
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 -
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sé t? Ápolod-e a testvéri szeretetet és megér tés t? Üldözöd-e a fai"; gyűlöletet , 
annyi rossznak a szülőanyját? Hiszed-e, hogy már épül a fokozatos jólét, az 
egész emberiség közös jóléte? Hiszel-e abban, amit látsz, amiről személyesen 
meggyőződhetsz? Sokan vannak, akik nem hisznek semmiben és ami a leg
nagyobb baj, még önmagukban sem. 

Mert nem 'tanultak, nem volt szabad még önállóan gondolkodniuk sem. És 
most, amikor nagyon kellene, Idegen forrásokból merít ik a mérgező hitet. Azért 
teszik föl minden feleletre az újabbnál ú jabb kérdéseket , a kétkedés, fityrná-
lás, lebecsülés kérdéseit . Mert csak akkor tudtak ezek az örök kétkedők és 
gáncsosikodók hinni, amikor nyakukon volt a hóhér csizmája. Akkor remélked-
ve hittek a fölszabadulásban. De ma amikor érdek a cselekvés és a szeretet
nek kellene közösnek lennie, amikor nem a cs'zma rúg, hanem a tes tvén kéz 
hív, akkor egyszerre hitetlennek teszik magukat. 

A fölszabadító Vörös Hadsereg bevonulásaikor összeomlott az a belenevelt 
hit, hogy azok emberevők, akllknek semmi sem szent. Örültek és dicsőítették 
őket. Most amikor it t van minden lehetőség, hogy tovább fejlődjünk az igazi 
szabadság országában és könnyebben, m n t az előttünk járók, mert azok útját 
vér öntözte, a mi utunkat peddg jobbára, mások áldozatainak köszönhetjük, 
csak dolgoznunk kell, egyszerre elpárolgott belőlük a hit. 

És ezért van a,z, hogy még ki sem nyitják az iroda ajtaját, máris pala
csintává lapul hónuk alatt a sapka és akkorát hajolnak az igazgató »úr« előtt, 
mintha gerincük se lenne. (Vagy talán nincs is?) De ugyanakkor késhegyre 
szedik a szakszervezet minden ténykedését és úton-útfélen rágalmazzák leg
jobb barátaikat . És mondanak akkorákat , hogy a levegő is elpirul körülöttük. 
És azt hisz'k, hogy éz aiz építő bírálat. Pedig csak csupa rágalom és gáncs
vetés. Uszítanak és gyávák. Az irodában, az értekezleteken, közgyűléseken a 
leghátsó sarokba ihúzódszkodnak és bután hallgatnak. 

Ide vezették őket a tévhitek. 

• 

Most ped g próbáljuk megismerni mi az igaz hit és hogy cselekednek 
az igaz hitet hivők és vailók? 

A kishitűség mindig a hamisra meszelt múltból merít . A mi multunk 
dicső. 

Dolgozó tes tvérem! Ha a múltra gondolsz, gondolj a nemzetközi gon
dolat megteremtőire , Marxra és a többiekre, az ismert és ismeretlen hősök ez
reire, akik nyomorban éltek, haltak és mégis hittek. Hittek és bízva az igaz
ság eljövetelében, hittel, a hit szavával az ajkaikon haltak meg. Gondolj a 
szemeid előtt elhurcolt vér tanúkra , akiknek a kötél már kezdte kiolitatni az 
életét, de a hitet nem. Mert uto'só szavuk is a jövőé volt. A J'övő szabadságáé! 

Gondolj a Szabad Jugoszlávia rádióra, amely három éven át mutatta az 
utat. S a legsötétebb időikben is hirdette, hogy ha minden összeomlik és az 
lesz a szabadság ára, akkor is megmarad a föld, a szabad haza és a jövőbe 
vetett, megingathatatlan Ih'-t. És új életet teremtünk hazánkban a romok fölött. 

Gondolj a mitrovieai fegyházra, ahol szabadságharcosok raboskodtak. A 
megszállás után, már a halál jegyesei. És akik körmükkel , szerszám nélkül, 
kiásták és fúrták magukat a szabadságra , a napvilágra. Miért? Hogy a csen
des elmúlás helyett üldözött vadakká vál janak? Nem! Ük hittek a fölszaba-
dulásban. Előre láttak és elhozták ezt a hitet nekünk is. Ott vannak most az 
élünkön és ha ingadozol, rájuk tek'nts! 

