
I F J Ú S Á G É S T A N K Ö N Y V 
Irta: Lőrinc Pé^er 

Beográdban, a történelemszakos tanárok egy konferenciáján, valaki í gy 
vetette fel a t ankönykérdés t : Van már egynéhány történelmi! tankönyvünk, ue 
különösképen a nemzeti történelemre rávilágító tankönyvek hiányát érezzük. 
Használhatjuk-e ideiglenesen, iámig kézhez kapjuk az új nemzeti történelmi tan

könyveket , ,-ai régi Ju,g€iSzlá'VT:á;ban, használt t ankönyveket?! 
Ezzel a kérdéssel a felszólaló t anár a kérdés elevenére tapintott. Hagy u 

kérdést rosszul fogalmazta meg és úgy állította a konferencia, elé, lmgy abból 
minden hozzáér tő rögtön megállapíthat ta , hogy nincs t isztában a probléma lé
nyegével és bogy nem érzi fel a probléma súlyosságát , de az új tankönyvek 

kérdését egyszerűen forma kérdésének tartja, a r ró j talán szólnom sem kell, 
Épen egy formálisam papiros-kvalifikáció szerint, szakembernek ilyen hozzá-
nem-ér tő naiv felszólalása világít rá leginkább a kérdés fontosságára, arra,, 
hogy az ú j tankönyvekre diáknak-tanórnak egyként szüksége van. Ezt a kon
ferenciád! résztvevők maguk is megállapítot ták. Tankönyveket , előadásokat , tan
folyamokat, értekezleteket, cikkeket és tanulmányokat kértek, hogy á té r 
tékelhessék tudásukat, átnevezhessék magukat. Mert nem a tanárok és nem a 
tanítók hibája., hogy sötét pince virágként nevelődtek és most még ráf áj a sze
mük a vi lágosságra, amely vakítja fényhez nem szokott látásukat . 

•Mert mit jelentett a fonákul feltett ké rdés? ! Azt, hogy az illető szakem
bernek nincs hozzá Ítélőképessége, hogy nem tudja k üllönvá las z tárni az édes for
rásvíz és a. bűzös, mérgező á;liott láp ízét. A történelem természetesen tudo
mány . A tudcmáíiy az igazság lerögzítése. A mult tankönyvei, különösképen 
pedig, ha emberről, -társa dalomról, embert-iáirs a dalmát boncoilé tudományról van 
szó, nem az igazságot rögzítet ték le, de épen ellenkezőéin azt ligyekeztck el
leplezni, elkendőzni a ráélhezök látáisa és mohó vágya elől. A muilt tankönyvei 
egyszerűen szólva le tagadták az igazságot : hazudtak. Valamire való tanár , 
aki, a hivatalos álláspont dacára, merte szeretni a diákot és féltette azt a mé
regtől és a tiszta, igazság forrásvizét akarta részére megszerezni, valamire 
való tanár , mondom, már a régi Jugoszláviában sem tartotta magá t tankönyv
höz. 

Magyar viszonylatban még kényesebb a kérdés . Nemrégiben Magya ro r szá 
gon is megállapították, hogy ,az ifjúság a lakosság legmiegmérgezettebb része. 

Ez nem is csodáilatos. A hosszú éveken át tartott mérgezési folyamat termé
szetesen leginkább a legvédtelenebb, leggyengébb és legzisengébb szervezetet, 
az ifjúság szervezetét kezdette k i . fis ha valaki most tenné fel azt a kérdést , 
hogy sziabad-e még egyidőre tovább mérgezni az ifjú, védtelen szervezetet, 
hogy azután később fogjunk hozzá a gyógyí táshoz, ú g y az csak azzal lenne 
menthető, hogy maga is ú g y elvesztette már a szája ízét a sok erős, maró , 
mérgező ételtől, italtól, hogy nem tud különbséget tenni a forrás és a mocsá r 
vize között. 

Mert sokáig és nagyon mérgeztek eddig, mindmáig, bennünket, fiatalokat 
és (felnőtteket, asszonyokat és férfiakat, szerbeket és magyarokat. Egymás 
elleni harcra .is fel tüzeltek — egyesek javára, népek, saja.tmag.unk k á r á r a . Meg 
érezzük mindennek hatását . Köröttünk áilíamak még a romok: házban, ember
ben egyarán t . Az iiszköt még nem takar í tot tuk el házunk tájáról és nem ta
karí tot tuk eil sokszor szívünk tájáról sem. Ott az üszök és kóró burjánzik 
rom-szívünk körül . Sokáig észre sem vesszük, de .néha-néha rádöbbenünk nagy-
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nagy embertelenségünkre. Ezt az örökséget szánjuk fiainknak-lányainknak is?! 
Hányszor tudjuk mi magunk is merre vezet a helyes út és mégis Ie~!ekanyarodunk 
róla, mert mérgeze t t vérünk és hervadt idegeink, az ülüepedett és áporodott be-
lénkneveitsé'g lekókiasztják az erőnk, ami megtartana a helyes ú ton . Ingado
zunk. De a fiatalokat egészségeseknek, erőseknek, jóiidegűeknek akarjuk tudni. 
És rajta akarjuk őket látni a hegyes ú ton : Az igazság útjain. 

