek csak az 
alattvalókra vonatkoznak.

Az állampolgárok szabadon 
nyilváníthatnak véleményt,  

hozhatnak létre szervezeteket.

Az uralmon lévők minden  
ellenvéleményt tiltanak  

és megtorolnak. Szervezeteket 
is csak ők hozhatnak létre.

Többpártrendszer van. Egypártrendszer van.

 � A tankönyvi szöveg és a táblázat alapján foglald össze a diktatú-
ra és a demokrácia közötti különbözőségeket!

Szaparmurat Nijazov, türkmén elnök arannyal 
borított szobra. Nijazov 1991 és 2006 között volt  

a Türkmén Köztársaság elnöke  
� Nézzünk utána, milyen hatalmi rendszert 

épített ki Nijazov Türkmenisztánban!  
Miről árulkodik a neki állított szobor?

➌  Az emberi jogok megfogalma-
zása

„Az ember teljesen egyenlőnek és sza-
badnak született. Megvan a joga, hogy 
békésen és zavartalanul éljen azokkal a jo-
gokkal, melyeket a természeti törvény neki 
nyújt. A természet nemcsak hogy arra ad 
jogot, hogy megvédje javait: azaz életét, 
szabadságát és vagyonát a mások jogta-
lansága vagy merénylete ellen, hanem arra 
is, hogy ítéljen és meg is büntesse azokat, 
akik a természeti törvényt megsértik. Ha 
pedig rendkívül nagy bűnről van szó, még 
halállal is sújthatja a vétkest. Ámde az ál-
lamban ez nem lehetséges. Ennélfogva az 
államban az emberek meg vannak fosztva 
természeti jogaiktól. E jog az államra van 
átruházva, mellyel ez a szükséghez képest 
intézkedik, de az intézkedések (törvé-
nyek) úgy tekinthetők, mintha a polgárok 
maguk hozták volna. A magánbíráskodás 
megszűnésével a szuverenitás [főhatalom] 
az államra száll. Törvényeket fognak hozni. 
Másrészt a közösség megbíz egyeseket a 
törvények végrehajtásával. Ezek az embe-
rek megszüntetik a polgárok közt fölme-
rülhető ellentéteket, és a törvényben meg-
szabott büntetéssel sújtják azokat, akik 
a társadalom egésze vagy annak egyes 
tagjai ellen vétenek. A következőkből 
azonban ki fog derülni, hogy a korlátlan 
uralom, melyeket némelyek úgy szeretnek 
feltüntetni, mint az egyetlen lehetséges 
kormányformát, valójában összeférhetet-
len a polgári társadalommal és általában 
nem polgári kormányforma.”
(John Locke: Két értekezés a polgári kor-
mányzatról, 1689)

 � Milyen alapvető jogokkal rendelke-
zik az ember Locke szerint?

 � Miért van szükség államra? Hogyan sza-
bályozza az emberek életét az állam?

 � Mi a véleménye a szerzőnek a korlát-
lan uralomról?
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A demokrácia a közjó* megvalósításának az eszköze. 
Kulcsszerepe van a demokrácia működése szempontjából a 
politikai pártoknak és a civil szervezeteknek. A pártok a 
rájuk vonatkozó törvény keretei között, de az államtól füg-
getlenül működnek. Pénzügyi támogatást viszont az állami 
költségvetéstől* kapnak, méghozzá az utolsó parlamenti 
választások eredményei alapján. Megválasztott képvise-
lőik alkotják a parlamenti képviselőcsoportokat (idegen 
szóval frakciók). A civil szervezetek a polgárok olyan köz-
hasznú céllal létrehozott önkéntes tömörülései (társaság, 
egyesület, alapítvány), amelyek többnyire az államtól, piac-
tól való függetlenségre törekednek. Fő működési területe-
ik: oktatás, sport, szociális ellátás, egészségügy, szabadidő, 
környezetvédelem, tűzoltás, kultúra, hagyomány, telepü-
lésfejlesztés, érdekképviselet.

 � Tájékozódj, hogy mely pártok képviselői találhatók a jelenlegi 
Országgyűlésben!

 � Kutass fel környezetedben működő civil szervezeteket! Mely fel-
sorolt területekhez tartoznak?

 � Ismételj! Mit jelent a népfelség elve? Kinek a nevéhez köthető?

Érdekképviseletet látnak el a szakszervezetek is, amelyek 
egyes munkavállalói csoportok (például az orvosok és pe-
dagógusok) érdekében harcolnak a munkabérek, a szociális 
juttatások és a munkavégzés körülményeinek javításáért. 
Céljaik elérése érdekében a tárgyalásokon kívül a tüntetés 
és a sztrájk eszközeit is időnként igénybe veszik.

A szakszervezetek gyökerei nyugaton az első ipari forra-
dalom időszakáig nyúlnak vissza, de mai formájukat – ná-
lunk is – a 19. század végére érték el. Gyakran kapcsolódtak 
szorosan a baloldali, főleg szociáldemokrata pártokhoz.

közjó: Egy közösség egészének a javát 
testesíti meg jogi, politikai és gazdasági 
értékek képviseletében egyaránt.  
Az oktatásban ilyen érték a jó polgár  
nevelése és a jó munkaerő képzése, melyek 
a közjót is szolgálják. Rousseau szerint a 
többségi akaratot jelenti, amelynek érvé-
nyesítése a demokratikus állam feladata.
költségvetés: az állam bevételeit és kiadá-
sait teljeskörűen tartalmazó, meghatározott 
időszakra (általában 1-2 évre) vonatkozó, 
az Országgyűlés által jóváhagyott pénzügyi 
terv, illetve a tényleges bevételek és kiadá-
sok nyilvántartása. 

Szakszervezeti tüntetés Párizs-
ban, a francia kormánynak  
a béreket, a munkakörül-
ményeket érintő, valamint 
a nyugdíjkorhatár emelését 
célzó gazdaságpolitikai  
intézkedései ellen,  
2016. január 26-án
� Nézz utána az interneten, 
milyen nagyobb szakszer-
vezeti tömörülések vannak 
napjainkban Magyarorszá-
gon!
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Királyság és köztársaság

A világ országait ma államberendezkedésük, államformá-
juk alapján monarchiákra és köztársaságokra oszthatjuk. 
A monarchia szó a görög „egyszemélyes vezetés” szókap-
csolatból ered. A monarchiának egy örökletes vagy válasz-
tott uralkodója, többnyire királya van. Ez utóbbit hívjuk 
királyságnak. ➌ Európában ma már Nagy-Britannián kívül 
alig több mint féltucat országban van király vagy más egyed- 
uralkodó. Ezek már inkább parlamentáris monarchiák, ami 
azt jelenti, hogy a kormányok a választott parlamentnek 
felelősek, nem a királynak. Az uralkodónak inkább repre-
zentációs feladatai vannak, vagyis az államot képviseli ha-
zai és nemzetközi színtéren.

 � A történelem során az ókortól a középkorig sok egyeduralkodót 
nem királynak hívtak. Sorolj fel néhányat ezekből a különböző 
elnevezésekből a tanultak közül!

 � Nézz utána, melyek Európa királyságai! Hol van főhercegség?

A köztársaság az államberendezkedés azon formája, amely-
ben az államfőt meghatározott időre választják meg. Ez 
is lehet parlamentáris, melyben a kormány a parlament-
nek felelős, az államfő szerepe nem jelentős, inkább csak 
kiegyensúlyozó szerepet lát el. Többnyire a parlament vá-
lasztja. A parlamentá-
ris köztársaság minta-
állama Németország. 
Lényegében ezt köve-
ti több közép-európai 
állam, így hazánk is. 
Sokkal jelentősebb az 
államfő szerepe az 
ún. elnöki rendsze-
rekben, különösen 
az Amerikai Egyesült 
Államokban.A brit uralkodócsalád tagjai: balról jobbra:

Károly walesi herceg, brit trónörökös, II. Erzsébet 
brit királynő és férje, Fülöp edinburghi-i herceg. 
Álló sor balról jobbra: András herceg,  
Anna hercegnő és Eduard herceg

➌  A királyságok visszaszorulása

Az újkor korai évszázadaiban még a 
korlátlan királyi hatalom volt jellemző, 
amelyben minden hatalom az uralkodó 
kezében összpontosult. A felvilágosodás 
gondolkodói úgy vélték, hogy ez a zsar-
nokság a hatalmi ágak szétválasztásával 
szüntethető meg. Példaképük is volt, az 
angol alkotmányos királyság, melyben 
mindez már a gyakorlatban is megva-
lósult, sőt az uralkodó a népfelség elve 
alapján megfosztható volt hatalmától. 
A 19–20. század folyamán sok uralkodó-
val történt meg ez, és váltotta fel a király-
ságot a köztársaság, különösen az első 
világháborút követően.

 � Mely ország volt a korlátlan királyi 
hatalom mintapéldája? Ki volt a leg-
híresebb királya?

 � Hol valósult meg először a hatalom-
megosztás elve a gyakorlatban a fel-
világosodást követően?

 � Melyek a fő hatalmi ágak?

 � Hol szűnt meg királyság az első világ-
háború után Európában?

Barack Obama, az Amerikai 
Egyesült Államok első nem 

fehér elnöke 2009-től

 � Hasonlítsátok össze a diktatúrát és a demokráciát! 
 � Kik hozzák a döntéseket?
 � Mit tesznek a vezetők a hatalmuk megtartása érdekében? 
 � Mit tehetnek az állampolgárok helyzetük javítása érdekében?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
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Napjainkban a népképviselet biztosításának legfontosabb eszköze a parlamentáris demokrácia intéz-
ményrendszere. Mindez az egyenlő, titkos és minden nagykorú állampolgárra kiterjedő választójog révén 
érvényesülhet. A rendszeresen megtartott országgyűlési választások eredményein alapuló kormányalakí-
tás kifejezi a választópolgárok többségének akaratát. Ez a rendszer is azonban csak akkor tud megfelelően 
működni, ha az állampolgárok aktívan részt vesznek a közügyek alakításában.

38. A parlamentáris demokrácia

A parlamenti demokrácia működése

A modern, képviseleti demokrácia működésének lénye-
ge, hogy a választópolgárok meghatározott  időközönként 
képviselőket választanak ügyeik vitelére. Ezek lehetnek 
parlamenti és önkormányzati képviselők. A parlamenti 
„honatyák” országos, az önkormányzati képviselők he-
lyi ügyekben illetékesek. A parlamenti képviselők jogo-
sultak arra, hogy kormányt állítsanak az ország élére, és 
ellenőrizzék annak munkáját. Ez utóbbit főleg az ellen-
zéki képviselők látják el, akik kiszorultak a hatalomból. 
A parlamenti képviselők fő feladata azonban a törvények 
alkotása, amelyek többnyire az éppen kormányzó többség 
akaratát tükrözik.

Politikai pártok és választások

A képviselők – különösen a parlamentiek – választásához 
szorosan kapcsolódnak a politikai pártok. A pártok tagság-
gal bíró, tartósan fennálló politikai szervezetek, melyek par-
lamenti választásokon versengenek a kormányzati hatalo-
mért. ➊ A választásokon képviselőjelölteket állítanak, akik 
pártjuk programjának a megvalósításáért szállnak harcba 

A 2014-es választások utáni magyar parlamenti 
pártok logói, középen a fő kormányzópártéval 
� Vesd össze a pártokat az első szabad válasz-
tásokon parlamentbe kerülőkkel (26. lecke)! 
Melyek a régiek és melyek az újak? Nézz utá-
na az egyes pártoknak!

 � Mi a célja az országgyűlési választá-
soknak?

 � Mire kapnak jogot a megválasztott 
képviselők?

 � Mely tényezők veszélyeztethetik a 
választások tisztaságát?

SZÉLSŐSÉG DEMOKRATIKUS IRÁNYZATOK SZÉLSŐSÉG

szélsőbal
baloldal

(szociáldemok-
rácia) 

közép
jobboldal 

(konzervatívok, 
keresztény-

demokraták)

szélsőjobb
(zöldek) (liberálisok)

Kommunizmus: 
a proletariátus 
vezető szere-
pe, szerintük 

a történelmet 
az osztályharc 

mozgatja. Töké-
letes egyenlőség 

hirdetése, a 
magántulajdon 

tagadása

az egyenlőség 
nevében az alsó 
osztályok fele-
melkedéséért 

harcol

környezetvédők legfőbb érték 
a szabadság, cél-
juk a különböző 
szabadságjogok 

védelme és
kiterjesztése

a rend, a bizton-
ság, a hagyomá-
nyok szószólója

nemzeti 
radikalizmus, 

idegenellenes-
ség, rasszizmus 
(pl. a fehér faj 

felsőbbségének 
hirdetése), 

antiszemitizmus 
(zsidóellenes-

ség) 
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➋  Népszavazások

Vannak államok, amelyek nem, vagy igen 
ritkán nyúlnak a közvetlen hatalomgya-
korlás ezen eszközéhez (például Német-
ország, Nagy-Britannia, Hollandia), de 
olyanok is, amelyek azt rendszeresen al-
kalmazzák (például Svájc, Franciaország, 
Írország). Svájcban 1848 óta több mint 
félezer népszavazás volt. Hazánkban az 
első a soproni és Sopron környéki népsza-
vazás volt 1921-ben, amelynek nyomán a 
térség hazánk része maradhatott. Ezt kö-
vetően csak 1989-től volt mintegy féltu-
cat népszavazás, többek között a köztár-
sasági elnök megválasztásának módjáról, 
a határon túli magyarok kedvezményes 
honosításáról, a NATO-hoz és az Európai 
Unióhoz való csatlakozásunkról.

➊  A pártok közötti különbségek

A pártokat – hagyományosan és kissé 
pontatlanul – baloldalinak vagy jobbol-
dalinak szokták tekinteni. Az elnevezés 
onnan ered, hogy a francia forradalom 
nemzetgyűlésében kezdetben a gyö-
keres változásokat sürgető képviselők a 
levezető elnöktől balra, a királyság fenn-
maradásában érdekeltek pedig a jobb 
oldalon ültek. Mai különbözőségüket a 
demokrácia értékeinek közös elfogadása 
mellett az jelenti, hogy míg a baloldali 
pártokra inkább a szociális érzékeny-
ség, a társadalmi szolidaritás a jellemző, 
addig a jobboldali pártokat a hagyo-
mányok nagyobb tisztelete, a nemzeti 
kérdés iránti mélyebb elkötelezettség 
jellemzi. A modern pártok előszeretet-
tel különböztetik meg magukat a töb-
biektől színük, újabban logójuk szerint. 
(Például vörösök a szocialisták, zöldek a 
környezetvédők, de nálunk a Fidesz na-
rancssárga színe is általánosan ismert.)

a képviselőségért. A választásra jogosult felnőtt állampolgá-
rok közülük, a programok és képviselők közül választanak 
a többnyire négy-öt évente ismétlődő választásokon. Mivel 
a demokráciákra az egymással versengő pártok rendszere, 
a többpártrendszer jellemző, többnyire heves választási 
kampány előzi meg a képviselőjelöltek megméretését. A vá-
lasztásokon győztes (legtöbb szavazatot elért) párt vagy 
pártszövetségek (koalíciók) alakítanak kormányt, melyek 
– többnyire változtatásokkal ugyan, de – a választási cik-
lus végéig működnek. Rendkívüli esetekben a négy-ötéves 
cikluson belül, ún. előrehozott választásokat is szoktak tar-
tani, főleg a politikai erőviszonyok megváltozása esetén. 
Ez bizonyos országok alkotmányos rendjéből következően 
gyakran (például Olaszország esetében) előfordul, más or-
szágoknál viszont kevéssé vagy egyáltalán nem fordul elő 
(hazánk is ilyen 1990 óta).

A népszavazás lehetőséget kínál arra, hogy bizonyos 
kérdéseket közvetlenül az állampolgárok döntsenek el. 
➋ Előnye a képviseleti demokráciával szemben, hogy nö-
veli a döntés politikai súlyát, és kevéssé érvényesülnek a 
szavazók pártpolitikai szimpátiái. Hátránya, hogy csak egy-
egy kiragadott ügyre alkalmazható, nem érvényesül benne 
a folyamatosság, a kisebbségi vélemény teljesen kiszorul a 
döntéshozatalból.

 � Vitassátok meg, hogy a népszavazások előnyösebbek-e a képvi-
seleti demokráciánál!

 � Vitassátok meg, miért töltenek be fontos szerepet a politikai 
pártok a demokrácia működtetésében?

