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Új hidegháború, az EU-ban Merkel vezetésével – Oroszország, a Szovjetunió és 

Magyarország személyes megítélése történelmi perspektívában  

– vélemény 3 személytől, 3 meglehetősen különböző családi gyökérrel  

(Jelena Medvina és Cekker Károly képzett, tehát nem valós nevek) 

Sándor Nacsa December 5, 2014 ·  

Én [alábbi bejegyzésem értelmében] jóval többet látok Merkel Oroszországgal szembeni magatartásának 

radikális megváltozása mögött: 

Napjaink történelme: Vége a német Ostpolitiknak, Németország is az USA által kezdett új 

hidegháború támogatója (Magyar Hon, 2014. december 5.) 

 

1[Jelena Medvina] 

Comments 
Cekker Károly Merkel agylágyulásban szenved, és komoly ellenzéke van, már országon, pártján belül is. Kemény leckét fog 

kapni, Merkel és Országa. Félő csak abból tanul, ha országa végkép kettészakad és Állandó katonai megszállásban lesz része. 

De azt már nép harag vagy Bíróság ítélet miatt, nem nézheti végig. 

December 5, 2014 at 1:58pm · Edited · Like 

József Szamuráj · Friends with Jelena Medvina 

"A Bundestagban mondott beszédében Merkel kancellár kijelentette, hogy “semmi sem indokolhatja a Krím-félsziget  

annektálását.” Szerinte Moszkva politikája veszélyezteti a békés rendet Európában. Ellenzéki képviselők Sarah Wagenknecht 

a Baloldali Párt parlamenti frakciója helyettes elnökének személyében bírálták a német kormány állásfoglalását. 

 

“Ön figyelmeztetett minket a tűzre, ugyanakkor éppen Ön szaladgált ide-oda égő gyufával” – mondta Wagenknecht. 

Elmondása szerint Merkel hibájából Németország egy új hidegháborúba lépett Oroszországgal, ez a háború “mérgezi a 

politikai légkört és veszélyezteti a békét Európában.” Senki sem követeli, hogy szeressük Putyint vagy az orosz  

kapitalizmust – mondta Sahra Wagenknecht – de a diplomácia arra tanít minket, hogy komolyan vegyük a másik fél érdekeit, 

és ne hagyjuk azokat figyelmen kívül. " 

magyarul: 

Sahra Wagenknecht (ez meg milyen név már) akarja képviselni az orosz érdekeket Németországban?  

Én az oroszokra bíznám a helyében. 

December 5, 2014 at 11:19pm · Edited · Like 

József Szamuráj · Friends with Jelena Medvina 

Wagenknecht hosszú ideig tartozott a antikapitalista baloldal és a Kommunista platformhoz , ahol ő is tagja volt a 

Bundeskoordinierungsrat. 2010 februárja óta szünetelteti a tagságát. 

Hja egy Lenina véleménye engem nem érdekel. 
Én megértem a baloldalt is, nekik is lehet véleményük, saját szemszögükből mondhatnak okosakat is, de a szocializmus 

sajnos kinyiffant, megdöglött, éhen halt, innentől mlyen érvekkel akar előhozakodni?  

Meg lehet nézni hogy elődei milyen rendszert csináltak az NDK-ban. 

December 5, 2014 at 7:47pm · Like 

https://www.facebook.com/sandor.nacsa?fref=nf
https://magyarhon.wordpress.com/2014/12/05/napjaink-tortenelme-vege-a-nemet-ostpolitiknak-nemetorszag-is-az-usa-altal-kezdett-uj-hideghaboru-tamogatoja/
https://magyarhon.wordpress.com/2014/12/05/napjaink-tortenelme-vege-a-nemet-ostpolitiknak-nemetorszag-is-az-usa-altal-kezdett-uj-hideghaboru-tamogatoja/
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Jelena Medvina József Szamuráj! Én meg nem tartozom sem a magyar balhoz sem a magyar jobbhoz. Elegem van a magyar 

kétszínű és aljas politikából. Viszont az utóbbi időben nagyon érzékeny lettem a "ruszkik" kifejezésre és egyre jobban 

megválogatom az ismerőseimet. ..Úgy hogy lécci .. 

December 5, 2014 at 11:20pm · Edited · Unlike · 2[Sándor Nacsa, Cekker Károly] 

 
Sándor Nacsa Jelena Medvina Re: " magyar kétszínű és aljas politikából " 

Más Európai Uniós illetve környékbeli országoknál ezt mennyire látod így? (Ha van kellő rálátásod) 

Pl. "Szlovák kétszínű és aljas politika". "Román kétszínű és aljas politika" ... "Britt kétszínű és aljas politika" ... 

És természetesen Oroszországra nézve ezt mennyire látod így? 

