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A szocialista diákok gyülése a Muzeum-kertben
Fegyveres őrség a köztulajdonba vett N\agyar Bank
előtt 1919-ben
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József főherceg
a
v it i ba!
1934-ben
éz
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l-én
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Az 1919. juniusi bécsi' utcai harcok .urőn
TUrkmén nők irni-olvasni tanulnak
Az első szovjet traktorok egyike
Az első szovjet nagyolvasztó épitése
Magnitogorszk
A szovjetek köztársasága (plakát)
Mi "iók állnak mögöttem. (plakát)
Ég a Rei chstag, 1933.
Koponya -méret vizsgálat
Halál a gázkamrákban
Általános mozgósitás elrendelése Addis-Abebában
Franco tábornok fellázad
Pablo Picasso: Guernica
A Kommunista Internacionálé
c. folyóirat első számánakcimlapja
Ang~1 munkanélküliek
éhségmenete Lo~donban,
1923-ban
Mongol forradalmi plakát
Összecsapás a tüntetők és a csendőrök között Berlinben 1929-ben
Vil ágháborus veteránok a Wash ington i Kongresszus
épülete előtH, 1932-ben
Dimitrov a biróság előtt
Párizs dolgozói ti Itakoznak a fasiszta provokációk
ellen
Chamberlain,
Da ladier, Hitler és Mussol ini a
müncheni paktum a láirása után
Német támadó csapatok Varsó közelében
Német bombözök Anglia felett
A németek Párizsban
Orvtámadás a Szovjetunió ellen

2~í.

Pcrt izőnok

a Szovjetunióban

245. Szta !ingrádnál
246.
247.
248.
249.
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Az afrikai fronton
A japánok orvtámadása feor! Harbournál
Az olasz nép bosszuja
A győzelem ünnepén Moszkvában
Sztálin, Trurnon , Churchill
f

II

Álta iános tájékoztatás
Jelen történelmi diakép-gyüjteményünk
a Dr. Eperjessy
Géza által összeöl litott
225 képből álló sorozat folytatása (dobozszörnuk
I-V.).
Mig az az ősidőktől a nagy francia forradalomig mutatja be az egyetemes,
i Iletve az első
köztársasági mozgalomig a magyar történelmet,
ez a sorozat az 1790-es évektől az egyetemes történelemben
1945ig, a magyar történelemben
1957 -ig jut el. A két sorozat
tehát együtt a történelem majdnem egészét kivánja i lluszt
rálni, mind magyar, mind egyetemes vonatkozásaiban.
A
kettő együtt alkot szerves egészet, öleli fel a középiskolai
tananyag legjelentősebb
tényezőit.
A középiskolák számára
készült, figyelembe vette mind a gimnáziumok,
mind a
szakközépiskolák,
mind a dolgozók középiskoláinak
igényeit,
a szakmunkásképző iskolákat sem hagyva figyelmen kivül.
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A képek összeállitásánál
a tantervi -tankönyvi követelményekből indultunk ki, azonban nem volt szándékunkban mechanikusan követni a tananyagot.
A képsorozatot ugyanis nem kizárólag, sőt nem is elsősorban a tankönyveket
kiegészitő
illusztrációnak
szántuk, amely csupán arra hivatott,
hogy
folyamatosan és adekvát végigkisérje a tankönyv egyes gondolatait,
hanem maga is önálló tanszerként épül be a tanitási folyamatba,
egyszer mint puszta i lIusztráci ó, másszor,
mint tényismertető ismeretforrás, sok esetben pedig mini' a
tanórai elemző munka indukciós bázisa. Didaktikai szerepe
igy válik többrétüvé,
s igy illeszkedik
bele ez a sorozat mint önálló tanszer - a tanitás folyamatába,
s alkot egységet más munkaeszközökkel,
elsősorban a tankönyvekkel.
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A sorozatnak ez a felfogása felmentett bennünket az alól,
hogy mechanikusan végigkövessük a tankönyvek anyagát, s
átvegyük azok beosztását és periodizációját,
vagy minden,
a tananyagban szereplő kérdéshez adjunk képet. Ez már a
sorozat keretei miatt is lehetetlen lett volna. Ezért azt a
praktikus elvet követtük , hogy mind a magyar, mind az
egyetemes történelmet nagyobb térnekörökre
osztottuk, s az
egyes témakörökön belül törekedtünk viszonylagos tematikai teljességre,
a legfontosabb vagy legjellemzőbb momentumok kiemelésére.
A magyar történelmet ki lene, az egyetemes történelmet huszonegy kronologikus csoportba osztottuk, a sorozat tehát harminc, viszonylag önálló részre tago1ódik. Egy-egy nagyobb történelmi korszakra átlagosan
8-9 kép jut, ez már önmagában kizár mindenfajta teljességre va ló törekvést.
A szelekció elvi szempontjai mellett praktikus szempontokat is figyelembe vettUr:k" és azokat konzekvensen alkalmaztuk. Sorozatunk ezért nemcsak a tankönyvekke i.koncentről , hanem az által ónos iskolai diagyüjteménnyel,
a
koróbbi diafi Imekkel, s akiadott
tematikus történelmi sorozatokkal,
pl. a Hazánk felszabadulása,
Lenini s más
korábbi történelmi diagyüj teményekkel.
Vigyőztunk arra,
hogya tankönyvek,
és más tanitási eszközök képeit ne
ismételjük meg, hogy ne az ismert képeket adjuk, amelyekhez a történelemtanárok
másként könnyen hozzójuthatnak. Igy nem szerepeltetünk
jelen sorozatunkban a
történelemtanitás
szempontj ébó] primér fontossógu képeket,
mint pl.: Marx, Engels, Lenin portréja, tevékenységük
egyes jellemzői stb. Ezekről ugyanis amellett,
hogya
tankönyv képanyagában
is megtalálhatóak,
kulon diafilm
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611 a Ionitős rendelkezésére:
amelynek gondos, részletes
anyagót ugysem tudtuk volna itt - szük kereteinken belül
- a lehetséges 1-2 kép szerepeltetésével
pótolni. Ezért
külön nyomatékkal szeretnénk hangsu Iyozni, hogy jelen
sorozatunk tartalmilag közel sem teljes, a mór megjelent
diafilmekkeL és gyUjteményekkel alkot egséget, azok
használatát
nem teszi feleslegessé,
hanem feltételezi,
fontosságát alóhuzza.
Az egyes történelmi témák tanitási
egységeinél e sorozat odavonatkozó képei mellett a tanóra előkészitésekor
javasol juk a már megjelent tenszetek
óttekintését
is. Ezek együttesen biztositják a megfelelő
képek összeválogatását
és összhangba hozását, a tanór
konkrét didaktikai koncepciójának
megvalósitását .
Sorozatunk a tematikai sokolda luságra törekszik a teljesség igénye nélkül, a történelem komplex jellegét követi. Anélkül, hogy sablonszerüen végig kivántuk volna
követni ezt az elvet minden korszaknál,
rnind a magyar
mind az egyetemes történelemben a gazdasági,
technikai
és társadalmi fejlődés és a politikai történet képeit e~yütt
szerepeltetjük,
s igyekszünk felvillantani
a kor embereinek mindennapi életét, a korra annyira jellemző szituációkat és hangulatot.
Ezzel a tanóra értelmi elemzésén
tul akorhangulat
reprodukálásának
szándéka vezetett
bennünket, a sorozat pedagógiai felhasználásának
racionális erejét akartuk kiegésziteni az emócionális hat6sokkal, remélve, hogy igy válik ez a képgyüjtemény a
történelmi kormegeleven ités fontos eszközévé. A képek
egy része tehát nem esemény, nem tény jellegü,
inkább
a zsánerkép sa iátossága it hordozza magán, a sorozat ezért
az elemzés forrásán és az i Ilusztrativ tényezón
kivül a
f
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hangu latkeltés
lehetőségét
is tarta lrnczzc . Ezért javasoljuk
azoknak
a képeknek
levetitését
is, amelyeket
nem akarunk
elemeztetni,
sőt konkrétan
nem is illusztrálják
a történelemnek az adott tanórán
megbeszélt
valamely
törvényszerüségét,
eseményét,
vagy tényét,
azonban
a kor hangulatáról,
minden magyarázat
nélkül,
vagy bizonyos magyarázattal többet tudnak elmondani,
érzékeltetni,
sőt megértetni,
mint az irásos források.
Mindezekbőt
nyilvánvaló,
hogy o sorozatban
levő képek
nem kiegészitik
a tananyagot,
semmi értelemben
sem kivánják növeini a megtanitandó
anyag mennyiségét,
s nem
válhatnak
aminőségi
maximal izmus forrásává.
Éppen ellenkezőleg,
a tananyag
megértését
vannak hivatva szolgálni,
megkönnyiteni.
Tehát nyelvileg
is szó szerint értve
eszköz jellegüek,
a történelem
tantervi
anyaga
készségfoku
elsajátitásának
egyik fontos eszközét
képezik.
Bór

képeket
30 térnckör köré csoportositottuk,
ezen belül nem törekedtünk
semmiféle
formális belső arányosságra,
egyes témakörök
közötti számszerü arányos megoszlásra.
Az arányokat
kizárólag
az egyes témák lényegéből
szárm, zó szükséqle+ek , s a korszekröl
hozzáférhető
képanyag
gazdagsága
határozte
meg. Ezért van olyan témakör , amelyik 16, a másik viszont csak 3 képből áll.

osztását.

Magyar

1.

I

történelem

A feudalizmusból

a kapitalizmusba

való

átme-

net kora
1-14. kép

El

Általában
igyekeztünk
tartózkodni
mindennemü
formai izmustói.
Ezért csupán a praktikus
szempontokat
figyelembe
véve, a képeket
egytől kétszázötven
ig folyamatosan
számoztuk,
nem ügyelve arra
hogy egyes 50 darabos dobozokba egy, vagy több témakör képei kerüljenek.
Igy az-
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után a dobozolás
egyes témakcröket
kettévág,
eOyn;óssal
szel; oson összefüggő
képsorok egy része az egyi k ,más
része El másik dobozbo került.
Bizonyára
praktikus
lett volna
hogy egy tanórára
minden esetben
csak egy dobozt kelljen bevinni,
a tartalmi
igényeket
mégsem akartuk
a legkisebb mértékben
sem alávetni
ennek a formális követelménynek,
remélve,
hogya
tanóra előkészitése
során ugyis az egyes dobozokban
található
képekből
és más képekből kollegáink
céltudatosan
állitják
össze a tanórán
felhasználandó
anyagot.
Az áttekintés
megkönnyitésére
az
alábbiakban
adjuk a sorozat témakörönkénti
felosztását,
amely nagyjából
követi a tantervek
és a tankönyvek
be-

II .

Forrada lom és szabadságharc

1848-49-ben

15-27. kép

Ill.

Az abszolutizmus
1867
28-36.

IV.

és a kiegyezés

kora,

1848-

kép

A dualizmus
37-54.
kép

koro , 1867-1914
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V.

Az első világháboru,
55-65. kép

VI.

A polgári demokratikus és a szocialista
lom Magyarországon , 1918-1919
66-84. kép

VII.

VIli.

IX.

XIV.

A munkásmozgalom
157-159. kép

XV.

A Párizsi Kommün
160-163. kép

XVI;.
Az ellenforradalmi
korszak Magyarországoor a második világháboruba
való belépésig, 1919-1941
85-104. kép

A gyarmatositás
164-170. kép

XVII.

Anémet
és az olasz egység
171-173. kép

Magyarország a II. világháboruban,
105-112. kép

XVIII.

Polgárháboru az Egyesült Államokban
174-176. kép

XIX.

Harc a nemzeti
177-180. kép

XX.

Az imperializmus
181-187. kép

technikai

XXI ..

Az imperializmus
188-194. kép

társadalma

XXII.

A munkásmozgalom

1914-1918

Az ország felszabadítása
kus épités
113-127. kép

Egyetemes

forrada-

A nagy francia
128-132. kép

XI.

A napóleoni háboruk és a Szent Szövetség
133-139. kép

XIII.
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és a restauráció

1848 Európában
140-143. kép
A kapitalizmus termelése,
144-156. kép

folyó harc

és a népi demokrati-

X.

XII.

és az ellene

Marx-Engels

1941-1945

történelem
forradalom

kezdetei,

onálé
195 -198.
XXIII.

technikája

és társadalma

önállóságért

a Balkánon

alapjai

küzdelme,

és kulturája

a II. Internaci-

kép

Az 1905-ös polgári
Oroszországban
199-203. kép

demokratikus

forradalom
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XXIV.

Az első vi lágháboru
204-210. kép

XXV.

Polgári demo és szoc , forradalom
1917-ben
211 -216. kép

XXVI.

Forradalmak Európában
217 -220. kép

XXVII.

A szocializmus
22T -224. kép

XXVIII.

A fasizmus. Harc a világ ujrafelosztásáért
225 -231. kép

XXIX.

Munkásmozgalom
232 -238. kép

XXX.

A II. vii ágháboru
239-250.
kép

felépitése

Oroszországban

1918-1919-ben

a Szovjetunióban

a két világháboru

között

A Felsorolősböl
látható, hogya témakörök csoportositásánál
egyszerre két, látszólag egymásnak ellentmondó elvet követtünk. az anyagot egyrészt kronológiai lag, másrészt temct ikuson tagoltuk. A magyar történelemnél
következetesen
ragaszkodtunk a kronológiai csoportositáshoz,
az egyetemes
történelemnél azonban néhány különlegesen fontos témát, a
munkásmozgalmat a technikai, társadalmi fejlődést, a gyarmatositást és a balkáni népek szabadságkUzdelmét kiemeltük , Ezzel
e témák sulyának kivántunk nyomatékot adni, tanárkollégáink munkáját megkönnyiteni.
Hiszen ezek a témák a tananyagban is kiemelten szerepelnek,
a csupán kronol oqikus
beosztásu csoportokból való összeválogatásuk
tetemes munkát
igényeine. A praktikus igényeken tul szeretnénk hangsulyozni e beosztás elvi indokait, és felhivjuk kollégáink figye/mér az egyetemes történelmi rész XIV., XVI., XIX., XX.,
XXI., XXII., XXIX. témáinak fontosságára,
annál is inkább,
mert ezeknek a kérdéseknek egy része a tananyagban sem
kaphatott a dolog aktuális jelentőségének
megfelelő sulyt.
Gondolunk itt pl. a gyarmatositás és az ellene folyó harc,
vagy a balkáni népek szabadságküzdelmeinek
térnnköre ice .
J

Alapvető feladatunknak
tekintettük a diasorozat összeállitásakor, hogya magyar és az egyetemes történelem hozzávet6lege~en egyen lő arányban szerepeljen gyüjteményünkben.
Igya rendelkezésünkre
álló 250 kép közü] 1270 magyar, 123
az egyetemes történe Iem tárgyköréből va ló. K ü Iönös gondda l
kellett tehát vigyáznunk,
hogy az uj és a legujabb kori
egyetemes történelem roppant gazdag anyagából csak a legfontosabbakat és a legjellemzőbbeket
válasszuk ki. Ez :az
elv magyarázza
hogy az egyetemes történelemnél
lényegesen több téma kör szerepe!, mint a magyarná 1, az egyes
I
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témákat csak kevés kép képviseli.
Ez is indokolta
különlegesen fontos téma kiemelését.

