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KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPA XX. SZÁZADI TÖRTÉNELMÉNEK 

FOGALOMTÁRA 

A 

agitprop (агитпроп): főleg a szovjet kommunista propaganda kapcsán alkalmazott kifejezés, 

mely az ’agitáció’ és ’propaganda’ szavak összevonásával keletkezett, az SZKP Agitációs és 

Propaganda Osztálya után. Napjainkban negatív felhangú kifejezés, melyet a tényeket 

leegyszerűsítő vagy elferdítő politikai üzenetekre alkalmaznak. 

Albánia Demokrata Pártja (Partia Demokratike e Shqipërisë): 1991-ben alapított albán 

politikai párt, Albánia Szocialista Pártja mellett egyike az ország két meghatározó erejének. 

Alapítója Sali Berisha, 1992-97 között az ország elnöke, 2005-2013 között miniszterelnök. 

Az 1992-es, 1996-os és 2005-ös parlamenti választásokon ~ végzett az első helyen, 1992-97 

és 2005-2013 között kormányozta az országot. A 2013-as választási kudarcot követően 

Berisha helyét Lulzim Basha vette át a párt élén. 

Albánia Munkapártja (Partia e Punës e Shqipërisë): 1941-ben Albánia Kommunista Pártja 

(Partia Komuniste e Shqipërisë) néven alapított albán politikai párt, élén alapításától 1985-ig 

Enver Hoxha állt. A német megszállás ellen küzdő Nemzeti Felszabadító Mozgalom vezető 

erejeként 1944 végére gyakorlatilag az ország urává vált. Az 1945-ös választásokon a 93,7 %-

ot szerzett, és megkezdte az ország szocialista átalakítását. ~ a szocialista blokk legmerevebb 

állampártjaként végig kitartott a sztálinista módszerek és elvek mellett. 1961-ben a kínai-

szovjet konfliktus idején teljesen szakított a szovjetekkel, és nemzetközi elszigeteltségben 

kormányozta az országot. Hoxha halála után utódja, Ramiz Alia kevésbé szigorú politikát 

folytatott, majd a közép-kelet-európai rendszerváltozások hatására engedélyezte az ellenzéki 

pártok megalakulását, és a magánvállalkozások kezdeményezését. 1991-ben ~ feloszlatta 

önmagát, és Albánia Szocialista Pártja néven alakult újjá.  

Albánia Szocialista Pártja (Partia Socialiste e Shqipërisë): 1991-ben Albánia 

Munkapártja utódjaként alapított politikai párt, egyike az ország két meghatározó pártjának. 

Szociáldemokrata programot képvisel, támogatja az ország euroatlanti integrációs törekvéseit. 

Vezetői Fatos Nano (1991-2005) és Edi Rama (2005-től). Több választáson az első helyen 

végzett a párt (1997, 2001, 2009, 2013), 1997-2005 között és 2013 óta kormányozza az 

országot. 



Államtanács (Государственный Совет): 1. Birodalmi ~ A cári Oroszország legfelsőbb 

tanácsadó testülete 1810-1917 között. Tagjait a cár nevezte ki, 1906-tól a tagok felét 

választották. 2. A szovjet köztársaságok vezetőinek rövidéletű tanácskozó testülete 1991 

szeptembere és decembere között. 3. Az Oroszországi Föderáció elnökének tanácsadó 

testülete. 2000-ben hozta létre Vlagyimir Putyin. 

Antikomintern Paktum: Németország és Japán 1936. november 25-én kötött Komintern-

ellenes egyezménye, melyben megállapodtak a Komintern tevékenységének 

megakadályozásáról, illetve az azzal kapcsolatos információk cseréjéről. A szerződés titkos 

jegyzőkönyvében pedig megegyeztek, hogy amennyiben a Szovjetunió részéről bármelyik 

felet támadás éri, a másik semmi olyat nem tesz, amely a szovjeteket tehermentesítené, 

emellett vállalták, hogy nem kötnek olyan szerződést, mely ezen egyezménnyel ellentétes 

tartalmú. A szerződéshez csatlakozott Olaszország (1937. nov. 6), Magyarország, Mandzsu-

kuo (mindkettő 1939. február 24-én), illetve a Franco-vezette Spanyolország (1939. márc. 

27.). A szerződés a Molotov-Ribbentrop paktummal veszített jelentőségéből, de 1941. 

november 25-én, a Szovjetunió elleni német hadműveletek kezdetét követően néhány 

hónappal megújították. Ekkor a korábbi aláírókon kívül Románia, Szlovákia (l. Szlovák 

Állam), Bulgária, a Független Horvát Állam, Finnország, Dánia és a nankingi Kínai 

Köztársaság is csatlakozott. 

Áprilisi plénum, 1956: a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának plenáris ülése 

1956. április 2-4. között. Todor Zsivkov ekkor jelentette be a szakítást a sztálinista 

irányvonallal, kritikával illetve a párt korábbi vezetőjét, Vlko Cservenkovot. Az áprilisi 

vonal kisebb módosításokkal közel harminc éven át a bolgár vezetés politikájának alapját 

képezte. 

Atlanti Charta (Атлантическая хартия): Churchill brit miniszterelnök és Roosevelt 

amerikai elnök 1941. augusztus 6-9. közötti találkozóján elfogadott közös nyilatkozata, 

amelyben a két nagyhatalom elutasította az erőszakos területi hódításokat, biztosítani 

kívánták, hogy a területi változások az érintett népek beleegyezésével történjenek, 

önrendelkezési jogot követeltek valamennyi nép számára, elutasították a háborút, mint a 

konfliktusok rendezésének módját, és nemzetközi együttműködést sürgettek a politikai és 

gazdasági életben. 1941 szeptemberében a Szovjetunió is csatlakozott az ~hoz, amely az 

1942. január 1-jén kiadott Egyesült Nemzetek Nyilatkozatának alapja lett, és kijelölte a 

háború utáni rendezés fő irányvonalait.   



atomcsendegyezmény (elterjedt orosz elnevezése Московский договор, azaz moszkvai 

szerződés): 1963 augusztusában az USA, Nagy-Britannia és a Szovjetunió által aláírt 

nemzetközi szerződés, amely megtiltotta a légkörben, a világűrben és a víz alatt végrehajtott 

atomkísérleteket 

atomsorompó-egyezmény (Договор о нераспространении ядерного оружия): a 

Szovjetunió, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok 1968. július 1-jén aláírt szerződése, 

amelyben a nagyhatalmak vállalták az atomfegyverek elterjedésének megakadályozását 

augusztusi válság (августовский кризис): a konzervatív szovjet vezetők 1991. augusztus 

19-én végrehajtott puccskísérletének következtében kialakult válság, mely a puccs bukásával 

végződött, és felgyorsította a Szovjetunió felbomlását. 

B 

Barbarossa-terv: a Szovjetunió lerohanásának német haditerve, amelynek megvalósításához 

a német hadsereg 1941. június 22-én kezdett hozzá. A harcokban Németországon kívül 

Olaszország, Románia, Szlovákia, Magyarország és Finnország is részt vett. A 

hadműveleteknek három fő csapásiránya volt: északon Leningrád, középen Moszkva, délen 

pedig a Krím-félsziget elérése. A szovjet hadsereg ellenállása, a hatalmas távolságok és a 

rossz időjárási viszonyok miatt a német hadsereg kudarcot vallott. 

bársonyos forradalom: az 1989 végén végbement vér nélküli csehszlovák hatalomátmenet 

elnevezése, amelynek során felszámolták a kommunista diktatúrát. 

BBWR (lengy. Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem = A Kormánnyal Való 

Együttműködés Pártonkívüli Blokkja): 1927-35 között gyakorlatilag kormánypártként 

funkcionáló, hivatalosan pártonkívüli politikai mozgalom Lengyelországban, amely a 

szanációs rendszer különféle politikai beállítottságú támogatóit tömörítette. 

bécsi döntés: német-olasz döntőbírósági döntés, amelyet két alkalommal hajtottak végre a 

magyar revíziós igények kapcsán. Az első ~ 1938. november 2-án a Csehszlovákia és 

Magyarország közötti határt jelölte ki, és Magyarországnak juttatta a Felvidék és Kárpátalja 

déli, magyarlakta területeit, többek között Kassa, Ungvár, Munkács és Beregszász városokkal. 

A második ~ 1940. augusztus 30-án a román-magyar határt állapította meg, és visszacsatolta 



Magyarországhoz Észak-Erdélyt és Székelyföldet. A második világháború végeztével a 

győztes hatalmak semmisnek nyilvánították a két ~-t. 

Bethlen-Peyer paktum: Bethlen István miniszterelnök és Peyer Károly szociáldemokrata 

vezető 1921-es megállapodása, mely szerint legalizálták a Magyarországi Szociáldemokrata 

Párt működését, cserébe a párt nem folytatott propagandatevékenységet közalkalmazottak és 

földmunkások körében, és korlátozták parlamenti helyeinek számát. 

Bolgár Földműves Népi Szövetség (bolg. Български земеделски народен съюз, BFNSZ): 

1899-ben alapított bolgár parasztpárt, amely az első világháborút követően volt a 

legnépszerűbb. 1919-ben a párt vezetője, Alekszandr Sztambolijszkij lett az ország 

miniszterelnöke, aki egy harmadik utas (a kapitalizmustól és szocializmustól eltérő) bolgár 

parasztállamot akart megteremteni. A ~ földreformja és egypárti kormányzata 

elégedetlenséget váltott ki a cári udvarban és a katonai körökben, és 1923 nyarán 

államcsínnyel megbuktatták a ~ kormányát, Sztambolijszkijt pedig meggyilkolták. Az 

államcsínyre való válaszként a ~ és a Bolgár Kommunista Párt felkelést robbantott ki, 

amelyet azonban az új kormányzat levert. Ettől kezdve a ~ csekély szerepet vitt a bolgár 

politikában. A második világháború végén alakult újjá, azonban rövidesen kettészakadt. Egyik 

része rövidesen kiegyezett a kommunistákkal, cserébe második számú pártként formálisan 

tovább működhetett, míg a másik, Nikola Petkov vezette pártot felszámolták, vezetőit 

kivégezték. 1989-től mindkét részpárt szabadon tevékenykedhetett, 1992-ben pedig 

újraegyesültek.  

Bolgár Kommunista Párt (bolg. Българска Комунистическа Партия, BKP): 1903-ban a 

Bolgár Szociáldemokrata Munkáspárt tesznyák, azaz forradalmár frakciója által alapított 

politikai párt. Az első világháború után az második legjelentősebb politikai mozgalom az 

országban, eleinte a Bolgár Földműves Népi Szövetség legfőbb riválisa volt, az 1923-as 

jobboldali államcsíny idején, illetve azt követően szövetségre léptek, korábbi 

támogatottságukat azonban nem nyerték vissza. 1934-től illegalitásban működött tovább, a 

világháború idején az antifasiszta Hazafias Front egyik megszervezője volt. 1946-90 között 

egypártrendszerben, a Szovjetunió szövetségeseként kormányozta Bulgáriát. Szovjet mintájú 

szocialista gazdasági rendszert vezettek be az országban. 1954-89 között Todor Zsivkov volt 

a párt vezetője. Az 1989-90-es demokratikus átalakulást követően a pártot feloszlatták, utódja 

a Bolgár Szocialista Párt (bol. Българска социалистическа партия) lett, amely 

szociáldemokrata nézeteket vall, és az ország egyik meghatározó pártja.  



Bolgár Szociáldemokrata Munkáspárt (bolg. Българска работническа 

социалдемократическа партия, BRSDP): 1894-ben alapított bolgár politikai párt, amely 

1903-ban kettészakadt egy marxista forradalmár (tesznyák v. szűk szocialisták, l. Bolgár 

Kommunista Párt), illetve egy reformista („széles” szocialisták) szárnyra. A reformista 

szárnyat 1934-ben a többi párttal együtt betiltották, 1944-ben legalizálták újra, 1948-ban 

egyesült a Bolgár Kommunista Párttal. 

breszt-litovszki békeszerződés: a központi hatalmak és Szovjet-Oroszország között 

létrejött békemegállapodás 1918. március 3-án. A ~ értelmében Oroszország lemondott 

Finnországról, a balti államokról, a lengyel területekről, Belarusz és a kaukázusi területek egy 

részéről és Ukrajnáról, ezeken a területeken németbarát államok és protektorátusok jöttek 

létre. Oroszország felhagyott az Ukrán Népköztársaság elleni hadműveletekkel, és jelentős 

jóvátételt fizetett Németországnak a háború, illetve a forradalom alatt elszenvedett károkért. 

Németország fegyverletétele után az oroszok semmisnek nyilvánították a ~t és megkezdték 

előrenyomulásukat az érintett területeken. 

Brezsnyev-doktrína (Доктрина Брежнева): Brezsnyev szovjet pártfőtitkár nevéhez fűződő 

politikai és katonai elv, amely a szocialista államok korlátozott szuverenitását hirdette meg. 

Ezen államok szuverenitása csak addig terjedhet, amíg nem veszélyezteti az egész szocialista 

blokk közös érdekeit. A doktrínát hivatalosan csak az 1968-as csehszlovákiai bevonulás után 

tették közzé, hogy ezzel igazolják a Szovjetunió és szövetségesei katonai fellépését. 

Nemzetközi téren a harmadik világháború elkerülhetőségét és a békés egymás mellett élést 

hangsúlyozta. 

Bruszilov-offenzíva (Брусиловский прорыв): nagy erejű offenzíva a központi hatalmak 

ellen, a keleti fronton 1916. június 4-e és szeptember 20-a között. A hadművelet a mai 

Ukrajna területén zajlott. A támadást a Délnyugati Front parancsnokáról, Alekszej 

Bruszilovról nevezték el, aki a hadművelet megtervezője és irányító parancsnoka volt. A ~ az 

Osztrák-Magyar Monarchia legsúlyosabb válságának és az antant hatalmak legnagyobb 

győzelmének is értékelhető az első világháború során.  

bukaresti békeszerződés: a központi hatalmak és Románia közötti különbéke 1918. május 

7-én. A béke értelmében Románia átadta Dobrudzsát Bulgáriának, egy a Kárpátok környékén 

elterülő keskeny területet pedig az Osztrák-Magyar Monarchiának, cserébe megszállhatta 

Besszarábiát. Németország és szövetségesei jelentős gazdasági koncessziókhoz jutottak 



Romániában, a román hadsereget pedig 32 ezer főre korlátozták. Miután Németország 

fegyverszünetet kötött, a ~-t semmisnek nyilvánították, és Románia győztes oldalon fejezte be 

a háborút. 

C 

Centrolew (lengyel= Balközép): különböző beállítottságú pártok választási szövetsége 

Lengyelországban 1928-30 között, amely a szanációs rendszer ellen irányult. A ~ tagjai 

politikai repressziónak voltak kitéve. Az 1930-as választások után a koalíció felbomlott.   

Chjeno-Piast: egy 1923-26 között működő lengyel pártkoalíció nem hivatalos megnevezése. 

A koalícióban a centrista „Piast” Lengyel Néppárt (Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”) és a 

jobboldali, kereszténydemokrata Chjeno (Chrześcijański Związek Jedności Narodowej, 

Nemzeti Egység Keresztény Szövetsége) vett részt. A koalíciós megállapodás következtében 

Wincenty Witos alakíthatott kormányt, akit 1926 májusában Josef Pilsudski államcsínye 

buktat meg. 

Citadella-hadművelet (Наступательная операция «Цитадель»): a német hadsereg utolsó 

keleti támadó hadműveletének elnevezése, amelyet a Wehrmacht 1943. július 5-13. között a 

kurszki kiszögellésben hajtott végre. A kurszki ütközet (július 12.) a második világháború 

legnagyobb csatája volt, amelyben 2700 harckocsi, 1800 repülőgép és több mint 900 ezer 

katona vett részt. A támadás német vereséggel végződött, következtében pedig a német 

hadsereg elvesztette kezdeményezőképességét a keleti fronton. 

conducator (román= vezér): Ion Antonescu tábornok címe 1940-es hatalomátvétele után. 

cordon sanitaire (fr. = egészségügyi folyosó): az antanthatalmak így nevezték a Szovjet-

Oroszország és Németország között húzódó kisállamok láncolatát (balti államok, 

Lengyelország, Csehszlovákia, Románia, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Görögország), 

amelyek antantbarát politikát folytattak, megakadályozták a bolsevizmus nyugatra terjedését, 

és ellensúlyozták az első világháború vesztes államainak revíziós igényeit (l. még 

prométheizmus, kisantant). Franciaország nem rendelkezett elegendő gazdasági és katonai 

erővel a rendszer fenntartásához, amely Németország és a Szovjetunió megerősödésével össze 

is omlott (l. még müncheni szerződés, Molotov-Ribbentrop paktum).  



Curzon-vonal: 1919 decemberében Curzon brit külügyminiszter által javasolt etnikai 

határvonal Lengyelország és Szovjet-Oroszország között. Curzon javaslatát a lengyelek nem 

fogadták el, ebben a franciák támogatták őket, mert érdekükben állt Lengyelország 

megerősítése (l. cordon sanitaire). A határ miatt kirobbant lengyel-szovjet háborút a 

lengyelek nyerték, a határ így a Curzon-vonaltól 250 km-re keletre húzódott a két ország 

között (l. rigai békeszerződés). 

Cseh Szociáldemokrata Párt (cseh Česká strana sociálně demokratická, ČSSD): 1989-ben 

alapított cseh politikai párt, amely a rendszerváltást követően az ország egyik 

legmeghatározóbb erejévé nőtte ki magát. 1998-2006 között kormányon volt, 2013 után 

ismét, jelenleg az ország elnöke, Milos Zeman, és a miniszterelnök, Bohuslav Sobotka is a ~ 

tagja. 

Cseh-Morva Protektorátus (cseh Protektorát Čechy a Morava, ném. Protektorat Böhmen 

und Mähren): 1939. március 15-én, a cseh területek német megszállásakor létrehozott 

államalakulat, amely formálisan megőrizte saját kormányzatát, azonban német védnökség alá 

került, a külügy és a hadügy teljesen a német kormány ellenőrzése alá került. A német 

érdekeket a Reichsprotektor (ném.= birodalmi védnök) képviselte, aki de facto irányította a ~ 

politikai életét. Emil Hácha csehszlovák köztársasági elnök államelnökként megtarthatta 

hivatalát.  1945-ben, a német világháborús vereséget követően szűnt meg. 

Csehszlovák Nemzeti Szocialista Párt (cseh Československá strana národně socialistická, 

CSNS): 1898-ban Cseh Nemzeti Szociális Párt néven alapított politikai párt, több 

névváltoztatás után 1926-ban veszi fel a ~ nevet. A névhasonlóság ellenére nem köthető a 

nemzetiszocializmushoz, ideológiailag liberális, polgári nacionalista (csehszlovákista) párt 

volt. Legismertebb vezetője Edvard Beneš, 1935-38 között a köztársaság elnöke volt. 1921-től 

a párt a legtöbb kormánykoalíciónak tagja volt, 1938-ban a párt cseh tagjainak egy része a 

Nemzeti Egységpártba, a szlovák tagság többsége pedig Hlinka Szlovák Néppártjaba lépett 

át. A német megszállás után a párt vezetői emigrációba kényszerültek, az otthon maradtak 

csatlakoztak az ellenálláshoz. 1945 után a legnagyobb polgári pártként folytatta 

tevékenységét, a kommunista hatalomátvételt követően 1948-ban Csehszlovák Szocialista 

Párt néven csatlakozott a Nemzeti Fronthoz. 

Csehszlovák Néppárt (cseh Československá strana lidová): 1919-ben alapított katolikus 

politikai párt Csehszlovákiában, amely 1921 után több kormánynak is tagja volt. A párt 



vezetője Jan Šrámek a második világháború idején a londoni emigráns kormány 

miniszterelnöke volt. A kommunista uralom idején formálisan tovább működhetett, a 

rendszerváltás után Keresztény és Demokrata Unió – Csehszlovák Néppárt néven folytatta 

tevékenységét, különböző koalíciók támogatójaként többször is kormányra kerülve. Jelenleg 

is kormánypárt a Cseh Szociáldemokrata Párttal koalícióban. 

Csehszlovák Szociáldemokrata Munkáspárt (cseh Československá sociálně demokratická 

strana dělnická): csehszlovák politikai párt 1918-38 között, 1923-tól a Munkás és Szocialista 

Internacionálé tagja. Vezetői Antonín Němec, illetve Antonín Hampl. 1938-ban a 

Csehszlovák Nemzeti Szocialista Párt egyes csoportjaival egyesülve átalakul Nemzeti 

Munkapárttá. A német megszállást követően betiltják, tagjai részt vesznek az ellenállásban. 

1948-ban egyesült Csehszlovákia Kommunista Pártjával.  

Csehszlovákia Kommunista Pártja (cseh Komunistická strana Československa): 1921-ben 

alapított csehszlovák politikai párt. 1925-től parlamenti képviselettel rendelkezett, a 

Komintern egyik legjelentősebb tagja volt. 1938-ban betiltották, illegalitásban működött 

tovább. A második világháborút követően szovjet támogatással, Klement Gottwald 

vezetésével megszerezte a hatalmat az országban, egypártrendszert épített ki, megszűntetve a 

többi párt önállóságát, és megkezdte Csehszlovákia szocialista átalakítását. Az 1960-as 

években a párton belül belső ellenzék alakult ki Alexander Dubček vezetésével, aki 1968-

ban a párt élére került, a reformkísérletnek azonban 1968-ban a varsói szerződés csapatainak 

bevonulása vetett véget. A párt élére a szovjet mintát követő Gustáv Husák került. 

Elkövetkezett a pangás időszaka, az 1980-as években pedig egyre kiterjedtebbé váló ellenzéki 

mozgalmak jelentek meg. 1989-ben a ~ egyeduralma megdőlt, helyreállt a többpártrendszer, a 

párt pedig Csehszlovákia felbomlásakor egy cseh és egy szlovák pártra szakadt ketté. 

csehszlovákizmus: a cseh és szlovák nemzet egységét hirdető politikai eszme a XIX. század 

végén és a XX. században, amely szerint a cseh és a szlovák nép csak az osztrák (német), 

illetve magyar asszimilációs politika következtében különültek el, valójában egyetlen 

nemzetet alkotnak. Legfőbb támogatói Tomáš Masaryk és Edvard Beneš voltak.  

Cseka (orosz Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем = Összroszországi Rendkívüli Bizottság az Ellenforradalom és Szabotázs Elleni 

Harcra): az 1917-es bolsevik hatalomátvétel után létrehozott szovjet politikai rendőrség, 

melynek élén Feliksz Dzerzsinszkij állt. Később többször átszervezték. Neve 1922-től GPU 



(Государственное политическое управление, Állami Politikai Hivatal). 1923-tól OGPU 

(Объединённое государственное политическое управление, Egyesített Állami Politikai 

Hivatal). 1934-től NKVD (Народный комиссариат внутренних дел, Belügyi 

Népbizottság); 1941-ben, 1943-46 között NKGB (Народный комиссариат 

государственной безопасности, Állambiztonsági Népbiztosság); 1946-53 között MGB 

(Министерство государственной безопасности, Állambiztonsági Minisztérium); 1954-91 

között KGB (Комитет государственной безопасности, Állambiztonsági Bizottság). 

Vezetői Dzerzsinszkij 1926-os halála után Vjacseszlav Menzsinszkij (1926-34), Genrih 

Jagoda (1934-36), Nyikolaj Jezsov (1936-38), Lavrentyij Berija (1938-41, ill. 1941-43), 

Vszevolod Merkulov voltak (1941, ill. 1943-46), Viktor Abakumov (1946-51), Szergej 

Ogoljcov (1951), Szemjon Ignatyev (1951-53), Ivan Szerov (1954-58), Alekszandr Selepin 

(1958-61), Vlagyimir Szemicsasztnij (1961-67), Jurij Andropov (1967-82), Vitalij 

Fedorcsuk (1982), Viktor Csebrikov (1982-88), Vlagyimir Krjucskov (1988-91), illetve 

Vagyim Bakatyin (1991) voltak. Az 1920-as évek második felétől kezdve Sztálin hatalmi 

ambícióinak eszközévé vált, a rendszer valós és vélt ellenségein túl fellépett párton belüli 

politikai riválisaival szemben is. A Gulag néven elhíresült büntetőtábor rendszer is a 

felügyelete alá tartozott. Hatáskörébe tartozott a külső és belső hírszerzés és kémelhárítás, a 

katonai kémelhárítás, a szovjetellenesnek nyilvánított elemekkel, az esetleges politikai 

ellenzékkel szembeni fellépés. Működését a párt és vezetőinek aktuális irányvonala szabta 

meg, kiterjedt hálózatainak köszönhetően azonban önálló politikai súllyal is rendelkezett. 

1991-ben feloszlatták, Oroszországban a Szövetségi Biztonsági Szolgálat lett az utóda. 

csetnikek: szerb nacionalisták, 1941 márciusában brit titkosszolgálati segítséggel 

megdöntötték a németbarát Cvetkovics-kormányt, aminek következtében a német hadsereg 

lerohanta az országot. A jugoszláv hadsereg összeomlását követően gerillaharcot kezdtek a 

megszálló csapatok ellen, miközben polgárháborút vívtak a kommunista Tito partizánjaival is. 

Vezetőjük Dragoszlav Mihajlovics volt. A második világháború után Tito marsall felszámolta 

a mozgalmat. 

CSNS l. Csehszlovák Nemzeti Szocialista Párt 

D 

daytoni békeszerződés: 1995 novemberében az amerikai Ohio állambeli Dayton 

légitámaszpontján szerb, horvát, boszniai-hercegovinai vezetők által aláírt békeszerződés, 



amelyben Horvátország és Szerbia elismerték egymás, valamint Bosznia-Hercegovina 

határait, és elfogadták Bosznia-Hercegovina szerb-horvát-bosnyák államszövetséggé 

alakítását. 

Demokrata Liberális Párt (Partidul Democrat Liberal, PDL): romániai jobboldali párt volt 

2007 és 2014 között. 2008 januárjában alakult, amikor elődje, a Demokrata Párt összeolvadt a 

Nemzeti Liberális Pártból kivált Liberális Demokrata Párttal. 2014 novemberében szűnt meg, 

amikor összeolvadt a Nemzeti Liberális Párttal. A folyamat során alakuló új párt az utóbbi 

nevét tartotta meg. Hagyományosan Traian Băsescu román elnökkel kötik össze, aki a 

Demokrata Párt alapítója és vezetője volt, mielőtt az ország elnökévé választották. Előbb 

szociáldemokrata, később konzervatív, végül liberális demokrata pártként identifikálta magát. 

Demokratikus Egyetértés (bolg. Демократичен сговор): 1923-ban, eredetileg többpárti 

választási szövetségként létrejövő politikai alakulat, mely idővel egységes párttá alakult. A 

Sztambolijszkij-rendszerrel (l. Bolgár Földműves Népi Szövetség) szemben álló jobboldali 

pártokat tömörítette, vezetője Alekszandar Cankov volt. A ~ 1923-31 között kormányozta az 

országot, 1934-ben a többi párttal együtt betiltották (l. Zveno). 

Demokratikus Erők Szövetsége (bol. Съюз на демократичните сили): 1989-ben alapított 

bolgár politikai szövetség, amely több ellenzéki szervezet egyesülésével jött létre. Vezetőjét, 

Zselju Zselevet 1990-ben államelnökké választották, a párt pedig megnyerte az 1991-es és 

1997-es választásokat is. 1997-ben egységes párttá alakult. Konzervatív, kereszténydemokrata 

nézeteket képvisel, támogatottsága a 2000-es évektől jelentősen csökkent, kisebb ellenzéki 

párttá vált, 2013-14 között még mandátuma sem volt. 

Demokratikus Párt (Bulgária) (bolg. Демократическа партия): 1896-ban alapított bolgár 

politikai párt, 1923-ban a Demokratikus Egyetértés tagja volt, majd annak párttá 

formálódásakor visszaállította önállóságát. 1931-ben több más párttal szövetségben (Népi 

Blokk) megnyerte a választásokat, azonban a demokratikus párti kormányt 1934-ben a Zveno 

államcsínye megdöntötte.  

E 

Egységes Oroszország (orosz Единая Россия): 2001-ben alapított orosz politikai párt, 

Vlagyimir Putyin elnök támogatói hozták létre. Alapítása óta négy parlamenti (2003, 2007, 

2011, 2016), valamint három elnökválasztáson (2004-ben és 2012-ben Putyin, 2008-ban 



Dmitrij Medvegyev révén) tudott győzni. Konzervatív pártként identifikálja magát, de facto 

gyűjtőpártként funkcionál, az elnök híveit és a kormányzat támogatóit fogja egybe. 

