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Ez il diafilm önálló velitésre alkalmas. Ugyanakkor kiegészHi il ha
cimű ismeretterjesztő
előadást,
tehát lehetőleg
il megtartandó
eldadá
kapcsolódjen a diavetítés.
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Felelős vezeto:

1. Ada nagyközség
hajóállomása.
Bács-Bodrog
vármegye.
Zentai járás. 1858 ház, 11.174 Jakossal, hajóállomással.
távíróval, postával és gőzmalommal. Ha,tára26.759
hold'.
2. Ebben a kőzségben
1848-han a falu kovácsa a parasztok
kaszáit Iegyverré egyenesitette. Igy meatek az adai parasztok Kossuth hívására a csatába. l\.z a kovács Rákosi Mátyás
nagyapja volt.
a. Rákosi József, a Kossuih-kóvács Ha, Rákosi elvtárs édesapja, Ada községben élt. Mindig,
rninden körűlmények
közőtt hűséges híve volt a Kossuth-eszméknek,
a magyar
szahadságnak
és függetlenségnek. Ezért a hatóságok
üldözték. Bármennyit
is dolgozott,a
beievő falatot is alig
tudta megszerezni
családja részére.
4~.Rákosi Józselné, Rákosi Mátyás édesanyja, hűségJes harcostársa volt férjének. Oreá hárult az a megoldhatatlan
feladat, hogy a nagyon-nagyon
k-evés keresetetvúgy
ossza be,
hogy elég legyen. a sok éhes gyermek számára.
5. Vetített szőveg:
Ada községben született 1892. március O-én a magyar nép
vezére: Rákosi Mátyás.
""'··6. A soproni 'Fehér ló sz álló udvari
épülebe .. Ráknsi József
Adáról Sopronba költözőtt, itt próbált családj ának nagyobb
kenveret biz tosltani. A Fehér ló szállá udvarán állott akis
ház, ahol a Rákosi.család
lakott.
.
7;1 A soproni realiskolában
tanult Rákosi Mátyás. "Ebben az
isk<;llában tanult 1902-3. évben, a munkásmozgalom. nagy
harcosa, a magyar nép szeretett vezére, Rákosi Mátyás" hirdeti az emléktábla.
lvlint diák ismerkedett meg nyomdász
unokabátyjával.
Sokat beszélgettek a munkásmozgalomről,
szocializrnusról.
8. Budapesti
munkástüntetés
1904-ben...
A munkások az
€gé§z országban,
így Sopronban
is sztrájkoltak,
tüntetíek,
a demokratikus jogokért, jobb életért. Résztvett a tűnterésben egy 12 esztendős reáliskolaí növendék
is; Rákosi
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9. Sopron sem adott kenyeret ,a Rákosi-családnak.

Szabadkár
kőltőztek; Szabadkan nem volt réálískola. Fiukat, Mát
Szegedre kűldtékstanulni, ahol órákat adott gyt'cngébb t
társainak és így Jartotta el magát. Tanulmányait Szegec en
ebben az iskolában folytatta.
10. Rákosi Mátyás a szegedi reá liskola egyik legkiválóbb
-tanuló]a, az őnképzőkör titkára volt és már korán kitűn
az iskolai ünnepségeken beszédeivel, felszólalásaival.
J L lVlunkáslÜJlletés Szegeden,
1907. október IO-én. Rákosi'
Mátyás, Marx és Engels rnűveivel ott kezd megismerkedni,
A munkásmozgalornrnal
Szegeden került ssorosabb kapcso'

latba.
12. Vetített szöveg:
A középiskola
mián

elvégzése

után Budapesten

a Keleti

tanult.

