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2. A Szovjetunió területe 22 és fél millió km2•
lakossága ma közel 300 millió.
7öldünk legnagyobb 6rszága. Európa keleti.
Ázsia északi és középső részén terül el.
3. A 19. század végén, a 20. század elején Oroszországban gyors ütemben kezdett fejlődni az
ipar. Az oroszországi imperializmus~llegzetes sajátossága abban állt, hogya
kapitalizmus, a jobbágyrendszer
számos csökevényéveI
párosult.
4. Az 1901-1903-as évek ipari v~lsága a néptömegek nehéz helyzetének sulyosbodását váltotta
ki és igy forradalmi helyzet alakult ki. az
1905-ös forradalomban még
cár győzött.
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5. A cári Oroszország terjeszkedési törekvéseihez
kapóra jött az I. Világháboru. 14 millió munkást és parasztot küldtek ki a frontra. A háboru azonban elhuzódott, s'a katonák egyre nehezebben türték a háborus gyötrelmeket., Egyszerre csak nyiltan kezdtek beszélni arról,
hogy forradalom lesz.
6. 1917. február 23-án sztrájk robbant ki a Putyilov gyárban. A felkelés leverésére kiküldött cári csapatok a nép oldalára álltak.
Február 27-én a munkások kezükbe keritették a
vfegyverraktárakat
és megalakitották
a Vörös
Gárdát.
\
Győzött a forradaloml

1. A forradalom

hirJre Lenin hazatért. A létrejött munkás-polgári
kettőshatalom azonban nem
volt sokáig tartható.
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Lenin kiadta a jelszót a forradalom szocialista forradalommá való fejlesztésére.
8.

Juliusra a polgárság magához ragadta a hatalmat. Lenin Finnországba menekült és onnan irányitotta a felkészülést a forradalmi harcra.

9. Bednij:

A harcosok

De nem veszett, tudom nem veszett minden el,
Mert nem tiporható el eszme nyers erővel!
Kész erős sudarat szökkenteni a mag,
Csak jöjjön, jöjjön el a döntő pillanat:
Összekötni a nagy multat nagyobb jövővel
Támad uj hős csapat
10. Elkészült a haditerv. A Téli Palota elleni
rohamot hármas jelzőlövésnek kellett bevezetni. A legelsőt a Péter-Pál erőd, a másodikat
ás harmadikat az Auróra cirkáló adta le.
Október 25-én este 9 órakor hangzottak fel a
lövések.
ll. 1917. október 26-án este a II. Szovjet
Kongresszus határozatot fogadott el: a hatalomról, a békéről és a földről. A Szovjet
Kongresszus ezekkel a határozatokkal
a tömegek legsürgetőbb követeléseit teljesitette.
1918. februárjára Oroszország európai területein győzött a forradalom.
12. A Kongresszus-a hatalomról szóló dekrétumában - kikiáltotta a szovjet hatalmat, a proletáriátus Oroszországban
megvalósult államformaját. Létrejött a világon aZ első szocialista állam.
13. "A földesuri földtulajdon azonnal és minden
megváltás nélkül megszünik." - hirdeti a
földről szóló dekrétum.
14. 1918. március 3-án a szovjet kormány BersztLitovszkban aláirta a központi hatalmakkal
kötött békét. Ezzel kezdetét vette az épitő-

3
munka. Át kellett szervezni az egész gazdasá~
gi életet és meg kellett szervezni a forradalmi honvédelmet. A békés épit5munka azonban
nem tarthatott sokáig.
A szovjet hatalomnak számos ellensége volt.
Ezek a régi cári tisztek vezetése alatt tömörültek.
Három nagy hadjáratot inditott az antant a
szovjet hatalom ellen. Pénzzel, fegyverrel,
felszereléssel
látták el a fehérgárdistákat.
a keleti
16. 15.000 kommunistátirányitottak
frontra. A Komszomol els5 mozg6sitásának
eredményeként 3000 fiatal i~dult el aKolcsak
elleni frontszakaszra.A
szakszervezetelt 60
ezer munkást mozg6sitottak.VezEí:rük a legendása hirü Csapajev volt.
A bolsevikok oldalán a magyar hadifoglyokb6l
alakult brigádok is részt vettek a harcokban.
17. 1919. végére Kolcsakot
eur6pai területekr61.

