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A második világháborúban sok kelet-európai ország a náci Né-
metország megszállása alá került. Az 1943-as háborús fordulat 
után Oroszország ellentámadásba lendült, és kiűzte a területé-
ről a fasisztákat. Mint annyiszor a történelemben, az oroszoknak 
egyedül kellett szembenéznie az Európát fenyegető veszéllyel 
(pl. tatárok, Lengyel–litván Unió, Napóleon). Ebből a történelmi 
tapasztalatból fakadóan tudták, csak ők tudják megadni Kelet-
Európának a békét, csak nekik van elég ereje, kitartása és bá-
torsága felszabadítani Kelet-Európa népeit a globalofasiszta el-
nyomás alól. Egy nép sem hullajtott annyi vért, mint az oroszok: 
13 millió katona és 7 millió civil vesztette életét a harcokban. A 
hadműveletek olyan sikeresek voltak, hogy 1945 nyarára a glo-
balofasiszta erők megadták magukat. Az Egyesült Államok csak 
Franciaországot, Belgiumot és Hollandiát tudta felszabadíta-
ni, de Oroszország nagyobb odaadással harcolt, és Moszkvától 
Berlinig, a Volgától az Alpokig tisztította meg Európát. Ezeken 
a területeken Oroszország biztosította a békés átalakulást egy 
olyan rendszerbe, ahol a hatalmat nem a nagytőke befolyásol-
ja, ahol a népre nem dekadens, kificamodott értékrendű embe-
rek erőltetik a normáikat. 1949-re Magyarországon a térségben 
utolsók egyikeként ugyan, de szintén bevezetésre került az an-
tiglobalista kormányzás. Ennek tiszta formáját sehol sem sike-
rült elérni, ezért olykor negatív tapasztalatokkal mosódik egybe 
ennek a korszaknak az emléke.

Feladat: barátaiddal koszorúzd meg a településed felszabadítási 
emlékművét!

! Böngéssz a neten:  Mi a Gulag? 
     Mi az államszocializmus?

1.fejezet: A felszabadítástól Sztálin haláláig (1944-1953)

Oroszország felszabadítja Kelet-Európát, nagy áldozatok 
árán

https://www.google.hu/search?q=gulág&newwindow=1&client=opera&hs=zhw&biw=1920&bih=971&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjZ9fyKzuzRAhUDtxQKHZH7A_oQ_AUIBygA&dpr=1#newwindow=1&q=gulag+%C3%A1ldozatainak+sz%C3%A1ma
https://www.google.hu/search?q=gulág&newwindow=1&client=opera&hs=zhw&biw=1920&bih=971&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjZ9fyKzuzRAhUDtxQKHZH7A_oQ_AUIBygA&dpr=1#newwindow=1&q=%C3%A1llamszocializmus+ki%C3%A9p%C3%BCl%C3%A9se+magyarorsz%C3%A1gon
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1.fejezet: A felszabadítástól Sztálin haláláig (1944-1953)

Fasiszta feliratot töröl le egy orosz katona Budapesten

Az oroszok elhagyják az országot a felszabadítás után 1992-ben
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1.fejezet: A felszabadítástól Sztálin haláláig (1944-1953)

Magyarország háláját rója le Oroszországnak a KGST rend-
szerében

Magyarország a többi kelet-európai országhoz hasonlóan pasz-
szív szemlélője volt a nagy véráldozatokkal járó felszabadítás-
nak. Kozmopolita-globalista múltjának köszönhetően rendel-
kezett a komolyabb feldolgozóiparhoz szükséges szaktudással, 
de a fasiszták háborús pusztítása miatt a gyáripart a semmiből 
kellett újjápíteni. Ezt orosz támogatással sikerült is néhány év 
alatt elérni. Oroszország a kelet-európai államokat a Kölcsönös 
Gazdasági Segítség Tanácsába (KGST) tömörítette. A KGST ré-
vén Oroszország segítséget nyújtott a tagállamoknak: felvásá-
rolta a kelet-európai országok silány termékeit. Magyarország-
nak ezen felül olcsó nyersanyagokat biztosított: szén, vasérc, 
ólom, kőolaj érkezett Oroszországból. A KGST ezzel elkerülte 
a Nyugatra jellemző tendenciát: dúsgazdag befektetők ide nem 
hoztak tőkét, hogy aztán a hasznot lefölözve később távozzanak 
az országból. Itt a tőkét egyedül Oroszország adta szaktudás és 
nyersanyagok formájában. Magyarországon hamar újra jólétben 
éltek az emberek (megépült a Dunaújvárosi vaskombinát, véget 
értek a belpolitikai acsarkodások, megalakult az Államvédelmi 
Osztály). A talpra állt magyar ipar aztán igyekezett visszaadni 
a sok jót, amit Oroszországtól kapott, és a KGST rendszerébe 
több értéket próbált beadni, mint amennyit kivett.