13. Az Anker-kőz épülete. Ebben a házban volt a Galilei-kőr,
amely a haladó, demokratikus érzelmű diákokat tőmőrltette.
A 19 éves Ráikosi Mátyás, a Galilei-kőr titkára fett. Rákos},
elvtárs már akkoraban terjesztette a forradalmi marxizmüst
az egyetemi ifj úság kőrében, bekapcsolódott a rnunkásmozgalomba -és vasszorgalomrnal' készült a további forradalmi
rnunkákra.
14. Vetített szöveg:
Ebben az időben nagyon feszült volt a nemzetközi helyzet.
országok vezetői lázas sietséggel fegyve,r~ez-!
tek Háborúfukartakaz
egész viIágk>apHalistái. Az im pe>
rialista ragadozók abban reménykedtek,
>hogya
háború
eredményeképpen kirabolhatják
versenytársaikat.
15. 1912. május 23.án Budapest dolgozói tün:tettek {Iz általános
vá-l.36.z1:ój<>g'mE!ilIe~t. Tfsza István miniszterelnők
rendő '
és csendőrei fegyverrel [árnadtak, rájuk. A rnunkások ellenálltak, barikádokat építettek.
16. Rákosi elvtárs is résztvett a nagy tüntetésben. Azok kőzé
tartozott, al\iik rendületlenül védtek a barikádokat arendőr-;;
sortűz és csendötreham ellen.
'
17. Rákosi elvtárs 20 esztendős korában ... A Keleti Akadérniát - mínt. rninden iskoláját
- kitünletéssel
végezte el.
Ösztőndijjal Harnburgba utazott tanulmányútra"
aholcrneg-'
ismerkedett a nérnet munkásmozgalornrnal.
.
A . kap í talista
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18. A némel rnunkások tüntettek. Hamburg ekkor a világkapitalizmus egyik legnagyobb kereskedelmé gócpontja volt.
Rákosi elvtárs látta, hogyan nyújtja ki karmait az éhes
nérnet burzsoázia
a világunalom megszerzéséért
ks látta,
hogy a németszociáldemokratá
párt vezetői elárultak a dolgozók harcát.
19. Rákosi elvtárs tanulményaif
Londonhan folytatta. A British
Muzeumban dolgozott és tanult ... 'Ugyanott, ahol a rnult
század második felében a száműzetésben lévő Nlarx Károly
és később-az ugyancsak száműzetésben
lévő Lenin dolgozott.
London ebben az időben is a forradalmi rnunkások nemzetközi találkozóhelye
volt. Rákosi elvtárs megismerkedett az
ru élő bolsevikokkal.
20. Vetített szőveg:

,2l.

22.
23.

24.

25.

26.

Rákosi elvtárs 1914 tavaszán hazatért J'ilagyúországra..
1914:. augusztus l-én Ildtört az velső világháború.
Ebben
€'gy,ik oldalon Németország és Auszttla-Magyarország,
másrészről Anglia, Franciaország és a dd Oroszország
jáíseotta ve vezetőszerepet.
Elkeseredett
bevonulők Pest
utcáin.
Rákosit behívták katonának, kiképezfék és az orosz badszlntérre vitték, ahol hadifogságba .került.
Szibériába,
a távolkeleti
Csita
rnelletti fogolytáborba,
majd 1917 augusztusában
Dauriába, a kinai határ rnellé
került. Rákosi elvtárs a fogolytáborban is fáradhatatlanul
folytatta politikai tevékenységet.
Orosz száműzöttek csoportja ... Rákosi elvtárs érintkezést
talált a Szibériában
száműzetésben élő bolsevikokkal. Azok
segítségéve! rendszeresen olvasta az illegális bolsevik sajtót. Itt ismerkedett meg közelebbről a lenini eszmékkel és·
az 1905-ös forradalom
tapasztalataival.
Rákosi elvtárs hadifogolytársai
kőzött. Rendszeresen tartott előadásokat a hadííoglyoknak, akik 'az orosz dolgozók
problémáiban
saját életük fájdalmas
kérdéseire ismertek.
Rájöttek, bogy a bolsevíkok nemcsak" az orosz rnunkások CS
parasztok-számára,
hanem az ő számukra is megmutatják
az egyedüli helyes utat. (A ;középen ülő - Rákosi elvtárs.)
1917. "novémber 7-én győzött az orosz munkások és parasztőkTorradalma.
Lenin. és Sztálln rnegtererntelték
~ világ