 

Re: " az utóbbi időben nagyon érzékeny lettem a "ruszkik" kifejezésre" ez abszolút érthető. Van ennek fokozása is. A 

Donbasszban történt szörnyűségek kapcsán döbbentem rá, hogy az ukránok és mások által használt becsmérlő "москали" 

(Wikipedia: "в украинском, польском, белорусском языках — шовинистическое национальное прозвище") magyar 

megfelelője a "muszkák". No és ez a Moszkvai (Nagy)Fejedelemség kiemelkedéséhez köthető történelmileg. 

 

Egyébként a magyarokról az orosz patrióta oldal egyik "főideológusa" Александр Дугин írta 

legutóbb http://evrazia.org/article/2582: 

" Националистический расизм проявляется в малом масштабе как шовинизм и ксенофобия, неприязнь к 

представителям других буржуазных наций (классический французский национализм, немецкий, венгерский, 

польский и т. д.), а в глобальном масштабе как провозглашение превосходства белой расы (нацизм). " 

Ez azért végképp megdöbbentő, mert Dugin "orosz nacionalista rasszizmusról" semmi említést nem tesz (sem kicsi 

formában, sem globálisan), számára az nem is létezik. 

 

És, ha már Duginnál tartunk, egy időben a fentivel nyilatkozott ekként egy riportban: " Я полагаю, что высокая идея 

составляет ядро российской идентичности. Мы всегда считали себя народом, наделенным исторической миссией. " 

ld. http://evrazia.org/article/2584 

Erről miként vélekedsz? 

 
ЕВРАЗИЯ - Глобальная сеть либералов против «удерживающего» 
EVRAZIA.ORG 

December 6, 2014 at 8:30am · Edited · Like · Remove Preview 

 
Sándor Nacsa És ha már eljutottam az orosz patrióta oldal fő webhelyére íme a tegnapi "vezércikkből" két mondat: 

 

" Воссоединение Крыма с Россией и Новороссия являются доказательством того, что американские политтехнологи 

не могут просчитать все последствия применения своих теорий и моделей. При этом технологии «цветных 

революций» и управляемого хаоса могут оказаться и во внешнеполитическом арсенале соперников США, которые 

будут явно не готовы к такому сценарию развития событий." 

 

(Avagy: "Aki másnak vermet ás, maga esik bele") 

 

KÉT MONDAT, HOGY ÉRDEMES LEGYEN MINDENKINEK ELOLVASNI AZ 

EGÉSZET: http://evrazia.org/article/2608 

 

Szerző: Георгий Филимонов, д. полит. н., директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, 

профессор РУДН [ Российский университет дружбы народов,] 

 
ЕВРАЗИЯ - Вызов с Запада: начало новой эры (К вопросу о… 
EVRAZIA.ORG 

December 6, 2014 at 8:54am · Edited · Like · Remove Preview 
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Cekker Károly Merkel a hidegháború útjára tévedt, tért, gondolkozása nem kívánatos. Oroszok kivonultak KELET 

EURÓPÁBÓL, ;) USA és NATO nem tette meg. Akkor miről beszélünk? Ki fenyeget kit? Lehet utálkozni, de valaki 

leírhatná, mit tesz, ha Oroszok lezárják a gáz és olaj csapokat? Ha nem ad több nyersanyagot, piacot, akkor hogyan tovább? 

Mert senkit nem lehet kötelezni arra, hogy üzleteljen valakivel. Szaros fenekét hogyan mossa meg télen Duna vizében? Hol 

fog dolgozni, mert gáz nélkül leáll az ipar. És így tovább. Hogyan pótolja, a kiesett gázt? Hogyan lesz versenyképes a 

termék, mit előállít?  

Miért jó EU országainak, a gazdasági és katonai harc, szembe állás? Hogyan akar belőle nyertesként kaszálni? Miért nem 

tanul múltjából az EU országai? 

Nem az a jó üzlet, mely mindkét, vagy több részvevőnek is megéri és jó szájízzel köt meg? :)  

December 6, 2014 at 8:55am · Unlike · 1[Sándor Nacsa] 

Cekker Károly Nem kell megmagyarázni azt, amit nem, lehet. Minden népnek van rendes neve, és szavakhoz kötődő 

nemkívánatos értelem. Illik minden népnek megadni a tiszteletet, és nem megsérteni! ! :( 

December 6, 2014 at 8:55am · Unlike · 1[Sándor Nacsa] 

 
Sándor Nacsa és akit Dugin legújabb megnyilvánulásai érdekelnek, íme egy lista: 

http://www.dynacon.ru/content/articles/921/ 

Изборский клуб - ИДК :: Дугин Александр Гельевич 
DYNACON.RU 

December 6, 2014 at 9:00am · Like · Remove Preview 

 
Sándor Nacsa Van igencsak szkeptikus vélemény is ezen a fő patrióta website-on, egy mondat ebből: "Любые события 

путинского десятилетия при первом рассмотрении положительны, но в далекой перспективе половинчаты или 

нерезультативны, а где-то и опасны." 