Egységes Párt (hivatalos nevén Keresztény-Keresztyén Földmíves-, Kisgazda- és Polgári 

Párt, 1932-39 között Nemzeti Egység Pártja, NEP, 1939-44 között Magyar Élet Pártja, 

MÉP): 1922-ben alapított magyar politikai párt, amely gyakorlatilag a Horthy-rendszer 

kormánypártjaként funkcionált, és fennállása során minden választást megnyert. Az 1920-as 

években, Bethlen István miniszterelnöksége idején a rendszer konszolidálására törekedett, és 

mérsékeltebb politikát folytatott, az 1930-as években, Gömbös Gyula miniszterelnökségétől 

(1932-36) kezdve fokozatosan radikalizálódott. A NEP, majd MÉP vezette kormányok 

németbarát politikát folytattak, zsidótörvényeket vezettek be, és a tengelyhatalmak oldalán 

léptek be a második világháborúba. A német megszállás idején, majd a nyilas hatalomátvételt 

követően a párt vezetőinek egy része (pl. Bethlen vagy Kállay Miklós v. min. eln.) 

szembefordult a németekkel, míg mások együttműködtek a Szálasi-kormánnyal. 

Endecja (ND, Narodowa Demokracja, Nemzeti Demokrácia): lengyel politikai mozgalom a 

XIX. század végén és a XX. század első felében, a Lengyel Szocialista Párt, majd a 

szanációs rendszer legfőbb ellenzéke. Alapítója Roman Dmowski. Eredetileg a lengyel 

függetlenségi mozgalom egyik irányzata volt, az 1930-as években azonban radikális 

nacionalista és antiszemita mozgalommá vált, a kisebbségek (németek, ukránok, beloruszok) 

etnikai asszimilálását (szemben a Piłsudski-féle állami asszimilációval) és a zsidók kiűzését 

javasolta. Az ~ a Piłsudski-féle prométheizmussal inkább a lengyel külpolitikai gondolkodás 

ún. Piast-irányzatához köthető, amely Németországban látta Lengyelország első számú 

ellenségét, keleti politikájában pedig az Oroszországgal való békés viszonyt képviselte.  

eszerek (Szocialista-forradalmárok Pártja, эсеры, Партия социалистов-революционеров): 

szociálforradalmárok, a narodnyik mozgalom folytatói, fő céljuk a cári rendszer megdöntése, 

illetve a földosztás volt. Elsősorban a parasztságra támaszkodtak. Vezetőjük Kerenszkij az 

1917-es februári forradalom után miniszterelnök volt egy ideig. A bolsevik hatalomátvételt 

követően egy ideig a kommunistákkal együtt kormányoztak, de később egymás ellen 

fordultak, és a bolsevikok leszámoltak velük. Legfontosabb vezetőjük Viktor Csernov 

voltak. 

eurázsianizmus (orosz Евразийство): az 1917-es forradalmak utáni orosz emigráció 

körében kialakult politikai ideológia, amely szerint Oroszország (ill. a Szovjetunió) mind 



Európától, mind Ázsiától eltérő, önálló civilizáció, Eurázsia. Az ~ alapgondolata Nyikolaj 

Trubeckoj 1920-as, Európa és az Emberiség című művéből származik, melyben a világ 

népeinek összefogását javasolta a dekadens és kizsákmányoló, egoista Európával szemben. 

Egy másik orosz emigráns gondolkodó, Pjotr Szavickij Trubeckoj művére reagálva állította 

szembe Eurázsiát, mint önálló civilizációt Európával, és vetette meg ténylegesen az ~ alapjait. 

Trubeckojon és Szavickijen kívül fontosabb képviselője volt még Pavlo Szuvcsinszkij és 

Georgij Florovszkij. Az eurázsianisták elvetették a pánszlávizmust (bár ideológiájuk számos 

elemét a szlavjanofilektől vették át), nagy jelentőséget tulajdonítottak az orosz történelemben 

a mongol uralomnak, Dzsingisz kán birodalmát az első eurázsiai birodalomnak és ezáltal az 

Orosz Birodalom előfutárának tartották. A szovjet vezetéshez és a Szovjetunió rendjéhez való 

viszonyulásuk felemás volt: támogatták az erős központi hatalmat és az önálló, a Nyugattól 

elforduló külpolitikát, azonban elvetették a kommunizmust mint ideológiát, annak nyugati 

gyökerei és ateizmusa miatt. Az 1920-as években az orosz emigráns körökben jelentős 

népszerűségre szert tevő ~ hanyatlása is a szovjet rezsim kérdése kapcsán kezdődött, hiszen 

ez a vita jobb-, illetve baloldali eurázsianistákra szakította a mozgalmat. Az ~ nagy hatással 

volt Lev Gumiljov szovjet etnográfusra és földrajztudósra, illetve a rendszerváltás utáni orosz 

nemzetibolsevikokra.  

F 

fehér mozgalom: a cári Oroszország visszaállítására törekvő orosz politikai és katonai 

mozgalom, melyet elsősorban a nemesség, a tisztikar és a pravoszláv egyház támogatott.  

Katonai szárnyát fehérgárdistáknak nevezték. Vezetője előbb Gyenyikin, majd Vrangel 

tábornok volt. A ~ az orosz polgárháborúban vereséget szenvedett a bolsevikoktól. 

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség: magyar konzervatív-polgári, demokratának pozicionált 

néppárt.  Régebbi nevei: Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz), Fidesz – Magyar Polgári 

Párt (Fidesz–MPP). Ifjúsági szervezete a Fidelitas. Jelenleg Magyarország kormánypártja, 

szövetségben a kereszténydemokrata párttal. 1988. március 30-án alapították. 1990-ben, az 

első szabad választáson bejutott a parlamentbe és 22 fős frakciót alkotva parlamenti pártként 

folytatta tevékenységét. Orbán Viktor és Kövér László kezdeményezésére a párt 1992-től – 

belső vitákat kiváltva – a konzervativizmus és a jobboldaliság felé fordult, működését 

centralizálta; az újonnan létrehozott elnöki pozícióba 1993-ban Orbán Viktort választotta a 

párt kongresszusa. 2003-ban a párt más konzervatív–jobboldali pártok és szervezetek 

bevonásával szövetséggé alakult, és nevét Fidesz – Magyar Polgári Szövetségre változtatta.  



A 2010-es országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP pártszövetség a szavazatok 52,73 

százalékával 263 parlamenti mandátumot, ezzel kétharmados többséget szerzett, ismét Orbán 

Viktor alakított kormányt. Ebben a parlamenti ciklusban a párt, a hatalmas parlamenti erővel a 

háta mögött, új Alaptörvényt léptetett életbe, az ország nevét Magyar Köztársaságról 

Magyarországra változtatva. 2014-ben és 2018-ban is megtudta ismételni választási sikerét, és 

ismét 2/3-os többséget szerezve került kormányra. 

FSZB l. Szövetségi Biztonsági Szolgálat 

futurizmus (футуризм): művészeti mozgalom az 1910-20-as években, mely francia és olasz 

hatásra, teljesen szakítva a korábbi művészeti formákkal, új, a 20. századnak megfelelő 

művészet kialakítására törekedett. Legismertebb orosz képviselői Velemir Hlebnyikov és 

Vlagyimir Majakovszkij voltak.  

Független Horvát Állam (horv. Nezavisna Država Hrvatska): 1941. április 10-én, 

Jugoszlávia német megszállását követően kikiáltott horvát államalakulat a mai Horvátország, 

ill. Bosznia és Hercegovina területén, amelyet a tengelyhatalmak és szövetségeseik, illetve 

néhány semleges állam ismert el. A ~ eredetileg formálisan királyság volt, élén II. 

Tomiszlávval (Aimone olasz herceg), ténylegesen Ante Pavelic, az Ustaša mozgalom 

vezetője kormányozta. A ~ szerb- és zsidóellenes politikát folytatott. 

G 

GERB l. Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért 

glasznoszty (гласность): Gorbacsov szovjet pártfőtitkár reformprogramja, amely a politikai 

rendszer reformját, az egypártrendszert megtartva korlátozott pluralizmus bevezetését, a nem 

kommunista irányítás alatt álló társadalmi szervezetek alakításának engedélyezését célozta, 

liberálisabb sajtótörvények, korlátozott sajtószabadság bevezetésével pedig demokratikus 

közvéleményt kívánt megteremteni. 

GPU l. Cseka 

Gulag (orosz Главное управление лагерей = Táborok Főigazgatósága): az NKVD (l. Cseka) 

irányítása alatt álló kényszermunka- és büntetőtáborok rendszere a sztálini Szovjetunióban. 

H 



hadikommunizmus: szovjet kormány (bolsevikok) gazdaságpolitikája az intervenció és a 

polgárháború alatt, 1918 és 1921 tavasza között. Kényszerintézkedések sorozatával a teljes 

gazdaságot a honvédelem érdekeinek rendelték alá. Az irányítást teljesen centralizálták, 

államosították a kis- és középüzemeket, beszolgáltatási rendszert vezettek be. Általános 

munkakötelezettséget rendeltek el, a munkabéreket természetben fizették ki, megpróbálták 

pénz nélkül működtetni a gazdaságot. A ~sal elégedetlenkedő parasztság tömegesen lázadt 

fel, s főként ennek következtében került sor a parasztság terheinek csökkentésére, a NEP 

bevezetésére 

Halhin-goli összecsapások (Бои на Халхин-Голе): szovjet-japán katonai incidensek sorozata 

1939 májusa és szeptembere között Mongólia területén, mely a szovjet és mongol csapatok 

győzelmével ért véget. A ~-ban elszenvedett vereség, valamint a Molotov-Ribbentrop 

paktum következtében a japánok letettek a Szovjetunió irányába történő terjeszkedési 

törekvéseikről, és Dél-Kelet-Ázsia felé fordították figyelmüket. 

Háromhatalmi Egyezmény: Németország, Olaszország és Japán között 1940 szeptember 27-

én kötött egyezmény, amely szerint a szerződő felek megállapodtak abban, hogy Európában 

Németország és Olaszország, a Távol-Keleten (Nagy Kelet-Ázsia) pedig Japán szervezi meg 

az új politikai rendet. Ezen kívül a szerződő felek vállalták, hogy segítséget nyújtanak 

egymásnak minden olyan támadó országgal szemben, amelyik a szerződés aláírásakor még 

nem érintett sem az európai, sem a távol-keleti konfliktusban (azzal a kikötéssel, hogy a 

szerződés nem érinti a felek Szovjetunióval fennálló viszonyát). Az egyezményt tíz évre 

kötötték, és később Magyarország (1940. nov. 20.), Románia (1940. nov. 23.), Szlovákia (l. 

Szlovák Állam) (1940. nov. 24.), Bulgária (1941. március 1.), Jugoszlávia (1941. március 

25.), illetve ezutóbbi összeomlását követően a Független Horvát Állam (1941. június 27.) is 

csatlakozott hozzá. Gyakorlatilag a Badoglio-féle olasz kormány kiugrásával összeomlott, 

azonban a tengelyhatalmak egészen a háború végéig hivatkoztak rá (a salói olasz kormány (l. 

Olasz Szociális Köztársaság) biztosította ehhez a kontinuitást). 

Haszan-tavi csata (Хасанские бои): szovjet-japán katonai incidens 1938 nyarán. Miután a 

szovjetek megszállták a vitatott Csangkufeng-magaslatot, és a japánok felszólítása ellenére 

sem vonultak ki, a japán Kvantung-hadsereg támadást indított ellenük, mely azonban a 

kezdeti sikerek ellenére kudarcot vallott.  



Haza Összukrán Szövetség (Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"): 1999-ben alapított 

jobbközép, liberális demokrata politikai párt Ukrajnában, mely Julija Timosenko nevéhez 

köthető. Támogatta Viktor Juscsenko 2004-es megválasztását, később azonban szakított a Mi 

Ukrajnánkkal, és annak helyét átvéve a Janukovics-féle Régiók Pártja fő riválisa lett. Miután 

Timosenko elvesztette a 2010-es választásokat, 2011-ben letartóztatták. A ~ a 2013-14-es 

Janukovics-ellenes és EU-párti tüntetések egyik meghatározó ereje lett, 2014-ben Timosenkót 

szabadon engedték, pártja pedig egy időre ismét kormányra kerülhetett. A 2019-es előrehozott 

választásokon ismét bejutott a parlamentbe. 

Hazafias Szövetség (észt Isamaaliit): 1935-ben alapított politikai mozgalom Észtországban, 

amely 1940-ig az egyetlen legális politikai párt volt az országban. A ~ létrehozásának 

előzményeként 1934-ben Konstantin Päts államcsínyt hajtott végre, hogy megakadályozza a 

szélsőjobboldali Vaps Mozgalom hatalomrakerülését, és betiltotta az összes pártot az 

országban. 

hidegháború (холодная война): a II. világháború után 1989-ig, a kelet-európai 

rendszerváltozásokig tartó időszak, amelyet a Szovjetunió és az Egyesült Államok több 

területre kiterjedő nagyhatalmi szembenállása jellemzett. A közöttük zajló katonai és 

gazdasági versengés az érdekszférák megőrzéséért és újabbak megszerzéséért soha nem 

torkollt a két fél közvetlen fegyveres konfliktusába, de a befolyási területeken időnként véres 

háborúkat okozott. Az 1980-as évek végére a szovjet tömb gazdaságilag nem bírta a 

fegyverkezési versenyt, ami a Szovjetunió összeomlásához vezetett. A hidegháborúból így az 

Egyesült Államok került ki győztesen. 

Hiwi (ném. Hilfswiliger = önkéntes): a német-szovjet háború kirobbanását követően így 

nevezték a németekkel együttműködő szovjet lakosokból toborzott nem harcoló alakulatok 

tagjait. 

Hlinka Szlovák Néppártja (szlovák Hlinkova slovenská ľudová strana, HSLS): 1913-ban 

Andrej Hlinka által alapított szlovák konzervatív, nacionalista párt, a Csehszlovák 

Köztársaság időszakában a legjelentősebb párt Szlovákia területén. Mivel szemben állt a 

csehszlovákizmussal és a prágai kormány központosító törekvéseivel, egy rövid időszakot 

(1927-29) leszámítva végig ellenzékben volt. 1938-ban Hlinka halála után Josef Tiso került a 

párt élére, aki a müncheni egyezményt követően az autonóm Szlovákia miniszterelnöke lett, 

és a cseh területek német megszállását követően kikiáltotta a független Szlovák Államot 



(1939. márc. 14.). 1938 decemberében a HSLS egyesült a Szlovák Nemzeti Párttal Hlinka 

Szlovák Néppártja — a Szlovák Nemzeti Egység Pártja néven. Még 1939 januárjában a Tiso 

vezette kormányzat feloszlatta az összes baloldalinak és zsidónak minősített politikai pártot, 

így a német és magyar kisebbség pártjait leszámítva a ~ maradt az egyetlen legális politikai 

csoportosulás. A Szlovák Állammal együtt megszűnt 1945-ben. 

Honi Hadsereg (lengyel Armia Krajowa): egy földalatti lengyel szervezet, amely az ország 

függetlenségéért harcolt a második világháborúban, miután Németország és a Szovjetunió 

elfoglalták Lengyelországot. Főbb tevékenységük az 1944. augusztus 1-jén 

kirobbantott Varsói felkelés volt, amelyet a szovjet segítség elmaradása miatt, bár több 

hónapig kitartottak, 1944. október 2-án végül a német csapatok leverték. 

Horvát Demokrata Szövetség (horvát Hrvatska demokratska zajednica): 1989-ben Franjo 

Tudman által alapított horvát politikai párt, amely 1990-2000, 2003-11 között, valamint 2016 

óta kormányzó párt. Jobbközép, kereszténydemokrata, konzervatív nézeteket képvisel. Nagy 

szerepe volt a horvát függetlenség kivívásában, valamint az ország európai integrációjának 

véghezvitelében. 

Horvát Jogpárt (horv. Stranka prava): 1861-ben alapított horvát politikai párt, amely a két 

világháború között a jugoszláv egységgel szemben a horvát nemzet önállóságát és a független 

horvát állam megteremtésének fontosságát hangsúlyozta. 1929-ben, a politikai pártok 

betiltásakor a ~ radikális része földalatti mozgalommá alakult Ante Pavelić vezetésével (l. 

Usztasák). 

Horvát Parasztpárt (horv. Hrvatska seljačka stranka, HSS): 1904-ben alapított horvát 

politikai párt, amely ellenezte az egységes jugoszláv állam létrehozását. 1929-ben a többi 

párttal együtt betiltották, 1931-től újra működhetett. Vladko Maček vezetésével a ~ a 

legjelentősebb ellenzéki párt lett az országban, megegyezett a Cvetkovics-kormánnyal és 

széles körű autonómiát vívott ki a horvát területek számára, cserébe pedig támogatta a 

belgrádi kormányt. A német megszálláskor és a Független Horvát Állam kikiáltásakor a ~ 

tagjainak nagy része semleges álláspontra helyezkedett. 

Horvátország Szociáldemokrata Pártja (horv. Socijaldemokratska partija Hrvatske): 1990-

ben a kommunista párt utódpártjaként alapított horvát baloldali párt, amely a Horvát 

Demokrata Szövetség mellett az ország egyik meghatározó pártja. 2000-ben tudott először 



választást nyerni, melyet követően egy időre (2003-ig) koalíciós kormányt alakíthatott, kisebb 

baloldali pártokkal. 2011-15 között ismét kormányon volt az ún. Kukuriku-koalíció tagjaként. 

hungarizmus: magyar politikai ideológia az 1930-as években, megalkotója Szálasi Ferenc 

egykori vezérkari tiszt volt. Szálasi a ~ három alappillérének a nacionalizmust, a 

szocializmust és a kereszténységet tartotta, az általa kidolgozott ideológiát a 

nemzetiszocializmus magyar változatának nevezte, attól azonban több kérdésben is eltérő 

álláspontot képviselt. A hungaristák 1944. október 15-től 1945 tavaszáig voltak hatalmon az 

ország egy részén. 

I 

Ideiglenes Kormány: az 1917-es februári forradalom után létrejött polgári demokratikus 

kormány Oroszországban, amelyet 1917. október 25-én (november 7-én) a bolsevikok 

államcsínye buktatott meg. Vezetője előbb Georgij Lvov herceg, majd Alekszandr Kerenszkij 

eszer vezető volt. 

Irány – Szociáldemokrácia (szlovákul Smer – sociálna demokracia, röviden Smer): politikai 

párt Szlovákiában. Elnöke Robert Fico, egyben Szlovákia miniszterelnöke. A párt neve 2005. 

január 1. előtt „Irány (a Harmadik Út)”, szlovákul Smer (tretia cesta) volt. A párt 1999. 

október 29-én jött létre a Demokratikus Baloldal Pártja (Strana demokratickej ľavice, SDĽ) 

szakadásából. Ebben az időben Robert Fico az egyik legnépszerűbb politikus volt az SDĽ-ben 

és az új párt is gyorsan az egyik legnépszerűbb lett a szlovák palettán. Az SDĽ – a valamikori 

Szlovák Kommunista Párt utódja, amely 1998 és 2002 közt kormányon is volt – ugyanakkor 

gyorsan veszített támogatottságából. 2004-ben a Smer már a harmadik legnagyobb párt volt a 

szlovák parlamentben, a 150 mandátumból 25-öt birtokoltak. 2005 elejére pedig a 

közvélemény kutatásokban 30% körüli támogatottsággal a vezetést is átvette. 2005. január 1-

jén a Smer egyesült három kis szociáldemokrata párttal így a 2006-os választásokon egyetlen 

baloldali pártként indult, amely választást meg is nyerték és koalíciót alakítva kezdték meg a 

kormányzást. Jelenleg kormánypárti szerepet tölt be. 

J 

Jaltai konferencia (Ялтинская конференция): Churchill, Roosevelt és Sztálin 1945. február 

4-11. közötti találkozója, amelyen nyilatkozatot adtak ki a felszabadított Európáról. 

Kinyilvánították, hogy a háború után valamennyi európai népnek joga van szabadon 



megválasztani azt a kormányzati rendszert, amelyben élni akar. Megállapodtak a nácizmus 

teljes felszámolásáról, Németország háború utáni rendezéséről (az ország megszállási zónákra 

osztva a szövetségesek ellenőrzése alá került), a jóvátétel és a területi rendezés kérdéseiről. 

Véglegesen kijelölték Lengyelország háború utáni határait. Sztálin ígéretet tett, hogy a 

Szovjetunió az európai háború befejezését követő három hónapon belül hadat üzen Japánnak. 

Január 6-i diktatúra (szerb Шестојануарска диктатура): Karadjordjevics Sándor 

jugoszláv király személyes diktatúrájának elnevezése. Miután 1928 nyarán egy szerb 

nacionalista a parlamentben lelőtte a Horvát Parasztpárt több képviselőjét (köztük a párt 

vezetőjét Stjepan Radićot, aki rövidesen belehalt sérüléseibe), a politikai helyzet stabilizálása 

végett Sándor király 1929. január 6-án betiltotta a pártokat, feloszlatta a parlamentet és 

magához ragadta a hatalmat. Az ország nevét rövidesen Szerb-Horvát-Szlovén Királyságról 

Jugoszláv Királyságra módosították. 1931-ben enyhítettek a rezsimen, újra engedélyezték a 

pártok működését. Mivel a ~t az erős központosító törekvések jellemezték, csak fokozta a 

nemzetiségi ellentéteket. A ~ 1934. október 9-én, Sándor király meggyilkolásával ért véget (l. 

VMRO, Ustaša). 

Japán-szovjet megnemtámadási egyezmény (Пакт о нейтралитете между СССР и 

Японией): Japán és a Szovjetunió között 1941. április 13-án kötött semlegességi 

megállapodás, mely öt évre szólt. Az egyezmény értelmében Japán elismerte a Mongol 

Népköztársaságot, a Szovjetunió pedig Mandzsu-kuót. 1945. április 5-én a Szovjetunió 

felmondta a szerződést, 1945. augusztus 9-én pedig hadat üzent Japánnak. 

Jobbik: 2003 októberében Jobbik Magyarországért Mozgalom néven alakult magyar politikai 

párt, amely nemzeti radikális, nacionalista, euroszkeptikus, anti-globalista nézeteket képvisel. 

A párt elődje az 1999-ben alakult Jobboldali Ifjúsági Közösség, mely 2003-ban párttá alakult. 

Térnyerése jelentős mértékben a MIÉP háttérbe szorulásának köszönhető. 2010-től parlamenti 

párt, népszerűsége megnövekedett, arculata mérséklődött az utóbbi években. A 2018-as 

választási kudarcot követően a párt szétesett, támogatottsága drasztikusan csökkeni kezdett. 

Jog és Igazságosság Pártja (lengyel Prawo i Sprawedliwość, PiS): 2001-ben alapított 

lengyel politikai párt, a Polgári Platform mellett az ország egyik meghatározó ereje. 

Leginkább a Kaczyński-fívérekhez, a 2010-ben elnökként elhunyt Lech-hez és Jaroslawhoz 

köthető a párt, jobboldali, nemzeti konzervatív nézeteket képvisel. Külpolitikailag atlantista, 



mérsékelten euroszkeptikus irányvonalat képvisel, gazdasági tekintetben kevésbé liberális, 

mint a PO. 

Jugoszláv Kommunisták Szövetsége (szerbhorvát Savez komunista Jugoslavije, Савез 

комуниста Југославије, szlov. Zveza komunistov Jugoslavije, macedón Сојуз на 

комунистите на Југославија): 1919-ben alapították Jugoszláv Kommunista Párt néven. 

Tagja volt a Komminternnek. 1937-80 között Joszip Broz Tito állt az élén, a második 

világháború éveiben gerillaharcot kezdett a német megszállók és az angolbarát csetnikek ellen 

is, 1945-re Jugoszlávia urává vált. Föderatív alapon alakította át az országot, és különutas 

szocialista berendezkedést alakított ki, a hidegháború éveiben az el nem kötelezett országok 

táborához tartozott. 1952-ben vette fel a ~ nevet. Tito halálát követően a nemzeti ellentétek 

felbomlasztották a pártot és egész Jugoszláviát, amely ellentétek 1991 után az etnikai 

tisztogatásokkal terhelt délszláv háborúban csúcsosodtak ki. 

Jugoszláv Nemzeti Párt (szerb Југословенска национална странка): 1932-ben alapított 

jugoszláv politikai párt, amely Sándor király politikájának támogatására jött létre, különböző 

politikai csoportok egyesülésével. 1932-34 között volt kormányon, politikája a centralizációra 

és szekularizációra irányult. Sándor király meggyilkolása után ellenzékbe került.  

Jugoszláv Radikális Szövetség (szerb Југословенска радикална заједница): 1934-ben 

Milan Sztojadinovics miniszterelnök által alapított autoritárius jugoszláv politikai párt, amely 

a kormány támogatói bázisát volt hivatott megszervezni.  

júliusi felkelés (Июльский мятеж): Felkelés Petrográdban 1917. júl. 3-5. (16-18.) között, 

melyet egyes bolsevik csoportok és más szélsőbaloldali erők kezdeményeztek. Az Ideiglenes 

Kormány a felkelést leverte, következtében a bolsevik vezetők, köztük Lenin is illegalitásba 

kényszerültek.  

K 

kadetok (кадеты): Az orosz Alkotmányos Monarchista Párt (Конституционно-

демократическая партия) híveinek neve a párt nevének orosz rövidítése után. A párt az 

alkotmányos demokratikus monarchia bevezetéséért és Oroszország föderatív átalakításáért 

szállt síkra, tömegbázisuk a liberális városi polgárság és az értelmiség volt. Alapító-vezetője 

Pavel Miljukov volt. A párt tagja volt Georgij Lvov herceg is, az Ideiglenes Kormány első 

vezetője.  



Kalinyingrád (Калининград): a korábbi Königsberg, 1255-ben alapította a Német 

Lovagrend. A 15. század közepétől a Lovagrend nagymestereinek, majd a porosz 

hercegeknek a székhelye, 1701-től a porosz királyok koronázóvárosa. A versailles-i békét 

követően is Németország kötelékében maradt, az anyaországtól területileg elválasztott Kelet-

Poroszország központja. 1945-ben, Németország második világháborús vereségét követően a 

Szovjetunióhoz került, német lakosságát kitelepítették, a város a ~ nevet vette fel Mihail 

Kalinyin után. 1991 után Oroszország enklávéja maradt.  

Katlancsata: a második világháborúban alkalmazott taktika, amelynek során a német 

csapatok gyors előrenyomulással elszakították egymástól a szovjet egységeket, amelyeket 

egyenként bekerítettek, majd megadásra kényszerítettek. 1942-től a szovjetek is alkalmazták 

ugyanezt a taktikát a német csapatokkal szemben (pl. Sztálingrádnál). 

Katonai Forradalmi Bizottság (Военно-революционный Комитет): a munkás és 

katonatanácsok mellett létrejött harci szervezetek 1917 második felében. A petrográdi ~ 

jelentős szerepet játszott az 1917-es októberi bolsevik hatalomátvételben. 

Kaukázusontúli Szocialista Föderatív Szovjet Köztársaság: a Grúz, Örmény és 

Azerbajdzsáni Szovjet Szocialista Köztársaságok 1922-1937 között fennálló föderációja, 

amely a Szovjetunió egyik alapító tagja volt. 

keleti Locarno: Barthou francia külügyminiszter terve Hitler hatalomra jutása után, amely ara 

irányult, hogy Németország esetleges keleti előretörésének megakadályozására (a locarnói 

egyezmény szerződéseinek mintájára) egy francia-szovjet vezetés alatt álló szövetségi 

rendszert hozzon létre. 

Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP): magyar jobboldali politikai párt. A ~ 

elődszervezete az 1943. augusztus 26-án megalakított Katolikus Szociális Népmozgalom 

(KSzN) volt, melyet 1949-ben feloszlattak. 1989-ben alakult újjá. 2010 óta kormánypárt a 

Fidesszel szövetségben. 

két tábor elmélet: Sztálin és Zsdanov elmélete a kétpólusú világ (a Szovjetunió vezette 

szocialista tábor és az Egyesült Államok vezette kapitalista tábor) kialakulásáról, valamint a 

két tábor közötti ellentétek mélyüléséről, ami szerintük szükségszerűen a harmadik 

világháborúhoz vezet. Hivatalosan a Kominform alakuló ülésén hirdették meg 1947 

szeptemberében. 



kettős hatalom (двоевластие): az 1917-es februári forradalom után az orosz belpolitikában 

kialakult helyzet, amikor az Ideiglenes Kormány és az általa létrehozott szervek a munkás- és 

katonatanácsokkal (l. szovjet) együtt birtokolták a hatalmat. Az ~nak az 1917-es októberi 

bolsevik hatalomátvétel vetett véget. 