első munkás- bs parasztállamának
alapjait.
Uj kerszak
, nyílott az emberiség történ~tében.,
.
27. Az orosz nagybirtokosok, oankárok és tábornokok az am
rikai, angol, nérner és japán burzsoázia segitségére tárnaszkodva, fegyveres harcot kezdtek a Iiatal szovjet hatalom
ellen. Lenin, Sztálin és Szverdlov felhívással fordultak
hadifoglyokhoz is, hogy. harcoljanak a szabadságért,
28. A 1fl. nernzetközi cezred 1920..;ban Kiev alatt...
/I'lagyar,
német, osztrák, cseh, román és török hadifoglyok ezrével
léptek a Vörös Hadseregbe.
A hároméves polgárháború
.alatt több mint 100.000 magyar munkás 68' paraszt harcolt
az orosz forradalomért. Megértették, hogy amikor az orosz
nép ügyéért harcolnak, megteremtik előfeltételeit saját hazáj ukban is .a forradalomnak.
29, R.ákosiMátyás
Távol-Keletről
-t-r- .nehéz
65 veszedeJm~f5.
úton - 1918 áprilisában ísméf Jiazatért M~gyarorszá:gra;
30. Szabadlea látképe. A hadifogságból hazatért Rákosi Mátyás
gyanús volt az osztrák-magyar
hads-ereg;par,ancsJlDkság
előtt. Figyeltetlék
Szabadkan Iaíctanyaszolgálatra
osztot,tá~~
be. De Rákosl elvtárs kíjátszva a ráuszltott kéniiCket,egyfe
több rnunkás- ·és paraszdkatonát világosított fel. Elmondotta,
hogyfan harcol szabadságáért
és a szocializmus-rnegvalósftásáért a 200 rnilliós orosz nép.
l

ol. 1918. október 31..-én kftőrt a forradalom!
A Habsburg-monarchia
összeomlott. A frontra kényszeríte.lt katonák a fegyvert elnyomóik ellen fordították.
Rákosi
Mátyás BU9apestr~ tJta~ott. Látta, hogy a magát for:-?dalminI3'l\1neveze kormány iés az abban résstveyö szociáldemoss
.krata vezetők a forradalom leszerelésén, :akapútaJista rend
megmen tésén mesterkedtek.
32. Tevékenyert résztvett a Komrnunlsták M.agyarorsziIgi Párt·
jának megalapításában,
A párt 1918. novernber 20-án a
kult meg. Képünkőrt a'KMP belépési nyilatkozatát
és ta
sági jegyét látjuic
33. Vetített szöveg:

Mintt la Komrnunista Párt vidéki titkára, fáradhatatlanu
járta az országot. Mindenhol lángoló beszédekben ismertette a Kommunísta Párt célkitűzéseit. Leleolezte az ellenforradalmat szervező polgári pártokat és· 'cl velük együt
rnűkődő
zociáldernokrata
vezetőket.

