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Szovjet támogatással létrehozott kommunista rendszer

Moszkvától önálló kommunista berendezkedésű ország
Szovjet katonai jelenlét vagy befolyás

Szomál
ia

Nicaragua

21. A szovjet tömb meggyengülése
Mi volt Sztálin szándéka Kelet-Közép-Európában a második világháború után? • Miért és hogyan sikerült megvalósítania a céljait? • 
Miben hasonlított és miben különbözött egymástól a NATO és a Varsói Szerződés? • Mi volt az úgynevezett Brezsnyev-doktrína? • Mikor 
és hol alkalmazták a gyakorlatban is?

Kommunista berendezkedésű és a Szovjetunió befolyása alatt álló  
országok a világban 1980-ban

Mit jelent az, hogy a Szovjetunió stratégiailag 
túlterjeszkedett? • Idézzük fel, milyen ellentétek 
alakultak ki a kommunista országok között!

II. János Pál (eredeti nevén: Karol Wojtyła; 1920–
2005). A pápa 1979. június 2-án, első lengyelországi 
zarándoklatán, a varsói Piłsudzki téren így szólt a hí-
vőkhöz: „Jöjj, Szentlélek, és újítsd meg a föld színét!”

A Szolidaritás mozgalom és a katonai diktatúra 
bevezetése Lengyelországban
Mi vezetett az életszínvonal romlásához a szocialista országokban?

Lengyelországban az 1970-es évek közepére állandósult az 
élelmiszerhiány. Számos árucikkre (hús, cukor, benzin, cigaretta) 
jegyrendszert vezettek be. Az ateista és egyházellenes diktatúra 
helyzete megingott, amikor 1978-ban a krakkói érseket válasz-
tották pápának, aki a II. János Pál nevet vette fel. Az új egyházfő 
a következő évben hivatalosan hazájába látogatott, ahol fellépésével 
és szavaival reményt adott a társadalomnak.

1980 nyarán a gdański Lenin Hajógyár munkásai sztrájkba 
lép tek. De ezúttal nem elégedtek meg azzal, mint a korábbi hasonló 
sztrájkok idején, hogy a hatalom kielégítette követelésüket, emelte 
a munkások fizetését, vagy feltöltötte a városi húsboltot. Szoli-
daritási sztrájkba kezdtek. Miután követeléseiket a pártközpont 
teljesítette, tovább folytatták a munkabeszüntetést, hogy a többi-
eket támogassák vele. Az akció két hét alatt országos általános 
sztrájkká szélesedett. A nyár végére az állampárt megadta ma-
gát, és elismerte a sztrájkokat szervező, önszerveződő Szolida-
ritás szakszervezetet. A szakszervezet vezetője Lech Wałęsa 
elektrotechnikusként dolgozott a gdański hajógyárban. A Szoli-
daritásba néhány hét alatt több millióan léptek be. Általános 
volt a meggyőződés, hogy az ország életében új fejezet kezdődik 
nemcsak gazdasági értelemben, hanem abban is, hogy a társada-
lom beleszólhat a döntésekbe, ezentúl tiszteletben tartják majd az 
emberi és az állampolgári jogokat. A Szolidaritás nem kizárólag 
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Lech Wałęsa (1943–). A Szolidaritás első elnöke a gdański hajógyár munkása-
ként éveken keresztül harcolt a munkások jogaiért. Emiatt elbocsátották, és 
többször letartóztatták. Bátorsága, kezdeményezőképessége és karizmatikus 
egyénisége lelkesítően hatott a lengyel emberekre