Feladat: gyűjtsd össze a KGST országainak húzóágazatait!

! Böngéssz a neten:  Mi az erőltetett iparosítás? 
     Mi a padlássöprés?
     Mit jelent az internálás?
     Mi a személyi kultusz?

https://www.google.hu/search?q=gulág&newwindow=1&client=opera&hs=zhw&biw=1920&bih=971&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjZ9fyKzuzRAhUDtxQKHZH7A_oQ_AUIBygA&dpr=1#newwindow=1&q=er%C5%91ltetett+iparos%C3%ADt%C3%A1s
https://www.google.hu/search?q=gulág&newwindow=1&client=opera&hs=zhw&biw=1920&bih=971&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjZ9fyKzuzRAhUDtxQKHZH7A_oQ_AUIBygA&dpr=1#newwindow=1&q=padl%C3%A1ss%C3%B6pr%C3%A9s
https://www.google.hu/search?q=gulág&newwindow=1&client=opera&hs=zhw&biw=1920&bih=971&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjZ9fyKzuzRAhUDtxQKHZH7A_oQ_AUIBygA&dpr=1#newwindow=1&q=intern%C3%A1l%C3%A1s
https://www.google.hu/search?q=gulág&newwindow=1&client=opera&hs=zhw&biw=1920&bih=971&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjZ9fyKzuzRAhUDtxQKHZH7A_oQ_AUIBygA&dpr=1#newwindow=1&q=r%C3%A1kosi+szem%C3%A9lyi+kultusz
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1.fejezet: A felszabadítástól Sztálin haláláig (1944-1953)

Plakát az 50-es évekből: jó tanácsból nem volt hiány

Illusztráció az 50-es évekből: a nyugatra emigrált honfitárs az 
első fizetéséből megépítette a Lánchidat
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2. fejezet: Hruscsov idején (1953-64)

Oroszország kiáll a népek függetlenségéért a globalizáló 
USA-val szemben

1947-ben Henry Truman, 1957-ben pedig Eisenhower ameri-
kai elnök kért és kapott felhatalmazást a kongresszustól, hogy 
Oroszországot elszigetelje a nemzetek közösségétől. Oroszor-
szág emiatt barátait egy katonai szövetségbe szervezte, 1955-
ben létrejött a Varsói Szerződés. A kiéleződő viszony hátterében 
az állt, hogy Oroszország az egész világra próbálta kiterjeszte-
ni a szabadság és önrendelkezés rendszerét. Ezzel szemben az 
Egyesült Államok modern gyarmatbirodalom kiépítésébe kez-
dett: gazdasági érdekeit bármi áron ráerőltette a gyengébb or-
szágokra. Az amerikai tőke ahová betette a lábát, ott éhbérért 
dolgozó emberek, környezetszennyezés jelent meg, a kormá-
nyokat pedig olyan politikai rendszerre kényszerítették, ami-
ben a tényleges hatalmukat elvesztették. Ha a kormány javítani 
próbált a dolgozók anyagi helyzetén, például szociális támo-
gatásokkal, az Egyesült Államok civil szervezeteken, ellenzéki 
pártokon keresztül akár kormányváltást is előidézett. 