KGB l. Cseka 

KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa, Совет Экономической Взаимопомощи, 

СЭВ): a szovjet befolyási övezet államainak gazdasági együttműködési szervezete, amely a 

Szovjetunió vezetésével 1949. január 25-én jött létre. Alapító tagjai a Szovjetunió, Bulgária, 

Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország és Románia voltak, később Albánia, Kuba, az 

NDK és Vietnam is csatlakozott. A piacgazdaságot teljesen figyelmen kívül hagyó gazdasági 

szervezet 1991-ben szűnt meg. 

kis hidegháború: 1979-1989 közötti időszak, amelyet a Szovjetunió és az Egyesült Államok 

közötti nagyhatalmi ellentétek kiújulása jellemzett. Kiváltó oka a szovjetek afganisztáni 

inváziója volt. Ronald Reagan amerikai elnök ebben az időszakban hirdette meg 

űrfegyverkezési tervét, amely újabb katonai versengést idézett elő a nagyhatalmak között, a 

hatalmas védelmi kiadások azonban a szovjet gazdaság teljes szétzilálódásához vezettek, ami 

a Szovjetunió és a kelet-európai szocialista rendszerek bukását eredményezte. 

kisantant: Csehszlovákia, Románia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság politikai-katonai 

szövetsége 1920-21-ben, amely az Osztrák-Magyar Monarchia visszaállítása ellen, elsősorban 

a magyar revíziós törekvések megakadályozására alakult meg. Az 1930-as években 

Németország előretörésével a szövetség fokozatosan veszített jelentőségéből, Csehszlovákia 

1938-as feldarabolását (l. müncheni szerződés, első bécsi döntés) követően pedig megszűnt. 

kolhoz: mezőgazdasági termelőszövetkezet a Szovjetunióban. Az 1920-as évek végétől a 

mezőgazdaság ún. szocialista átszervezésével, a kollektivizálás révén alakultak meg 

tömegesen. 

kollektivizálás: a mezőgazdaság szövetkezetesítése, amelynek során az egyéni 

parasztgazdaságok helyén kolhozokat és szovhozokat hoztak létre a Szovjetunióban. A ~t 

erőszakos módszerekkel hajtották végre az 1920-as évek végétől 1934-ig. 



Kominform (Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája, Коминформ, 

Информационное бюро коммунистических и рабочих партий): a Szovjetunió vezetésével 

1947. szeptember 22-27. között Lengyelországban létrehozott Kommunista és Munkáspártok 

Tájékoztató Irodája, amely a kelet-közép-európai, illetve fontosabb nyugat-európai 

kommunista pártok összefogására és irányítására szolgált. A szervezetet 1956-ban 

feloszlatták. 

Komintern (Kommunista Internacionálé, orosz Коммунистический интернационал) 

másnéven Harmadik Internacionálé: egy, a világ kommunista pártjait összefogó nemzetközi 

szervezet volt, amely tkp. Moszkva felügyelete alatt állt. A ~ folyamatosan alkalmazkodott a 

Össz-szövetségi Kommunista Párton belüli folyamatokhoz, és ennek megfelelően rendelt el 

kizárásokat a különböző országok kommunista pártjai számára. 1919 márciusában alapították 

és 1943 májusában oszlatták fel. A szovjet párton kívül a legjelentősebb tagjai a 

Németország Kommunista Pártja, Csehszlovákia Kommunista Pártja, illetve 

Spanyolország Kommunista Pártja voltak.  

Kommunisták Magyarországi Pártja: 1918-ban alapított magyar politikai párt, amely 1919 

márciusa és augusztusa között birtokolta a hatalmat az országban. A tanácsköztársaság bukása 

után a pártot betiltották, az illegalitásban tovább működő tagjait pedig üldözték, többen 

börtönbe kerültek vagy emigráltak. 1943-ban Békepárt néven alakult újjá, 1944-től Magyar 

Kommunista Párt. A szovjet csapatok segítségével a második világháborút követően Rákosi 

Mátyás vezetésével átvették a hatalmat az országban, a szociáldemokratákkal egyesülve 

létrehozták a Magyar Dolgozók Pártját. Az 1956-os forradalmat követően Magyar 

Szocialista Munkáspárt néven alakult újjá. 

kommunizmus (más néven marxizmus, коммунизм, марксизм): XIX. században kialakult 

forradalmi politikai eszme, amelynek célja a teljes társadalmi és vagyoni egyenlőség, az 

osztálynélküli társadalom kiépítése volt. Legjelentősebb alapítói Karl Marx és Friedrich 

Engels voltak. A ~ alapgondolatát a történelmi materializmus jelenti, mely szerint minden 

társadalmi változás a termelőeszközök változásának függvénye, a történelmi események 

hátterében pedig az osztályharc, azaz a termelőeszközök birtoklásáért folytatott harc áll. A 

XIX. században két osztály maradt, a kizsákmányoló burzsoázia (polgárság) és a 

kizsákmányolt proletariátus (bérmunkások), a történelem végcélja pedig, hogy a 

proletariátus, mint forradalmi osztály, felszámolja a burzsoá gazdasági rendet (a 

kapitalizmust), és megvalósítsa az állam- és osztálynélküli társadalmat, melyben megszűnne a 



magántulajdon. A különböző országok proletárjainak félre kell tenniük a nemzetiségi 

ellentéteket, és világforradalmat kell kirobbantaniuk a tőke uralma ellen. A forradalmat 

követően a burzsoázia maradék pozícióinak felszámolására proletárdiktatúrát kell 

bevezetni, melyet az állam fokozatos lebontása követ. A ~ különösen a bolsevikok 1917-es 

oroszországi hatalomra kerülését követően tett szert komoly jelentőségre. L. még: 

marxizmus-leninizmus, sztálinizmus, trockizmus. 

kornyilovscsina l. Kornyilov, Lavr 

Központi Bizottság (KB, a Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága; ЦК, 

Центральный комитет Коммунистической партии Советского союза): a kommunista 

párt döntéshozó szerve a pártkongresszusok közötti időszakban. Hivatalosan a párton belüli 

demokrácia és a pártvezetés ellenőrzésének szerve, gyakorlatilag azonban nem bírt önálló 

hatalommal a Politbüróval és a párt főtitkáraival szemben.  

Központi Végrehajtó Bizottság (Центральный Исполнительный Комитет): a Katona és 

Munkásképviselők Tanácskongresszusának legfőbb végrehajtó szerve 1917-36 között. A 

vezetője gyakorlatilag az államfő tisztségét töltötte be. Az 1936-os sztálini alkotmány a 

Legfelsőbb Tanácsnak és annak elnökségének adta át a Tanácskongresszus és a ~ szerepkörét. 

Vezetői Kamenyev (1917), Szverdlov (1917-19), majd Kalinyin (1919-38) voltak. 

Köztársasági Földműves és Kisgazda Párt (cseh Republikánská strana zemědělského a 

malorolnického lidu): 1922-ben a cseh és szlovák agrárpártok egyesülésével létrejött 

csehszlovák politikai párt, amely alapításától Csehszlovákia feldarabolásáig a legjelentősebb 

politikai párt volt az országban, a miniszterelnök folyamatosan a ~ soraiból került ki. Vezetői 

a cseh Antonín Švehla (min. elnök 1922-26, 1926-29 között) és a szlovák Milan Hodža 

(1935-38 között az ország első szlovák min. elnöke) voltak. 1938-ban Rudolf Beran 

miniszterelnök és a párt vezetője létrehozta a Nemzeti Egységpárt nevű gyűjtőpártot, ezzel a ~ 

megszűnt.    

kronstadti felkelés (Кронштадтское восстание): 1921-es matrózlázadás Kronstadt 

városában, Oroszországban. A helyi matrózok a kommunizmus hívei voltak és a bolsevikok 

hatalomátvételének támogatói, azonban a diktatúra kibontakozását látva elfordultak a párttól, 

és az igazi szocializmus megvalósítását követelték. A lázadást Tuhacsevszkij vezetésével a 

szovjet csapatok vérbe fojtották.   



kubai rakétaválság (Кубинский ракетный кризис, oroszul elterjedtebb neve Карибский 

кризис, azaz karibi válság): 1962 októberében a Szovjetunió titokban atomrakétákat telepített 

Kubába, amelyeket az amerikai hírszerzés felfedezett. A kialakult válsághelyzetben az 

Egyesült Államok légi és vízi blokád alá vette Kubát, ami nyílt szovjet-amerikai konfrontációt 

eredményezett. A konfliktust megegyezés zárta le, ennek értelmében a szovjetek visszavonták 

rakétáikat, az Egyesült Államok pedig ígéretet tett a kubai kommunista rendszer tiszteletben 

tartására.  

kulák (orosz ököl, кулак): a saját gazdaságában bérmunkást is foglalkoztató, viszonylag nagy 

földtulajdonnal rendelkező paraszt Oroszországban. A kollektivizálás idején megbélyegző 

kifejezésként használták. Sztálin ekkor hirdette meg a kulákságnak, mint osztálynak a 

likvidálását. A ~okat megfosztották a földjüktől. 

L 

Lengyel Egységes Munkáspárt (lengyel Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR): 

1948-90 között tevékenykedő lengyel kommunista párt, amely fennállása éveiben 

egypártrendszerben kormányozta az országot. A többpártrendszer felszámolása során jött 

létre, a Lengyel Szocialista Pártnak a kommunista Lengyel Munkáspártba való 

beolvasztásával. Első vezetője, Boleslaw Bierut sztálinista mintájú átalakításokat hajtott 

végre az országban. Halála után nem sokkal tüntetések kezdődtek az országban, és a párton 

belül a Władysław Gomulka vezette reformista irányvonal kerekedett felül. Gomulka korai 

népszerűsége az 1960-as évek végére jelentősen csökkent, 1970-ben újabb elégedetlenségi 

mozgalom kezdődött. Gomulka kénytelen volt átadni helyét Edward Giereknek, aki a 

gazdaság modernizációjával próbálkozott, és viszonylag jó kapcsolatokat ápolt egyes nyugati 

vezetőkkel is. Az északi hajógyárak munkásainak szerveződése, a Szolidaritás nyomására 

azonban Gierek is távozott tisztségéből, rövidesen pedig Wojciech Jaruzelski rendkívüli 

állapotot vezetett be az országban. Ez azonban nem tudta megakadályozni a rendszer 

felbomlását, kiváltképp a Szovjetunióban zajló változások fényében. 1989-90 során 

visszaállították a többpárti demokratikus rendszert, a ~-ot pedig feloszlatták. 

Lengyel Szocialista Párt (lengyel Polska Partia Socjalistyczna, PPS): 1892-ben alapított 

lengyel politikai párt, 1923-1940 között a Munkás és Szocialista Internacionálé tagja. 

Eleinte támogatja a Pilsudski-féle szanációs rendszert (Pilsudski korábban maga is a ~ tagja 

volt), később ellenzékbe kerül. A második világháború éveiben részt vesz az ellenállás 



megszervezésében. 1948-ban egyesült a Lengyel Munkáspárttal Lengyel Egységes 

Munkáspárt néven. 1987-ben alakult újjá. 

lengyel-szovjet háború (Советско-польская война): 1920 folyamán, leginkább a mai Kelet-

Lengyelország és Ukrajna területén zajlott háború Lengyelország és a vele szövetséges Ukrán 

Népköztársaság (UNK), illetve Szovjet-Oroszország között. A háború a Piłsudski vezette 

lengyel-ukrán csapatok támadásával indult, akik 1920. május 7-én el is foglalták Kijevet. A 

szovjet Vörös Hadsereg azonban Tuhacsevszkij és Bugyonnij tábornokok vezetésével 

ellentámadásba ment át, és rövidesen Varsót fenyegette. A varsói csatában azonban a szovjet 

előrenyomulás elakadt, és ismét a lengyelek nyertek területet. 1920 októberében a lengyelek 

fegyverszünetet kötöttek, az UNK csapatait pedig rövidesen szétverték. A háború 1921. 

március 18-án a rigai békeszerződéssel zárult. 

Lett Földműves Szövetség (lett Latvijas Zemnieku savienība): 1917-ben alapított lett 

politikai párt, az 1920-as években a legjelentősebb lett politikai alakulat volt az országban. 

1934-ben, miután a párt vezetője, Karlīs Ulmanis államcsínyt hajtott végre és autoritárius 

rendszert alakított ki, a többi párttal együtt a ~t is feloszlatták. 

Litván Nacionalista Szövetség (litv. Lietuvių tautininkų sąjunga): 1924-ben alapított 

nacionalista, szélsőjobboldali párt, amely az 1926-os katonai államcsínyt követően az 

egyedüli kormányzó párt volt az országban egészen 1940 nyaráig.  

LMP (Lehet más a politika): 2009-ben alakult magyar politikai párt, amely 

alapítónyilatkozata szerint a liberális, balközép és közösségelvű konzervatív politikai 

hagyományokból is építkező, de önmagában koherens, ökológiai és radikális demokrata 

politikai irányvonalat követ. A párt fő témái a környezetvédelem és fenntartható fejlődés 

mellett a jelenlegi politikai elit korrumpálódása, a baloldali-jobboldali felosztás 

értelmetlensége. 2010 óta parlamenti mandátummal bír. 2013-ban a párt tagságának a más 

baloldali szervezetekkel való összefogást szorgalmazó része kilépett és önálló pártot alapított 

Párbeszéd Magyarországért (PM) néven. 

Lokoty-önkormányzat (orosz Локотскoe самоуправление): rövidéletű kísérleti 

önkormányzat Oroszország területén, amelyet a németekkel kollaboráló oroszok hoztak létre 

Lokoty központtal, Broniszlav Kaminszkij vezetésével. 1942 júliusában jött létre, és 1943 

augusztusában, a szovjet hadsereg előrenyomulása okán szűnt meg. 



M 

Magyar Demokrata Fórum (MDF): 1987-2011 között működő magyar politikai párt. A 

rendszerváltás egyik legmeghatározóbb politikai szervezete. 1990-94 között vezető 

kormánypárt. Ideológiája eredetileg jobboldali, népi, nemzeti orientációval, a 2000-es 

években bal felé mozdult el. 1994-98 között a legnagyobb ellenzéki párt, a 2000-es években 

jelentősége egyre csökkent, 2011-ben feloszlatta magát. 

Magyar Dolgozók Pártja l. Kommunisták Magyarországi Pártja 

Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP): 1956-ban alapított magyar kommunista 

politikai párt, a Magyar Dolgozók Pártjának utódszervezete. 1956-88 között Kádár János állt 

a párt élén. Létrehozását az 1956-os forradalom indokolta, az összeomló MDP-t váltotta az 

állampárt szerepében, mint a szovjet orientációt követő kommunisták pártja. A forradalom 

leverését és megtorlását követően az 1960-as évektől egyfajta „puha diktatúrát” tartott fenn, 

viszonylagos kulturális és gazdasági szabadsággal. Az 1980-as évektől egyre erőteljesebbé 

vált az ellenzék szerveződése, a Szovjetunióban bekövetkező változásokat követően pedig a 

párt engedményekre kényszerült. Kádár Jánost 1988-ban leváltották, halálát követően 

helyreállították a többpártrendszert, rehabilitáltak az 1956-os forradalom részvevőit, és 

feloszlatták a pártot. Utódpártja a Magyar Szocialista Párt lett. A kommunista irányvonal 

mellett kitartó kisebbség ~ néven alapított új pártot Thürmer Gyula vezetésével (ma Magyar 

Munkáspárt). 

Magyar Szocialista Párt (MSZP): az MSZMP jogutódjaként jött létre 1989-ben, 

szociáldemokrata-szociálliberális elveket vall. A ~ ellenzékben kezdi az első szabad 

választások utáni politizálást, különösebb jelentőség nélkül. Az SZDSZ politikai fordulata azt 

eredményezte, hogy a korábbi ellenségkép (MSZP) helyét fokozatosan az MDF és az egész 

jobboldal kezdte elfoglalni, s elkezdődött az SZDSZ és a ~ egymáshoz közeledése. 1994-ben 

az ~ megnyerte a választásokat, és Horn Gyula az SZDSZ-szel alakított koalíciós kormányt. 

1998-ban elvesztették a választásokat a Fidesszel szemben, 2002-2010 között ismét hatalomra 

kerültek, azonban a Gyurcsány-kormányok (2004-2009) népszerűtlen politikája 2010-ben 

súlyos választási vereséghez vezettek. 2010 után mint legnagyobb baloldali ellenzéki párt 

maradt a parlamentben, támogatottsága azonban jelentősen visszaesett a korábbiakhoz képest. 

2011-ben Gyurcsány Ferenc és hívei kiléptek a pártból, és önálló  formációt alapítottak 

Demokratikus Koalíció (DK) néven. 



Magyar Tanácsköztársaság: rövid életű államalakulat Magyarországon 1919 márciusa és 

augusztusa között, amely kommunista rendszer bevezetésével próbálkozott. Tényleges 

vezetője a kommunista belügyi népbiztos, Kun Béla volt. A ~ Vörös Hadserege forradalmi 

háborúba keveredett a román és a frissen felállított csehszlovák csapatokkal, az ellenséges 

nyomás és a belső feszültségek (a szocialista reformokkal szembeni széleskörű ellenállás) 

következtében összeomlott. A ~ vezetősége 1919. augusztus 1-én lemondott és Bécsbe 

távozott. 

Magyarországi Szociáldemokrata Párt: 1890-ben alapított magyar politikai párt. A ~ tagjai 

részt vettek az 1918-as őszirózsás forradalomban és elősegítették a Magyar 

Tanácsköztársaság megalakulását, ezért annak bukása után illegalitásba került. Kihagyták az 

1920-as választásokat, reformista alapon szerveződtek újjá Peyer Károly vezetésével. 

Működésüket a Bethlen-Peyer paktum biztosította. A Horthy-rendszer idején végig 

ellenzékben volt. 1948-ban egyesült a Magyar Kommunista Párttal Magyar Dolgozók Pártja 

néven. 

Majdan (Euromajdan, ukr. майдан= tér): 1. a narancsos forradalom másik elnevezése, a 

tüntetések elsődleges helyszíne, a kijevi Függetlenség tér után; 2. az utóbbi években 

elsősorban a 2013-2014-es ukrajnai forradalmi eseményekhez kapcsolódó fogalom, l. 

Méltóság forradalma 

Mannerheim-vonal (линия Маннергейма): a szovjet-finn határon kiépített védelmi vonal. 

Nevét Carl Gustaf Emil von Mannerheim, finn marsallról kapta, aki a haditanács 

elnökeként 1931-39 között építette ki a ~at. 

Marica-hadművelet: a Balkán megszállásának német hadműveleti terve, amit a német 

hadsereg 1941. április 6. – június 1. között hajtott végre Jugoszlávia és Görögország 

lerohanásával. A hadjárat célja az volt, hogy a Szovjetunió elleni háború előtt biztosítsa a 

német hadsereg déli szárnyát, illetve a romániai kőolajmezőket. 

marxizmus l. kommunizmus, marxizmus-leninizmus 

marxizmus-leninizmus (марксизм-ленинизм): Marx tanainak (l. kommunizmus) Lenin 

által bővített, módosított változata, amely 1917-1991 között a Szovjetunió hivatalos 

ideológiája volt. Lenin legfontosabb újításai: „forradalmi élcsapat”, azaz a kommunista párt 

szerepének hangsúlyozása a kapitalizmus megdöntésében; a szegényparasztság, mint 



forradalmi osztály felfogása; elvetette Marx azon tételét, miszerint a világforradalomnak a 

kapitalizmus legfejlettebb területein kell elkezdődnie, és azt éppen a leggyengébb kapitalista 

országokban várta. 

MDF l. Magyar Demokrata Fórum 

Méltóság forradalma: A 2013-2014-es ukrajnai forradalmi események emlékezetpolitikai 

elnevezése. 2013 végén Kijevben tüntetések kezdődtek, miután Viktor Janukovics elnök nem 

írta alá az Európai Unióval való társulásról szóló szerződést. A tüntetések fokozatosan utcai 

harcokká alakultak át, a több mint 100 áldozatot követelő összecsapások eredményeképpen 

Janukovics elhagyta az országot, a hatalom pedig az addigi ellenzéki erők kezébe került. 

mensevikek (меньшевики): az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt mérsékelt 

csoportja, amely a párt 1903-as kongresszusán kisebbségben maradt a bolsevikokkal 

szemben. Programjukban mérsékelt reformokat, a polgári demokratikus rendszer 

megteremtését, alkotmányos köztársaság kikiáltását tűzték ki célul. Legjelentősebb vezetőjük 

Martov, Dan és Akszelrod volt. 

Mi Szlovákiánk Néppárt (Ľudová strana Naše Slovensko, ĽSNS): egy szélsőjobboldali párt 

Szlovákiában. A pártot Marian Kotleba alakította a társaival 2010-ben, mert elegük volt a 

Robert Fico vezette baloldali kormányból. A párt ellenzi a bevándorlást, a kivándorlást, az 

azonos neműek házasságát és az örökbe fogadásukat is, a kommunizmust, a magyarságot és a 

cigányságot is. Élteti Jozef Tisót. A párt indult a 2010-es szlovákiai parlamenti választáson, 

de nem jutott be, mivel nem tudott sok szavazatot kapni, 2012-ben az előre hozott választáson 

is indult, ismét nem jutott be a parlamentbe. 2013 novemberében Marian Kotlebát a 

Besztercebányai kerület ispánjává választották. A 2016-os választáson a pártnak sikerült 

bejutnia a parlamentbe, ahol 8,04%-kal 14 mandátumot szerzett. 

Mi Ukrajnánk (ukr. Наша Україна): 2005-ben alapított jobbközép, Európa-barát ukrán 

politikai párt, amely a Viktor Juscsenko elnök körüli választási szövetségből nőtte ki magát. 

Juscsenko elnöksége (2005-10) alatt a párt népszerűsége folyamatosan csökkent, meghatározó 

pártból kispárttá alakult át, majd 2012-ben kiesett a parlamentből.  

Molotov-Ribbentrop-paktum (пакт Молотова-Риббентропа): 1939. augusztus 23-án 

kötött német-szovjet megnemtámadási egyezmény. A ~ előzményeként a szovjetek nyugati 

hatalmakkal folytatott tárgyalásai kudarcba fulladtak, mivel az angolok és franciák nem 



tudtak kellő támogatást ígérni a szovjeteknek egy Németország elleni háború esetére, és azt 

sem tudták elérni, hogy a lengyelek és románok beleegyezzenek a szovjet csapatok 

átvonulásába. Így a szovjetek a németek felé kezdtek közeledni, augusztus 22-én Moszkvába 

érkezett Ribbentrop német külügyminiszter, és másnap, 1939. augusztus 23-án hajnalban 

pedig Molotov külügyi népbiztossal aláírták a megnemtámadási egyezményt a két ország 

között. Az egyezményhez csatoltak egy titkos záradékot is, melynek értelmében a két ország 

érdekszférákra osztotta fel Kelet-Európát. Eszerint abban az esetben, ha a balti államokban 

területi és politikai átrendeződés megy végbe, a két ország érdekszféráinak határa Litvánia 

északi határa, amennyiben pedig Lengyelország viszonylatában történnének változások a két 

fél határa nagyjából a Narew, San és Visztula folyók vonalát követi. Emellett a német 

kormány teljes érdektelenségét fejezte ki Besszarábiával kapcsolatban, a lengyel államiság 

további sorsa felől pedig a további fejlemények alapján később kívántak dönteni.  

moszkvai találkozó: 1. Az amerikai, brit és szovjet külügyminiszter találkozója 1943. 

október 19-30. között, amelyen megállapodtak a nagyhatalmak háború végéig tartó 

együttműködéséről, a Szovjetunió belépéséről a Japán elleni háborúba, nemzetközi 

békeszervezet alapításáról, a háborút követően az általános leszerelésről és a háborús bűnösök 

felelősségre vonásáról. 2. Churchill brit miniszterelnök és Sztálin szovjet vezető 1944. 

október 9-18. közötti találkozója, amelyen százalékosan felosztották a két nagyhatalom 

háború utáni kelet-közép-európai és balkáni befolyását. 

müncheni konferencia: 1938. szeptember 29-én Hitler német vezér és kancellár, Mussolini 

olasz, Chamberlain brit és Daladier francia miniszterelnökök részvételével tartott konferencia, 

amelyen a résztvevők megállapodtak a Csehszlovákiához tartozó német lakosságú Szudéta-

vidék Németországhoz csatolásáról. A konferencián német-angol megnemtámadási szerződést 

kötöttek, valamint Hitler újra elismerte a francia-német határokat. Ugyanakkor a 

nagyhatalmak felszólították Csehszlovákiát, hogy kezdjen tárgyalásokat Magyarországgal a 

Felvidék déli, magyarok által lakott részének Magyarországhoz csatolásáról (l. bécsi döntés). 

N 

Nagy Honvédő Háború (Великая Отечественная война): a második világháború 1941-45 

közötti szakaszának a Szovjetunió területén vívott harci cselekményeinek általános 

megnevezése a szovjet és az 1991 utáni hivatalos orosz historiográfiában. Kezdetét a németek 



és szövetségeseik 1941. június 22-i támadása (l. Barbarossa-terv), végét a német hadsereg 

szovjetek előtti kapitulációja (1945. május 9.) jelenti. 

Nagy Októberi Szocialista Forradalom (orosz Великая Октябрьская социалистическая 

революция): az 1917. október 25-én (az új naptár szerint november 7-én) végrehajtott 

bolsevik hatalomátvétel hivatalos megnevezése, évfordulója a kommunista ideológia egyik 

legjelentősebb ünnepe. 

Nagy Terror (Большо́й терро́р): az 1934/37-38 közötti időszak tisztogatásainak 

historiográfiai elnevezése, melynek során a sztálini megtorlóapparátus (l. Cseka, GULág) a 

legtöbbször koholt vádak alapján a párt, az államirányítás és a hadsereg felső- és 

középvezetőinek számos tagját koncepciós perek során halálra vagy kényszermunkára ítélte. 

A ~ áldozatául esett többek között Zinovjev, Kamenyev, Tuhacsevszkij, Buharin. 

narancsos forradalom: a 2004-es ukrajnai elnökválasztás körül kialakult tüntetések 

elnevezése, amelyek a választások második fordulójának megismétléséhez vezettek, melynek 

eredményeképpen Viktor Juscsenko győzelmet aratott Viktor Janukovics felett. 

Nemzeti Liberális Párt (román Partidul Naţional Liberal): 1875-ben alapított román 

politikai párt, amely a Brătianu-testvérekkel (Ionel, Vintilă és Dinu) az élén az 1910-20-as 

években a vezető politikai erő volt Romániában. Ionel Brătianu 1927-es halálát követően 

öccsei nem bizonyultak hozzá hasonlóan sikeres vezetőnek, így a ~ elvesztette hegemóniáját a 

román politikai életben. A kommunista hatalomátvételt követően feloszlatták, 1990-ben 

alakult újjá. 2004-2008 között kormánypárt volt. Románia jelenlegi elnöke, Klaus Johannis is 

a párt tagja. 

Nemzeti Parasztpárt (román Partidul National Tărănesc): 1926-ban az erdélyi Román 

Nemzeti Párt és a Parasztpárt egyesülésével létrehozott politikai párt, vezetője Iuliu Maniu 

volt. A párt konzervatív, korporativista és nacionalista nézeteket képviselt, 1928-33 között 

egy rövid megszakítással kormányon volt.  

Nemzeti Újjászületés Frontja (rom. Frontul Renaşterii Naţionale): 1938-ban alapított román 

nacionalista, antiszemita, korporativista politikai párt, amely II. Károly király diktatúrája 

idején az egyetlen legális politikai erő volt az országban. 1940 szeptemberében Ion Antonescu 

államcsínyt hajtott végre, II. Károly megbukott, a ~ pedig gyakorlatilag megszűnt. 



NEP (magyarországi párt) l. Egységes Párt 

NEP (Новая економическая политика, Novaja Ekonomicseszkaja Polityika = új 

gazdaságpolitika): 1921-ben, Lenin kezdeményezésére elindított gazdaságpolitika, amely a 

hadikommunizmust váltotta fel a Szovjetunióban. Ennek értelmében megszüntették a 

kötelező terménybeszolgáltatást, és helyette bevezették a terményadót, valamint eltörölték a 

jegyrendszert. A parasztok számára engedélyezték, hogy feleslegüket értékesítsék a piacon. A 

szovjet kormány engedélyezte a külföldi tőkebefektetéseket. A külkereskedelem, a nehézipar, 

a közlekedés és a nagy építkezések irányítása állami kézben maradt, míg a többi gazdasági 

ágazat magán- vagy szövetkezeti kézbe került. A ~ bevezetése tehát vegyes tulajdonú 

gazdaság létrejöttét eredményezte. A ~ hatására a korábbi parasztlázadások is megszűntek, és 

az új gazdaságpolitikának köszönhetően az 1920-as évek közepére sikerült talpra állítani a 

gazdaságot. Az 1920-as évek végéig tartott. 

népbiztos (народный комиссар): a bolsevik rendszer első évtizedeiben a tkp. miniszteri 

funkciókat ellátó államvezetők hivatalos megnevezése.   

Népbiztosok Tanácsa (orosz Совет народных комиссаров, Совнарком, Szovnarkom): az 

1917. októberi bolsevik hatalomátvétel után Lenin elnökletével létrehozott kormányzati 

szerv, amely a végrehajtó hatalmat gyakorolta. Vezetője 1924-es haláláig Lenin maradt, őt 

Alekszej Rikov (1924-30), Vjacseszlav Molotov (1930-41), majd Joszif Sztálin (1941-46) 

követte. 1946-ban a ~t a Minisztertanács váltotta. 