1. A párttól és a munkaadóktól független szabad 
szakszervezetek elismerése […];
2. A sztrájkjog elismerése, valamint a sztrájkolók és 
a velük együttműködő személyek biztonságának 
szavatolása;
3. Az Alkotmányban lefektetett szólásszabadság, 
közlési és könyvnyomtatási szabadság tiszteletben 
tartása. […]
5. A sajtó, a rádió és a televízió adjon hírt a sztrájk-
bizottság megalakulásáról, és követelései kapjanak 
sajtónyilvánosságot; […]
9. Az árak növekedésével párhuzamosan emelked-
jenek a fizetések. Mozgó bérskála;[…]
10. A belső piac feltöltése élelmiszerekkel és az 
export korlátozása feleslegre; […]
16. Az egészségügyi szolgálatban dolgozók mun-
kakörülményeinek megjavítása a dolgozók jobb 
orvosi ellátása érdekében;
17. Kellő számú bölcsőde és óvoda létesítése a dol-
gozó anyák gyermekei számára;
18. A hároméves fizetett szülési szabadság beve-
zetése; […]
21. A szabad szombat biztosítása.

(A Szolidaritás követelései 1980 nyarán. Részletek 
a 21 pontból)

• Milyen jellegű követelései voltak főleg a Szoli-
daritásnak?

• Miért kezelte veszélyes ellenségként a Szoli-
daritást a magát munkáshatalomnak hirdető 
diktatúra? 

szakszervezet volt, hanem komplett civil társadalmat is létrehozott, 
kulturális életet szervezett és könyveket is kiadott. 

A „kis hidegháború” időszaka 
(1970–1980-as évek)
Miért vesztette el a hidegháborút a Szovjetunió?

Az új csúcstechnológiák fejlesztésével az 1970-es évekre a hagyo-
mányos fegyverzetek minősége terén is fölénybe került az Amerikai 
Egyesült Államok hadereje. Washington űrfegyverkezési prog-
ramja, a meghirdetett csillagháborús terv pedig védelmet ígért 
már a szovjet nukleáris rakéták ellen is. Az elképzelések szerint az 
Amerikai Egyesült Államokra kilőtt szovjet nukleáris robbanó-
fejek ezreit az amerikai védelmi rendszer műholdakra telepített 
eszközökkel (például lézerfegyverrel) „vadászta volna le”. Az óriási 
költségekkel járó terv akkor nem valósult meg, és valójában csak 
napjaink technológiai-technikai adottságaival lehetne kivitelezni. 

Mihail Szergejevics Gorbacsov (1931–). Gorbacsov 
politikájának megítélése ellentmondásos. Hazájában 
sokan a Szovjetunió szétverésével vádolják, míg 
Nyugaton kiemelik a szerepét a hidegháború békés 
lezárásában és a kelet-közép-európai régió  
szabadságának visszaállításában

• Nézzünk utána, mit jelentett a Gorbi-kultusz  
a 80-as években!

• Milyen elismerésben részesült Gorbacsov 1990-
ben?

Az Amerikai Egyesült Államok nemzetvédelmi minisztériumának költségvetése
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Milyen világpolitikai események álltak a változások mögött?
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Az ellenzéki mozgalmak kialakulása
Hogyan próbálták elérni a közvéleményt?

A Kádár-korszak lappangó válságának kibontakozásával párhu-
zamosan jelentek meg különféle illegális ellenzéki csoportok, 
amelyek tevékenysége a rendszer bírálatára irányult. Vélemé-
nyüket az általuk kiadott szamizdat- (az orosz eredetű szó jelenté-
se: saját kiadás) kiadványokban fogalmazták meg, azaz a hatalom 
engedélye és cenzúrája nélkül megjelenő, sokszorosított folyó-
iratokban. Az ellenzéki mozgalmak egy része inkább emberi jogi 
kiindulásból bírálta a diktatúrát; az alapvető emberi és polgári 
jogok követelését és védelmét sürgették. 

Az 1981-től Beszélő címmel elindított politikai folyóirat a pol-
gári-liberális viszonyok megteremtése mellett állt ki. A rendszerrel 
szemben a főleg nemzeti szempontokat hangsúlyozó mozgal-
mak is kialakultak. A népi-nemzeti írók (például Csoóri Sándor, 
Fekete Gyula, Lezsák Sándor) kezdetben a hagyományos paraszti 
világ felbomlásának jelenségeit bírálták, de felemelték szavukat 
a népességfogyással szemben, illetve a határokon túli ma-
gyarok védelmében is. Számos „radikális” közgazdász a szo-
cialista rendszer gazdasági életképtelenségét mutatta meg 
elemzései ben, és a piacgazdaság megteremtését sürgette.

