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.
A BESZELŐ KEPEK,. a Népművelési Minisztérium uj vetítettképes .előadásszövegeí
és filmdiapozitívsorozatai,anépműve. lési előadók rnunkájának megkőnnyítését, érdekesebbé, színesebbé,
.szernléletesebbé tételét kívánják szolgální.
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. A BESZELŐ KEPEK/előadáss~övegeit
és filmdiasorozatait
vidéken az illetékearnegyei
tanács .népművelési alosztálya, Budapest területén a NM Könyv- és Diapozitív-raktára
(Budapest; VI.,
,Rippl Rónai-u. 26.) díjtalanul kőlcsönzi. Az odaszállítás költségei
a kölcsönző hivatalt, a visszaszállítás költségei a kölcsönvevőt
terhelik. Közérdek, hogyaszövegkönyveket
és a filmdiasorozatokat felhasználásuk
után azonnal visszaküldjuk
a kölcsőnző
hiva tal címére. A kőlcsőnzött előadásszővegekért
és diasoroza tokért a kölcsönvevő hivatal anyagi felelősséggel tartozik. A szőveget változtatui (áthúzni, stb.) nem szabad, I<űlönösen kíméljűk a
~filmjiasorozatokat
a karcolástol.
.
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'A vetítettképes előadásokkalkapcsolatos
tapasztalatok, indítványok és észrevételek közlését a Népművelési Minisztérium
VI. Iőosztálya (Budapest, V., Kálmán-u .. 7, V. em.) bárkitől köszönettel veszi.
Az 1949-50.' oktatási évadban megjelent vetítettképes előadásszövegek -és 'fi1méliasoroz~tok címjegyzéke a füzet borító-'
lapjának hátsó oldalán található.
Ennek az előadásnak a szövegét és képanyagát
velésí Minisztérium Oktatási osztálya állította össze.
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Lenin a Szovjetek II. Osszoroszországi
kongresszusán.
Analfabéta tanfolyam.
trni és olvasni tanulnak az öregek.
Munkások esti iskolája.
Nanáj nők tanulás közben.
Iskola Amerikában.
Izmailovoi iskola.
Volgameriti kelhoz iskolájának úttörői.
üzbég iskolások.
Leányközépiskolá Szamarkandban.
Leányközépiskola
egy szovjet kolhozban.
Távtanuló kolhozista leányok.
Traktorvezetőképző
iskola.
Kombájnkezelők iskolája.
Tejkezelőtanfolyam.
Mezőgazdasági
intézet a "Gigant" szovhozban.
Kelhozvezető káderek tanfolyama.
A rnolotovi mezőgazdasági főiskola előadóterme.
Az új vetőmagot vizsgálják a kolhoz laboratóriumában.
Micsurin-kert az északi vidéken.
Kisérleti állomás akolhozban.
A "Sztálin" kolhoz laboratóriuma.
Szmolszkája, a "Vörös Harcos" kolhoz agronórnusa, a kolhozparasztok között.
24. Agronórnusnő az ágasbúza táblában.

25. Fiatalok

a kolhoz laboratóriumában.

26. Cicin akadémikus

kolhozparasztokat

27. Prozorov
kolhozelnök
tanácskozik.

oktat.

a "Timirjazev"-Akadémia

vezetőivel
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28. EdelsteinSztálin~dljas
tanár a "Vörös-október" -kolhoz' elnökével. _
29. Az "Öntudat útja" nevű kolhoz új kultúrháza.
30. A "V örős-október" kolhoz kultúrháza.
3i. Egy grúz kolhoz könyvtára.
32. Könyv érkezett a könyvtárból.
33, A ,;Rubljovsikir'
kolhoz-gyerrnekkönyvtára.
34. Egy Krasznodár
vidéki kolhoz olvasóterme.
35 Könyvkiállítás
az olv~~ótérémben;:'
,
36. Babajevszkij író kelhozpar asztok között:
.
37. A "Vorosilov" -ról elnevezett t'adzsik kolhoz mozgókönyvtára.
3''8: Dernidovó falu kelhozának
rádlóközpontja.
'
" 39. Az, .Jszkra" kolhoz rádiéleadója.
40. Bjelorusz énekkar. :; ,,; :','
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41, Egy tadzsik kol hoz rádióközpontja.,
.42. Ty. Zsilin gépállomásigazgató
híréket ol~as fel .a gépállom~s,
rádioleadó jában.
" .. '
,43. A kolhozisták egy gép állomás rádióűzénetét, hallgatják. , . '
'4-1, Ebédszünetben rádiót hallgatnak akolhoztagok.
'
, 4·lIa~Zenére könnyebben megy a rnunka.
'
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45" Rádiőősszekőttetés
a rnezőn.
'
~.~ ?
.46, .Egy csuvas'-kolhot'rhoZíjár'léi.k gépterme.
47. K eskenyfilrnelőadás a gyertri.ekotthonban~ .
48. Szindarabpróba
kolhoskűltúrotthonéban.
,-49. Kótríe;jt-5ilk':' ;;Ukí-~jiúr 'sityeppéiri"
c. színművének
. e~d' jelenéte.
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50. A hallgatóság

érdeklődéssel figyeli a szindárabot.

