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1. If Jakab angol király. A XVII.századifiaadria1

fefjltóisko1a
müve.
2. I~·Károly és felesége .ünnepi lakománál. Van Basaan fe'stménye
után.
. ,
3. I. Károly angQl király. ~Van Dyek festménye. /Tükörképek/
4. Laud érsek, a klerikális reakció vezére. Van Dyck festménye
. után.
.
.'
.'
.
5. Strafford gróf f a feudális rakci6 'vezetőpolitikuaa. VenDyclt·.
festménye.
6. Gentleman és felesége. /A gentleman: a főurak alatt ál16 8ZÜ~
letett nemesség általános megjelölése./
7. Polgár és felesége.
8. Southwark /városrész/, a londoni hi4, a City és a Tower.
9. A parlament ülése. Anglia nagy pecsétjének hátlapja.
10. John Hampdennek, a parlamenti ellenzék vezérének arcképe,
cimere és aláirása.
.
ll. John Pymnek, a parlamenti ellenzék másik vezérének ar-ckép e,
cimere és aláirása. Cooper miniatürje.
12 • Milton, az angol forradalom költője és publicistája.
"
13. A 62 éves Milton és aláirása. Faithane rajza.
14. Stafford gr6f kivégzése Londohban. Hollar rézmetszete.
15. A londoni Tower, a királyi zsarnokság szimboluma, Hallar rézmetszete.
16. Ang1~a ,apolgárháboru idej én •.
17. Zsoldos lándzsával és muskétával.
18. Lovag, S3alogos.
19. Lándzsás ~s dzsidás katona.
20. Rupert herceg, a királyi erők főparancsnoka. Lelyfestménye.
21. Lord Fairfaxnek, a parlamenti seregek főparancsnokának arcképe'
és aláirása. Hoskins mini~t~je.
-,
22. 01iver Cromwell ifjukori képe.
23. 01iver Cromwell. Lovaskép egy pecsétről.
24. A naseby-i csata.
25. I. Károly ,kivégzése 1649.
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:26••• angol forradalom o~ztályhareaizlak:meneté.
:27" f:romwell bevonulása J;endonba a II. Károlyon aratott gyózeilme
után.
28. Holland hadihajók. Hollar rajza után.,
2f9. J. "tenger ura-.nevU angél, hadihajó.
30. Oliver <:romwell. Lely festménye. /16531
31. Cromwell mint:protektor. laithorne alleg6rikus képe.
32. J. protektorátus érm~· /1653/
33. Anglia,nagypeesétje a protektorátus kikiáltása után.
34 •• onktá~·ernok,· a - királ,párti lázadó.Lely f'estnfényeután.
. 35. II. Káro11··_go1 király. Lel.y festménye •
.

,')

.II. Ismertető.
/1/
.l feudális abszo1.V,tizmusrendszere Angliában

a XVI-XVII. század
fordulóján válságba kertilt. Killönösen kié1eződatt a feudális és
burzsoa erők harca Erzsébet királyné· utóda, a stuart házlS6l származ6 I.; Jakab uralkodása laej éne '716.&;.-1625/.lépt1nk 1. Jakab angol királyt, a' feudális abszQlu1;~zmus.:
konok és korlátolt képviselőjét mutatja be, aki nem akarta észreveilni,.hpgyaz angol feduális
abszolutizmus f,Slött eljárt az idő. Afe,stm,ény a XTII.századi flamand festőiskola mUve.
.

/2/

t, Jakab fia és
utóda, I.Károly uralkodása alatt /1625-1649/ J. parlament, a burzsoázia é8 az 'uj nemességtarvényhoz6
testl1lete,'egyre növekvő e1égedetlenséggel nézte Károly sikertelen francia barát külpolitikáját" l.inkényesadókivetéseit és letarteztatásait, Az .angoI közvé- .
leményt felháboritotta a király fénytlző udvartartása és pazar16,
köl tekezé életmódja. Képünk -Van Bassan festménye nyomán- I. ,Károlyt és feleségét mutatja be Unnepi lakománál.

A feudális és burzsoa erők harca tovább fokozódott

,

/31
Bzen a képen magát a királyt, I..Károlyt láthatjuk. A..kép a v:ilághirü Van Dyek mUve, aki udvari fest.éje vol t r~iKárolynak.