 � Vessétek össze a képviseleti és a közvetlen demokrácia in-
tézményeit egymással! Hogyan működik a parlamentáris 
rendszer?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Az 1997. november 16-i népszavazás eredménye

Országos összesítés, A választójogosultak száma 8 059 039 fő

Népszavazás Magyarországon a NATO-tagságról  
� A választópolgárok hány százaléka támogatta a NATO-tagságot?

 Megjelent 3 968 668 fő, a választópolgárok 49,24%-a

 Nem szavazott 4 090 371 fő, a választópolgárok 50,76%-a

 Igen válaszra 3 344 131 szavazata 85,33%

 Nem válaszra 574 983 szavazata 14,67%

49,24%50,76%

14,67%

85,33%
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„Az állam én vagyok.” Ezt a mondást tévesen a Napkirálynak, XIV. Lajosnak tulajdonítják. Ugyanakkor ez 
a szállóige mégis jól fejezi ki a 17. századra jellemző abszolutista királyi hatalmat. A demokratikus állam 
működésének viszont az a törekvése, hogy „a néppel és a népért” gyakorolja a hatalmát. Ezt szolgálja a 
hatalom megosztása és a döntéshozók munkájának nyilvános ellenőrzése is. 

39. Az állam mi vagyunk!

A hatalommegosztás elve és gyakorlata

Az állam három legfőbb feladata a társadalom életének 
működését szabályozó törvények hozatala, e törvények 
rendelkezéseinek a végrehajtása és betartatása. A demok-
ratikus jogállamban e három hatalmi ág ➊ egymástól elkü-
lönülten működik. Nem összpontosulhat egy kézben, mert 
az a hatalommal való visszaélésre adhat lehetőséget, és dik-
tatúrához vezethet.

A törvényeket az országgyűlés hozza. Tagjait az ország la-
kosságának szavazásra jogosult része választja. A végrehaj-
tó hatalom, azaz a kormány tagjai a választásokon győztes 
párt soraiból, vagy több párt által a koalíciós egyeztetéseken 
támogatott  politikusokból kerülnek ki. Vezetője a kormány-
fő vagy miniszterelnök, tagjai a miniszterek. ➋ A kormány 
nem hozhat saját törvényeket, csupán rendeleteket, melyek 
nem lehetnek ellentétesek a fennálló törvényekkel. Viszont 
ugyanúgy be kell tartania az ország törvényeit, mint minden 
más állampolgárnak. Ha megszegi a törvényt, a parlament 
leválthatja a kormányt. A törvények betartásának ellenőrzé-
se a bíróságok feladata, amelyeknek mind a parlamentt ől, 
mind a kormánytól függetlennek kell lenniük. Szinte min-
den demokratikus országban van egy személy, egy hivatal, 
aki ezek felett  áll, az államfő. Ha tisztsége öröklődik, mo-
narchiáról, ha választással nevezik ki, akkor köztársaságról 
beszélhetünk. Az államfő jogköre lehet erős vagy jelképes, a 
hatalmi ágak között i kiegyensúlyozó jellegű.

államfő (köztársasági elnök vagy király)

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS TÖRVÉNYHOZÁS VÉGREHAJTÁS

független bíróságok Parlament

ellenőrzés

felelősség

kormányfő

kormány
választás

L A K O S S Á G

 � Hogyan vélekedtek a felvilágoso-
dás gondolkodói az uralkodó hata-
lomról és a hatalom gyakorlásáról?

 � Mit jelent a népfelség elve? Kinek a 
nevéhez fűződik?

➊  A három fő hatalmi ág

 � A törvényhozó hatalom: a parlament 
és a rendeletalkotó önkormányzatok.

 � A végrehajtó hatalom: a kormány, a 
Nemzeti Bank, a katonaság és a rend-
védelmi szervek, valamint az önkor-
mányzatok.

 � Az igazságszolgáltatás: az alkot mány-
bí ró ság, a bíróság és az ügyész ség.

 � Vitassátok meg, milyen veszélyei 
vannak annak, ha ezt a három hatal-
mi ágat ugyanaz a személy vagy cso-
port tartja az ellenőrzése alatt!

 � Miért fontos, hogy az állampolgárok 
szabadon megválaszthassák az ország-
gyűlés és az önkormányzatok tagjait?

 � Rendezzetek vitát a választásokon való 
részvétel értelméről és fontosságáról!

➋  A miniszter

A miniszter szó latin eredetű, „szolgát, se-
gédet” jelent. Eredetileg arra vonatkozott, 
hogy a tisztség viselője az államfő (király) 
által maga mellé vett tisztségviselő, aki 
valóban szolgálta urát. Ma a közigazgatás 
legmagasabb állami szervének, legfőbb 
hatóságának, az adott ország kormányá-
nak a tagja. A szónak köze van a szertartás 
közben papnak segítő „ministráns”-hoz 
is. Az Amerikai Egyesült Államokban a 
miniszter elnevezése államtitkár (például 
Secretary of State). 
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A törvényhozó hatalom

 � Lapozzatok vissza az előző leckében a parlamenti demokráciá-
ról tanultakhoz! Mit jelent a képviseleti demokrácia? Kik a kép-
viselők? Milyen jogosultságaik vannak? Mi a képviselőcsoport?

A társadalomra és az államéletre vonatkozó legfelsőbb szin-
tű döntéseket az államok parlamentjei hozzák a törvények 
alkotásával. A törvényhozó hatalomnak országonként eltérő 
a neve. ➌ Lehet egy- vagy kétkamarás, ami azt jelenti, hogy 
egy vagy két testületből, házból áll. Itt bizonyos értelemben 
egymás munkáját ellenőrzi a két ház. ➍

 � Rendezzetek vitát arról, hogy melyik feladatkört tartjátok a leg-
fontosabbnak! Érveljetek amellett, hogy miért!

A parlamentek működésének egyik legfontosabb része a 
vita. A törvényjavaslatokról a képviselőcsoportok kifejtik a 
véleményüket, a beszédekben érvelnek valami mellett, vagy 
éppen ellenérveket sorolnak fel. Ez történhet a parlament 
teljes ülésén az általános és részletes vita során, de a parla-
menti bizottságok kisebb nyilvánossága előtt is.

A szavazati többség formái: 
�	Abszolút többség: a szavazatok több mint a fele (50%  

+1 szavazat).
�	Relatív többség: a legtöbb szavazatot elérő (50% alatti sza-

vazattal lehet nyerni).
�	Minősített szavazás: a szavazatok kétharmada szükséges.

 � Szedjétek össze közösen a kulturált vita jellemzőit!
 � Ismertesd a következő oldali ábra alapján a törvény útját! Hasz-

náld a parlamenti kisszótár szakkifejezéseit! 
 � Vitassátok meg, melyik a legigazságosabb szavazati forma! Miért 

van szükség mégis a többire is?
 � Lapozz vissza a 33. leckéhez! Melyek az ún. kétharmados törvé-

nyek?

A parlamentek hagyományos feladatai

törvényhozás

ellenőrzés

kormányzat létrehozása
és irányítása

nemzetközi egyezmények
törvénybe iktatása

egyéb
(például népszavazás

elrendelése)

➌  A törvényhozó testületek nevei

Az Amerikai Egyesült Államokban kong-
resszus, a német ajkú államokban (Né-
metország, Ausztria és részben Svájc) 
szövetségi gyűlés, Lengyelországban 
nemzetgyűlés, Nagy-Britanniában parla-
ment, hazánkban országgyűlés a neve. 
(Nálunk az épületét nevezzük Parlament-
nek.)

➍  Kétkamarás parlamentek

A törvényhozó hatalom több demokra-
tikus államban kétkamarás. Ez a két tes-
tület az Amerikai Egyesült Államokban 
a képviselőház és a szenátus, Németor-
szágban a szövetségi gyűlés és a szövet-
ségi tanács, Nagy-Britanniában a képvi-
selőház vagy alsóház és a Lordok Háza 
vagy felsőház. 

TORTENELEM_8__2016_szell.indd   168 7/1/16   2:25 PM



169

 � Rendezzetek döntésjátékot például a nyári közös táborozás 
helyszínének kijelölésével kapcsolatban!

A végrehajtó hatalom

A kormány (más néven minisztertanács, kabinet, adminiszt-
ráció) a mienkhez hasonló parlamentáris köztársaságokban 
a parlamenti döntések végrehajtásának és az államélet 
irányításának legfőbb szerve. Mivel a parlamenti többség 
szavaz bizalmat a kormánynak (választja meg), az a parla-
mentnek tartozik felelősséggel. ➎ 
 A kormány tagjai a miniszterek, akiknek van egy minisz-
tériuma, tárcája, azaz hatásköre bizonyos ügyek intézésére 
(például honvédelem, oktatás, belügy, külügy, egészségügy 
stb.). Az ún. tárca nélküli miniszter nem rendelkezik mi-
nisztériummal, hanem a kormány által meghatározott  fel-
adatot lát el. A miniszterek többnyire pártok kinevezett jei, 
ezért munkájuk szerint hivatalnoknak, felelősségük alapján 
viszont politikusnak tekinthetők. A miniszterek munkáját 
államtitkárok segítik, akik a minisztérium egy-egy nagyobb 
részfeladatára szakosodnak (például közoktatási és felsőok-
tatási államtitkárság). Adott  esetben (például a parlament 
ülésein) helyett esíthetik a minisztert is.

 � Alakítsatok kormányt! A miniszterelnök és az egyes miniszterek 
mutassák be, hogy mi a dolguk! Utána pedig tegyenek változta-
tási javaslatokat a saját területük ügyeit illetően! 

A törvényalkotás 
folyamata

Részletes vita Általános vita

Végszavazás

Probléma Törvénykezdeményezés

Törvényelőkészítés

Bizottsági vita

Állatvédelem

Parlamenti kisszótár:

teljes ülés: a parlamenti képviselők leg-
főbb tanácskozási fóruma, mely nyilvános.
általános vita: melynek során a javaslat 
szükségességét, céljait és szabályozási el-
veit vitatják meg, a törvényjavaslat egészét 
értékelik.
bizottságok: a képviselőkből szerveződő 
kisebb létszámú, „szakmai” alapon működő 
testületek. Értékelik, állást foglalnak, és a 
teljes ülésnek ajánlást készítenek a törvény-
javaslatról, vagy éppen elvetik azt, „tárgya-
lásra alkalmatlannak” minősítik.
részletes vita: a részletekről, a változtatá-
sokról szól. Itt kizárólag a módosító javas-
lathoz lehet hozzászólni.

➎  A kormány feladata 
igen sokrétű:

 � az alkotmányos rend és az állampol-
gári jogok védelme;

 � a törvények előkészítése, végrehajtá-
sának biztosítása, rendeletek alkotása;

 � a minisztériumok és az államigazgatá-
si szervek, külkapcsolatok irányítása;

 � a helyi önkormányzatok törvényes-
ségének ellenőrzése;

 � költségvetési tervek kidolgozása, 
megvalósítása;

 � tudományos és kulturális fejlesztés 
segítése;

 � szociális és egészségügyi ellátás 
biztosítása;

 � a fegyveres erők és rendvédelmi 
szervek irányítása;

 � elemi csapások, illetve következmé-
nyeik elhárítása, a közrend és közbiz-
tonság védelme.

Elemezzétek az egyes feladatköröket! 
Emeljétek ki közülük a legfontosabbnak 
tartottakat! Rendezzetek vitát róluk va-
lamilyen közelmúltban történt esemény 
kapcsán!
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Az igazságszolgáltatás

A demokratikus jogállamokban az állampolgárok nincse-
nek kiszolgáltatva a hatalom önkényének. ➏ A törvényeket 
nemcsak az állampolgárnak, hanem az államnak is kötelező 
betartani. E felett őrködik az igazságszolgáltatás. Tehát nem-
csak magánszemély ellen indítható bírósági eljárás, hanem az 
állam ellen is. A bírák függetlenek a kormánytól és a parla-
menttől is, tevékenységüket a jogszabályok határozzák meg. 
A rendőrség munkáját is ellenőrzik. Döntenek például a bűn-
cselekmény gyanújával őrizetbe vettek szabad lábra helyezé-
séről, mivel a rendőrségi őrizet csak 72 óráig tarthat. Ezt a bíró 
kellő indokkal (például szökés lehetősége, nyomozás gátlása, 
újabb bűncselekmény veszélye esetén) meghosszabbíthatja. 
Kisebb bűnügyeket (például lopás) helyi bíróságok tárgyal-
nak, súlyosabb bűncselekményeket (például emberölés) a ma-
gasabb szintűek. Az állampolgárok akkor is bírósághoz for-
dulhatnak, ha úgy vélik, valamilyen igazságtalanság érte őket. 
 

 � Tekintsd át a magyar bírósági szervezetet a 28. lecke olvasmánya 
alapján! Ismételd át, mi az ügyész feladata!

 � Mi a különbség a büntetőeljárás és a polgári peres eljárás kö-
zött? Keressetek példákat mindkettőre!

Sajátos állami szerve az igazságszolgáltatásnak az alkot-
mánybíróság. Nem minden demokratikus országban lé-
tezik, de ahol igen, ott döntéseit nem lehet felülbírálni. 
A minden állami szervtől független testület az alkotmány 
érvényesülése felett őrködik, és megsemmisíthet minden 
olyan törvényt, amely ellentétben áll az alaptörvénnyel.

A társadalom ellenőrzése a közhatalom felett: 
 a nyilvánosság

Sokan vélik úgy, hogy a közügyekkel való foglalkozás a po-
litikusok dolga, amibe egyszerű állampolgárként nem tu-
dunk beleszólni. Ez a csaknem fél évszázadig átélt diktatú-
rákban valóban így volt, de más a helyzet a demokráciákban.  
A közéletben azon túl, hogy választási jogunkkal élünk, 
más módon is részt vehetünk. Erre ad lehetőséget a társa-
dalmi nyilvánosság, amely a szabad véleménynyilvánítás 
jogának gyakorlását jelenti. Az egyéni véleménynyilvánítás 
civil közösségekben és ma már új kommunikációs csatornák 
segítségével is történhet. A 20. század eleje óta a médiának 
akkora jelentősége van, hogy negyedik hatalmi ágnak is ne-
vezik, mert ellenőrző szerepet is betölt a közhatalom felett. 
Minderről bővebben e tankönyv utolsó leckéi szólnak. 

 � Értelmezd „A hír szent, a vélemény szabad” alapelvet!

➏  Rendőrállam

Rendőrállam az olyan állam, ahol nem 
a jog a legfőbb hatalom. Ez többnyire a 
diktatúrákra jellemző. Itt bárkit letartóz-
tathatnak, és szabályos bírósági ítélet 
nélkül fogva tarthatnak.

Az igazságszolgáltatás  
jelképe: Justitia,  

római istennő.  
� Nézz utána, mit jel-
képez a pallos (kard), 

a patikamérleg és a 
bekötött szem!

A német Alkotmánybíróság ítéletet hirdet

 � Mutasd be az egyes hatalmi ágak 
feladatát és működését!

 � Miért jelentős a nyilvánosság szere-
pe modern korunkban?

 � Milyen fórumai vannak a nyilvános-
ságnak? Melyiket tartod a legfonto-
sabbnak?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK  
ÉS FELADATOK
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40. A demokratikus Magyarország

Hazánk a békés rendszerváltoztatással belépett a nyugati típusú demokratikus jogállamok sorába. 
Ennek igyekszik megfelelni állami intézményrendszere, és annak működtetése is. 

Hazánk, Magyarország

Magyarország a szovjet csapatok kivonulása óta szuverén 
országgá vált. ➊ Más államoktól függetlenül, magunk dön-
tünk az ország ügyeit illetően. Így váltunk a nyugati kato-
nai szervezet, a NATO, majd az Európai Unió tagországá-
vá. A NATO védőernyőt jelent hazánk függetlensége felett , 
de részt kell vennünk annak közös feladatainak végrehajtá-
sában is. Az Európai Unió jó feltételeket biztosít az ország 
fejlődéséhez, ugyanakkor a közös döntések ránk nézve is 
kötelezők.

 � Idézd fel Magyarország a NATO-hoz és az Európai Unióhoz való 
csatlakozásának a rövid történetét!

 � Tájékozódj az Európai Unió honlapján, hogy milyen nemzetek 
feletti jogköröket gyakorol!

