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TUDNIVALÓK
A BES7.ELO KÉPFK előadás szövegeit és filmdiasorozatait az illetékes megyei tanács népmüvelési alosztálya díjtalanul kölcsönzi. Az odaszállitás koltsérrei
a kölcsönző hivatalt, a visszaszállitás költségei a kölcsonvevőt terhelik. Közérdek, hogy a szövegkönyveket 0S a fiJmdiasorozatokat felhasználásUk után azonnal vísazaküldjuk a Megyei Tanács Népmüvelési ALosztály címér'e, A kölcsönzött előadéÍsszövegekért és
diasorozatokért a kölcsönvevő hivatal anyagi felelősséggel tartozik. Aszöveget változtatni (áthuzní stb.)
nem szabado Killönösen kimélj.ik a fiJmcliasorozatolcat
a karcoIástóL
A vetitettképes előadásokkal kapcsolatos tapasztalatok, inditványok és észrevételek kozlését a Magyar Fotó Dia osztálya (Landle r Jenő u. 2EL) bártotől köszönettel veszi.
Az 1949-50--195L oktatási évadban megjelent V('titottképe s előadrisazövegek és filmdiasorozatok dmjegyzéke a filzet bor-ítólapjának hátsó oldalán taL.Jhau_).
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MAGYAIDRSZÁG

FELSZABADULÁSA

1. 1944. októberének első napjaiban a nagy Sztálmnak,
agyózelem
hadvezérének
bölcs irányitásával
a
.Szovjetunió dicsőséges Vörös Hadserege átlépte a
magyar határt. És ezzel megkezdődött a magyar
dolgozó nép felszabadítása a fasiszta iga alól,
2. A térkép a ' szovjet hadsereg magyarországi
műveleteinek utját - hazánk felszabaditásának
matát rnutatji.. .
'
'

hadfolya-

3. Malfnovszki marsall

és Tolbuchin marsall, akiknek
a parancsnoksága alatt áJI6 2. és 3. ukrán hadseregcsoport hős katonái minden áldozatot vánalva harcoltak, hogy a magyar nép szabad legyen és míelőbb
békében élhessen.

Vetltett szöveg:
4. A Vörös Hadsereg győzelmet nyomán egymás után
'.szabadultak fel vároaaínk ' és falvaink. Falszabadult
Szeged és Debrecen. Es a Szovjetuníó már akkor',
az ország részleges
felszabaditása
után azonnal
liozzájárul:t, hogy összehivhassuk az ideiglenes nemzetgyűlést és Iétrejöhessen
az ideiglenes nemzeti .
" kormány.'

5., Éljen az ideiglenes

nemzeti kormány - hír-detí a
. plakát. Ezt a kormányt.a Magyar Komrnunísta Párt
kezdeményezésére
már az 1944. december 21~n '
-1

./

Debrecenbe öaszehívott 1deiglenes nemzeigydlés fÍllitotta a felszabaduló :magyar nép élér-e,
~" Nemzeti önr'endelkeaésünk teljes elismerését a Szov:jetunió azzal is bísonyította, hogy hozzájirult a ID&gyar honvédség ujjászervezéséhez~ Ez lebetővé tette,
hogy mi is hadat üzenhessUnka német fasizmusnak..
A magyar honv?dvégreközös
harcban állhatott a
szovjet katona mellett.
Vetített szöveg:

7" A felszabadított területeken
vette a demokratikus

pedig azonnal kezdetét
átalakulás.

8. Ez a táblázat szeniéltető részlet a felszabadulás elDtli
bírtokvíszonyokrőb Eszte rházy Pál. herceg 22).281
katasztrális hold; Magyar KatoHkus VaDásalap 87.319
katas ztrálls hold. A föld, amelyre bósége sen hullott oa
felszabaditók hősi vére, a hár-ommíllíő koldus és a
lna.mr:ntltbirtokok lVIagyarorsz ága volt.