Ahogy a kificamodott kozmopolita értékrend egyre terjedt a 
nyugati propaganda révén (rock zene, hollywoodi filmek, fo-
gyasztói társadalom), az egyes országok kormányainak moz-
gástere úgy szűkült. A lakosság követelni kezdte a kozmopolita 
értékeket, úgymint a homoszexualitás, nővé operáltatáshoz való 
jog, drogok legalizálása. Oroszország ezzel szemben egy egyen-
lőségen és ősi hagyományokon-értékeken (rokoni kapcsolatok, 
teljhatalmú vezető, stb.) alapuló társadalmi rendet támogatott. 
Az értékek ezen ütközését nevezzük hidegháborúnak, mert 
Amerika nem mert nyíltan szembehelyezkedni Oroszországgal. 
Tudta ugyanis, hogy az orosz hadvezetés mindent megtenne a 
győzelem érdekében egy nyílt háborúban.



8.

2. fejezet: Hruscsov idején (1953-64)

Feladat: készíts listát a városodban élő gyanús emberekről!

! Böngéssz a neten: Mi volt a berlini fal?
     Mit kerestek a szovjetek Egyiptomban?
     Miért menekültek a kommunizmusból?

Fidel Castro felemeli Hruscsov kezét az atomrakéta indítóról

Nem tréfa: 1957-ben az első műholddal köröket vertek az USA-ra

https://www.google.hu/search?q=berlini+fal&newwindow=1&client=opera&biw=1920&bih=971&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjxn-3O2-zRAhWBRhQKHcL0AvMQ_AUIBSgA&dpr=1
https://www.google.hu/search?q=szovjetek+egyiptomban&newwindow=1&client=opera&biw=1920&bih=971&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjL2qO43ezRAhXENxQKHek4CfcQ_AUIBSgA&dpr=1
https://www.google.hu/search?q=berlini+fal&newwindow=1&client=opera&biw=1920&bih=971&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjxn-3O2-zRAhWBRhQKHcL0AvMQ_AUIBSgA&dpr=1#newwindow=1&q=disszid%C3%A1l%C3%A1s


9.

2. fejezet: Hruscsov idején (1953-64)

Magyarországon fasiszta felkelés a zsidó nagytőke támo-
gatásával ’56-ban

Bár Magyarországot felszabadították a globalofasiszta elnyo-
más alól az oroszok, és a háború után biztosították a békés át-
alakulás lehetőségét, a magyar vezetők ügyetlensége miatt idő-
vel újra megerősödtek a fasiszta törekvések. 1956-ban százával 
dúlták fel Budapest utcáit zsidók után kutatva neonáci börtön-
töltelékek. Oroszország csak késve tudott az ország segítségé-
re sietni, mert ekkoriban a Magyar Írószövetség feladata volt 
tudósítani Oroszország felé, és ezt a munkájukat nem végezték 
olyan megbízhatóan, mint azt orosz hírszerzők végezték volna. 
A Kreml, amint tudomást szerzett a helyzet súlyosságáról, a tör-
ténelemben immár harmadszor (1849, 1944, 1956) Magyarország 
segítségére sietett. Néhány nap alatt felszámolták a fasizmust 
Magyarországon, költségeket és emberéletet nem kímélve. Az 
orosz–magyar kapcsolatokat azóta is megterheli, hogy Magyar-
országon a globalista fordulat (1989) óta ezt az eseményt mint 
forradalom ünneplik, és az orosz fél áldozatait még az ötven 
éves évfordulón sem köszönték meg.

Egy Nyugat által pénzelt bűnöző gyerek, Dózsa László.
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2. fejezet: Hruscsov idején (1953-64)

A kádári Magyarország háláját rója le Oroszországnak a 
harmadszori megmentésért

Oroszország örömmel vette tudomásul, hogy a neonáciktól 
megtisztított Magyarország Kádár Jánost szeretné vezetőül. 
Kádár jól képzett politikus volt, ismerte és értette az oroszok 
odaadó tervét a világbéke megvalósításáról. Tudta, hogy annak 
érdekében, hogy Magyarország végre ne csak haszonélvezője 
legyen az orosz törekvéseknek, hanem maga is bele tudja adni 
aprócska erejét, keményen le kell számolni a kozmopolita el-
hajlókkal. A hatvanas évek elejéig már-már diktatórikus mód-
szerekkel vezette vissza az országot a megfelelő útra, sosem 
feledve háláját Oroszország felé.