Részletes

néhány

Magyar
Egyes témák kiemelése azonban helyenként megbontotta a
. szigoru kronologikus sorrendet. Pl. c{ XV.
fejezetben e- .
lőször a fasizmus és a világ ujrafelosztásáért
való harc
kérdéseinél eljutunk a spanyol polgárháboruig,
lényegében
1938-ig letárgya Ijuk a kapital ista vi lág-történetér.
Majd
CI xxrx...
fejezet
a két
világháboru közötti munkős=
mozgalmat bemutatva visszamegy 1915-ig, hogya téma
végén kerüljön kronológiai szinkronba az előző fejezettel.
Az ilyen időváltakozás a temctikus tárgyalási módnál elkerülhetetlen,
s reméljük nem fog semmiféle nehézséget okozni kollégáinknak .

tájékoztató
történelem

1. 1790-1848
A Feudcl izrnusböl a kapitalizmusba
való átmenet korát bemutató képsort társadalomtÖrténeti
emlékekkel nyit juk. Az
első három kép a két alapvető társadalmi osztály - a parasztság és a nemesség - életviszonyaiban
tükröződő különbséget érzékelteti
egy korabeli paraszt, egy nemes férfi és egy hölgy ábrázolásával.
Az ünneplőbe öltözött szüros-bocskoros parasztember· egyszerü szegénységévei
(1. kép)
élesen szemben áll a nemesi hézcspőn öltözködésének barokk pompája. A nemesség belső tagozódását és a két antagonisztikus osztálynak szélső határain levő "átmeneti
rétegét eleveniti meg a következő kép (3.), amely egy
kurtanemest ábrázol. A kurtanemes bár kiváltságainál
fogva a nemesi társada lom tagja s annak öntudatát hordozza,
életszinvonalában
azonban már közelebb áll az ekkor .már
differenciálódásnak
indult jobbágy-parasztság
felső rétegéhez. A csizma, a' zsinóros nadrág a nemesi öltözetet idézi, de a kecses, finomkodó, dus pompáju öltözék itt már
a célszerüség irányába eqyszerüsült , s a főnemesi figurák
ábrázolásának
kifinomult könnyedségét felváltja a munkához kényszerült és szokott ember testtartásának,
megjelenésének és öltözékének
nehézkes darabossága .
II

A következő két kép már e társadalmi osztályok uralmi
viszonyai fenntartásának
módszereire,
eszközeire utal. Az
egyik (4.) nemesi bandériumot mutat amely nemcsak az
I
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ország kulső védelmének eszköze, honern a belső elnyomás
biztositéka is volt. A másik (5.) az elnyomás rnódszereire,
a durva, nyers erőszakra utal, ez egykori földesuri Iligazságszolgáltatásrall
oly jellemző derest mutatja be.
A korabeli osztályharcról
egy képet hozunk, a polgári reformokért összeesküvő Martinovics Ignác és társai kivégzésének képét (6.). Ez a korabeli metszet - lehetőleg minden
képünk korabeli, történelmileg
viszonylag a l-eghitelesebbnek tünő ábrázolás - a kivégzést muto+]c be a mai Vérmezőn. A kép jobb sarkában látszik a budai vár egyik sarka
a Magdolna-templommal,
a szekerek egyenként hozzák az öszszeesküvés halálra itélt résztvevőit,
minden szekéren az őrző katonákon kivül ott van az "utolsó vigaszt" nyujtó
pap is. A kép közepén az összeesküvés fája, törzsén Martinovics, amelyből az egyes összeesküvőket jelképező ágak
nőttek ki.
A következő kép, a kor embereinek életét annyira jellemző vásárt mutatja be (7.). Ez a zsánerkép igen alkalmas a
kor hangulatának
felidézésére,
és informál a 18. szözcclvégi paraszti ruházkodásról,
és a mi liőről.
A következő öt kép - egy kivételével
- a 18-19. század
fordulója körül i évtizedek ipari, technikai és városi fej lődését mutatja be. Az akkori legjelentősebb magyar üzem,
a Valero selyemgyár volt. (8.) A békés vegetálást szinte
csak epizódszerUen megtörő napóleoni támadás,· a győ:ri
csata ábrázolása a 9. kép. Ekkor lett nyilvánvalóvá a
magyar nemesi hadviselés csődje, amely egyben már a feudális társadalom fenntarthatatlanságát
is jelezte. A követ-
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kezó a technika
betörését érzékeiteti
a mindennaoi életbe r
az első magyar gőzhajó megjelenik aBalatonon
(10.). Buda
és Pest
19. századeleji
képét mutatjuk a Gellérthegyről
nézve, a budai oldalon a Várhegy a korabeli várral
' és az
akkor még két különől iö várost összekötő hajóhiddai.
Láthatjuk a pesti oldalt is még a Parlement , a Bazilika nél-.
kul , a dunaparti palotasorral. A kép, Richter Fülöp Antal
hires szines rézmetszete,
Petrich András rajza alapján. Másik, e témáról közölt képünk a Lánchid alapkőletételének
szinpompás Unnepségét ábrázolja Barabás Miklós hires vizfestménye alapján (12.). Ez a kép már a fejlődésnek indult
kapitalizmusba
visz el bennünket,
Buda- és Pest világvárossá fej lődésének kezdetéhez . 1847 -ben magának Pestnek már
több mint százezer lakosa volt. Pest az ország gazdasági
és kulturális központja lett, de a liberális reformmozgalom
politikai fővárossá is akarta tenni. Ezzel a liberálisnemzeti mozgalommal kapcsolatban szinte szimbolikus jelentősége van éppen a Lánchidnak.
I

.

E téma csoport két zéróképe
már politikai történeti jeLlegU.
Az egyik az 1836-i pozsonyi diéta üléstermébe visz el
bennünket (l3.), a másik már az ujabb történelmi periódust, a nemzeti ébredés és a polgári forradalom robbanásszerü kibontakozásának
árnyékát vetiti előre. Kossuth korteseinek 1847. évi vonulását látjuk, már mindenütt nemzeti (s nem kétfejü sasos!) loboqökkcl , magyaros ruhákban, s
ami a képen nem látható; nemzeti, függetlenségi
jelszavakkal.
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II.

1848-1849

Képsorozatunknak
ez a része két csoportra. oszlik. Az első
öt kép közvetlenü! az 1848. március 15-e nagy napjának
eseményeihez kapcsolódik,
a további képek pedig már a
szabadságharc harci eseményeit ábrázolják a 24. kép kivételével, amely a trönfosztősf mutdtja be. Az utóbbi szoros
logikai kapcsolatban ál1 a szabadságharc folyamatával. Az
első kép a Pilvax Kávéházat ábrázolja korabeli müalkotás
alapján (15.). A különös hangulatot őrcsz+ő , elegáns, tágas terem exkluziv zártságát feloldja a forradalom feszült,ségét idéző tarka mozgalmasság, a terem közepén beszélgető tisztek csoportja, a tükrök fölött levő nemzeti lobogódiszeK, a falakon levő képek pedig a hazafias fellelkesülés valóságát idézik. A második kép 012 pont eredeti
kinyomtatott példányának fotokópiája(16.).
A harmadik az
1848. március 15-i, a Nemzeti Muze,um előtti gyülést mutatja be (17.). A Muzeum lépcsőjén Petőfi, Vasvári, Irinyi,
Nyáry és Kfauzál, s körülöttük szorong a mintegy tizezer
főnyi tömeg, hallgatja gyujtó szónoklataikat.
Magyar cimeres nemzeti zászló s a hallgatóság egy részének mellén
vagy karján jól láthatók a nemzetiszinü szalagok. A tömegben jól öltözött urak, rosszabbul öltözött kispolgárok
és munkások látszanak, a kép jobb szélén egy paraszt a,lakja is feltünik. A kép másik oldalán előkelő dáma férjével és egy agárral. A fellelkesült hallgatóság összetétele az 1848-os forradalom és szabadságharc széles társadalmi bázisát, a nemzeti összefogást tükrözi.
I

A következő kép kronológiailag
néhány órával későbbi
ményt mutat be. Táncsics Mihály kiszabadulását
(18.).
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ese-

fv\árcius 15-én délután a forradalmi tömeg kiszabaditotta
Táncsicsot a börtönből. A szenvedésektél
testileg megrokkant irót feleségével együtt bérkocsiba ültették, amelyből
kifogták a lovakat. A batárt lelkes fiatalemberek
huzták
felváltva,
mig társaik fáklyákkal kisérték őket a Városházára , majd az iró szerény ferencvárosi lakására. A forradalmi lelkesedés, a nagy napok megörökitésének
vágya
hozta létre az ismeretlen mUvész fáklyásmenetet
ábrázoló
alkotását.
Ez a metszet négy nappal az események után
jelent meg. A kocsiban ülő Táncsicsnak és feleségének
portréhüsége vitathatatlan
- amint azt a kérdés kiváló
kutatója,
Cennerné Wilhelm Gizella megállapitotta
Magyarország Történetének Képeskönyvében,
ahonnan a felvételt átvettük.
E csoport utolsó képe A Ibrecht eredeti leg szinezett litográfiájának fekete-fehér
kópiája, már a kora őszi eseményeket idézi. Lamberg királyi biztos megölését mutatja be a
Pesti hajóhidon (19.) A kép rendkivüli mozgalmassága,
feszülő drámai ereje kitünően érzékelteti
a nép haragjának mindent elsöprő erejét. A jól látható 'polgárok,
munkásemberek és katonák kétségtelenné
teszik az esemény népi jellegét.
Ezt összehasonlitva a március 15-i,
a Nemzeti Muzeum előttieseményeket
bemutató 17 -es
kép figuráival,
érzékelhetjük
a forradalom és szabadságküzdel ern balratolódását,
rendkivül széles, lelkes tömegbázisát. A március 15-i nyomaton még fegyvertelen,
viszony~ag békés tömeg látható, ezen a közel fél évvel késóbbi helyzetet ábrázoló képen a szereplők kezében már
a kardokon kivü] a népfelkelésekben
jellemző botok, kiegyenesitett kaszák, kések dominálnak.
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Az 1848-49-es
korszakro
vonatkozó
képsorozatunk
másik képét egy ismeretlen osztrák mester 1848-ban
készült
litográfiájával
kezdjük,
amely Jellasics
hadainak
1848. szeprember
11-i drávai
étke lését ábrázolja.
A biedermeieri
idi lit sugárzó kép középpontjában
lovon látjuk JellasiCsot
és vezérkarát
o vonuló reguláris
katonák
között,
az előtérben
pedig népviseletbe
öltözött
beszélgető
szerzsánokat.
Utóbbiak a bán hadseregének
legjobban
Felszerejt- s<legharcedzettebb
részét alkották,
szemben a kisebbséget
kitevő reguláris csapatokkal.
A következő
kép - ugyancsak
ismeretlen
osztrák rnester Ijtográfiája
- a szabadságharc.
első nagy győzelmét , a pákozdi csatát ábrázolja.
A magyar nemzeti hadsereg
szeptember
29-i győzelmének
nagy jelentőségét
mutatja, hogy
ezt a napot ma a néphadsereg
napjaként
ünnepeljük
(21.).
A mesterien
komponált
kép hátteréből
a magyar tüzérség
lövi az ellenséget.
Igazi csatakép,
a harcoló felek mindenütt mozgásban
levő áradatáva 1, a még véglegesen
el
nem d<.5lt ütközet
áttekinthetetlen'
gomol ygásáva I .. A kép
kompoziciója
a császári hadaknak
a völgybe beszoritott,
ki látástalan
helyzetét
is érzékelteti.
Kossuth hires ceglédi
toborzógyülését
ábrázoló
diapozitiv
romantikus
és kissé a kor patetikus
hangulatát
idézi (22.).
Középpontban
-az átszellemülten
szónokló
Kossuth,
kerulötte abibliaképek
kompozicióira
emlékeztető,
szinte
megszállott
lelkesedésü
tömeg.
Ez az ábrázolás
mégsem
tünik hamisnak,
hüen tükrözi a nemzeti szebedségért
és
a polgári haladásért
harcba induló emberek
lelkiállapotát, Kossuth különös
szónoki tehetségének
rendkivül i, gyujtó
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hatását.
A tolongó néptömeg
és az előtérben
néhány nemes
sejteti a küzde lern középnemesi
vezetését,
akiket a nép
ekkor még lelkesen
követett.
Következő
képünk a tápióbicskei
csatát idézi Than Mór.
ábrázolásában
(23.).
Rendkivül i mozga Imassága ~ szinessége az elkeseredett
küzdelmet
és a végsőkig
felkavart
szenvedélyeket
érzékelteti,
amelyek
ezt a kétes kimenetelü
csatát végül is a magyarok
javára forditották.
Az 1849 ápri lisi trónfosztást
és Kossuth kormányzóvá
választását
ábrázolja
következő
képünk (24.). Szépen érzékelteti
a debreceni
Nagytemplomban
lejátszódó
eseményt;
azt a szenvedélyes
szeretetet
és tiszteletet,
amely Kos .....
suthot övezte hi ve i részéről.
A kormányzóvá losztás rendkivüli egyszerüségével
összhangot
alkot Kossuth szinte puritán ábrázolása.
August Pettenkofen
litográfiája
Buda 1849, májusi' ostromát
kelti életre (25.). Az osztrők festő - aki mint hadi tudos i+
tó járt Magyarországon
- a vár ostromát ábrázolja.
A szabadságharc
külföldi
visszhangjának
szép példája
az
ismeretlen
olasz mestertől
származó
metszet,
amely az
Észak-Itáliában
megjelent
nagyobb sorozat egyik darabja
(26.). 'A középpontban
a magyar nemzet,
a magyar szabadság allegórikus
alakja
látható,
hívására
életre kelnek
a magyar föld erői, hogy harcba induljanak
a nemzeti
létért.
Sorozatunk

e részének

utolsó

képe

a világosi

fegyverle-
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tétel egykori ábrázolása.
A kép o Rüdiger orosz generális
elé lovagló Görgeyt
örökiti meg. A "győzelem"
után Bécsben készült kép kettős hangulatot
sugároz.
A győzők örö~ét mutatja és az orosz katonák
idealizált
alakját
kelti
e!etre.
Ugy~nakkor
az egész képen valami borongó nyomottsag uralkodik,
amelyet
különösen
motivál
a magyar fegy.
verletétel.

lll. 1849-1867.
Az uj abszolutizmus
és a kiegyezés
korának képsorát az
ellenforradalmi
bosszut idéző két diapozitiv
nyitja meg.
Az első a 13 aradi vértanu tablója
(28.), a második egy
osztrák várbörtön
a sok köz ül , ahol a magyar hazafiak
raboskodtak
a szabadságharc
bukása után (29.).
Ez a korabeli ábrázolás
is jól érzékelteti
a várbörtön
komor zártságát,
a benne rcboskodö
hazafiak
szomoru magányát.
A sorozatrész
harmadik
képe szinte naturalista
hüséggel
mutatja be Kossuthot , amikor 1851-52-ben
angliai
é~
amerikai
utja kezdeteként
megérkezik
Southampton
kikötőjébe
(30.)~ A rendkivül
lelkes fogadtatás
Kossuth nemzetközi
megbecsülését,
s egyben a Habsburg-elnyomás
iránti nyugati ellenszenvet
is érzékelteti.
Ennek a történelmi leg hiteles képnek a figurái közötr azonban
jellemző módon csak a polgárság
és az értelmiség
képviselőit
ta láljuk.
A következő
kép a kiegyezést
megelőző
1865. évi országgyülés
megnyitását
ábrázolja
(31.).
Ez évben szüntették meg a prov izór iumot, s függesztették
fe I a február i

~)('itenst s értek meg a feltételek
Q
császári
udvar és a maGyar ura Ikodó osz+dlyok közötti kiegyezés,
Ferenc József Magyarországra
utazott,
s amint a képen látható,magyor ruhában nyitja meg december
14-én az országgyülést
.
Az ismeretlen
müvész arra törekedett,
hogya
fontosabb
szereplók arcvonásai
kivehetők
legyenek.
A jobb oldali
csoport első sorában Deák áll. Ha ezt a képet összehason lit juk Kossuth toborzó körutjával,
vogy a trónfosztást
ábrázoló képpel,
vagy Kossuth angliai
fogadtatásával,
azok
őszinte
lelkes hangulatával
ellentétben
itt feltünően
érzékelhető a mester csekély
lelkesedése,
a kötelességszerüen
ábrázolt
ünnepé Iyes aktus mesterkélt.
protokollizmusa
.