14~51
,

/
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)

..

l.Károly - a növekvő ellenállás láttán - l629-be~ feloszlatta a
parlamentet és II ávig nem hivta össze. IzaI],. eeztend~ a legsötétebb reakció ideje volt. A~~irály és tanácsosai - k5ztUk eleősorban
.
Laud érsek l4.képl
;és Stafford gr6f .75.kép/
'~ saját kifejezéstlk szerint - "mindenre való t,eklntet nélkül kormányoztak." Mindkét kép Van·Dyck.f1ve~
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/6-7/ -:
I

Az 1628:·,30;"asévekben puszti t6 gazdasági válságés
politikai
esőd
hatására az egész angol társadalom forrQngani kezde'tt aburzsoáziától, az uj nemességtóI kezdve a várQst kispolgárságonés
elópro1etáriátuson
át egészen a falusi parasztQkig és ninestelenekig.
s.z.orsz~gban· 'r0l.!amosal1érlel ódött a forradalmi. helyzet. l{épeink
a kit5roben lévo forradalom vezet§osztályait
mutatják éspedig
egy ·gentlemant és Yeles égét /6. képI
és egy pOlgárt és-feleségét
/7.k~p/~

. /$/
..

"",

, K~piink a f()r:foadalmi események legfőbb a'zinterét,
~Qndont mutatja.'·
.éspedig: ~~ dé1i:vároarészt
, a ,sto:t~warkot; a hires lone:h:mihtdat,
a ,e1.t~t,
a 'burzsoázia és a feudális erők kizpGmtj
.
- át, a !Qwert;. "

.

t

.

.

.

/9/
A f'orr,adalmi vihar kitörés ére az elsó jelet a skót felkelés
adta
. meg; ~nthogy It' Károlynak a s){6tokvisszaverésére
nem volt sem
elegend' pénze, sem katonája, II én szünet után, l64~~bep ké~ytele. volt Beazehivni a parlamentet!t Xépfink az ülésező parlayuentet mutatja, az bg1ianagy
pecsétjének hátlapján lévő metszet·
után~

/10-11/
!..
parlamentben

a király ellenz~ke, a burzsoázia és ujnemesség képjutottak
többségre, '~zéreik:
John Hampden!lO.kép, akinek arcképét, cimerét és
aláirását
láthatjuk
ezen a.képen, é8'
,tohn ,Pym /LL'.kép/. Pym képe, eimere és aláirásb.
Cooper miniatürje nyomán készült.

viselői

/12-13/
K'övetkez6 képeink Jliltont,
an angol forradalomlegnagyob'bköltójét
és publicistáját,
az "Elveszett paradiesom~'~~1'ghirUszerz6jét
.
.
mutatják be.
.
.
,Az elso kép 112:••képl,egykoru metszet •. t.'második kép /13~kép/Fái thane raj za nyomán,' 62 éves korában mutatja be a nagy'kBltó képmását és aláirását.
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/14/
Az 1640 novembeli'ébenösszeült ~Un. Hósazu Parlament elsófeladatának a királyi abszolutizmus felszámolását
tekintette.
Bvégb51
,elóázöra
királyi mindenhatóság gyfilölt képviselőivel,
Stafford
:gr6ffal és Laud érsekkel számolt le •• indkettót"'haz~lás
~imén
vád alá helyezték,
és 'elóbb Staffordot,
majd későb. Laudot "ls ki:V'égezték~ Képünk -Hollar rézmetszete nyomán - Stafford gr6f kivég- ' ,
zésát mutatjll be Londonban.
'
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/15/
,~

,A'király mostmár világosan látta,hegy a parlament ténykedése
5sszeegyeztethetetlen a királyi 'abszolutizmussal és elkerülhetetlen k6ztük a szakitá'S.lzért elhatározta, hogy leszámol a parlamenttel. Parancsára a királyi eródöt, a Towert hadifelkészült,ségbehelyezték
és az ágyuk csö;vét aei,tyre, a londoni kereskedISk központjára irányitották.K4pflnk - Hollar rézmetszete nyomán
- a, londoni !,owert mutatja, a királyi zsarnokság gyülöletes jelképét.
/16/
r.ltároly 1642 január elején nyilt támadásra szánta el magát a parlamentellen.
Négyszáz fegyveres kiséretében berontotta,parlament)ae é9 le akarta tartóztatni az ellenzék vezéreit, :Ezek azonban
,
elfogatásuk elóI a ~itybe menekültek ~s riad6ztattákaz
egész várost. A. kl:J:'ály
látta,hogy az elsó játszmát' elvesztette. Ezért
közvetlen párthiveivel elmenekült Londonból ~a északra ment, ahol
a feudális rendszer még erős volt. 1642 nyarán a király formálisan
is ,hadat flzent parl.amentjének. Ezzel megkezdődött a pe Lgáz-hábor-u ,
j.,pelgárháboruval .Anglia két táborra szakadt : 'a'király és a parlament táborára. Térképünk a király és a parlament f51drajzi elhelyezkedését mutatja be. A parlament kezében lévő körzeteket
satirozás, a 'király kezében levő terUleteket pontozás jelzi.
/'17-18-19/