, 5.1. Bábsztnházelőadás.:
' '
',"
5Z;': Vológ4áji ~s.lpkekés~ítőnő~~' . ' .
,53 .. Uzbég Iaíaragók.
,
54. Kabard szőnyegszövő ·ieányok.'::'"
55. Egy kolhoz sz aklskolájának Yajzórája.
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56. Gyakorlati fafar;ag.ástára::
',': \~::!
5~V''D'a;lxlarúgóm:épl<qz,és~:,~~\ho;z/stadion}ában. ',.:.,' 'i /i~ (j ' .• "::
58. 'Röplabdázók.
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50. Vidám Iűrdőzők:
60. ügetőverseny
a .Komíntern'' kolhoz ügetőpályáján.
61: Enekelnek a korhoz fiataljai.,
62.' Ukrán parasztlány Csajkovszkij egy művét gyakorolja.
63. új hangszereket kapott a kelhoz. zenekara.
64. Táncoló csuvas fiatalok.'
65. Kavokjai fiatalok a. Dnyeper paf±j$l1. .
.'
66. Népi tánc Dakesztánban.
..... .
,.
67.E·gy lett falusi énekkar próbája. .
. .. ' ...."
.
68:' A.cserkaszi járás kelhozainak- egyesített énekkara.
69. Tadzsik rnűvészek vendégszereplése
Moszkvában .. '.
.70. Mordaszova kolhozparaszt-énekesnő..
.
7 l, Tamara Csebán
rnoldval
kelhozénekesnő
népdalokat
énekel.
i
.
.
72. A' Karél-Finn
szovjet köztársaság egyik kolhozának érrek.' és
tánccsoportja.
.. , .'
73. ·Möldvaitáncegyüttes.
74'. Egy bjelorussz kolhoz táncegyüttese ..
75. Egyesített kolhozénekkar.
.
76:. Kolhozista fiatalok Moszkvában.
'77. Egy Jeningrádi főiskola: előadóterme.
. ~. .
•••78. Orvosképzés .Szibérlában.
\ :79. Fiatal mérnökök
oktatása.
. z •
SÖ. Ipariskolások népi zenekara. .
81. Munkásifjak estifestészeti.iskolája.
82: Litván
képzőművészeti főiskola: szobrászok.'
.'
$3 .. Tisztképző iskola.
,
84. Kolhozmunkásnő :a Legfelsőbb Tanács tagja.
.'.85. ülés, a .Szovjetunió
Legfelsőbb Tanácsában..
I
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. 1. A Nagy. Októberi -Szocialísta Forradalom
győzelmével
Lenin és Sztálin vezette munkások és parasztok vették kezükbe a
hatalmat. Egy emberöltő telt el azóta. Ez alatt az idő alatt a
szovjet városokban
és falvakban hatalmas kulturális fellendülés
rnent végbe.
2. A cári időkben a munkások és parasztok gyermekei közül
. kevesen jutottak be az iskolába. Az első világháború előtt minden
öt gyermek közül négy írástudatlan volt. A szovjet kormány már
a polgárháború nehéz éveiben hozzálátott az írástudatlanság meg-

szüntetéséhez .:
3. 8-50 éves korig mindenki megtanult írni-olvasni. Oe még
az ennél idősebbek kőzűl -is sokan vállaflák, hogy elsajátítják az
írás-olvasás tudományát és igy hamarosan sikerült felszámolni az ••
analfabétizmust
a Szovjetunióban. A kapitalista országokban -így az Amerikai Egyesült Alarnokban még mindig milliókat
tesz ki az analfabéták és félanalfabéták száma.
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4. A felnőttek oktatásában a szovjet kormány nem elégedett
. meg az írás es olvasás megtanításával.
Lehetőséget adott a termelésben dolgozó munkásoknak és parasztoknak, .hogy szabad
idejükben továbbképezzék
magukat.
Az iskolák mellett meg.
nyíltak a dolgozók esti tanfolyamai.
5. Különösen
nagy akadályokat gördített acári
rendszer a
nemzetiségek
művelődésének
útjába. Az Októberi Forradalom
után teremtették meg sok népnek az ABC-jét úgy, hogy ma már
, köztük sincsenek írástudatlanok.
A kép nanáj nőket ábrázol tanulás kőzben.
()