Ld. http://evrazia.org/article/2597 

 
ЕВРАЗИЯ - Путинское десятилетие - для кого и зачем? 
EVRAZIA.ORG 

December 6, 2014 at 9:05am · Like · Remove Preview 

Cekker Károly Tudomásul kell venni, Orosz érdekövezetben élünk, és nekünk, az EU országainak nagyobb a 

rászorultságunk, mint az Oroszoknak EU országaira. Gazdasági érdekünk a jó barátság az Orosz néppel, Országgal. Vagy 

vissza az őskorszakba, nincs más választás. :( 

December 6, 2014 at 9:11am · Like 

Jelena Medvina Sándor. Én a ruszofóbiát ugyan abba a kategóriába sorolom, mint az antiszemitizmust, vagy a rasszizmust, 

stb. Én senki oldalán nem zsidózok és nem cigányozok, de a sajátomon sem. És ugyan ezt elvárom az ismerőseimtől. De ha 

valamely ismerősömnél ruszofobiát észlelek, minden magyarázat nélkül törlöm. Nincs sem energiám, sem időm, de kedvem 

sem vitatkozásokra és felesleges magyarázkodásokra, elemzésekre, hogy ki miért meg hogyan stb. Ez egy. A másik meg az, 

hogy már egy jó ideje azon a véleményen vagyok, nagyon nagy hibát követtek el a szovjetek, de ha úgy tetszik, az oroszok, 

hogy 1944- ben bevonultak ebbe az országba. NAGY HIBA VOLT. Hagyni kellett volna a németekre a végleges 

rendcsinálást. Aztán előbb vagy utóbb a minden tiszteletet megérdemlő amerikai hatalom. Egy gonddal kevesebb lett volna. 

És 1956 is végzetes hiba volt. De hát megint a kérdés-hol voltak akkor a "jót akaró " amcsik ? Tovább megyek.. 

Szerencsétlen Osztapenko mit ártott magyar népnek ???? Hiszen a magyarokért, Budapestért emelte fel a fehér zászlót, ezért 

halt meg ! És ha már megemlítetted a szlovákokat, ők de a britek sem, de sem a franciák, sem az osztrákok nem rombolják a 

szovjet emlékműveket. De visszatérve a témára -2005-2008 között ki volt a Putyin nagy barátja ???? Véletlenül nem 

Gyurcsány Ferencnek hívták ? Csak, hogy azóta nem Putyin változott meg. Ő ugyan olyan maradt mit annak idején. ... "Мы 

любить Россию не просили, Ваша нелюбовь к нам — не беда. Если Вам не нравится Россия- оставьте нас в покое, 

господа!" 

December 6, 2014 at 9:36am · Edited · Like · 1[Cekker Károly] 

Cekker Károly A nép, többség, nem a vezetés, nem egy ember. Hálásak lehetünk, a házról, házra történt nácizmus alóli 

felszabadításért. Nem vették körbe Budapestet és nem szántották fel, mint Berlint, Varsót. Az én nagypapám, Szovjetunió 

megalakulásáért harcolt, fegyverrel, haláláig tudott morzézni, anyanyelvi szinten beszélt Oroszul. Testébe betokosodott 

puskagolyóval temették el. Sírjában megtalálod a töltényt, mit Szovjetunióért kapott.  

Kérdem volt értelme?  

De nincs előítéletem, és minden nép, barátom, és mindegyiknek megadom a tiszteletet. 

Minden nép csinál butaságot, és minden nép vezetése. Kik észreveszik, tanultak múltból, tegyék szóvá és a békét evvel 

segítsék elő, a népek közti barátságot. ;) 