A mai magyar állam területét az 1947. évi párizsi békeszer-
ződésben állapított ák meg a győztes nagyhatalmak. Nem-
zeti színeink nem, de az államcímer gyakran változott  a 
20. században. Jelenlegi címerünk, az ún. kiscímer 1990 júli-
usa óta hivatalos állami jelkép. Címerünk a hivatalosságot, a 
közhatalom gyakorlását jelképezi. Ezért megjelenik az álla-
mi intézmények épületein, helyiségeiben és a bankjegyeken 
is. Piros-fehér-zöld nemzeti zászlónkat ➋ uniós csatlakozá-
sunk óta az Európai Uniós lobogóval együtt  el kell helyez-
ni középületeinken, így az állami iskolákon is. Nemzeti és 
állami ünnepeinken fellobogózzuk a városokat és falvakat, 

Magyarország címere 1990 júliusa óta az 
ún. kiscímer. Leírása: hegyes talpú, hasított 
pajzs. Első mezeje vörössel és ezüsttel hétszer 
vágott. Második, vörös mezejében a zöld 
hármas halomnak arany koronás kiemelke-
dő középső részén ezüst kettős kereszt. A paj-
zson a magyar Szent Korona nyugszik.
� Mi a különbség a két címer között? 
� Lapozz vissza tankönyvedben (10. és 

22. lecke)! Hány államcímere volt hazánknak a 20. század-
ban? Melyek ezek? Milyen a hivatalos címerünk?

 � Idézd fel a békés rendszerváltozta-
tás történetét! Melyek voltak a főbb 
eredményei?

 � Mit jelent a jogállamiság? Milyen 
ismertetőjegyei vannak?

 � Mit tanultunk a hatalommegosztás 
demokratikus alapelvéről?

➊ A függetlenség napja

Június 16-án emlékezünk meg a függet-
lenség napjáról. Egyrészt annak emlékére, 
hogy 1989-ben ezen a napon százezrek 
vettek részt az 1956-os forradalom és sza-
badságharc vezetőinek, Nagy Imre minisz-
terelnöknek és mártírtársainak a temeté-
sén. Ezzel látványosan elkezdődött a békés 
rendszerváltoztatás. Másrészt annak em-
lékére, hogy 1991. június 19-én az utolsó 
megszálló szovjet katona is elhagyta az 
országot, és a második világháború végi 
német megszállás óta ekkor valóban újra 
helyreállt az ország függetlensége. 

 � Idézd fel Magyarország német, majd 
szovjet megszállásának a körülményeit!

 � Kik és miért végeztették ki az 1956-os 
forradalom és szabadságharc mártírjait?

Az 1918 novemberében kikiáltott első 
magyar köztársaság (hivatalosan Magyar 
Népköztársaság) és a második magyar 
köztársaság (1946. február 1.–1949. au-
gusztus 20.) címere 

� Ismételj! Kik voltak az első két köztársaság elnökei?
� Milyen történelmi körülmények határozták meg az első, 
illetve a második köztársaság kikiáltását?
� Lapozz vissza a 120. oldalra! Hogyan született meg a har-
madik magyar köztársaság?
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a tömegközlekedési járműveket, de sokan a magánházakat 
is. Nemzeti összetartozásunk és hazafias érzelmeink fontos 
kifejezője a Himnusz, amely hivatalos ünnepségek és jeles 
nemzetközi sportesemények során hangzik el. 

 � Idézd fel a trianoni és párizsi béke hazánkra vonatkozó rendelke-
zéseit! Hogyan jöttek létre?

 � Melyek nemzeti ünnepeink? Melyik a hivatalos magyar állami 
ünnep?

 � Milyen események kapcsán hallottátok, vagy énekeltétek a 
Himnuszt?

Az Országgyűlés és a képviselők választása

Hazánk törvényhozó testületét Országgyűlésnek hívjuk, 
amely a Parlament épületének ún. alsóházi termében ülése-
zik. A képviselőket négyévente választják 106 egyéni válasz-
tási körzetben, 93 képviselő pedig az országos pártlistákról 
kerül a testületbe. 13 nemzetiségi képviselő is tagja a magas 
testületnek, akiket szószólóknak hívnak, és csak a magyaror-
szági nemzetiségeket illetően léphetnek fel.  Az országgyű-
lési választásokat minden negyedik év április vagy május 
hónapjában kell megtartani. Választásra jogosult minden 
nagykorú, 18 évet betöltött magyar állampolgár, hacsak 
a bíróság valamilyen okból (például bűncselekmény elkö-
vetése) a választójogból ki nem zárta. A választópolgárok 
közvetlen és titkos szavazással adhatják le szavazatukat 
választási körzetenként egy egyéni képviselőjelöltre (több-
nyire a pártok állítják őket), valamint a szavazólapokon sze-
replő országos pártlistákra. Csak azok a pártok kerülnek az 
Országgyűlésbe, amelyek 5% feletti eredményt érnek el. Ott 
viszont önálló képviselőcsoportot alakíthatnak. 

 � Lapozd fel a 29. leckét! Melyek a magyarországi nemzetiségek?
 � Mit jelent az általános és egyenlő választójog? 

➋  Kosztolányi Dezső: Zászló

„Csak bot és vászon,
de nem bot és vászon,
hanem zászló.”

 � Mit fejez ki számodra a rövid vers-
részlet?

Ülésezik az Országgyűlés  
� Vajon honnan származik a terem elneve-

zése, ahol az Országgyűlés tanácskozik? 

A magyar országzászlót vonják fel egy  
október 23-i ünnepségen a Parlament épülete 
előtti Kossuth téren � Nézzünk utána, kinek a 
tervei alapján, és mikor épült a Parlament!
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1990 1994 1998 2002 2004 2010 2014

1. forduló 65% 69% 56% 71% 68% 64% 61%

2. forduló 46% 55% 57% 74% 64% 47%

Részvételi arány az egyes országgyűlési választásokon 1990 és 2014 között. Az országgyűlési választás 2014-ig kétfordulós volt. 
Azokban a választási körzetekben, ahol a képviselőjelöltek egyike sem szerezte meg az abszolút többséget, két héttel később újabb 
szavazás volt.

 � Tájékozódj, hogy milyen a közvetlen és titkos szavazás! Milyen más 
szavazási formákkal találkoztál történelmi tanulmányaid során?

 � Mik azok a képviselőcsoportok? Lapozd fel az előző leckét, és 
ismertesd a törvényhozói munka menetét az Országgyűlésben!

 � Nézz utána a világhálón, mit jelent a töredékszavazat!

 � Készíts gra� kont a választási részvétel hullámzásáról! Mi a véle-
ményed a részvételi arányról? Számold ki ehhez annak átlagát! 

 � Érdekesség: a világ csaknem 30 országában kötelező a választá-
sokon való részvétel. (Belgiumban a 19. század vége óta.) Mi a 
véleményed erről?

A kormány és a köztársasági elnök

A végrehajtó hatalom legma-
gasabb testülete, a közigazgatás 
legfőbb irányítója a kormány. 
Ennek vezetőjét, a miniszter-
elnököt nálunk a köztársasági 
elnök javaslatára az Ország-
gyűlés választja. Annak a párt-
nak a kormányfőjelöltje kapja a 
felkérést, aki – akár más pártt al 
szövetségre lépve – parlamenti 
többséggel bír. A minisztere-
ket a kormányfő előterjesztése 
alapján a köztársasági elnök 

nevezi ki. A miniszterek munkáját államtitkárok segítik, 
akik valamilyen szakterületért felelősek. Az egyikük az ún. 
parlamenti államtitkár, aki az Országgyűlés ülésein helyet-
tesítheti a minisztert. A közigazgatási államtitkár a minisz-
térium hivatali szervezetének a vezetője. Az államtitkárokat 
a kormányfő javaslatára szintén a köztársasági elnök neve-
zi ki. A köztársasági elnök alkotmány által meghatározott  
legfontosabb feladata: „…kifejezi a nemzet egységét, és 
őrködik az államszervezet demokratikus működése felett .”

 � Milyen feladatokat lát el a köztársasági elnök a végrehajtó ha-
talom működtetésével kapcsolatban? Ez melyik fő feladatának 
teljesítését jelenti?

A jelenlegi köztársasági elnök, 
Áder János 2012 óta tölti be 
ezt a tisztséget

Egyéni képviselői és országos pártlistás szavazó-
lap � Melyek a számodra ismerős nevű pártok 
a szavazólapokon? Segíthet a 26. lecke!

Azokban a választási körzetekben, ahol a képviselőjelöltek egyike sem szerezte meg az abszolút többséget, két héttel később újabb 

TORTENELEM_8__2016_szell.indd   173 7/1/16   2:25 PM



174

 � Vitassátok meg, mit jelenthet a nemzet egységének kifejezése!
 � Mi az Országgyűlés szerepe a végrehajtó hatalom működtetésé-

vel kapcsolatban? Az előző leckét is lapozd fel!
 � Milyen feladatai vannak a kormánynak?

A kormány munkáját kormányhivatalok segítik, melyek a 
kormány irányítása és egyes miniszterek felügyelete alatt 
álló központi (például Központi Statisztikai Hivatal, Orszá-
gos Atomenergia Hivatal) és területi (fővárosi és megyei, 
kerületi és járási) államigazgatási szervek. A lakosság ügyei 
intézése során különösen a területi kormányhivatalokkal 
kerülhet kapcsolatba az ún. kormányablakoknál. ➍ 
 

 � Nézz utána a világhálón, hogy a lakóhelyed közelében hol van 
ilyen kormányablak!

 � Válaszd ki a korosztályotokkal kapcsolatos esetleges ügyeket! Tá-
jékozódj, hogy mit jelentenek ezek!

Magyar Nemzeti Bank

Az állam működése szempontjából fontos intézmény a 
Magyar Nemzeti Bank, amely hazánk központi bankja, és 
Magyarország jegybankjának szerepét is ellátja. Ez azt je-
lenti, hogy kizárólagosan jogosult hazánkban bankjegy és 
pénzérme kibocsátására. ➎ Fontos feladata a pénz értékál-
lóságának a biztosítása, a mindenkori kormány gazdaság-
politikájának a támogatása. Ugyanakkor független intéz-
mény, amelyet sem a kormány, sem az Országgyűlés nem 
utasíthat. Egyedül a közpénzeket felügyelő Állami Számve-
vőszék ellenőrizheti, és a Magyar Nemzeti Bank elnökének 
időközönként be kell számolnia az Országgyűlésnek.

 � Milyen veszélyekkel járna, ha a kormány vagy az Országgyűlés 
utasítást adhatna a Magyar Nemzeti Banknak?

Az Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény őre. Feladata a jog-
szabályok alkotmányosságának vizsgálata, az alkotmányos 
rend és az Alaptörvényben biztosított alapjogok védelme. 
A rendes bíróságoktól is függetlenül működnek. Döntéseit 
nem lehet felülbírálni, kötelező érvényűek. Ennek a 15 fős, 
az országgyűlési képviselők kétharmados többségével meg-
választott testületnek a tagjai kiemelkedő felkészültségű jo-
gászok lehetnek. 

 � Lapozz vissza az előző leckéhez! Mennyiben tér el az Alkotmány-
bíróság jogköre a rendes bíróságokétól?

➍  A lakossági ügyek intézése

Kormányablaknál intézhető ügyek le-
hetnek: személyazonosító igazolvány, 
lakcímkártya, forgalmi engedély, vezetői 
engedély, parkolási igazolvány, vállalkozói 
igazolvány, útlevél kiváltása, anyakönyvi 
kivonat, építési engedély kérése, gyer-
mekgondozási segély, gyermeknevelési 
támogatás, iskoláztatási támogatás, fogya-
tékossági támogatás iránti kérelem stb.

➎  A Magyar Nemzeti Bank  
megalapítása

Magyarországon meglehetősen későn, 
csak 1924-ben jött létre a Magyar Nemzeti 
Bank. (A világon az elsőt, az Angol Bankot 
1694-ben alapították.) A késedelem oka 
hazánk korábbi függő helyzetéből kö-
vetkezett. 1816-tól az Osztrák Bank, majd 
a dualizmus korában az Osztrák–Magyar 
Bank látta el a jegybank szerepét. 

A magyar Alkotmánybíróság 2012-ben
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Az önkormányzatok

Alaptörvényünk alapján „Magyarország területe fővárosra, 
megyékre, városokra és községekre tagozódik. A főváros-
ban és a városokban kerületek alakíthatók”. A község, a vá-
ros, a főváros és kerületei, valamint a megye polgárainak 
közösségét megilleti az önkormányzás joga. ➏ Az önkor-
mányzás fogalma azt jelenti, hogy az adott  helyi közösség 
függetlenül működik, és saját ügyeiben önálló döntési jo-
gosultsággal rendelkezik, a kormány csak ellenőrzési jog-
kört gyakorolhat felett ük. Az önkormányzás intézményei a 
megyei és települési önkormányzatok (fővárosi és kerületi, 
városi és községi). 

Az önkormányzat élén a polgármester (Budapesten fő-
polgármester) áll, aki a képviselő-testülett el közösen irá-
nyítja a települést. A polgármestert és a képviselő-testület 
tagjait ötévenként a lakosság választja. A Polgármesteri 
Hivatal közigazgatási vezetője a lehetőleg jogi végzett ség-
gel rendelkező jegyző. A bizott ságok és a tanácsnokok az 
önkormányzat munkáját segítik. Az önkormányzatok főbb 
feladatai közé tartozik a közutak fenntartása, a tömegköz-
lekedés megszervezése, az óvodai, egészségügyi és szociális 
ellátás biztosítása. Az önkormányzatok helyi rendeleteket 
alkothatnak, sőt bizonyos helyi lakosságot szorosan érintő 
kérdésekben népszavazást is kiírhatnak. A polgármester, a 
képviselők a helyi országgyűlési képviselővel együtt  rend-
szeresen tartanak lakossági fogadóórákat.

 � Tájékozódj, ki a polgármester településeden! Ki az önkormány-
zati képviselőtök? Mikor tartanak fogadóórát?

 � Ki az országgyűlési képviselőtök? Mikor tart fogadóórát?
 � Ismertesd az önkormányzatok szerkezetét és működését a tan-

könyvi szöveg és az ábra segítségével! A rendeletalkotás kap-
csán lapozz vissza a 33. leckéhez!

 � Tájékozódj helyi újságok vagy a világháló segítségével az önkor-
mányzat munkájáról!

➏  Közigazgatás a szocialista be-
rendezkedés idejében

Az 1950 és 1990 közötti tanácsrendszer 
a pártállam elvárásai szerint épült ki, és 
a felülről irányított társadalom- és gaz-
daságszervezés, a kommunista politika 
kiszolgálója lett. A túlzott központosítás 
semmilyen teret nem engedett a helyi 
demokráciának, jelentősen korlátozva 
ezzel a helyi önállóságot. 

 � Ismételd át a tanácsrendszerről ta-
nultakat (10. lecke)! Fejtsd ki az ön-
kormányzatiság előnyeit!

lakosság
választja KÉPVISELŐ-TESTÜLET

POLGÁRMESTER

ALPOLGÁRMESTER

POLGÁRMESTERI HIVATAL

JEGYZŐ

ALJEGYZŐBIZOTTSÁGOK
pl. pénzügyi

TANÁCSNOK
pl. egyes szakterületek

Magyarország legfontosabb
 állami intézményei

VÉGREH
AJ

TÁ
S

IG
A

ZSÁGSZOLGÁLTATÁS
TÖRVÉNYHOZÁS

ÁLLA MFŐ

Országgyűlés

Állami Számvevőszék
Önkormányzatok

Alapvető Jogok Biztosa
Magyar Nemzeti Bank

és önálló szabályozó szerv Alkotmánybíróság

Köztársasági elnök

Magyar Honvédség

Rendvédelmi szervek

Bíróságok

Ügyészség

Kormány

 � Csoportmunkában készüljetek fel 
a törvényhozó, a végrehajtó ha-
talom és az igazságszolgáltatás 
intézményrendszerének, valamint 
az önkormányzatok munkájának a 
bemutatására! 

 � Térjetek ki az intézmények alkot-
mányos helyének és főbb feladatai-
nak az ismertetésére! 

 � Célszerű az egyes csoportokon be-
lül is felosztani a feladatokat!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK 
ÉS FELADATOK

Az önkormányzatok szervezeti felépítése  �  Magyarázd el, hogyan érvénye-
síthető a helyi lakosság akarata az önkormányzat döntéseiben!
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 � Lapozz vissza a 27. oldalra, és te-
kintsd át a piacgazdaság működését!

 � Mi a termelés célja a piacgazdaság-
ban?

 � Mi alakítja az árakat és a béreket a 
piacgazdaságban?

 � Ismételd át, mit tanultál matemati-
kából a kamatszámításról!

A gazdaság az anyagi javak termelésére, felhasználására és elosztására vonatkozó műveletek összessége. 
A gazdasági tevékenység az ember életének nagyon fontos része, hiszen ez biztosítja a megélhetés anya-
gi forrásait. A gazdaság fontos szereplői a háztartások is, amelyeken keresztül mindenki megtapasztalja a 
helyes vagy helytelen döntések következményeit.