A polgrháboru kitörésévei

a katonák vették át a sz6t. Következő
képeink néhány korabeli harcost mutatnak be, éspedig:,
zsoldost lándzsával és muskétával i17.kép/
'lovagot és gyalogost IIS.kép/ és végül
lándzsás és dzsidás katonát /19.kép/!

/20/
Annak ellenére,hogy a parlamenti seregeket a nép tulnyom6 része
támogatta, és sokkal gazdagabb erőforrásokkal is rende'lkeztek,
mint a királypártiak, a hadiszerencse kezdetben mégis a királypár"":
:tiak'záazliLjához szegődött! Bnnek ré~zben katonai okai voltak, A '
királyi hadsereg, az un, "lovagok" főleg neme_ből állott, akik
a katonáskodást élethivatáauknak tekintették, éa általában ki-' "
tUnóen és fegyelmezetten harcoltak. Vezérük a király öscse, ~upert
/her<!l!1g
volt. A: királyi erők főparancsnokát ~ely festménye nyomán
mutatjuk be.
'
/21/

A parlamenti hadsereg kudarcának főoka ~zonban nem katonai, hanem
politikai természetü volt, s a presbiteriánus hadvezetésben rejlett. Az uralmon lévő presbiteriánus párt bizonytalanul, erőtlenül
irányitotta a harcot. lócélja nem a király leverése,. hanem a ki- .
rállyalvaló'kiegyezés'volt.
Bnnek az óvatos, koekázatot kerülő,
a d6ntéstól huzakod6, ~iegyezésre hajlES hadvezetésnek jellegzetes
képviselője volt Lord Pairfax, a parlamenti seregek főparancsnoka.,
;Pairfaxképe és aláirása Boskins miniatUrje nyomán készült.
'
.
,
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~
4
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! forradalmat

a vereségtóI a
aensek és a ~öréjük tömörtiló
densek élén Cromwell Olivér,
kaző képeink ót mutatják be,
ifjukorában
férfi korában; harc
egy pecsétről$

forradalom elszánt hivai, ~z inde.pennéptömegek mentették meg. ,Az indepen-'
egy középbirtokos nemes állott. Követmégpedig
.'
122~kép/ és
közben /23.kép/Utóbbi lovaskép
/24/

Cromwell forradalmi hadvezetése és parasztokból, iparosokból,. kiskereskedőkból , napaz émoaokb éf ál16 ftujtipusu hadserege" a. parlamenti seregeknek szerezte meg a győzelmet. Következő esatavázlatunk a~ elsó pelgárháborut eldöntő naseby-i ütközet lefolyását mu~
.tatja 1645. jun,14 -éne A··fekete szin a királyi se:r-egeketjelenti,
a' pontozás a parlamenti eróket~ Az ütközet - az ábra tanusága szerint - ugy kezdódött,hogy"a királyi lovasság szétverte a parlamenti seng balszárnyát, a gyalogság eróaenazorongatta
a parlament .
derékhadát. Cromwell t'vasbordásai" azonban' a jobbszárnyon hatalmas győzelmet arattak. Ezután oldalba és hátba támadták a ki~r'ályi
gyalogságot, s ez~el eld5ntöttét • csata sorsát./25/
Ugyanezzel a taktikával győzótt Cromwell uj tipusa_ hadseregs a
királyon és a vele szövetkezett presbi teriánusokon a II. poL,:árháboruban, igy az 1648. augBsztusában lezajlott prestoni csatában. Ezzel a király sorsa megpecsételődött. Az alsóház. által szervezett legfelsőbb bir6ság 1649 januárjában bünösnek mondta ki I.
Károlyt, s 1649 január 30-án mint "zsarnokot, árulót, gyilkost és
az állam ellenségét" kivégeztette. Képünk a király kivégzését mutatja.
/26/
A király kivégzéséveI az angol polgári forradalom elérte tetópontját~ Az l649-ben megalakult burzsoa köztársaság lényegében a
vidéki közép- és kisbirtokos nemességnek, a városi burzsoáziának
s az independens főtiszteknek, a grandoknak diktaturája volt, amelyet alig kendőzött el a parlament. Az uralomrajutott independensek egyre közelebb kerUltek a~presbiteriánusokhoz
és egyre
inkább eltávolodtak a néptömegektóI. Megpecsételte az independensek és presbiteriánusok szövetségét a népi mozgalmaknak, a levéllereknek, a diggereknek leverése. Ezzel a forradalom fölfelé ívelő vonala megtört, a forradalom iránya balról jobbfelé fordult.
Ez.t a folyamatot tükrözi az angol forradalom osztályharaainak menetét bemutat6 ábra..
,
.