A történelem tudósai bebizonyítot ták, hogy a fejlődés akadályt .nem is
merve megy j i maga útján előre és mindig csak előre, д végső gátakat ug
rásszerűen rombolja szét. 



Ezt az ugrást éltük és éljük most mi is. És itt vagyunk áhított jövőnk 
küszöbén. És nekünk hinnünk kell ember ré válásunk megdönthetetlen valósá
gában. Ez már valóság és nem álom többé. A fejlődés nagyot lendült és mi 
az első osztályból a közbeesők átugrásával a felsőbe körültünk. Emberevő 
fenevadak közül egyszerre békeszere tő emberek közé. És ha már itt vagyunk, 

ne hátráljunk mi sem. Fejlődjünk. Hozzuk be az elmulasztottakat, tanuljunk, 
dolgozzunk és h 'gyjünk. De nem vakon, hanem a tények erejéből építsük föl 
hitünket a meggyőződést . 

D E M O K R Á C I A V A G Y R E V Í Z I Ó 
I r t a : Dr. H o k Rezső 

Az első és második világháború közötti Magyarország bel- és külpolitika-
iának tengelyében a revizionizinus, mint a trianoni határok kiigazítására irá
nyuló társadalmi-poliitiikr.i mozgalom állott. Ez a revizionizmus a trianoni szer
ződést igazságtalannak nyilvánította é s történelmi igazságszolgáltatást köve-
Kelt. A történelmi igazságszolgáltatás abban állott volna, hogy vissza
állítják az 11, n. ^ezeréves hatarokat« (melyek korántsem ezerévesek) és a 
»szent korcna«, illetőleg a magyar hűbér urak fennhatósága alá hajtanak 
ismét mintegy millió szlovákot és ruszint, millió románt, millió horvátot és 
nr.llió szerbot, melyek a monarhia széthullásával felszabadultak és nemzeti 
államaik határai közé kerültek. 

Ennek a revizionizmusnak a szülőanyja és legfőbb hordozója a magyar 
hűbéres nagybirtokos osztály és a nagyipari., illetőleg bank-tőke voltak. A 
magyar u r ak Szlovákiában, a Ruszinföldön, Erdélyben és nt a Vajdaságban 
és Horvátországban több százezer holdra menő földbirtokot vesztettek cl. A 
hűbéres méltóságok abba ugyan még belenyugodtak volna, hogy birtokaik a 
határokon túl vannak, abba azonban már sehogysem tudlak belenyugodni, 
hogy birtokaikat a világháborút követő forradalmi megmozdulások hatása alatt 
az utódállamok földreform céljaira kisajátították. Ezt a veszteséget helyre
hozni c~ak egyféleképen lehetett: visszacsatoíiii Magyarországhoz az elvesz
tett területeket és hatálytalanítani a földosztást. 

Nem kevesebb érdek íűzte az ipari és bank-tőkét* is a revízióhoz. Az a 
magyar ipar ugyanis, amely a trianoni szerződéssel megvont határokon belül 
maradt az új határokkal elvesztette egyrészt piacának, másrészt nyersanyag
forrásainak nagy részét. Hasonló veszteség érte a bank-tökét is. ' meiy sok 
százezer betéte-v. vesztett el és a tőkekihelyezés busás hasznot hozó lehető
ségeit. 

Mi sem természetesebb, hogy a magyar ipar és bankintézetek hű fegy
ver társként 1 állottak oda a grófok, bárók, püspökök és a többi nagybirtokosok 
mellé, hogy együttesen hozzák tető alá a trianoni békeszerződések revíziójá
nak ügyét Az is természetes, hogy a határrevízióhoz fűződő érdekeiket nem
zeti érdekeknek tüntet ték fel. A földesurak és részvényesek a magyar nem
zet, a magyar nép nevében követé l ték . a határkiigazítást , jóllehet egyesegye
dül az ő zsebükről volt szó. 

д magyar uralkodó osztályok, hogy a kilógó lólábat mennél jobban elrejt
sék, hatalmas anyagi eszközök felhasználásával (lehetőleg az államkassza fekete 
alapjaiból, tehát végeredményben az adófizető tömegek pénzéből) és az egész 
állami és társadalmi gépezet bekapcsolásával felkorbácsolták, de egyben sovi
niszta viszályra fordították a tömegek nemzeti érzését és irredenta Jelszavak 
alatt a szomszéd nemzetek népei 'ellen uszították őket 