9. A Magyar Kommunísta Párt élt a felszabadulás-adta.
lerntóségekkel és meginditotta a harcot azért, hogy
a föld azé legyen, aki megműveli! Követelté : hogy
a legrövidebb Hón belül a fóldigénylők közreműköd&.
sé.vel széleskörű fóldreformot kell végrehaj:arri. sokszázezer. fb1dnélliili és szegényparaszt javára. KépünltÖD: a földr-eform végrehajtására
alakult népi szervet, egy Községi Földigényló Bizottságot látunk
munkája közben.
°

°

10. A magyar parasztság s okévezazados álma elérkezett
-a megval.ósuláshoz. A földbevert karó jelképezi:
Magyarországon egyszer s mindenkorra megszünt
a világi és egyháziföldesurak
nagybirtoka.
11. Az idejglenes nemzeti kormány debreceni, 1945. ~
eius 15-i rendelete alapján kiállitott "Birtoklevél., iga2

Zölja a foldhözpttatást és le'8zögezt hogy az ujga.zd a .
a kapott fo1D.ön
-ugy gazdálkodjon, hogy a :rn:ga és az
egész nemzet felemelkedését egyaránt szolgálja.,
lJ.-

I

~Ii

1.2. Ez a: dolgow paraszt boldogan olvassa a birtokleveleft
amely ót és C'Saládját nincstBlenbóIa fold jogos birtokosává tette.
1). Az élet megindulása, a demokratikus refonnok

elválaszthatatlanul összefüggtek a szovjethadsereg gy(r.
zehneíveL A magyar' nép is segiteni akart ebben. Ezt
rraitatja ez a. plakát ls.
-

1.4. A ke letí országrészek

felszabadítésa után közeledett •
fővárosllllk felszabadulásának ideje is. Képünkön: a
szovjet hadsereg katonái elindultak Szegedről Budapest felé.

15. A szovjet tiizérsér egy állása az egyik vidéki. város
~atárába.n- utban a főváros felé,
.
16. A Vörös Hadsereg

elérkezett hazábk fővárosához.'
1944. december végén befejezte a fasiszták budapesti hadcsoportjának köríílzár-ását és ugyanakkor
még mintegy 60 km-re nyomult előre Budapesttől
nyugat felé. Ezzel teljesen megfosztotta az ellenséget
attól a lebetőségto'1, hogy körülzárt csapatait segitse.
Budapesten.a fasiszta csapatok helyzete reménytelenné
vált..

17 Képünk annak az ultlmátumnak szöveigét mutatja,
amelyet a szovjet parancsnokság emberies céloktóI vezérelvel szovjet parlamenterekkel a köriilzárt
. ellenséges
csapatok fóparancsnokBágához küldött.
:l8. Steimnetz MIklós a meggyfikoltparlamenter, a magyar'

származású szovjet tiszt a ravatalon. Anémet fástsz- /''/
ták a modern badtörténelemben eddig nem 1smert
bestiális btíncselekménnyel, a fehér zászlóval je~
3

kez'ó S:1,OVjetpar-lamarfer-eket
dékkal meggyílkolták,

előre megfontolt szán:.

19. A hálás magyar- ,nép,későhb emlékmlvet áJlltott'1'ecs&'
sen az é~hős1
halált halt s zovjet parlamenter-ek
SÜ~~ fölé.

20. lV1iért gyilkolták meg a fasiszták a szovjet par'lamentereket'? Mert ezt akarták! - mert hadsztntérr-é, rornokká akarták v áltoztatní és azzá is változtatták főIrá ru,;~;~nk"t.
A'1, ő gaztetteik eredményét láthatjuk a
:(épen: utcar-észlet Budapesten az, ostrom alatt.
'
'
21. A fa'siszták pusztulásra itélték a magyar
fővárost és
o.;
lakos ságát... A hős sz ovjet katonáknak mínden talpalatnyi földért, mínden házért, utcáértáldozaios
harcot kellett vivniok. A kép 1945. januárjának első napjúban késztilt
.

.

22. A szovjet katonák megijsztitjá.k Budapest egyik killvárosát a csapdába kerűlt fenevad módjára védekező
fasís ztáktóL

'

23. S7o",id Ldtonák r-ohammal foglalnak el egy üzemet,
A 8:',(';vj::thadsereg mindent elkövetett, hogy' gyárainkat megvódje a fasí szták pusztításától,
24. Budapest

ostr-oma -- Budapc st felszabadításáért

és

mogmentéaéért folyt. Ebber. a szellernben írányttotték
a hadműveleteket

a szovjet

tábornokok és

tieztek.