41. A gazdaság legfontosabb szereplői 

A háztartások

A háztartások a gazdaság végső fogyasztói, a megtermelt ja-
vak és szolgáltatások vásárlói. Tagjai különféle jövedelmekkel 
rendelkezhetnek. Legfontosabb bevételi forrásuk a munkából 
szerzett jövedelem, azaz a munkabér, vagy ha a család tagjai 
vállalkoznak, akkor a vállalkozói jövedelem.
 Bevételi forrás lehet a tőkejövedelem, amely a korábbi 
megtakarítások befektetéséből származhat. A háztartások 
megtakarításait a bankok kihelyezik a gazdaságba, az eb-
ből származó nyereség után pedig kamatot fizetnek a be-
fektetőknek. A háztartás vagyoni elemek értékesítéséből is 
juthat jövedelemhez. Ilyen lehet például a lakáskiadás, vagy 
földtulajdon bérbeadása.
 A bevételek harmadik csoportját képezik a társadalmi 
juttatások. Az állam által fizetett jövedelmeknek az a célja, 
hogy a munkából ideiglenesen vagy véglegesen kiesett em-
berek számára pótolja a bevételeket. Az időseknek az állam 
nyugdíjat folyósít, a gyermekek után családi pótlékot jut-
tat a családoknak, hogy ezzel támogassa a gyermeknevelést. 
A munkanélküliek munkanélküli segélyben részesül-
hetnek, a tanulást az állam ösztöndíjakkal támogathatja. 
A nem tervezhető, rendkívüli bevételekhez tartozik az örök-
ség, az ajándék vagy a nyeremény.
 A háztartásokban vannak állandó és rendkívüli kiadá-
sok. Elengedhetetlen költség az élelmiszervásárlás, illetve a 
ruházkodásra fordított kiadás. A háztartásoknak fizetniük 
kell a munkába járás és a lakás fenntartásával kapcsolatos 
költségeiket, pénzbe kerül a szórakozás és a nyaralás vagy 
az elromlott gépkocsi javítása is.

 � Sorold fel, mely bevételekkel gazdálkodhat egy háztartás!
 � Milyen kiadásai lehetnek egy háztartásnak? Soroljatok fel néhányat! 

Miket sorolsz ezek közül az állandó és miket a rendkívüli kiadá-
sok közé?

Az állam szerepe a gazdaságban

Ahogy egy háztartásnak, úgy az államnak is vannak bevé-
telei és kiadásai. Az állam a gazdasági feladatait az állami 

háztartások vállalkozások, 
cégek

állam külföld,
külkereskedelem

A gazdaság szereplői

Gyártósor a Mercedes-Benz kecskeméti 
gyárában  �  Nézz utána az interneten, mióta 
van Magyarországon személygépkocsi-
gyártás! Milyen típusú személyautók készül-
nek még az országban?

TORTENELEM_8__2016_szell.indd   176 7/1/16   2:25 PM



177

költségvetés keretein belül valósítja meg. A költségvetés 
az állam bevételeit és kiadásait teljeskörűen tartalmazó, 
meghatározott időszakra (általában 1-2 évre) vonatkozó, 
az Országgyűlés által jóváhagyott pénzügyi terv, illetve a 
tényleges bevételek és kiadások nyilvántartása. Az állam 
legfontosabb bevételi forrása az adó. Az adó olyan pénz-
ügyi forrás, amelyet az állam a munkavállalóktól, illetve a 
vállalkozásoktól szed be. Az államnak vannak tőkebevételei 
is, amelyekhez az állam mint tulajdonos jut hozzá, az egyes 
vállalatokban meglévő tulajdonrésze után.
 Az állami kiadások körébe tartozik a minisztériumok, 
kormányzati szervek fenntartása. Az állam gondoskodik 
a honvédelemről vagy a közrend védelméről. Számottevő 
kiadási tételt jelentenek a nyugdíjak, a munkanélküli segé-
lyek, valamint a gyermekgondozásra kifizetett összegek. 
 Az állami költségvetés egyenlege háromféle lehet. Mu-
tathat többletet, ilyenkor a bevételek meghaladják a kiadá-
sokat, tartalmazhat hiányt, ekkor a kiadások meghaladják a 
bevételeket, illetve lehet kiegyensúlyozott, amikor a bevéte-
lek és a kiadások egyensúlyban vannak egymással. 

A gazdaság körforgása
�  Magyarázd meg a saját szavaiddal,  
hogyan működik a modern piacgazdaság! 
Milyen tényezők nehezíthetik meg ezt 
a körforgást?

munka, tőke, föld el-  vagy bérbe ad
ása

áruk és szolgáltatások vásárlása

vállalatok bevétele

ki zetések: munkabér, kamat, bérleti díj 

háztartások bevétele: munkabér, kamat, 
bérl

eti
 dí

j

a  háztartások  költségei: áruk és szolgáltatások ára

áru

k és sz
olgáltatások eladása

munka, tőke, föld vásárlása

áruk és szolgáltatások 
piaca

föld, tőke, munka 
piaca

vállalatok háztartások

Az állam alapvető feladata a közszükségletek 
kielégítése, így a közrend, közbiztonság, oktatás 
és egészségügy fenntartása és működtetése

K
Ö
L
T
S
É
G
V
E
T
É
S

Adók

BEVÉTELEK KIADÁSOK

Illetékek*

Járulékok*

Bírságok

Kölcsönök

Kultúra és oktatás

Nemzetközi kötelezettségek

Adósságok vissza�zetése

Szociális és egészségügyi 
ellátás

Rend- és honvédelem,  
jogbiztonság

illeték: Közvetlen állami, önkormányzati 
szolgáltatásért (például okiratok kiadása) 
�zetendő díj.
járulék: Az adón felül a �zetésből havonta 
levont összeg (nyugdíjjárulék, egészség-
ügyi hozzájárulás, társadalombiztosítási 
járulék).

TORTENELEM_8__2016_szell.indd   177 7/1/16   2:25 PM



178

 � Vitassátok meg, milyen összefüggés van egy ország gazdasági 
fejlődése és az állam bevételei között!

A vállalatok

A vállalatok, gazdálkodó szervezetek termékeket állítanak 
elő, vagy szolgáltatásokat kínálnak a piacon. Minden vál-
lalkozás elsődleges célja, hogy a tulajdonosának hasznot, 
profitot termeljen. ➊ A vállalkozások munkahelyeket te-
remtenek, jövedelmet fizetnek a munkavállalók számá-
ra. A nyereségesen termelő vállalat adót fizet az államnak, 
ezzel hozzájárul az állami intézmények fenntartásához.  
A nagyobb tőkeerővel rendelkező vállalatok rendszeres ku-
tató-fejlesztő tevékenységet folytatnak, gyarapítják a tudo-
mányos eredményeket, és elősegítik azok mielőbbi alkalma-
zását és elterjedését.
 A felelősséggel működő, környezetükre odafigyelő vállal-
kozások szponzori tevékenységet is folytatnak, vagyis köz-
hasznú tevékenységeket támogatnak, így például a sportot 
vagy a kultúrát.

 � Gyűjtsétek össze, hogy milyen okoknak volt köszönhető a nyu-
gati országok sikeres gazdasági fejlődése a második világháború 
utáni évtizedekben!

A kereskedelmi élet

Ha egy adott gazdaság nyitott, és megtermelt javainak és 
szolgáltatásainak egy részét külföldi piacokon értékesíti, il-
letve onnan vásárol, akkor a külföld is gazdasági szereplővé 
válik. A külkereskedelem az áruk és szolgáltatások nem-
zetközi cseréjét, forgalmát jelenti. A külső piacokon foly-
tatott értékesítést exportnak nevezzük, az áruk behozatalát 
pedig importnak. 

➊  Mi történik a veszteséges  
vállalkozásokkal?

Minden üzleti vállalkozás nyereségre tö-
rekszik. Ha egy vállalkozás hosszú távon 
veszteséges, akkor az el fog tűnni a pi-
acról. Ennek ellenére előfordulhat, hogy 
egy-egy vállalkozó vagy cég olyan tevé-
kenységbe kezd, amely nem hoz hasznot, 
annak érdekében, hogy támogasson va-
lamit, ami a számára értéket jelent.
Ezt egy cégszervezet vagy vállalkozó ki-
zárólag akkor teheti meg, ha kellő tőke-
erővel rendelkezik, és a veszteségét más, 
nyereséges tevékenységből fedezni tudja.

Barcelonában található a Földközi-tenger egyik 
legfontosabb kikötője � A nemzetközi áruszállí-

tást közúton, vízen, levegőben, vasúton, 
illetve csővezetékeken bonyolítják le.  

Mit gondolsz, hogyan juthatnak el innen 
Magyarországra árucikkek, nyersanyagok?

Fémöntöde Tiszaújvárosban. Az üzemben  
elsősorban alumíniumöntvényeket gyártanak, 
amelyeket különböző autógyárak futó- és ve-
zérlőműveihez, motorokhoz és hajtóművekhez 
használnak fel � Mondj példákat a vállalatok 
szponzori tevékenységére!
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Hogyan működik a piac?

Ha piacról esik szó, általában az a hely juthat eszünkbe, ahol 
zöldséget, gyümölcsöt, tejtermékeket vagy más élelmiszert, 
esetleg ruhaneműt lehet vásárolni. Tágabb értelemben az 
árucsere területét hívjuk piacnak. A vevők és az eladók a 
piacon találkoznak egymással. A vevő a keresletet, az el-
adó pedig a kínálatot biztosítja. A keresletet befolyásolja a 
vevők szükséglete, elkölthető jövedelme, a piac mérete, il-
letve a háztartások száma. Fontos szempont a termékek mi-
nősége. A keresletet befolyásoló tényező a reklám is.
 A kínálatot meghatározhatja a piacon elérhető nyereség. 
Ha a vállalkozó nagyobb nyereséget érhet el, akkor töreked-
ni fog arra, hogy megjelenjen az adott termékkel a piacon. 
Befolyásolja a kínálatot a termékek előállítási költsége és a 
termelők száma is. Amennyiben egy terméket könnyű he-
lyettesíteni más termékkel, az csökkentheti a keresletet.
 Az árak a kereslet és a kínálat hatására alakulnak ki 
a piacon. Minél magasabb az ár, annál alacsonyabb egy 
termék kereslete. Megfordítva: minél alacsonyabb az ár, 
annál többen fogják az adott terméket keresni. Az árak 
alakulását nagyon sok más tényező is befolyásolja. Ilyen 
például a forgalmi adó, a munkabér, az alapanyagok és a 
helyettesítő termékek ára, valamint a csomagolás és a szál-
lítási költségek is.

 � Alakítsatok vállalkozói csoportokat! Vitassátok meg, mely termé-
kekre van most kereslet a piacon! Mely termékeket vagy szolgál-
tatásokat kínálnátok vállalkozóként?

 � Vajon hol lehet nagyobb a kereslet, egy nagyobb vagy egy ki-
sebb településen?

 � Mondjatok példákat a helyettesítő termékekre! Mi helyettesít-
heti a fagylaltot? Mi helyettesítheti a kenyeret? Milyen termékek 
nem helyettesíthetőek?

 � Sorold fel a piac szereplőit! Milyen 
kapcsolatban állhatnak ezek egy-
mással?

 � Mit �zetnek a vállalkozások az ál-
lamnak, mit �zethet az állam a ház-
tartásoknak?

 � Mutasd be, mi a bankok szerepe a 
gazdaságban!

 � Sorold fel, miből származhatnak a 
bankok bevételei!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK  
ÉS FELADATOK

A kereslet és kínálat 
összefüggései
� A grafikon segít-
ségével magyarázd 
el, hogyan hatnak az 
árak a keresletre és 
a kínálatra! Milyen 
hatásokkal jár egy 
árleszállítás?

ÁrÁr

Az eladók és a vevők a piacokon találnak 
egymásra

Kereslet Kínálat
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 � Ki veretett Magyarországon először 
aranypénzt?

 � Mi volt Magyarországon a két világ-
háború között használt pénz neve?

 � Mikor vezették be a forintot?
 � Hogyan nevezzük az azonos � zető-

eszközt használó országok közös-
ségét?

 � Mi a neve az Európai Unió országa-
inak többsége által használt közös 
pénznek?

A munkamegosztás következtében a gazdaság szereplői különböző javakkal rendelkeznek, ugyanakkor 
szükségleteik a megtermelt javaknál jóval szélesebbek. Ezért szükség van egy olyan közvetítőre, csereesz-
közre, amelyen keresztül a megtermelt javakat megvehetik, kicserélhetik egymással.

42. A pénz szerepe a gazdaságban

Mi a pénz?

A pénz olyan eszköz, amely bármikor felhasználható 
a különböző fi zetési műveletekhez, bankügyletekhez. 
Pénzt használunk vásárláskor vagy az adósság törlesztése-
kor. A pénz olyan csereeszköz, amelyet különböző termé-
kekre vagy szolgáltatásokra tudunk közvetlenül cserélni. 
A történelem során a pénz is nagyon sokat fejlődött . Míg a 
korábban használt arany- vagy az ezüstpénzek önmaguk-
ban is értékesek voltak, a manapság legelterjedtebb papír-
pénzeknek, érméknek fi zikai értéke nincs. Nagyon fontos 
ezért, hogy a gazdaság szereplői megbízhassanak a pénz 
értékállóságában. ➊
 Az egyes termékek árát pénzben fejezzük ki. Pénzben 
határozzuk meg, hogy mennyi egy kiló alma, kenyér vagy 
egy gépkocsi ára. A pénz ilyenkor ármérce. Az ár att ól függ, 
hogy a termékért mennyi pénzt tudnak vagy hajlandók adni 
a vevők. Az áru- és a pénzmozgás történhet egyszerre. Az 
eladó eladja az árut, a vevő pedig átveszi azt, és fi zet. Van, 
amikor az áru- és a pénzmozgás időben elválik egymástól. 
A fi zetés teljesítése megelőzi vagy követi az áru adásvételét, 
például átutalás formájában.

A pénz értékmegőrző feladatokkal is rendelkezik. Ez azt 
jelenti, hogy a felhalmozott  pénzt vagyonelemként későbbi 
vásárlás céljára tartogatják. Amennyiben magas az infl áció, 
vagyis a pénz vásárlóértékének csökkenése, a pénz ezt a 
szerepét nem tudja betölteni.

 � Vitassátok meg, mely vásárlásokhoz kell nagyobb összegű pénzt 
tartalékolni!

➊  A pénz és a pénzhelyettesítők

A pénz elfogadása társadalmi bizalmon 
alapul. Szélsőséges körülmények között 
megszűnhet a pénz iránti bizalom, és a 
korábban használt fi zetőeszköztől min-
denki szabadulni akar. Ilyen lehet például 
egy háború, polgárháború vagy egy na-
gyon magas infl áció. Ha egy ország gaz-
dasága nem működik, akkor az emberek 
egy másik ország értékálló pénzét kezdik 
el használni. A történelem során már szá-
mos dolog töltötte be a pénz feladatait. 
Ilyen volt a só, a marha vagy a hadifog-
lyoknál a dohányfejadag. Az aranyat év-
ezredek óta használják értékmegőrzésre.

 � Milyen pénzre kell beváltani a forin-
tunkat, ha a szomszédos országokba 
kell utaznunk?

A világ első pénzérméje, a lüdiai oroszlános 
statér. Az első fémből készült pénzérméket 

a mai Törökország területén fekvő ókori 
Lüdiában verték a Kr. e. 7. században
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Azoknak az országoknak a fizetőeszköze, amelyek fejlett 
és erős gazdasággal rendelkeznek, betölthetik a világpénz 
szerepét. Az ilyen pénzt használhatják a nemzetközi keres-
kedelemben az országok közötti fizetések lebonyolítására. 
Ennek a feladatnak azonban csak kevés konvertibilis valu-
ta*, például a dollár felel meg. A jegybankok a tartalékaik 
jelentős részét konvertibilis valutában tartják. Ebben az eset-
ben a pénz a tartalékvaluta szerepét tölti be. Természetesen 
erre a feladatra is csak kevés fizetőeszköz alkalmas. 

A pénz tulajdonságai

Ahhoz, hogy a pénz betölthesse szerepét a gazdaságban, 
meghatározott tulajdonságokkal kell rendelkeznie. Fontos, 
hogy a pénz legyen keresett, mindenki által elfogadott, és 
bízzanak benne a gazdaság szereplői. A pénznek értékálló-
nak kell lennie, ezzel megteremthető és megtartható a biza-
lom a fizetőeszköz iránt. Ha a pénz osztható, kisebb egy-
ségekre bontható, akkor kisebb összegű vásárlásokat is le 
lehet bonyolítani a fizetőeszköz segítségével.

konvertibilis valuta: minden más pénzre 
szabadon, kötöttségek nélkül átváltható 
pénznem

Ft
ÁRMÉRCE
A pénz az ár megállapítására szolgál.