Szegedi beszédének hatására itt is megalakulta
helyi kommunista pártszervezet.
A "Szegedi Napló" című újság ezt
írja:
.
Vasárnap délelőtt nagyszabású gyűlés zajlott le a városháza közgyülés! termében. A gyűlésen .a mínden korokban
fej-felvetődő eszmét, mindig legyűrt, de soha meg nem ölt
eszmét, a kommunlzrnust, rnint közeli valóságot fejtegették
hosszú, élénk és izgalmasan érdeke? vitában, amelyben a
szegedi munkásság egész vezetősége résztvett.
A szeeláldemokrata
párt vezetősége által vasárnap délután
6 órára a kőzgyűlési terembe összehívott összvezetőségi
ülést Nemes Lajos elnök nyitotha meg. A rövid megnyitó
után Rákosi Mátyás tartott másfélórás előadást a kornrnu.
nísta ideálokról és a magyar forradalomról.
35. A szegedi korrnánybiztos a kővetkezőkben számol be a hadügyminiszternek a szegedi eseményekről: Szegeden .a bolseviki mozgalom erősen terjed, Rákosi Mátyás Budapestről,
tegnap előadást tartott, melyen a ~zegedi szeeláldemokrata
párt na!gy része csatlakozott a komfnsiriista párthoz. Szeged
,katonaság bizalmiférfiai közül többen jelentették 00 ~atlaIkozású1\la:t, propagaudát folytatjá:k,els'ején
újabb ülést tar;falnak az összes szakma küldőttévelés a katonaság bizalmiférfiaival.
Aha,dügyminÍlSzter
még aznap sürgős intézkedést kért a
mtnlszterelnöktől,
a belü gymi nisztertő 1 és a győztes ' nyugati hatalmak katonai képviselőitől,
36. A ,kommunista vezetők ellen kiadott vádir-at egy része.
A .polgári szocláldernokrata koalíciós korrnány, egyre nyíltabban fegyveres erővel 'a,karia letörni a magyar nép forradalmi mozgalrnét. A szociáldernokrata vezérek keedernényezésére a 'Kommunista
Párt vezetőit. kőzőttűk
Rákosi elvtársat, 1919, február 21-én letartóztatták
és gyűjtőfogházba
vitték
37. A rnunkásság forradalmi fellépéssel tiltakozott a bebőrtönzés ellen. jvlárcius lS-án országszerte
megűnnepelték
a
párizsi komrnűn évfordulóját és követelték a letartóztatott
kornmun isták szabadonbocsá tását.
38. A Vörös. tJjság bejelenti, hogy Magymország proletartádusa
1919. március 21-én kezébe vette a hatalmat, megteremtette
a proletariátus di!kltatúráját és Magyarországot
Tanácskéz- társasággáalakította
át. A forradalmi tömegek nyomására
a szociáldemckraták
kénytelenek voltak megállapodni a
kommunista
pánttal.
7

A kél; 'párt egyesült és átvette. a hatalmat. Á szociáld
krata yeretők a rkoimányban elfoglalt hJelye~ket
ha,ialolTI'bels6 ..bornlasztására basználtá1i feL:;1
39. 1919. ~lárcíus23~áI1Bud'<l;pest népe az Országház eo
•
kesen ünnepelte a Magyar Tanácsköztársaság
kikiáltását.e
A:, tömeggyűlés egyik szónoka Rákosl Mátyás volt,
40. Ugyanezen a: napon Letlí~ elvtárs az Orosz.9fszág-i Kom
munísia Pád VI IL K,önwnesszu;s.(lnevébea láyiratly~,rJ:üd
zőlte a Magyar TanácsköZltársaságot.A
távirat magyar
így hangzik:
HA ]\·hgyar Tanácsköztársaság
Ko rmányán oz, Budapest.jAz Oroszországi Kommunísta Párt VII 1. Kongresszusa JeJ-'
kesen üdvöz1ijsa' Magyar 1)mácsk9ztársi1ságo~"A
IZ:9J1gr
-SZUB meg van gyöződve .antal, hogyrríucs
már m~lSí~ze
laz idő, amikor- a komrnuriizmue az egész világon győzni
fog. Oroszország rnunkásosztálya rninden tőle telhetőt megtesz, hogy segítsen nektek. Az egész világ munkássága
feszült figyelemmel kíséri. további harcaitokat
s egyetlen