25. A sztálini haditudomány és a szovjet katona htsiessége
diadalmaskodott:
a Vörös Hadsereg tankcsoportja
a "budai Duna par tou, a Gellérthegy aljában,
26. A szovjet katonák rré.r a budai városrészeket
tisztítják meg az ellenséges
egységek mar-adványaitól,
4

27. S;,t:-íUn napípar-anc sa. t szovjet hadser-eg "másf?1Ilonapos ostrom kemény ldizdelmeí után, a nag.városi
hdlJorú utcai harcainak nehé? l::örUhnényei között"
. szótzú:1a a f?'sisztái{ ellenállását t,jvÁrn~unklk'lll.Buda.
pest 1945. február 13-án teljesen telszabadult,
28. Ime ezt hagyták maguk után a fasiszták:
pusztulást.

r-omokat,"

29. Teljesen megsemmisült háztömb. A fasiszták fővarosunkban lakóhazak között rendezték be hadianyagraktáraikat. A képen Iátható helyen felrobbant hadianyag [, házak egész sorát döntötte romba, sok-sok
ember életét oltotta ki és százakat tett otthontalanná,

30.

1.

Budapest látképe a fasiszta dűlás után. Nekik nem
volt drága hazánk szép fővároSa. .

31. Anémet

hitleristák és magyar bérenceik számára
létük néhánynapos meghosazabbttaséé rt .nem volt
drága ár a főváros gyönyörű Duna-hídjaínak felrobbantása. A hidakat akkor robbantották fel; amikor
Budapest körül mér be zárult a Vörös Hadsereg gyíi.ri'1je, s .amíkor-a főváros pesti oldala már felszabadult.
A fasiszták remcsak Budapesten robbantottak hidakat
- országunk valamennyi hídját elpusztitották..
Vetitétt szöveg:

32. A fasiszták igyekeztek megsemmisiteni a főváros
valamennyi üzemét. A gépek jelentős részét leszerelték és ameglévő nyer-sanyagkész.íetekkel együtt
Nérretor-szégba szállitották. Amelyik üzemet már nem
tudták Iesz erelní, azt úgy tették tönkre, bogyösezetörték a gépeket. Számtalan üzem épületét felrobbantották.

33. Csatorna sz tvattyűtelep szétrombolt gépházát l.átjlk.
5

34. A barbár r-obbantások komoly nehézségeket
okoztak
.Budape st víz ellátásában. Képünkön: vízért sorban
álló tömeg az ostrom utáni napokban.
35. A szovjet hadsereg mínd ent megtett, hogy míelóbb
rnegíníuljon fővárosunk vérkeringése. Szovjet katonalány. mint forgahni rendőr Budapesten a felszabadulás d.án.
.
36. Szovjet katona kenyeret ad két éhes gyermeknek.
A kép valóban jelképes: a szovjet katona, aki elhozta
szabadságunkat, felsz abadulásunk után a legnehezebb
időkben kenyeret is adett nekünk.
37. Kétszer ad, aki gyorsan ad. Tudta ezt a szovjet parancsnokság.
És az első élehniszersegélyt
gyorssegélyként a Vorös Hadsereg saját élelrniszerkészle{éből adta Budapest éhező lakosságának. 1945. február 3-án. a Vórös Hadsereg 400 tonna élelmet adott
Budapestnek.
Vetített szöveg:

38. Rövid idő mulva már a hatalmas Szovjetország küldi
a segítséget, Mareius 12-én a Szovjetunió 100 míllíó
pengő kblcsönt adott IVIagyarországnak. Marctus 25--'2n
ujabb 20 ezer tonna élelmet, gyógyszert és különböző
nyersanyagokat kaptunk a Szovjetuniótól
39. lvlegérkezett az első gyógyszerszáni1mány a Szovjetuníőból,
40. Az eLc::őgyapotszáIl:itmány a magyar gyárak részére.
41. A felszabadulás pillanata nem érte váratlanul és tétlenül a Kommunista Pártot Budapest ismét főváros
lesz. A szabad, demokratikus, független Magyarország
fővárosa - hirdeti a Párt plakátja. Hogy igy legyen,
6

minden becsületes embert harcba hív a fasiszták ellen,
az ujjáépítésért.
42. Megindult a harc a fasis?"tákellen,
megkezdődött
falalós sérr revonáeuk. Képünk: népb1rósági tárgyalást mutat A nép killdöttei ítélkeznek Szivós és Potyíts
gyílkos keretlegények Felett, akik a tápiósülyi különleges hLintetőszázadban a magyar nép legjobb fiait
küldték a halálba.

43.

A Magyar

Kommunísta párt másik plakát ja az egész
országot, az eg.ssz népet érintő, legégetőbb ujjáépitési feladatokat tűzte napirendre. Allítsuk helyre a
vasutat, a postát, a rádiót! Fokozzuk a gyárak termelését!

44. A Kommunísta Párt kezdeményezésére

megalakultak

a Népi Bizottságok és megindult a fővárosban
romtalanitás, a hel,yreállitás munkája,
.

is a

45. A rorrtaJanitás és helyreállitás munkájában jelentősen
kivették rés züket az MNDSZ-bentömörüJt nők.
I
1,
"

46. A magyar rramkásosztály hősies munkát végzett, amikor már az első idők rendldvül nehéz él.etkö:rülrnényei
között hozzércgott r'endbehozrri a sulyos károkat szenvedett gyárakat, üzemeket. Nem egy helyen a romok
alól kapárta ki a gépeket, hogy megindítsa a termelést A munkásosztélyt lelkesítette az a tudat, amelyet
a Párt ébresztett
és táplált benne, hogy ha felépiti
a rombadőlt országot, akkor a mag-a hazáját, a magyar dolgozó nép országát épiti úiiá
47. Épülő pontorr-hidatmutat képünk. A közlekedés helvreállítasara irányuló munkánk minden területén segített
bennünket a szovjet hadsereg .: anyaggal, szakember-eivel, sőt munkaer-őkke l is.
7.

mozaó48. A Kommunísta Párt a vasút helyreállítására
, t <K' "nk'
...
sttotta E magyar munkás, sasro
\ epui
meg a megindulÓ vasuti közleke dé s első idejéről van: az elpusztult pálya, a moz donyok, a vasuti leocsík legjelentősebb r~szemé&' helyre allítés ra vár, de már megindultak az első sr.erelvények ...

49. .Min:ien vonalon rmgíndult az élet: m'iterem: a romok
között. A magyar értelmíaég legjobbjai megértették,
hogy helyük ct demokr-ácia építóí, a rmmkasosztaly
és annak. szovctségese, a dolg()~'6 parasztság mellett
van, - ők is neki fogtak; hogy l(~győzzók a maguk
területén rmtetkozó nehézségeket és ml..mkéÍjikka,l jpl('~l!UJsen hozzájárultak a .Magyarország
ujjáépitésJér",:
folyó nagy munkához.
'

5('u. 1945. február 20-án a Magyar Kornmunísta Párt, c!
dolgozó nép szer-etest vezére,Hákosi
Mátyás, hosszú.
távollét után megérkezett. Budapestre. "Rákosi Mátyá~
érkez ése mínd eniítt a dolgozó nép nagy lelkesedésÚ
. váJtctt~ ki.
VEititettszöveg :

51. A magyar

népet az elnyomatas
ho ss zű évtizedei
alatt, a Horthy-fusizmus idején F;ákosi Mátyás hősies.
magatartása
lelkesite1:te harcra az ellenforradalom
r-end sz.erével szemben. S miután a Szovjetunió kiragadta börtönéből a gyilkos
ellenforradalom .karmai közül - Rákosi Mátyás küldött bíztatást és segit. f>é~reta magyar népnek a fasizmus és szörnyű habo- .
rúja elleni küzdelemhez. P..ákoslJVlátyás egy pillanatra .
. sem szünt meg a magyar népért harcolni s harcával
a' magyar jövő utjait kövezte.