Fé r sze mindez nem csak. és meni is .főleg tankönyvkérdés . De tanköoyv-
kérdés is. Az új élet, új nevelés egyik alkatrésze, egyik komponense a- tan
könyv is. Gondolunk, ha tankönyvet emlegetünk és iskolát, módszer tani kér 
désekre is, arra is, hogyan lehet eredményesebben, életrevalóbban és ú g y át
adni a tudományos igazságot az ifjúságnak, hogy az ne csak ismerje a tudo
mányt, az igazságot, de ú g y vegye á t vérébe, idegébe, izmába, hogy az belőle 

alkotó, te remtcmódra csurranjon k i az élet megszépítéséire, új , szebb étet gya
kor la t i megvalós í tására . De túl minden módszer tani kérdésen* egyelőre most 
még nem a »hogyan«, hanem a »mi«, nem a, módszer , de a tartatom kérdése 
az. ami bennünket elsősorban foglalkoztat. iMódszertanii tekiintétben elavultak 
régi tankönyveink. Más éüetesebb módszerrel kelil tá rgyalnunk azokat a tudo
mányoka t , -amiket a régi rezsim sem tudott eredményesen hamisítani, amelyek 
többé-kevé'S'bbé igaz formájukban jutottak azelőt t is a diák kezébe. Ezeket a 
tankönyveket egyelőre, míg nem akad jobb, újabb tankönyv, maibb és terenn-
tőbb-snédszerű, mégis használhatjuk nagyobb ká ra néilkül iaz ifjúságnak. 

Másként áll ,a dolog a társadalmi tudományokkal , és azokkal. a természet
tudományokkal , amiket meg nem érthetünk a fejlődés törvényeinek ismerete 
nélkül. Elsősorban i t t persze a történekemre, irodalomra, bölcsészetre és lélek
tanra, vagy a biológiára, élettanra gondolok, nem utolsósorban persze л föld
rajzra sem, amelyből eísikkadt valamikor az ember és annak élete. Mert sok 
függ at tól , hogyan látjuk és hogyan láttatjuk az élő ember, vergődő, esett, 
bukdácsoló, de mindig harcos és mindig jövőnéző és előbb-utóbb cél'ba'futó éle
tét, annak minden megnyilvánulásával gazdasági , társadalmi, politikai és ku l 
túrái! is téren. 

Vegyük csak a történelem élő képeit, élő képeit a múltnak, mi multunk
nak. Hogyan tárgyal ták annak előtte a vajdasági magyar ság botladozó, har
cos életét, hogyan tekintettek hamis szögben a szerbek történelmére és hogyan 
nem akar ták meglátni a ké t nép egy és közös kézfogását meg marakodásá t . 
Kézfogását mindket tő javára, marakodásá t valaki — harmadik hatalmas- ér
dekében. ̂  

A HÍD a háború előtti számaiban próbálta rögzíteni helyes meglátásban 
a kurucharcok történetét . De hol van eddig tankönyvformában megírva, hol 
terjesztik eddig fiatalok és meglet tkorúak közöt t a magyar és szerb tör téne
lem eddigi igaz ér te lmét?! Hol voilt az oka a 48í-as szerb hibának, amikor 
magyar ellen támadt , az osztrák, az európai reakció hizlalására, sa já t k á r á 
ra?! És hol volt -az oka az 1941-es magyar hibáknak, amikor a német és min
den más fasizmus javára , saját ká rá ra és minden igaz ha ladás és igaz ember 
k á r á r a a szerb ellen kelt feli?! És tudjuk-e igaz tankönyvből, hogy Dózsa 
Székely György, aki Legkülönb volt ezen a tájon, nem egyedüli parasztharcosa 
volt a m a g y a r s á g n a k ? És hogy nem is csak magyar mozgatom élén állót-:, de 
más népek is voltak és harcoilitak zászlaja -alatt? Szerbek is többek között. 
Tudjik-e tankönyvből,, hogy az első parasztíe'ikeliés ezen a tájon, a vén Urna 
völgyében, m á r 1339-ben robbant k i — a zágrehi püspökség birtokán és hogy 
ezen a rengeteg birtokon azután is sokszor, nagyon sokszor kelt fel jogai vé
delmére a paraszt?! Hogy az 1339-es évtől kezdve egészen 1848-ig szinte nem 
<mu!t el esztendő parasz tháború nélkül?! És hogy 1848 után, különösen a 90-es 
években napirenden voltak a véres ara tósz t rá lkok és a Várkönyi és más mozr 
galmaiban szocial is tamódra szervezkedett a magyar paraszt?! Még Rákóci idején 
é s Esze T a m á s idején a császári , német reakciónak és e lnyomásnak sikerült 