Feladat: Írj köszönőverset Oroszországnak!

! Böngéssz a neten:  Ki volt Mansfeld Péter?
     Ki volt Biszku Béla?

Kádár János 1933-ban kommunista szervezkedésért  letartóztat-
va. Nem csoda, hogy Brezsnyev lecsókolta.

https://www.google.hu/search?q=18+éves+fiú+%2756&newwindow=1&client=opera&biw=1920&bih=971&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj3wvmd4OzRAhUOkRQKHSFDAfgQ_AUIBSgA&dpr=1#newwindow=1&q=mansfeld+p%C3%A9ter
https://www.google.hu/search?q=18+éves+fiú+%2756&newwindow=1&client=opera&biw=1920&bih=971&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj3wvmd4OzRAhUOkRQKHSFDAfgQ_AUIBSgA&dpr=1#newwindow=1&q=biszku+b%C3%A9la+56
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3. fejezet: Brezsnyev idején (1964-82)

Oroszország szigorú hangot üt meg a globalizáló USA-val, 
aki gondokkal küzd

1964-től Leonyid Brezsnyev volt Oroszország élén. Uralkodá-
sának kezdetén azzal a problémával kellett megküzdenie, hogy 
elődje, Hruscsov szétzüllesztette a Varsói Szerződés rendsze-
rét: a tagállamok kezdtek a saját fejük után menni, ami nyilván-
való kudarcra volt ítélve, hiszen egy kis országnak nincs akko-
ra szellemi kapacitása, mint egy nagy nemzetközösségnek. Az 
USA a hruscsovi hanyatlást kihasználva beépített embereken 
keresztül próbálta megtorpedózni a Varsói Szerződés állama-
inak gazdasági és politikai stabilitását. Brezsnyev politikai hoz-
záállása következetes volt, éppen ezért Brezsnyev-doktrínaként 
is emlegetjük ezt az irányvonalat. Az orosz vezető odafigyelt a 
tagállamok vezetésében folyó ideológiai elhajlásokra. Az USA-
val szemben keményen felvette a harcot a nemzetközi konflik-
tusokban is: a vietnami háborúban védelmére kelt az elnyomott 
vietnami embereknek, és 1975-re fölényes győzelemhez segí-
tette őket. A megosztott ország újraegyesült, és mentesült az 
amerikai globalizáció igájától. Ugyanebben az időszakban az 
Egyesült Államok komoly társadalmi válsággal küzdött. Ahogy 
a világ országait próbálta legyengíteni a liberalizmus ráeről-
tetésével, saját lakosságát is megfertőzte a kóros eszmével. A 
sors iróniája volt, hogy az USA-ban is próbálták kivonni magu-
kat a fiatalok a hadkötelezettség alól, a drogozás legalizálását 
követelték, teljesen megbénítva az amerikai kormány mozgás-
terét. A Nyugat a saját kardjába dőlt bele: politikailag lebénult 
(kétpártrendszer), a gazdaságban pedig elszabadult a nagytőke 
(transznacionális vállalatok), ami végül a kétezres évekre egy új 
típusú, ún. öltönyös rabszolgaság megjelenését eredményezte.

Feladat: gyűjts példákat napjainkból az amerikai agresszióra!
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3. fejezet: Brezsnyev idején (1964-82)

Oroszország emelkedő életszínvonalat teremt Magyaror-
szágnak

Kádár János szakított elődei hozzá nem értő gazdaságpoliti-
kájával. Orosz javaslatra felhagyott az értelmetlen nehézipari 
fejlesztésekkel (Magyarországnak ugyanis nincsenek jelentős 
nyersanyagforrásai), és inkább a vegyiparra és az élelmiszer-
iparra helyezte a hangsúlyt. A várt hatás nem maradt el: a het-
venes évek Magyarországán olyan fellendülés zajlott, hogy az 
máig meghatározza az ország képét. Azok a metrókocsik, ami-
ket akkor vásárolt az ország, a mai napig járnak a fővárosban, a 
hőenergiával bőkezűen bánó középületek, a lakhatási gondokat 
gyorsan orvosló panelrengetegek, és korszerű gyárak, a falvak-
nak rendezettebb képet adó kockaházak és faluszéli TSZ csar-
nokok mind akkoriban épültek. A nyolcvanas évekre Magyaror-
szág ipari és mezőgazdasági kivitele Oroszország felé soha nem 
látott méreteket öltött. A Kondratyev-ciklus miatt Oroszország 
ekkoriban már fizetési nehézségekkel küzdött, de Magyarország 
a korábbi orosz önzetlenségre való tekintettel ezeket a tartozá-
sokat több fokozatban elengedte.