FORGALMI ESZKÖZ
A pénz jelen van a csereügylet 
alkalmával.

FIZETÉSI ESZKÖZ
Az áru- és a pénzmozgás időben elválik 
egymástól.

ÉRTÉKMEGŐRZŐ FUNKCIÓ
A felhalmozott pénz vagyonelemként 
működik. 

VILÁGPÉNZ

lebonyolítására szolgál.

TARTALÉKVALUTA
A pénz jegybanki tartalékképzésre 
szolgál.

A pénz feladatai a gazdaságban

A fizetőeszközök fejlődése

Önálló értékkel 
rendelkező áru, 
csereeszköz

Aranypénz, 
ezüstpénz

Papírpénz 
aranyfedezettel

Önálló értékkel 
nem rendelkező 
papírpénz

Bankkártya, 
hitelkártya
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 Az egyes országok általá-
ban arra törekszenek, hogy 
pénzeik szépek és egyedi-
ek legyenek. Fontos, hogy a 
pénz könnyen felismerhető, 
mással össze nem téveszthe-
tő legyen, hiszen ez komoly 
gondokat okozna. A bank-
jegyek előállításakor arra 
is törekedni kell, hogy a 
pénzhamisítást megakadá-
lyozzák.

 � Melyik a legnagyobb címletű 
magyar papírpénz? Melyik a 
legkisebb?

 � Mi történhet abban az esetben, ha csak nagy címletű bank-
jegyünk van, de kis értékű árut szeretnénk vásárolni? Játsszatok 
el egy ilyen jelenetet!

A bankszámlapénz és a pénzhelyettesítők

Nem csak a kézzel fogható pénzt tekinthetjük fizetőeszköz-
nek. Pénzhelyettesítő lehet az ajándékutalvány és a vásárlási 
utalvány, fizetőeszköz a folyószámlákon nyilvántartott szám-
lapénz is. A bankszámlapénz elektronikus, fizikai formájá-
ban nem létező pénz, lényegében a számlákon nyilvántar-
tott adat. Ha a bankszámláról pénzt veszünk fel, akkor a pénz 
kézzel foghatóan is megjelenik. Ha átutalásokat teljesítünk, 
akkor a bank közvetítésével, elektronikus formájában mozog 
a pénz a gazdaság szereplői között, de fizikai formájában 
nem használják. A számlákat pénzintézetek, kereskedelmi 
bankok vezetik a számlát nyitó gazdasági szereplők számára.
 Egyre szélesebb körben terjed a műanyag bankkártya és a 
hitelkártya is. A hitelkártya szintén fizetőeszköz, amely le-
hetővé teszi, hogy birtokosa egy meghatározott hitelkeret 
erejéig készpénzt vegyen fel, vagy árukat, szolgáltatásokat 
vásároljon. A kártya mögött minden esetben hitelszámla áll. 
A hitelkártyát lehet használni napi bevásárlásokra minden-
hol, ahol a kártyát elfogadják. Viszonylag nagy szabadságot 
ad, hiszen nem kell magunkkal készpénzt vinni például az 
utazások alkalmával. ➋ 

 � Sorold fel a pénz feladatait!
 � Milyen formában jelenhet meg a pénz?
 � Milyen veszélyeket rejt magában a bankkártyahasználat?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

➋  A bankkártyahasználat  
veszélyei

A bankkártyahasználat kényelmes, de 
veszélyeket is rejt magában. A bankkár-
tyahasználatot – mint személyes szol-
gáltatást – PIN kód, titkos személyi azo-
nosító szám védi. A bankjegy-automaták 
minden esetben kérik ezt a titkos kódot a 
tranzakcióknál. A PIN kódunk titkosságára 
vigyáznunk kell, a számot nem szabad 
hangosan kimondani, és mindig úgy kell 
használnunk, hogy takarásban legyen.
A kisméretű kártyát könnyen elveszíthet-
jük, esetleg ellophatják, de az is előfordul-
hat, hogy a bankunk nem általunk kezde-
ményezett kártyahasználatot jelez. Ebben 
az esetben késedelem nélkül le kell tiltani 
a bankkártyánk használatát. A letiltásáért 
a legtöbb bank díjat számít fel, és nem is 
keveset. 

Bankjegyek és pénzérmék � Tájéko-
zódj a legfontosabb valuták árfo-
lyamáról!

Utcai bankautomata, ATM (Automated Teller 
Machine). A bankautomata olyan berendezés, 
amelyik lehetővé teszi a kártyabirtokosnak, 
hogy bankszámlájáról pénzt vegyen fel.  
Az ATM lehetővé tesz más szolgáltatásokat is, 
így például az egyenleglekérdezést.  
A bankautomata bankkártyákat kezel
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A hitelezés több ezer éves múltra tekinthet vissza. A fennmaradt források tanúsága szerint már az ókori 
Mezopotámiában is folytattak hitelezést. A kölcsönt gabonában adták, a kamatot a termés biztosította. 
Pénzváltók működtek már a görög városállamokban, később pedig a középkorban is.

43. Pénzintézetek és tevékenységük

 � Sorolj fel korábban megismert be-
fektetési lehetőségeket!

 � Mire kell � gyelni a megtakarított 
pénzösszegek elhelyezésekor?

➊  A Magyar Nemzeti Bank 
története

Az önálló magyar jegybank 1924-ben 
kezdte meg munkáját. Az első világhá-
borút követően a Magyar Nemzeti Bank 
gondoskodott a korona stabilizációjáról, 
majd kibocsátotta az új valutát, a pengőt. 
A második világháború időszakában a 
jegybank erőfeszítései ellenére megindult 
a pengő infl ációja. A háború befejezését 
követően a pengő értékvesztése a világ-
történelem egyik legnagyobb méretű 
pénzromlását eredményezte. A Magyar 
Nemzeti Bank közreműködésével jelent 
meg 1946. augusztus 1-jén az új fi zető-
eszköz, a forint.

 � Idézd fel, miért csak 1924 óta létezik 
az önálló magyar jegybank! 

A kétszintű bankrendszer és a jegybank

Magyarországon kétszintű bankrendszer működik. Ez azt 
jelenti, hogy a jegybank felügyeli a kereskedelmi bankok te-
vékenységét, átutalásokat végez a bankok között , és hitelez 
a bankok számára. A kormányzat bankjaként a jegybank 
biztosítja a kormányzat pénzigényét, gondoskodik a bank-
jegykibocsátásról. Legfontosabb feladatai közé tartozik a 
pénz értékállóságának megőrzése. Magyarországon a jegy-
banki feladatokat a Magyar Nemzeti Bank látja el. ➊

A kereskedelmi bankok legfontosabb feladatai

A kereskedelmi bankok olyan vállalkozások, amelyek el-
sősorban betétügyletekkel, hitelügyletekkel, és pénzügyi 
szolgáltató és közvetítő tevékenységgel foglalkoznak. 
A bankok összegyűjtik a háztartások megtakarításait, és ab-
ból hiteleket folyósítanak a vállalatok részére, hogy azok be-
ruházhassanak, fejleszthessenek. Ilyenkor a családok meg-
takarításaiból a gazdaságba befektetett  működő tőke lesz. 
A bankok a háztartásoknak is folyósíthatnak hiteleket, ter-
mészetesen ebben az esetben is számolnak fel kamatot, illet-
ve kezelési költségeket.
 A bankok nagyon fontos gazdasági szereplők. Bankok 
nélkül a lakossági megtakarítások nem jutnának el a vál-

A Magyar Nemzeti Bank épülete � Melyek a 
jegybank legfontosabb feladatai?

A jegybankok aranyban is képeznek 
tartalékokat
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lalatokhoz, nem lenne lehetőség fejlesztésre, az új ötletek 
megvalósítására. Bankok nélkül a lakosság sem jutna pénz-
ügyi forrásokhoz, és nem tudná nagyobb összegű kiadásait 
fedezni. ➋
 A bankok a betétgyűjtésen és hitelezésen kívül külön-
féle pénzügyi szolgáltatásokat is nyújtanak. Folyószám-
lát vezetnek, átutalásokat teljesítenek, valutát váltanak és 
pénzügyi tanácsadást nyújtanak. Foglalkoznak a bankok 
biztosítási tevékenységgel, illetve vagyonkezeléssel is.
 A bankok nyeresége alapvetően két forrásból származik. 
Az egyik a kifizetett és a felszámított kamat közötti különb-
ség, vagyis a kamatjövedelem. A másik forrás a szolgáltatá-
sok elvégzéséért beszedett jutalék. A kereskedelmi bankok 
készpénzt nem bocsáthatnak ki, mivel ez a tevékenység a 
jegybankok monopóliuma. 

 � Gyűjtsetek adatokat arról, hogyan lehet hitelhez jutni, és milyen 
kamatokat számítanak fel a bankok! Hasonlítsátok össze a hite-
leket és a betéti kamatokat! Mit tapasztaltok?

 � Gyűjtsetek adatokat a banki megtakarítási lehetőségekről! 
Döntsetek egy befektetés mellett! A döntésetek számításokkal 
igazoljátok!

Mi a befektetés és mi a hitelfelvétel?

Ha egy háztartás bevételei meghaladják a kiadásait, akkor 
megtakarítás keletkezik. A megtakarításokat célszerű be-
fektetni, hiszen a körültekintően elhelyezett pénz kamato-
zik, ezzel a háztartás vagyona gyarapodik. Ha a befektetés 
elmarad, akkor az infláció hatásaként a vagyon az idő múlá- 
sával egyre kevesebbet ér.
 A megtakarításokat általában a bankok, pénzintézetek ke-
zelik. A befektetéseknél a kamatot, a kockázatot és a pén-
zünkhöz való hozzájutást, a likviditást kell figyelnünk. 
Ami az egyik gazdasági szereplő oldaláról nézve befektetés, 
az a másik oldalról hitelfelvételnek minősül.
 Hitelt az vesz fel, aki nagyobb értékben szeretne vásárol-
ni, például lakást vagy autót, és az ehhez szükséges pénz 
egy összegben nem áll a rendelkezésére. A vállalatok, vállal-
kozások is élnek a hitelfelvétel lehetőségével, ha úgy ítélik 
meg, hogy a tevékenységüket érdemes fejleszteni, kiterjesz-
teni.

 � Számold ki, hogy másfél százalékos in�áció esetén mennyit ve-
szít az értékéből egy év alatt egy 100 ezer forintos megtakarítás!

 � Mekkora összeggel rendelkezik egy év múlva, aki 2 százalékos 
hozam mellett befektet 100 ezer forintot?

 � Mekkora lesz a befektetett és a nem befektetett összeg között a 
különbség?

➋  A bankok működése  
a középkorban

A 12. század végén a hitelügyletekkel és 
a pénzváltással foglalkozó szakemberek 
leginkább az észak-itálai városok lakói 
közül kerültek ki. A pénzváltásra szakoso-
dott cégek mellett a legnagyobb kereske-
delmi társaságok is foglalkoztak bankügy-
letekkel. A 13. század második felében 
ezek a társaságok eszközeiket és tapasz-
talataikat már az uralkodók szolgálatába 
állították. A bankok pénzt kölcsönöztek a 
fejedelmeknek, akik biztosítékként áten-
gedték hitelezőiknek az adók vagy vámok 
beszedési jogát, illetve egyes bányák irá-
nyítását.
A 14. század első felére már számos nyu-
gat-európai városban működtek bankok. 
A bankhálózat az észak-itáliai gazdasági 
csomópontokban összpontosult, de 
szinte egész Európára kiterjedt. A távoli 
egyetemeken tanuló diákok, külföldön fi-
zetett egyházi személyek bankárok révén 
jutottak hozzá az őket megillető pénzhez.

Középkori pénzváltók

TORTENELEM_8__2016_szell.indd   184 7/1/16   2:26 PM



185

Hogyan juthatnak pénzhez a vállalkozások?

Az egyes vállalatok a fejlesztéseikhez szükséges pénzt meg-
szerezhetik a bankoktól hitelfelvétellel, de fordulhatnak 
közvetlenül a lakossághoz is. Ebben az esetben a vállalat köt-
vényt bocsájt ki. A kötvény hitelviszonyt megtestesítő érték-
papír, amelyben a kibocsátó arra kötelezi magát, hogy a köt-
vényen megjelölt pénzösszeget és annak kamatait a kötvény 
mindenkori tulajdonosának a megjelölt időben megfizeti.
 A vállalati kötvény megvásárlásával a befektető nagyobb 
kockázatot vállal, hiszen ha a vállalat rosszul gazdálkodik, 
akár csődbe is mehet. Ebben az esetben pedig nem tudja a 
vállalt kifizetést teljesíteni. A magasabb kockázat miatt a 
vállalati kötvények általában magasabb kamatot fizetnek 
a piacon elérhető befektetéseknél.
 Pénzhez juthatnak a vállalatok úgy is, hogy a vállalati 
vagyont részvényekre osztják, és azt a piacon értékesítik.  
A részvény megvásárlásával a befektető a vállalat tulaj-
donosa lesz. Nyeresége vagy vesztesége a továbbiakban a 
vállalat működésétől függ. ➌

 � Alakítsatok befektetői csoportokat! Az internet segítségével �-
gyeljétek a magyar részvények mozgását! Képzeletben vásárol-
jatok részvényt, és hasonlítsátok össze az árfolyamokat egy hó-
nap elteltével!

A banki értékpapírok

A bankbetét a bankok által kínált befektetési lehetőség.  
A bankbetétet többnyire előre meghatározott időszakra, 
például egy évre helyezhetjük el. Ezért a bank előre meg-
határozott kamatot fizet. A bankbetét elhelyezéséhez bank-
számlával kell rendelkeznünk.
 A bankoknál vásárolható másik értékpapír a befekteté-
si jegy. Ennek a befektetési formának az a lényege, hogy a 
befektető egy szakértőre, alapkezelőre bízza a pénzét, aki az 

A befektetések háromszöge 
� Az ábra segítségével magyarázd el, 
mire kell figyelni a befektetéseinknél!

A New York-i tőzsde

HOZAM
Mennyit nyerek

a befektetett pénzemmel?

LIKVIDITÁS
Milyen könnyen tudom 

készpénzzé tenni
a befektetésemet?

KOCKÁZAT
Mennyire kockázatos

a befektetés?

➌  Ne tedd az összes tojást  
egyetlen kosárba!

A vállalatok által kibocsátott kötvények a 
piaci kamatoknál magasabb hozamokkal 
próbálják vonzani a befektetőket. Az ilyen 
ígéretekkel azonban mindig vigyázni kell. 
A magasabb hozamot nehezebb kiter-
melni. Ha a vállalatnak nem sikerül újabb 
piacokat meghódítania, az új fejlesztések 
nem sikerülnek, a vállalat akár csődöt is 
jelenthet. A legrosszabb esetben a be-
fektetők elveszítik a megtakarításaikat. 
Magasabb hozamot ígérnek a részvények 
is, azonban a tőzsdei árfolyamok teljesen 
kiszámíthatatlanul mozognak.
A befektető akkor jár el helyesen, ha a 
tőkéjét megosztja. Ha a tőkebefektetés 
tartalmaz állampapírt, befektetési jegye-
ket, bankbetéteket, illetve részvényeket, 
akkor az esetleges veszteség nem érint-
heti a tőke egészét, ugyanakkor van esély 
a magasabb hozam elérésére. A kockázat-
vállalás mértékéről a befektetőnek magá-
nak kell döntenie.
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előre meghirdetett  szabályzat szerint a pénzt értékpapírok-
ban, ingatlanban vagy részvényekben helyezi el. A befek-
tetési jegy kibocsátója naponta meghatározza a befektetési 
jegy árfolyamát. Ha kibocsátó jól gazdálkodik, és a befekte-
tési jegy árfolyama emelkedik, akkor a befektető a vásárlás 
és az eladás között  elért árfolyamkülönbségen nyereséget 
érhet el. Ellenkező esetben, ha a befektetési jegy árfolyama 
csökken, még tőkevesztés is elképzelhető.
 A bankok is bocsátanak ki kötvényeket, ezekre ugyanaz 
érvényes, mint a vállalati kötvényekre.

 � Mi történik a bankokban elhelyezett pénzzel?