megnyerni a csak akkor átjött szerbet de már pár év múlva, amikorra a sz^rb-
már megi/smerte a reakciós Bécs 'hazugságait, csalfa ígéreteit, — a szerb Péró>. 
a szegedi felkelő áJl'oitt szerb, tót, román és íőleg magyar felkelő paraszíoik 
élére, üirak, birtokosoik és németek eulen. 

Mindezt eosiikkasztötta a régi történelem iskolás tankönyve. És ezér t van 
szükség áj tankönyvre , igaz tankönyv re, igaz ' tudományra. Mert a tudomány is 
csak addig tudomány, a m í g az igaz, való ellette! j á r terö-ltve. 

És ezért van szükség új irodalmi tankönyvre . Hogy ér t sük és élvezzük a 
virág énekeiket és Balassit , Zrinyj t éis Biaesámyit, Petőfit é s Aranyt, Madácho t és 
Komjátit, Adyt és Józsefet, meg Háy Gyuját is, de ugyanúgy értsük és élvezzük 
Zrnajt és Jaksity Gyúr át, Kocsityot és Krlezsát, Csopityot és Davicsot és a 
nagy-nagy éCvezetes és é r tékes népdalokat , meg a piarasztiköOtőiket is: hívják őket 
Miskinának, vagy Veresnek és Illyésnek. 

Ezér t van szükség új magyar tankönyveikre. 

H I T 
Irta: Gyólai István 

Hit. Egy rövid szó, melyben semmi tárgyi , vagy anyagi, kézzel íogha ta 
nincs. E szó lényege inkább fogalom, elmélet. Mégis mennyi minden épült,, 
vagy pusztult el az ember iség évezredes tör téneíme folyamán a hit ha tá sa 
alatt. Hány egyént, családot, közössége t és államot emelt föl, vagy züllesztett 
szét a ki tar tó, vagy ingadozó hit. 

M i a hit? 
A hitet társadalmi életünkben többféle vál tozatban ismerjük. Pld. a vallási 

fogalmakat, dogmákat is a Ihit névvel jelölilk meg. Azonban a hit nemcsak ezt 
a szerepet tölti be az ember éle tében, A hit egyeseknek, vagy közösségeknek 
célkitűzéseit szolgálja és így lehet szabadon választot t , — a meggyőződés — 
vagy rákényszer i te t t . 

Nézzük meg a vallásokat . 
M i adott a val lásnak alapot és mi erősí tet te őket évszázadokon á t? A 

hivőkbe beleplántált hit, amely az idők folyamán második természetükké vált. 
Mi t kellett himniök a h ívőknek? Hogy mindéin időben, ami, ahogyan van, annak 
úgy kell lennie, mert ezt bizonyos ember- és természetfelet t i erők így 'hatá
rozták. Egyszóval hinni és nem gondolkodni. Mi t kellett cselekednek a hívők
nek a kényszer hit folytán? Termelni, építeni, vagy rabolni, pusztítani, asze
rint, hogy a hatalmon levők, a mindenkori isten kiiválasztottai, hogyan k íván
ták. De mindenekelőtt másoknak és mások érdekében. S ha megundorodott a 
pusztulástól , vértől — "'mádikozhatott. És ezzel a hittel csúszot t át az emberi
ség a tőkés kizsákmányolók karmaiba. 

Mert mit tettek az elvakult náci hordák é s csat lósaik? Hamis hittel állattá 
nevelték őket és amerre jár tak nyomukat a legembertelenebb pusztí tás nyomai 
jelezték. És az igazság hívőinek sok évt izedébe kerül, amig csak a pusztulá
sokat eltüntet k. 

• 

És most, annyi sok megpróbál ta tás után, mit csinálsz munkás t e s tvé rem? 
Elkezdtél talán önállóan gondolkodni? Erős lett a hited? És hiszed-e, vallod-c, 
amikor a romokat a megmaradt huMadek anyagból építed újjá, hogy a maga
dét, a saját jövődet ép í ted? S ha visszatekintesz a múltba csomósodlk-e ben
ned az elszántság, hogy minden erőddel megakadá lyozd annak v i ssza té ré -