,

/27/

. .-,

(

I

,A bels6 forradalmi mozgalom, a le~erek
és diggerek leverése
.
után a independensek - Cromwell vezetésével - kegyetlenül lever~
ték az irorszá~i és skóciai ~elkelést, s tüzzel-vassal gyarmatositották mindket országot. Képünk Cromwell londoni bevonulását
ábráZOlja fényes skóciai győzelme után.
56l252e
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/28-29/'

Az angol burzsos köztársaság elég erősnek érezte magát arra,hogy
megmérkőzzék gyarmati és kereskedelmi verseny társaival, a hollandokkal és spanyolokkal. Ezekben a harcokban vetette meg Anglia
ten~eri ~s gyarma~i uralmának alapjait:
.. '
Elso képunk /28.kep/ Hol1er rajza nyoman- holland had1haJokat
mutat,be,
.
a második /29.kép/ a "tenger ura" büszke cimét viselé angol hadihajót.~
/30-31/
A polgrháboruban és a gyarmati rablóháboruh'an meggazdagodott pénztőkések, kereskedők, földesurak, legfőbb törekvése az volt,hogy
biztositsák összeharácsolt vagyonukat mind a királypárti felke1é-:
sekkel, mind a népi mozgalmakkal szemben. Ezérttámogatták
az independense.ket éa . Cromwellt egy burzsoa-nemesi katonai diktatura
létrehozásában. 1653 végén Cromwellt kikiáltották az angol köztársaság örökös lord protektorának. Ezzel megalakult a protektorátus
/1653-1659/. Képeink a lordprotektort mutatják be, mégpedig
az első kép /3o.képl Le1ynek
l653-ból való festménye alapján,
a második/3l.képl pedig Faithorne al1egórikus képe nyomán.
/32-33/'

,

Következő két képünk szintén a protektorátus korából való,
Az elsó /32.kép/ a protektorátus
érme /1653/,
·a második /33.kép/ Anglia nagy pecsétje a protektorátus
kikiáltása után.