Népi Mozgalom Párt (Partidul Mișcarea Populară, PMP): román kereszténydemokrata 

konzervatív párt, amelyet Traian Băsescu javaslatára alapítottak meg 2013. július 23-án 

Romániában. A 2014-es romániai Európai Parlamenti választáson a párt 6,2 százalékot kapott, 

és 3 mandátumot nyert, ezzel bekerült az Európai Unió parlamentjébe. Elnöke Traian 

Băsescu. Ifjúsági tagozata a Népi Mozgalom Párt Ifjúsági közösség. 

Népi Radikális Párt (szerb Народна радикална странка): 1881-ben alapított szerb politikai 

párt, amely Nikola Pasics vezetésével a XIX. század végétől Szerbia, majd az 1920-as 

években a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság vezető politikai ereje volt. A Pasics-kormányzat 

liberális programja ellenére nyomásgyakorlással és az ellenzék korlátozásával biztosította 

hatalmon maradását. A január 6-i diktatúra idején a többi párttal együtt betiltják, tagjai nagy 

része később a királypárti Jugoszláv Nemzeti Párt tagja lesz. 



Néppárt – Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom (Ľudová strana – Hnutie za 

demokratické Slovensko): jobboldali politikai párt Szlovákiában. A párt 1991-ben alakult 

HZDS néven, 2000-től ĽS–HZDS a hivatalos megnevezése. Egyik alapítója és eddigi 

egyetlen elnöke Vladimír Mečiar. A HZDS először az 1992-es parlamenti választáson 

mérettette meg magát, akkor a szavazatok 37,26%-val megnyerte a választást és az akkori 

Csehszlovákia szlovák tagköztársaságában kormányt is alakított a Szlovák Nemzeti Párttal. 

A pártelnök autoriter viselkedése és más tényezők miatti belső ellentétek következtében több 

képviselő és miniszter is távozott a mozgalomból, minek következtében a kormánykoalíció 

elvesztette többségét a parlamentben. 1994-ben a második Mečiar-kormányt Jozef Moravčík 

koalíciós kormánya váltotta fel, mely 1994 őszére előrehozott választásat ígért. Az 1994 

szeptemberében tartott parlamenti választást újra a HZDS nyerte meg, ezúttal a szavazatok 

34,96%-val. A mozgalom ezúttal az SNS mellett a Szlovákiai Munkáspárttal alakított 

kormánykoalíciót. Az 1998-as választást újra a HZDS nyerte meg 27%-kal ám kormányt már 

nem tudott alakítani, így négy év után újra ellenzékbe szorult. A Vladimír Mečiar fémjelezte 

párt a következő, 2002-es választást is megnyerte 19,5%-os eredménnyel, ám kormányt újból 

Mikuláš Dzurinda tudott alakítani. Hónapokkal a választás előtt belső ellentétek miatt 

távozott a pártból a HZDS második legnépszerűbb politikusa, a korábbi házelnök Ivan 

Gašparovič, aki Demokráciáért Mozgalom néven új pártot is alakított. Ez a pártszakadás és az 

újabb kényszerű ellenzéki szerepvállalás további turbulenciákat okozott a pártban, és a 2002 

és 2006 közötti kormányzati időszakban több ismert személyiség is távozott a párt soraiból. A 

Mikuláš Dzurinda vezette kormány népszerűségének zuhanásából a HZDS nem tudott 

profitálni, ellentétben a Robert Fico vezette Smerrel és Ján Slota Szlovák Nemzeti Pártjával 

(SNS). A 2006-os választáson a HZDS a négy évvel korábbinál rosszabb eredményt ért el: a 

leadott voksok 8,79%-ot megszerezve a Magyar Koalíció Pártja mögött az ötödik helyre 

szorult, 15 képviselővel. Bár a győztes Smer baloldali párt és Mečiar és Fico, illetve Meciar 

és Slota viszonya nem volt felhőtlen, Fico 2006. július 4-én mégis a HZDS-szel és az SNS-

szel alakított kormányt. A két kisebb koalíciós partner a 16 kormányposztból összesen csak 

ötöt kapott. A ciklust kitöltötték, bár Meciar nem kapott szerepet a kormányban. A 2010-es 

szlovákiai parlamenti választáson a párt 4,32%-ot ért el, így 20 év parlamenti jelenlét után 

kiesett a törvényhozásból. 

neuilly-i békeszerződés: az antanthatalmak és Bulgária közötti békeszerződés, melyet 1919. 

november 27-én írtak alá. A ~ értelmében Bulgária területeket vesztett a Szerb-Horvát-



Szlovén Királyság és Görögország javára, elvesztette égei-tengeri kijáratát, jóvátételt kellett 

fizetnie és hadseregét 20 ezer főben korlátozták.  

NKGB l. Cseka 

NKVD l. Cseka 

Nur Otan Demokrata Néppárt: 2006-ban alapított kazah politikai párt, amely Nurszultan 

Nazarbajev elnök híveit hivatott egybefogni. Gyűjtőpárt, konkrét ideológiai elköteleződés 

nélkül. 

Nyilaskeresztes Párt: 1939-ben Szálasi Ferenc által alapított magyar politikai párt, amely a 

hungarizmus ideológiáját követte. Elődpártjait, a Nemzeti Akarat Pártját (1935-37), a 

Magyar Nemzeti Szocialista Pártot (1937-38) és Nemzetiszocialista Magyar Párt – 

Hungarista Mozgalmat (1938-39) a Horthy-rendszer kormányai betiltották. A párt 1942-ben 

felvette a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom nevet. 1944. október 15-én Szálasi 

német segítséggel megbuktatta a kormányt, hogy megakadályozza a háborús kiugrást, ettől 

kezdve a háború végéig a ~ volt az egyetlen legális párt az általuk ellenőrzött területen. 

O 

oktobristák: az orosz alkotmányos monarchisták pártja, az 1917-es februári forradalmat 

követően bekerültek a kormányba. Legjelentősebb vezetőjük Gucskov volt.  

Orosz Felszabadító Hadsereg (orosz Русская освободительная армия): 1944-ben 

létrehozott orosz hadsereg, amely hivatalosan az Andrej Vlaszov volt szovjet tábornok által 

vezetett Oroszország Népeinek Felszabadító Bizottsága (orosz Комитет освобождения 

народов России) fennhatósága alá tartozott, gyakorlatilag viszont a Wehrmachtnak volt 

alárendelve. Részt vett a szovjetek elleni hadműveletekben, a háború végén tagjainak nagy 

része a nyugati szövetségeseknek adta meg magát, akik kiadták őket a Szovjetuniónak. A 

szovjet hatalom az ~ tagjait deportálta, vezetőiket kivégezte. 

Orosz Föderáció Kommunista Pártja (orosz Коммунистическая Партия Российской 

Федерации; КПРФ): 1993-ban alapított orosz politikai párt, amely kommunista, nemzeti 

kommunista nézeteket képvisel. Vezetője Gennagyij Zjuganov, aki az 1996-os 

elnökválasztásokon a második fordulóban maradt alul Borisz Jelcinnel szemben. Az ~ 1995-



ben és 1999-ben a legtöbb mandátumot szerezte a parlamenti választásokon, a 2000-es 

évektől stabilan az ország második legnagyobb pártja, hagyományosan jó viszonyt ápol a 

kormányzattal.  

Oroszország Liberális Demokrata Pártja (orosz Либерально-Демократическая Партия 

России): 1991-ben alapított orosz politikai párt. Alapító-vezetője Vlagyimir Zsirinovszkij. 

Ultranacionalista párt, amely az Orosz Birodalom helyreállítására törekszik. 2012-től LDPR 

Politikai Párt a neve (Политическая партия ЛДПР). Parlamenti jelenléte folyamatos. 

Oroszországi Demokratikus Tanács (Всероссийское демократи́ческое совещание): 1917 

szeptemberében a Kerenszkij-kormány által létrehozott többpárti testület, melynek célja a 

demokratikus átmenet biztosítása volt, de tevékenységét csak rövid ideig tudta kifejteni. 

OUN l. Ukrán Nacionalisták Szövetsége 

Ö 

Összorosz Alkotmányozó Gyűlés (Всероссийское учредительное собрание): 

Demokratikusan választott gyűlés, amelyet 1918. január 18-án tartottak Petrográdban, és 

amelyet a bolsevikok feloszlattak az első ülést követően, miután megtagadta a szovjethatalom 

elismerését. A legjelentősebb frakcióval az eszerek rendelkeztek, őket a bolsevikok követték, 

a kadétok és a mensevikek csak kevés képviselőt tudtak a ~-be delegálni. 

Össz-szövetségi Kommunista (bolsevik) Párt (orosz Всесоюзная коммунистическая 

партия (большевиков), ВКП(б), 1918-1925 között Oroszországi Kommunista (bolsevik) 

Párt): 1912-ben az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt bolsevik frakciója által 

alapított politikai párt, amely 1917-1991 között Oroszország, illetve a Szovjetunió 

egyeduralkodó pártja volt. Az ~ 1917 nyarán próbálkozott először Lenin vezetésével a 

hatalom megragadásával, ekkor azonban rövid időre vereséget szenvedtek az Ideiglenes 

Kormánytól. Végül 1917 októberében megdöntötték az Ideiglenes Kormányt, majd többéves 

polgárháborúban vereséget mértek a fehér mozgalomra és más politikai ellenfeleikre, 

beleértve az orosz uralom alatt élő nemzetiségi mozgalmakat. A volt Orosz Birodalom nagy 

részét 1922 decemberében egy új, Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége nevet viselő 

államalakulatba tömörítették. Lenin 1924-es halála után Sztálin került a párt élére, aki az 

1920-as évek végétől totális diktatúrát vezetett be, az 1930-as években pedig óriási mértékű 

tisztogatást hajtott végre a párton belül, hogy leszámoljon vélt vagy valós politikai 



ellenfeleivel. 1952-ben a párt felvette a Szovjetunió Kommunista Pártja (Коммунистическая 

партия Советского Союза, КПСС) nevet. Sztálin halála után a rövid belharcot követően 

Nyikita Hruscsov került a párt élére (1953-64), aki 1956-ban elítélte a sztálini túlkapásokat 

és a személyi kultuszt, valamint gazdasági reformokba is kezdett. Reformjainak kudarca, 

valamint a párton belüli támogatottságának csökkenését követően 1964-ben eltávolították a ~ 

éléről, helyére Leonyid Brezsnyev került, akit a pártfunkcionáriusi karrierjüket a sztálini 

tisztogatásokat követően kezdő vezetők egy csoportja támogatott. Brezsnyev uralma idején a 

párt vezetése elöregedett, a gazdaság terén szükségessé vált reformok elmaradtak, vagy 

kudarcba fulladtak, így egyfajta „pangás” időszaka vette kezdetét, mely együtt járt a politikai 

repressziók viszonylagos fokozódásával. Brezsnyev halála után rövid ideig Jurij Andropov 

(1982-84), majd Konsztantyin Csernyenko (1984-85) következett a párt élén egy rövid 

időre, míg 1985-ben a fiatalabb, reformer vonalat képviselő Mihail Gorbacsov lett a főtitkár. 

A Gorbacsov által meghirdetett glasznoszty (nyíltság, tkp. politikai liberalizáció) és 

peresztrojka (átépítés, a gazdasági reformok) nemhogy nem mentették meg a szovjet 

rendszert, de felgyorsították annak összeomlását. 1989-91 között előbb a közép-európai 

szatellitállamokban, majd a Szovjetunió tagállamaiban történt meg a demokratikus fordulat, 

mely végül a Szovjetunió széthullását is eredményezte. 1991 augusztusában keményvonalas 

kommunisták egy csoportja államcsínnyel próbálkozott megmenteni a rendszert és az államot, 

a puccs bukását követően azonban a ~-t betiltották. 

P 

peresztrojka (перестройка): Gorbacsov szovjet pártfőtitkár gazdasági reformprogramja, 

amely a tervutasításos gazdasági rendszer fokozatos felszámolását célozta. 

permanens forradalom elmélete (теория перманентной революции): Marxista elmélet, 

amely szerint állandó forradalomra van szükség, hogy a proletárdiktatúra államapparátusa 

ne válhasson új elnyomó osztállyá. A ~ így tkp. a forradalom utáni állami bürokrácia elleni 

harcot jelenti. Sztálin „szocializmus egy országban” elmélete során mint baloldali túlzást 

elvetették, és trockista tételként bélyegezték meg. 

PiS l. Jog és Igazságosság Pártja 

PO l. Polgári Platform  



Polgári Platform (lengyel Platforma Obywatelska): 2001-ben alapított lengyel jobbközép 

politikai gyüjtőpárt. Donald Tusk vezetésével megnyerte a 2007-es és 2011-es választásokat 

is, 2015-ben azonban veszített fő riválisával, a Jog és Igazságosság Pártjával (PiS) szemben. 

Gazdasági kérdésekben liberálisabb, és erősebben támogatja az európai integrációt, mint a 

PiS. 

Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (bol.Граждани за европейско развитие на 

България, ГЕРБ): 2006-ban alapított bolgár jobbközép, konzervatív párt, alapítója és vezetője 

Bojko Boriszov. A ~ megnyerte a 2009-es, 2013-as és 2014-es választásokat, Boriszov pedig 

2009-13 között, majd 2014-től a miniszterelnöki tisztséget is betölthette.  

Politbüro (teljes nevén a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának Politikai 

Irodája, Политбюро, Политическое бюро Центрального комитета Коммунистической 

партии Советского Союза): A Központi Bizottság ülései között a kommunista párt vezető 

szerve. Tagjainak száma 8 és 25 között mozgott.  

potsdami konferencia (Потсдамская конференция): Truman amerikai elnök, Churchill, 

majd az őt váltó Attlee brit miniszterelnök és Sztálin szovjet vezető 1945. július 17. – 

augusztus 2. között tartott találkozója, amelyen megállapodtak Németország háború utáni 

újjárendezéséről (négy megszállási övezet: amerikai, angol, francia, szovjet; négy részre 

osztották Berlint is), a kelet-közép-európai németek kitelepítéséről, Németország teljes 

leszereléséről, a nemzetiszocialista mozgalmak betiltásáról, a háborús bűnösök felelősségre 

vonásáról és a jóvátétel kérdéseiről. 

proletárdiktatúra, a proletariátus diktatúrája (диктатура пролетариата): A marxista 

elmélet egyik alapfogalma. A burzsoázia uralmát megdöntő forradalmat követően, az állam- 

és osztálynélküli társadalom felé való átmenet során a hatalmat a proletariátusnak kell 

megragadnia.  

prométheizmus (lengyel Prometeizm): Josef Piłsudski lengyel vezető nevéhez köthető 

külpolitikai elképzelés, mely szerint Lengyelország történelmi küldetése a lengyel területektől 

keletre élő, orosz uralom alatt álló népek felszabadítása. 1926-ban Párizsban Prometeusz 

(Prométheusz) néven a különböző, szovjet uralom alatt álló népek képviselőiből álló 

szervezetet is létrehoztak a ~ népszerűsítésére. A ~ a lengyel külpolitikai gondolkodás 

jagellonista vonalához köthető, amely hagyományosan Kelet-Európa felé orientálódik és 



Oroszországot tekinti riválisának. Piłsudski a ~ alapján állva egy lengyel vezetésű föderáció 

(lengyel Międzymorze = Tengerköz) létrehozását javasolta. Ez szemben állt a többek között a 

Dmowski-féle nemzeti demokraták (l. endecja) nézeteivel.  

R 

Régiók Pártja (ukr. Партія регіонів): 1997-ben alapított ukrán politikai párt, amely az 

oroszbarát kormányzatok körüli gyüjtőpártként funkconált. Leginkább Viktor Janukovics volt 

elnök személyéhez volt köthető, aki 2010-2014 között irányította az országot. A 2013-14-es 

forradalmi eseményeket és Janukovics bukását követően elvesztette jelentőségét, tagjainak és 

híveinek egy része Ellenzéki Blokk néven szervezett új pártot. 

rigai békeszerződés: a lengyel-szovjet háborút lezáró békeszerződés, melyet 1921. március 

18-án kötöttek. A ~ értelmében a lengyel-orosz határ a Polock-Minszk-Kamenyec-Podolszk 

vonaltól nyugatra húzódott (Galíciában az 1914-es zbrucsi osztrák/magyar-orosz határt 

megtartva), összességében mintegy 200 km-el keletre a Curzon-vonaltól, azaz az etnikai 

határtól. Lengyelország elismerte az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaságot, ezzel 

lemondott az Ukrán Népköztársasággal való szövetségről. 

S 

SALT-szerződések (ang. Strategic Arms Limitation Talks = stratégiai fegyverzetkorlátozási 

tárgyalások): a közép- és nagy hatótávolságú, nukleáris robbanófejekkel ellátott ballisztikus 

rakéták maximálásáról szóló amerikai-szovjet tárgyalások. A SALT-I-et 1972-ben, a SALT-

II-t 1979-ben írták alá. 

Smer l. Irány – Szociáldemokrácia 

START-szerződések: Szovjetunió, ill. Oroszország és az Egyesült Államok egyezményei a 

stratégiai nukleáris fegyverek számának csökkentéséről. Az 1991 júliusában aláírt START-I a 

hadászati atomtöltetek és hordozórakéták számát az eredeti mennyiség kétharmadára 

csökkentette, az 1993 januárjában kötött START-II pedig a START-I-ben rögzített mennyiség 

felét engedélyezte a felének. 

SZ 



Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ): 1987-ben Szabad Kezdeményezések 

Hálózataként alapított magyar politikai mozgalom, amely 1989-ben vette fel a ~ nevet és 

alakult politikai párttá. Liberális nézeteket képviselt. 1994-98, majd 2002-2008 között a 

Magyar Szocialista Párttal koalícióban kormányozta az országot. 2010-ben kiesett a 

parlamentből, majd 2014-ben feloszlott. Fontosabb vezetői Pető Iván, Kuncze Gábor és Fodor 

Gábor voltak. 

szanációs rendszer: autoritárius politikai rendszer Lengyelországban 1926-39 között, amely 

a társadalom erkölcsi „meggyógyításának” (lengyel sanacja) Josef Pilsudski által 

meghirdetett programjáról kapta a nevét. A ~ 1926 májusában a Pilsudski vezette katonai 

államcsínnyel vette kezdetét, üldözte az ellenzéket, kiváltképp az endecját és a 

kommunistákat, korlátozta a sajtószabadságot, viszont stabilizálta a gazdaságot és megállította 

az inflációt. Nemzetiségi politikájában az állami asszimilációt, azaz a lengyel állam iránti 

lojalitást hirdette szemben az endecja etnikai asszimilációs politikájával. 

személyi kultusz (культ личности): elsőként Hruscsov, az SZKP főtitkára által a párt XX. 

kongresszusán (1956) használt kifejezés, amely a sztálini diktatúra terrorját Sztálin 

tekintélyelvű vezetési módszereivel indokolta. A II. világháború után szovjet példára a 

szocialista államokban is kialakult az adott ország első számú kommunista vezetője körül. 

Szentpétervár (Санкт-Петербург): város a Néva torkolatánál. 1703-ban alapította Nagy 

Péter cár, mintegy európai ambícióinak szimbólumaként. 1712-1918 között rövid 

megszakításokkal az Orosz Birodalom fővárosa volt. Az első világháború idején németes 

hangzású nevét Petrográdra (Петроград) változtatták, majd 1924-ben, Lenin halálakor a 

Leningrád (Ленинград) nevet vette fel. 1991-től ismét ~. 

Szerb Szocialista Párt (szerb Социјалистичка партија Србије, СПС): 1990-ben a 

kommunista párt utódszervezeteként alapított szerb szociáldemokrata politikai párt, amely az 

1990-es években a délszláv háború idején Szerbia domináns pártja volt. A háborús vereséget 

követően a 2000-es választásokon a párt vereséget szenvedett, elnökét, Szlobodan 

Milosevicset pedig háborús bűnökkel vádolva kiadták a hágai nemzetközi bíróságnak. 2008 

után az Egységes Szerbiával szövetségben került vissza a kormányba.  

SZKP l. Össz-szövetségi Kommunista (bolsevik) Párt 



Szlovák Állam (Slovenský štát): az első független szlovák államalakulat 1939-1945 között, 

elnöke Josef Tiso, miniszterelnöke Vojtech Tuka volt. 1939 márciusában, a cseh területek 

német megszállását követően kiáltották ki függetlenségét, a második világháború végeztével, 

Csehszlovákia helyreállításával szűnt meg. 1939. július 21-étől Szlovák Köztársaságnak 

(Slovenská republika) hívták. A ~ autoritárius, konzervatív, fasiszta jellegű rendszer volt, 

amelyben a német és magyar kisebbség pártját leszámítva a kormányzó Hlinka Szlovák 

Néppártja volt az egyetlen legális politikai erő. Németország szövetségeseként vett részt a 

második világháborúban, csatlakozott a Háromhatalmi Egyezményhez és az Antikomintern 

Paktumhoz is. 

Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió – Demokrata Párt (Slovenská demokratická a 

kresťanská únia – Demokratická strana, SDKÚ-DS): szlovák jobboldali politikai párt. 1998–

2006 között Szlovákia vezető pártja, elnöke, Mikuláš Dzurinda pedig Szlovákia 

miniszterelnöke volt. Az előrehozott 2006-os parlamenti választásokon a második helyre és 

egyúttal ellenzékbe is szorult. Az utóbbi évek szlovák reformfolyamatainak elindítója. A párt 

neve korábban egyszerűen Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió volt, de 2006. január 

17-én egyesült a Demokrata Párttal. Együtt kormányzott a Magyar Koalíció Pártjával, illetve 

a Kereszténydemokrata Mozgalommal. Ez utóbbi azonban 2006. február 7-én kilépett a 

kormánykoalícióból, mely az előrehozott választásokhoz vezetett. A 2006. június 17-én tartott 

választásokon az SDKÚ 18,4%-ot kapott, ami 31 mandátumot jelentett a 150 fős 

parlamentben és a második helyet a Robert Fico vezette Smer mögött. Az SDKÚ jelenleg a 

legnagyobb kormánypárt a Szlovák Nemzetgyűlésben, miután a 2010. június 12-én tartott 

választásokon az SDKÚ 15,42%-ot kapott, és 28 helyet szerzett meg. Koalíciós kormányt 

alakítottak a Kereszténydemokrata Mozgalom, a Szabadság és Szolidaritás és a Most-Híd 

részvételével. Elnöke: Pavol Frešo. A 2016-os választások alkalmával nem érte el a küszöböt, 

így nem jutott be a parlamentbe. 

Szlovák Nemzeti Párt (Slovenská národná strana, SNS): egy szélsőjobboldali, szélsőségesen 

nacionalista,soviniszta, magyarellenes ideológiájú párt Szlovákiában. 1990-ben alakult újjá, 

az 1871 és 1938 közt létezett Szlovák Nemzeti Párt ideológiai örökösének beállítva magát, 

és kezdettől az akkor még nem létező Szlovákia függetlensége mellett szállt síkra. 

Emblematikus személyisége a párt egykori elnöke, Ján Slota, aki többek közt a magyarok, és 

részben a cigányok elleni kirohanásairól ismert. A 2006-os szlovákiai képviselőválasztáson a 

párt 11,7%-ot kapott és 20 mandátumot szerzett a 150 fős parlamentben, jelentős előretörést 



elérve 2002-es eredményéhez képest. A választáson győztes baloldali Smer párt elnöke, 

Robert Fico június 20-án bejelentette, hogy a ~-tal és Vladimír Mečiar Néppárt – Mozgalom 

egy Demokratikus Szlovákiáért nevű tömörülésével kezd koalíciós tárgyalásokat. Az SNS-sel 

való együttműködést azonban a Smeren kívül valamennyi parlamentbe jutott párt kizárta, 

beleértve kezdetben magát Meciart is, aki az SNS miatti nemzetközi konfliktusokat követően 

ismét keményen bírálta az SNS-t. Az SNS küldöttgyűlése 2012. október 6-án Andrej Danko-t 

választotta a párt új elnökévé, de Slota megkapta a párt „tiszteletbeli elnöki“, jelképes 

pozíciót. A 2016-os választáson a párt a szavazatok 8,64%-át szerezte meg, így visszajutott a 

parlamentbe. 

Szlovák Nemzeti Párt (szlovák Slovenská národná strana, SNS): 1871-ben alapított szlovák 

politikai párt, 1918-ban a Szlovák Nemzeti Tanács egyik kezdeményezője volt, a Csehszlovák 

Köztársaság időszakában folyamatosan veszített népszerűségéből, majd 1938. december 15-

én egyesült Hlinka Szlovák Néppártjával. 

Szlovén Néppárt (szlovén Slovenska ljudska stranka, SLS): 1892-ben alapított szlovén 

politikai párt, amely a XX. század első felében a legjelentősebb szlovén politikai párt volt 

(1892-1905 között Katolikus Nemzeti Párt, 1909-20 között Pánszlovén Néppárt volt a neve). 

Az 1920-as évek végétől az együttműködést kereste a belgrádi kormánnyal. Anton Korošec, a 

párt vezetőjének 1940-es halála után a ~ elvesztette jelentőségét. 

Szociáldemokrata Párt (Partidul Social Democrat, PSD): Románia egyik legnagyobb pártja, 

jelenleg ellenzékben politizál. 1992. április 7-én a Ion Iliescu vezette keményvonalas csoport 

kivált a Nemzeti Megmentési Frontból (Frontul Salvării Naționale, FSN), szakítva a Petre 

Roman vezette másik szárnnyal, és megalapította a Demokratikus Nemzeti Megmentési 

Frontot (Frontul Democrat al Salvării Naționale, FDSN), amelyből később a mai ~ született. 

Az FDSN megnyerte az 1992-es romániai választásokat és 1996-ig kormányzott. 1993. július 

10-én felvette a Szociáldemokrácia Romániai Pártja (Partidul Democrației Sociale din 

România, PDSR) nevet, amikor egyesült három másik párttal. 1994 és 1996 között a PDSR 

három szélsőséges párttal kormányzott együtt. Bár az 1996-os választásokat elvesztették a 

2000-es évben a  Románia Szociáldemokrata Pólusa koalícióban újra hatalomra kerültek. 

2001. január 16-án a PSDR egyesült a PDSR-rel és az egyesült párt felvette a mai is használt 

~ nevet. A 2004-es évektől a legnagyobb ellenzéki pártnak számít Romániában. A 2010-ben 

Victor Ponta lett a ~ elnöke. 



szocialista realizmus v. szocreál (социалистический реализм): a marxizmus-

leninizmus világnézetén alapuló alkotómódszer, tehát nem stílus vagy adott formarendszer. 

Az első világháborút követően meghonosított és politikai ideológiával is telített „hivatalos” 

művészeti irányzat a Szovjetunióban. Kibontakozásának mértéke és hatása az egyes 

művészeti ágak közt eltérő. Képviselői a valóság mélyebb összefüggéseit akarták megragadni 

konkrét képekben. Ennek legfőbb eszköze a típus volt, mert Friedrich Engels  filozófiája 

szerint a típusban egyesül a konkrét és a szükségszerű. Országonként más és más 

megnyilvánulásai ismertek. A Szovjetunióban a festészetben első megnyilvánulásai 

Joganszon, Rjazsszkij és Grekov művei voltak, Olaszországban a „neorealistának” nevezett 

festészet képviselői (Guttuso, Mucchi, Zigaina) tartoznak ide. 

szovhoz: a mezőgazdaság kollektivizálása során megalakult állami gazdaság a 

Szovjetunióban. 

szovjet (orosz совет = tanács): az 1917-es forradalom során a munkások, a katonák és 

parasztok helyi hatalmat gyakorló önkormányzati szervei (l. még kettős hatalom) 

Szovjetek Összoroszországi Kongresszusa (Всероссийский Съезд Советов): 1917-36 

között a Szovjetunió fő törvényhozó szerve. 

szovjet-finn háború (советско-финская война): a Szovjetunió és Finnország közötti 

katonai konfliktus 1939 decembere és 1940 márciusa között, amely azután robbant ki, hogy a 

finn kormány elutasította egyes Szentpétervár védelme szempontjából fontos, illetve más, 

nikkelben gazdag területek cseréjét bizonyos szovjet határmenti területekre. A szovjet 

hadsereg óriási számbeli és technikai fölénye ellenére sem tudott döntő csapást mérni a 

finnekre, így Finnország elkerülte a balti államok sorsát, amelyeket a Szovjetunió szocialista 

köztársaságok formájában bekebelezett. Az 1940-es moszkvai békében a finneknek le kellett 

mondaniuk Karélia egyes területeiről. 1941 nyarán, a német-szovjet háború kezdetén a finnek 

a németek oldalára álltak és visszavették az elvesztett területeket. A finnek ezt a háborút az 

1939-40-es háború közvetlen folytatásának tartották, és Folytatólagos Háborúnak nevezték. 

Szovjetunió Kommunista Pártja l. Össz-szövetségi Kommunista (bolsevik) Párt 

Szövetségi Biztonsági Szolgálat (Федеральная служба безопасности, ФСБ): az orosz 

titkosszolgálat neve annak 1995-ös átszervezése után, feladatai közé tartozik a belső és külső 

kémelhárítás és hírszerzés, a terrorizmus elleni küzdelem stb. 