A politikai-történeti

képek után ismét a különbözó
társada Imi osztályok
életét,
és a technikái
ha ladás néhány
kiemelkedő
tényét bemutató
diapozitivek
következnek.
A tiszavidéki
halászokat
bemutató
korabeli
rajz tényszerüleg nem sokat mond, inkább hangulatot
idéz, a kor
romantikus
sti lusöbon (32.). A következő
kép Röck István
cséplőgépét
mutatja
be, amely a legnagyobb
lépést jelentette
a hazai mezőgazdasági
termelés
lassu forrad€llmasodási folyamatában
(33.).
Ganz vasöntödéjének
bemutatása
a magyarországi
·iparfejlődés
ütemének
felgyorsulását idézi .. 1862-ben
már 343 munkás dolgozott
a
gyárban,
s ezzel az ország legjelentősebb
üzeme lett.
A képen látható vasöntödeakkor
európai szinvonalat
képvise It.

A következő

két kép a kor óriási társadalmi
különbségeit
fejezi ki a szélső pölusok kontrasztjainak
bemutatásával.
Az első a gellérthegyi
barlanglakásokat
(35.),
a második
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Oz 1860-os uri kaszinói cált öbrözol]o . Az előbbinél o
természet zord szépségét megeleven itő mester romantikus
stilusa sem tudja elnyomni a barlangba eszkábált viskók
lakóinak sanyaru sorsa irónti részvérüket .
Az utóbbi
mesterkélt finomsága és pazar jómódot sugárzó gazdagságo nem feledteti az ellentéteket
hanem éppen kiemeli
azokat. A bálozó urak és uri hölgyek ruháin még felismerhetőek a nemzeti jelleg nyomai, de már szakitottak
a század első fél évszázadának
nemzeti öltözetével.
Ebből a tényből nem nehéz politikai-társadalmi
következtetést is levonni a magyar nemesség tudati és életérzésbeli változásaira .
I

IV. 1867 -1 914 .
Az 1867-es kiegyezés jelentős lendületet adott a kapitalista fejlődésnek.
Ezért a következő fejezetünk képsorát a technikai fejlődés ábrázolásával
kezdjük (37.). Az
első kocke a kapitalista termelési mód térhóditását idézi
egy villanyfény melletti éjjeli gabonacséplés bemutatásával. Természetesen 1883 -ban csak a legfejlettebb
nagybirtokra jellemző ez az intenziv fejlődés. A mezőgazdasági termelésre ebben az időben országos méretekben inkább az elmaradottság nyomta rá a bélyegét. A következő kép az ipari fej lődést dokumentálja a Láng Gépgyár
korszerü gépfelszerelő
mühelyének bemutatásávo I (38.).
Ezzel a képpel a rajzokról és a metszetekről egyre inkább áttérünk a fényképekre , ez a változás már önmagában is a technikai fejlődést jelzi.
A fejlődő

mezőgazdaság

és ipar egyre sürgetőbbé tette

a köz lekedés nogyarányu kiépitését.
A Déli Vaspályo Társosóg egyik legkorábbi mozdonyának modellje látható a
39-es képen. Ez o mozdony saját korában igen modernnek
számitott, már magán hordozta o gőzfütésU mozdonyok valamennyi technikai bravurját. A 40-es kép egy fővárosi
autóbuszt mutat be a 20. század első évtizedéből,
amikor
is a városi közlekedésben
már tért hóditott o villany- és
o benzinmeghajtás ·0 korábbi ló- és gőzvontatás helyett.
A következő kép azokat mutatja, akik oz ipar, o közlekedés és a nagy épitkezések fejlődésének végrohajtói voltak; o munkásságnak a nagy épitkezések korában oly jellemző rétegét; o kubikosokot munkc.iközben (41.). A képen jól megfigyelhető o kubikosmunka roppant testi erőfeszitést kivánó elmaradott technikája.
A szoroson egymás
me IIett nyüzsgő munkások egyben e réteg munkaszervezett ségét és erejét is szimbolizálják.
A háttérben látszó folyó
(va lószinüleg a Duna) a pontonhiddai
és füstölgő kéményü
nagyüzemmel a kubikosmunka és az ipari fejlődés kapcsolatát demonstrálja.
A kor technikai szinvo~alát bemutató képeket két t"ársadaIomtörténeti jellegU festmény reprodukciója
követi. Az első egy Vác környéki szüreti mulatságot ábrázol (42.). A
képen jól láthatók a vidéki kispolgári és parasztlakosság
korabel i magyaros ruhái nőkön, férfiakon és gyermekeken
egyaránt.
Érdekes megfigyelni,
hogy ebben a korban a
gyermekruházkodás
jellege még egyáltalán nem vált el a
felnőttől, annak pontos kicsinyitett mása. Érdemes feíhivnunk arra is a figyelmet, hogy ezen a nem állami, vagy
egyházi ünnepen is jellemzően nemzeti zászlókat visznek.
Ebből következtetni
lehet a kor néphangu latára , a nem-
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zeti kérdés, a nemzeti öntudat közerejére . Jól kivehetők a
képen a korabeli rnunkceszközök és használati tárgyak is.
A 43. kép Munkácsy Mihály hires Sztrájk c. festménye. A
kép egyszerre kettős hatást vált ki. Mind elrendezésével,
mind alakjaif10k mozgásával elsősorban azt az erőt és lendületer fejezi ki, amelyet a munkásosztály ebben a korban
potenciálisan
már magában hordott. Egyes alakjai,
elsősorban a kép előterében alvó munkás és a másik munkás feleségének megjelenése gyerekei vel , mutatja az agyonhajszoltságot, a kötöttségeket
és azt a visszohuzö _erőt, amellyeléles ellentétet alkot a szétvetett
lábakkal ülő munkásalak
sulyos, elkeseredetten
makacs dühe és hallgatása.
Az asztal- tetején álló agitátor roppont lendületes alakja a forradalmárt ábrázolja,
s elővetiti a társadalmi harcok uj formáját.
Következő képsorunk elsősorban pol itikai -történeti jellegü.
E csoport első képe a kiegyezés minisztereinek portrécsarnoka (44.). Középen az Osztrák-Magyar
Monarchia történetében később oly jelentős szerepet betöltött gróf Andrássy Gyula alakja, alatta a magyar közoktatásügyet
ujjászervező gr. Eötvös József arcképe.
Közöttük a többi miniszter, nevük a tablón jól olvasható. Másik képünk az Andrássy-kormány és a Deák-párt legerősebb ellenzéki csoportját, o "balközépet"
ébrözol]e
(45.). A Tisza Kálmán vezette, elsősorban a köz épnemesséq hatalmi igényeit képviselő, a parlament bolközép podsoraibon elhelyezkedő
kb.
100 togu csoport egyes alakjainak
karakterét törekszik kifejezni ez a kép.
Első, történelmi leg hiteles
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munkásmozgalmi

képünk a "hut-

lenségi per" vádlottait ábrázolja (46.). A Párizsi Kommün
leverése után a reakció európai méretü felülkerekedésének
légkörében CI magyar hatóságok letartóztatták
az Általános
Munkásegylet vezetőit,
akik a Párizsi Kommün bukásakor
gyászfátyolos tüntetést rendeztek.
1872. április i3-án kezdődött el a perük , amelyben a nemzet iránti hütlenséggel
vádolták ó'ket. A vádirat szerint arra törekedtek,
hogy a
kommunizmust a fennálló monarchikus államforma megbuktatásával emeljék Magyarországon uralomra. A képen látható 21 vádlott között az első sorban balról a harmadik Farkas Káro!y, az ötödik Essel András.
Következő képünk a politikai életet 1875-től tizenöt esztendőn keresztül irányitó Tisza Kálmán miniszterelnök
"történelmi tarokkpartiját"
ábrázolja (47.). Tisza Kálmán bizalmas baráti körének a Szabadelvü Klubban rendszeresen
ismétlődő tarokkpertijain
dőltek el a legfontosabb politikai
és szemé Iyi kérdések.
A parasztság forradalmi -mozqo lmőt idéző első képünk Szántó Kovács Jánost mutatja be a biróság előtt (48.). A középen látható csizmás férfi Szántó Kovács János, baloldalt
a többi 26 vádlott, háttérben a hallgatóság látható. A kép
egy ismeretlen fényképész felvétele a tárgyalásról.
49-es képünk az 1860-os évekből származó román gunykép
a magyar hegemóniáról.
Középen látható a magyar uralkodó
osztályt szimbolizáló alak, akinek uralma a képből is közérthetően a nemzetiségek vállain': nyugszik. A román, a
szlovák és a horvát népet ábrázoló három figura közül a
horvát kezében a horvátok privi légiumait tartalmazó iratot
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tart. Ezze! o magyar urc lkodököröknek
a nemzetiségek megosztására rörekvó , hlrest'dlvide et impera" elvet aikaimazó
taktikájára
utal. Ezt még markánsabban ábrázolja a következő kép, egy korabeli gunyrajz, amely a horvát-magyar kiegyezést, a horvátoknak tett engedményeket áll it ja szembe
a többi nemzetiség teljes jogfosztottságával.
Az előtérben
Tisza Kálmán karikaturája,
aki keblére fogadja a horvátokat , ügyanakkor másik kezével kiparancsolja a szoböböl a
többi nemzetiséget . A háttérben Hungária zokogó nőalakja,
aki bölcs előrelátással
nemzeti tragédiának érzi ezt a politikát.
51. képünk a Magyarország ezeréves fennállásának
jubileu.- .
mára rendezett óriási ünnepségsorozatnak
talán legjellemzó'bb
momentumát, a Városligetben megtartott "Millenniumi Kiállitás"-t mufatja be, kiválóan idézve a kor hangulatát.
Igen
jellemző kép az 52. A képviselőház üléstermének összetört
butorzatát látjuk a Vasárnapi Ujságban közölt egykori hiteles felvétel alapján, a Tisza István által kierőszakolt 1904.
évi házszabály-revizió
után, amely az ellenzék obstrukciós
ellenállását
volt hivatva letörni.
A világháboru előtti évtizedek leghevesebb munkásmegmozdulásának egyik záróakkordját
mutatja következő képünk
(53.). A világháborura való készülés ellen indult nagy
munkósmegmozdulást,
az 1912. május 23-i "vérvörös csütörtököt" a kormányzat brutál isan leverte és megbosszu Ita.
Korabeli fényképünk a csendőröket és az elfogott tüntetőket ábrázolja a budapesti munkásosztály egyik fellegvárában, a Váci uton.

Sorozctunke
részének zöröképe
Biró Miklós 1913-ból származó hires plakát ja . 1912-ben a Lukács-kormánya
háborus
veszély esetére szölö kivételes intézkedések között Ul:, az
eddiginél is antidemokratikusabb
választói törvényi' fogadtatott el a pcr lcmenttel . A neves szociáldemokrata
müvésznek
- a magyar modern 'politikai plakátmüvészet
nyitányát jeleotő - grafikája az uj választói törvény által guzsba kötött
munkást ébrözol]o , s szólitja ellenállásra . A munkásosztályt
szimbolizáló alakot lekötő hevedere ken jól olvashatóak az
uj választójogi törvény egyes kikötései .
V. 1914-1918
Képsorozatunkat (oz első vi lágháboru kezdetétől) majdnem
teljesen a történelmi leg leghitelesebbnek
ható fényképekre
épitjük . A fényképek lényegében mentesebbek a müvész i
szubjektiv ábrázolási törekvések következményeitől
és ellentétben a grafikákkal,
kevesebb magyarázatot
igényeinek. Ezért egyes képeket csupán megemlitUnk, másokat
csak jelölünk, magyarázatot hozzájuk csak szükséqes esetben Füzünk
Nyitó képünk Gavri 10 Princip szerb ncc ionc lista merénylő
elfogását mutatja be Ferenc Ferdinánd meggyi Ikolása után
Szarajevóban.
Ez a fénykép a Vasárnapi Ujság 1914. junius 28-i számában jelent meg (55.). Következő képünk
a háborura való készülést idézi, Ferenc József császárt és
királyt ábrázolja egy hadgyakorlaton,
közvetlenül a világháboru kirobbanása előtt.
A fél évszözodo
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békében