/34/
A protektorátus,

a burzsoa-nemesi katonai diktatura nem tudta
megoldani a.ráváró feladatokat. A királypárti felkeléseket, megmozdulásokat ugyan elfojtotta, de a néptömegek forradalmi mozgaimát nem tudta leszerelni. Az uralkodó osztály hovatovább nem látott
más kivezető utat, mint a monarchia visszaállitását. Cromwell halála /1659/ után a skáciai haderők főparancsnokának, Monk táburnoknak segitségével visszaá1litották a régi alkotmányt. Képünk le1y
festménye nyomán Monk tábornokot, a restauráció szál1ásesiná16ját
mutatja be.
/35/
1660-ban a kivégzett I.Károly fia, II.Károly elfoglalta az angol
trónt./166o-1685/. Ezt a fordulatot nevezi a történelem a SSuartok restaurációjának, vagyis a királyi hatalom visszaállitásának.
Képnnk Lelyfestménye
nyomán, II.Károly angol királyt mutatja be.
A restauráció a köztársaságból ujra kirá1ysággá változtatta Angliát. -Ez a királyság azonban már nem feudális., hanem burzsoá ki-rályság volt. Királya nam az "isten kegye1méb ől" ,"hanem a butzsoszia akaratábó! uralkodott. Ennek a ténynek fel .nemismerese
tr6njába került I.~Károly utódjának, II. Jakabnak /1685-1688/. Ill.
Orániai Vilmos trónraléptével , az un. "dicsőséges forradalommal tt
végleg megszilárdult a burzsoa rend Angliában •
.!
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Az angol forradalomról szóló diafilmet az általános gimnáziumok
Ill. osztályában "Az'angol polgári forradalom" /1642-1689/ c•.fejezet letárgyalása után egy óra keretébeI\ ajánlatos bemutatni. Már
az anyag tárgyalását ugy kell irányitanunk,hogy egyrészt kellő érdeklodést keltsünk a film iránt, másrészt,he.gy megteremtsüka
szUkséges kápcsolatota tananyag és a film között. Minthogy a film anyaga mind a történelmi események, mind különösen a történelmi.
'
szereplők tekintetében tulmegy a tankönyv keretein, okvetlenül
szükséges az angol forradalomra vonatkoz6 ismereteinknek'kibővi,tése, Sz,.D.Szkazkin:AXVII.századi
angol pOlgári forradalom,' c.
,tanulmánya /SzK/b/P főiskola", Szikra 1951/, M.A.Borg::Cromwell:és
'kora/MUvelt Nép, 1952/és A.L.Mortom:Az angol nép története II.
/Hungária éne / c. müvek alapján. A-diafilm-anyag ,kitUnő ,karakterisztikus'areképeit, rövid, hatásos jellemzés keretében mutassuk
be, s igyekezzünk rokonszenvet ,együttérzést,' lelkesül tségét kel,teni a forradalmárok iránt, haragot',gyUlöletet és megv.etésta "
,feudális reakció k~pviselói iránt. Amikor az egyes társadalmi 'ti- ,
.pusokat bemutat juk, határozzuk meg egyben társadalmi szerepüket is.
A képsorozatból sajnos, szUkségszerUen hiányoznak a népi ,alakok,
sőt a népi ügy előharcosai is. John Lilburn éppen ugy, mí.nt Ge-,
rard Wistanley, de az előadást kisérő magyarázatban annál jobban'
! ki kell domboritani
szerepüket.,'Fordi tsunk gondot tfAz'angol-for- '
'radalom osztályharcának menetett c. szemléltető rajz; a polgárháboru térképének,s a naseby-i ütközet vázlatának alapos megmagyarázására is. Az eseményeket ábrázoló képekkel kapcsolatban szines,
lebilincselő előadásban elevenitsük fel a'történeli tényeket, s
igyekezzünk szenvedélyes érzéseket felkelteni tanitványainkban.
Befejezésül értékeljUk még e~yszer az angol forradalom világraszóló jelentőaégét, s'mutassunk rá'a forradalmi szolidaritás jelentőségére napjainkban~
IV. Az anyag értékelése
Háromszáz 'éve,hogy Angliában, a tőkés termelési mód kialakulásának klasszikus hazájában győzött .a polgári forradalom. 'Ez'a for~
radalo" szabaddá tette az utat a kapitalista fejlődés ,szamara;.s-",.'.
uralkodó' osztállyá emelte a burzsoáziá t , Ezzel uj.kcrazako t nyi-'" '
tott az emberiség történetében, a kapitalista,társadalmi rend
uralmának korszakát, az ujkort.
''
.'
Természetesen: ez a megállapitás nem jelenti'azt,hogy az angol'polgári forradalom útán a tőkés,termelési mőd egy csapásra .d edalmaskodott, és a burzsoázia. mindenütt elfoglalta az.uralkodó
helyet. Franciaországban a XVIII. század végén,Németországbant
O.;;.
laszországban, a'Hababuz-g-enonar-ch.í.ában
és a' cár-í,Groszországban
pedig csak a XIX. században következett be a polgári átalakulás.
Másrészt az el$5 sikeres polgári forradalom,a németalf51diek
'
szabadságharca még az angol forradalom előtt, a r/I~század végén
zajlott le,.E különböző po Lgár-L forradalmak 'közül mégis 't~J.jes'
joggal az angol polgári forradalomtól számithatjuk a tőkés. társadalom kialakulását, mert a 'németalföldi forradalomtulnyomórészt
kereskedelmi jellegü volt; s nem tudott ,átterjedni 'az iparra;
másrészt nemzetközi 'jelentősége egészen szUkkörü'és korlátozott
volt.
í
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BZ2:el szemben az angol polgári forradalomnak mind gazdasági". társadalmi,_ mind nemzetkBzi hatása d-öntó jelentőségil volt Európa és ..
az egész világ történetére. A XVII. századi angol polgári forradalom olyan országban zajlott le, ahol az ipari kapitalizmus fejlettebb volt~ mint bármelyik más államban, s amely ennek eredményeképpen 100 egynéhány év leforgása alatt elsőrendű nagyhatalommá