December 6, 2014 at 5:33pm · Edited · Like 

https://www.facebook.com/sandor.nacsa?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dynacon.ru%2Fcontent%2Farticles%2F921%2F&h=YAQHe723x
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dynacon.ru%2Fcontent%2Farticles%2F921%2F&h=lAQHtEjf6&enc=AZPHB9uQXmOs2fu19fvzT_3X9-jewZS2KjciUXNTBsUq-NE6TjpNqprWhdnCEJh03_EQzxnIE_AeEQLDLKFsRA8OpqILIdu4KH53IVM_1ha1Henm4ZF2XyIWkgmgHl62J4FHDbQbiJvVLJy-Mi-iPWnrYISLlZMsC8oznEFwow4UZg&s=1
https://www.facebook.com/sandor.nacsa
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fevrazia.org%2Farticle%2F2597&h=lAQHtEjf6
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fevrazia.org%2Farticle%2F2597&h=ZAQEYZD-m&enc=AZNr7D7GE2ApU9rt7gBoYUCE1jVQVDb3qrYhClGhZlEokkZwWDbehSSC9kOXJttWHX4DkA3vFMxrPGUdiuzoax5FGVurr8MXrFl47PGPrHAhJAnWSMr_L5mcTcT-cUzT2FBSb8l9Z3ceAYOLwQqCbs-9AGcuqFFvoJZNA2yUQ01Q8g&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fevrazia.org%2Farticle%2F2597&h=ZAQEYZD-m&enc=AZNr7D7GE2ApU9rt7gBoYUCE1jVQVDb3qrYhClGhZlEokkZwWDbehSSC9kOXJttWHX4DkA3vFMxrPGUdiuzoax5FGVurr8MXrFl47PGPrHAhJAnWSMr_L5mcTcT-cUzT2FBSb8l9Z3ceAYOLwQqCbs-9AGcuqFFvoJZNA2yUQ01Q8g&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fevrazia.org%2Farticle%2F2597&h=eAQGp1-au&enc=AZOT1hiC5arS8OyP9im76P4BXuQd6Nr7KLHIBaG_3nphpvR2RKHMFG1dXesKn_iY4V9v8-n6y4KWoQEEzyAPfMW5yCZ-StW9ljIZFtBIwXybLeCPxDietwvpbom4cWcRg459qrioMYLr82NCyh3Fhj8yYOJPnF_1Y2eKv9pkLGbGig&s=1
https://www.facebook.com/sandor.nacsa?fref=ufi
https://www.facebook.com/sandor.nacsa
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fevrazia.org%2Farticle%2F2597&h=ZAQEYZD-m&enc=AZNr7D7GE2ApU9rt7gBoYUCE1jVQVDb3qrYhClGhZlEokkZwWDbehSSC9kOXJttWHX4DkA3vFMxrPGUdiuzoax5FGVurr8MXrFl47PGPrHAhJAnWSMr_L5mcTcT-cUzT2FBSb8l9Z3ceAYOLwQqCbs-9AGcuqFFvoJZNA2yUQ01Q8g&s=1
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Jelena Medvina Kari. Magyarország és Oroszország között sosem volt jó barátság. Történelem már csak ilyen. De mutasd 

meg egy szomszédot, illetve egy szomszédos országot, amellyel jó viszonyban vagytok. Ja, persze, most hirtelen Ukrajna lett 

az.. Na meg az osztrákok? Pedig elsősorban a szomszédokkal kell jó viszonyt alakítani. Minden nép csinál butaságot, egy 

párszor. De vannak olyan népek, akik folyamatosan baromságokat csinálnak, de ahelyett, hogy tükörben megnéznék 

magukat, mindig másokat hibáztatnak. Tény, hogy oroszoknak sincs sok jó szomszédjuk, csak ők mégis más helyzetben 

vannak. Oroszország soha senkinek nem volt csatlósa, és soha senkinek nem is lesz, sem a csatlósa, sem a marionette-je. 

December 6, 2014 at 9:53am · Edited · Like 

Cekker Károly Kedves Léna! Én ruhás kamiont vezettem nem olyan régen. Mindenütt szerettek, sose volt egy néppel se 

bajom, nem bántottak. Próbáltak belém kötni, de mikor látták, hogy nem vagyok ellenséges, és szép lányok minden 

országban vannak, kiknek lehet kedveskedni, engem befogadtak. Rokonok élnek, éltek, Kanada, USA, Szlovákia, Románia, 

Németország, Ausztria, Szerbia. Ezek után mit írjak? 1848-as szabadságharcos leszármazottja vagyok, kinek ősét elítélte 

Haynau. ;) 

December 6, 2014 at 9:51am · Like 

Cekker Károly Kedves Léna! Lexikonban nézd meg a Cekker Károly nevet. Meg találod, mint 1848-as szabadság harcost. :) 

December 6, 2014 at 9:56am · Like 

Cekker Károly http://mek.niif.hu/04700/04727/html/558.html 

A magyar sajtó története 1705-1892 / 

A Mátyás Diák 1888 végén az évtized jellegzetes lapprogramjával indult meg: a hazai olvasóközönség köréből kiszorítani 

kívánt egy népszerű osztrák élclapot, a Kikerikit. A legszűkebb értelemben felfogott politikai élclap volt; párthoz nem 

kötődött, ellenzéki volt, és népies hangvétellel igyekezett p… 

December 6, 2014 at 10:01am · Like · Remove Preview 

Jelena Medvina Azt hiszem, én is nagy hibát követek el, amikor belemegyek a politikai vitákba. Teljesen felesleges és az 

egészségemre káros időpocsékolás. 

December 6, 2014 at 10:02am · Like 

Cekker Károly de nem véletlenül használtam a Papanek Dani nevet, a nyomdai klisé még mindig a család tulajdonában van. 

Őrzöm. 

Szabó Ervin Könyvtárban utána lehet nézni, miről beszélek. :) 

December 6, 2014 at 10:04am · Edited · Like 

Jelena Medvina Kari. Tudom, ki vagy. Rögtön gondoltam.. A stílusod, meg a véleményed semmit nem változott :) 

December 6, 2014 at 10:05am · Like · 1[Cekker Károly] 

Cekker Károly béke és megértés párti, elnyomás és nácizmust gyülölő, :D Büszke őseire. ;) 

December 6, 2014 at 10:08am · Like 

 
Sándor Nacsa Léna. Egy volt technikumi osztálytársam, aki félig grúz származású, apja 56-ban a kommunista rendszer 

oldalán esett el, és MIMO-t elvégezve komoly karriert futott be. Nos ő mondta augusztusi találkozásunkkor, hogy orosz 

diplomata barátai a 90-es években egyáltalán nem értették miért akkora probléma a magyarok egy részének Trianon. Ő, 

akkor azt mondta nekik, hogy majd idővel megértik. Nos ez bekövetkezett és vissza is jeleztek neki. Dugin és mások 

egyébként most fájó szívvel emlegetik azt, hogy az oroszok ma a világ legnagyobb részekre szabdalt nemzete. 