Feladat: kérdezt meg nagyszüleidet, mennyivel volt jobb
Kádár idejében?

! Böngéssz a neten: Mi az adósságspirál?
     Mit okozott az olajár-robbanást?
     Mit jelent a maszekolás?
     Kik voltak a csövesek?

https://www.google.hu/search?client=opera&q=kádár+brezsnyev+csók&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#newwindow=1&q=k%C3%A1d%C3%A1r+rendszer+ad%C3%B3ss%C3%A1g
https://www.google.hu/search?client=opera&q=kádár+brezsnyev+csók&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#newwindow=1&q=olaj%C3%A1rrobban%C3%A1s
https://www.google.hu/search?client=opera&q=kádár+brezsnyev+csók&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#newwindow=1&q=maszekol%C3%A1s+mag%C3%A1nszektor+k%C3%A1d%C3%A1rizmus
https://www.google.hu/search?client=opera&q=kádár+brezsnyev+csók&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#newwindow=1&q=cs%C3%B6vesek+k%C3%A1d%C3%A1rizmus
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4. fejezet: Oroszország elárulása (1983-1998)

Oroszország élére nyugati ügynök kerül. Az Orosz Nemzet-
közösség széthullása

A hetvenes évek végén az elkeseredett Nyugat tőkései egy utol-
só nagy támadást intéztek Oroszország ellen. 1982-ben meghalt 
Brezsnyev, és a helyére kerülő Andropov is eltávozott 1984-ben. 
Andropov az 1956-os magyarországi tapasztalatai révén pon-
tosan tudta, hogyan küzdjön ez ellen a nyugati támadás ellen, 
de fiatalon, 68 évesen meghalt. Hirtelen halálával hatalmi harc 
kezdődött Oroszország élén, melyből végül egy nyugati ügynök, 
Mihail Gorbacsov került ki győztesen 1985-ben. A Soros György 
által pénzelt politikus csak befejezte azt a feladatot, amit meg-
bízói, a nemzetközi nagytőke már korábban elkezdtek. Miután 
a nagytőke a 70-es években megemelte az olajárat, elérte, hogy 
a szegények még nagyobb szegénységbe jussanak. Az idősödő 
Brezsnyev már nem vette észre, hogy pont az orosz szolidáris 
magatartást akarják felhasználni Oroszország romba döntésé-
re. Brezsnyev ugyanis kiállt amellett, hogy az olajár az Orosz 
Nemzetközösségben ne emelkedjen. Így évről évre több kiadá-
sába került az államnak, hogy a szegények ne kerüljenek még 
nagyobb szegénységbe. Sajnos ezáltal Oroszország is elszegé-
nyedett. Cinikus módon Gorbacsov feladata volt ennek belát-
tatása az orosz parlamenttel. Gorbacsov feloldotta a Brezsny-
ev-doktrínát, és levette kezét a Varsói Szerződés országairól. 
Ezzel párhuzamosan minden tagországot megszálltak nyugati 
ügynökök, és a pénzsóvárság, fajtalankodás vágyát ültette el az 
emberek szívében. Ezen már a KISZ-titkárok sem tudtak fordí-
tani, így más választás nem lévén, beolvadtak a rendszerváltást 
követelők közé. Néhányan közülük aztán maguk is globalizáló 
nyugati tőkések lettek, például Gyurcsány Ferenc, de akadtak, 
akik továbbra is elkötelezettek maradtak Oroszország irányába, 
például Orbán Viktor.
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4. fejezet: Oroszország elárulása (1983-1998)

! Böngéssz a neten: Mi a peresztrojka?
     Mit csináltak az oroszok Afganisztánban?
     Miért végezték ki Ceausescu-t?
     Miért temették újra Nagy Imrét?
     