élő embereknek

nem voltak

él-
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ményeik.a
háboru borzo lrnc iröl . Igy könnyen áldozatául
eshettek a féktelen soViniszta háborus propagandának.
1914-ben
a törneqek még lelkesen töntettek
a háboru mellett (57. J, s vonultak hadba azzal a hittel,
hogy mire a "levelek
lehullanak"
győztesen
hazatérnek
(58.).
A győztesek
csi Ilogó parádéja azonban
elmaradt,
helyette
bénák,
megcsonkitott
és
elnyomoritott
sebesültek
jöttek haza a frontról.
Képünkön
egy kórház előtt a rokkant honvédek
egy csoportja
látható.
(59). A rövid háboruból
hosszu háboru I etr , abi ztos győzelemből
pedig a szenvedések
sorozata
egy nagyon is bizonyta lan jövő érdekében.
A nehéz feladatokat
és megpróbáltatásokat
idézi a következő
felvétel,
amelyen
honvédeinknek a Dolom itok meredek sziklafa lÓt kell megmászniuk.
(60.). A katonák sorsát, a háboru szörnyüségeit
süriti müvészi erővel Mednyánszky
Lösz ló. Szerbiában
cimü festménye (61.).
Ez a kép már az elhagyatottságot
és a reménytelenséget
tükrözi,
két katona sorsán keresztül
egy nemzet
tragédiáját.
A következő
kép pedig a fotomüvészet
meggyőző ere jéve I a katonák százezre inek sorsát - a ha Iá It ~
bizonyit ja (62.).
A fehér fakeresztek
mértanilog
pontosan
rendezett
egyhangu
erdeje a maga egyszerü
valóságában
több drámai erőt képes süriteni
minden szuperlativusznál.
I

Ennyi keserv és szenvedés
után rá kellett
döbbennie
az embereknek
a háboru szörnyüségeire,
kilátástalanságára
és
harcuk osztálycéljaira.
Először a forradalmi
munkások és
ér+e lmiséqiek
léptek fel a háboru ellen.
Képünk a Galilei
Kör 1917 -es plakát ja . A lapját a plakát alján
levő rajz
képezi,
amely a háboru elején
betiltott
Társadalmi
Forroda lom c. folyóirot
emblémája
volt. A háborue l l enesyok
kor még kis csoport "Egy fi lIért, egy embert sem a hadse«
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reg számára"
jelszavát
mutatja,
amelyre
1917-ben
mar lelentős tömegek,
1918-ra már az ország népe rezonált
(63.).
A höboruel lenesséq európai
jelenséggé
vált,
s Kelet-Európában,
különösen
Oroszországban
érlelődött
a forra da lom.
Következő
képünk a frontbarátkozások
hires felvételeinek
egyike;
orosz és magyar katonák
barátkoznak
a fronton
(64.).
Az eddig egymás ellen gyülölködve
harcoló
katonák rájöttek
arra,
hogy sorsuk közös, különbözó
nemzeteknek nem egymás ellen,
hanem mindegyiknek
saját elnyomói ellen kell harcolnia.
E nagy felismerés
pillanatában megszületett
a forrada lom szubjektiv
alapfeltétele.
S amikor az objektiv feltételek
is megértek,
a katonák
hazaözön löttek a frontokról , hogy megdöntsék
az osztál yura Imat. Következő
képünk már a magyar honvédek
tömegeinek
hazaözön lését mutatja
(65.).
VI.

191 8 - 191 9

A közhangulat
az imperialista
világháboruért
elsősorban
felelős monarchista
uralkodók
ellen fordult.
Berény &óbert
hires plakát ja már ezt a folyamatot
idézi,
amikor is a
forrada Imat szimbol iz ló jakobinussapkás,
erőtel jes férfialak letaszitja
a trónt a benne gubbasztó,
megszeppent
ura Ikodóval együtt abiborlépcsőn
(66.). Következő
kockánk már a népforradalom
kitörésének
hiteles fényképfelvétele a Vasárnapi
Ujságból (67.) és (68.). Az első egy
pi Ilonatkép
a Muzeum köruton 1918. október 30-án a
hullámzó
forradalmi
tömegrőL
Már ezen feltünnek
az
őszirózsák . A másodikon: tehervonatokon
a zsufolt,
fellelkesült
katonák,
sapkájukon
a polgári demokratikus
forradalom szimbolumává
vált fehér őszirózs6val,
nemzeti
ó
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zászlókat
lobogtatva.
Ez a kép jól tükrözi e napok mozgalmasságót
és forradalmi
lendületét . A következő
felvétel
a Népköztársaság
kikiáltásának
ünnepélyes
aktusát
mutatja
(69.).
Igen tanulságos
megfigyelni
a Parlament
lépcsőjén
állók összetételét:
civil értelmiségi
és polgáremberek,
rendőr- és csendőrtisztek,
karjukon a nemzetiszinü
karszalaggal. A háttérben
kivehető
a Kossuth Lajos téren álló hatalmas tömeg.
Ez a kép a polgári demokratikus
forradalom
széles és sokrétü társadalmi
bázisát
jelzi,
amelyben
az adott pi Ilonatban
erő, de perspektivában
belső ellentmondás
rejlett.
A transzparensen
a felirat
liA Köztársaság
elnökévé Károlyi Mihályt"
azt mutatja,
hogy Károlyi akkor a
széles tömegek bizaimát
élvezte,
s valóságos
vezetője
volt
ennek a forrada lornnek .
A következő
kép azt a Városmajor
utcai házat ábrázolja,
ahol 1918. november 24-én megalakult
a Magyarországi
Kommunistök
Párt ja . Külön
kivet itjük a kép szélén a házon elheíyezett
emléktáblát
(70.).
Megszületett
már az az erő, amely a forradalom
tovább.':"
fejlődésének
a vezetője
lesz. A polgári demokratikus
forrcdo loro nem birt megküzdeni
az elé tornyosuló
belpolitikai
és külpolitikai
nehézségekkel.
1919. február
16-án végre,
több hónapi vita után megszületett
liA földmüvelő nép föld. hözjuttatásáról
II sz öl ó törvény
végrehajtása
azonban egyre ké~.
sett.Károlyi
Mihály 1919.február
23-án ünnepélyesen
hozzakezd Kálkápolnán
saját birtokainak
felosztásához
(71.). Péidamutatása
azonban nem talált követésre s már nem volt ké ..
pes megállitani
a forrongó hangulatot,

KU:politikai!ag
is sulyos csapások érik a polgáridemokratikus Magyarországot.
Az antanthatalmak
a szomszédos fioro l burzsoá
államokat
támogatják
Magyarországgal
szemben, s egyre szigorubb
feltételeket
szabnak a beipolitikai
válsággal
küzdó országnak.
Ezt tetézi az a párizsi békekonferencia
nevében,'
Vyx ezredes
által küldöt+ jegyzék,
amely ujabb területek
k iür itését követeli.
Képünken Vyx
ezredes
látható
közvetlen
munkatársai
körében
(72.).
Az országot már csak a munkásosztály
és a Szovjet-Oroszországgal
va ló szövetség
menthette
meg. Megérett a helyzet a proletáriatus
uralomátvételére
. Ezt hirdeti a szocialista diákoknak
Muzeum-kerti
gyülése is. (73-as kép.)
Következő
képsorunk a Tanácsköztársaságot
idézi.
Az e 1ső két kép a proletárdiktatura
sok szociál is intézkedése
közül kettőt jelképez.
Az első az állami tulajdonba
vett
mük incsek őrzését mutatja (74.), a második a vidáman
játszó proletárgyerekeket
, akik életükben
bizonyára
először nyaraltak.
A képen látható
gödöllői
királyi kast'o/.!yt
ugyanugy , mint az ország más főuri palotáit
és nyaralóhelyeit a Tanácsköztársaság
a gyerekek
rendelkezésére
bocsátotta.
A kép beállitott
mesterkéltsége
nem csökkentheti épp az iskoláskoru
gyerekek
életében
oly emlékezetes napok jelentőségét
és a tanulókra
tett hatását.
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Hat kép ábrázolja
a támadó ellenségektől
körülfogott
Tanácsköztársaság
hősi küzdelmét . Az első Kun Béla fegy-'
ver be: hivó beszédét
mutatja
(76.).
Érdemes ezt a képet
összehasonlitani
a Népköztársaságot
kikiáltó,
fél évvel
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korábbi képpel. Mennyivel más itt a jelenlevők összetétele, s a kép egész hangulata.
Ott még az urak és a dolgozók világa együtt látható, főhivatalnokok,
rendőrtisztek,
polgári elemek a lépcsőkön, s tőlük bizonyos távolságra
az őket támogató tömeg. Itt polgárok, munkások, katonák,
egyszerü emberek gyürüjében beszél Kun Béla. Nincs szakadék a vezetők és a tömegek között, de a tömegben azok
már nem találhatók,
akik korábban a szakadék másik szé~
lén állottak. Az 1915-<ls felvételen még csak nemzeti zászlók, az 1919-esen már nemzeti és vörös zászlók együtt
láthatók. A következő kép Berény Róbert hires, fegyverbe
szólitó plakát ja (77.), a 7S. kép pedig egy kevésbé ismert, tanácsköztársasági
plakát "Védd meg a proletárok
hatalmát" ! A következő három felvétel már a honvédelmet konkréten ábrázolja.
Az első (79.) az 1919. május
1-én vonuló tengerészek csoportját,
a második egy munkásosztagot az északkelet-magyarországi
'harcokban (SO.)/
a harmadik 1919. junius 24-én amonarchista
tisztek
szervezte
lázadás elleni küzdelmet mutatja be. (Sl.).
Hiába"való volt a magyar munkásosztály küzdelme, a győztes imperialista nagyhatalmak már megszőtték hálójukat
a Tanácsköztársaság
ellen. Első képünk a Párizsi Béker
konferencia egyik üléséri mutatja be azokat, akik ekkor
a tőkés Eorópo sorsát "e lrendezték ", BaIról jobbra:
Lloyd George angol, Orlando olasz, Clernenceou francia miniszterelnök és Wi Ison amerikai elnök (S2.). Éppen a képen látható C lernenceou -nak volt oly végzetes
szerepe a Tanácsköztársaság
összeomlásában,
amelyet
már a következő képünk is sejtet. Annak a jegyzéknek
értelmében,
amelyet julius 13-6n a békekonferenc.o nevé-
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ben C lemencecu

intézett a tcnőcskormőnyhoz , kezdték meg
hadseregének visszavonását a frontról (84.).
A lelkes csatákban nagy önfeláldozás és véráldozat árán
elfoglait területek önkéntes visszaadása értelmetlennek tunt
a katonák előtt, demoralizálta
a hadsereget. Az itt közölt
kép ezt a borus, elfásult hangulatot idézi. A katonák letargikus állapotban,
vagy legalább is közömbösen ülnek a
vagonok szélén, a kocsin, vagy álldogálnak a háttérben.
Mind a képnek háttal, mintha a fényképező ezzel is a
hangulati visszafordulást jelezné,
csak egy van szemben,
a kép közepén, arckifejezése
jelképezi az egyszerü katonák lelkében végbemenő elkeseredés folyamatát.
ct proletétdiktoturc

E rész utolsó képe Kun Bélát és Szamuely Tibort mutatjaIamint eltávoznak a Tanácsok Országos Gyüléséről.
A kép
komorsága, s a távozók kis csoportjának magáramaradottsága a történelmi eseményekbe helyezve szinte szimbolikus
érte Imet nyer (S3.).
VII.

1919 -1 941

A következő képsor az ellenforradalmi
rendszert mutatja
be. Különös gondot forditottunk itt a tanitásban elhanyagolt társadalomtörténeti
vonatkozások ábrázolásóra,
amelyek nélkül nem válik szemléletessé és érthetővé a tanuÍók számára 6 kornak merev osztálytagozódásq,
s az osztályellentétek
mély társadalmi tartalma. Az első három
kép az ellenforradalom hatalomra futásának folyamatát érzékelteti.
A Tanácsközt6rsaság
bukása után i első kormány,
Peidl Gyula rövid
letü "szakszervezeti"
kabinet je, amely
az átmenetet biztositotta a proletárdiktaturából
az ellené

43

forrada lomba (85.). A másod ik: az ehhez fegyveres erőt adó
királyi román csapatokat mutatja Budapesten (86.). A harmadik kép témája: a magyar ellenforradalmi
csapatok vezérének, Horthy Miklósnak teátrálisan megrendezett, fehér
lovon történő bevonulása a fővárosba (87.). Érdemes ezeket a képeket összehasonlitani
az 1918 és 19-es forradalmi események felvétel-ei vel. Azokon rnindenürt tömeg, mozgalmasság, lelkesedés, ezeken a néptől elszakadt csoportok önmagukban, a ro"tteret legfeljebb saját katonáik szuronyai adják. A román hadsereget ábrázoló képen el81
egy főtiszt, mögötte egy tiszt, háttérben a reguláris hadsereg katonái, jellegzetes francia szabásu felszerelésben.
A másik képen elöl Horthy egyedül fehér lovon, tengernagyi egyenruhában , a háttérben ti sztj ei, darutollasan .
Ezekről a képekről hiányzik a lakosság, szinte jelképezve"
hogy tőle ez a hatalom idegen. Megfigyelhető azonban
a képen a katonai ura rom hierarchikus rendjét jelképező
felállás.
Ez a néptől idegen katonai hatalom csak terrorral szerezhette meg hatalmát. Jellemző a következő hires eredeti
felvétel a Tolna megyei direktór ium tagjainak kivégzéséről (88.).
A társadalomtörténeti
képek sorát a Pest környéki munkás
nyomortanyák egyikérSI készült felvétel nyitja meg (89.)
majd o Teleki téri emberpiacon munkérc váró kubikosok
képe folytatja (90.). Ez o két "kép is érzékelteti,
hogy
miért vállalták a munkások az ellenforradalom
legvéresebb
megtorló intézkedései ellenére is oz ellenállást.
Ezt ábrázolja a pilisvörösvári bányászok 1928 szeptemberi sztrájk-
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jának edd:g kevéssé ismert felvétele (91.). S ha valaki
eddig CI munkásmozgalmat csupán véres összeütközéseket
öbrözc lö, patetikus képeken tudta elképzelni;. ebből a felvételből megsejtheti akitartó
és gyakran szinte néma küz>
delem drámai erejét,
fogcsikorgató feszültségét s néha temetésre emlékeztető mély fáidalmát (91.).
Egyetlen képpel akarjuk csupán érzékeltetni
hogya
technikai fej lődést a társada Imi és politikai konzervativizmus sem volt képes megállitani . A kor legjelentősebb
magyar találmánya Kandó Kálmán villanymozdonya,
amely
szinte forradalmasitotta
a közlekedést és az áruszállitást
(92.). Ez a mozdony 1923. okt. 31-én tette meg első utját Budapest és Alag között, majd <lz 1924. évi londoni
első energetikai vi lágkonferencián
indu It el hóditó utjára.
I

A következő kép Eszterházy l.ősz lö herceg és Endrődy Marietta grófnő esküvőjét örökiti meg (93.). Ez a középkorias
pompát idéző, a neobarokk kort megelevenitő
kép minden
szónál hivebben illusztrálja az ellenforradalmi
korszak felsóbb rétegeinek roppont konzervativizmusát,
teljes idegenségét a néptől és a modern társadalmi berendezkedésektől.
Ha ezt a felvételt össze hason Iit juk a 89-90-es képkockákkai, valamint a 98-as képpel , akkor a rcnulök előtt igen
plasztikusan kirajzolódik a két vi lágháboru között az egyes
társadalmi osztályok életviszonyaiban
meglevő nagy küiönb+
ség, az a feszitő erő, amely az ellenforradalmi
rendszer
kereteit szükségszerüen szét kel lett hogy törj e.
A nagy gazdasági válság idején megélénkült a munkásosz _
tály küzdelme. A kormány nem tudott gazdasági intézke-
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.
I urrá lenni
z t '"
I
désse
enni a VaISQ~.;)n,
s e lvi
Vise l'ne tnove'" t enni. CI d 0.gozó tömegek helyzetét
tehát az elégedetlenségre
terrorintézkedésekkel
válaszolt.
Első képünk az 1930.·évi szeptemberi tüntetés egy epizódját, a rendőrök brutalitását eIeven iti meg (94.) a másod ik a b iatorbágyi vasut i kataszt rófát, amelynek ürügyén statáríumot rendeltek el, hogy fokozhassák a kommunisták üldözését (95.), a harmadik 5allai Fürst és Karikás letartóztatásának
azt a pi Ilanatát örökitette meg, amikor 1932-ben rabkocsival a Markó utcai
fegyház udvarára hurcoljók őket (96.). A negyedik kép pedig egy korabeli röplap kópiája, amelynek fO' szövege Sallai kivégzése előtt elhangzó utolsó szavait idézi: "A proletáriátus megfizet" (97.). Ez CI négy kép egységesen doku.mentálja az ellenforradalmi
hatalom nyilt terrorjának kitontakozását az 1930-os évek elejétől.
í

I

fasizmus veszélye ellen. Ezt a törekvést ttikrözi az egykori röplap (99.). A röplap egyértelmüen kifejezi azt a meggyőzO'dést, hogya háboru csak puszti"tást jelent, amely
ellen csakis a munkásosztályegységével
lehet felvenni a
küzdelmet. A fehér keresztek erdeje szinte önként kínálja
a hasonlatot az első vi lágháborus fényképpel,
amelynek
emléke valószinüleg a rajzolót is megihlette.