 

Re: " Azt hiszem, én is nagy hibát követem, amikor belemegyek a politikai vitákba." Bocs, de szvsz itt semmiféle politikai 

vitáról nincsen szó. Legalább is az én szándékaim szerint.  

 

Ami engem illet--nagyon leegyszerűsítve--én mindenféle birodalmi terjeszkedés okozta népirtás ellenes voltam és vagyok. 

Donbassz esetében is ezért voltam ennyire szuperérzékeny. 

 

Ami pedig a magyarok szomszédok általi szeretetlenségét, mondjuk ki a szlovákok és a románok többsége esetében 

egyenesen gyűlöletét illeti, ha abban igazuk lenne, akkor már nem létező, vagy igen kicsi nép lennének, mert a magyarság 

asszimilálta volna őket. Ezért ilyen súlyos gyűlölettel legfeljebb az egykori magyar nemesurakat illethetnék, akiket--hála 

Istennek--a kommunizmus, de különösen a hatékony Kádár rendszer gyakorlatilag felszámolt (lévén a 90-es évek elején való 

"visszaurasodás" már csak halvány kísérlete megbukott). 

 

A birodalmakkal egyébként elvben nekem bajom nincsen, hacsak vissza nem élnek hatalmukkal. Ez történik most az 

angolszász birodalmi konstelláció esetében. ... Tartok tőle, hogy szvsz a jelenlegi túlkapásuk után létrejövő többpólusú 

birodalmi rendszerben is lesznek majd idővel ilyen túlkapások. ... Ha az orosz birodalom visszaszerzi befolyását akkor onnan 

is. Mint ahogyan a kínai birodalom részéről is. 

 

Végezetül Re: "... már egy jó ideje azon a véleményen vagyok, nagyon nagy hibát követtek el a szovjetek, de ha úgy tetszik, az 

oroszok, hogy 1944- ben bevonultak ebbe az országba. NAGY HIBA VOLT. Hagyni kellett volna a németekre a végleges 

rendcsinálást. Aztán előbb vagy utóbb a minden tiszteletet megérdemlő amerikai hatalom. Egy gonddal kevesebb lett volna. 

És 1956 is végzetes hiba volt. " 

 

Hidd el igen jól ismerem ezt a magyarokkal kapcsolatban lappangó orosz véleményt. Ebből csak egy dolog hiányzik: Úgy a 

Harmadik Birodalomnak, mint az oroszból kinőtt Szovjet Birodalomnak semmi keresnivalója nem volt Magyarországon. 

Másképpen fogalmazva: Miért kell a "rendcsinálás" illúziójába ringatni magukat ezeknek a birodalmi fölény 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmek.niif.hu%2F04700%2F04727%2Fhtml%2F558.html&h=tAQEvUGN1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmek.niif.hu%2F04700%2F04727%2Fhtml%2F558.html&h=bAQFG4yIr&enc=AZNPcNORDwE28wJP3mtzJLVJfs716tkJXsjzGnmSm_yQm7cpfr1KYydWjzIzzcTnDI1BASg3fh2ps5FtbEd68BpeM-mYtV5QUklH6-2jlQaSn5mhFuNs1gj5LUeYjRdLiDl_A-aJqVBOvpmaTS8l2sQaywbK1yyQ0WbSBOUMdHpt-A&s=1
https://www.facebook.com/sandor.nacsa
https://www.facebook.com/sandor.nacsa
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beképzeltségében tetszelgő országoknak. Ahogyan az Osztrák Császárságnak, sem az Oszmán Birodalomnak nem volt itt 

keresni valója.  

 

Ezek után hogyan lehet a magyarokat valamiféle életképtelen, zavaros társaságként nézni kívülről, amikor a magyarok 

esetében a XVI. század óta, egészen a mai napi különféle birodalmak elnyomása alatt állt az ország? 

 

És ez nem politizálás, csak hozzá tartozik a történelmi igazsághoz. 

December 6, 2014 at 10:48am · Like 

Jelena Medvina Sándor. Erre csak egy dolgot tudok mondani. Az összes Európai háborút - a keresztest, az első, a II 

világháborút nem az oroszok indítottak. Na meg a svédek meg a Napóleon ...És bizony nagy baj van az oroszokkal-

mindegyik háborút ők nyerték meg. 