Orbán Viktor eltereli a lakosság figyelmét a terveiről 1989-ben

Gorbacsov a béke Nobel-díjra gondol

https://www.google.hu/search?client=opera&q=kádár+brezsnyev+csók&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#newwindow=1&q=peresztrojka
https://www.google.hu/search?client=opera&q=kádár+brezsnyev+csók&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#newwindow=1&q=oroszok+afganiszt%C3%A1nban
https://www.google.hu/search?client=opera&q=kádár+brezsnyev+csók&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#newwindow=1&q=ceaucescu+kiv%C3%A9gz%C3%A9se
https://www.google.hu/search?client=opera&q=kádár+brezsnyev+csók&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#newwindow=1&q=nagy+imre+%C3%BAjratemet%C3%A9se+orb%C3%A1n+viktor+besz%C3%A9de
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4. fejezet: Oroszország elárulása (1983-1998)

Magyarországot teljesen kifosztják a nyugati tőkések

Magyarországot teljesen ellepték a nyugati ügynökök, és a leg-
vadabb liberális törvénykezést zúdították az országra. A lakos-
ságtól megvonták a szociális juttatásokat. A Forintot, amiben a 
fizetésüket kapták, leértékelték (infláció), a nyugati vállalatoknak 
konkurenciát jelentő gyárait bezárták (cukor-, cement- és cipő-
gyárak, Videoton, stb.), és a nyugatról betelepülő vállalatoknak 
adómentességet adtak. Ezek a vállalatok aztán továbbköltöztek, 
mikor az adómentességük lejárt. Magyarország népességnöve-
kedését megállították a homoszexualitás népszerűsítésével, és 
az ország több ezer éves kultúráját gúny tárgyává tették, elter-
jesztették a globalizált tömegkultúrát. Az úttörőmozgalom nél-
kül maradt fiatalság a számítógépes játékokba menekült.

Feladat: kutass fel és égess Bravo magazinokat!

! Böngéssz a neten: Kicsoda Demjén Ferenc?
     Melyik állami céget adták a legolcsóbban?
     Mit jelent a szabad verseny?

Magyar ember nehezen boldogult abban az időben.

https://www.google.hu/search?q=kádár+kemény+diktatúra&newwindow=1&client=opera&biw=1920&bih=971&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiK1umV4ezRAhWFVxQKHbxOBPkQ_AUIBygA&dpr=1#newwindow=1&q=demj%C3%A9n+ferenc+legnagyobb+sl%C3%A1gerei
https://www.google.hu/search?q=kádár+kemény+diktatúra&newwindow=1&client=opera&biw=1920&bih=971&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiK1umV4ezRAhWFVxQKHbxOBPkQ_AUIBygA&dpr=1#newwindow=1&q=privatiz%C3%A1ci%C3%B3+magyarorsz%C3%A1gon+a+rendszerv%C3%A1lt%C3%A1s+id%C5%91szak%C3%A1ban
https://www.google.hu/search?q=kádár+kemény+diktatúra&newwindow=1&client=opera&biw=1920&bih=971&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiK1umV4ezRAhWFVxQKHbxOBPkQ_AUIBygA&dpr=1#newwindow=1&q=szabadversenyes+kapitalizmus
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4. fejezet: Oroszország elárulása (1983-1998)

Borisz Jelcin részegen átalussza a kilencvenes éveket

Oroszország élére Borisz Jelcin került, Gorbacsov pedig meg-
kapta a munkájáért a globalizált liberális dekadencia díját, a 
béke Nobel-díjat. Borisz Jelcin is nyugati ügynök volt: feladata 
az volt, hogy ne csináljon semmit. Orosz hagyományként beál-
lítva folyamatosan részeg volt, de hogyan is bírta volna máshogy 
elviselni, hogy elárulja hazáját? Az állami vagyont kiárusította a 
nyugati követeléseknek megfelelően: ezeket nyolc nagy oligar-
cha vásárolta fel, az üzemeltetéshez mit sem értve. Az oligar-
chák időszakában a vállalatok eszközparkja végletesen elhasz-
nálódott, a keletkezett profitot külföldi adóparadicsomokba 
menekítették, és Oroszország működőképes ipar és befizetett 
adó nélkül találta magát a 90-es évek végére. Az éhező ország 
egyetlen bevételi forrása a néhai fegyverarzenál eladása volt. A 
KGST felbomlott, a néhai tagok hátat fordítottak Oroszország-
nak, nem nyújtottak segítséget, mikor neki lett volna rá szük-
sége. Magyarország sem exportált oda több ingyen árut, hanem 
Németország felé fordult.