I

A következő

•

kép a társada lmi -történeti képek sorában foglal helyet, az 1934-es vitézi bál egy részletét eleveniti
fel. (98.). A tömegnyomorral és az ellene lázadók könyörtelen elnyomásával szemben áll a kiváltságos osztályok jómódja 1 s konvencionális
életsti lusának mesterséges fenntartása. E politikai vezetőréteg
életének hangu latát idézi ez a
kép, amelynek érdekessége,
hogya középen Horthy és József főherceg, bal szélén Gömbös Gyula, jobb szélén a
kormányzó felesége látható.

Az 1930-os évek második felében az események rohamos
tempót kaptak. Egyre inkább kibontakozott a német fasizmus agressziójának,
egy uj világháboru kitörésének veszélye. A kommunisták aKOMINTERN
1935. évi VII. Kongresszusától kezdve sz lés nemzeti egységet hirdettek a
é
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A magyar társadalom

erői azonban az el lentorrodolmi Magyarországon nem voltak képesek megakadályozni q háboruba vadó sodródást anémet foslsztők.oldclön
, Ezt szinte szimbolikus
erővel érzékelteti
Horthy és Hitler kézfogása (100.).
1939. junius 14-én még békebeli pompában és ceremóniák között nyitják meg az országgyülést.
A kép Horthynét és a kormányzóság várományosát,
Horthy Istvánt a
parlament üléseról való távozásakor mutatja be (101.).
A következő már kevésbé békés kép - a második bécsi
döntés 1940. augusztus 30-i aláirásának
pi lIanatát rögziti, amelyben a magyar kormány zsaroló akciója után
német-olasz
"igazságtevéssel
visszccsctoltők" Magyarországhoz Észak-Erdélyt.
E tiszavirág-életü
"teruletgyarapitásért" cserébe az ország egy"igazságtalan és kétes
kimenetelü háboruba keveredett a náci rablók oldalán.
A Szovjetunió ezekben az években több alkalommal
tett hitet jóindulatáról
és békés szándékáról Magyaror":'
szág iránt. Egyik ilyen aktusát, az 1848-os honvédzászlók visszaadásának pi lIanatát örökiti meg 1941- ben
a következó képünk (l03.).
A hazai egységfront
ez a röplap (104.),

küzdelmeinek szép dokumentuma
amellyel ti Itakoznak a fasiszta
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háboruba
talitásával
pozáns
VilI.

való belépés
ellen.
A katonafigurák
szemben áll a zárt sorokban álló

nyers brumunkások. im-

ereje.
1941 -1 944

A következő
nyolc képünk Magyarország
részvételét
mutatja be a II. világháboruban
. Az első azt a jelenetet,
amikor Bárdossy László miniszterelnök
bejelenti
a hadbalépést a Parlamentben
(105.),
a Szovjetunió
ellen.
Bárdossy álló alakja
mögött Kállay Miklós volt miniszterelnök ül magyaros ruhában.
Második képünken
a ,Ilgyorshcdtest " megindul az orosz frontra (106.).
Ez a kép híven tükrözi a magyar hadsereg
legjobban
felszerelt
részének technikai
sz invono.lör . Igy meneteltek
katonáink
a
végt.elen orosz hómezőkön,
ahonnan
olyan sokan sohasem,
mások csak sok évi hadi fogság után tértek vissza (107.).
Nemsokára
a polgári
lakosság is megismerte
a háboru
borzalmait.
Az amerikai
és angol repülőgépek
egyre nagyobb hullámokban
bombázták
az ország vórosait,
falvait, iparválla latait és közlekedési
csomópontjait.
Képünkön egy rombadőlt
ház Budapesten ,az egyik légitámadás
után

(l 08. ) .

Mikor pedig 1944
tavaszán
a nagy szovjet győzelmek
hatására
Horthy és kl ikkje a magyar katonáknak
a frontról való hazarendelésére
gondolt,
a németek puccsszerüen megszállták
az országot.
KépUnkön néme,t tankok a
királyi várban,
1944. rnőróiusöbcn
(109.).
Erdemes öszszehasonlitani
a német katonák
felszerelését
a magyarokéva 1, a 109-es képet a 105-1 06-tal.

<

1944. október ,15-én CA németek segitségével
átveszik
a hatait·'ai- a nyilasok
és megkezdődik
a közel fél éves terroruralom.
Képünk Szálasit,
a nyilas
"nemzetvezetőt"
mutatja be, ig~n jellemzően.
Karját a náci köszöntéshez
nagyon hasonló nyilas köszöntésre
lenditi,
környezetében
német katonák.
(110.).
A nyilasok totális mozgósitást
rendeltek el a határainkon
átlépett
szovjet hadsereg
ellen.
Esztelenségükben
a háboruban
már jelentős
veszteségeket
elszenvedett
Magyarországon
kétmillió
katonát
igértek Hitlernek . Erre mozgósitott
ez a hazug nemzeti -népi öntudatot
sugárzó,
patetikus
plakát (lll.).
Ugyanakkor
a nemzet legjobbjai fegyveres
ellenállást
szerveztek
a nácik és magyar
kiszolgálóik
ellen.
Az egyik legjelentősebb
magyar' partizánosztag,
a jugoszláv, partizánokkal
együtt küzdó Petőfi -brigád vonulását
ábrázolja
következő
képünk (112:).
IX.

1944-1947

A magyar történelmi
rész zárófejezete
az ország fe 1szaba ditását,
demokratikus
ujjáépitését
és a szocializmus
felépitését kelti életre.
-A szovjet csapatok
1944 szeptemberében
érték el az ország határait.
Makó, Szeged,
Debrecen
felszabadulását
rövidesen
követte az egész Tiszántul
és a
Duna-Tisza
köze déli részének
felszabadítása.
December
21-én a kommunisták
javaslatára
megalakult
a Magyar Nemzeti Függetlenségi
Front és 23 küldöttel
Debrecenben
öszszeült az Ideiglenes
Nemzetgyülés.
Másnap a küldöttek
megválasztották
az ideiglenes
kormányt.
Képünkön az Ideiglenes Nemzefí .Korrnöny minisztereinek
egy csoportja
(Toköcs Ferenc iparügyi,
Dr. Vásári István pénzügyminiszter és Miklós Béla miniszterelnök)
eskütétel
közben (113.).

49
48

Eza latt a Szovjer Hadsereg megkezdte az ország nyugati
részének Felszcbodltösőt
is. A Tiszán átkelő szovjet csapategységek .képe hiven mutatja a szovjet hadsereg technikai állapotát,
fegyelmét,
nyugalommal párosult erejét
(114.).
A felszabadult országban sürgős feladat volt a romok eltakaritása , a normál is élet meginditása . Az egész országra akkor annyira jellemző romeltakaritási
akció egyik.
epizódja a következő felvétel,
amelyen Budapesten a
Madách téren láthatjuk az ország uii6születésén
dolgozókat (115.). A képen jól megfigyelhető,
hogya
lakosság közösen végzi el ezt a nélkülözhetetlen
feladatot.

"

A felszabadult országban megindult társadalmi változásoknak egyik fontos álJomása a nagybirtokrendszer
feJszámolásának és a parasztság földhöz juttatásának végrehajtása volt. Az 1 deiglenes Nemzeti Kormány 1945.
március 17-én elfogadott rendelete clcpjön megindult d
földosztás (116.). Az uj viszonyoknak megfelelően el
kellett dönteni Magyarország államformáját , s meg kellett szüntetni a király nélküli királyság visszás intézményét. A demokratikus tömegek nagy óvációja mellett
1946. február 1-én kikiáltották -c köztársaságot. (117.)
A következő képünk a 3 éves terv indulását ábrázolja.
Hüen tükrözi a terv népszerüségét az egyszerü emberek
tömegei között, akik a. háboru sok szenvedése és az
inflációs idők nehézsége után vidám reményekkel néztek a jövő elé (118.). A gyárak 1948 évi márciusi
államositásÓt mutatja be 119. képünk. A frissen államo-

sitott gyár kapuját kommunista rendezőgárdisták
őrzik, forradalmi fiatalok, a néphatalom fövő káderei. A gyár ka,....
puj ébcn levő transzparens már a két munkáspárt egyesüléséből létrejött Magyar Dolgozók Pártját élteti. A két párt
egyesülési nagygyülését őbrözo l]o a 120. képünk. Az egybegyült óriási tömeg előtt ~ádár János beszél.
A Magyar Függetlenségi Front 1949. tavaszi na.gygyüléséről készült' felvételen a toblökon levő feliratokra hivjuk
fel a figyelmet (121.). Ezeken már az 5 éves terv, a békefront stb. jelszavai szerepelnek.
Szinte filmből valónak s erősen beállitottnak
tünik a következő kép, amely a termelőszövetkezetek
szervezésének
egyik epizódját .mutatja be Mérgespusztán (122.). Pedig
a valóság egy darabját' "kopto el" a Fotőr iporrer a tszszervezés körüli szenvedé lyes viták, hol izgatott,
hol derüs pillanatainak
egyikét. Jellemző,
hogy legfeljebb néhányan vitatkoznak,
a többi hallgat, figyel, s az érvek
sulya szerint alakitja ki véleményét.
A szocializmus nagy létesitményeit
egyetlen képpel,
épülő Dunaujvárosról készült felvétellel
illusztráljuk

az
023.).

Következő képünk már az ellenforradalmi
lázadást eleveniti meg, az egyikhirhedt
gonosztettének,
a Köztársaság
téri pártház előtti vérengzések bemutatásával (124.). Az
1956. évi ellenforradalom leverése utáni rendet, a munkásosztály sz i lárdságát bizonyit ja a munkásőrség felvonulását
bemutató felvétel (125.). Az uj,őszinte szellemet, az ellenforradalmi lázadás ütötte sebeket begyógyitani
törekvő,
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higgadt politikát,
Kádár János beszédének
nyugodt és da":
rüs hangulatát
örökitette
meg o por/ament
1957 -es ülésén
készült felvétel
(126.). Magyar történelmi
képsorozatunkat
oz uj Erzsébet-hid
kecses,
harmonikus
képe zárja,
mintegy szimbolizálva
életünk
biztonságát,
épüló szocialista
hazánkat
(127.).

Képek oz egyetemes

X. A nagy

francia

forradalom

történelemből

és o restauráció

Egyetemes történeti
sorozatunkat
o nagy francia forradalom néhány kimagasló.
eseményét
ábrázoló
képpel kezdjük. Az első egy vizfestmény
reprodukciója
a Basti Ile
ostromáról
(128.). A kép beil oldalán a felfegyverzett
Nemzeti
Gárdisták
láthatók 'Ógyuval,j6bb
oldalán a
hadseregnek
a felkelőkhöz
:átállt egységei
láthatók,
amint épp egy foglyot körülvesznek.
A kép a forradalom
tömegbázisát
érzékelteti,
a földön heverő halottak
pedig a küzdelem
hevességéről
adnak számot.
Következő
képünk . L. Leopold Boi lly: A zászlótartó
sansculotte
cimü hires festményének
szines reprodukciója
(129.). A
kép nemes egyszerüségében
fejezi ki a forradalom nemzeti -népi jel/egét.
A harmadik egyetemes
történeti
diakockönk két képből áll (130/a, és b.). Az elsőn XVI,.
Lajos a Konvent birósága
előtt,
a másodikon a vérpcdors ,
Az első kép Vandramini
metszete.
Mesteri konstrukciója
a lényegre
összpontositja
o figyelmet.
A hátteret,
o fejek
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tömegénok
nagy részét az ablakon
beözönlő
fény összemossai a ióthafó hallgatóság
o kép jobb szélén állva magyarázó XVi. Lajost figyeli,
a kép bal szé lén , magas pódiumon a .Konvent birósága
- mintegy erkölcsi
fölényét
kifejezve - a védekező
volt uralkodó
fölé emelkedik.
A második kép a kivégzés
hangulatát
árasztja.
XVI .. Lajos a
durván ácsolt emelvényen,
előtérben
egy, oz egyszerU
emberek érzelmeit
kifejezé
alak félreérthetetlenül
csufondárosan mutat a hdlálra készülő volt urolkodóra .
A következő
kocka a forrada lom tetőpontját
jelentő 1793.
junius 2 -i fe lke lést ábrázol ja, orne iynek eredményeként
létrejött
a jakobinusok
forradalmi
diktaturája.
A forradalom jobbrafordu I ását, a rea kc i ó fe 1ü I kerekedését
i II uszt rálja viszont a forradalmárok
központjának,
a jakobinusok Klubjának
bezárása
1794. novemberében
a thermidori
reakció
időszakában
(132.).
XI.