December 6, 2014 at 10:56am · Edited · Like · 1[Cekker Károly] 

 
Sándor Nacsa Léna. Kár hogy elfeledkeztél Lengyelország legalább két alkalommal történt, Orosz-Szovjet Birodalom általi 

felosztásáról, hogy Finnországról és a balti országokról, vagy a Kaukázusról ne is beszéljek (és ez csak Európa). Az 

igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy előtte pedig a Litván, majd a Lengyel-Litván "nemesi köztársaság" uralta az 

egykori Kijevi Rusz egy részét. A Litván uralmi időkben egyébként Moszkvát is hódoltatták emlékeim szerint. 

December 6, 2014 at 11:01am · Like 

Jelena Medvina Viszont az én véleményem nem az oroszok többségének véleménye, nem vagyok Oroszország szóvívője. 

Oroszok nagy részének fogalma sincs arról, hogy mi folyik Magyarországon. Az én véleményem azon alakult, hogy látom, 

érzem, tapasztalom. Csak a saját véleményemet fejeztem ki. 

December 6, 2014 at 11:03am · Edited · Like 

 
Sándor Nacsa Én sem, az oroszok többségének a véleményéről beszéltem, hiszen az oroszok többsége számára 

Magyarország ugyanúgy egy porszem, egy "no entity", mint az angolszász birodalmi konstelláció népeinek, különösen az 

USA-ban élőknek. 

December 6, 2014 at 11:04am · Like 

Jelena Medvina Sándor, hagyjuk. .. 

December 6, 2014 at 11:05am · Like 

 
Sándor Nacsa ... pedig ez nem vita, csak eszmecsere ... legalább teljesen őszintén ... ami roppant ritka 

December 6, 2014 at 11:05am · Like 

Cekker Károly Bocsánat, de nagy Magyarország lakosságának 50%-a nem tudott Magyarul, más nép volt, más nyelven 

beszélt. Csodálkozol, hogy utálnak? 

December 6, 2014 at 11:10am · Like 

 
Sándor Nacsa Mondom a nemesurakat utálták 

December 6, 2014 at 11:10am · Like 

Cekker Károly Nem az Oroszok voltak a megszállók az EU keleti országaiban, hanem a Szovjetek és egy gazdasági 

rendszert hoztak el. Sose élt olyan jól a Magyar mint akkor. Több száz év hátrányt hozott be. Egy feudálisan elmaradt 

országból mi let? :) És most 100-évet mentünk vissza a történelemben, vagy többet. 

December 6, 2014 at 11:12am · Like 

Cekker Károly nép nem tett különbséget, magyar és magyar között, csendőr nem nemes úr volt. 

December 6, 2014 at 11:14am · Like 

Jelena Medvina Sándor. Én félig lengyel vagyok, ezt te is tudod. .. De elegem van már a mai Európai és USA 

"demokráciából"". Inkább a mai orosz "diktaturát " választok. És ezen a tényt csakis a jelenlegi "Európai értékeknek" 

köszönhető. 

December 6, 2014 at 11:16am · Unlike · 2 [Sándor Nacsa, Cekker Károly] 

Cekker Károly Szovjetunó megalakulásában, sok nép fia, lánya vett részt. És Szovjetunió sok népből állt. ;) 

December 6, 2014 at 11:16am · Like 

Cekker Károly Mert nincs sehol demokrácia, népuralom, árulók, lebontották. A nép pedig hagyta. :( 

December 6, 2014 at 11:18am · Like 

 
Sándor Nacsa [Cekker Károly] Ha figyelmesen tanulmányozhattad volna, hogy hol volt 1956-ban Svájc és hol volt 

Magyarország (hogy ne az osztrák példát hozzam), akkor azt írtad volna, hogy visszament 30 évvel. ... Leszámítva persze az 

egyszerű falusi emberek tömegeit, akik zsellérként, napszámosként stb. még egyfajta posztfeudalizmusban éltek. Mellesleg 

45-ig egy leginkább az indiaihoz hasonlítható, abszurd kasztrendszer volt meghatározó Magyarországra TÁRSADALMILAG 

(DE NEM GAZDASÁGILAG), ahol még az ugyanolyan szinten tehetős paraszt és iparos is kölcsönösen lenézte egymást, és 

rangon alulinak számított még az egymással kötött házasság is. 

December 6, 2014 at 11:19am · Like 

https://www.facebook.com/szvetamolnar?fref=ufi
https://www.facebook.com/sandor.nacsa
https://www.facebook.com/sandor.nacsa
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https://www.facebook.com/sandor.nacsa
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Cekker Károly Hazám, gazdaságilag, több 100 évet ment vissza. És történelmi mértékben angolokat lehet nézni, hasonló 

képen, Oliver Cromwell cselekedetét és halála utáni időt. :) 

December 6, 2014 at 11:23am · Like 

Cekker Károly egyébként hivatalosan megint van zsellér :( 

December 6, 2014 at 11:25am · Like 

Jelena Medvina Kari, ne keverjük.. Hála az égnek, hogy a SZU szétesett. Egy erőltetett és hamis birodalom volt ! Más 

kérdés, hogy nem szerencsés módon esett szét. Az orosz nép legnagyobb ellensége maga Lenin elvtárs volt. És ha nem a 

NOSZF, akkor mára Oroszország sokkal fejlettebb ország lett volna. Lenin, Sztálin, aztán az összes ukrán elvtársak-

Hruscsovtól Gorbacsovig-nem voltak oroszok. Jelcin is egy nagyon gyenge vezető volt. Sokáig nem értettem, miért nem 

szerették őt az oroszok. De most már értem. 