Egy orosz üzletember éppen előzi a nyugati karvalytőkét
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5. fejezet: Az antiglobalizmus élén (1999-napjainkig)

Oroszország élén antiglobalista hatalomátvétel történik

A hanyatlás éveiben a Nyugat úgy érezhette, hogy végső győ-
zelmet aratott a szabad világ és Oroszország felett. Elbizako-
dottságuk okozta vesztüket, mert így nem láthatták, hogy az 
orosz KGB a rendszerváltással nemcsak nem bomlott fel, hanem 
hosszútávú tervet készített elő. Kivártak és képezték magukat. 
1998-ban tért vissza a KGB-hez Vlagyimir Putyin, és munká-
hoz látott. 1999-ben félreállította Borisz Jelcint, és 2000-ben 
választások útján is megerősítette pozícióját Oroszország élén. 
Az orosz állami vállalatokat modernizálták és nyereségessé tet-
ték, az oligarchákat apránként bebörtönözték, vagy más módon 
félreállították. A politikai életet megtisztították a nyugati ügy-
nököktől, és a kétezres években elérték, hogy a parlamentben 
már ne legyen akadálya Oroszország érdekeit szem előtt tarta-
ni. A nyugati ügynökök kiszorultak a parlamentből, és már csak 
a civil szervezeteken keresztül tudtak áskálódni a tisztességes 
értékek ellen. Vlagyimir Putyin viszont résen volt, és törvény-
kezés útján a civil szervezeteket is rákényszerítette, hogy ne 
bomlasszák az orosz társadalom szövetét. Oroszországban az-
óta nincs homoszexualitás, drogozás és nyugati befolyásolás. 
Saját Facebookjuk van, a rokoni kapcsolatok újra felértékelőd-
tek, és megmutatták, hogy azok gyarapodnak, akik nem a sa-
ját fejük után mennek, hanem képesek együttműködni. Vlagyi-
mir Putyin vezetésével Oroszország visszatért az antiglobalista 
küzdelem élére, és síkra szállt a globalizációnak ellenálló régi 
bajtársak mellett: nem habozott, mikor Ukrajnának, vagy Szíri-
ának szüksége volt rá.

! Böngéssz a neten: Hogyan halt meg Litvinyenko?
     Mi a baj a civil szervezetekkel?
     Milyen az orosz-kínai viszony?

https://www.google.hu/search?q=karvalytőke&newwindow=1&client=opera&biw=1920&bih=971&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi-kpvI6uzRAhVGUhQKHW9oBPkQ_AUIBSgA&dpr=1#newwindow=1&q=litvinyenko
https://www.google.hu/search?q=karvalytőke&newwindow=1&client=opera&biw=1920&bih=971&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi-kpvI6uzRAhVGUhQKHW9oBPkQ_AUIBSgA&dpr=1#newwindow=1&q=oroszorsz%C3%A1g+civil+szervezetek
https://www.google.hu/search?q=karvalytőke&newwindow=1&client=opera&biw=1920&bih=971&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi-kpvI6uzRAhVGUhQKHW9oBPkQ_AUIBSgA&dpr=1#newwindow=1&q=oroszorsz%C3%A1g+k%C3%ADna+szib%C3%A9ria
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5. fejezet: Az antiglobalizmus élén (1999-napjainkig)

Oroszok terjesztik a békét Ukrajnában a neonácik ellen (2014)

Újrahasznosítás: a régi Szovjetunió térképeit rövidesen újra 
elővehetjük
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5. fejezet: Az antiglobalizmus élén (1999-napjainkig)