A napóleoni

háboruk

és a Szent

Szövetség

A napóleoni
kornak talán legjellemzőbb,
a napóleoni
felfogás és törekvések
lényegét
legjobban
sür itó képe J. Luis
Dov id korabeli
festménye,
(133.).
Napóleon
VII. Pius
pápa á Ita I koronáztatja
magát császárrá
1804. december
2-án,
hogy Európa hatalmasságaival,
az orosz cárral és
az osztrák császárral
eqyenló' partner
legyen.
A pápa jelenlétét
azonban
csak konvencionális
formaságnak
tekinti, kiveszi kezéből a koronát,
először a saját,
majd a
felesége
fejére helyezi,
mintegy a világi hatalom,
s
saját egyéni akaratának
jelképeként
. A kép gazdag pompája mély ellentétben
áll a korábbi képeinken
, ábrázolt
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forradalom
nemes egyszerüségével,
jól érzékelteti
a franciaországi
változásokat.
A kép jobb szélén VII
Pius pápa
fáradt és beletörődő,
ülő alakja
főpapjaitól
körülvéve,
középpontban
a császár öntudatot,
s mesterkélt
fenséget
kifejező figurája.
Aktivitása
éles ellentétet
alkot a pápa
passzivitásáva
1. Itt már nem a nép és az egyszerü katonák
a ceremónia
szereplői,
hanem a főrangu hölgyek és urak,
s a császár csa ládja és főtiszt je i .
o

A következő

két kép csatajelenetet

ábrázol.
Az első 034.)
Ncpöleon
egyik nagy győzelmét , a jénai csatát érzékelteti, amelyben
a császár urrá lett a poroszok felett,
a
második a< waterlooi
ütközetet,
ame Iyben az egyesült
európai nemzetek
a döntő csapást mérték Napóleonra,
szétzuzvc
az európai francia
hegemónía
álmát (135.).
Napóleon
e megsemmisitő
veresége
után a szövetségesek
magába
Párizsba.
is bevonultak.
Ezt örökiti meg harmadik képünk (136.).
A három kép tartalma
és müvészi
megoldása
érzékelteti
a három történelmi
esemény közötti tartalmi
és hangulati
különbséget.
Az elsőn a győztes
Napóleon
rnagabiztosan
szemlé li katonáit.
A második óriási tömegek öldöklő küzde lrne , érződik,
hogy va lami
nagyon nagy tétért folyik a harc, amely az egész kontinens sorsát dönti el. A harmadik
már a győző parádéja, bevonulása
a legyőzött
fővárosba a kiváncsiskodó
lakosság érdeklődése
és félelme közepette.
Következő
képünk az Európát ujjárendező
nyolc állam meqb izotto i+
nak részvételével
tartott
Bécsi Kongresszus
egyik ülését
mutatja be J. B. Isabey korabeli
müve alapján
(137')0

A 138-os

képünk

technikatörténeti

jellegü,

az

első

vasut

megnyitását
ábrázolja
Angliában,
amelyet
G. Stephenson
épített.
Utvonalát
l~O-ban
nyitották
meg és 35 angol
mérföld hosszu volt. Erdekessége,
hogya
pályán 63 hid
volt és a vonat egy hosszu alaguton
ment keresztül.
Épi. tése egymillió
font ster/inget
emésztett
fel. A felső képenlátható
mozdony a LiverpoO'I-Manchester
közötti utat
67 perc alatt,
az a Is6 1 óra 50 perc El latt fette meg.
A fárgyalt
időszakot
záró képünk Viktória
angol királynő megkoronázását
ábrázolja
a londoni Westminster
székesegyházban
(139.).
A képet érdemes össze hason Iiton i
a Ncpöleon koronázását
ábrázoló
hasonló témáju festménnyel.
Annak zaklatott
mozgalmasságával
szemben ezt
harmonikus
nyugalom
jellemzi,
mintegy a hosszu Viktoria-kor
biztonságát
és megalapozottságát
érzékeltetve.
A jelenlevők
itt is a világi és egyházi
kiváltságosok,
méqis valami disztingváltabb,
mondhatni
családiasabb
derüt és nyugalmat
áraszt magából
- szemben a másik koronázás feszült teatriális
külsőségévei.
XII.

1848.

Európában

Az 1848-os forradalmak
Európájáról
csupán négy jellemző képet köz lünk . Az első a párizsi eseményeket
mutatja be, a Tui ler iék 1848. február 24-i ostromát 040J.
A második a győzelmes
felkelést
Mi lönöbcn . 1848. márciusában
(141.),
a harmadik a győztes forradalmat,
1848.
márc ius 13 -án
Bécsben (142.).
A negyedik
kép a forradalom
vereségét
ábrázolja,
dischgrötz
csapatainak
bevonulását
Bécsbe (143.).

Win-
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XIII-. A kapitalizmus

termeiése,

technikája

és társadalma

Ebben a fejezetben
jellemző
!<épeket vi Ilantunk fel a kapital izmus termeléséről,
techn ikájáról
és társadalmáról.
Az
első kép az aratást mutatja
be egy korabeli
szlovákiai
vizfestmény alapján
(144.).
A termelőeszközökön
kivül érdemes felhivni
a figyelmet
az arató paraszt és parasztlány
ruházatára
. A következő
kép a postakocsi
közlekedését
ábrázolja
a fejlett
nyugaton,
egy németalföldi
postaállomásról készült rajz reprodukciójaként
(145.).
Ez a kép
rendkivüli
történelmi
hangulatkeltő
erején tul a közlekedés technikáját
vi lIantja fel a mult század közepén,
amikor a vonat még csak ritkaságszámba
rnent , az álta lánosan elt;erjedt
távolsági
közlekedési
eszköz a postakocsi
volt. Érdemes megfigyelni
a kocsin ülők ruházatát,
az un.
utazóköpenyekbe
burkolt embereket,
s az is érthetővé
válik, hogya
kor sajátos viseletét
nem csak az emberi életérzés romantikussá
válása,
hanem a technika
szinvonala
jelen esetben a közlekedés
igényei is alakitották
(146.):
A gőzmeghajtásnak
a termelésbe
való bevonulását
érzéke Itefi a bányát
és bányászt
ábrázoló
korabeli
festményünk (147.).
A bányafelvonót
már gőz hajtja,
a csil[esor+ gőzmozdony
vontatja . Érdekes megfigyelni
a bá,nyász
elótérben
álló alakját.
Ruházata alapján
egyaránt
lehetne valamelyik
nyugati
ország korabeli
paraszt jának,
vagy munkásának
tek inten i .
képünk a textilipart
forradalmasitó
legnevesebb
fonógéptipust,
Hargreaves
"Jenny"
fonógépének
rajzát mutatja,
amely 1770-ben
kapott szabadalmat
(148.).
Következó

,
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Ez a fonógép

még kézimeghajtásu,
ele egyszerüsége,
s épp
mert nem kellett
hozzá mechanikai
hajtómü,
mind általánosabb alkalmazást
nyert az akkori texti Iiparban . Angliában már 1788-ban
20.000
Hargreaves-féle
gép müködött.
Hargreaves
gépe rendkivül
nagy jelentőségü
volt a tőkés
termelés
technikai
fejlődése
számára.
Marx a Tőké-ben
ezt a fonógépet
a munkagép
klasszikus
tipusának
nevezte,
s épp a "Jenny"
példáján
bizonyitotta
be, hogya
munkagépek alkalmazása
megszabaditotta
a termelési
folyama. tot az emberi szervek kor I átozottságáva
I kapcsolatos
szük
keretektől.
A mezőgazdasági
termelés
legjelentősebb
ujitása a gőzeke
volt, amelynek
egyik tipusát ábrázolja
következő
képünk
(149.).
A század közepén
feltalált
gőzekék
szántási
mélysége már elérte a 48 centimétert , a gőze kéve I müvelt te=
rületeken
a buza átlagos terméshozama
24%-kal
növeke.
dett. A gőzeke naponta 2-10 hektárt tudott felszántani
- ez már a mezőgazdaság
hallatlan
fellendülését
segitette elő.
A megnövekedett
ipari és mezőgazdasági
termelés
szüksép szerUen maga után vonta az áruszállitás
és általában
az
egész közlekedés
forradalmasitásának
igényét.
George
Stephenson
1814-ben
megszerkesztette
első gőzmozdonyát.
1825-ben
már többfajta
gőzmozdony
volt, s Angliában
megrendezték
a gőzmozdonyok
versenyét,
amelyet Stephenson "Rocket"-je
nyert meg, ez 17 tonna sulyt volt képes
óránként
21 kilométeres
sebességgel
vontatni.
A mozdony
egy személykocsival
és 36 utassal elérte a 38 kilométeres sebességet.
A "Rocket " (150.) korának
legtökéletesebb
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-mozdonyo , mintegy
kezdet i fejlődésének.

végső

eredménye

volt a gőzmozdony

A gőzzel való meghajtás nemcsak a szárazföldi,
hanem a
tengeri közlekedést is forradalmasitotta . Az eddig a széljárásnak teljesen kiszolgáltatott
vitorlás" haj6kat mindinkább
felváltotta a gőzhajó, amelynek egy 19. századi kései tipusát mutatja be a következő képünk (151.). Ezek a hajók
biztositották a gyors és rendszeres közlekedést,
s csökkentették a sz6Uit6si költségeket . A technikai forradalom e
téren 1807 -ben kezdődött,
amikor is Fu Iton megépitette
az első gőzhajót . Mégis csak a század hetvenes éveire
szoritották a gőzhajók második helyre a vitorlás közlekedést.
A technikai fejlődést demonstráló utolsó képünk egy angliai (Woolwicl't-i)legyvergyár
"" géptermét mutatja be
1862-ben (152.). Jól látható a kor technikai fejlettségére
jellemző felső szijmeghajtás,
a furó, a csiszoló és az
esztergagépek.
A 19. század polgári fejlődését,
gazdasági és politikai
stabil itását szinte szimbolizálta
Viktória angol királynő
1837 -től 1901-ig tartó 64 éves ura Ikodása. Az angol hato lorn, gazdagság'" és világhegemónia
jellemző ünnepségévé nőtt az 1851-es London i Vi lágkiállitás,
amelynek
megnyitásáról a királynő élete legszebb napjaként emlékezett meg. London közepén, a Hyde Parkban megrendezett kiállitás központját a képünken
látható 560 méter
hosszu és 42 méter magas üvegpa Iota alkotta, ame ly a
brit kapitalizmus hatalmát volt hivatva dicsérni (153.).

Ezzel az óriási gazdagsággal és pompával szöges ellentétben állott a londoni szegénység hallatlan nyomora, amelyet Viktória királynő és környezete a palota ablakából
nem látott, vagy nem akart meg látn i (155.). Következő
képünk az első szervezerf forradalmi politikai tömegmozgalommc l, a chartizmussal
kapcsolatos. Az angol chartistók
egyik ülősztrájkját
mutatja be a korabeli metszet (156.)
XIV. A munkásmozgalom

kezdetei.

Marx-Engels

A munkásmozgalom kezdetének képei általában ismertek
és könnyen hozzáférhetők.
Ezért ez alkalommal csupán
három' momentumot mutatunk be. Első képünk a munkásmozgalom első jelentősebb fegyveres tömegharcát
az
1831-es lyoni felkelést kelti életre (157.). Második képünk a párizsi munkások 1848 juniusi felkelését (158.),.
a harmadik az 1" Internacionálé
bázeli kongresszusának
résztvevőit mutatja be (159.). ,
I

XV. A Párizsi Kommün
Az 1870. szeptember 1-i sedan i vereség után i napon a
porosz csapatok megindultak Párizs felé. Mire elérték
Párizs ku I városát , a városban már kikiáltották
a köztársaságot. A francia nép gyülölettel fogadta a dölyfös
porosz győzteseket.
Ezt szemleletesen mutatja be 160.
képünk, egy korabeli metszet reprodukciója,
amely a
poroszok Párizs Saint-Denis külvörosőbo
való bevonulását ábrázolja.
A borus, esős időt mutató kép, a lakosság nem is néma gyülölete mind hiven érzékelteti,
hogy mit jelentett a franciák számára ez a vereség.
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A következő kép hangulata az eló'bbivel el ientétes. A párizsi nép 1871. március 28-án kikiáltja a KommUnt (161.).
A képen öntudatos fegyelemmel,
zászlódiszben vonuló katonák láthatók. A Kommün harcait ábrázolja a 162-es kép.
Rendkivül i mozgalmassága híven tükrözi a Kommün küzdelmét . Fejezetünk zéróképé
a .Kommünárok kivégzése a PereLachaise-i temető falánál,
1871. május 28-án.
XVI.

Gyarmatositás

és az ellene

folyó harc

A gyarmatositás történetéről
viszonylag kevés anyag van
tankönyve inkben és az kevéssé ismert a köztudatban is.
Mi is csak néhány jellemző képet tudunk felvi lIantan i .
Első képünk az angol megszállók kegyetlenkedését
mutatja be Alexandriában,
1882-ben, amikor a nemzetközi
megegyezés ellenére erőszakosan elf9glalták Egyiptomot
(164.). Második képünk Szudán angol meghóditásának
egyik epizódját kelti életre (165.). Anglia 1896-ban
25.000 főnyi hadsereggel inditott hadjáratot Szu dán ellen, s rendkivüi v-éres harcokban törte meg a nép Abdullah kalifa által vezetett ellenállását.
A harmadik kép a
francia höditók
kegyetlenségét
dokumentálja.
1884-85ben meghóditották Madagaszkárt,
s véres megtorlást alkalmaztak az ellenálló népi harcosokkal szemben.
A 19. században befejeződött
India gyarmatositása,
amely többek között az indiai paraszti és kézrnüves réteg
végső tönkremenetelét
is maga után vonta. Az 1870-es
években India több államában egymást követték a parasztfelkelések és a nemzeti felszabaditó mozgalmak. Ezeknek
a harcoknak egyik epizódját mutatja be következő képünk
(167.) .
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A 20. század első háboru ja az angol-búr háboru volt. Az
angol burzsoáz ic rá akarta tenn i a kezét a két függet Ien
dél-afrikai
állam arany- és gyémántbányáinak
kincseire.
Az 1899-ben kezdődött háboruban először a búrok győztek, de végül' a roppont angol haderő
leigázta Dél-Afrikát. A búr partizánosztagok
még sokáig küzdöttek az
angol megszállók ellen (168.).
A Föld másik részére visz el bennünket következó képünk.
A19.
században az óriási Kina a rncndzsu dinasztia uralma elott a gazdasági,
társadalmi és politikai elmaradottság birodalma lett, szinte szabad prédája az imperialista hatalmaknak.
A társadalmi haladás és a nemzeti
függetlenség kérdése összefonódott a haladó kinai rnoz+
galmakban. Az első sikeres polgári demokratikus felkelés
után a hatalomra került burzsoázia leszámolt a felkelés
bal szárnyával
Jüan Si -Kaj elnök nagyszámu büntető
expediciót küldort szét a tartományokba, amelyek feloszlatták és lefegyverezték
a forradalmi csapatokat,
tömegével irtották a munkásfelkelőket . Egy munkásfelkelő elfogását örökiti meg a következő felvétel ünk (169.).
f

Az elnyomott gyarmati népek sorsát szimbolizálja
vetkező kép, amely a ruandai éhinségről készült
században (170.).
XVII. Anémet

a köa 20.