Sztálingrád (Сталинград): a Volga-mentén fekvő város, eredeti nevén Caricin (Царицын). 

1925-ben nevét Sztálingrádra változtatták. A szovjet rendszer alatt a nehézipar egyik 

központjává vált, itt gyártották például a szovjet harckocsikat. A Szovjetunió lerohanásakor a 

német hadsereg Dél Hadseregcsoportjának stratégiai célja a város elfoglalása volt, de a 

németek az 1942. szeptember-1943. január közötti harcokban a kezdeti sikerek után 

katasztrofális vereséget szenvedtek. A hruscsovi desztalinizáció idején, 1961-ben a város 

nevét Volgográdra (Волгоград) változtatták, ezt a nevet viseli ma is. 

sztálinizmus (сталинизм): a kommunizmus egyik, Sztálin által kidolgozott és gyakorolt 

irányzata, amely 1929-1953 között a nemzetközi kommunista mozgalom (l. Komintern) 

vezető irányzata volt. Hivatalosan a marxizmus-leninizmus folytatásának tartotta magát, 

hívei nem használták a ~ megnevezést. Ideológiailag Sztálin politikai érdekeinek megfelelően 

gyakran változott, legfőbb állandó motívuma a „szocializmus egy országban” elmélete volt, 

amely szerint a szocialista rendszert egy különálló országban is fel lehet építeni. Ennek 

gyakorlati következménye volt az erőteljes iparosítás és az annak fedezetét biztosítani hivatott 

kollektivizálás meghirdetése, a szakítás a NEP-pel, illetve a Trockij körül csoportosuló 

ellenzék pártból való kizárása (l. trockizmus). Sztálin kíméletlenül számolt le vélt vagy valós 

ellenfeleivel a titkosrendőrség segítségével (l. Cseka, Gulag).  

szuprematizmus (супрематизм): a XX. század elején Kazimir Malevics orosz festő által 

kifejlesztett stílusirányzat. Tiszta mértani - absztrakt - formákra szorítkozik, ezekkel kíván 

elérni minden hatást. 

T 

Tájfun-hadművelet (Операция Тайфун): a Moszkva ellen irányuló német támadás 

fedőneve, amely 1941. szeptember 30-án vette kezdetét és 1942. április 20-án ért véget, a 

szovjetek győzelmével. Ez volt a Vörös Hadsereg első komoly eredménye a keleti fronton, 

amely utat nyitott a „fordulat” felé. Ennek eredményeképp három év múlva már szovjet 

csapatok álltak Berlin előtt. 

teheráni konferencia (Тегеранская конференция) Roosevelt amerikai elnök, Churchill brit 

miniszterelnök és Sztálin szovjet vezető találkozója 1943. november 28 – december 1. között, 

amelyen a szövetségesek megállapodtak, hogy a németek elleni második frontot a Balkán 

helyett Észak-Franciaországban nyitják meg, továbbá hogy a háború után Lengyelország 



keleti határa a Curzon-vonal lesz. Kárpótlásul az elveszített területekért a lengyelek 

megkapják az Odera-Neisse-vonaltól keletre eső német területeket, Sziléziát is beleértve. 

történelmi materializmus (исторический материализм): a dialektikus materializmust az 

emberi történelem folyamataira átültető marxi elmélet, mely szerint a történelem egymással 

antagonisztikusan szembenálló társadalmi osztályok harcából áll. A történelem fő hajtóereje a 

termelőeszközök fejlődése. Marx szerint a korabeli, 19. századi állapotok egyben a történelmi 

osztályharcok utolsó fázisát, a kapitalista burzsoázia (polgárság) és a proletariátus 

szembenállását jelentik, melynek végén szükségszerűen be kell következzen a proletariátus 

győzelme és az osztálynélküli társadalom – a kommunizmus – megteremtése.  

trianoni békeszerződés: az antanthatalmak és Magyarország közötti békeszerződés, amelyet 

1920. június 4-én írtak alá. A ~ értelmében Magyarország elveszítette területe kétharmadát, a 

Felvidék és Kárpátalja Csehszlovákiához, Erdély és Székelyföld, illetve a Partium egyes 

részei Romániához, a Vajdaság és a Banat egy része, valamint Horvátország a Szerb-Horvát-

Szlovén Királysághoz, az Őrvidék (Burgenland) pedig Ausztriához került. A magyar 

hadsereget létszámát 35 ezer főben maximalizálták, nem tarthatott nehézfegyverzetet, emellett 

Magyarországnak jóvátételt kellett fizetnie. 

trockizmus (троцкизм): Lev Trockij nevéhez köthető kommunista irányzat, amely a 

sztálinizmust elhajlásnak tekintette az eredeti marxista-leninista tanokhoz képest. Tagadta a 

„szocializmus egy országban” elméletét, illetve a parasztság forradalmi osztályként való  

U 

Ukrán Nacionalisták Szövetsége (ukrán Організація Українських Націоналістів): 1929-

ben Bécsben alapított ukrán nacionalista szervezet, vezetője Jevhen Konovalec, egyik fő 

ideológusa Dmitro Doncov volt. Az  ~ elsősorban Nyugat-Ukrajna lengyel uralom alatt álló 

területein volt aktív, erőszakos akciókat hajtottak végre a kormányzati szervek és a velük 

együttműködő ukránok ellen. Miután Konovalecet az NKVD 1938-ban meggyilkolta, a 

szerevezet rövidesen két frakcióra szakadt Andrij Melnyik, illetve Sztepan Bandera 

vezetésével. A Bandera vezette csoport 1941 nyarán megpróbálkozott a német megszállás 

alatt álló területeken az ukrán állam kikiáltásával, de a német hatóságok internálták a 

szervezet vezetőit. Az ~ tagjai közül a második világháború idején sokan a németek mellé 

álltak, mások az Ukrán Felkelő Hadsereg soraiba szegődtek, amely 1943-tól harcot folytatott 



a németek ellen éppúgy, mint a szovjet partizánok és a Vörös Hadsereg ellen. Az Ukrán 

Felkelő Hadsereg az 1950-es évek közepéig folytatta az ellenállást.  

Ukrán Népköztársaság  (ukrán Українська Народна Республіка): az 1917-es év végén, a 

bolsevikok petrográdi hatalomrakerülése után megalakult ukrán államalakulat, amely 1918 

januárjában kikiáltotta függetlenségét. 1919 januárjában egyesült a Galíciában kikiáltott 

Nyugat-ukrán Népköztársasággal. Az ~ harcban állt a fehérgárdistákkal és a bolsevikokkal 

egyaránt. 1920-ban lengyel segítséggel próbálta kivívni függetlenségét a szovjetekkel 

szemben, sikertelenül. A rigai békeszerződésben a lengyelek elismerték a szovjetek által 

létrehozott Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaságot, az ~ ellenállását pedig rövidesen 

felszámolták. 

Ustaša: 1930-ban Horvát Jogpárt Ante Pavelić vezette radikális, szerbellenes szárnyából 

alakított ultranacionalista mozgalom és terrorszervezet, amely az 1930-as években a független 

Horvátország létrehozásáért küzdött. Együttműködött a VMRO-val, élvezte az olasz, illetve 

részben a bolgár és magyar kormány támogatását. Részt vett Sándor király 1934-es 

meggyilkolásában. 1941 áprilisában, Jugoszlávia német megszállásakor az ~ tagjai 

kikiáltották a Független Horvát Államot, amely a tengelyhatalmak szövetségeseként harcolt 

a második világháborúban. 

űrfegyverkezés: Ronald Reagan amerikai elnök 1985 januárjában meghirdetett fegyverkezési 

programja, a Stratégiai Védelmi Kezdeményezés (ang. Strategic Defense Initiative), 

közismertebb nevén Csillagháborús terv, amely az Egyesült Államok védelmére szolgáló 

megfigyelő műholdakból, elhárító rakétákból és atomrakétákból álló „űrpajzsot” kívánt a 

világűrbe repíteni. 

V 

Vaps Mozgalom (észt Eesti Vabadussõjalaste Keskliit= Észt Függetlenségi Háború 

Veteránjainak Szövetsége, vapsnak a szövetség tagjait nevezték): 1929-ben alapított radikális 

nacionalista és antikommunista politikai mozgalom Észtországban, vezetői Andres Larka és 

Artur Sirk voltak. A ~ olyan népszerűségre tett szert, hogy a mérsékelt politikai erők 

Konstantin Päts vezetésével államcsínyt hajtottak végre, hogy megelőzzék hatalomra 

kerülését. Päts az összes párt tevékenységét felfüggesztette és 1935-ben hivatalosan is 

feloszlatta a ~at, vezetőit pedig letartóztatták. 



Varsói Szerződés (Варшавский договор): 1955-ben, az NSZK újrafelfegyverzését és a 

NATO-ba való felvételét követően a Szovjetunió vezetésével létrehozott katonai szervezet, 

amelynek tagjai Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK és 

Románia voltak. A tagállamok hadseregei szovjet főparancsnokság alatt álltak. A Kínához 

közeledő Albánia 1968-ban kilépett a szövetségből. 1991-ben, a Szovjetunió felbomlásakor a 

Varsói Szerződés is megszűnt. 

Vasgárda (rom. Garda de fier): más néven Légionárius Mozgalom vagy Szent Mihály 

Arkangyal Légiója, 1927-ben alapított szélsőjobboldali román politikai mozgalom, alapítója 

Corneliu Zelea Codreanu. Fontos szerepet kapott a mozgalomban az ortodox kereszténység, a 

halál és a mártíromság kultusza, az erőszakos akciók. Miután 1933-ban Ion Duca 

miniszterelnök betiltotta a mozgalmat, és a ~ több tagját is megkínozták vagy megölték a 

belügyi erők emberei, a légionáriusok merényletet követtek el a min. elnök ellen. Miután a 

vasgárdisták üldözése csökkent, pártot alapítottak Mindent a Hazáért néven. 1938-ban, a 

királydiktatúra idején a pártot betiltották, Codreanut börtönbe zárták és meggyilkolták, 

válaszul a ~ merényletet követett el Calinescu belügyminiszter ellen. Az illegális mozgalom 

új vezetője Horia Sima lett, aki részt vett Ion Antonescu államcsínyében 1940 őszén. Rövid 

időre Sima alakíthatott kormányt, a vasgárdisták megkezdték a politikai ellenfeleik és a 

zsidók nyílt üldözését. 1941 januárjában a ~ felkelést robbantott ki a hatalom teljes átvételére, 

amelyet azonban levertek, a szervezetet pedig betiltották. Sima Németországba menekült, és 

az 1944-es román átállást követően egy rövid életű németbarát emigránskormány élére állt. 

VMRO (makedón Внатрешна Македонска Револуционерна Организација = Belső 

Macedón Forradalmi Szervezet): 1893-ban alapított macedón forradalmi felkelő- és 

terrorszervezet, amely a két világháború között a görög és jugoszláv uralom alatt álló 

macedón területek függetlenségéért harcolt a bolgár kormányzat és a fasiszta Olaszország 

támogatásával. Gyakorlatilag ellenőrzése alatt tartotta a bolgár-jugoszláv határvidéket. 1934 

nyarán a Zveno államcsínye után a bolgár hadsereg lefegyverezte a ~ bulgáriai alakulatait, de 

a szervezet tovább folytatta tevékenységét, és 1934-ben az Ustašával közösen merényletet 

hajtott végre Sándor jugoszláv király ellen. A második világháború idején a ~ egy része 

együttműködött a bolgár hatóságokkal a macedón területek megszállásakor, míg a 

szervezetből 1925-ben kivált kommunista szárny az antifasiszta ellenálláshoz csatlakozott. 

Z 



Zveno (bol. Звено): 1927-ben, a bolgár hadsereg tisztjei által alapított politikai mozgalom. 

1934-ben a ~ tagjai Kimon Georgijev vezetésével államcsínyt hajtottak végre, feloszlatták a 

pártokat és szakszervezeteket, és korporativista intézkedéseket hoztak. 1935-ben egy III. 

Borisz cár által kezdeményezett államcsíny megbuktatta Georgijev kormányát, és monarchista 

diktatúrát vezettek be. 1943-ban a ~ az antifasiszta ellenálláshoz csatlakozott. 



KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPA XX. SZÁZADI TÖRTÉNELMÉNEK 

SZEMÉLYNÉVTÁRA 

A 

Abel, Rudolf Ivanovics (Рудольф Иванович Абель, 1902 k.-1971; valódi nevén: Viljam 

„Villi” Henrihovics Fiser (Вильям "Вилли" Генрихович Фишер)): szovjet kém, akit 1957-ben 

30 év börtönre ítéltek, mert amerikai katonai titkokat adott át a szovjeteknek. 1962-ben 

szabadon engedték Gary Powersért, az 1960-ban Szverdlovszk felett lelőtt U-2-es felderítőgép 

pilótájáért cserébe. 

Alekszandrov, Todor (1881-1924, szül. Todor Alekszandrov Poporusev): macedón 

szabadságharcos. 1903-ban csatlakozott a VMRO elődszervezetéhez, 1907-ben a szkopjei 

körzet vezetője, 1911-től a Központi Bizottság tagja lesz. 1920-tól a szervezet vezetője. 

Ellenzi Sztambolijszkij megbékélési politikáját Jugoszláviával szemben. Részt vett a 

Sztambolijszkij-kormány megbuktatásában, majd a szeptemberi kommunista felkelés 

elfojtásában. 1924-ben rejtéjes körülmények közt meggyilkolták.  

Alekszij (eredeti nevén Szergej Vlagyimirovics Szimanszkij; Алексий I, Сергей 

Владимирович Симанский, 1873-1970): orosz pravoszláv egyházi vezető. 1913-tól püspök, 

1929-től érsek, 1932-től novgorodi, 1933-tól leningrádi metropolita. 1925-től együttműködött 

a szovjet hatóságokkal. 1945-től haláláig moszkvai pátriárka.  

Andropov, Jurij Vlagyimirovics (Юрий Владимирович Андропов, 1914-84): szovjet 

politikus. 1932-től a kommunista párt tagja, 1951-52-ben az SZKP KB tagja, 1953-57 között 

a Szovjetunió magyarországi nagykövete, részt vett az 1956-os megszállás előkészítésében. 

1957-67 között az SZKP szocialista országok munkáspártjaival való kapcsolattartási 

részlegének vezetője. 1962-67 között és 1982 májusától az SZKP KB titkára. 1967-82 között 

a KGB vezetője. 1973-tól az SZKP KB Politbüro tagja, 1982 novemberétől a KB főtitkára, 

1983-tól a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának elnöke. 1984-es haláláig adminisztratív 

módszerekkel próbálta megfékezni az ország és a párt fokozódó válságát.  

Antonescu, Ion (1882-1946): román tábornok. 1937-38-ban védelmi miniszter, a 

Vasgárdával való szimpatizálása miatt menesztik. 1940-ben Románia területveszteségeit 

követően miniszterelnök lett, conducatorként az ország teljhatalmú ura lett. Eleinte a 

Vasgárdával közösen kormányzott, később félreállította őket. Szövetségre lépett a 



tengelyhatalmakkal, részt vett a Szovjetunió elleni hadjáratban. 1944. augusztusában Mihály 

király puccsa megdöntötte uralmát. Háborús bűnösként 1946-ban kivégezték. 

Atanaszov, Georgi (1933-): bolgár politikus, 1956-tól a Bolgár Kommunista Párt tagja, 

1966-tól a Központi Bizottság tagja, 1977-től annak titkára, 1986-tól a Politbüro tagja és 

miniszterelnök. 1989-ben részt vett a Zsivkov elleni államcsíny előkészítésében, egy ideig 

posztját is megtarthatta a rendszerváltást követően. 1990-ben kénytelen volt lemondani, 1992-

ben az államkincstár katasztrofális helyzete miatt letartóztatták, 10 év börtönre ítélték. 1994-

ben kegyelmet kapott. 

B 

Babel, Iszaak Emmanujlovics (Исаак Эммануилович Бабель, 1894-1940): zsidó 

származású szovjet író. Részt vett a polgárháborúban. Elsősorban novellákat írt. 1939-ben 

koholt vádak alapján letartóztatták, 1940-ben kivégezték. 1954-ben rehabilitálták. 

Babiš, Andrej (1954-): cseh üzletember, politikus. ANO 2011 nevű populista pártja élén az 

ország egyik meghatározó politikusává vált. 2013-tól képviselő, 2014-17 között 

pénzügyminiszter és miniszterelnök-helyettes. 2017 decemberétől miniszterelnök. 

Bartók Béla (1881-1945): magyar zeneszerző, műveit jórészt a magyar népzene inspirálta. 

1919-ben a Tanácsköztársaság idején kulturális népbiztos. Kodály Zoltánnal rengeteg népi 

dallamot gyűjtött össze. 1940-ben az Egyesült Államokba emigrált. 

Beck, Józef (1894-1944): lengyel katonatiszt, politikus. Piłsudski közeli munkatársa. 1932-

39 között külügyminiszter. A németek és szovjetek közé szorulva próbált egyensúlyozni a 

nemzetközi szintéren, sikertelenül: a britekkel és franciákkal kötött szövetség nem tudta 

megvédeni Lengyelországot a feldarabolástól. ~ Romániába menekült, ahol internálták, és 

még a háború alatt tuberkulózisban elhunyt. 

Beneš, Edvard (1884-1948): cseh jogász, politikus, a csehszlovák állam egyik alapítója. 

Tomas Masaryk híve. 1918-1935 között külügyminiszter. 1935-38 között Csehszlovákia 

elnöke. 1938-ban lemondott és emigrált, látva az ország egyre kilátástalanabbá váló helyzetét. 

A második világháború idején a csehszlovák emigráció vezetője. 1945-től ismét az ország 

elnöke. 1948-ban megtagadta az új alkotmány aláírását és lemondott, rövidesen pedig elhunyt. 



Bergyajev, Nyikolaj Alekszandrovics (Николай Александрович Бердяев, 1874-1948): 

vallásfilozófus és keresztény egzisztencialista. Korai időszakában marxista, később a 

neokantiánus realizmus felé fordult. A Moszkvai Egyetem professzora volt, 1922-ben 

száműzetésbe kényszerült, 1924-től Párizsban élt. 

Berija, Lavrentyij Pavlovics (Лаврентий Павлович Берия, 1899-1953): grúz-szovjet 

kommunista vezető, 1917-től párttag. A Cseka és a GPU munkatársa a Kaukázusontúlon. 

1938-45 között belügyi népbiztos, 1941-53 között állambiztonságért felelős 

miniszterelnökhelyettes, 1945-től marsall. 1953-ig a sztálini terror egyik fő irányítója volt, 

Sztálin halála után kivégezték. 

Berisha, Sali (1944-): albán kardiológus, a rendszerváltás utáni Albánia egyik 

legmeghatározóbb politikusa, Albánia Demokrata Pártjának alapítója. 1992-97 között az 

ország elnöke, 1997-2005 között az ellenzék vezetője, 2005-2013 között miniszterelnök.  

Bierut, Bolesław (1892-1956): lengyel politikus. Az 1910-es évektől szocialista aktivista, az 

1920-30-as években már elkötelezett kommunista. A második világháború kitörésekor szovjet 

területre távozott, 1943-ban visszatért Lengyelországba, ahol a földalatti mozgalom 

kommunista szárnyának egyik vezetője lett. Elkötelezett sztálinistaként a második 

világháborút követően az ország élére került, az ő felügyelete alatt történt meg a szovjet 

típusú rendszer kiépítése. 1947-52 között az ország elnöke, 1952-54 között miniszterelnök, 

1948-56 között a Lengyel Egyesült Munkáspárt főtitkára. 

Blok, Alekszandr Alekszandrovics (Александр Александрович Блок, 1880-1921): költő, a 

szimbolista mozgalom vezető alakja. 1917 után szimpatizált a bolsevikokkal, csak röviddel 

halála előtt ábrándult ki az új rendszerből. 

Bór-Komorowski, Tadeusz (1895-1966): lengyel katonatiszt, politikus. 1939-ben 

csatlakozott az ellenálláshoz, 1941-től a Honi Hadsereg parancsnok-helyettese, 1943-tól 

parancsnoka. 1944-ben a varsói felkelés vezetője, a felkelés bukását követően internálták. A 

háború után Londonban telepedett le, 1947-49 között az emigráns kormány vezetője volt.  

Borisz, III. (1894-1943): bolgár cár 1918-1943 között. Uralkodása idején végig hatalmi 

jogkörének bővítésére törekszik. Hallgatólagosan támogatta az 1923-as államcsínyt. 1935-ben 

segítette a Zveno-rezsim megbuktatását, gyakorlatilag királydiktatúrát vezetett be. A második 

világháborúban a tengelyhatalmak szövetségese lett. Annektálta Dobrudzsát Romániától, 



majd részt vett Jugoszlávia felosztásában, a Szovjetunió elleni hadjáratból azonban kimaradt. 

1943-ban szívroham végzett vele. 

Boriszov, Bojko (1959-): bolgár politikus. Rendőrként, majd testőrként kezdte pályafutását, a 

2000-es évek elején a szervezett bűnözés elleni küzdelem egyik vezéralakjaként vált 

népszerűvé. 2005-ben Szófia polgármestere lett, 2007-ben újraválasztották. 2007-ben 

megalapította  GERB nevű pártot, amely a 2009-es választásokon diadalt aratott. ~ 

miniszterelnök lett. Nagy népszerűsége ellenére a gazdasági nehézségek miatt lemondani 

kényszerült 2013-ban, a GERB ismételt diadalát követően azonban 2014-ben visszatért a 

miniszterelnöki székbe, amely pozíciót egy rövid megszakítástól eltekintve máig betölt. 

Brancusi, Constantin (1876-1957): román szobrász. Az absztrakt szobrászat egyik úttörője. 

Leghíresebb művei A világ keletkezése, valamint a zsilvásárhelyi világháborús emlékmű 

hármas kompozíciója (A végtelen oszlop, A csók kapuja, A csend asztala). Élete jelentős 

részében Párizsban alkotott, 1952-ben francia állampolgár lett. 

Bratianu, Constantin (1866-1952): román politikus, a Román Liberális Párt vezetője Ion G. 

Duca 1933-as meggyilkolását követően. Károly király autoritárius kormányzásának ellenfele. 

Részt vett az Antonescu elleni államcsínyben. 1945 márciusában megtagadta a baloldali 

Groza-kormányhoz való csatlakozást. 1950-ben ítélet nélkül bebörtönözték, ott is halt meg 

1952 körül. 

Bratianu, Ionel (1864-1927): román politikus, hat alkalommal miniszterelnök. A Nagy-

Románia eszme egyik fő támogatója és megvalósítója az első világháborút követő 

béketárgyalásokon. Új alkotmányt és agrárreformokat vezetett be az 1920-as években. 

Brezsnyev, Leonyid Illjics (Леонид Ильич Брежнев, 1906-1982): szovjet politikus. Az 

1930-as évektől pártfunkcionárius, a háború alatt politikai tiszt a hadseregnél, 1950-52 között 

a Moldovai Kommunista Párt első titkára, 1952-től az SZKP KB, 1956-tól a Politbüro tagja, 

1952-53, 1956-60 és 1963-64 között az SZKP KB titkára, 1960-64 között, majd 1977-től a 

Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke. 1964-ben Hruscsov elmozdításának 

egyik kezdeményezője és egyben utódja első titkárként. 1966-tól a párt főtitkára. ~ uralmának 

időszakát a „konzervatív” tendenciák jellemezték, a ~-korszakot a pangás néven tartja számon 

a történetírás. Külpolitikáját a hidegháborús feszültségek enyhülése (SALT-1, SALT-2, 



szerződés az NSZK-val) és az agresszív beavatkozások (Csehszlovákia megszállása 1968-

ban, az afganisztáni háború kezdete) közti ambivalencia jellemezte. 

Bruszilov, Alekszej Alekszejevics (Алексей Алексеевич Брусилов, 1853-1925): orosz 

lovassági tábornok, aki az első világháborúban az 1916-os sikeres hadjárata (Bruszilov-

offenzíva) vált ismerté, mely során visszaverve a központi hatalmak csapatait elfoglalta 

Kelet-Galíciát és Bukovinát. 1917. május-júniusában az orosz hadsereg főparancsnoka. A 

bolsevik hatalomátvételt követően a Vörös Hadseregben szolgált. 

Bugyonnij, Szemjon Mihajlovics (Семён Михайлович Будённый, 1883-1973): orosz 

katonatiszt, a Szovjetunió marsallja. A bolsevikok támogatója, 1919-től a párt tagja, fontos 

szerepet játszott a polgárháborúban a vörösök oldalán. Jelentős katonai és politikai karriert 

futott be, a védelmi népbiztos helyettese 1940-ben, 1939-61 között a KB tagja. 

Buharin, Nyikolaj Ivanovics (Николай Иванович Бухарин, 1888-1938): kommunista 

politikus, bolsevik, a cári uralom idején emigrációba kényszerül. 1917-ben tért vissza, 1917-

29 között a Pravda szerkesztője, 1919-ben a Komintern végrehajtó bizottságának tagjává 

választották. 1924-től a Politbüro tagja, Sztálin támogatója. 1928-ban szembekerült 

Sztálinnal az erőltetett iparosítás kérdésében, 1929-ben kizárták a Politbüróból. 1938-ban 

kivégezték. 

Bulgakov, Mihail Afanaszjevics (Михаил Афанасьевич Булгаков, 1891-1940): orosz író. 

Az 1920-as években a Moszkvai Művészeti Színháznál dolgozott. 1929-től a rendszer 

nyomása alatt állt, emigrálni nem engedték. 1939-ben megvakult, egy évvel később meghalt. 

Legismertebb műve A Mester és Margarita. 

Bulganyin, Nyikolaj Alekszandrovics (Николай Александрович Булганин, 1895-1975): 

szovjet kommunista vezető. A polgárháború idején a Csekában játszott szerepet, 1934-től a 

Központi Bizottság tagja, 1947-55 között miniszterelnök-helyettes, 1948-tól a Politbüro 

tagja. Sztálin halálát követően a politikai enyhülés egyik képviselője, 1953-55 között védelmi 

miniszter, 1955-től miniszterelnök. 1957-ben részt vett a sikertelen puccskísérletben, 1958-

ban kikerült a Politbüroból, lemondatták a miniszterelnökségről, 1961-ben a KB-ból is 

kikerült. 

Bunyin, Ivan Alekszejevics (Иван Алексеевич Бунин, 1870-1954): orosz neorealista író. 

1919-ben emigrált. 1933-ban ő lett az első orosz Nobel-díjas író. 



C 

Cankov, Alekszandr (1879-1959): bolgár politikus, Sztambolijszkij riválisa, az ellene 

végrehajtott puccs egyik vezetője. 1923-26 között miniszterelnök. 1930-as években a bolgár 

fasiszta mozgalom egyik vezetője, 1944-ben pedig a németbarát emigráns kormány feje. 

1945-ben rövid időre az amerikaiak internálják, később Argentinába emigrált.  

Capek, Karel (1890-1938): cseh avantgarde író, leginkább a robot szót bevezető R.U.R., azaz 

Rossum Univerzális Robotjai címe műve révén vált ismertté (1920). 

Ceausescu, Nicolae (1918-1989): román kommunista vezető. Az 1930-as évek elején 

csatlakozott a párthoz, 1936-40 között börtönben volt, cellatársa Gheorghe Gheorghiu-Dej 

volt. 1944-45 között a kommunista ifjúsági mozgalom titkára, 1948-50 között agrárminiszter 

volt. 1950-54 között hadügyminiszterhelyettes. 1965-től a Román Kommunista Párt első 

titkára. 1967-74 között az Államtanács elnöke, 1974-től haláláig elnök. Nacionalista és 

relatíve független külpolitikájáról vált ismertté, ellenezte a szovjetek csehszlovákiai és 

afganisztáni akcióit. Extravagáns életvitelt folytatott, kormányzásában is radikális volt: 

minden áron kifizette az ország külföldi adósságait, később pedig falurombolási programba 

kezdett az erőszakos urbanizáció érdekében. Politikája következtében az ország mély 

szegénységbe süllyedt, a rendszerváltozás során felkelés robbant ki ellene, és 1989. december 

25-én kivégezték feleségével együtt. 

Codreanu, Corneliu Zelea (1899-1938): román politikus. 1922-ben részt vett a Keresztény 

Diákok Szövetségének alapításában, 1923-ban halálos fenyegetés vádjával letartóztatták. 

1925-ben szabadon engedték, 1927-ben megalapította a Mihály Arkangyal Légióját, ami 

később a Vasgárdává alakult át. 1938-ban meggyilkolták. 

Csernyahovszkij, Ivan Danyilovics (Иван Данилович Черняховский, 1906-1945): 

hadseregtábornok, a Szovjetunió hőse. 1924-ben csatlakozott a Vörös Hadsereghez, 1928-tól 

párttag. 1944-től a harmadik belarusz front parancsnoka, 1945-ben Königsbergnél halálos 

sérülést kapott.  