.Qt'szág'jmperLa]istáiJlak sem enged! meg, h'K€Zet
en'
jének az ú] siQCraHsta köztársas:ág ellen.
Szovj
magyarország!
Éljen a. nemzetkoz,ikommunist.a
köztársaság!
A Kongfesseuselnöksége:
Lenin."
41. A Forradalmi Korniányzó Tanács és aüépbiztosságok
1"0;n;,
. déletére: A nép tulajdonápa
a :,.gyáJiakgt, há~lyákat
bankokáí; vasutaka,t,és'8
föld
ak;főj'ni,pók lOO/fhold
felüli birtokait. Rendelelek Intézkedtek a dolgozók életvlszenyának megjavítására.
De a kormányban többségben lévő
szocláldemokrata
vezetők igyekeztek a rendeletek végrehajtását szabotálni, Az egész fronton beszűntetlék a hádműveleieket.EzzeL.
a Tanácsköztárstiság
összeomlását fakar
előidézni.
'
..
.
42. Vetített' szöveg:
-,

~.

A nyugati ímperialtsttáik u~ásítQtták c~atrÓsa1~~J..a ,,~h
roman burzsoárkonriányt. hogy t,?!Jfadj'anak M?;gyarohzá
és dőntsék m'eg a munkások és parasztok hatalmát.
blegkezdődött-a
M'<lgyar Tanácsköztársaság
élet-halálharca.
43. Rákosi elvtárs, a Tanácsköztársaság
népbiztosa. 1919. máju
elSej én töméggyülésett .beszél' a Vénmez911. E~n, a Tha
Forradalmi KOJ'rnányzo Tanács, üléséri Rá'kos~{:Szám
Landler elvtárs meghátrálásra kénysz:erftette ászocíálcÍerno
8

,kr,atákat. A Forradalmi
.lVlurtl<ástanácsfegyverbe

Korrnányzó Tanácsés a Budapesti
hívta a. dolgozó népet.

44: A Taflácsköztársaság
védelméfeindu16egyik
felfegyverzett
rnunkásszázadot
látjuk. Pár nap 'alatt tíz. és tízezer rnunkás
fog fegyvert.
Azegyi'k
legveszélyezeítebb
és legfontosabb
hadszíntér
Salgótarján és )<őrnyéke volt. Itt Rákosi elvtárs vezetie a'
hadműveleteket. A cseh imperialisták fehr911tlltatták haderejüket Salgótarján ellen .
.Rákosi elvtárs Salgólarján védelmére bányász- és munkás-;
zászlóaljakat szarvezett. Az első 500 főből álló ön)(t!n1es
zászlóaljjaj a legveszélyesebb frontszakaszon fegyverrel is.
résztvett a harcokban. Elől Rákosi elvtárs 'halad.
Rákos! elvtárs június kőzepén .a frontról visszatért-Budapestre, hogy részivegyen az Egyesült Munkáspárt kongreszszusán, A szeeláldemokraták
fel akarták számolni a munkásoszíály önvédelmi harcát.
,A Vörös OjságcikkeJ :kőzőlt .Rákost elvtárs 4{Ongt;~sszu~r
~íe15zólalásáfóL "Tisztában
kell Iennünk azzal ~ -mondotta -, hogy semleges terület, holttér lehetetlen az. osztályharc fronljai közőtt.
Ha visszavonjuk
az osztályharc
hadsorait,
győzelernittasan
fO'g utánunk
tódulní a hurZ50·;] ZJ3."

V etített

szöveg:

Salgótarján

.védelmének

biz tosítása

után

Rákosi

elvtárs

UJ

leladatot kap. A déli határvidékre utazik, rnegszervezi a
határyéo.elu:tét,
ahol a francia és szerb burzsoázaá fenyegeti - ral1ácsrhagyarország6t.
.
50. A Korrnányzótanáos
1úlilliS. 20"án .a Vörösorreg orszá'gos
Iőparancsnokává
nevezte ki Rákosi jv\átyást. Mint a Vörösőrség főparancsnoka döntő erővel léphetett volna íel a kűlső
be!~fel1enség ellen,. de a kínevezés már későn,érkez~lL
i\z a~hH~,t hatalrriak által támogatott románrburzsoa
hadtest nagy túlerővel átkelt t;l Tiszán és Budapest felé tartott. ,
Az intervenciós csapatok túlsúly-a, a szociáldemokraták
és
az ellenforradalmi tisztek árulása segítségével a Vörös Hadsereg és '3 Tanácsköztársaság
elbukott. Il magyar qrunkás.f
.Q:sztály r§vid1dicsőségteljes
uralma. után újra a kiz"8ákm~6'
'nyaló osztályvéres elnyomása kővelkezcií.
.