52. 1945. február

25-én a Sportcsarnokban
Budapest
népe Rál<:osi:Mátyás beszédét hallgatja, Miről beszél
Rákosi elvtárs? AZokrÓl a kérdésekről, amelyek mín-

8

den becsÜletes embert elsősorban érdekeltek: hogyan
tudunk harcolni a nép ellenségei ellen, hogyan tud}lk
"~ép1teni
hazánkat, Iővár'osunkat, bo gyan épitjik fel
demokratikus rendszerilnket.
"

5.3. Ezért hallgatták Rákosi ~

oly sokan, hogy a tömeg
jelent6s része be se fért a Spor-tcsar-nokba és igy
hangsz6r6n
keresztiil hallgatták a beszéd~

.

"

Vetített szöveg:
54 A felszabadult országrészeken
a rmgyar nép szeretete és. hálája övezte a szovjet katonákat, aldk elhoz...""
ták számára
a fe.lsz abadulast, a békét és ezernyi
segítséget nyújtottak nehézségei Ieküzdé séhe z,
55. Ezér't. ünnepelte lelkesen 194-5. február 2~
Szeged
népe is a Vörös Hadsereg születése napján felsorakozott azovjet katonákat.

•

56. Ezért vesznek részt büszkén a magyar hadsereg
tagA a magyar- nép fiai is, a szovjet katonák :m:!ll.ett
a Vörös Hadsereg

február

23-i szegedi ünnepségén,

.57. Az rrszágépM

munkához, mint nélkülözhetetlen fegyver, korrmunísta sajtó kelleti
1945. március 25-én ujra és rnost már első izben
Iegálísan :ielent meg a vSzabad Nép", Az első sorokat
Rákosi 1Vlátyás írta:
.
..Legyen a Szabad Nép eleven, tettrekész," szókimondó,
"buzditó, tránytmrtató és harcos"

58. A felszabadult országrészeken
népünk rrost már szabadon ünnepelhette március "l5-ét is, szabadon vállalhatta forradahni hagyományait. Az ünnepség előadója,
Rákosi Mátyás megérkezík Szegedre, ahol a Horthyfasizmus alatt oly hosszú ioeig raboskodo1:t.
9

59. A szevedi márciusi ünnepséven résztvev:ők egyik
. csoportja Pákosí Mátyás besz édét baUgatja.Márciusi
íínnepségünkonrésztvesznek a szabadságunkat hozó
szovjet katonák is.
60. A szegedi Városháza tenne. Az a város, amelyet az
. ellenfor-radalomnegyedszázadon keresztül igyekezett
kisajátitani,melynek Csillag-börtönében,~osi Mátyás
hosszú fogságát töltötte, a felszabadulás utáni első
szabad március 15-én, első polgárává vála~ztotia
Rákosi Mátyást.
, 61. Március 15-ét uj ünnep követte.. 1945. április 2-án
.Budapest és környéke képviselőket választott az
Ideiglenes Nemzetgyúlésbe.
62. Amikor ezek a plakátok megjelentek. a keleti országrészeken, a fővárosban már' megindult az élet. De a
Dunántúl~lentős részét még tiporták az SS-ek csízmái, még gyilkoltak, raboltak a nyilasok A szovjethadsereg egységei harcoltak Magyar-or-ezagegész
• területének felszabadításáért. A Ivlagyar Kommunísta
Párt felszólította a magyar népet, hogy lépjen be a
Nemzeti Felszabadítő Hadseregbe.
«.