Csernyenko, Konsztantyin Usztyinovics (Константин Устинович Черненко, 1911-1985): 

szovjet politikus, 1931-től a kommunista párt tagja, 1960-65 között a Legfelsőbb Tanács 

Elnökségének Titkárságát vezette, 1965-82 között az SZKP KB hivatalvezetője, 1976-től a 

KB titkára, 1978-tól a Politbüro tagja, 1984 februárjától főtitkár és a védelmi bizottság 



vezetője, 1984 áprilisától a LT Elnökségének vezetője. Uralma a hatalmi átmenet időszaka 

volt a párton belül. 

Cservenkov, Vlko (1900-1980): bolgár politikus, 1919-től a Bolgár Kommunista Párt tagja. 

1923-ban részt vett a szeptemberi felkelés előkészítésében. A Szovjetunióba emigrált, 

távollétében halálra ítélték. A Komintern Végrehajtó Bizottságának tagja 1938-41 között. A 

második világháború idején a Hriszto Botev Rádió főszerkesztője, 1944-ben hazatért, párton 

belüli karrierje felfelé ívelt. 1950-ben már miniszterelnök és a párt első titkára. Sztálinista 

módszereket követett a kormányzásban. 1954-ben a párt éléről, 1956-ban a miniszterelnöki 

székből is távoznia kellett. 1961-62 során minden posztjától megfosztották és a pártból is 

kizárták. 1969-ben tagságát helyreállították, az ország vezetésében azonban már nem volt 

szerepe. 

Csheidze, Nyikolaj Szemjonovics (Николай Семёнович Чхеидзе, 1864-1926): orosz-grúz 

politikus, mensevik vezető. 1917 márciusától a petrográdi szovjet, júniustól a Központi 

Végrehajtó Bizottság vezetője. A bolsevik hatalomátvétel után Grúziában politizált, a Vörös 

Hadsereg bevonulását követően emigrált, Párizsban a grúz emigráns kormány feje volt. 

Tuberkulózisban szenvedett, 1926-ban öngyilkos lett. 

Csicserin, Georgij Vasziljevics (Георгий Васильевич Чичерин, 1872-1936): politikus, 

diplomata, a forradalom előtt emigránsként a mensevikek támogatója volt, a forradalmat 

követően bolsevik lett. 1918-30 között előbb az OSZSZSZK, majd a Szovjetunió külügyi 

népbiztosa. A breszti béke aláírója, a genovai és lausanne-i konferenciákon az OSZSZSZK 

delegációjának vezetője. 

D 

Dan, Fjodor Illjics (Фёдор Ильич Дан, 1871-1947): szocialista író és politikus. Eleinte 

együttműködött Leninnel, később a mensevikeket támogatta. A februári forradalmat követően 

a tanácsszervek egyik legbefolyásosabb tagja, a bolsevikok egyik fő ellenfele. 1921-ben 

letartóztatták, 1922-ben Berlinbe, majd Párizsba emigrált, a Szocialisztyicseszkij Vesztnyik 

szerkesztője, részt vett az Internacionálé munkájában. 1940-ben az USA-ba távozott, a háború 

idején kiállt a szovjet rendszer mellett. 

Dertlijev, Petar (1916-2001): bolgár politikus. 1934-től a Bolgár Szociáldemokrata 

Munkáspárt tagja. Többször is letartóztatták. 1946-ban a Nemzetgyűlés képviselője lesz, 



1948-ban ismét letartóztatták, 10 év börtönre ítélik. 1989-ben Bolgár Szociáldemokrata Párt 

néven alapította újra a pártját, amely különböző ellenzéki formációkban vett részt. Nem 

sikerült azonban stabil középpárttá alakítania az általa vezetett tömörüléseket. 

Dimitrov, Georgi (1882-1949, szül. Georgi Dimitrov Mihajlov): bolgár politikus. 1902-től a 

Bolgár Szociáldemokrata Munkáspárt tagja, a párt 1903-as szakadásakor a „szűk” 

irányvonallal tartott. Az 1923-as szeptemberi felkelés egyik szervezője volt, annak bukása 

után a Szovjetunióba emigrált. 1926-33 között a Komintern Végrehajtó Bizottságának titkára, 

1933-ban Németországban perbe fogták a Reichstag felgyújtása miatt, 1934-ben nemzetközi 

nyomásra elengedték. Visszatért a Szovjetunióba, ahol állampolgárságot kapott, és a 

Komintern politikájának egyik meghatározója lett. 1945-ben tért haza, 1946-tól 

miniszterelnök. 1949-ben rejtélyes körülmények között a Szovjetunióban történt 

gyógykezelése során elhunyt.  

Dohnányi Ernő (1877-1960): magyar zeneszerző, főleg hagyományos stílusú 

zongoraműveket alkotott. Legismertebb alkotása a Variációk egy gyermekdalra. 1948-ban 

politikai okokból elhagyta Magyarországot, 1949-ben az USA-ban telepedett le. New 

Yorkban halt meg. 

Dubcek, Alexander (1921-1992): csehszlovák politikus. Kirigizisztánban nevelkedett, 1938-

ban tért vissza Csehszlovákiába. Az ellenállás tagja. A kommunista párt pozsonyi körzeti 

bizottságának főtitkára, 1958-tól a Központi Bizottság tagja. 1968. január 5-én a reformisták 

élén leváltotta Antonin Novotny első titkárt. Reformprogramja, a Csehszlovákia Útja a 

Szocializmus felé az „emberarcú szocializmus” néven vált ismertté. A reformok aggasztották 

a moszkvai vezetést. 1968. augusztus 20-21 során a Varsói Szerződés tagállamainak csapatai 

szállták meg Csehszlovákiát. A reformok nagy részét visszavonták, ~ folyamatosan kiszorult 

a hatalomból. Április 17-én elvesztette az első titkári posztját. Előbb a Szövetségi Gyűlés 

elnöke lett, rövidesen azonban ebből a pozíciójából is távoznia kellett, 1970-ben pedig 

teljesen kiszorult a párt vezetéséből. 1989-ben nyerte vissza befolyását, a rendszerváltozás 

idején. December 28-án ismét a Szövetségi Gyűlés elnökévé választották. 1992-ben a Szlovák 

Szociáldemokrata Párt vezetője lett. Ebben az évben halt meg Prágában egy autóbalesetben. 

Duda, Andrzej Sebastian (1972-): lengyel politikus. 2005-től a Jog és Igazságosság Pártja 

tagja. 2011-14 között a szejm képviselője, 2014-2015 között európai parlamenti képviselő. 

2015 óta Lengyelország elnöke.  



Dzerzsinszkij, Felix Edmundovics (Феликс Эдмундович Дзержинский, 1877-1926): 

lengyel származású kommunista politikus, 1917-1924 között a Cseka irányítója, a vörös 

terror, a bolsevikok ellenzékével szembeni politikai üldözés egyik fő irányítója a 

polgárháború idején. 

Dzurinda, Mikuláš (1956-): szlovák politikus. 1998-2006 között Szlovákia miniszterelnöke 

volt. Kormányzása idején csatlakozott Szlovákia a NATO-hoz, valamint az Európai Unióhoz. 

2010-12 között külügyminiszter. 

E 

Ehrenburg, Ilja Grigorovics (Илья Григорьевич Эренбург, 1891-1967): zsidó származású 

orosz-szovjet író, sokáig párizsi emigrációban élt. A második világháború idején a szovjet 

háborús propaganda egyik vezető alakja, Sztálin halálát követően az irodalmi desztalinizáció 

egyik szorgalmazója volt.  

Eisenstein, Szergej Mihajlovics (Сергей Михайлович Эйзенштейн, 1898-1948): 

filmrendező, a szovjet filmkészítés egyik úttörője, a nemzetközi filmtörténet korszakos alakja. 

1925-ös, a Potyemkin páncélos című filmjét 1958-ban első helyen választották be az addigi 

legjobb filmeket összegyűjtő ún. brüsszeli tizenkettő listájára. További ismert filmjei A 

jégmezők lovagja, illetve a Rettegett Iván.   

Enesco, Georges (George Enescu, 1881-1955): európai szinten ismert román zeneszerző és 

hegedűművész. Párizsban halt meg. 

F 

Fico, Robert (1964-): szlovák politikus. 1987-ben lépett be a kommunista pártba, az 1990-es 

években demokratikus baloldali pártokban politizált. 1999-től az Irány – Szociáldemokrácia 

vezetője. 2006-2010 között, majd 2012-2018 között miniszterelnök. Ján Kuciak újságíró 

meggyilkolását követő tiltakozó akciók miatt volt kénytelen lemondani. 

Frank, Szemjon Ljudvigovics (Семён Людвигович Франк, 1877-1950): filozófus, marxista, 

szociáldemokrata gondolkodó. 1912-22 között egyetemi tanár, 1922-ben Berlinbe emigrált, 

később Párizsban és Londonban élt.  



Frunze, Mihail Vasziljevics (Михаил Васильевич Фрунзе, 1885-1925): bolsevik katonai 

vezető. Részt vett az 1905-ös forradalomban. 1919-ben vereséget mért Kolcsak admirálisra, 

majd 1920-ban Vrangel csapataira. A párton belüli harcokban Sztálin támogatója volt, 1925-

ben hadügyi és tengerészeti népbiztos. Egy gyomorműtét során halt meg. Halála után 

feltételezések kaptak szárnyra, miszerint régi riválisa, Trockij, esetleg maga Sztálin állhat 

halála mögött. 1926-1991 között szülővárosa, a kirgizisztáni Biskek a Frunze nevet viselte.  

G 

Gagarin, Jurij Alekszejevics (Юрий Алексеевич Гагарин, 1934-68): űrhajós. 1961 

áprilisában ő lett az első ember, aki az világűrbe jutott. 1968-ban légi balesetben halt meg. 

Georgiev Sztojanov, Kimon (1882-1969): bolgár tábornok, politikus. Az 1920-as években a 

Demokratikus Egyetértés tagja, az 1930-as években a jobboldali Zveno vezetője. 1934-ben 

egy államcsíny során átvette a hatalmat, Mussolini mintájára korporativista államot kívánt 

létrehozni. 1935-ben III. Borisz megbuktatta. A második világháború idején az anti-fasiszta 

Hazafias Front tagja, a német-barát erők bukását követően miniszterelnök (1944-46), 1946-62 

között különböző posztokon a kormány tagja, 1962-69 között a parlament elnökségének tagja.  

Gheorghiu-Dej, Gheorghe (1901-1965): román kommunista vezető. 1930-ban lépett be a 

pártba. 1933-ban 12 év kényszermunkára ítélték egy vasúti sztrájkban való részvétele okán. 

1944 augusztusában szabadult. A párt főtitkára lett, 1944-46 között közlekedési miniszter, a 

gyakorlatban egyre nagyobb ellenőrzést gyakorolt a kormányzat felett. 1952-ben 

miniszterelnök. Viszonylag önálló politikát folytatott a szovjetekkel szemben. 1955-ben 

leváltották. 1961-ben az Államtanács elnökeként tért vissza a hatalomba, sikerrel 

egyensúlyozott Kína és a Szovjetunió között.  

Gierek, Edward (1913-2001): lengyel politikus. Az osztrák fennhatóság alatti lengyel 

területeken született. 1923-ban, apja halálát követően családjával Franciaországba emigrált. 

Előbb mezőgazdasági dolgozó, majd bányász volt. 1931-ben csatlakozott a francia 

kommunistákhoz, rövidesen kiutasították az országból egy sztrájkban való részvétele miatt. 

Lengyelországi katonai szolgálatát követően a belgiumi Limburg közelében lett ismét 

bányász. A második világháború idején a belga ellenállás tagja, a helyi kommunista párt 

lengyel szekciójának vezetője. 1945-ben tért haza a lengyel fennhatóság alá kerülő Sziléziába. 

A katowicei pártbizottság első titkára 1951-től. 1954-től a Központi Bizottság nehézipari 



osztályának vezetője, tehetséges ipari szervezőnek bizonyult. 1956-ban közvetített a 

munkások és a párt között a poznani zavargások idején. 1956-ban, majd 1959-től a Politbüro 

tagja, 1970-től a Lengyel Egyesült Munkáspárt első titkára. Rendkívüli népszerűségnek 

örvend, ezzel és szabadabb politikai vonalával kivívta a konzervatívabb párttársai 

ellenszenvét. A gazdasági nehézségek miatt népszerűsége zuhanni kezdett, a helyzet 

megoldására tett lépései adósságválságba sodorták az országot. 1980-ban eltávolították a párt 

éléről, kizárták a pártból és egy évre internálták is. Visszavonultan élt Sziléziában.  

Gomulka, Wladyslaw (1905-1982): lengyel politikus. Osztrák fennhatóság alatt született, 

szakmáját tekintve lakatos. 1926-ban csatlakozott a kommunista mozgalomhoz, 

szakszervezeti vezető lett. 1932-ben egy textilipari sztrájk során megsérült, letartóztatták, 4 év 

börtönre ítélték. 1934-ben egészségügyi okokból szabadult. 1934-35 során Moszkvában a 

Lenin Nemzetközi Iskola hallgatója, forradalmi agitátorként tért vissza Sziléziába. 1936-ban 

hét év börtönre ítélték. 1939-ben szabadon engedték, részt vett Varsó védelmében. A háború 

idején a németekkel szembeni ellenállás tagja, a földalatti Lengyel Munkáspárt Központi 

Bizottságának tagja, majd 1943-tól a párt főtitkára. 1945-ben a kommunista dominanciájú 

ideiglenes kormányban miniszterelnök helyettes. 1945-től a Politbüro tagja. Részt vett a 

Lengyel Parasztpárt elleni kampányban, támogatta a Lengyel Egyesült Munkáspárt 

létrehozását. Ellenezte a kollektivizációt és a Kominform létrehozását, ami miatt titoistának 

bélyegezték. 1948-ban eltávolították a párt éléről, kizárták a Politbüróból, elvesztette 

miniszteri tisztségeit, 1949 novemberében kizárták a pártból, 1951-ben pedig letartóztatták. 

1954-ben szabadon engedték, 1956-ban rehabilitálták és rövidesen visszakerült a pártba. 1956 

októberétől a párt első titkára. Kezdeti népszerűsége hamar csökkeni kezdett, amint 

nyilvánvalóvá vált, hogy a várt reformok végrehajtása nem fog megtörténni. 1970-ben az 

ország északi részén lezajlott sztrájkok és zavargások hatására leváltják.  

Gorbacsov, Mihail Szergejevics (Михаил Сергеевич Горбачёв, 1931-): politikus, 1955-től a 

Komszomolnál, 1962-től az SZKP-ban tevékenykedett. 1966-tól az SZKP sztavropoli városi 

bizottságának első titkára, 1968-tól a Sztavropoli Határterület bizottságának második, 1970-

78 között első titkára. 1971-től a KB tagja, 1980-91 között a Politbüro tagja, 1985-91 között 

a párt főtitkára, 1988-91 között előbb a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének 

elnöke, majd a Legfelsőbb Tanács elnöke, végül a Szovjetunió elnöke. A peresztrojka 

kezdeményezője. Nem tudta megállítani a Szovjetunió széthullását, az 1991-es augusztusi 



puccsot követően lemondott a főtitkári tisztségről, majd decemberben a Szovjetunió elnöki 

tisztjéről is. 

Gorkij, Makszim (eredeti nevén Alekszej Makszimovics Peskov; Максим Горький, Алексей 

Максимович Пешков, 1868-1936): irodalomteoretikus, író, kritikus. A kapitalista társadalom 

bírálója. Fő művei az Anya, ill. a Klim Szamgin élete. A bolsevikok támogatója volt, 1906-13 

között Caprin élt emigrációban. A februári forradalom után Új Élet néven saját politikai 

mozgalmat alapít, egy ideig bírálja a bolsevikokat, 1919-től együttműködik a rendszerrel. 

1921-28 között Olaszországban élt. 1928-ban hazatért, ünnepelt íróként fogadják, a szocialista 

realizmus alapítójaként tisztelik. 1932-től az Írószövetség vezetője. Sztálin közeli barátja volt. 

1932-90 között Nyizsnyij Novgorod a Gorkij nevet viselte. 

Gottwald, Klement (1896-1953): csehszlovák politikus. 16 éves korától a munkásmozgalom 

tagja. Az első világháború idején az oroszokhoz dezertált. 1918-tól a Csehszlovák 

Kommunista Párt tagja, rövidesen a Nép Hangja (Hlas Ludu) és az Igazság (Pravda) c. 

kommunista lapok szerkesztője. 1925-től a Központi Bizottság tagja, 1927-től főtitkár. 1929-

től parlamenti képviselő. A müncheni egyezményt követően Moszkvába távozott. 1945-ben 

az ideiglenes kormány miniszterelnök helyettese. 1946-tól pártelnök és miniszterelnök. 

Rudolf Slansky első titkár riválisa. 1948-ra kiszorította a hatalomból a többi pártot. 1953-ban 

Sztálin temetésén megfázott és tüdőgyulladásban meghalt.  

Gromiko, Andrej Andrejevics (Андрей Андреевич Громыко, 1909-1988): szovjet 

diplomata. 1931-től a kommunista párt tagja, 1956-tól a Központi Bizottság tagja. 1943-46 

között a Szovjetunió amerikai, 1952-53 között nagy-britanniai nagykövete, 1946-48 között 

szovjet képviselő az ENSZ BT-ben. 1947-52, ill. 1953-57 között helyettes külügyminiszter, 

1957-85 között külügyminiszter. 1983-85 között miniszterelnök-helyettes. 1985-88 között a 

Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke. 

Groza, Petru (1884-1958): román politikus. A két világháború között különböző pártokban 

politizált, a második világháborút követően a kommunista dominanciájú kormány 

miniszterelnöke lett (1945-52). A kommunista uralom konszolidációját követően a Nagy 

Nemzetgyűlés elnökségének elnöke lett (1952-58). 

GY 



Gyenyikin, Anton Ivanovics (Антон Иванович Деникин, 1872-1947): orosz tábornok, részt 

vett az első világháborúban. A bolsevik hatalomátvételt követően a fehér mozgalom katonai 

vezetője, az Orosz Birodalom déli területein jelentős területeket foglalt el az antant 

segítségével. A bolsevikok 1919-ben vereséget mértek rá, helyét Vrangel vette át. Emigrált, 

egy ideig Magyarországon élt. Franciaországban halt meg.  

Gyilasz, Milovan (1911-1995): jugoszláv politikus. A második világháború idején a partizán 

mozgalom egyik vezéralakja, a háború után az állam szűkebb vezetőségének tagja, 1945-ben 

Montenegroért felelős miniszter, 1946-53 között tárcanélküli miniszter, 1953-54 között 

miniszterelnök-helyettes és a Szövetségi Gyűlés elnöke. Demokratikus szempontból bírálta az 

egypártrendszert, ezért eltávolították a hatalomból és a pártból is kizárták. Kritikájának fő 

célpontja a szocialista államok új osztálya, a privilegizált bürokrata és politikai apparátus 

rétege volt. Többször letartóztatták nézetei miatt. 

Gyurcsány Ferenc (1961-): magyar politikus, üzletember. A Kommunista Ifjúsági Szövetség 

tagja, majd Medgyessy Péter tanácsadója, annak miniszterelnöksége idején sport- és 

ifjúságügyi miniszter. 2004-2009 között miniszterelnök. 2006-ban nyilvánosságra került 

balatonőszödi beszéde körüli botrány zavargásokba torkollott. Ez, valamint a 2008-ban 

kibontakozó gazdasági válság népszerűségének összeomlásához vezetett. 2009-ben 

lemondott. 2010-ben a Magyar Szocialista Párt színeiben parlamenti képviselővé választották. 

2011-ben néhány képviselőtársával együtt kilépett a pártból, megalapítva a Demokratikus 

Koalíciót. Jelenleg is ennek színeiben politizál, az ellenzék egyik vezetőjeként.  

H 

Hacha, Emil (1872-1945): csehszlovák jogász, politikus, 1938-39 között Csehszlovákia 

elnöke. 1939 márciusában a német fenyegetések hatására Hitler protektorátusa alá helyezte a 

cseh-morva területeket. 1939-45 között a Cseh-Morva Protektorátus államelnökeként szolgált, 

valós befolyás nélkül. 1945-ben letartóztatták, a börtönben halt meg. 

Havel, Václav (1936-2011): csehszlovák politikus. A kommunista érában disszidens, 

többször is letartóztatták kritikus hangvételű művei és az emberi jogok melletti kiállása miatt. 

1989-ben a Polgári Fórum élén az ellenzék egyik vezéralakja lesz. 1989. december 29-én 

ideiglenes elnökké választották, 1990-92 között Csehszlovákia utolsó elnöke. 1993-ban a 

Cseh Köztársaság elnökévé választották, amely tisztséget 2003-ig töltötte be. 



Hlinka, Andrej (1864-1938): szlovák katolikus pap, politikus. 1905-től Rózsahegy 

(Ruzomberok) papja. A Szlovák Néppárt vezetőjeként először támogatta Csehszlovákia 

megalapítását, később a prágai kormányzattal szemben ellenzékbe került, és a szlovák 

autonómiatörekvések egyik vezéralakja lett.  

Horthy Miklós, id. vitéz nagybányai (1868-1957): magyar katonatiszt, politikus. 1909-1914 

között Ferenc József szárnysegédje, az első világháború végén a Monarchia flottájának utolsó 

parancsnoka. 1919-ben létrehozta a Nemzeti Hadsereget, a Tanácsköztársaság bukását 

követően annak élén vonult be Budapestre. 1920 márciusában Magyarország kormányzójává 

választották. Elhárította IV. Károly kísérleteit a trónra való visszatérésre. Konszolidálta az 

első világháborút jelentős területveszteséggel záró országot, konzervatív politikát folytatott. 

1938-41 között német és olasz segítséggel a magyarlakta területek nagy részét visszaszerezte. 

Csatlakozott a Háromhatalmi Egyezményhez és a Szovjetunió elleni hadjárathoz. 1942-től 

tárgyalásokba kezdett az angolszász hatalmakkal a háborúból való kiugrásról. 1944. március 

19-én a németek megszállták az országot, de hivatalában maradt. Nem lépett fel a vidéki 

zsidóság deportálása ellen. 1944 októberében kísérletet tett a háborúból való kiugrásra, 

azonban a nyilasok német támogatással meghiúsították. Lemondatták és deportálták, a 

szövetségesek szabadították ki. Portugáliában telepedett le és ott is halt meg. 

Hoxha, Enver Halil (1908-1985): albán politikus. Korce francia iskolájában, később 

Franciaországban és Belgiumban tanult. 1936-ban régi iskolájának tanára lett. 1939 után az 

olaszokkal, majd a németekkel szembeni ellenállás egyik vezetője, távollétében halálra ítélik. 

Részt vett Albánia Kommunista Pártjának megalapításában, 1942-től haláláig annak első 

titkára. 1944-54 között miniszterelnök. Sztálin híve marad élete végéig, izolacionista politikát 

folytatott. Az 1960-as években szakított a Szovjetunióval, egy ideig Kína szövetségese volt, 

később szinte teljesen elzárkózott a külvilágtól. Uralma alatt Albánia mezőgazdaságilag 

jórészt önellátó országgá vált, az egészségügy, oktatás és ipar terén jelentős fejlődést ért el, 

azonban vezetését a legszigorúbb diktatúra, a vallások és az ellenzéki gondolkodás teljeskörű 

üldözése jellemezte. 

Hruscsov, Nyikita Szergejevics (Никита Сергеевич Хрущёв, 1894-1971): szovjet 

kommunista politikus. Sztálin halála után ragadta magához a hatalmat. 1953-64 között az 

SZKP főtitkára, 1958-64 között miniszterelnök. Formálisan elítélte a sztálini terrort, 

megpróbálta fellendíteni a stagnáló gazdaságot (szűzföldek feltörése, mezőgazdaság 

átszervezése, vegyipar fejlesztése). 1964-ben puccsal távolították el a hatalomból. 



Husák, Gustav (1913-1991): csehszlovák politikus. Pozsonyban született, 1933-ban 

csatlakozott a kommunista párthoz. Szakmáját tekintve jogász volt. A háború idején a szlovák 

kormányzat bebörtönözte. A Szlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának vezetőjeként 

az 1944-es felkelés egyik főszervezője volt. 1945-50 között belügyminiszter. 1950-ben 

eltávolítják tisztségéből, 1951-ben letartóztatták, mint egy önálló Szlovák Köztársaság 

megteremtésére törekvő pártellenes klikk tagját. 1960-ban szabadult, 1963-ban rehabilitálták. 

Támadta a párt neosztálinizmusát, 1968-ban Dubcek mellett miniszterelnök-helyettes. 

Felismerve a változásokat, elfordult Dubcek politikai vonalától, 1969 áprilisában pedig átvette 

annak helyét a párt élén: 1969-től első titkárként, 1971-től 1987-ig főtitkárként. 1975-89 

között Csehszlovákia elnöke. Nem törekedett népszerűségre, szervezői képességei révén 

azonban biztosítani tudta a lassú gazdasági fejlődést, és elkerülte a szocialista államokra 

jellemző eladósodást is. Ellenezte Gorbacsov reformpolitikáját.  

I 

Iliescu, Ion (1930-): román politikus. Kommunista apa gyermekeként korán csatlakozott a 

mozgalomhoz, 1953-tól párttag. Előbb az ifjúsági mozgalom vezetője lett, 1965-től a 

Központi Bizottság tagja. Mivel Ceausescu riválisát vélte felfedezni benne, az 1970-es 

években háttérbe szorították, jelentéktelenebb pozíciókba került. Az 1989-es forradalom egyik 

párton belüli vezetőjévé vált, 1990-ben az ország első demokratikusan megválasztott elnöke 

lett. Előbb a Nemzeti Megmentési Front, majd a Szociáldemokrata Párt vezetőjeként 

politizált. 1996-ig, majd 2000-2004 között elnök, 1996-2000 és 2004-2008 között szenátor. 

2018-ban emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolták meg.  

Izetbegovic, Alija (1925-2003): boszniai muszlim politikus. A második világháború idején az 

Ifjú Muszlimok mozgalmának tagja. A háborút követően három év börtönre ítélték. Később 

jogi végzettséget szerzett. Iszlamista nézetei miatt 1970-ben ismét szembe került a 

hatóságokkal, 1983-ban pedig 14 év börtönre ítélték, amiből ötöt töltött le. Az 1980-as évek 

végére a boszniai muszlimok vezetőjévé vált, 1990-ben Bosznia és Hercegovina elnökévé 

választották. Elsősorban a muszlim vallású bosnyák közösség érdekeit képviselte, Nyugaton 

azonban támogatták, mint mérsékelt muszlim vezetőt. 1996-ig maradt elnök. 

J 



Jagoda, Genrih Grigorjevics (szül. Enoch Gersevics Jehuda, Генрих Григорьевич Ягода, 

Енох Гершевич Иегуда, 1891-1938): zsidó származású kommunista politikus, 1907-től a 

szociáldemokrata párt tagja, 1919-től a Cseka munkatársa, 1934-36 között belügyi népbiztos 

és az NKVD vezetője. Részt vett a sztálini tisztogatások előkészítésében, melyeknek 1938-

ban maga is áldozata lett.  

Jaruzelski, Wojciech Witold (1923-2014): lengyel katonatiszt és politikus. 1943-ban 

csatlakozott a szovjet fennhatóság alatt létrehozott lengyel hadsereghez. 1947-től a Lengyel 

Munkáspárt tagja. 1964-ben a Központi Bizottság tagja, 1968-ban védelmi miniszter, 1971-től 

a Politbüro tagja. 1981-től miniszterelnök és a Lengyel Egyesült Munkáspárt első titkára. 

1981-ben hadiállapotot vezetett be a Szolidaritás tüntetései miatt, amely 1983-ig maradt 

érvényben. 1985-ben lemondott miniszterelnöki tisztségéről, és az Államtanács elnöke lett. 

1989-90-ben végrehajtó elnök, fokozatosan átadta a hatalmat a demokratikus erőknek.   

Jelcin, Borisz Nyikolajevics (1931-2007): szovjet és orosz politikus, 1961-90 között az 

SZKP tagja. 1985-től a Központi Bizottság tagja. 1991-től az Orosz SZFSZK, majd az 

Oroszországi Föderáció elnöke. Elnöksége idején ment végbe a privatizáció folyamata, és 

ezzel összefüggésben az oligarchia kialakulása. 1999-ben miniszterelnökké nevezte ki 

Vlagyimir Putyint, aki az elnöki székben is az utóda lett. 

Jeszenyin, Szergej Alekszandrovics (Сергей Александрович Есенин, 1895-1925): paraszti 

származású költő, az imazsinista irányzat képviselője. Feleségül vett egy Isadora Duncan 

nevű amerikai táncosnőt, akivel részeges botrányokkal terhelt európai körútra ment, majd 

visszatért Oroszországba, ahol az átalakuló társadalom miatti kiábrándultsága okán öngyilkos 

lett. 

Jezsov, Nyikolaj Ivanovics (Николай Иванович Ежов, 1895-1940): szovjet politikus, 1917-

ben, még a hatalomátvétel előtt csatlakozott a bolsevikokhoz. Az 1930-as években indult meg 

pártbéli felemelkedése. 1935-39 között a Központi Bizottság tagja, 1936-38 között belügyi 

népbiztos, az NKVD vezetőjeként a sztálini Nagy Terror egyik fő irányítója. 1938-tól hatalma 

csökkent, rövidesen perbe fogták, majd 1940-ben kivégezték.  