é:
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allolaz oszlo
parancsára Iétartózlatták
lrt~ri:Hílták. 1920 áprilisában a többi lelart ..
n~~táv,al együtt éhségsztrájkba ,kezdett az ltlternii
rmány

;Az osztrák kormány kénytelen volt Rákosi-elvtárs
don-en gední,

1
tartott Ismét ietartóztaifták és
internálták. A munkások tiltakozására a~ósitrák
másodszor is l"éhytelenstatJadonengedrtL,t\
.. 'i
de kltrtasítja AusztriáhóIJOsztrál{: és cseh
,{atl,mq%~
ségévelj.ut Németországba.
Innen hazatérö-órosz
lYCíkkalPéteJvárra
utazik.
,
53.
elviáÓsmeghívására
Moszkvába utáz6tt
ben Lenin .elvtárs másfé!
Rákosielv,társ

Bécsbena,kommuruilSiákmájŰs

ségén beszédet

i-H.tyassal.
4i<

.,

54> Krup'szl{ája, Lenin, elvtárs.rőz
41en"ígyemlékezik megerH5,1.atakBzásról:!'"
elös,zöf' találkozott Rákestval. ez,t·. monido;tta";
elvtárs'fllk győzelemre Vl!$zik;3n?pü~yét, ai
Vl,agyi-p1iir Iljics
""""""
,mondotta,'Krüpszkája

!{jitíínő.ell1berismerő vé}lt.,

'

55. Vétitett-szöveg:
,1920, július 17:t51 augusztus

7-ig

t<1.Ttot~
.• a.

Internacionálé
IL kongresszusa
lVtg.8zkivá'b,:llU<
össze vaz, egész .'vHiá;gmunkása,~na{r legjpaq
g~l?;f1mati11~pe,k.függetlel1ségiiharcánalk,>z~s,z
5~
K,Om1l1j1J1J!sta Inter~?Cíonálé}légrénaj
Rá!{osi elvtársat titkárá'r'iá. válapVtDHul, Rák()si'eJ

A.rII.

éven ,átLeJJ.Í.n és SHálJnelvtársak'közveHeiJ is&:

,.dÖ]ggzott,

' '.

é

.

.

57 ". Látkép' RótpábóL, Lenin . '~a,
Kormnt1'lli1§;tfl.pJ
ltPegbízásából Rák06ielvtárs
töhbíz;OOn jái"tpl
ott<a,bban az időben Amf!rÍlka~:.:Angli'a .se;gít~é
,.védelme alatt Mussplini fq'$liszt(jfb.anditáis~,~
Ai~:a;~a
trlla t, R ákosí. e.Iytárs!SegíteU megsz~'v;eZJ1
0kol1lfn{místa' pártoí; .s- fiúzamosabb ideig.rés.zlvet
hyí táJ'Sában.

58. A 'k!épeJ:IPu-ága Iőútvonalát,
. országban

is többször: járt

a Vencel-teret látjuk CsehRákos, elvtárs, Prága a Szovjet-

uníó ellen háborút tervező nyugati hatalmak egyik főhadivolt, s rninden eszközt felhasználtak a rnunkásmozgalom felbornlasztására.
Rákosi elvtárs Csehszlovákiaban is 'segített megszervezni .a kornmunista pártot.
59. Azután, Párizsban járt Rákos; elvtárs, Franciaország
Iővárosában, ahol .a tervezett szovjétellenes háború központi
vezérkara dolgozott. Rákosi elvlárs résztvett a francia kornmanista
párt megsz ilárdításáért
folyó harcban.
szállása