változott. Tehát ez a forradalom nyitotta meg igazában az-utat a
kapitalista ipar fejlődése előtt, ez teremtette meg az ipari
-forradalom- politikai előfeltételeit, amely viszont magával hozta
a tőkés rend végleges diadalát. Bár a kapitalista viszonyok elterjes~tésében, a feudalizmus megsemmisi tésében és.a-burzsoázia ha- talomrajuttatásában a döntő szót a nagy francia forradalom mond.t a ki, s bár a feudális abszolutizmus és a feudális nemzeti el- _
nyomás korhadt rendszerére a francia jakobinusok mérték a halálos
-csapást, és ebből 8_szempontb6l a francia forradalom politikailag
nagyobb hatásu, mégis a francia forradalom korszakalkotó eredményei nem jöhettek volna létre_az angol polgári forradalom uttörő
munkaja nélkül. Joggal tarthat-juk tehát az angol polgári forradalmat ,a tókéstermelési méd döntő győzelmének és egyben az !!.&1kor
kezdetének.' _ ·Az 'angol polgári forradalom után a polgári társadalom lendületes
fejlődése következett. A fejlődés a termelés-módjának olyan átala,kulására vezetett, mely a XVIII. és XIX.·századfQlyamán
gyökeresen ujjáteremtette a társadalom és gazdasáS addigi-szerkezetét. A
hatalmas átalakulás lényegét Marx szavaival fejezik ki a legvilágosabban és a legnagyobb erővel:
-"Az l648-as és l789-es forradalmak nem angol ésnem francia, hanem európai forradalmak voltak, nem a társadalom egy bizonyos
osztályának győzelmei a régi politikai renden; az uj európai tár_ sadalom politikai rendjének meghirdetése voltak. A burzsoázia győzött bennük; de a burzsoázia .győzelme akkor egy uj t~sadalmi
rend győzelme volt: a polgári tulajdon legyőzte a faudálist ,.a
nemzet a szétforgácsoltságot, a verseny a céhrendszert, a birtok_felosztás a hitbizományt, a földbirtokos azt a. régi állapötot,
amikor a föld az ur a saját'birtokosán, a felvilágosodás a ba.boné t , a család a családi nevet, az ipar a h6si lustaságo-t, a pol;;';'
gári jog a középkori előjogokat. Az l648-a8 forradalom a XVII.
század -forradalma volt a XVI.századon. Ezek a forradalmak sokkal
inkább az egész akkori világ szükségletét fejezték ki, mint a
világ azon részeiét, ~elyeken lezajlottak: Angliáét, Franciaországét,./Marx~Bngels: Válogatott .Müvek I. Szikra, 44-45.1./ __
Az angol forradalom története éppen ezért rendkivül gazdag és mélyen tanusI§áos,ugyhogy,kétszáz éven keresztül belőle meritette
megsemmisito érveit a feudális reakci6 és a királyi zsarnokság
minden ellensége. Az angol forradalomban nagyvonásokban már megmutatkoztak mindazok a törvénye-zerüségek, amelyek,a pOlgári forradalmaltatoly-an csalhatatlanul jellemzik. Csak a legfontosabbra mutatunk rá, arra,hogy ez a burzsoa :forradalom iS'n~PG forradalom
vol t, a parasztok és városi plebejusok önfeláldoz
ósie8sége réVéllgyőzedelmeskedett. A burzsoák"
••.•tuIságosS!! gyávák voltak
ahhoz,hogy megvédelmezzék tulajdon érdekeiket". A XVII. századi
Angliában a nag:J!Zertl
eredméllJeket nem a burz80áziavivta ki ma'gának,hanem a forradalmi néptömegek a burzsoázia számára. Ezeknek a har-coknak tapasztalatai- azonban nem mul tak el nyom nélkül
.a tömegek tudatából. A nép a burzsoázler gyávaságából és árulásából
ö~ökre megt~nulta,hogy mi az_az igazán forradalmi harc a társadal<::56125~8/161'. _~-:
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mi haladás ellenségeivel 'szemben, s ·már a' forradalom idejébell fel- ..
.lépett a maga egyelőre-mé~ ködös éskez'detleges, de-még í.a határozot;...
tan népi jellegü ideológiajával /levellerek,ill.·még
inkább a diggerek/.
.
De az angol polgári forradalomnak nemcsak közös, hanem saj;itos vo":'
násai is ,vannak a többi polgári forradalomhoz·viszonyitva.
Ezek
közül legfontosabb az,hogy az angol nemesség egyrészének polgáriasodása folytán a burzsoázia ezzel az uj nemességgel szöv~tkezett,
nem pedig a néppel, mint később a francia burzsoázia. Ez a körülmény már eleve konzervativvá, parasztellenes jellegüvé alakitot:t;a
az angol forradalmat. "Az angol forradalom konzervativ jellegének
a rejtélyét - irja Marx - a burzsoázia és a nagybirtoko8ok jelentős
része közötti tartós szövetséggel magyarázhatjuk. Ez a szövetség
különbözteti meg :ténye-gében az angol forradalmat a franciátóI, a- ::
mely a nagybirtokot a parcellázás révén aemmt aí,tette' meg".
Az angol forradalom tehát kétségteleni11 nagy Lép é'aae L vitte előbbre az emberiség történetét. Fe1szabaditotta a kapitalista termelőerőket a feudális békly6kbé1, hatalmas fellendülést hozott az iparban, ker-éakede Lemben , mezőgazdaságban .• Ugyanakkor azonban nem
.sz~bad arról sem elfeledkeznUnk,hogy
a forradalom sem szüntette
meg az emberiség dolgozó többségének rabságát, hanem a feudális
kizsákmányolás helyett a kapitalista bérrabszolgas4g,su1yos
bilincseit rakta a dolgozókra. A XVII.sz.-ban még messze volt az egész dolgozó nép felszabadulásának
órája, a szocialista forradalom.
V. Eszmei-politikai