\

6. Az imperialista államokban elnyomják ad~lgo7.ókat,
ül-.
dózik
nemzetiségeket
és' színesbőrűeket. Ha sikerül is bejutniok valamilyen iskolába, pl. a négereknek, a· néger diákot külön
ültetik társaitól. A dolgozók gyermekeinek. alig öt százaléka jut
be a íőiskolákra. Az Amerikai Egyesült Allamokrajellemző
Clark
amerikai miniszternek
az a· megállapítása, . hogy' Amerikában
többmillió azoknak a gyermekeknek száma, akik nem Járnak iskolába, 3 millió felnőtt sohasem járt iskolába és 10 rnilIió annyira
elégtelen oktatásban részesűlt, hogyanalfabétáknak
lehet őket
számítani. Az imperialisták
gyarmatain
ma is írástudatlan 'a
lakosság 85 százaléka.
\

a

7. A cárizrnus alatt Oroszországban
is csak hatmillió gyermek járhatott
az igen alacsony színvonalú elemi iskolákba.
A Szovjetunióban ma több mint 23 millió gyermek tanul a 'kitűnően felszerelt, 7 osztályos általános iskolákban.
8. 10-11 éves fiatal gyermekek a kötelezői;kolai
oktatáson
idejüket felhasználják-arra
is, hogy az iskolákban
tanultakat a gyakorlatban
is megismerjék. Képünk egy volga- .
menti kelhoz iskolájának
úttörőkörét
ábrázolja
kísérletezés
közben,

kívűl szabad

·9. Itt üzbég iskolásgyermekek láthatók tanitónőjükkel. A keleti Uzbegisztánban.. ahol a cárizmus alatt iskolát' sem lehetett ta- .
lálni, ma mindennel bőségesen ellátott gyermekek, tanulnak. Hasonló a helyzet a többj nemzetiségnél
is. Acári
Tadzsikisztánban összesen csak 10 elemr iskola volt,.
pedig. 4500 hétosztályos általános iskola működik.

ma ·

10. A középiskolák
száma is nagymértékben
emelkedett. A
cári Oroszország
terül etén összesen 1900 középiskola volt Ma'
többtízezer középiskolában
folyik a tanítás. Képünkön
vidám
Ieányok állnak az egyik szamarkandi középiskola kapujában.
11. Acárizmusalatt
a dolgozók gyermekei .nem j4FhaHaik
.középiskolába. Csak az urak gyermekei tanulbaJtak,így
adódott,

....••....
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: 49. Nem ritkaság
az sern.. hogy városi színészek
szerepelnek a kolhozklub szinpadán,
Képűnkön a kieví
együttes előadásában
látjuk az "Ukrajna
sztyeppéin"
darabot.
50. A hallgatóság

nagy

érdeklődéssei

figyeli

vendég-

színészc. szín-

a nagyszerű

előadást.
51. A gyermekek

részére

bábszinház

előadásokat

tartanak.

52. A kolhozklubokban
ápolják és továbbfejlesztik a népmí{vész etet, például a vologdai csipkekészítők művészetét,

53. az üzbég nép fafaragó

és falfestő művészetét.

54. a kabard nép szőnyegszővő

művészetét.

55. Sok kolhozban rnűködik képzőművészeti
iskola, ahol elsajátítják a festészet és szobrász at alapelemeit. Igy karolják fel il
tehetséges fiatalokat a szovjet faluban.

\,.

56. A tanulók tapasztalt pedagógusok
és fínom fafaragással
díszített tárgyakat
gási órán.

vezetésével
készítenek

szobrokat
a íaíara-

57. Nem feledkezhetünk meg akolhozok
sportéletéről sem.
A kelhozok népe felismerte a sportolás fontosságát.
Egyik
legkedveltebb sport juk a labdarúgás.
Sok kolhozban láthatunk

sportpályát.
58. Sok híve van a röplabdázásnak,
59. akolhozok

tavaiban,

a strandokon

űzött vízisportoknak.

60. Sokan kedvelik a lovassportot. Az ügetőversenyek népszerűségére jellemző, hogy a "Komintern" kelhoz versenyéri (,2
szornszédos kolhoz is résztvett.
61. A kolhozklubok

legnépszerűbb kultúrcsoportjai
az.tének-.
zene- és tánccsoportok. Vidám harmonikaszó csendül az utcákon,
mikor az ifjúság a klubbamenet gyülekezik.
12
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62. Beteljesedett a nagy orosz zeneszerző, Csajkovszkij vágya: zenernűveit
az egész szovjet nép ismeri és szeretí. Képünkönegy'ukrán
parasztlány Csajkovszkij egyik rnűvét gyakorolja
nagy buzgalommal, mert a klub előadására készül.
63. A "Lenin" kelhoz klubjában nagyszerű zenekar működik.
arra törekszenek, hogy jó hangszerekkel lássák el
zenekarukat. Nemrégen. vásárolrák az új hangszereket a kelhoz
zenekara részére.
A kelhozok

• 64.'Ünnepnapokoh
3 hatalmas
Szovjetunió
vidám énekszótói hangos. Erdei tisztásokon .
65. folyók partján

minden

faluja

.