60. Képűnkön Berbnt l-átjuk. Rákosi elvtárs Németországban is
segít megszervezru
a komrnunista pártot. Ahol járt, rnindenütt tisztult, mélyült, erősödötí a komrnunlsta mozgalom.
61. Rákosi elvtárs

kűlön brosúrat írt a fasizmus lényegéről és
harcról. A brosúra több nyelveri megjelent. Képűnkön
orosz nyelvű kiadását
látj U~<. Címe. Az
olaszországi fasizmus.

a fasizmus

elleni

Vetített szöveg;
Europa rendőrségehajtóvadászatot
tart 1~ákó5i elvtárs ellen.
De a gyilkosok keze nem ér el hozzá, a legnagyobb erő
védelmezi: a nép bizalma és szeretete.
63. 1924;Januárjában
meghajt Lenin elvtárs. Végtelen tömegek'
vonulnak fel bú esúzta tás ára.
;
64. A Szovjetunió vezetését Lenin elvtárs. legjobb tanítványa,
legjobb harcostársa és barátja, Szl álin elvtárs veszi áto
65. Vetített szöveg:

Az imperialisták

és ügynőkeik. jobboldali szociáldemokraták, árulók, kémek, gyújtogatók ebben azIdőben elérkezettnek látják az időt a Szovjetunió elleni támadásra. A nép
és rninden igaz forradalmár,
köztük
Rákosi elvtárs
is,

Sztálin

köré tőmőrül.

1924 decemberében

R.ákosielv.társ

illegálisari

Bécsen vát

Budapestre
jöbt,
hogy
újjászervezíe·
a Kommunisták
Ma gyarországi Pártját. Munkája
nyomán új erőre kap a

forradairnienozgalom,

A párt tönlcgbeXolyá~?l1ak kiszélesí-

~zer~pet játszott al5.ez;qerl1ényezésére megalakult ~1agya,Í'országi SzoFialistalt'lurmAspád,
amely a
)(omml1nista Párt irányítása alatlállQ')egális' szervezet volt.
tésében j elentős

II

83. .Sztálin elvtárs és a szovjet kormány rnindent elkövet,
R~k?s'i 'elvtársat
kiszábadítsa
a magyar
fasizmus fog~~7
gából.
%Jlh
84. Vetített szöveg:
Horthy végül is kénytelen
volt engedni. 1940, október 30-án
Horthy korfnánya
Rákosi Mátyást és hűséges tanítvánvát
Vas Zoltánt kiengedte
a Jegyházból
azza 1 a feltétellel, h~gy
mindketten azonnal a Szovjetunióba
utaznak,
85. Rákosi elvtárs a budapesti szovjet kővetségre
mehetett.
Képünkőrt balra: a szovjet kővet felesége, jobbra: Rákosi
elvtárs húga - Hajnal.
akit késobb a hitleríasiszták
meggyilkoltak
86. 1940. november 2-án Rákosi elvtárs a fegyházban
eltöltött
16 év után Uzsoknál átlépte .a szovjet határt.
87. Tizenhat
év után újra
88. Rákosi Mátyás és Vas
Moszkv.ába érkeztek.
89.A~ vasútállomáson
a
titkára -:- Scserbakov

szabad
Zoltán

földön volt.
elvtársak
1940. novernber

Szovj-eturiióKommLlnista

ő-án

Párt]'

elvtársfogadta.
90. Rákosi elvtárs azonnal munkába
állott a Komrnunista
nacionáléban,
Rákosi elvtárs, a spanyol Diaz, Dolores Jbar-:
rur valarnint
Georgij Dimitrov a Nemzetközi Vörös Segély
egyik ülésén.
91. 194 L június 22·én Hitler hordái hadüzenet nélkül rátámadtak
í