nevelés

Az angol forradalom igen gazdag lehetőségeket nyujt az eszmei-polití.ka nevelésre. Először is kimutathatjuk vele azt ,hogy az emberiség történetében a legnagyszerübb változásökat mindig a forradalmak hozták, és hogya
forradalmak az osztály társadalmakban abszolut elkerülhetetlenek, mert a pusztulásra ité1t osztályok harc
nélkül nem adják meg magukat. Ezzelkapcsolatban mutassunk rá arra,
hogy a maga korában a burzsoázia - ha következetlenül és ingadozva is - de mégis csak forradalmi osztálj volt a feudálié reakcióval vi~ttharcbant
viszont napjainkban, az imperializmus és pro1etárforrada1mak korszakában minden forradalmiságát elvesztette
és teljesen a politikai reakcióval azonosult. Ez a velejéig reakciós burzsoázia a saját polgári forradalmát "az angol történelemnek ezt a nagyszerü szakaszát" /Engels/ is megtagadja, s minden
eszközzel igyekszik befeketiteni s kitörölni a nép emlékezetéböl.
Az angol burzsoázia a saját forradalmának csak egy "hagyományát"
tartja tiszteletben, azt, ho~y folytatja a megalkuvó Cromwell által
megkezdett politikát: a rabla és telhetetlen kereskedelmi és gyarmati terjeszkedés
politikáját _kifelé s az angol nép embertelen kizsákmányolását és legcsekélyebb tiltakozásának durva elfojtását,
befelé. Az angol forradalom igazi hagyományait a proletáriátus és
a dolgozó nép vallja magáénak, amely már abban az idóben felállitatta a politikai és gazdasái egyenlőségnek /levellerek, diggerek/,
a társadalom szocialistaátal~ki
tásának egyelőre.,még ködös,i ,e+mosódó követeléseit,napjainkban
pedig már teljes tudatossággal, a
győzelem biztos tudatával harcol érte. Anglia dolgozói számára, akik napjainkban az igazi népi demokráéiáért és a szocializmusért
í,
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ldlzdenek,harei lobog6 az angol forradalom emléke, a mi számunkra,
a népi demokráciák dolgoz6i számára pedigtört'nelmi
bizonyság,hogy az angol nép is elindul egyszer-.kizsákmányo16i
t és e lnyo- .' .
m6it lerázva - azon az uton, melyen 1642-bel1 olyaD diesóségeSlen .....
haladt: a forradalom és szabadság utján.
.
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