Az állam mint hitelfelvevő

Az állam is kínál befektetési lehetőségeket. A költségve-
tési hiány fedezésére az állam értékpapírokat, kötvényeket 
bocsát ki, vagyis hitelt vesz fel. Az állampapírokat szerte a 
világon az egyik legbiztonságosabb befektetési formának 
tartják. Az itt  elérhető kamatok viszont általában alacso-
nyak. Mivel az államnak nagyon sok eszköze van arra, hogy 
pénzügyi kötelezett ségeit teljesítse, egy államcsőd, vagyis 
egy állam fi zetésképtelensége nagyon ritka jelenség a gaz-
daságban. ➍

 � Vitassátok meg, melyik értékpapír milyen kockázatot jelent!
 � Hasonlítsátok össze kockázat és hozam szempontjából a vállalati 

kötvényt és az államkötvényt!

 � Mutasd be, mi a bankok szerepe a gazdaságban!
 � Sorold fel, miből származnak a bankok bevételei!
 � Vedd sorra a befektetési lehetőségeket!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Régebben a részvényeket díszes nyomtatványok 
formájában lehetett megvásárolni, ma már 

a részvénybefektetések is csak elektronikusan 
tárolt adat formájában léteznek

Kockázati szintek � Beszéljétek meg, hogyan 
kell kezelni a befektetési kockázatokat!

Az állam által kibocsátott kamatozó kincstárjegy  
� Melyek az állam által kibocsátott érték-
papírok előnyei és a hátrányai?

kockázati szint

ingatlaningatlan
állampapírállampapír

bankbetétbankbetét
vállalati
kötvény 
vállalati
kötvény 

részvényrészvény

➍  Államadósság és államcsőd

Egy állam egészen addig képes eladó-
sodni, amíg vannak befektetők, akik hite-
leznek neki. A hitelezők lehetnek bankok, 
de magánszemélyek is. Ha megszűnik a 
bizalom, és az adott állam nem jut több 
hitelhez, ha a gazdaság nem működik 
megfelelően, és a szükséges pénzt nem 
tudja előteremteni például adók formájá-
ban, akkor fennáll az államcsőd veszélye.
Az államcsőd az állam fi zetésképtelensé-
gét jelenti. Ebben az esetben az ország 
valutája elértéktelenedik, megugrik az 
infl áció, megnövekszik a munkanélküli-
ség. Az állam nem tudja tovább fi zetni 
az adósságait, nem tudja működtetni a 
közintézményeket, és nem tudja kifi zetni 
a közalkalmazottak bérét sem.
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Gyakran találkozhatunk azzal a megállapítással, hogy a mai világban a környezetünk „médiával átitatott”. 
Ez a kijelentés részben azt fejezi ki, hogy a természeti és az ember által létrehozott, épített környezet mé-
diaeszközökkel, médiaszövegekkel és médiafelületekkel telített, olykor már-már túltelített. Ahol megje-
lenik az ember, ott előbb-utóbb fogható lesz az „adás”. Mobil eszközeink segítségével egyre könnyebben 
töltünk le és közvetítünk információkat az összekapcsolódó hálózatokon keresztül. 

44. Média és környezet, avagy médiakörnyezet

A kortárs média

Sokan a médiában kizárólag az emberek kíváncsiságával 
és szenzációéhségével visszaélő, igénytelenül fogalmazó, 
talmi látványosságokkal dolgozó, az erkölcsi rendet felfor-
gató, a bevételt gátlástalanul hajszoló üzleti vagy/és túlzott  
hatalommal rendelkező, netán éppen a hatalmat kiszolgáló 
botránymédiát látják. A médiatudósok nagy része azon-
ban egészen másként értelmezi a kortárs média társadalmi 
szerepét.

Szerintük napjainkban elsősorban a média mutatja fel 
azt a hagyományból, közös hiedelmekből, a mindenkori 
tudásból szövődő szimbolikus valóságot, amely alkalmas 
arra, hogy a leghatékonyabban magyarázza a közösségnek 
a világot. A népszerű médiának meghatározó szerepe van 
abban, hogy segítségével a közösség tagjai a mindenna-
pi élet töredékes tapasztalatait egységes képpé rakhassák 
össze. A médiahasználat megerősíti a társadalom értékeit, 
és meghatározza, mi az, ami nem tekinthető értéknek, ami 
tiltott . Mindebből az a talán meglepő következtetés adódik, 
hogy a médiának kulcsfontosságú szerepe van az értékrend 
és a közösség megerősítésében. ➊

 � Hogyan látják sokan a média szerepét?
 � Milyen értelmezése lehet valójában a médiának?
 � Fogalmazd meg, mit jelent számodra a média!

A MÉDIA FUNKCIÓI

kikapcsolódást, 
szórakozást kínál

sajátos közösségek 
szerveződését 

és működését segíti

információkkal lát el, 
vagyis tájékoztat

fórumot biztosít, lehetőséget 
ad a nyilvános vitákra

 � Mire használod elsősorban az inter-
netet?

 � Mire használják szüleid az interne-
tet?

 � Mennyi időt szoktál a televízió előtt 
tölteni a hétköznapokon, illetve a 
hétvégén?

 � Melyek a kedvenc tévésorozataid? 

➊  A média szerepe

„A média szövegeiben a mindennapi élet 
szokásainak, tapasztalatainak, értékeinek, 
vágyainak, félelmeinek, hiedelmeinek, re-
ményeinek a szimbolikus kifejezését lát-
hatjuk. A média történetkezdeményei, a 
botrányok, szerencsétlenségek, pletykák, 
katasztrófák az elfogadhatóság és a loja-
litás határait jelölik ki.” 
(Császi Lajos médiatudós)

A számítógépes tudás társadalmi helyzettől 
függetlenül megszerezhető
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A kortárs médiának ezeken a hagyományos és régóta is-
mert funkciókon kívül újabb, illetve rejtettebb szerepe, fel-
adata is van. Egyre gyakrabban online intézzük adó- és 
banki ügyeinket, árut vagy szolgáltatást vásárolunk, netán 
– a nem is olyan távoli jövőben – az interneten szavazunk. 
Aktív fogyasztóként és állampolgárként nem egyszerűen 
információt vagy tájékoztatást kapunk, hanem a direkt és 
az indirekt reklámokból, illetve a hírmédiából származó 
információk alapján tényleges döntéseket hozunk. Egy re-
pülőtársaság, egy szálloda, egy bababolt vagy egy politikai 
párt honlapja (a hozzá kapcsolódó linkekkel, fórumokkal) 
önmagában is mutatja a késő modern piaci társadalom mé-
diájának szerepkínálatát.

 � Kérdezd meg szüleidet, milyen gyakran szoktak online vásárolni 
vagy ügyeket intézni! 

 � Honnan szerzik az információkat egy utazáshoz? Honnan szerez-
ték mindezt tíz évvel ezelőtt?

A médiakörnyezet

A változatos médiafelületeken – plakátokon, közlekedési 
eszközökön, külső és belső terek falaira telepített hagyomá-
nyos és digitális megjelenítőkön – a végeláthatatlanul ára-
dó médiaszövegeket, zenéket, reklámokat, hírtöredékeket 
olyankor is érzékeljük, ha látszólag nem is veszünk azokról 
tudomást. A média mindennapi tevékenységeink, például 
az étkezés, a közlekedés, a bevásárlás, a kirándulás, a tanu-
lás során médiakörnyezetként ölel körül bennünket, ösz-
szenőtt, egybekapcsolódott az ember épített környezeté-
vel. Benne élünk akkor is, ha a tartalom éppen nem követel 
és kap tőlünk kitüntetett figyelmet. 

 � Milyen médiafelületeket ismersz?

A „médiával átitatott környezet” azonban nem csupán a 
fizikailag megfogható, látható, hallható, tapintható környe-
zetre utal, hanem a kulturális és társadalmi környezetre is. 
A közösségek (családi, iskolai, munkahelyi, nyelvi, vallási, 
etnikai, földrajzi közösségek) tagjaként olyan közösségi 
terekben (kapcsolatrendszerekben, kommunikációs háló-
zatokban) élünk, amelyeket mélyen átjár és meghatároz a 
mediatizált kommunikáció. Igen sokszor a média virtuális 
terében látott-hallott, s természetesen valamiféle érdekek 
szerint megkonstruált szövegekre támaszkodunk akkor, 
amikor értesülünk vagy tájékozódunk a világ dolgairól, il-
letve értelmezzük azokat.A tévézés közös szórakozás

Az internetre szélsőséges körülmények között 
is igényünk van
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 � Sorolj fel három eseményt, amely az elmúlt hét során történt a 
világban! Milyen dolgok történtek kedvenc együtteseddel vagy 
sportcsapatoddal? 

 � Honnan szerzed az információkat? Mekkora szerep jut a csalá-
dod életében a nyomtatott sajtónak? 

Magánszféra, közszféra és a nyilvánosság 

A „nyilvános” fogalma arra utal, hogy valamely informá-
ció kikre tartozik vagy nem tartozik. Értelmezése az ellen-
téteivel, a nem nyilvánossal, vagyis a magánnal (priváttal)  
illetve a „titkossal” való viszonyában ragadható meg a leg-
egyszerűbben. Nyilvános, tehát nem privát. Nyilvános, 
vagyis nem titkos. Azonban az, hogy valamilyen esemény-
ről szóló információ mindenkire tartozik-e, s ennélfogva 
köztudomásúvá válik vagy éppen személyes, netán szűk 
körben ismert, de nem tartozik mindenkire, esetleg szigorú-
an titkos, nos, mindez az esemény jellegétől illetve az adott 
kornak és az adott társadalomnak a nyilvánosról, a privát-
ról és a titkosról uralkodó felfogásától, törvényeitől függ 
elsősorban. ➋ ➌

➋  Nyilvánosság a múltban

Boleslaw Prus népszerű regénye, A fáraó 
a Kr. e. 11. századi Egyiptomban játszó-
dik, témája az i�ú fáraó, XIII. Ramszesz és 
a konzervatív tudós főpap, Herihor harca 
a hatalomért. A regény csúcspontján a 
Ramszeszt éltető és a papok hatalma 
ellen lázadó tömeg be akar törni a temp-
lomba. Ám a tudós főpap ravasz tervet 
eszelt ki. 

„– Törjétek be a kaput! – ordították hátul, 
és újra kőzápor repült Herihor és kísérete 
felé. Herihor égnek emelte két kezét. És 
amikor a tömeg újra elnémult, a főpap 
erős hangon kiáltotta: – Istenek! A ti ol-
talmatokba ajánlom szent hajlékotokat, 
amikor árulók, istenkáromlók törnek rá! 
A következő pillanatban, valahonnan a 
templom fölött, emberfölötti hang csat-
tant fel: - Elfordítom arcomat ettől az át-
kozott néptől: boruljon sötétség a földre! 
És rettenetes dolog történt: míg a hang 
beszélt, a nap szemlátomást elvesztette 
fényét! És az utolsó szóra olyan sötét 
lett, mint éjszaka. Az égen felragyogtak 
a csillagok, a nap helyén fekete korong 
sötétlett, körülötte lánggyűrű… Mond-
hatatlan kiáltás szakadt fel százezer torok-
ból; a kaput döngető emberek ledobták 
a gerendákat, a parasztok leborultak a 
földre…” (Havas József fordítása)

Herihor a szigorúan őrzött információ, a 
titkos tudás segítségével szerzi meg a ha-
talmat. Noha az Amon-papság hatalmát 
felülkerekedni segítő napfogyatkozás az 
írói képzelet szüleménye, a részlet hűen 
ábrázolja az évezredekkel ezelőtti nyilvá-
nosság működését.

 � Gondoljuk végig az egyes történelmi 
korszakokat! Mennyire voltak tájéko-
zottak az emberek a világ dolgairól? 
Milyen lehetőségek voltak a tájéko-
zódásra? Mi segítette elő a látásmód 
kiszélesedését? 

➌  Nyilvánosság a múltban

 � Néhány fős csoportokban fogalmazzatok meg olyan infor-
mációkat a következő eseményekkel kapcsolatban, amelyek 
megítélésetek szerint 

1) ha az adott korban történt volna 
2) ha napjainkban történt volna

a) a széles nyilvánosságra tartozna
b) privát szférára tartozna
c) titoknak minősülne

 � 1347-es nagy pestisjárvány;
 � 1407 körül: Hunyadi János születése; 
 � 2015. január 15-én Irina Shayk törli twitteréről  

Christiano Ronaldót ; 
 � 1986-os csernobili atomkatasztrófa ;
 � 1031, Imre herceg vadászbalesete ;
 � a Kr. e. 431. augusztus 3-i napfogyatkozás ;
 � Diana hercegnő és Dodi Al-Fayed vacsorája  

1997. augusztus 31-én.
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A nyilvánosság alapvető kérdése, hogy abban megjelen-
het-e, s ha igen, milyen módon és mértékben a magánszfé-
ra, vagyis azok a tevékenységek, érzelmi viszonyok (pél-
dául családi, baráti vagy üzleti kapcsolatok, vállalkozások) 
és döntések, amelyek szerint az egyének szervezik és élik 
az életüket. A magánszféra lényege, hogy a közösség el-
fogadja, hogy a társadalom tagjai anélkül törekedhetnek 
saját céljaik és elképzeléseik elérésére, hogy ezekkel kap-
csolatban alávetnék magukat a közösség tagjaival való 
egyeztetésnek, netán közös döntésnek, vagy magyarázat-
tal tartoznának tett eikről a közösségnek. A magánszféra 
szentsége egyáltalában nem magától értetődő, gondoljunk 
csak azokra a társadalmakra, amelyekben a magánélet is az 
állam fennhatósága alá tartozik. ➌  

 � Mit jelent számodra a magánszféra? 
 � Milyen típusú rendszerekben nem szabad a magánszféra?

A modern, majd a késő modern (vagyis a mai) nyilvánossá-
got elsősorban a széles körű elérést biztosító új médiumok, a 
rádió, a tv majd az internet elterjedése alakított a ki. A po-
litikai elitnek az általános választójog bevezetését követően a 
társadalom minden rétegét meg kell szólítania. A modern kép-
viseleti demokráciákban a hatalom leváltható és elszámol-
tatható. A tömegkommunikáció korában pedig mindebben 
meghatározó szerepet kap a média, amelynek legfontosabb 
szerepét sokan a mai napig a hatalom kontrollálásában lát-

 � A képek alapján vitassátok meg, hogy 
mit jelenthetnek a „nyilvános”, „nyilvá-
nosság”, a „magánszféra” és a közszféra” 
kifejezések!

  ■■■  

  ■■■  

  ■■■  

■■■
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ják. Az „őrkutya” (watchdog) funkció azt jelenti, hogy a mé-
dia szabadságát biztosítani kell, mert a média informálhatja a 
közösséget minden olyan eseményről és cselekedetről, amely 
törvénytelen, amely kárt okoz a közösségnek. 

A közügyek áttekintéséhez, értelmezéséhez és megvitatá-
sához azonban egyre több hiteles információra és jóval több 
szakértelemre van szükség. Többek között ennek a hiányá-
ban az egyre több szabadidővel rendelkező médiafogyasz-
tó nagyközönség a szórakoztató, a látványos és a drámai 
felé fordul. Napjainkban a nyilvánosságban a magán- és 
a közszféra határai nem egyértelműek, a magánszféra ese-
ményei számtalanszor közügyként jelennek meg. 

 � Miért káros sokszor, hogy elmosódnak a magán- és közszféra ha-
tárai a médiában?

Amikor a nyilvánosságról beszélünk, akkor mindig valami-
féle intézményesített társadalmi teret, sajátos – nem feltét-
lenül fizikailag is létező – „arénát” írunk körül, ahol a kö-
zösségre tartozó információk megosztása és megvitatása 
zajlik. Ez a különös kommunikációs tér – a társadalmi sze-
replők és a hatalom közötti „párbeszéd” helyszíne – bizo-
nyos korokban valóságos térként is értelmezhető. Például a 
görögöknél, a rómaiaknál vagy a 18. század végén a polgári 
társadalmakban tényleges épített térként is megjelenik az ag-
ora, a fórum, illetve a kávéház és a szalon formájában. Más-
kor – így napjainkban – a közvélemény formálódásának ez a 
vitaterepe térbeli értelemben nem megragadható. A nyilvá-
nosságban alapvető szerepe van a médiának, de az „arénába” 
mindig oda kell képzelnünk a publikumot, sőt minden olyan 
szereplőt, akinek módja van bizonyos információk vagy ér-
telmezések kibocsátására. A nyilvánosságokban, ezekben az 
információs és véleményarénákban tehát az arra jogosul-
tak – például a görög polisz vagy a korai kapitalizmus korá-
nak szabad polgárai, a ma késő modern nyilvánosságában a 
közügyek iránt érdeklődő állampolgárok – a köz ügyeit tár-
gyalják meg többnyire a médiából származó információkra 
támaszkodva. Lehet vitát kezdeményezni, akár politikája 
újra- és újragondolására bírni az államhatalmat.