December 6, 2014 at 11:26am · Edited · Unlike · 1 [Sándor Nacsa] 

 
Sándor Nacsa Re: " Mert nincs sehol demokrácia, népuralom, árulók, lebontották. A nép pedig hagyta." 

Erről az jött fel nekem, hogy feleségem (-20 év) korosztályában ünnepeltünk az elmúlt hétvégén egy szülinapot. Egy a 

jelenlegi FIDESZ-KDNP uralmat zsigerből elutasító (a korábbit nem), önmagában értelmes és igen jóravaló tagja a 

társaságnak, némi ital elfogyasztása után arról győzködött mindenkit, hogy miért kellenek nekünk egyáltalán politikusok. ... 

Ami engem illet odáig terjedt reakcióm, hogy ennyi erővel egészen a multinacionális (angolszász) cégek világáig terjedően 

(van vagy 15 év tapasztalatom) egy ennél általánosabb kérdést lehetne felvetni ugyanebből kiindulva: "Miért kellenek nekünk 

menedzserek"? 

Mivel magam nem vallok anarchista nézeteket, ezért természetesen jómagam úgy vélem: "ennél nincs jobb" ... "ők is a nép 

fiaiból valók, ugyanazokkal az eredendő bűnökkel, mint mi valamennyien" 

December 6, 2014 at 11:27am · Like 

Cekker Károly Oroszország életképtelen, kicsi. Nem a Szovjet rendszerrel volt baj, az elmélet jó, hanem a megvalósítással. 

Meg kellet volna újítani, de 80~90 éves emberek erre nem voltak képesek. Ahogy vedd figyelembe a társadalom 

tudásszintjét. Kevés tanult ember volt, nagy hiányt pótolt a rendszer, társadalom. 

December 6, 2014 at 11:29am · Like 

 
Sándor Nacsa Léna, ami a "ki az orosz"-t illeti azért vedd figyelembe II. Katalint is. 

December 6, 2014 at 11:30am · Like · 1[Jelena Medvina] 

 
Sándor Nacsa Re: " Oroszország életképtelen, kicsi." Szvsz egyáltalán nem. 

December 6, 2014 at 11:32am · Like 

 
Sándor Nacsa Olyan hihetetlen szellemi pezsgés van. Nekem ez a legizgalmasabb vonulat: 

https://szoclib.wordpress.com/?s=Ефимов 

December 6, 2014 at 11:34am · Like · Remove Preview 

Jelena Medvina Sándor.. valahogy így. ..Pont minap beszéltünk egymás között a barátainkkal. Nemrég az orosz TV ben 

ment egy új sorozat II. Katalin. És gyalázat, hogy olyan keveset tudunk a saját történelmünkről. Mert a SZU történelmét, azt 

teljes gőzzel tanultuk az iskolákban. De Oroszország történelme -az mellékes volt, épp hogy... És csak az utóbbi években 

napi rendre került 

December 6, 2014 at 11:35am · Edited · Like 

Cekker Károly minden kor cselekedeteit saját korában kell nézni, vizsgálni, nem szabad ki ragadni és mai korba behejezve 

nézni, vizsgálni. 

December 6, 2014 at 11:35am · Like 

 
Sándor Nacsa Léna: ez megdöbbent. 

December 6, 2014 at 11:35am · Like 

Cekker Károly Nyikolaj Osztrovszkij  

Bármilyen tehetséges legyen is az ember, a közösség mindig bölcsebb és erősebb. 

December 6, 2014 at 11:52am · Like 

Jelena Medvina Tudod Sándor. Itt most nem tudom részletesen leírni az életem történetét -- egy egész oldal sem lenne elég. 

Az orosz dédapámat 1938 ban végezték ki... Senki sem tudja, hogy mi volt a bűne.. Sokáig úgy tudtuk, a háborúban esett el. 

Mind a két nagyapám, az orosz és a lengyel is, a németek ellen harcolt. Az egyik a szovjet hadseregben, a másik a lengyel 

felkelésben. A Varsói felkelésnek leverése mind a kettőnek a szeme láttára történt. És mind a ketten tehetetlenek voltak.. 