és olasz egység

A következő három kép anémet
és az olasz egység
szemléltetésére
szolgál. Az első a versailles-i
császárproklamációt mutatja be, amikor a franciákat legyőző
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poroszok össznémet császárrá avatják Vilmos porosz királyt
1871-ben (171.). A második kép az olasz szabadságnak
szinte szimbólumává vált alakját Giuseppe Garibaldit ábrázolja (172.). A harmadik kép Olaszország egységesitésének egyik aktusát, Viktor Ernénuel király bevonulását
mutatja be Firenzébe (173.).
XVIII.

Polgárháboru

az Egyesült Államokban

Az észak-amerikai
polgárháborut 3 képpel érzékel+etjük
.
Az első egy déli ültetvényen mutatja be a rabszolgák kegyetlen sorsát egy korabeli rajz alapján (174.). A második Ábrahám Lincoln arcképe 1860-ból (175.). A harmadik az északiak gyalogságának egy osztaga (176.). Ezen
a képen jól megfigyelhető a korabeli "modern " katonai
felszerelés:' a hosszu, már Mauser jellegü puskák a fel- .
tüzött háromélü szuronyokkal,
a leegyszerüsitett,
s csak
a célszerüséget
figyelembe vevő ruházat, derék- és töltényövek. A. régi harci felszerelésből
még megmaradt a
dob. A katonák fehérek, de a dobos néger.
XIX.

Harc a nemzeti

önállóságért

a Balkánon

A szomszédos népek történetének
csekély ismerete sa/atos hiányossága történelmi köztudatunknak.
Tankönyveink
sem képesek erről többet irni. Különös fontossággal bir
tehát, hogy ezt a keveset, amit lehet, szemléletesen
tanitsuk, maradandóbbá tegyük a tanulók számára. Ezt
szeretn é elősegiteni következő négy képünk. Az első az
önálló román nemzet állammá szerveződésének
legjelen tősebb aktusát, Moldva és Havasalföld egyesülésének
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kikiá!táS~: ~ut~tia be.a ~omán iskolai történelem-tankönyvek~~en kozolt KorabelI. kep alapján (177.). A képen kiveheto alakok valamennYI társadalmi osztály részvételére
utalnak-, a körtáncot lejtő parasztok a népi jelleget hangsulyozzák.
A bolgár nép a török i~a alóli felszabaditását
Oroszországnak köszönheti. Az 1877-78-os orosz-török háboruban
együtt harcoltak a bolgár hazafiak az orosz katonákkal a
:örök m;gs~álló~ ell.en. ~épünk a háborunak egy olyan
[el lemzó reszletet vi llcnt]o fel, amikor az orosz katonák
védelme alatt az elmenekült bolgár lakosság otthonaikba
hazatér (178.).
Az l870-es években az egész Balkánon megindult a küzdelem a török megszállás ellen a nemzetté vált román
bo.lgár ~s sze~b -~orvát nép szabadságáért.
A harc egyik,
sz inta allando feszke Bosznia és Hercegovina
volt. Táborozó katonák egy csoportját mutatja ez az 1876-btin
készült metszet (179.).
A török nagyhatalom Európából való kiszoritásáért
és a
balkáni népek felszabaditásáért
folyó harc az 1878. március 3-i San Stefanó-i békével zárult,amely
megteremtette
nagy BuIgár iát ", de egyben a román szerb államok a lapjait is lerakta. A béke a láirásának aktusát rögziti következő képünk (180.).
II
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XX. Az imperializmus

technikai

alapjai

Az imperializmus technikáját
dokumentáló képsorunk egy
magyar gyártmányu 20. század elejei cséplőgéppel kezdődik (181.). A traktor és a cséplőgép forradalmasitotta
a
mezőgazdaságot,
az eló'bbia
termelés mennyiségi növeke>
dését, az utóbbi a szemveszteség csökkenését,
mindkettő
a mezőgazdasági munka fizikai erőkifejtéséneknagyarányu
megkisebbedését,
a müveleteknek a termésbetakaritás
és
feldolgozás szempontjából oly fontos felgyorsulását szolgálta. Ezen a cséplőgépen már megfigyelhetők a 20. századi
cséplőgépek valamennyi jellemző sajátosságai.
A 20. század ujabb technikai forradalmának alapja az elektromosság óriási arányu alkalmazása.
A mult század
hatvanas éveitől 1917 -ig terjedő időszakban a technikai
fejlődést a' villamosság térhóditása jellemezte. 'Egymás
után sznlettek a villamos erőmüvek, amelyek a villamos
világitást,
ci gépek villamos meghajtás~t biztositották.
Az első erőmü Edison tervezésében
1882 -ben New Yorkban jött létre. Ezt ábrázolja képünk (182.).
A nagy arányokban meqindult
vasutépités,
a tengeri közlekedésben a fából készült hajókról való áttérés az acéltestü gőzhaj ökro , a gépgyártás fejlődése egyre nagyobb
mennyiségü és jobb fémet követelt.
Ezért kellett továbbfejleszteni a vasgyártást, amely igya modern technika
továbbfejlődésének
nélkülözhetetlen
alapjává vált. A
modern vasöntés technikáját
érzékelteti
következő képünk;
amely egy angliai gyár martinüzemét mutatja be 1894ben ( (183 . ) .
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A vasolvasztás korszerü módja létrehozta anagyolvasztókat
•
Egy ilyent, az oroszországi .Jurov -qyőr nagyolvasztóját
áb-rözol]c egy korabeli felvételünk
(186.).
Avasuti
személyszállitás
fej lődését ábrázolja a 184-es képünk. Érdemes ezt a képet összehasonlitani
a közlekedés
korabeli állapotát bemutató korábbi képeinkkel,
a postakocsit ábrázoló 145., a bányamozdonyt ábrázoló 147.,
az első angliai vasut megnyitását mutató 138. számu és a
Stephenson "Rocket"-jét
bemutató '150. számu képpel,
Mostani képünk 1840-től 1900-ig hasonlitja össze a gőzmozdonyokat és a személykocsikat .
A tengeri közlekedés fejlődését a 20. század elejéről
érzékelteti
a 185-ös kép. 1900-ra korábban példátlan,
20.000 tonna vizkiszoritásu
gőzhajók jelentek meg, ameIyeknek sebessége elérte az óránkénti 20 tengeri csomót
(40 kilométer).
Érdemes ezt a képet összehasonlitani
a
gőzhajózás kezdeti állapotát tükröző 151-es képünkkel !
A termelés különbözó ágazatainak
fej lődése feltételezte
és maga után vonta a szerszámgépgyártás
nagyarányu fejlődését. Mindennek alapja a modern esztergapadok
megkon,st~uG!á!;a- volt. Képünk a mai esztergapadok
alapját
képező
egy 19. századi esztergapadot
mutat be (187.).
I

XXI. Az imperializmus

társadalma

és kulturája

Az imperializmus korának kulturáját és társadalmát bemutató rövid képsorunkat Picassó képével, "Az abszintivó"
bemutatásáva I nyit juk (188.). A már Ficcssói egyén i
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stilusra oly jellemző hangvételü képből kicsendül a kor
emberének mcqőrnmorcdottsögc , s menekülés a valóságot
feledtető,
kábulatot hozó élvezetek valamelyikéhez.
A 20. század legsajátosabb mUvészi kifejező mUfaja a
film. Ez a látványos, mozgalmas tömegkommunikációs
mUfaj rendkivül alkalmas tömeges politikai befolyásolásra is. Minden idők legnagyobb filmmüvészének legjelentősebb politikai szatirájából
villant fel egy képet a következő kockönk , Chaplin Diktátor c. Filrnjébdl: Mussolini és Hitler alakját (189.).
Következő négy képünk a kor négy jellegzetes,
a kort
és a világ egy-egy részét jellemző objektumot mutat be.
Az első a párizsi Eiffel-törnyot
(190.), a második a
Népszövetség palotáját Genfben (191.), a harmadik a
Szuezi-csatornát
(192.), a negyedik New York sajátos
16tképét (193.). A csodás szépségek és technikai brcvurok kontrasztjaként
hat a 20. századi barbárságot jelképező, a középkor i butaságot és kegyet Ienséget idéző e
fejezet utolsó felvétele,
a Ku -K lux-K lan egy gyülése az
Egyesült Államokban (194.).
XXII. A munkásmozga lom. II. Internacionálé
A kor munkásmozgalmi képeinek válogatásakor az volt a
célunk, hogy bemutassuk azokat, akikről a tanu lök hallanak, de képükkel rendszerint nem ta ldlkeznek sem a
tankönyvekben sem a tömegkommunikációban.
Az első
kép egy tabló, a II. Internacionálé
szervezőit ábrázolja, a tablón Engels ismert képén kivül Wilhelm liebknecht,
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G. B. Plechcnov, Clara Zetkin, Augusi' Bebel, Frankel Leó,
Pau! Lafargue és Jules Guesde portréja látható (195.). A
második képen a II. Internacionálé
zUrichi kongresszusának résztvevői t, ill etől eg egy csoportot láthatna k. A képen jól kivehető Engels, Zetkin, és Bebel alakja. Az
egész kép rendkivül oékés, kiegyensulyozott,
a nyugodt
lelkiismeretü emberek kedves derüjét sugározza (196.).
Következő képünk a zimmerwaldi konferencia résztvevői. nek egy csoportját mutatja (197.). E fejezetünk utolsó
képe egy németországi nagy munkástüntetés
(198.).
XXIII. Az 1905-ös polgári

demokratikus

forradalom

Nyitókockánk rendkivül jellemző zsánerkép,
állást kereső
orosz munkások és parasztok egy gyárkapuban (199.). A
századfordulótói
az első világháboruig bármikor és bárhol lehet Oroszországban.
Ruházatuk félig még a muzsik,
félig már ElZ ipari munkás ruhája, sokuk hátán batyu, ahogy feljöttek faluról, egyenest a gyárkapuhoz mentek ,
s hurcolják hátukon felszere lésüker , mig csak valami
munkát nem kapnak, mert nincs a városban lakásuk.
Ebben a nyomasztó szegénységben és létbizonytalanságbon csak egy szikra kellett, amely lángra lobbantja a
forradalom tüzét. Ez a szikra a cárizmus korhadtságát,
tehetetlenségét,
o vezető katonai és bürokroto földesuri
klikk korruptságát és lelkiismeretlenségét
leleplező
1904-es japán-orosz háboru elvesztése volt. Következő
képünk a japán csapatok ünnepélyes bevonulását mutatja Port Arthurba (200.). 1905. január 9-én vasárnap

67

szenvedése it (207.). A tengeri háboru szörnyüségeit
eleven iti meg anémet
torpedónaszádok
és az angol csatahajók 1916. május 31-i harcát bemutató kép W.Stöwel
rajza alapján (208.).
ronök

140.000 pétervöri
munkás ikonokkal, templomi zászlókkal
és a cár arcképévei a Téli Palotához vonul, hogy átadja
a cárnak a nép igen szerény igényeit tartalmazó peticiót.
E menet elejét ábrázolja ct következő eredeti felvételünk
(201.). A cár sor+üzzel felel. Megindul az általános felkelés. Következő képünk ahirhedt
sortüzet ábrázolja,
amelynek ezer halott és ötezer sebesült áldozata lett és
amely a polgári demokratikus forradalom kitörését eredményezte (202.). A forrada lom b~kását s.a fel~el.ő~:.~á!-_
talában az orosz forradalmárok rnindenkor i sorsat lekepezi a messzi szibériai számüzetésbe menőket ábrázoló képünk (203.).
XXIV. Az első vi lágháboru
Első képünk II. Vi lrnos nétnet császár és Ferenc JÓzse.f
találkozásának
egyik momentumát örökiti meg az 1. VIlágháboru előtt (204.). A másik kép a még a frontra
induló francia katonák egy csoportját mutatja. A katonák itt még derüsek, vidámak (205.).
A következő négy képen megelevenednek
az 1. vi lágháboru borzalmai.
Első képünk a németek 1915. áprilisi Ypern környéki harcokban minden nemzetközi egyezséget felrugó gáztámadását mutatja, amikor is több mint
tizenötezer angol és francia katonát mérgeztek meg
klórgázzal,
akik közül mintegy ötezer meghalt (206.).
A franciaországi
első vonal egy·-kis darabját mutatja következő képünk Verdtfnnél. Lehetne ez a felvétel azonban
a front bármelyik szakasza. Jellemzően érzékelteti
a ka-

1915 szeptemberében
a Somme me Ilett i ütközetben vetették be az angolok az első világháboru legujabb technikai eszközét, a harckocsit. Tömeges alkalmazásukra
1917ben került sor, amikor is az angolok 378 harckocsit vetettek be. Ekkor készült felvételünk,
amely az Arras
környéki harcokban mutotjc be egy angol tank támadását (209.). Jej lernzó, hogy páncéloselháritó
fegyverek
hiányában akkor még puskákkal lőttek a tankokra, igy
nem csodálandó,
hogy az 1917 -es tanktámadáskor az antant csapatai áttörték a németek vona lelt és vereséget
mértek rájuk. Az 1918. augusztus 8-i nagy tankcsatában
pedig, amelyben már 580 angol és 90 francia harckocsi
vett részt, döntő vereséget mértek a nérnerekre . Ezt a napot Ludendorff nérner tábornok lia nérner hadsereg fekete
ncpjőnok" nevezte el.
Fejezetünk zéróképe az 1. vi lágháboru záróakkordját,
a
Versailles-i béketárgyalások egyik plenáris ülését mutatja
be (210.).
XXV. A februári, a Nagy Októberi Szoc ialisto Forradalom
és a polgárháboru Oroszországban
Hat képpel dokumentáljuk a két forradalmat és az intervenciót. Az első a felkelők egy csoportjának harcát mutatja be 1917 februárjában Péterváron (211.). A másodikon katonák küldöttséqe
üdvözli a porcsztküldörtek
összoroszországi kongresszusát 1917 májusában (212.).
A harmadik egy festmény a Kreml 1917. októberiostro69
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máról (213.). A negyedik az intervenciós csapatszáilitó
hajókat mutatja Vlagyivosztokban
(214.), az ötödiken pedig
az angol csapatokat látjuk Archangelskben
(215.). A fiatal
szovjet állam ésa Vörös Hadsereg azonban urrá tudott lenni az ellenforradalom
és az intervenció fölött. Fejezetzáró
képünk a győztesek egy osztagát mutatja be (216.). Érdemes ezen a képen megfigyelni a Vörös Hadsereg akkori felszerelését és a kctonák ruházatát.
Az osztag korösszetétele
rendkivül vegyes, öreg szakállas muzsikot, szinte gyermeknek látszó értelmiségi fiatalságot,
férfiakat és nó'ket egyaránt találunk a harcosok között. Fegyvere már mindenkinek
van, egyenruhája csak egy résznek, az is különbözó , Az
egész képből sugárzik az önkéntes fegyelem és az ügy igazságában bizó emberek öntudata.
XXVI. Forrada Imak Európában
Az 1918-19. évi európai forradalmakat három képpel illusztráljuk. Az első az 1918. novemberi berl ini forra da :...
lomker készült (217.~.A képen felfegyverkezett
munkások
és értelmiségiek
láthatók, a tábla felirata "Testvér ! Ne
lőjj! ". A kö~etkező fényképfelvétel
a legjelentősebb
győztes, de rövid é letü német forra da Imat kelti életre. Német
vörösgárdisták őrzik 1919 tavaszán a Bajor Tan6csköztársaság kormányának székházát (218.). 1919. juniusában az
osztrák munkások a rendőrti la lom ellenére óriási tüntetést
rendeztek a Magyar Tanácsköztársaság
me Ilett. A rendőrség a tüntetőkre lőtt, 15 munkás meghalt. Ezt a napot
örökiti meg a fejezet utolsó képe (219.). Ez a kép meggyőző dokumentuma a proletár internacionalizmusnak.