K 

Kaczynski, Jaroslaw (1949-): lengyel politikus, Lech Kaczynski ikertestvére. 2001-ben 

testvérével együtt alapították a Jog és Igazságosság Pártját, amelyet 2003 óta vezet. 2006-



2007 között miniszterelnök. Jelenleg Lengyelország egyik legbefolyásosabb politikusa, sokan 

az ország valódi irányítójának tartják. Konzervatív nézeteket képvisel. 

Kaczynski, Lech (1949-2010): lengyel politikus, Jaroslaw Kaczynski ikertestvére. A Jog és 

Igazságosság Pártjának alapítója és első vezetője 2001-2003 között. Az 1980-as években a 

Szolidaritás tagja, egy rövid időre internálják. 1989-2005 között szenátor. 1992-1995 között a 

Legfelsőbb Ellenőrző Kamara elnöke, 2000-2001 között igazságügyi miniszter. 2002-2005 

között Varsó polgármestere, 2005-2010 között az ország elnöke. 2010-ben Oroszországba 

tartó útja során bekövetkezett repülőszerencsétlenségben életét vesztette. 

Kádár János (szül. Csermanek János, 1912-1989): magyar politikus. 1931-ben csatlakozott 

az illegális kommunista párthoz. 1942-től a Központi Bizottság, 1945-től a Politbüro tagja. 

1949-ben belügyminiszter, azonban rövidesen kizárták a pártból, 1951-53 között börtönben 

volt. 1954-ben rehabilitálták. Az 1956-os forradalom idején a Magyar Szocialista Munkáspárt 

első titkárává választották. Tagja volt Nagy Imre kormányának, azonban rövidesen elfordult 

tőle és saját, szovjet-párti kormányt alakított. 1956-58, majd 1961-65 között miniszterelnök. 

A forradalom utáni megtorlásokat az 1960-as években kiterjedt amnesztia és viszonylagos 

liberalizáció követte, a lassú, de folyamatos gazdasági növekedés pedig viszonylagos 

népszerűséget biztosított számára. Az 1980-as évek végére a rendszer azonban megroppant, és 

1988-ban eltávolították a párt éléről.  

Kaganovics, Lazar Mojszejevics (Лазарь Моисеевич Каганович, 1893-1991): zsidó 

származású szovjet politikus, Sztálin közeli bizalmasa. A forradalom előtt is a bolsevikok 

híve. 1924-től a Központi Bizottság, 1930-tól a Politbüro tagja. Számos gazdasági 

népbiztosi és miniszteri tisztséget viselt az 1930-50-es években. 1957-ben Molotovval és 

Malenkovval együtt kizárták a pártból Hruscsov elleni szervezkedésük miatt.  

Kalinyin, Mihail Ivanovics (Михаил Иванович Калинин, 1875-1946): szovjet politikus. 

1898-ban lépett be az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspártba. 1919-1938 között az 

Össz-orosz Szovjetkongresszus Központi Végrehajtó Bizottságának vezetőjeként, 1938-46 

között a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnökeként a Szovjetunió államfője 

volt. 1926-46 között a Politbüro tagja. 1931-90 között Tver a Kalinyin nevet viselte. 1945-

ben Königsberg a Kalinyingrád nevet vette fel, melyet mai napig visel.  



Kamenyev, Lev Boriszovics (Лев Борисович Каменев, 1883-1936): szovjet bolsevik vezető. 

1919-26 között a Politbüro tagja. Kezdetben Trockij csoportjához tartozott, a későbbiekben 

Sztálin mellé állt. Az 1930-as évek koncepciós pereiben Sztálin elítéltette és kivégeztette. 

1988-ban rehabilitálták. 

Karadzsics, Radovan (1945-): montenegrói születésű boszniai szerb politikus. Szakmája 

szerint pszichiáter. Az 1980-as években csalás és sikkasztás vádjával három évet ült 

börtönben. 1990-ben megalapította a Szerb Demokrata Pártot, 1992-ben pedig kikiáltotta a 

Szerb Köztársaságot, amelynek célja Bosznia és Hercegovina szerbek lakta területeinek 

Szerbiához csatolása volt. A háború idején elkövetett etnikai tisztogatások miatt a hágai 

Nemzetközi Bíróság 1995-ben elfogatóparancsot adott ki ellene. 1996-ban sikerült 

elmozdítatni a boszniai Szerb Köztársaság éléről. 12 év bújkálás után 2008-ban adták ki a 

nemzetközi bíróságnak, amely 2016-ban negyven év börtönre, 2019-ben pedig életfogytiglani 

börtönbüntetésre ítélte. 

Károly, II. (1893-1953): román király. Életvitele és a zsidó származású Magda Lupescuval 

folytatott viszonya miatt 1925-ben le kellett mondania trónörökösi igényeiről, a politikai 

helyzet változása okán azonban 1930-ban királyként térhetett vissza az országba. Mussolini 

mintáját követő autoritárius kormányzást folytatott, 1938-ban feloszlatta a pártokat és 

királydiktatúrát vezetett be. Az egyre erősödő Vasgárda ellensúlyozására megalapította a 

Nemzeti Újjászületés Frontját. Az ország területveszteségei miatt lemondani kényszerült 

1940-ben fia javára. 1953-ban a portugáliai Estorilban halt meg. 

Kerenszkij, Alekszandr Fjodorovics (Александр Фёдорович Керенский, 1889-1970): eszer 

párti orosz politikus. Az 1917-es februári orosz forradalom egyik vezetője. Az Ideiglenes 

Kormányban igazságügy-, majd hadügyminiszter, rövid ideig miniszterelnök. Nevéhez 

fűződik az első világháború keleti frontján az orosz hadsereg utolsó sikertelen támadása. 

Kirov, Szergej Mironovics (Сергей Миронович Киров, 1886-1934): szovjet politikus. A 

Szovjetunió Kommunista Pártja leningrádi bizottságának főtitkára, 1934 januárjában Sztálin 

helyett őt akarták megválasztani a párt elnökének. 1934 végén Sztálin parancsára 

meggyilkolták. A mai Kropivnickij 1934-39 között a Kirovo, 1939-2016 között a Kirovográd 

nevet viselte. 



Klaus, Václav (1941-): cseh közgazdász, politikus. A bársonyos forradalom idején kezdett 

politizálni. 1990-2003 között képviselő. 1989-92 között csehszlovák pénzügyminiszter, 1992-

98 között cseh miniszterelnök. 1991-2002 között a Polgári Demokrata Párt vezetője. 1998-

2002 között a képviselőház elnöke, 2003-2013 között a Cseh Köztársaság elnöke.  

Kodály Zoltán (1882-1967): magyar zeneszerző. Bartók társa a népzenegyűjtésben. 1919-ben 

Bartókkal és Dohnányival a Zenedirektórium tagja. 1946-49 között a Magyar Tudományos 

Akadémia elnöke. Legimsertebb művei a Psalmus Hungaricus (1923), a Háry János daljáték 

(1927), a Marosszéki táncok (1927), valamint a Galántai táncok (1933). 

Kolcsak, Alekszandr Vasziljevics (Александр Васильевич Колчак, 1874-1920): orosz 

katona, admirális, 1916-17 során a Fekete-tengeri flotta parancsnoka, a bolsevik 

hatalomátvétel után a fehér mozgalom vezetője. 1920-ban a bolsevikok kezére került, akik 

kivégezték. 

Komorowski, Bronisław Maria (1952-): lengyel politikus. Az 1980-as években disszidens 

aktivista, az 1990-es évektől képviselő. 2000-2001 között védelmi miniszter, 2001-ben a 

Polgári Platform egyik alapítója. 2007-2010 között a szejm házelnöke, 2010-2015 között az 

ország elnöke. 

Kornyilov, Lavr Georgijevics (Лавр Георгиевич Корнилов, 1870-1918): orosz tábornok, 

jobboldali politikus. 1917 szeptemberében sikertelen puccsot hajtott végre az Ideiglenes 

Kormány ellen. 1918-ban a Don-vidéken szervezte a fehérek ellenállását a bolsevikokkal 

szemben. 

Koszigin, Alekszej Nyikolajevics (Алексей Николаевич Косыгин, 1890-1980): szovjet 

kommunista politikus. A Sztálin halála utáni enyhülés egyik vezető alakja. 1964-ben részt vett 

Hruscsov megbuktatásában. 1964-1980 között szovjet miniszterelnök. 

Kun Béla (1886-1938): magyar politikus. 1916-ban orosz hadifogságba került, csatlakozott a 

bolsevikokhoz. Képzett forradalmárként tért vissza, 1918 decemberében megalapította a 

Kommunista Pártot. 1919 februárjában bebörtönözték, március 20-án szabadult, másnap a 

kommunista-szociáldemokrata koalíció vezetőjeként átvette az országban a hatalmat, 

megalapítva a Magyar Tanácsköztársaságot. Külügyi népbiztosként de facto az ország 

irányítója lett, megszervezte a Vörös Hadsereget, amely egy ideig sikerrel állt ellen az 

intervenciós csapatoknak. A Tanácsköztársaság bukását követően előbb Bécsbe, majd 



Moszkvába távozott, ahol a Komintern egyik vezetője lett. A sztálini tisztogatások áldozata 

lett. 

Kundera, Milan (1929-): cseh író, több műfajban is alkot. Önként csatlakozott a kommunista 

párthoz, de műveire jellemző volt a rendszerrel szembeni kritikus hangnem. Első regénye, a 

Tréfa a sztálinizmus visszásságait dolgozza fel. 1968-ban részt vett a prágai tavasz 

eseményeiben, ami miatt kizárták a pártból, elvesztette munkahelyét, és nem publikálhatott. 

1975-ben Franciaországba emigrált. 1981-től francia állampolgár, 1993 óta csak francia 

nyelven ír. Legismertebb műve A lét elviselhetetlen könnyűsége. 

Kusturica, Emir (1954-): boszniai szerb filmrendező. A prágai filmakadémián tanult. 

Emlékszel Dolly Bellre című korai alkotása 1981-ben elnyerte a Velencei Filmfesztivál Arany 

Oroszlán díját. A papa szolgálati útra ment, valamint Underground című filmjeivel Arany 

Pálmát nyert a Cannes-i Filmfesztiválon.   

L 

Lehár Ferenc (1870-1948): magyar zeneszerző, főleg operettjei tették ismertté. Leghíresebb 

műve A víg özvegy (1905). Ausztriában hunyt el. 

Lenin, Vlagyimir Iljics (Uljanov) (Владимир Ильич Ленин (Ульянов), 1870-1924): orosz 

radikális forradalmár, politikus, jogász. A cári rendszer ellenségeként 1900 után több évet 

töltött belső száműzetésben, valamint Svájcban és Németországban. 1917 nyarán más 

bolsevikokkal együtt visszatért Oroszországba. A bolsevik párt vezéreként megszervezte és 

irányította az 1917-es októberi hatalomátvételt, majd a Népbiztosok Tanácsának elnöke lett. 

Megalapozta a hadikommunizmus rendszerét, és nem vetette el a forradalmi terrort sem. 

Vezetésével a bolsevikok megnyerték a polgárháborút, és létrehozták a Szovjetuniót (1922. 

december). Utolsó éveiben betegsége miatt nem vehetett részt a párt és az állam irányításában.  

Ligeti György (1923-2006): magyar avantgarde zeneszerző. 1956 után Nyugaton alkotott. 

Zenéjében az elektonikus és tradicionális elemek keveredtek egymással. 

Litvinov, Makszim Makszimovics (Максим Максимович Литвинов, 1876-1951): szovjet 

politikus és diplomata. 1921-30 és 1941-46 között külügyi népbiztos-helyettes, 1930-39 

között külügyi népbiztos, 1934-41 között a Központi Bizottság tagja. Jelentős szerepe volt a 

Szovjetunió nemzetközi helyzetének konszolidálásban. Antantbarát külpolitikát folytatott, 



ezért és zsidó származása miatt 1939-ben a német-szovjet közeledést megelőzően leváltották. 

1941-43 között amerikai nagykövet volt.  

Lukasenko, Alekszandr Grigorjevics (Aljakszandr Rihoravics Lukasenka, 1954-): belarusz 

politikus. 1994 óta az ország elnöke. Ellenezte az ország kapitalista átalakítását és a szovjet 

örökséggel való szakítást. Autoriter kormányzást folytat, nemzetközi kapcsolataiban 

Oroszországra támaszkodik.    

Lunacsarszkij, Anatolij Vasziljevics (Анатолий Васильевич Луначарский, 1875-1933): 

orosz bolsevik politikus, 1917 után a szovjet-orosz kulturális élet egyik legjelentősebb alakja, 

1917-29 között az OSZFSZK művelődési népbiztosa. 

Lvov, Georgij Jevgenyijevics (Георгий Евгеньевич Львов, 1861-1925): orosz herceg, a 

kadet párt tagja, 1917. március-július között az Ideiglenes Kormány elnöke. A bolsevikok 

hatalomra kerülését követően egy időre letartóztatták, szabadulása után az USA-ban, majd 

Párizsban próbált támogatókat találni a bolsevikok elleni küzdelemhez, sikertelenül. Párizsban 

telepedett le, és ott is halt meg. 

M 

Majakovszkij, Vlagyimir Vlagyimirovics (Владимир Владимирович Маяковский, 1893-

1930): orosz író, költő, a futurizmus egyik alapítója, forradalmi mozgalmak tagja. 1930-ban 

öngyilkos lett. 

Malenkov, Georgij Makszimilianovics (Георгий Максимилианович Маленков, 1902-

1988): szovjet politikus. Sztálin kiszemelt utóda. 1939-től a KB, 1946-tól a Politbüro tagja. 

1953-55 között szovjet miniszterelnök. Miután Hruscsovék magukhoz ragadták a hatalmat, 

háttérbe szorult, 1957-ben a pártból is kizárták.  

Maniu, Iuliu (1873-1951): román politikus, az Erdély és Bánát területén működő Román 

Nemzeti Párt egyik vezetője. Az első világháború után a Nemzeti Paraszt Párt egyik 

megszervezője. 1928-33 között három alkalommal miniszterelnök. Az 1944-es államcsíny 

után csatlakozott a koalícióhoz. A pártjához köthető szabadcsapatok számos etnikai alapú 

kilengést követtek el az erdélyi harcok során az átállást követően a német és magyar 

lakossággal szemben. Hamarosan szembekerült a kommunistákkal. 1947-ben letartóztatták, 

életfogytiglani börtönbüntetésre és kényszermunkára ítélték. A börtönben hunyt el.  



Martov, Julij (szül. Julij Oszipovics Cederbaum, Юлий Мартов, Юлий Осипович 

Цедербаум, 1873-1923): orosz politikus, a mensevikek vezetője. Részt vett az 1905-ös 

forradalomban, ami miatt emigrációba kényszerült. 1917-ben visszatért, de nem játszott 

jelentősebb szerepet, 1920-ban a bolsevikok megerősödésével ismét emigrált. 

Masaryk, Jan (1886-1948): csehszlovák politikus, Tomas Masaryk fia. A második 

világháború idején az emigráns kormány külügyminisztere Londonban. 1945-48 között 

továbbra is betöltötte ezt a tisztséget, immáron otthon. Megpróbált jó viszonyt fenntartani 

mind a Nyugattal, mind a szovjetekkel. Rejtélyes körülmények között hunyt el. 

Masaryk, Tomas (Garrigue) (1850-1937): csehszlovák politikus. Szlovák apa és 

elnémetesedett cseh anya gyermeke. 1882-től a prágai cseh egyetem filozófia tanára. 1889-től 

politizált, előbb az Ifjú Csehek Pártja, majd saját Realista Pártja színeiben. A Birodalmi 

Gyűlésben a baloldali szláv ellenzék egyik vezéralakja. 1914-ben Londonba emigrált, tanári 

állást kapott. Aktívan propagálta a csehszlovák eszmét Nyugaton, miközben hazájában 

távollétében halálra ítélték. 1918-ban a Csehszlovák Köztársaság elnökévé választották, 1920-

ban, 1927-ben és 1934-ben újraválasztották. A demokrácia és a humanizmus híveként vált 

ismertté, fenn tudta tartani a polgári demokratikus berendezkedést.  

Mečiar, Vladimír (1942-): szlovák politikus. 1990-91, 1992-94 és 1994-98 között Szlovákia 

miniszterelnöke, 1992-93 között, valamint egy ideig 1998-ban az ország elnöke. 2002-2010 

között parlamenti képviselő a Néppárt – Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom színeiben. 

Az 1990-es években autoriter, korrupt kormányzásáról vált ismertté.  

Medvegyev, Dmitrij Anatoljevics (Дмитрий Анатольевич Медведев, 1965-): orosz 

politikus. Az 1990-es években Anatolij Szobcsak szentpétervári polgármester tanácsadója, 

majd a Putyin vezette külkapcsolati bizottság szakértője. A 2000-es évek elején és közepén a 

Gazprom vezetője. 2008-2012 között az Oroszországi Föderáció elnöke, 2012-től 

miniszterelnök.  

Mihajlovics, Dragoljub „Drazsa” (1893-1946): jugoszláv katonatiszt. 1941-ben az ország 

német megszállását követően a csetnikek, a nacionalista és royalista ellenálló mozgalom 

megszervezője volt. Gyakorlatilag polgárháborúba keveredett a Tito vezette kommunista 

partizán mozgalommal, hallgatólagosan sok esetben együtt működtek csapatai a 



megszállókkal. 1946-ban háborús bűnösként halálra ítélték és kivégezték. 2015-ben 

rehabilitálták.  

Mihály, I. (Hohenzollern) (1921-2017): román király (1927-30, 1940-47). Először 

gyermekként került a trónra, de rövidesen apja, II. Károly javára lemondatták. 1940-től ismét 

uralkodott, ekkor azonban Ion Antonescu vált az ország valódi urává. 1944-ben a szovjetek 

előrenyomulását látva eltávolította a hatalomból Antonescut és átállt a szövetségesek oldalára. 

Rövidesen a kommunisták kezébe került a hatalom, 1947-ben lemondatták. Ettől kezdve 

emigrációban élt, jórészt Svájcban. A rendszerváltást követően többször is hazatért, nagy 

népszerűségnek örvendett Romániában.  

Mikojan, Anasztasz Ivanovics (Анастас Иванович Микоян, 1895-1978): szovjet politikus. 

1915-től párttag, 1923-tól a Központi Bizottság tagja, 1935-66 között a Politbüro tagja, 

1937-64 között miniszterelnök-helyettes. 1956-ban ő közvetített a szovjet és magyar vezetés 

között. 1964-1965 között a Szovjetunió államfője. 

Mikołajczyk, Stanisław (1901-1966): lengyel politikus. Az 1920-30-as években a „Piast” 

Lengyel Néppártban politizált. 1939-ben Varsó elestét követően többek között 

Magyarországon keresztül Franciaországba távozott, szerepet vállalt az emigrációs 

kormányban annak belügyminisztereként és miniszterelnök-helyetteseként. Sikorski halálát 

követően az emigráns kormány miniszterelnöke 1944-ig. A háború után miniszterelnök-

helyettes, az 1947-es választásokat követően a kommunisták felemelkedését látva lemondott 

és emigrált. 

Miljukov, Pavel Nyikolajevics (Павел Николаевич Милюков, 1859-1943): orosz történész, 

politikus, publicista. A kadet párt vezetője. Az Ideiglenes Kormányban külügyminiszter. A 

bolsevikok hatalomra kerülését követően csatlakozott a fehér mozgalomhoz, 1918-ban 

emigrált, előbb Törökországba, majd Angliába, végül Franciaországban telepedett le. Az 

emigrációban is végig politikailag aktív maradt. A világháború idején a Szovjetunió pártján 

állt. 

Milosevics, Szlobodan (1941-2006): szerb származású jugoszláv politikus. 1959-ben 

csatlakozott a kommunista párthoz. 1978-83 között a Belgrádi Egyesült Bank elnöke, 1986-tól 

a szerb regionális kommunista párt elnöke, 1989-97 között Szerbia, majd 1997-2000 között 

Jugoszlávia elnöke. 1998-ban a Nemzetközi Bíróság háborús bűnökkel vádolta meg a délszláv 



háborúkban történt attrocitások kapcsán. 2001-ben a jugoszláv kormány kiadta ~-et, azonban 

a tárgyalás ideje alatt elhunyt. 

Molotov, Vjacseszlav Mihajlovics (Вячеслав Михайлович Молотов, 1890-1988): szovjet 

politikus, 1930-41 között a Népbiztosok Tanácsának elnöke, 1939-49, ill. 1953-56 között 

külügyi népbiztos, majd külügyminiszter. 1939. augusztus 23-án Moszkvában 

megnemtámadási egyezményt írt alá Ribbentrop német külügyminiszterrel, amely titokban 

Lengyelország felosztásáról is döntött (Molotov-Ribbentrop-paktum). 1957-ben sikertelen 

puccsot kísérelt meg Hruscsov ellen Malenkov és Kaganovics támogatásával. Ezt követően 

elvesztette fontosabb tisztségeit, 1961-ben a pártból is kizárták. 1984-ben visszavették a 

pártba. 

N 

Nagy Imre (1896-1958): magyar politikus. Az első világháborúban orosz hadifogságba esett, 

csatlakozott a kommunistákhoz. Az 1920-as években egy időre hazatért, csatlakozott az 

illegális kommunista párthoz, 1930-tól azonban visszatért a Szovjetunióba és ott is maradt 

1944-ig. A háború végén hazatért, részt vett a kommunista hatalomátvétel levezénylésében, 

1945-46 között belügyminiszter volt. 1953-55 között miniszterelnök, reformista vonalat 

képviselt. A sztálinista erők egy időre kiszorították a hatalomból, az 1956-os forradalom során 

azonban ismét miniszterelnök egy darabig. Visszaállította a többpártrendszert, bejelentette az 

ország semlegességét. A bevonuló szovjet csapatok elől a jugoszláv követségre menekült, 

azonban rövidesen kiadták, 1958-ban pedig kivégezték. 1989-ben rehabilitálták. Újratemetési 

szertartása a rendszerváltás egyik szimbolikus eseményévé alakult. 

Nedics, Milan (1878-1946): jugoszláv tábornok. 1934-35 között vezérkari főnök, 1939-40 

között hadügyi és tengerészeti miniszter, 1941-44 között a németbarát nemzeti megmentés 

kormányának miniszterelnöke, 1943-44 között belügyminisztere. 1946-ban öngyilkos lett. 

O 

Orbán Viktor (1963-): magyar politikus. A Fidesz egyik alapítója és vezetője. 1998-2002 

között, majd 2010 óra Magyarország miniszterelnöke. Konzervatív nézeteket képvisel, ellenzi 

a bevándorlást. A liberalizmus kritikusaként saját rendszerét illiberális demokráciaként 

jellemezte. Az ellenzék és a nyugati vezetők felől számos kritika éri kormányzási módszerei 

és a Fidesz hatalmi túlsúlya miatt.  



P 

Paderewski, Ignacy Jan (1860-1941): lengyel zeneszerző, zongorista. Az első világháború 

idején az amerikai Lengyel Nemzeti Bizottság tagja. 1919-ben Pilsudski hívására hazatért, 

miniszterelnök és külügyminiszter lett, politikusként azonban kudarcot vallott, így rövidesen 

lemondott, majd Svájcba távozott, és többet nem tért haza. Ennek ellenére 1939-ben a 

Sikorski vezette emigráns kormány ismét felkérte a Nemzeti Bizottság vezetésére. A bizottság 

előbb Franciaországban, majd annak bukása után az Egyesült Államokban működött. ~-t New 

Yorkban érte a halál 1941 nyarán. 

Pál herceg (Pavle Karadjordjevics, 1893-1976): 1934-től Jugoszlávia régense. 1941-ben a 

Háromhatalmi Egyezményhez való csatlakozását követően katonatisztek egy csoportja 

eltávolította a hatalomból. Görögországba távozott, ahol brit fogságba került, egy időre 

Kenyában internálták. Párizsban telepedett le és ott is halt meg. 

Pasics, Nikola (1845-1926): szerb politikus, öt alkalommal miniszterelnök, 1918-19 során a 

Szerb-Horvát-Szlovén Királyság egyik alapítója. 1918-ban, 1921-24 valamint 1924-26 között 

ismét miniszterelnök. Jelentős szerepet játszott az 1921-es, szerb dominanciát és erős 

monarchiát garantáló alkotmány bevezetésében. 

Pauker, Ana (szül. Hannah Rabinsohn, 1893-1960): román politikus, 1915-től a szocialista 

párt tagja, az 1920-as években a párton belüli bolsevik fordulat előmozdítója. Többször 

börtönbe került, 1941-ben egy fogolycsere során a Szovjetunióba távozhatott. 1944-ben tért 

haza, a kommunista párt de facto vezetőjeként. Első nőként 1947-52 között az ország 

külügyminisztere volt. Számos kérdésben szembehelyezkedett a sztálini vonalvezetéssel, 

koncepciós eljárás során börtönbe került. Sztálin halála után szabadulhatott.  

Pavelic, Ante (1889-1959): horvát jogász, politikus. Előbb a Horvát Jogpárt tagja, 1927-29 

között a jugoszláv parlament képviselője. 1929-ben Olaszországba emigrált, megalapította az 

Ustasát. 1941-ben a Független Horvát Állam vezetője (poglavnik) lett. Rezsimje a szerbek, 

zsidók és cigányok elleni kegyetlen kilengésekről vált ismertté. 1945-ben elhagyta az 

országot, Ausztrián és Olaszországon keresztül 1948-ban Argentinába érkezett. Az ellene 

elkövetett sikertelen merényletek okán 1957-ben előbb Paraguayba, majd Spanyolországba 

költözött. 



Penderecki, Krzysztof (1933-): lengyel zeneszerző. Legismertebb művei a Loudun ördögei 

című opera, valamint a Stabat Mater című kompozíció a capella kórusra.  

Péter, I. (Petar Karadjordjevics, 1844-1921): szerb király 1903-tól, az alkotmányos 

kormányzás híve. 1918-ban az első szerb-horvát-szlovén királlyá választották. 

Péter, II. (Petar Karadjordjevics, 1923-1970): jugoszláv király 1934-től. Ténylegesen 

mindössze néhány hétig volt államfő, Pál herceg megbuktatásától a német invázióig. 

Londonba emigrált, ahol az emigráns kormányzat vezetője volt a monarchia eltörléséig. Ezt 

követően az Egyesült Államokban telepedett le. 

Pilsudski, Józef (1867-1935): lengyel katonatiszt, politikus. 1887-1892 között Szibériába 

deportálták a III. Sándor elleni merénylet tervének alaptalan vádjával. Hazatérését követően 

csatlakozott a Lengyel Szocialista Párthoz, rövidesen azonban ismét letartóztatták. Egy 

jövendő lengyel hadsereg sejtjeinek kiépítésén dolgozott. Az első világháború idején német és 

osztrák segítséggel próbálta kivívni a lengyel függetlenséget.1918-ban Lengyelország 

államfője lett. 1920-21 között az Ukrán Népköztársasággal szövetségben harcol a szovjetek 

ellen. 1922-ig maradt államfő, 1923-ig vezérkari főnök. Kiábrándulva a parlamentáris 

demokráciából 1926-ban államcsínnyel átveszi a hatalmat, és bevezeti az ún. szanációs 

rendszert. Hivatalosan védelmi miniszterként de facto az ország irányítója maradt haláláig.  

Plahotniuc, Vladimir (1966-): moldovai politikus, oligarcha. A Demokrata Párt vezetője, 

2010-2019 között több alkalommal képviselő. A 2010-es években Moldova egyik 

legbefolyásosabb politikusa, az ország tulajdonképpeni irányítója. 2019-ben emigrált. 

Putyin, Vlagyimir Vlagyimirovics (Владимир Владимирович Путин, 1952-): orosz 

politikus. 1977-től a KGB munkatársa. Az 1990-es években a szentpétervári polgármesteri 

hivatalnál dolgozott. 1998-99-ben a Szövetségi Biztonsági Szolgálat igazgatója, 1999-ben 

miniszterelnök, ugyanezen év dec. 31-től megbízott elnök, 2000-2008 között, illetve 2012 óta 

az Oroszországi Föderáció elnöke, 2008-2012 között miniszterelnök. Elnöksége idején 

megtörte a nyugatbarát oligarchák befolyását, erős hatalomkoncentrációt folytatott. 2008-ban 

háborút indított Grúzia ellen a szakadár Abházia és Dél-Oszétia védelmére hivatkozva. A 

2013-2014-es ukrajnai forradalmi eseményeket követően 2014 márciusában Oroszország 

annektálta a Krím-félszigetet. Támogatja a kelet-ukrajnai szeparatista fegyvereseket. 

Elnöksége idején jött létre a posztszovjet térség integrációjára irányuló Eurázsiai Gazdasági 



Unió Oroszország, Fehéroroszország és Kazahsztán részvételével, melyhez Örményország és 

Kirgizisztán is csatlakozott. 