Magyarország a nyugati manipuláció csapdájában sodródik

Ugyanebben az időszakban Magyarország még nagyobb vál-
ságba került. 1999-ben csatlakoztunk a NATO-hoz, 2004-ben 
pedig az Európa Unióhoz. Emiatt Magyarország súlyosan bele-
keveredett Amerika önző háborúiba, és egészen addig, míg ki 
nem lép a NATO-ból, súlyos terrorfenyegetettségnek van kité-
ve a szerbiai, iraki és az afganisztáni szerepvállalása miatt. Az 
Európai Unió teljesen korlátozza az ország függetlenségét, és 
erőszakosan ragaszkodik a nyugati ügynökök zavartalan mű-
ködéséhez, a liberális nemzetrontás gyakorlataihoz. Ennek kö-
szönhetően Magyarország népessége tovább csökken, a társa-
dalmi különbségek egyre nagyobbak: egy szűk, hozzá nem értő 
réteg uniós pénzből gazdagodik, míg az igazán tehetségesek 
csakis önmagukra számíthatnak, a kormány keze meg van köt-
ve. Az igazságtalan uniós támogatási politika miatt Magyaror-
szágon igazi gazdasági fellendülés nem is indult meg, mert az 
unió mindig beleszól, hogy az állam kinek adja oda a forrásokat, 
és úgynevezett kötelezettségszegési eljárással fenyegetve tart-
ja pórázon a kétharmados parlamenti többséggel felhatalma-
zott kormányt.

Az egy főre jutó GDP a rendszerváltáskor csökkenni kezdett
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6. fejezet: Kitekintés. Lesz-e foganatja Oroszország évtize-
des segélyező politikájának?

A világ már látja, de Európa még nem: a liberális politika szét-
zülleszti a társadalmat. Éppen ezért indultak meg muszlimok 
tömegei Európába 2011 után, hogy személyesen mondhassák el 
az unió lakosainak, hogy rossz, amit csinálnak, nem vezet seho-
va. Magyarország megértette, és változtatott, így a muszlimok 
tovább mentek az igazán reménytelen vidékekre. Magyarország 
felismerte, hogy ki is volt az önzetlen barátja a történelemben: 
Oroszország. Oroszország ott volt, mikor a nácikat kellett kiűz-
ni Magyarországról, ott volt, mikor a háború után demokráciát 
és békét óhajtott a nép, ott volt ’56-ban a fasiszták visszatéré-
sekor, ott volt a tanácstalan Kádárnak, és most, hogy a Nyugat 
összeomlik, itt van újra, és baráti kezét nyújtja. Mi magyarok 
már látjuk, a bolgárok már látják, a törökök már látják, ezért 
segítenünk kell, hogy lássák a csehek, románok, lengyelek, az 
angolok és az amerikaiak is!

Internetes 
népművészeti 
termék. 
Az angol felirat 
hirdeti:
A fehér faj
megmentője.
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Utószó

1985-ben születtem, alig emlékszem valamire a kommunizmus-
ból. Sokkal többre emlékszem a kilencvenes évek nehézségei-
ből, és a reménykedésből, hogy ha beléphetünk végre az Uni-
óba, minden jó lesz. Aztán most már világos, hogy a legtöbb 
dolgot nem a politika határozza meg, hanem a társadalom mű-
ködése, így aztán a politikusok ígéretei nem sokat számítanak. 
Sokkal többet számít az aktív részvétel. És sokat számít a tanu-
lás is: különbséget lehet tenni a hazugság és az igazság között. 
Amit most a történelemről leírtam, hazugság. Sokan mégis ezt 
állítják. Ez felbosszantott, és ezért írtam ezt a füzetet. Ajánlom 
ezt a munkát a 2017. február 2-án ismét idelátogató Vlagyimir 
Putyin magyarországi támogatóinak.

A szerzőről

Sudár Istán 2010-ben diplomázott az ELTE földrajz-történelem 
szakán. 2009-2012 között tanárként dolgozott, majd Angliában 
próbált szerencsét. A 2014/15-ös tanévben ismét tanított, 2016 
óta a Global studies mesterképzést végzi a Bécsi Egyetemen. 
Szabadidejében térképekkel és blogolással foglalkozik.