visszaszoritották

az

18. Az elszántság, hősiesség nem lett volna elég
ilyen gyors fordulathoz. A Vörös Hadsereg
küzdelmét a parasztok is segitették, akikkel
a fehérek uralma alatt. rosszul bántak.
A visszatért földesurak elvették a kiosztott
földeket, ezért a középparasztság
szemében
ismét vonzóvá vált a szovjet hatalom.
19. Még tartott.a polgárháboru, amikor Lenint
már a szovjet állam villamositásának
15 éves
terve foglalkoztatta.
A hőenergial iparcikk,
kenyér, j6lét. A villanyfény: kultura.
20. Lenin a szovjet köztársaságok
szoros szövetségét, egy álland6, szovjet államszövetség
létrehoi1!ását javasolta. Az uj szövetségben a
köztársaságok
szigoru egyenlőség alapján
vesznek részt, legfontosabb kormányszerveiket egyesitik, a helyi jelent5ségüeket pedig
köztársasági hatáskörben tartják. 1922. deoember 30-án .megalakult a Szovjetunió.
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21. 1924. január 21-én meghalt Lenin.
Andersen Nexő igy ir Leninről:
"••• Lenin az uj idők ember volt - ezt már
külseje, magatartása is elárulta. Még a legegyszerübb dolgozó is érezte, amikor beszélt
vele, hogy nem mindennapi egyéniséggel áll
szemben, hogy ilyen ember évszázadonként,
sőt
talán évezredenként egyszer születik ••• "
22. 1918 és 1923 között proletárforradalm~k
rázkódtatták meg a háboruban vesztes országokban
a tőkések hatalmát. 1918. novemberében Berlinben. 1919. áprilisaDan peQig Bajorországban. Megalakult a Szlovák Tanácsköztársaság
is.
23. 1919. március 2l-én hazánkban is megalakult
a magyar Tanácsköztársaság.
Megalakulásakor
Lenin üzenetben üdvözölte a magyar proletárdiktaturát, és a Kormányzótanács
kiáltványában Szovjet-Oroszország
szövetségesének
nyilvánitotta a Tanácsköztársaságot.
Igy kezdődött hazánk és a Szovjet-Oroszország
kapcsolata. Lenin mellett Szamuelly áll.
24. Szovjet-Oroszország
é. különösen az ukrán
Vörös Hadsereg vezetői minden lehetőt megtettek a Kárpátokon keresztül tervezett áttörés
érdekében, mely aegitette volna a katonailag
fenyegetett magyar Tanácsköztársaságot.
A
terv belső nehézségek miatt nem valósult meg,
de a románok támadását néhány hétre megál litot ta.
25. A Tanácsköztársaság
bukása után 1920. juliusában biróság elé állitották a Tanácsköztársaság tiz népbiztosát. A vádlottak közül négyet halálra, a többit életfogytiglani
fegyházra itélték. Az itéletet nem hajtották végre, mert a szovjet kormány közbelépés ének
hatására többszáz kommunistával
együtt kicserélték őket a magyar hadifogoly tisztekkel.
26. Az illegális Magyar Kommunista Párt 1930.
február 11 és márciu~ 10 között a Moszkva
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melletti AprilovkAban tartotta II. Kotigreszszusát.
1939. szeptember 24-én pedig helyreAllt a
diplomáciai kapcsolat hazánk és Szovjetunió
között.
27. Az ellenforradalmi
időszakban elitélt szAmos
kommunistAt a Szovjetunió tigy szabaditott ki,
hogy 1941. mArcius 23-án visszaadta az 1848as honvéd zAszlókat.
28. 1941. májusában a Budapesti Nemzetközi Vásáron ~ Szovjetunió is résztvett. S~impátiatüntetések voltak a szovjet pavilon előtt.
29. 1941. junius 26-án Kassa bombázAsakor a Sz~vjetunió ismételten figyelmeztette a magyar
kormányt, hogy ne lépjen be a háboruba. Enllek ellenére a magyar csapatok junius 27-én
átlépték a szovjet határt.
30. A II. VilAgháboru alatt a magyar kommunistAk
szervezésével
és irányitásával a Szovjetunióban müködött a Kossuth Rádió.
31. 1944. szeptember 23-tóI 1945. Aprilis 4-ig
tartottak a harcok Magyarország
felszabaditAsáért. A Vöröshadsereg kemény küzdelemben
kiüzte anémet
fasisztákat, a nyilasokat, és
megnyitotta az utat Magyarország
független
és demokratikus fejlődése előtt.
32. Szovjet segitséggel indult meg az élet, az
ujjáépités, melyhez a nélkülözhetetlen
nyersanyagot a Szovjetuniótói kaptuk.
33. A magyar - szovjet barAtsági és kölcsönös
segélynyujtási
egyezméhy aláirására 1948.
február l8-An került sor és azóta is töretlenül és egyre magasabb szinten fejlődnek
politikai, gazdasági, kulturAlis kapcsolataink.
34. A szocialista országok - köztük hazánk - gazdasági fejlődését a Szovjetunióval az élen a
KGST segi ti.
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35. Katonai biztonságunkat
ződés garantálja.

pedig a Varsói

Szer-

36. Hazánk a szocializmust
épiti és ehhez segitséget, támogatást a Szovjetunió és a vele kialakult barátságunk biztositja.
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