R 

Radics, Sztjepan (1871-1928): horvát politikus, a Horvát Parasztpárt egyik alapítója 1904-

ben. 1918-ban a délszláv szövetségi állam híve, a horvátok és szerbek egyenlő jogai esetén. A 

belgrádi kormány kétszer is bebörtönöztette, 1919-20 és 1924-25 során. 1925-ben elismerte az 

állam alkotmányát, 1927-ben csatlakozott a kormányhoz. 1928-ban egy parlamenti vita során 

lelőtték, néhány hét múlva elhunyt. 

Rákosi Mátyás (1892-1971): magyar politikus. Hadifogolyként csatlakozott a bolsevikokhoz, 

részt vett a Tanácsköztársaság kormányzatában. Moszkvába menekült, 1924-ben visszatért, 

hogy megszervezze az illegális kommunista mozgalmat. 1925-ben, majd 1934-ben 

letartóztatták, utóbbi alkalommal életfogytiglanra ítélték. 1940-ben a Szovjetunióba 

távozhatott. 1944-ben tért vissza, a Magyar Kommunista Párt első titkáraként. Sztálin feltétlen 

híve volt, 1948-ra az ellenzék „leszalámizásával” teljes egészében átvette a hatalmat. 1948-53 

között a Magyar Dolgozók Pártjának első titkára, 1952-53-ban miniszterelnök. Sztálin halála 

után pozíciói meggyengültek. Politikája nagyban hozzájárult az 1956-os forradalom 

kirobbanásához. A forradalom során a Szovjetunióba távozott, ott is halt meg. 

Repin, Ilja Jefimovics (Илья Ефимович Репин, 1844-1930): orosz festőművész. Történelmi 

tablóiról és portéiról ismert. 1918-ban faluja Finnországhoz került, a szovjet vezetés hívása 

ellenére sem tért haza. A szocialista realizmus egyik ihletőjeként tartották számon a 

Szovjetunióban, Kuokkala falu, ahol élete utolsó harminc évét töltötte, a Repino nevet vette 

fel a Szovjetunióhoz kerülése után. 

Rikov, Alekszej Ivanovics (Алексей Иванович Рыков, 1881-1938): szovjet politikus, 1924-

30 között a Népbiztosok Tanácsának elnöke, 1922-30 között a Politbüro tagja. Az 1930-as 

években befolyása csökkent, 1937-ben kizárták a pártból és letartóztatták, 1938-ban 

kivégezték. 1988-ban rehabilitálták. 

Rydz-Śmigły, Edward (1886-1941): lengyel katonatiszt, politikus. Részt vett az első 

világháborúban és a lengyel-szovjet háborúban. 1935-39 között Pilsudki utódjaként a 

Hadsereg Főfelügyelője, 1936-41 között Lengyelország marsallja. A második világháború 

előtti években egyfajta kultusz alakult ki személye körül, amelyre rácáfolt a háborúban 



elszenvedett gyors és megsemmisítő vereség. Romániába menekült, 1941-ben azonban 

visszatért Varsóba, hogy megszervezze az ellenállást, rövidesen viszont elhunyt.  

S 

Sándor, I. (Karadjordjevics, 1888-1934): szerb-horvát-szlovén, majd 1929-től jugoszláv 

király. Fiatalkorát Péterváron töltötte, 1909-ben tért haza Szerbiába. Részt vett a Balkán-

háborúkban és az első világháborúban. Ellenőrzése alatt tartotta a hadsereget. 1929-ben 

királydiktatúrát vezetett be. 1934-ben a horvát Ustasa meggyilkoltatta. 

Sikorski, Władysław Eugeniusz (1881-1943): lengyel katonatiszt, politikus. Részt vett az 

első világháborúban és a lengyel-szovjet háborúban. 1922-23 között miniszterelnök, 1923-24 

között hadügyminiszter. Pilsudski 1926-os államcsínyét követően ellenzékbe került, háttérbe 

szorult. A második világháború idején 1939-43 között az emigráns kormány miniszterelnöke, 

illetve a Hadsereg Főfelügyelője. 1943-ban repülőszerencsétlenség áldozata lett. 

Slánsky, Rudolf (1901-1952): csehszlovák politikus, 1921-től a kommunista párt tagja, a 

Rudé Právo című lap szerkesztője. 1929-től a Központi Bizottság tagja, 1935-ben a 

Nemzetgyűlés képviselője. A világháború idején Moszkvában élt, csatlakozott a Vörös 

Hadsereg Ukrán Frontjához, majd a szlovák felkeléshez. 1945-től a Csehszlovák Kommunista 

Párt főtitkára. 1948-tól miniszterelnök helyettes. 1951 szeptemberében eltávolították a 

párttitkári pozíciójából, novemberben letartóztatták. 13 társával együtt perbe fogták, 1952 

decemberében kivégezték. 1963-ban rehabilitálták, 1968-ban helyreállították párttagságát. 

SZ 

Sztálin, Joszip Visszarionovics (Dzsugasvili) (Йосиф Виссарионович Сталин 

(Джугашвили), 1879-1953): grúz-oszét származású szovjet politikus. Részt vett az 1917. 

októberi bolsevik hatalomátvételben. 1922-től a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára 

lett, és ebben a pozícióban az új apparátusra támaszkodva fokozatosan építette ki hatalmát. A 

Trockij által vezetett pártellenzék legyőzésével 1927-1953 között totális diktatúrát vezetett be 

a Szovjetunióban. Uralmának több millió szovjet állampolgár esett áldozatul (Nagy Terror, 

GULág), ugyanakkor a nehézipar és a hadiipar tekintetében az ország világhatalommá 

emelkedett. A második világháború során visszaverte a tengelyhatalmak támadását és a 

Szovjetuniót katonai nagyhatalommá tette. Közép- és Kelet-Európa jelentős része szovjet 

befolyás alá került a háború után, és ~-i mintára épülő politikai rendszerek jöttek létre.  



Sztambolijszkij, Alekszandr (1879-1923): bolgár politikus, a Bolgár Földműves Népi 

Szövetség egyik alapítója. Ellenzi Bulgária részvételét az első világháborúban. Egy, a 

kommunizmus és kapitalizmus közötti harmadik út híve. 1919-től előbb közmunkáért felelős 

miniszter, majd kormányfő. Az ellenzék szorításában egyre inkább diktatórikussá válik 

kormányzása. Az 1923-as júniusi államcsíny során megbuktatják, a VMRO túszul ejtette és 

meggyilkolta.  

Sztojadinovics, Milan (1888-1961): jugoszláv politikus. 1935-39 között miniszterelnök és 

külügyminiszter. Németország felé közeledett. 1939-ben eltávolították a hatalomból, 1940-

ben letartóztatták. 1941-ben elhagyta a széteső országot. 1949-ben Argentínában telepedett le, 

ott is halt meg. 

Sztruve, Pjotr Berngardovics (Пётр Бернгардович Струве, 1870-1944): orosz politikus, 

gondolkodó. Eleinte marxista, majd liberális nézeteket képviselt, a bolsevik hatalomátvételt 

követően a fehér mozgalomhoz csatlakozott. 1920-tól emigrációban élt. 

Szuszlov, Mihail Andrejevics (Михаил Андреевич Суслов, 1902-1982): szovjet politikus, az 

SZKP KB titkára (1947-82), a Politbüro tagja (1955-82) a párt ideológusa. 1956-ban a 

magyar forradalom idején a szovjet és a magyar vezetés között közvetített. 

Szverdlov, Jakov Mihajlovics (Яков Михайлович Свердлов, 1885-1919): bolsevik 

politikus, részt vett az októberi hatalomátvétel előkészítésében, 1917-19 között Szovjet-

Oroszország de iure államfője volt. Spanyolnáthában halt meg. 

T 

Tiso, Jozef (1887-1947): szlovák pap, politikus. 1927-29 között a Csehszlovák kormány 

tagja. Hlinka híve, annak utódja a Szlovák Néppárt élén. Az autonóm Szlovákia 

miniszterelnöke 1938 októberétől, majd a német segítséggel függetlenné váló Szlovák Állam 

elnöke 1939-45 között. Háborús bűnösként elítélték és kivégezték. 

Tito, szül. Joszip Broz (1892-1980): jugoszláv politikus, marsall. Horvát apa és szlovén anya 

gyermeke, foglalkozása szerint lakatos. 1910-ben csatlakozott a Horvát-Szlovén 

Szociáldemokrata Párthoz. A háború idején orosz hadifogságba esett, csatlakozott a 

bolsevikokhoz. 1920-ban tért haza, a Jugoszláv Kommunista Párt tagja lett, és aktív maradt a 

párt illegalitásba vonulása után is. 1928-ban öt év börtönre ítélték. Szabadulását követően a 



bécsi emigráns Politbüro tagja lett, felvette a Tito álnevet. 1935-36-ban a Komintern 

munkatársa Moszkvában, 1939-től a jugoszláv párt főtitkára. A második világháború idején 

vált nemzetközileg ismertté, mint a jugoszláv partizánok vezetője. 1943-ra a szövetségesek de 

facto partnerükként ismerték el. 1945-53 között miniszterelnök, 1953-tól haláláig Jugoszlávia 

elnöke. Eleinte orthodox kommunista politikát folytatott, nemzetközi tekintélye, valamint 

önállóvá váló politikája okán azonban elvesztette Moszkva kegyeit. Kizárták a 

Kominformból, és a kommunista tábor egyik fő ellenségévé vált. Az el nem kötelezett 

államok mozgalmának egyik alapítója. Sztálin halálát követően kibékült a Szovjetunióval. Bár 

sikerült egyben tartania soknemzetiségű országát, halála után röviddel Jugoszlávia bomlásnak 

indult. 

Trockij, Lev Davidovics (szül. Bronstein, Лев Давидович Троцкий, Бронштейн, 1879-

1940): a bolsevik párt egyik vezetője. 1917-től a pétervári szovjet elnöke, a bolsevik 

hatalomátvételt követően külügyi, majd hadügyi népbiztos. A Vörös Hadsereg megteremtője. 

Mind ideológiailag, mind politikailag szembekerült Sztálinnal, ezért 1929-ben száműzték a 

Szovjetunióból, majd 1940-ben Mexikóban Sztálin utasítására meggyilkolták. Az 1930-as 

évek koncepciós pereinek gyakran visszatérő fordulata volt a leleplezett trockista 

összeesküvés. 

Tudjman, Franjo (1922-1999): horvát politikus. Kommunista partizán a második 

világháború alatt, utána katonai karrierbe kezd, amelyet 1961-ben félbe szakított, hogy 

történészi kutatásokba kezdjen. Horvát nacionalista álláspontja miatt kizárták a Kommunista 

Ifjúsági Szövetségből, 1971-ben pedig jugoszláv-ellenes tevékenység vádjával 2 év börtönre 

ítélik. 9 hónap múlva szabadult. 1981-ben ismét elítélték, ezúttal három évre, de ismét 

szabadulhatott 9 hónap múltán. 1989-ben megalapította a Horvát Demorkata Szövetséget. 

1990-től Horvátország elnöke. Nyíltan szakadár állásponton volt, az általa bevezetett 

alkotmány másodrendű polgárokká változtatta a horvátországi szerbeket. Elnyerte a Nyugat 

támogatását a délszláv háborúban, a boszniai horvátokat azonban nem tudta országához 

csatolni.  

Tuhacsevszkij, Mihail Nyikolajevics (Михаил Николаевич Тухачевский, 1893-1937): a 

szovjet Vörös Hadsereg egyik vezetője. Részt vett a polgárháborúban, lengyel-szovjet 

háborúban, valamint a kronstadti felkelés leverésében. A sztálini nagy tisztogatások 

áldozata lett. 1957-ben rehabilitálták.  



Tuka, Vojtech Lázar (1880-1946): szlovák politikus. A csehszlovák korszakban az 

autonómia híve. 1928-ban tizenöt év börtönre ítélték szeparatizmusáért. 1939-ben szabadult, a 

szlovák függetlenségi törekvések egyik vezéralakja lett. A független, német protektorátus alatt 

álló Szlovák Állam miniszterelnöke és külügyminisztere 1939-1944 között. 

Tusk, Donald Franciszek (1957-): lengyel politikus. A Polgári Platform alapítója és 

vezetője 2003-2014 között. 2007-2014 között miniszterelnök. 2014 óta az Európai Bizottság 

elnöke (2019 decemberéig). Vaida-Voevod, Alexandru (1872-1950) Román politikus. 1906-

tól a magyar parlament képviselője, a magyarosítás hangos ellenzője, Erdély Romániához 

való csatlakozásának szorgalmazója. 1919-20 között, majd 1932-ben és 1933-ban 

miniszterelnök. Az 1930-as években az ultranacionalista Román Front vezetője. 

V 

Vlaszov, Andrej Andrejevics (Андрей Андреевич Власов, 1900-1946): szovjet tábornok, 

Sztálingrád német ostromakor hadseregének elvesztése utána átállt a németek oldalára. 1944 

őszén Prágában megszervezte a németeket támogató Orosz Felszabadító Hadsereget. A 

háború után a szovjetek kivégezték. 

Vorosilov, Kliment Jefremovics (Климент Ефремович Ворошилов, 1881-1969): szovjet 

katonatiszt, kommunista politikus. Sztálin híve, 1925-34 között hadiügyi és tengerészeti, 

1934-40 között védelmi népbiztos, részt vett a második világháború harcaiban, 1945-47 

között a Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnöke Magyarországon. 1953-60 között a 

Szovjetunió államfője. 

Vrangel, Pjotr Nyikolajevics (Пётр Николаевич Врангель, 1878-1928): orosz tábornok. 

Részt vett az orosz-japán háborúban és az első világháborúban, a polgárháború idején a 

fehérek támogatója, Gyenyikin vereségét követően a fehér seregek vezetője. Csapatait a 

Krím-félszigetre szorították vissza, 1920-ban Szevasztopolból Törökországba evakuálták. 

Hátralévő éveit Belgiumban élte le.  

Walesa, Lech (1943-): lengyel politikus, szakszervezeti vezető. Az 1976-os gdanski sztrájk 

során elvesztette munkáját. 1980-ban az újabb sztrájk idején a tárgyalóbizottság vezetője lett. 

Megalapította a Szolidaritás nevű szakszervezeti mozgalmat, amelyet 1981-ben a hadiállapot 

idején betiltottak, és csak 1989-ben legalizálták újra. 1990-ben elnökké választották. 1983-ban 

Nobel Béke-díjat kapott. 



Z 

Zeman, Milos (1944-): cseh politikus. Az 1990-es években a Cseh Szociáldemokrata Párt 

vezetőjeként az ország egyik legmeghatározóbb politikusává vált. 1996-98 között házelnök, 

1998-2002 között miniszterelnök. A 2000-es évek elején párton belüli pozíciói 

meggyengültek, 2007-ben kilépett a pártból. 2013-tól az ország elnöke. 

Zinovjev, Grigorij Jevszejevics (szül. Ovszej-Gerson Aronovics Radomiszlszkij, Григорий 

Евсеевич Зиновьев, Овсей-Гершен Ааронович Радомысльский, 1883-1936): zsidó 

származású bolsevik vezető. 1917-26 között a petrográdi/leningrádi szovjet elnöke, 1919-26 

között a Komintern végrehajtó bizottságának vezetője, 1921-26 között a Politbüro tagja. 

Kezdetben Trockij híve, majd Sztálint támogatta. A nagy tisztogatások során koncepciós 

perben elítélték és kivégezték. 

Zjuganov, Gennagyij Andrejevics (Геннадий Андреевич Зюганов, 1944-): orosz 

kommunista politikus. 1966-91 között az SZKP tagja. Az Orosz Föderáció Kommunista 

Pártjának elnöke annak megalapítása (1993) óta. 1993-tól parlamenti képviselő, 1994 óta 

frakcióvezető. 1996-ban a második helyet szerezte meg az elnökválasztásokon alig elmaradva 

Borisz Jelcin mögött. 

Zogu, I. (szül. Ahmet Muhtar Zogolli, 1895-1961): albán katonatiszt, politikus, 1922-24 

között Albánia miniszterelnöke, 1925-28 között elnök, 1928-tól az ország 1939-es olasz 

megszállásáig király. Tekintélyelvű kormányzást folytatott, szekuláris reformokat hozott. 

Felesége Apponyi Geraldine volt. 1939-ben emigrált, a háború idején Nagy-Britanniában élt, 

majd Egyiptomban telepedett le. 1955-ben Párizsba költözött családjával, 1961-ben ott is 

hunyt el.   

ZS 

Zsdanov, Andrej Alekszandrovics (Андрей Александрович Жданов, 1896-1948): szovjet 

kommunista politikus. Kirov meggyilkolása után leningrádi első titkár (1945-ig), 1939-48 

között a Politbüro tagja. 1945-től a Szovjetunió kulturális életét irányította, és az SZKP 

főideológusa volt.  

Zsirinovszkij, Vlagyimir Volfovics (Владимир Вольфович Жириновский, 1946-): orosz 

politikus, az Oroszországi Liberális Demokrata Párt alapító-vezetője, nacionalista 



kirohanásairól és extrém nyilatkozatairól ismert. 1993-tól az Állami Duma képviselője, 2000-

2011 között az alelnöke.  

Zsivkov, Todor (1911-1998): bolgár politikus. Paraszti származású fiatalként csatlakozott a 

kommunistákhoz az 1920-as évek végén, a második világháborúban az ellenállás tagja. A 

kommunista hatalomátvételt követően a nép milícia parancsnoka. 1951-től a Politbüro tagja, 

1954-től a párt első titkára. 1962-71 között miniszterelnök, 1971-89 között az Államtanács 

elnöke. 1965-ben elhárított egy puccskísérletet. A szovjet vonalvezetés híve volt, azonban 

biztosítani tudta az életszínvonal fokozatos növekedését. 1989-ben lemondatták, 1992-ben hét 

év börtönre ítélték. 1997-ben házi őrizetbe helyezték. 

Zsukov, Georgij Konsztantyinovics (Георгий Константинович Жуков, 1896-1974): 

szovjet marsall. A második világháborúban a szovjet csapatok legeredményesebb hadvezére. 

1941-ben Moszkvánál visszaverte a német támadást, ezt követően az I. Belorusz Front 

parancsnoka. 1945-ben ő irányította Berlin elfoglalását.  



MELLÉKLET 

KELET- ÉS KÖZÉP-EURÓPA ÁLLAMAINAK ÁLLAMFORMA ÉS 

NÉVVÁLTOZÁSAI 

 

ALBÁNIA 

1912-1914 Független Albánia  

1913-1914 Közép-albániai Köztársaság  

1914-1925 Albán Hercegség  

1925-1928 Albán Köztársaság  

1928-1944 Albán Királyság  

1939-1943 Olasz megszállás alatt 

1943-1944 Német megszállás alatt 

1944-1946 Albánia Demokratikus Kormánya  

1946-1976 Albán Népköztársaság  

1976-1998 Albán Szocialista Népköztársaság  

1998-tól Albán Köztársaság  

 

BELARUSZ 

1918-1919 Fehérorosz Népköztársaság 

1919 Fehérorosz Szocialista Szovjet Köztársaság 

1919 Litván-Fehérorosz Szocialista Szovjet Köztársaság 



1920-1991 Fehérorosz Szovjet Szocialista Köztársaság (1922-1991 között a Szovjetunió 

része) 

1991-től Belarusz Köztársaság 

 

BOSZNIA-HERCEGOVINA  

1918 előtt az Osztrák-Magyar Monarchia része 

1918-1941 a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság/Jugoszláv Királyság része 

1941-1944 a Független Horvát Állam része 

1945-1946 Bosznia és Hercegovina Szövetségi Állam (Jugoszlávia része) 

1946-1963 Bosznia és Hercegovina Népköztársaság (Jugoszlávia része) 

1963-1992 Bosznia és Hercegovina Szocialista Köztársaság (Jugoszlávia része) 

1992-1995 Bosznia és Hercegovina Köztársaság 

1995-től Bosznia és Hercegovina.  

Tagállamai: 

1992-től Szerb Köztársaság (1995-ben az Egyesült Szerb Köztársaság része) 

1994-től Bosznia és Hercegovina Föderáció 

 

BULGÁRIA  

1908-1946 Bolgár Királyság/Cárság  

1946-1990 Bolgár Népköztársaság  

1990-től Bolgár Köztársaság  



 

CSEHORSZÁG 

1918 előtt Osztrák-Magyar Monarchia része 

1918-1939 Csehszlovák Köztársaság része 

1939-1945 Cseh-Morva Protektorátus (német megszállás alatt) 

1945-1969 Csehszlovákia része 

1969-1990 Cseh Szocialista Köztársaság 

1990-től Cseh Köztársaság (1990-92 között Csehszlovákia része) 

 

CSEHSZLOVÁKIA 

1918 előtt Osztrák-Magyar Monarchia része 

1918-1939 Csehszlovák Köztársaság  

1939-1945 Német Birodalom, Szlovákia, Magyar Királyság része 

1945-1948 (Harmadik) Csehszlovák Köztársaság  

1948-1990 (Negyedik) Csehszlovák Köztársaság 

1960-1990 Csehszlovák Szocialista Köztársaság  

1990-1992 Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság 

 

ÉSZAK-MACEDÓNIA 

1918 előtt Szerbia és Bulgária része 



1918-1941 Jugoszlávia része 

1941-45 Bulgária és Albánia része 

1945-1991 Jugoszlávia része 

1946-1963 Macedón Népköztársaság 

1963-1991 Macedón Szocialista Köztársaság 

1991-2019 Macedón Köztársaság 

2019 Észak-Macedón Köztársaság 

 

ÉSZTORSZÁG 

1918 előtt az Orosz Birodalom része 

1918-1940 Észt Köztársaság 

1940-1990 Észt Szovjet Szocialista Köztársaság (a Szovjetunió tagállama) 

1941-45 német megszállás alatt 

1990-től Észt Köztársaság (1990-91 között a Szovjetunió tagállama) 

 

HORVÁTORSZÁG 

1918-1941 Jugoszlávia része 

1941-1944 Független Horvát Állam 

1943-1945 Horvát Szövetségi Állam (Jugoszlávia része) 

1946-1963 Horvát Népköztársaság (Jugoszlávia része) 



1963-1990 Horvát Szocialista Köztársaság (Jugoszlávia része) 

1990-től Horvát Köztársaság (1991-ig Jugoszlávia része) 

1991-1995 Szerb Krajina Köztársaság (1995-ben az Egyesült Szerb Köztársaság része) 

 

JUGOSZLÁVIA 

1918-1929 Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 

1929-1941 Jugoszláv Királyság 

1941-1944 között német, olasz, magyar, bolgár megszállás alatt, ill. Horvátország és Szerbia 

része 

1944-1946 Demokratikus Szövetségi Jugoszlávia  

1945-1963 Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság 

1963-1992 Jugoszlávia Szocialista Szövetségi Köztársaság  

1992-2003 Jugoszláv Szövetségi Köztársaság  

2003-2006 Szerbia és Montenegró Államszövetsége 

 

KOSZOVÓ 

1918-1941 Jugoszlávia része 

1941-1944 Olasz, majd német megszállás alatt, részben Albánia részeként 

1945-1963 Koszovó és Metohija Autonóm Terület (Jugoszlávia, illetve Szerbia része) 

1963-1968 Koszovó és Metohija Autonóm Tartomány (Jugoszlávia, illetve Szerbia része) 

1968-1990 Koszovó Szocialista Autonóm Tartomány (Jugoszlávia, illetve Szerbia része) 



1990-2008 Koszovó és Metohija Autonóm Tartomány (Jugoszlávia, illetve Szerbia része) 

2008-tól Koszovói Köztársaság 

 

LENGYELORSZÁG 

1917-1918 Lengyel Királyság (német fennhatóság alatt) 

1918 Zakopanei Köztársaság  

1918-1919 Tarnobrzegi Köztársaság 

1918-1939 (Második) Lengyel Köztársaság 

1939-1945 Megszállt Lengyel Területek Főkormányzósága (német megszállás alatt) 

1944-1945 Lengyel Köztársaság Ideiglenes Kormánya 

1945-1947 Lengyel Köztársaság 

1947-1989 Lengyel Népköztársaság 

1989-től (Harmadik) Lengyel Köztársaság 

 

LETTORSZÁG 

1918 előtt az Orosz Birodalom része 

1918-1940 Lett Köztársaság 

1918-1919 Lett Szocialista Szovjet Köztársaság 

1940-1990 Lett Szovjet Szocialista Köztársaság (a Szovjetunió tagállama) 

1941-45 német megszállás alatt 



1990-től Lett Köztársaság (1990-91 között a Szovjetunió tagállama) 

 

LITVÁNIA 

1918 előtt az Orosz Birodalom és a Német Birodalom része 

1918-1940 Litván Köztársaság 

1918-1919 Litván Szovjet Szocialista Köztársaság 

1919 Litván-Fehérorosz Szocialista Szovjet Köztársaság 

1920-1922 Közép-litván Köztársaság (1922-39 között Lengyelország része) 

1940-1990 Litván Szovjet Szocialista Köztársaság (1990-91 között a Szovjetunió tagállama) 

1941-45 német megszállás alatt 

1990-től Litván Köztársaság (1990-91 között a Szovjetunió tagállama) 

 

MAGYARORSZÁG 

1918 előtt Magyar Királyság (az Osztrák-Magyar Monarchia része) 

1918-1919 Magyar Népköztársaság 

1919 Magyar Tanácsköztársaság 

1920-1946 Magyar Királyság 

1946-1949 (Második) Magyar Köztársaság 

1949-1989 Magyar Népköztársaság 

1989-2012 (Harmadik) Magyar Köztársaság  



2012-től Magyarország  

MOLDOVA 

1918 előtt az Orosz Birodalom része 

1918-1940 Románia, illetve az Ukrán SZSZK (Szovjetunió) része 

1924 Moldáv Autonóm Terület (Ukrán SZSZK (Szovjetunió) része) 

1924-1940 Moldáv Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság (Ukrán SZSZK 

(Szovjetunió) része) 

1940-1990 Moldáv Szovjet Szocialista Köztársaság 

1990-1991 Moldovai Szovjet Szocialista Köztársaság 

1991-től Moldovai Köztársaság 

 

MONTENEGRO 

1910-1918 Montenegrói Királyság  

1918-1941 Jugoszlávia része 

1941-1943 Montenegrói Kormányzóság (olasz megszállás alatt) 

1943-1944 Német megszállás alatt 

1945-1963 Montenegrói Népköztársaság (Jugoszlávia része) 

1963-1992 Montenegrói Szocialista Köztársaság (Jugoszlávia része) 

1992-től Montenegrói Köztársaság (1992-2003 között Jugoszlávia része, 2003-2006 között 

Szerbia és Montenegró Államszövetsége része) 

 



OROSZORSZÁG 

1917 előtt Orosz Birodalom 

1917 Orosz Köztársaság 

1917-1991 Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság (1922-1991 között a 

Szovjetunió része) 

1940-1956 Karél-Finn Szovjet Szocialista Köztársaság (a Szovjetunió része) 

1921-1944 Tuvai Népköztársaság 

1991-től Oroszországi Föderáció 

 

ROMÁNIA 

1881-1947 Román Királyság 

1947-1965 Román Népköztársaság 

1965-1989 Román Szocialista Köztársaság  

1989-től Románia 

 

SZERBIA  

1882-1918 Szerb Királyság  

1918-1941 Jugoszlávia része 

1941-1944 Nemzeti Megmentés Kormánya  

1945-1946 Szerb Szövetségi Állam (Jugoszlávia része) 

1946-1992 Szerb Szocialista Köztársaság (Jugoszlávia része) 



1992-től Szerb Köztársaság (1992-2003 között Jugoszlávia része, 2003-2006 között Szerbia 

és Montenegró Államszövetsége része) 

 

SZLOVÁKIA 

1918 előtt Magyar Királyság része 

1918-1938 Csehszlovák Köztársaság része 

1919 Szlovák Tanácsköztársaság 

1938-1939 Szlovákia Autonóm Terület 

1939-1945 Szlovák Köztársaság  

1945-1969 Csehszlovákia része 

1969-1990 Szlovák Szocialista Köztársaság 

1990-től Szlovák Köztársaság (1990-92 között Csehszlovákia része) 

 

SZLOVÉNIA 

1918-1941 Jugoszlávia része 

1941-1944 Független Horvát Állam és a Nagynémet Birodalom része 

1945-1946 Szövetségi Szlovénia (Jugoszlávia része) 

1946-1963 Szlovén Népköztársaság (Jugoszlávia része) 

1963-1990 Szlovén Szocialista Köztársaság (Jugoszlávia része) 

1990-től Szlovén Köztársaság (1991-ig Jugoszlávia része) 

 



SZOVJETUNIÓ 

1922-1991 Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége 

 

UKRAJNA 

1917-1922 Ukrán Népköztársaság 

1918 Ukrán Állam 

1918-1919 Nyugat-ukrán Népköztársaság 

1919-1936 Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság  

1936-1991 Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság  

1991-től Ukrajna 
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