XXVII. A szocializmus

épitése

a Szovjetunióban

A szocializmus épitésének igen sokoldalu folyamatát csak
néhány képen van módunk ez alkalommal érzékeltetni.
Az
első kép irni -olvasni tanuló türkmén nőket mutat be (22,0.).Ezzel egyrészt a kulturális elmcrodottsöq gyors felszámolását,
másrészt a nemzetiségek felemelkedését. és egyenjoguságát
mutatjuk be. A második kép a technika fejlődését kivánja érzékeltetni
a cári elmaradottságból a szocic lizmusba
átlépő Szovjetunióban
az 1920-05 évek elején, amikor az
első hazai gyártmányu traktor elkészült (221.). Jellemző
az ujat jelentő traktor - s a régi világból átlépő muzsik
találkozása ezen a felvételen.
A harmadik kép már a
szecic l izmus további fej lődését dokumentálja
két nagy létesitmény, az első nagyolvasztó épitésének és Magnitogorszk erőmüvének egy-egy részletével.
(222-223.).
Fe[ezetünk utolsó képe egy plakát,
amely patetikus lendületében ábrázolja a Szovjetunió népeinek összefogását és
felemelkedését
(224.).
I

XXVIII. A fasizmus.

Harc a világ ujrafelosztásáért

Az első képünk egy korabeli plakát
amely Hit ler és a
nagytőke kapcsolatát érzékelteti
(225.). A szöveg: "Mill iók állnak mögöttem.
A korlátlan hatalom kiépitéséhez
és politikai ellenfeleinekterrorisztikus
megsemmisitéséhez
ürügy kellett.
Erre szolgált a Birodalmi Gyülés, a Reichstag épületéne
felgyujtása 1933-ban. A lángokban álló .
Reichs.tagot mutatja következő fényképfelvételünk
(226.).
A német faj felsőbbrendüségét
és azllalsóbbrendüllszlávok,
cigányok, zsidók, s más népek szolgasorba taszitásét
1

ti
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vagy kiirtását
elvi leg meg kellett
indokolni
• Áltudomönyos
tanok szolgáltatték
ehhez az elméletet.
Egyik i !yen hamis
elmélet volt, hogya
koponya alkati tényezői
kimutatják
a
tiszta germán fajt, s ezzel az alkalmasságot
a vezetésre.
Képünkön egy i Iyen kopcnycméretvizsqőlotot
láthatur:k az
. 1930-as évek náci Németországában
(227.).
A következő
228-as diapozitiv
a fajelmélet
gyakorlati
alkalmazésának
eredményét:
a gázzal megöltek
hul/éit az egyik dachaui
gázkamrában
rnutctjce
néhány
tucat
legyi Ikolt embert sok
millió sorstársa közül .
Következő
két képünk a fasiszták
első hadmüveleteivel
kapcsolatos.
Az egyik kép az olaszok által megtámadott
Abessziniában
készült.
Egy abesszin
"elitcsapatot"
mutat
be (229.).
A másikon Frenec tábornok
tisztjei
körében,
az 1936. juliusi események
után (230.).

A következó
kép a tüntetők
és a rendőrök közötr l ÖSsze _ .
ütközést mutorjc a nagy. gazdasági. világválság
kezdeti szakaszában Beriinben (235.). Ugyanennek
az időszaknak
egyik
nagy politikai
demonstrációját
örökiti meg a következő
kép, a vi lágháborus
amerikai
veteránok
tüntetésé+
a
Washingtoni;.
Kongresszus
épülete
előtt 1932 -ben. A képen látható táblákon
jól kivehető,
hogya
tüntetésen
az
USA különbözó'
köztársaságainak
veteránjai
vettek részt
(236.).
A történelemnek
az iskolában
is részletesen
tanitott
eseményét. mutatla következő
kockánk:
Dimitrov a vádlottból
vádlóvá válik a lipcsei biróság előtt (237.).
Fejezetzáró
képünk párizsi dolgozók
egyik népfronttüntefését
ábrázolja 1937-ben,
a fasiszta
provokációk
el len (238.).

XXX. A II. vi lágháboru
XXIX.

Munkásmozgalom

a két világháboru

között

Jelen fejezetünk
a két világháboru
közötti munkásmozgalom képeit vi lIantja fel Európában,
Amerikában,
és Ázsiában. Az első kép aKOMINTERN
1919-ben
induló folyóiratának,
a Kommunista
Internacionálé
első számának cimlapja (232.).
A második képen munkanélküliek
éhségmenetének egy csoportja
Angliában,
1923-ban
(233.).
A kép
miliője rendkivül
jellemző,
a háttérben
a korabeli
munkásnegyedekre
oly jellemző
házak egyike,
a menet dobosokkal,
transzparensekkel
erősen demonstrativ,
propogondo jellegü.
Harmadik képünk egy, a forradalom
lényegét igen szemléletesen
kifejező
mongol plakát (234.).

Első képünk Chamberlain
angol,
Daladier
terelnököt , Hitlert
és Mussolinit
mutatja
tes münchen i paktum a láirása után (239.).
kép már a táborba visz el bennünket:
a
50 kilométerre
Varsótól
(240.).
A képen
a háboru pusztitása
és a német hadsereg
felszereltsége.

francia mtrusz
be a szégyerleA következő
német csapatok
jól érzékelhető
tipikus technikai

«

Franciaország
legyőzése
után óriási méretü terrorbombázásokkal akarták
megtörni az angolok
ellenállását.
Képünk
anémet
gépeket
ábrázolja
Anglia fölött (241.).
Közben
már német csizmák tapossák Párizs köveit (242.).
Az
1941-es Szovjetunió
elleni orvtáma,dás jellegzetes
fényképét
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(243.) követi o Szovjetunión kivül i partizánmozga!om nem
kevésbé jellegzetes képe (244.). Erdemes o két felvételt
összehasonlitani.
A legmodernebb fegyverekkel,
a technika minden vivmányával felszerelt német hadsereg, s a
barpár megszállók életét pokollá tevő és az őket legyőző,
felfegyverzett
nép szekereken,
régi rendszerü puskákkal,
rongyos civil ruhákban. S néhány év leforgása alatt mi
lett ebből a legyőzhetetlennek
tortott , erősen technizált
rob Ió hadseregből .
Ezt mutatják be következő kockáink. Az egyik diapozitiv
három képből áll. A szovjet hadsereg fergeteges ellentámadását I német katonákat Sztalingrádnál,
s o német hadifoglyok hosszu rnenetét ve levenit i meg (245/0 b, c.).
A másik felvétel Afrikában készült a németek visszavonulása után (246.).
.

ezeknek állit emléket
akik a győzelmet megszervezték.
A szövetséges hatalmak vezetői, Sztálin, Truman, és
Churchill o Potsdcmi Konferencia egyik szünetében (250.)
I

Ajánló

iroda Iomjegyzék

Diapozitivjeinkhez
felhasznált igen sok könyv közül néhányat szeretnénk ajánlani,
amelyeknek bőséges képanyagában sok olyan van, amit diasorozatunk nem tartalmaz,
a tanóra epldioszköpos vetitése azonban egyes témáknál
sikeresen kiegészitheti
sorozatunkat.

1

. Csak egyetlen - annál jellemzóbb képet tudunk adni a távolkeleti hadmüveletekről.
'.1941. dec. 7., a japánok váratlan rajtaütéssel megtámadják az amerikaiak Pearl
Hcrbour=i támaszpontját,
ahol az USA csendes-óceáni
f/ottájának zöme megsemmisült. Ezt a szörnyü pusztitást
érzékelteti
ez a korabeli fényképfelvétel
(2.47.).
A nácik bukásával kapcsolatosak diasorozatunk utolsó kockái. Az egyik Mussolini és a fasiszta párt néhány elfogott
vezetőjének
végső sorsát mutatja, akiket a népharag lábbal felakasztva tett közszemlére.
A lábak felett olvasható
a f~lakasztottak
neve (248.). A következő kép a moszkvai
győzelmi parádé 1945-ben .. Halomba dobálják a zsákmányolt náci harci lobogókat (249.). Az utolsó kép pedig

74

Álta lános müvek
Magyarország Történetének Képeskönyve 896-1849 .
Képzőmüvészeti Alap Kiadóvállalata,
1962.
Magyarország Történetének Képeskönyve 1849-1945.
Corvinc
Kiadó, 1969.
Gerevi ch -Genthon : A magyar történe lem képeskönyve
Magyar Kir. Egyetem i Nyomda, 1935.
Magyarország története II.
Gondolot Könyvkiadó,
1964, 1967, 1971.
A Kultura Világa. A magyar nép története.
Gondolat K.,
1965.
Unger-Szabolcs: Magyarország története. Gondolat K., 1965.
Bokor Péter: Százodunk képei. Gondolat K., 1968.
Világtörténet
6-10. kötet. Kossuth K., 1965-1966.
Nagy képes Világtörténet 6-12. kötet. Franklin-Révai
. Magyar Müvelődés Története 5. kötet. Magy. Tört. Társ. kiadása
75

A techn i ka története.
Kossuth K.
1964.
A magyarországi
müvészet
története.
Corvina,
1970.
A Kullura Vi lága. Az emberiség
története .. Közgazdasági
és Jogi K., 1963.
Sik Endre: A fekete Afrika története
1-11. Akadémiai
K.,
1964-65.
I

1849-1914
Márkus

István: Forradalom és .szcbcdsőqhcr c 1848-49.
Móra
K., 1958. Képes Történelem
sorozat.
Urbán Aladár:
E urópa a forrada lom forgósze I ében 1848-49.
Kossut h K., 1970. Népszerű Történelem sorozat.
Randé Jenő: A gépek forradalma.
Móra, 1968. Képes Történelem sorozat.
Lukács Lajos: Garibaldival
a szabadságért.
Gondolat
K.,
1968.
Irene Kaberdowa:
Garibaldi
a vörösinges hős. Kossuth K.,
1968.
Szuhay-Havas
Ervin: Kék-szürke
tragédia.
Gondolat
K. ,
1966.
Marx Károly élete képekben.
Szikro , 1953.

1917-18-19

évi

forradalmak

Dolmányos

István: A nagy forradalom
krónikája,
Kossuth K.,
1967.
Földes Péter: A Nagy Október.
Móra K., 1967. Képes Történelem sorozat.
'
B. Nyebilickij:
Igy élt Lenin. Móra K., 1970.
Gyurkó Lösz lö: Lenin, Október.
Szépirodalmi
K., 1967.
Találkozások
Leninnel.
Kossurh K., 1970.
Hetés Tibor: A mcqycrorszéqi
forradalmak
kröniköjo . Kossuth
K ., 1963.
Zalka Miklós: Mindenkihez.
Móra K., 1969. Képes Történelem sorozat.
~egedüs Géza: Akit vörös grófnak neveztek.
Móra K., 1967.
Ar o kay Lajos: Jöjjetek
ezrével.
Zrinyi K.
1969.
Máté György: Vörös jelek a hadak utján. Táncsics K., 1969.
A magyar internacionalisták
a NQgy Októberi
Szocialista
Forradalomban
és a polgárháboruban.
Kossuth K., 1968~
Almási János: Berlin 1918. Kossuth.,
1969. NépszerüTörténeIem sorozat.
I

1918-1945
1914-1918
Balázs József: Négy év vasban és vérben. Kossuth K., 1966.
Ga lántai József: Magyarország
és az első vi lágháboru .
Gondolat
K., 1964.
Jemnitz János: A szocialista
pártok és a háboru 1914-1918.
Kossuth K.,
1969.

76

Fekete

Gyula:
Fortélyos félelem igazgat.
Móra'71970. Képes
Történelem
sorozat
Karsa~ Elek: A budai vártói a gyepüig.
Táncsics Kiadó, 1965.
Karsal Elek: A budai Sándor-palotában
történt.
Táncsics K.
1963.
.
r
Sz.

Ormos Mária: Merénylet
Marsei /les-ben.
1968. Népszerü Tört éne Iem.

Kossuth

K.,

77

Lóránt: Teleki PóL Kossuth , 1969. NépszerU Történelem sorozat
P. Ovszjanyin:
Mussolini végnapjai.
Kossuth K., 1966. Népszerü Történelem
sorozat.
Harsányi János: Magyar szabadságharcosok
a fcsizrnus ellen.
Zrinyi K., 1966.
Ötvenéves
a Párt - Kossuth K ., 1968.
Baktai Ferenc: Akik mertek.
Kossuth K., 19i10.
Mihályfi Ernő: A Szovjetunió
magyar szemmel.
Kossuth K ..
hornd ike: Az orosz csoda.
Kozmosz K., 1967.

Ti lkovszky

A II.

Nagy
politikai

Szabadság,
te szül] nekem rendet.
Kossuth K., 1970.
plakátok
1945 - 1948. Kossuth K., 1970.

- Petrák:

Vi lágháboru

A második világháboru
képei.
1939-1945. Európa K., 1970.
A Nagy Honvédő Háboru Története
1941 -1945. I-VII. kötet.
Zrinyi Kiadó, 1967.
D. Major Klára: Lángoló Világ. Móra K., 1967. Képes Történelem sorozat
Roberto Batt<;lglia: A második vi lágháboru . Kossuth K., 1963.
Zsukov: Emlékek, gondolatok.
Kossuth-Zrinyi,
1970.
Ránki György: 1944. március 19. Kossuth, 1968. Népszerü
Történelmi sorozat.
Fehér Lajos: Harcunk Budapestért . Zrinyi K., 1969.
Árokay
Lajos: Emlékező tájak. Zrinyi K. / 1970.
Sztyemenko:
Ahol a győzelmet
kovöcsolték . Kossuth-Zrinyi

K.,

1969 ..
1945-

Karsai-Somlyai:
A felszabadulás
krónikája.
Kossuth K.,
Ami negyedszázadunk
. Kossurh K ., 1970.
A ~zocializmus
utján. Akadémiai
K., 1970.

78

1970.

79