63. Végre a Dunántúlt is felszabaditottaa Szovjetunió
Vóröf\ Hadserege. Szovjet tisztek magyar kitüntetését
mutatjá képünk. Az ünnepsécen ott áll már a magyar
hadsereg is•
.64. Plakát 1945.tavaszán. A fasiszta fenevad nem menekillhetett.·ASzovjetunióMagyarország felszabaditásá
.után ujabb és ujabb csapást mérve a fasisztákra,
sz étzúzta a 'hitlerizmust.
.
Vetített szöveg:
65~A magyar hadsereg azt a megtisztelő lehetőséget
nyerte, hogy az ország teljes felszabad1tása után,
iO

április 1<:--án utnak índ1thatfa első zász16alját a: frontra,
ahol a Szovjetunió harcolt a fasiszta agreeszor- ellen,".
a világ népeinek békéjéért.'
,

66. 1945. április 4-én Magyarország

felszabaditása betejeződött - 'adja hirül a Szabad Nép. A Szovjet Hadsereg kiŰzte 'hazánk teriiletérol a magyar nép és az
egészemberlség
esküdt ellenségét, anémet fasíaztákat és bérenceiket.

67. A Szovjetuníó V'drös Hadserege bazánImtfelszabaditva,
egyben végleg szétzÚZta a nagybirtokos ok, az tparbárék és bankfejedehnek
reakciós álliungépezetét..
Ezért népünk a lvIagyar Kommunísta Párt -vezetésével a földr-eforrnot ktte r.iesz~ette az-or-szég egész
tertiletér-e • .Mint ahQ~ a táblázatmuta1j:l.. p. földr-efonn során több mint? és félmiII:1ókb. keíiilt kíosztás ra. ,TÖbb, mint 400.000 teljesen nincstelen gazdasági cseléd és mezőgazdaságí munkás és több, mint
'~46.(X)() törpe- és kisbirtokos
ptott igy fo1!lhöz.

68. Hazánk teljes felszabadulása

után láttuk csak meg,
mibe került a rmgyar népnek az .aljas háború, A táb, lázaton látható számok rombadÚlt városokat, feIégetett házsorokat" feldÚlt falvakat, kirabolt és elpusztított gyáravat, gazdaságokat, legyilkolt, vagy nyugatra
hurcolt ttz- és százezreket,
éhező, fázó míllíőkat
jelentettek.
'
Vet1tett szöveg:

i
I

I
II

69. A Szovjetuniótói kapott szabadság"

béke és állandó
I
, baráti támosratás lehetségessé
tette számunkra, hogy , '
beheggesszíík a háborúütötte sebekét és s1kerrel oldjuk meg hazánk ujjáépítésének, majd a szocia.l1zmus
építé sének nagy kérdéseit.
I

!

I

'1'

70. Népünk évről-évr-e lelkesen ünnepli április 4-ét, ft:t..
szabaduM8unk nagyszerű Úhnepé~
'

'i
I

I
I

71. A Budapesten megtartott felszabaduIási .iínnepen a'
főváros és környékének többszázezres ',tömegével '
az ország minden részéből érkező küldöttségek is \
felv!:>nultak.
A magyar nép élni tudott szabadságá-val:
ma már a hatalom a dolgoz6 parasztsággal azbvet, séges munkásosztály kezében van és dolgozó népünk ma már ötéves tervünk célkitúzéseinek teljesitésével és túlteljesftéséve~ a ezocíalízmus alapjait
rakja le hazánkban..'
"
,',
'

72. Április 4-én .nemcsak Budapesten ünnepel népünk,
, , ünnepel az egész országban. Képtínkön ; a mezőkövesdi felszabadulás1 iinnepségre felvonulók egy
csoportját látjuk.

73. Képtink: a békési felszabadulás! ünnepségre felvonuló
orosházlak egy csoportját mutatja, Felvonulnak; az
egyén1leg gazdálkodó panasztok és felvonulnak a
tennelőszövetkézetekhez .csatlakozott parasztok.
74.. Az ország felSzabadUlásátjelképező Szabadság Emlékmű a Gellérthegyen. Kifejezi a magyar nép háláját

'íelszabaditóji iránt, de ~lképez1 azt is, hogy a Szov~1m:rl6őrködik a béke - a mí békénk folött ls. A magyar nép pedig szílárdan ~'a
Szovjetuni6vezette
a::D mlIH6s bélrefront ráeső azakaszán,
••

-,'o

.0. "BC~7élő
Képek" 19,19-195(~1951. oktatisi évadban megjelent előadasszövcgeínek
0S fílmdtasorozatatnak címjegyzéke.
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