A különböző ellenzéki csoportok közös rendezvényeket is 
tartottak, mint például az 1985-ös monori találkozót, de szel-
lemiségüket tekintve különfélék voltak. A monori találkozón 45 
értelmiségi (filozófusok, írók, történészek, közgazdászok) elemezte 
a kialakult gazdasági-szociális válságot, de nem jött létre egysé-
ges ellenzéki mozgalom. Az ellenzéki tevékenység egyébként 
is viszonylag szűk értelmiségi csoportok ügye maradt, míg a 
társadalom nagy része – ellentétben Lengyelországgal – nem 
lépett túl a passzív elégedetlenség állapotán. Az ellenzéki cso-
portokkal szembeni erőszakos fellépésre ugyanakkor a hatalom 
nem is gondolhatott, mert nemzetközi presztízse miatt ezt nem 
vállalhatta. A nyugati gazdasági kapcsolatok fenntartása, a nyugati 
hitelek felvétele nem fért össze az ellenzékiek esetleges letartózta-
tásával vagy elítélésével.

• Hogyan ábrázolta a kádári közmegegyezést a 
cikk írója?

• Mi volt a Beszélő folyóirat szándéka?

• Milyen hozzáállást árultak el Kádár szavai az 
ellenzéki tevékenységgel kapcsolatban? 

• Mennyire vette komolyan az ellenzéki mozgal-
makat?

29. A szocialista rendszer felbomlása és a demokratikus 
Magyarország születése
Milyen válságjelenségeket mutatott a Kádár-rendszer az 1980-as években? • Mit tudunk a lengyel Szolidaritás mozgalmáról, hogyan tudta 
az ottani pártállam kezelni a válságot? • Milyen változások történtek a Szovjetunióban 1985 után? • Hogyan tolódtak el a nemzetközi 
erőviszonyok az 1980-as évek második felében?

Azt mondják, Magyarországon nem történik sem-
mi. A nép örül, hogy békén hagyják a politiká-
val; ráérő idejében családi házat épít, baromfit 
tenyészt, kontárkodik. Az értelmiség bezárkózott 
a kultúra kertjébe, a politikát maga is a politiku-
sokra hagyja. […] A Beszélő rendhagyó esemé-
nyekről fog beszélni: egy-egy személy vagy több 
ember együtt átlépi a hatalom és az alattvalók 
közötti érintkezés szokásszabályait, ellenszegül a 
sérelmes parancsnak, jogaira hivatkozik, nyomást 
gyakorol feljebbvalóira […]. Abban szeretnénk le-
hetőségeinkhez mérten segíteni, hogy önmagáról 
tudjon igazabb képet alkotni az a halkan morajló 
embertömeg, amely fölött a két törpe kisebbség 
– az ellenzék és az ország vezetése – fennhangon 
perel egymással.

(Kis János: Lapunk elé, Beszélő; 1981. október)

Egyébként, amit mi adminisztratív intézkedésnek hívunk, az adminisztratív, de 
nem mind belügyi. […] Rámenni, egyszerűen rámenni, az istenit az anyjának, 
hát ezt mindenütt a világon csinálják, és ez még nem is adminisztratív intéz-
kedés, kellemetlenkednek nekik, no, mert már harmadszor veszik el a hajtási 
igazolványt, vagy mit tudom én, mi a rossebet, hát miért nem lehet ezt meg-
csinálni? Lakást is megállapítják, hogy életveszélyes, átteszik szükséglakásba. 
[…] Ennek egymillió módja van, amit úgy hívnak, kellemetlenkedni kell nekik. 

(Kádár János beszéde a politikai rendőrség tisztjei előtt az ellenzékkel szem-
beni fellépésről; 1982. március 2.)

A Beszélő folyóirat szerkesztősége