 � Milyen szerepe van a médiának a modern demokráciákban?

 � Mi jellemzi a kortárs médiát a médiatudósok szerint?
 � Milyen szerepet játszik a társadalom életében a média?
 � Milyen elemei vannak a médiakörnyezetnek?
 � Mitől függ, hogy mi tartozik a magánszféra és mi a közszféra 

körébe? 

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

➌  A köz- és magánszféra

„A görög városállamokban, a poliszok-
ban a szabad polgárok számára a közös 
(koine) élesen elválik az egyes ember 
sajátjától (oikosz). A közélet, a biosz po-
litikosz fő színtere a piactér, az agóra, de 
egyébként nincs helyhez kötve, a biosz 
politikosz témái éppúgy felbukkanhatnak 
baráti beszélgetésekben, a bíráskodásban 
vagy a városállam vezetőinek tanácsko-
zásában, mint a közösségi aktusokban, 
legyen szó akár hadviselésről vagy hadi-
játékról. A poliszban teljes jogú polgárnak 
lenni társadalmi ranghoz kötött tiszt-
ség, melynek előfeltétele egy bizonyos 
szintű magánautonómia – vagyon, család 
és háztartás felelt hatalom – megléte.  
A magánélet részleteit azonban még sze-
mérmes homály takarja, a múlandóság 
és szükségszerűség birodalmához tartoz-
nak, ezzel szemben a nyilvánosság úgy 
emelkedik a görögök öntudatában, mint 
a szabadság és maradandóság szigete. 
Az, ami van, csak a nyilvánosság fényében 
tűnik elő, csak itt válik mindenki számára 
láthatóvá –, az arisztotelészi erények is 
csak nyilvánosság előtt teljesedhetnek ki 
és igazolódhatnak maradéktalanul.” 
(Sziklay Júlia: Az információs jogok törté-
neti gyökerei a köz- és magánszféra kate-
góriái alapján)

 � Mi jellemezte a közéletet az ókori gö-
rög városállamokban? 

 � Mi volt a fontos a szabad polgárok 
számára? 

 � Hogyan tekintettek a magánéletre?
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 � Sokat tanultál már a médiáról. Mit 
gondolsz, milyen irányban fog fej-
lődni a jövőben? 

 � Mit gondolsz, miért erősödött a 
képi kommunikáció?

Már a „célközönség” szó is jelzi, hogy nehéz, bonyolult problémával állunk szemben. Célpontok vagyunk 
a reklámcégek szemében. Ha rá tudnak venni, hogy megvegyük a reklámozott terméket, akkor az akció 
eredményes volt.

45. A média célközönsége

A mai médiaipar kialakulása

Napjaink késő modern piaci társadalmában különösen fon-
tos a médiafogyasztó állampolgár megszólítása, ezért a médi-
aszövegek (műsorok, honlapok, újságcikkek) a célközönség 
alapvető szükségleteinek kielégítésére szolgálnak. A közön-
ség fi gyelméért rengeteg médiaintézmény versenyez. Hi-
szen olyasmit bocsáthat áruba, amire óriási a kereslet. Amit 
korosztálytól függően napi három, öt vagy akár tíz órában 
fogyaszt a publikum, ami perdöntő a közgondolkodás és a 
hatalmi viszonyok alakulása szempontjából, és ami körül óri-
ási pénzösszegek mozognak, ha első pillanatban nem is any-
nyira világos, ki és hogyan fi zeti is meg mindennek az árát. 

A médiaipar egy nehezen átlátható, sokezernyi csatorná-
ból, millió és millió honlapból és szerkesztőségből álló gi-
gantikus szövegtermelő és forgalmazó hálózat. Nagyjából 
kétszáz évre volt ahhoz szükség, hogy napjaink médiaintéz-
ményei a mai módon üzemelhessenek. ➊

A médiaipar célja, hogy ez az intézményhálózat folyama-
tosan és hatékonyan működjön, a fogyasztóké pedig, hogy 
megtalálják saját portáljaikat, online felületeiket és kedvelt 
csatornáikat vagy műsoraikat.

A rádió és a televízió az állami alapítású és tulajdonú 
brit BBC-t ➋ követve Európában az 1960-as évekig jórészt a 
közönség szolgálatát tekintett e elsődleges feladatának, míg 
az Amerikai Egyesült Államokban tisztán üzleti alapon, a 
nyereség reményében működtek évtizedekig a médiaipari 
vállalatok. 

➊  A tömegtájékoztatás kezdetei

A 19. század közepére álltak fel az első 
nagy hírügynökségek (Havas, AP, Reuters), 
és nagyjából ekkorra alakult ki a tömeg-
közönséget megcélzó tömegsajtó, amely 
már nemcsak híreket és véleményeket, de 
reklámot, 1897-től pedig fényképeket is 
közölt. A 19. század első harmadától a po-
litikai lapok Magyarországon is érdemben 
befolyásolták a közéletet és a közgondol-
kodást (például Életképek, Pesti Hírlap, 
Népszava). A 20. század elején megjelenő 
harsány hangvételű, szenzációra éhes, 
a fekete hírekre, bűnügyekre építő bul-
várlapok mellett egyre fontosabbá vált a 
hatalom botrányait, a korrupciós ügyeket, 
visszaéléseket leleplező politikai napi-
sajtó.

➋  BBC (British Broadcasting Corporation)

A cél a BBC-nél az 1920-as évektől az volt, hogy jusson el mindenkihez 
a kultúra, a színház, a vers, a zene, pallérozódjék a nyelv, okosodjék, tá-
jékozódjék a nemzet. Ahogy John Reith, a BBC első vezérigazgatója 
fogalmazott, a műsorkínálatot és a hangvételt a tájékoztatás, oktatás, 
szórakoztatás jegyében a „mindenkinek mindent!” – elve szabta meg. 
A második világháború kataklizmája azonban másféle feladatokat rótt 
a nemzeti adóra. Üzeneteket és dalokat küldtek a fronton harcolóknak, 
üzent a frontról a katona, alapvetővé vált a nemzeti egységet erősítő pro-
paganda és a szórakoztatás. Az 1960-as években tisztán üzleti céllal szer-
veződő olyan rádiós és televíziós csatornák, mint a Channel4, az RTL vagy 
a Canal Plus részben arra építettek, ami a közönség igényeiről a háborús 
idők médiájában derült ki, részben pedig az amerikai tapasztalatokra. 

Helen Mary Malcom (1918–2010), a BBC rádió-

adójának és később televíziós csatornájának 

műsorvezetője az 1950-es években
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Médiagazdaság

Havi néhány ezer forintért korlátlan széles sávú mobil el-
érést vásárolhatunk, hasonló összegért százas nagyságrend-
ben válogathatunk a digitális tv- és rádiócsatornák kínála-
tából, az állami adók műsorkínálata pedig látszólag pénzbe 
sem kerül. Ezzel szemben egyetlen mozijegy drágább ezer 
forintnál, borsos összegbe kerülnek az újságosnál a lapok, 
a magazinok, a CD- vagy a Blue-ray-lemezekről nem is be-
szélve. Vajon milyen formában fizetünk az óriási médiaszö-
veg-fogyasztásért? Hogy képződik a haszon a médiaipari 
vállalkozások számára?

A médiaipar legfontosabb bevételi forrása az összeg, 
amit a reklámok médiafelületeken való elhelyezéséért 
(óriásplakátok, rádió- és tv-reklámok, újsághirdetések) fi-
zetnek a hirdetők. Magyarországon a legnagyobb hirdető 
maga az állam – az összes reklámköltés egyharmada állami 
megrendelés. ➌

 � Becsüljétek meg 100 millió és 2000 milliárd Ft között mennyi 
lehet évente a magyarországi reklámköltés a 2010-es évek kö-
zepén! 

Mivel azonban a média nem használati tárgyakkal üzletel, 
hanem politikai értelemben különösen fontos „jószágok-
kal” – információkkal, ideológiákkal, értékekkel és kép-
zetekkel –, a média működését a vonatkozó törvényekkel 
az állam szabályozza. A közönség figyelméért (idejéért, 
választásaiért) folyó piaci versenyben nem kizárólag a piac 
törvényei játszanak szerepet, azt a hatalmi viszonyok erő-
sen befolyásolják. 

Steve McCurrynek, a vörös ruhás afgán lány portréjáról világszerte ismertté 

vált amerikai fotográfusának a képeiből nyílt Legendás fotók című kiállítás 

plakátja Budapesten, a Műcsarnok bejáratánál 2016. február 24-én

➌  Harc a nézettségért

A legnagyobb értékű médiaipari tulaj-
don ebből következően a „médiafelület”, 
vagyis a műsoridő, a felület az újságban 
vagy maga a weboldal. A felület tény-
leges értéke a látogatottságától függ. 
A maximális látogatottság elérésére való 
törekvés az egyik legfontosabb azoknak 
a döntéseknek a sorában, amelyeket 
egy tartalomszolgáltató médiaipari vál-
lalkozás meghoz, amikor dönt a cikkek-
ről, műsorokról, azok hangvételéről és 
elhelyezéséről, vagyis a műsorrendről és 
a rovatszerkezetről. A magyarirodalom- 
tankönyvetek médiafejezetében olvas-
hattok néhány olyan eszközről (a sztereo-
tipizálásról, a szerializációról, a történet-
javaslatokról és értelmezési keretekről) 
amelyeket a látogatottság maximalizálása 
céljából nagyjából egységesen alkalmaz 
a médiaipar.
A médiaipari vállalkozás tehát tartalmat 
árul a fogyasztónak, és ezzel párhuzamo-
san a fogyasztók tömegének figyelmét 
bocsátja áruba a reklámozók számára. 
A közönség tehát kettős szerepben van: 
vevő, amikor tartalmakat vásárol, de áru-
ként is funkcionál, amikor a médiavállalko-
zás a műsorsávhoz vagy adott műsorhoz 
(honlaphoz) kapcsolva a csatornára, hon-
lapra látogató publikum médiafogyasz-
tásra szánt figyelmét bocsátja eladásra.

Plakát a két világháború közötti időszakból
� Milyen formái és hordozófelületei vannak 
napjainkban a reklámoknak? Véleményed 
szerint, mitől hatékony egy reklám? Szükség 
van-e egyáltalán reklámokra?  
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Tulajdonviszonyok a médiaiparban

A médiaipari vállalkozások tulajdonosa lehet maga az állam 
is. Történeti okokból azonban kizárólag az audiovizuális 
vagy elektronikus médiaszektor egyes csatornái, országon-
ként néhány rádió- és televízió-csatorna van állami tulaj-
donban, az írott sajtó egészére a magántulajdon a jellemző. 
Az állami tulajdon köztulajdont jelent. Az állami média 
finanszírozásához szükséges összeget a parlament által 
évente megszavazásra kerülő költségvetési törvény szabá-
lyozza, melynek forrásául befizetett adóink szolgálnak.

A választott államhatalom tehát a mi képviseletünkben 
működteti a közszolgálati médiát. 

Ezért a közmédiának kiegyensúlyozottnak, hitelesnek 
és tényszerűnek kell lennie, vagyis abban a valóságnak 
megfelelően kell megjelennie a választópolgárok eltérő po-
litikai nézeteinek és az aktuálisan fontos információknak – 
adott esetben a visszaélésekről is. 

A közmédiának biztosítania kell a kulturális sokszínű-
séget, az audiovizuális örökség bemutatását és annak mi-
nőségi értékekkel való gyarapítását. 

 � Mi a közmédia feladata? Vitassuk meg, mennyire tud függetlenül 
tevékenykedni a mindenkori kormányzattól!

A kereskedelmi média a magántulajdonban lévő médi-
acégekből áll. Ezek célja döntően a nyereség elérése. Tarta-
lomszolgáltatóként ugyanis nem feladatuk az értékteremtés 
vagy bármiféle minőségi kulturális tevékenység. A maxi-
mális haszon kényszere miatt a kereskedelmi média alap-
elve a látogatottság növelése, ezért lehetőleg kerüli a poli-
tikailag kényes témákat, azt, hogy megossza a közönséget. 
Tulajdonosai olykor mégis sikeres politikai tömörülések-
hez, kormányon lévő vagy épp ellenzéki pártokhoz köthető 
gazdasági csoportokhoz kapcsolhatóak. Ez bizonyos fokig 
rontja is versenypozíciójukat, ám segítheti az állami hir-
detések megszerzését, ami döntő lehet az üzleti sikeresség 
szempontjából. Ha egy ország médiaipara közszolgálati és 
kereskedelmi médiából áll, akkor ott a média duális (ket-
tős) modell szerint működik. 

 � Mi a különbség a közmédia és a kereskedelmi média célkitűzései 
között?

 � Gyűjtsetek ugyanarról az eseményről egyenként négy-öt, ma-
gántulajdonban levő médiában megjelenő hírszöveget az írott, 
az elektronikus és az online sajtóból! A lényegi hasonlóságok 
alapján mondjátok el, miről lehet felismerni a kereskedelmi mé-
dia adott műfajait!

Az MTVA (Médiaszolgáltatás-támogató és  

Vagyonkezelő Alap) működteti a magyar állami 

médiát (tévé, rádió és hírügynökség).
� Milyen tévécsatornái vannak az MTVA-nak? 
Milyen tematika alapján alakították ki a 
műsorszórást? Kérdezd meg szüleidet és 
nagyszüleidet, hány tévécsatorna volt Ma-
gyarországon 1989 előtt! Melyik napon volt 
adásszünet?  

� Hány kereskedelmi tévécsatornát tudnál 
felsorolni? Mely adókat szoktad a leggyakrab-
ban nézni? Hogyan tudnád csoportosítani a 
kereskedelmi csatornákat? Milyen főbb temati-
ka alapján szerveződnek? 
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A média közönsége

 � Saját tapasztalataitok és sejtéseitek alapján készítsetek „fogyasz-
tói pro�lokat” egy szabadon választott honlap, egy tévéműsor és 
egy újságcikk célközönségéről! 

Az 1980-as évekig a médiafogyasztó közönséget passzív és 
egynemű tömegnek tekintették, ám az utóbbi évtizedekben 
ez a felfogás teljesen megváltozott. A kutatók felismerték, 
hogy a közönség médiahasználatát nagyfokú aktivitás 
jellemzi. Részben azért, mert az értelmezési keretek elfoga-
dásával, vitatásával vagy elvetésével a szövegek jelentésé-
ről végső soron a közönség határoz, s ez nagyon is lényegi 
aktivitást követel a médiahasználótól. De azért is, mert a 
fogyasztás mértéke, az elutasítás vagy a figyelem egyértel-
műen visszahat, és befolyásolja a tartalomszolgáltatók te-
vékenységét. Végül pedig az egyre meghatározóbb online 
médiában számos olyan tevékenység zajlik (blogolás, chate-
lés, feltöltés, megosztás), amely a közönség erős aktivitására 
épül.

A közönség tehát nem tekinthető könnyen manipulál-
ható, homogén tömegnek, mint azt sokan még ma is fel-
tételezik. ➍

A médiaintézmények tehát fókuszáltan, célközönségeik 
jellemző paramétereit figyelembe véve (tömeg)kommuni-
kálnak használókkal – pontosan tudják, „kik vagyunk”.

Hírek a médiában

A médiaszövegek rendszerezéséről a nyolcadikos magyar- 
irodalom-tankönyvetekben olvashattok. Ott röviden össze-
foglaltuk a hírrel, mint az egyik legfontosabb médiaszöveg-
gel kapcsolatos alapvető tudnivalókat, de néhány lényeges 
szempontot nem érintettünk. 

 � Gyűjtsetek legalább három különböző eseményről egyenként 
négy-öt, a médiában megjelenő hírszöveget az írott, az elektro-
nikus és az online sajtóból! Hasonlítsátok össze a híreket, álla-
pítsátok meg a lényegi azonosságokat és a különbözőségeket! 
Vitassátok meg, vajon miért nem egyformák, miért különböznek 
az azonos eseményekről szóló hírek! 