66. hegyek fennsíkjain népviselétbe
szovjet népek szebbnél-szebb táncait.

öltözött fiatalok ropják a

67. Nincs olyan kolhoz, melynek ne volna énekkara.
68. Akolhozénekkarok
és zenekarok minden évben körzetenként versenyre kelnek egymással. Képűnkőn a cserkaszi járás
kolhozainak egyesített 1000 tagú ének- és zenekarát lájtuk.
,

.

'

69., A legkiválóbb népi együttesek Moszkvában is bemutatják
tudásukatNézzünk
meg néhányat .közülük' A tadzsik népi rnűvészek távoli hazájuk
"

;70.:;. Mordaszova

zenéjét szélaltatják

meg ...

kolhozpar asztnő és a voronyezsi

orosz népi

kórus 'egy régi orosz dalt adnak elő.
';.

-"'f

Ú. Tamara Cseban énekesnő
moldvai.. népdalokat
·énekel.'
.

';'

'

népi hangszerek

kiséretével

:':.

72. A' karéj-finn kolhozok táncosai
népi énekkarok és zenekar hangjaira.
73. Nagy sikert arat egy rnoldvai
74. Csupa
tánca.

tűz

a bjelorussz

népi

vidám táncokat

járnak

a

tánc bemutatása.
együttes

"Mikita"

nevű

75. Felejthetetlen érzés a résztvevőknek és a hallgatóság részére a befejező szám: a hatalmas egyesített kórus éneke. Sokszáz hang egy szívvel, egy lélekkel énekli a szovjet népek baráti
szövetségét hirdető szovjet himnuszt.
76. A szovjet ifjúság a világ legszabadabb ifjúsága. Nyitva
áll előtte minden út a fejlődéshez. Tanulmányai
elvégzése után
sokezer kelhozifjú
kerül fel a nagyvárosokba,
gyakran Moszkvába is
77. A városba került tehetséges
tanul.
78. ahol minden segítséget
orvosi.

fiatalok egy része egyetemen

megkap,

79. rnérnőki, vagy más értelmiségi
80. Mások

művészi

pályára

hogy tanulhasson

és az

pályán szerezzen diplomat.

készülnek.

Énekesek, zenészek

81. festők
82. szobrászok

lesznek belőlük.

83. A kolhozfiatalságból igen sokat találunk a szovjet hadsereg tisztjei között is, akik azért tanulnak, hogy ha szűkség lesz
rá, legszentebb kötelességüket teljesíteni, tudják, megvédjék hazájukat és az egész világ békéjét.
84. Nagyszámban vesznek részt a kolhozparasztok az állami
élet irányításában, nemcsak a falusi, hanem a járási, sót a Legfelsőbb Tanácsban is. Képünkőn
Pasa Angelina kiváló traktoristát látjuk, aki a Legfelső Tanács képviselője.
85. Ott is önfeláldozóan
dolgoznak, mert szeretik szovjet
hazájukat, rnunkájukat Lenin és Sztálin tanítása vezérli. Biztosan
haladnak a kornrnunizmus építésének útján, amely egyre magasabb életszínvonalat és kulturális életet biztosít.
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Felelős.:

Bolgár

Imre

igazgató.

A "Beszélő Képek" 1949-1950. oktatási évadban megjelent
előadásszövegeinek
és filmdiasorozatainak
címjegyzéke:
Szabad Föld Téli Esték:
A Nagy Októberi Szeeialista Forradalom (Sz.-l.
sz.)
Képek a Szovjet kelhozok életéből (Sz.-2. sz.)
Szovjetunió a béke őre (Sz.-3. sz.)
Sztálin élete (Sz.-4. sz.).
Moszkva felé tekint a világ (Sz.-S. sz.)
A szovjet falu kultúrélete (Sz.-6. sz.)
Felszabadult ország - felszabadult nép (Sz.-8. sz.]
Országos Mezőgazdásági Kiállítás és Tenyészállatvásár
(Sz.-g. sz.)
Természettudományi:
A csillagos ég (T.-l. sz.)
Az állattenyésztés új útjai (T.-2. sz.)
Micsurin a természet nagy átalakítója (L-3.

sz.)

Művészeti:
A szovjet festőrnűvészet

(M.-l.

sz.) (Színes

üvegdiapozitív.)
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