Sztálin parancsa akadályozta meg őket... Varsó égett, sok sok lengyel fiatal ott pusztult el.. Sztálin jóakaratából. Az orosz 

nagyapám végig söpörte Ausztriáig, őrnagyi rangban, 23 évesen. Aztán valahol Insbruck környékén sebesült meg. Egy német 

fogoly orvos mentette meg az életét. De amikor a háború után visszakerült a hazájába, letartoztatták és a hazaárulással 

vádolták, mert mi az, hogy egy német orvosnak engedte megoperáltatni magát... Pedig nem is ő engedte, mert eszméletlen 

volt. És ha nem operáltak volna meg rögtön, meghalt volna. Persze, akkor megkapta volna a hős címét. .. Aztán 1954 ben 

rehabilitálták.. Különben, nem az ő unokájaként születtem volna meg.. Meséljek a lengyel családomról is? Nekik is kijutott. 

https://www.facebook.com/sandor.nacsa
https://www.facebook.com/sandor.nacsa
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De ha nem a szovjet hadsereg, amely kisöpörte a banderát színtén nem ÉN lennék most itt. Úgy hogy... nem vagyok Európai, 

orosz agresszor vagyok :). 

December 6, 2014 at 11:57am · Edited · Like · 1 [Cekker Károly]  

Cekker Károly minden korosztálynak ki jutott, ha végre nyugodtan élhetne, békében, boldogságban, hamar kitalál egy őrült 

valamit, mitől, keserű lesz életünk. :( 

December 6, 2014 at 11:56am · Like 

 
Sándor Nacsa Léna: nem semmi. Nálam nagyapám szibériai hadifogságban való halálával kezdődik az apai vonal. 

Folytatódik apám 13 alkalommal való megszökésével a hadifogoly oszlopból. Folytatódik velem, aki 8 évesen a Kis-

Svábhegy oldalán élte át azt, hogy a hegy tetejéről a szovjet tüzérség lövi a Széna teret és a várat (le is égett a Levéltár), majd 

részben ennek hatására mentem ösztöndíjasként a mostani Pétervárra tanulni. 

Anyai vonalon elvált nagyanyám második férje bányászként résztvett a magyar kommünben. Ezért a fehérterror elöl 

Belgiumba ment fogadott családjával. Ott sajnos meghalt egy bányaszerencsétlenségben. Talpraesett nagyanyám családjával 

(még két fiú) Franciaországba ment. Ott anyám ún. gyereklányként (ma baby sitter) keresett először pénzt és eljutott 

Clemenceau (akinek mi magyarok Trianont köszönhetjük) lányának szakcsnői beosztásáig stb.  

Ha még nem írtam volna 

December 6, 2014 at 12:03pm · Like · 1 [Jelena Medvina] 

Jelena Medvina Один из мемуаров: "Мы стояли по два противоположных берегов Вислы. Напротив друг друга. Вся 

Варшава в огне. Немцы жестоко расправляются с юными варшавскими повстанцами, которые надеялись на нас, 

ждали нашей помощи. А мы ждали команды главнокомандующего. Если бы получили команду, на протяжении 

нескольких часов, полностью смели бы фашистов не только из Варшавы, но и изо всей польской земли. И в этом 

помогли бы нам польские повстанцы.. Но приказа главнокомандующего так и не дождались. На наших глазах была 

сожжена Варшава и уничтожены варшавские повстанцы..А мы беспомощно и тупо стояли на противоположном 

берегу Вислы, и кроме солёного вкуса наших слёз уже ничего не чувствовали. После этого мне было стыдно 

смотреть полякам в газа.. Но и прощения попросить у них не смог". Это было одно из самых тяжких преступлений 

Cталина. И направлено оно было в первую очередь против России. .. Сталин прекрасно понимал, какие эмоции 

вызвет это действие у полького народа See Translation 

December 6, 2014 at 1:37pm · Edited · Unlike · 1[Sándor Nacsa] 

Cekker Károly és anyukám gyerekori bűne az volt, hogy Magyar, ezért lágerbe küldték, kommunisták vigyáztak rá, ezért 

maradt életbe. Lószőr pokrócot a múltra, mert a fátyol átlátszó. (Aradon született.) Nem lehet sérelmekkel élni, megitélni 

semmit. ;) 

December 6, 2014 at 12:16pm · Edited · Like 

Jelena Medvina так начали за здравие, а кончили за упокой. Mindenesetre, Oroszország nem először van magára hagyva 

a fél világgal szemben. Megtörtént már máskor is. De ahogy eddig is, most is, önállóan megoldja a maga problémáját. Eddig 

sem volt senkinek a csatlósa, ezután sem lesz, pláne nem az USA-é. Magyarországnak viszont az EU-t kell követni. Illetve 

most az USA az úr. 

December 6, 2014 at 2:03pm · Unlike · 2[Sándor Nacsa, Cekker Károly] 

Cekker Károly szomorú, mert arról volt szó, semleges ország leszünk, :) 

December 6, 2014 at 5:31pm · Like 

Jelena Medvina EU-s és NATO-s ország nem lehet semleges 

December 6, 2014 at 6:00pm · Unlike · 1[Sándor Nacsa] 

Cekker Károly Csak emlékszem mit igértek a népnek, és a választó jogúak 28%-a szavazta meg csatlakozást 

December 6, 2014 at 6:02pm · Like 

Cekker Károly Be is vannak szarva a politikusaink, egy felelősségre vonástól. :D 
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