Ahhoz, hogy a hírmédia óránként vagy akár folyamatosan 
frissülő hírekkel láthassa el a közönséget, szükség van egy 
különleges háttérintézmény-hálózatra. A hírek alapját ké-
pező információk döntő többségét ugyanis a hírmédia szer-
kesztőségei nem saját újságíróiktól, hanem a nemzetközi 
és hazai hírügynökségektől – Magyarországon a Magyar 
Távirati Irodától, az MTI-től vásárolják. A hírigazgatók, 

➍  A médiatartalom fogyasztói

Ha a média közönségére gondolunk, 
valójában nem is beszélhetünk „közön-
ségről”, sokkal inkább közönségekkel van 
dolgunk. Olykor inkább fogyasztóként, 
máskor állampolgári szerepünkben hasz-
náljuk inkább a médiát. Egyik alkalommal 
valamely téma iránti érdeklődésből kere-
sünk zenét, természetfilmet vagy sport-
műsort, máskor a család vagy az ismerősi 
kör tagjaként vagyunk jelen a hálózaton. 
A médiaintézmények, a tartalomszolgál-
tatók számára más és más formában, más 
és más nyelvezettel és időpontban kell 
megszólítani a gyerekeket, a fiatalokat 
vagy az idősebb korosztályt; a férfiakat és 
a nőket, az anyukákat vagy az apukákat; 
a magas jövedelemmel rendelkezőket és 
a nehezen élőket, a nagyvárosok lakóit 
vagy a kistelepülések lakóit; az egyetemet 
végzett, több nyelven beszélő médiafo-
gyasztókat, illetve a kevésbé tanultakat. 

 � Miért nem tekinthető homogén tö-
megnek a közönség?

 � Gondold végig a múlt hétvégédet! 
Milyen célból kapcsoltad be a tévét, 
vagy hallgattál rádiót? Mennyi ideig 
interneteztél?

 � Kérdezd meg szüleidet, mi érdekelte 
őket a múlt hétvégi műsorok közül! 
Mire emlékeznek? 
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vezető- és felelős szerkesztők döntésétől függ, hogy egy-
egy hírszerkesztőség az adott időszakban (például az adott 
napon)

• milyen témákat bont ki, melyekből konstruál híreket, s 
azokat hogyan rangsorolja;

• az adott újság, a híradó vagy a hírportál melyik blokk-
jában és milyen terjedelemben kibontva közli. 

Az újságírók és riporterek tehát többnyire nagyon pontosan 
meghatározott feladatot kapnak. (Ennek és ennek az MTI 
által közölt rövidhírnek járjanak utána, szerezzenek – le-
hetőleg az ügyben érintettektől vagy szakértőktől – továb-
bi információkat, majd szövegezzék azt meg a médiumtól 
függően meghatározott hosszban (például másfél percben, 
1000 karakterben). ➎ 

Az elkészült szöveget a szerkesztők, felelős- és vezetőszer-
kesztők ellenőrzik. Mire egy-egy anyag nyilvánosságra ke-
rül, számos „kapuőr” kontrollálja azokat. A hírmédia alap-
szabálya, hogy az érzékeny információk valóságtartalmát 
ellenőrizni kell, vagyis más forrás(ok)ból is meg kell azokat 
erősíteni. A kapuőrök részben ezt a folyamatot ellenőrzik, 
részben pedig azt, hogy az adott híranyag nem sérti-e a 
médiaintézmény tulajdonosainak üzleti érdekeit, vagy azt  
a politikai értékvilágot, eszmerendszert, amely meghatá-
rozza az adott szerkesztőség működését. A hírmédiában 
valamely eseményről megjelenő hírek azért különbözhet-
nek, mert az események olyan interpretációi, amelyek meg-
fogalmazási módjukkal képviselik annak az intézménynek 
a szemléletét, amely közli azokat. 

Munkában a MTI Fotószerkesztőségének munkatársai

 � Képzeld el, hogy újságíró vagy! Felada-
tod, járj utána, miért tiltották meg hi-
vatalosan, hogy a kutyákat láncon tart-
sák! Szövegezd meg az eredményt az 
általad választott médiaműfaj követel-
ményei szerint, max. 1000 karakterben!

➎  A Magyar Távirati Iroda hír- 
archívumából

Az Egyesült Államok által uralt több-
nemzetiségű erők, amerikai, brit, szaúdi 
és kuvaiti harci gépei vettek részt az in-
dító offenzívában, amelynek célpont-
jai a megszállt Kuvaitban és magában 
Irakban lévő stratégiai létesítmények, 
köztük kiemelten bagdadiak voltak. […]  
A bombákkal és rakétákkal véghezvitt 
első támadássorozat a ,,Sivatagi Vihar” 
nevet viselő hadművelet résztvevőinek 
messzemenő megelégedésére szolgált.  
A siker fölötti elégedettséget George 
Bush amerikai elnök röviddel a kezdet 
után a világ tudtára adta.

 � Melyik évben adták ki ezt a rövid tu-
dósítást? Hogyan tudnád folytatni a 
hírt? Készíts egy hasonló rövid ösz-
szegzést a további eseményekről! 
Nézz utána az MTI hírarchívumában, 
milyen fontos világpolitikai esemé-
nyek történtek aznap, amikor meg-
születtél!

TORTENELEM_8__2016_szell.indd   196 7/1/16   2:26 PM



197

Az objektivitás és a pártatlanság problémája

A hírmédia intézményei hitelességének zálogát gyakran 
az objektivitásban látják. „A hír szent, a vélemény sza-
bad” – mondta Pulitzer József, a magyar származású világ-
hírű újságíró és lapkiadó, akinek tömören megfogalmazott 
követelménye máig iránymutató az újságírásban. Pulitzer 
szerint a tényeket a valóságnak megfelelően, objektíven 
kell ismertetni, míg a vélemények megfogalmazásában, a 
tények közötti kapcsolatok értelmezésében minden újság-
író, minden szerkesztőség szabad, amennyiben a tények-
től egyértelműen elkülönítve közli azokat. A pártatlanság 
követelménye, miszerint vitás ügyekben a sajtónak vala-
mennyi érintett fél álláspontját be kell mutatni, azok szá-
mára pedig, akiket bírálat ér, biztosítani kell a válaszadás 
jogát, úgyszintén elvárhatónak tűnő norma. Ám ezeknek az 
egyszerű és tisztességes, a sajtó iránti bizalmat nyilvánva-
lóan növelő elvárásoknak a követése a gyakorlatban szinte 
lehetetlennek bizonyul. ➏

Az egyes médiaintézmények szinte sohasem függetlenek. 
Hogyan biztosítható mégis, ennek ellenére a korrekt tájé-
koztatás? Ennek esélyét a sokszínűség vagy más szóval a 
pluralitás adja meg. 

Vagyis a lehetőség, miszerint a médiahasználó több, akár 
egymással vitatkozó, egymást kiegészítő forrásból is tájéko-
zódhat. Más kérdés, hogy ezt az emberek többsége valóban 
megteszi-e vagy csak azokból a forrásokból tájékozódik, 
amelyek megerősítik őt abban, amit hallani szeretne. 

A plurális média biztosítása a végső garancia arra, hogy 
egy társadalom nyilvánosságát még demokratikusnak te-
kinthessük, annak hiányában a diktatúrák, a pártállamok 
nyilvánosságáról beszélünk.

 � Alakítsatok hírszerkesztőségeket, amelyek a) az iskolai honlapra, b) az iskolarádióba, c) az iskolaújságba ké-
szítenek heti rendszerességgel híranyagokat! A heti események �gyelembevételével javasoljatok témákat, 
vitassátok meg, melyekből készüljön híranyag! Az „újságírók” és a „riporterek” szerezzenek a kiválasztott 
témákkal kapcsolatban további információkat, majd készítsétek el a hírszövegeket! A szerkesztők kontrol-
lálják azokat, �gyelembe véve a „szerkesztőség” és az iskola szellemiségét és érdekeit! Mutassátok meg a 
híranyagokat az iskola tanulóinak és tanárainak, dolgozzatok ki módszert, amellyel információt szerezhet-
tek arról, mennyire tartották a) fontosnak, b) informatívnak, c) érdekesnek, d) rájuk tartozónak az elkészített 
híranyagokat!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

 � Miért jelennek meg eltérő értelmezések egy politikai esemény-
ről a médiában? Kiknek a szerepe a meghatározó egy-egy hír 
„tálalásában”?

➏  A hír

A hír nem azonos a tényekkel. A hír – 
éppen az újságírói, riporteri munka kö-
vetkeztében – mindig viseli megfogalma-
zójának értékítéletét. Másfelől  bármiféle 
éles társadalmi válság, a politikai közös-
ség megosztottsága nyílt állásfoglalásra 
készteti a médiát. A szerkesztőségek el-
kötelezettek egyes pártok vagy eszmék 
mellett. Működésükhöz komoly pénzügyi 
biztonság kell, vagyis anyagilag szinte 
sohasem függetlenek. Mindez világosan 
látszik, egyértelműen megmutatkozik a 
hírekben. Akár a témaválasztásban (csak 
arról beszélni, ami hasznos az ügynek, 
az eszmének, a tulajdonosnak, ami nem 
segít, arról inkább hallgatunk), akár a meg-
fogalmazásban. (Azt szólaltatjuk meg, aki  
az ügy számára kedvező, annak a hiteles-
ségét pedig rongáljuk, aki az ügy ellen-
fele.)
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➊ Dolgozzatok csoportban!

a)  Gyűjtsetek minél több általatok ismert népszo-
kást, hagyományőrző rendezvényt! 

  Minden csoport válasszon ki egy klasszikus nép-
szokást, hagyományt, vagy naptári ünnepet, 
amit saját személyes tapasztalataitokon keresz-
tül mutattok be a többi csoportnak!

b)  Állapítsátok meg, melyek a legnépszerűbbek, 
legszélesebb tömegeket megmozgató esemé-
nyek!

  Bizonyítsátok be konkrét példák segítségével, 
hogy a múlt örökségének megőrzése fontos kö-
telességünk!

c)  Fogalmazzátok meg egy hasonló táblázatban, 
mit jelentenek, jelenthettek az alábbi fogalmak a 
történelem alábbi, két nagy korszakában! Mond-
jatok példákat is! Külön kitérhettek a hazai és vi-
lágviszonylatú ismereteitekre is!

 Dolgozzatok a füzetben!

Szokás Hagyomány Illem Erkölcs

Középkor

Újkor, XXI. 
század

➋ Dolgozzatok csoportban!

a)   Mi a különbség egy szabály és egy törvény kö-
zött?

 Milyen következményekkel járhat megszegésük?
  Hogyan függ össze a jogállam és a jogbiztonság 

fogalma?
  Ismertessétek a különbségeket a központi és a 

helyi jogszabályok között!

b) Mi a különbség törvény és rendelet között? 
  Mi a jelentősége annak, hogy hazánkban 2012-

től új Alaptörvény lépett életbe? Tekintsétek át 
ennek jellemzőit a tankönyv 154. és a munkafü-
zet 97–98. oldalán! 

c)  Készítsetek rövid, ábrával illusztrált bemutatót a 
magyarországi törvényalkotás folyamatairól!

➌ Dolgozzatok csoportban! 

 –  Vitassátok meg, miért van szükség a mai, alap-
vető emberi jogoknak a tiszteletben tartására a 
tankönyv 157. oldali táblázata alapján! Hogyan 
egészültek ki a szabadságjogok a századok fo-
lyamán?

 –  Gyűjtsetek történelmi példákat arra, hogy mi-
lyen társadalmi egyenlőtlenségek voltak jelen 
hazánkban és a világban!

 –  Mikortól lépett életbe a tanuláshoz való jog? 
Hogyan kapcsolódik ez az esélyegyenlőség fo-
galmához?

 –  Melyek a diákok legfontosabb jogai és köte-
lességei? Tekintsétek át ennek jellemzőit a 
tankönyv 160. és a munkafüzet 103. oldalán! 
Gyűjtsetek állampolgári és diákjogokat, köte-
lességeket is!

➍ Dolgozzatok csoportban!

a)  Milyen államformákat és politikai rendszereket 
ismertek? Mondjatok példákat a feldolgozott 
történelmi korszakokból és napjainkból!

  Gyűjtsétek össze, melyek egy demokratikus ál-
lam működésének alapelvei!

 

Társadalmi ismeretek
� ÖSSZEFOGLALÁS
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b) Magyarázzátok meg az alábbi fogalmakat!

  állam  intézmény  szervezet  kormányzás  
 demokrácia  diktatúra  pártok  szélsőséges 
pártok, mozgalmak  hatalommegosztás

c)  Melyek Magyarország legfontosabb állami intéz-
ményei? Hogyan kapcsolódnak ezek a hatalom-
megosztás elvéhez?

➎ Dolgozzatok csoportban! 

a) Ismertessétek a gazdaság legfontosabb szerep-
lőit! Gyűjtsétek össze egy hasonló táblázatban az 
állam, egy átlagos vállalat és háztartás bevétele-
it, kiadásait!

 Dolgozzatok a füzetben!

Bevétel Kiadás

Állam

Egy átlagos vállalat

Egy átlagos háztartás

b)  Gyűjtsétek össze a pénz funkcióit és megjelenési 
formáit!

  Érveljetek amellett, hogy a bankok fontos sze-
replői a gazdaságnak!

c) Határozzátok meg az alábbi fogalmakat!

 Piacgazdaság  költségvetés  megtakarítás  
  hitelfelvétel  kamat  árfolyam  in�áció

➏ Dolgozzatok csoportban! 

 Készítsétek el egy görögországi osztálykirándu-
lás költségvetését az internet segítségével!

 Képzeljétek el, hogy egy buszos kirándulás ki-
adásait kell megterveznetek.

 

 Görögországba érve 4 napig túráztok a félsziget 
nagyvárosaiban, majd visszafelé jövet Szerbiá-
ban és Bulgáriában is eltöltötök 1-1 napot.

 Listázzátok ki tételesen, milyen költségekkel kell 
számolnotok (utazás, étkezés, program, szállás, 
stb.)! Nagyságrendileg mekkora tételek ezek a 
költségek? A pontosabb meghatározáshoz bön-
gésszetek az interneten az árak után! Milyen va-
lutákra lesz szükségetek a kirándulás során? Ne 
felejtsétek el ezek átváltását!

➐ Dolgozzatok csoportban! 

a) Ismertessétek a média legfőbb funkcióit a tan-
könyv 187. oldali ábrája alapján!

 –  Mennyire használjátok mindennapjaitokban ti 
és szüleitek a médiát?

 –  Mit jelent számotokra a privát szféra és a nyilvá-
nosság?

 –  Milyen kapcsolatban áll egy modern demokrá-
cia a médiával? 

 –  Érveljetek amellett, hogy fontos a média objek-
tivitása és pártatlansága!

 –  Hogyan függ össze a médiagazdaság a reklá-
mokkal?

b) Magyarázzátok meg az alábbi kijelentést: 
 
 A média közönsége kettős szerepben jelenik 

meg: mint vásárló és mint áru.

c) Hogyan jellemeznétek az alábbi fogalmakat?

 közszolgálati  kereskedelmi  közösségi média

d) Határozzátok meg az alábbi szolgáltatások tár-
sadalmi szerepét, jelentőségét, esetleges veszé-
lyét!

 internet  mozi  rádió  újság  televízió

TORTENELEM_8__2016_szell.indd   199 7/1/16   2:26 PM



Időrendi táblázat

Egyetemes történelem

1945 a második világháború lezárása és az ENSZ létrejötte
1946 Churchill fultoni beszéde
1947 a párizsi békék és a hidegháború kialakulása
1948 Izrael állam megalakulása
1949 a NATO, az NDK és az NSZK megalakulása
1953 Sztálin halála
1955 a Varsói Szerződés
1961 Jurij Gagarin űrrepülése, a berlini fal felhúzása
1962 a kubai rakétaválság
1968 a „prágai tavasz”, nyugati diáklázadások
1989 a berlini fal lebontása
1991 a Varsói Szerződés és a KGST felszámolása, a Szovjetunió felbomlása

1991–1999 a délszláv háború
1991–2004 Jugoszlávia felbomlása

1993 Csehszlovákia szétválása, Csehország és Szlovákia létrejötte
1999 Jugoszlávia NATO bombázása
1992 a maastrichti szerződés aláírása
1995 a schengeni egyezmény életbe lépése
2002 az euró bevezetése

 2001. szeptember 11. terrortámadások az Egyesült Államokban
2004 tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, közöttük Magyarország is

Magyar történelem

1945. november választások Magyarországon
1946 a második köztársaság és az új forint
1947 a kékcédulás választások, a párizsi béke

1956. október 23. a forradalom kitörése
1956. november 4. a forradalom leverésének kezdete

1958 Nagy Imre és vádlottársai kivégzése
1968 az új gazdasági mechanizmus
1985 a monori találkozó
1987 a lakiteleki találkozó
1989 Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése, a harmadik köztársaság kikiáltása
1990 szabad, többpárti választások Magyarországon
1991 a szovjet csapatok távozása hazánkból
1999 csatlakozás a NATO-hoz
2004 Magyarország EU-tag lett
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