a Szovjetunióra,
Raboltak,
gyilkoltak,
fosztogattak • .gyujtogattak.
92. Hitler parancsára
Horthy ugyancsak hadai üzení a Szovjetuniónak.
Rákosi elvtárs a Pravdában
leleplező cikket írt a
magyar
Iasisz.tákról. "A magyal nép anémet
Iasiszták és
magyal" zsoldosaik
kettős iigájában nyög, A szovjet nép felzabadító harca egyben a magyar nép felszabadításáért
is
folyik. A szovjet nép ügye, ezért egyben
a magyar
nép
ügye is."
93. Rákosi elvtárs a Sz ovjetunióból
irányította
a Magyarországon kibontakozó
Iasisetaellenes
harcot 1942. március 15-én
Sohönherz-Zoltán elvtárs szerkesz tésében megjelent a Szabad
Nép, Rákosi Mátyás lapja.
~,
94. 1942. március
Iő-én a Petőfi-szobor
előtt na.gy tömegtűn
tés volt a háború és a f asizen liS ellen. '
,14

95. Voronyezs Iőtere. Hitler Voronyezstől délre harcbavetette a
ros, zul képzett és elégtelenül felfegyverzett mmgyar hadosztályokat. A Vörös Hadsereg 1943 januárjában
ellentámadásba ment át a Don nyugati partján és szörnyű csapást rnért
a támadókra.
96. Rákosi elvtárs ;3 hadifoglyok között. A magyar nép nagy fia
gondoskodott
az orosz ,fogságba került honvédek felvilágosításáról, kiknek sorából harcosokat nevel a magyar szabadság ügyének.
97. Rákosi .elvtárs röplap oka t Irt és magyar újságet szervezett,
A Kossuth-rádió hullámain keresztűl tanította, nevelte, irányította az egész magyar népet.

98. Vetített szöveg:
Rákosi elvtárs szervez.te és lelkesítette a fasiszta megszállók
ellen harcoló partizánosztagokat
is,
99. Cikkeket ir szovjet lapokba a magyar íelszabaditás, a magyar nép érdekében.
100. Sz tálin elvtárs vezetése alatt a Szovjet Hadsereg, a szovjet
nép megvédte a Szovjetuniót,
irányította, vezette, a magyar
nép felszabadítását is.
101. A Szovjet Hadsereg- 1944 nyarán

átlépte a Kárpátokat, majd
átkelt a Tiszán. A magyar földre érkezett szovjet katona
tudott beszélni a magyarral. A szovjet katona ezt mondta:
Rákosi! , '. A malgyar ezt válaszolta:
Sztálin! ... Megértették egymást.
/
102: A szovjet katonák utcai harca Budapesten .. , 194&, Iebruár
13-ra a Szovjet Hadsereg diadalmas csapatai lelszabadították .hazánk íövárosá t.
103.. Elet és kenyér .. ' A szovjet katona hozta míndkettőt
a
íasiszták által halálraszánt népnek
104. Es 1945 'április 4're a Vörös Hadsereg Ielszabaditotta egész
Magya rorsz ágot.
105. Rákosi elvtárs Debreccnbe érkezett, azután a felszabadult
Budapestre. Hazatért az, aki hivatott arra, hogy utat rnutasson, aki n mzetének visszaadta az életkedvét és a' hitet.,
Rákosi Mátyás hazatért! 1945. február 25-én vasárnap d. e.
II órakor beszél a M::lg-yar Kornrmmista Párt nagygyűlésén
a Nemzeti Sportcsarnokban - közölték a falragaszok+
15-

'1'07. ,.A legelső gondolat

- mondotta a nagygyűlésen Rákosi
társ - amelyet .kifejezésre akarok juttatni. amikor Buda
dolgozó népe elé állok, köszönet a Vörös Hadsereg és annak
nagy vezére felé.
,;tOB, A Gellérthegyi:pmlékmli
is a magyar
szeretétét fejezl;ki a nagy Sztáliu, a Szo
Ielszabaditásáért
harcoló, életüket áldozó
/ iránt.

(

