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Mikor a fasiszta propaganda teliszájjal kiabálta a világba: hogy az 
asszonynak a konyhában a tűzhely mellett, a templomban és a gyer
mek melled \an a helye, sok asszony akkor helyeslőleg bólintott rá. 
Ügy van, minek az asszonynépnek a politika! De a bátor és öntudatos 
asszonv mást látott a konyha, gyerek és teirnip-lcmi-kultusz nögött . Már 
akkor lát.a, hogy a fasiszta rémuralom béklyót jelent az asszonynak, 
amikor azt mondták: ki a gyárakból, az irodákból, kereskedelemből az 
asszonnyal, mert a munkanélküliséget a női munkaerő alkalmazása okoz
za. Mikor a m'iinkc.né.lküZek millióit kerett félrevezetni, a nác ipart ii-am 
hátrált meg semmitől sem. Ahogy felgyújtották a Reichstagot és utána 
világszerte hazudtak, ugyanúgy hazudtak az asszonynépnek is. Később, 
saját programjuk keresztülvitele érdekében sokszor kényszer mellett is 
alkalmaztak noi munkaerőt a hadrparban. Nem is beszélve arról, hogy 
sem gyermeket, sem templomot, sem otthont nem kíméltek meg, mikor 
érdekeik úgy kívánták. 

Ebben az időben az öntudatos nők sorai megsokszorozódtak. Ebben, 
az időben, amikor égtek a krematoriurnokban az aggok, betegek és gye
rekek, amikor tömegsírok tűntek el a vetés alatt, ekkor az A E . Zs. 
vállalta az otthon és a gyermek védelmét. 

A betoiilágerek hideg, nedves • leveeöte sok werek egészségét ásta 
alá. Sárvár nedves tábora, melynek mennyezetéről csöpögött a víz. Ba-
nyica, Jaszenovac gödrei ezek a helyek azok, amelyek előtt fogadal
mat tettek asszonyaink, ho^v megvédik, az otthont, a gyermeket. Nc-
veszijfe-Zbegie erre a fegjobb pé.dia. amikor az usztasa és olasz ban
dák elöl menekülő családanyákat védte meg az A F . Zs. szervezett 
munkája. A legnagyobb harc közepette, a legnehezebb időben a legna
gyobb gonddal figyelték és segítették a gyermekvédelmet Ez yotó a 
harc ideje alatt. 

Ma, anr'kor a béke és az újjáépítés napjait éljük, az A F . Zs. el$o 
gondja a gyermek védelme. Ezt ne úgy képzeljük el, mint ahogy régen 
volt, hogy nae-y ünnepkor felöltöztettünk száz gyereket olcsó ruhács-
kákba és lefényképeztetjük magunkat veliük. se nem шгу. hogy veszünk 
nekik játékot vagy negyed kiló kekszet. 

A gyermek-óvás komoly és felelősségteljes munka. Jugoszláviában! 
SS 000 hadiárva gyermek van. Minden anya képzelje el, nvt jelentene 
ilyen gyermekcsapatot segítés. fel,gyelet nélkül hagyni. A neveletlen, eV 
haevatott pyermek fegyelmezetlensége vesizélyeztetné a többi eyermek 
magaviseletét is. Hiszen, ha csak egy rossz gyerek van az utcában, ar> 
bizony az egész utcának teher, senki sem biztos, hogy ablaka, kapuja, 
háza és gyereke ép és sértetlen marad. Hogy a fiatalkorú bűnözők és 
prostituáltak száma olyan magas lenne, hogy megrémülne m;nden becsü
letes ember. Ennek kküszöbölését először is Népfe.szabadító mozgal
munknak köszönhetjük, mely óriási áldozatok árán szabad országot ős 
népköztársasági kormányzatot biztosított. 



Hogy mit tett az A. F . Zs. szervezet ezen a téren, az már látható 
a becsei, zombori, moli, csókái és más gyermekotthonokban, a palicsi 
tüdőgondozó telepen és sok más helyén, mint a középiskolai, tanítókép
zői, ipari és más iskolai intézetekben. 

De egyet figyelemmel кеЛ kisérni. Tudnunk kell, hogy nemcsak az 
anyagi oldalát kell néznj ezen otthonok és intézetekben lakó gyermekek 
megóvásában. A kenyér^éísr a szállás biztosítása még nem gyermekvé
delem. Ennél sokkal nagwtt) feladat hárul az A. F . Zs -ге.ч Bevinni a 
gyermekek közé a nekik legjobban hiányzó anyai szeretetet.4 Nem elég 
jóiakaini a gyermekeket, hanerji lelkük mélyébe kell jutni, kicsalni sze
mükből a csillogó örömfényt és a hangos gyermekkacajt ajkaikra. 

Sokat dolgoztak, mostak, foltoztak, paradicsomot, lekvárt főztek asz-
szonyaink a gyermekeknek, de eddig kevés asszony látogatta meg á 
gyermekeket tanú.ás közben, hogy segítse gondjaikban. Minden gyerek 
más és mégis mindegyik egy után vágyakozik, az anyai szeretet után, 
mely pótolhatatlan. Ma az A. F . Zs tagjain van ez a feladat, hogy ezt 
nyújtsuk a gyermekeknek. A játékhiány az otthonok legnagyobb gondja. 
Legszomorúbb látvány húsz 3 évkörüli gyermekcsoport játék nélkül, kik 
ölhetett kezekkel ülnek a gyönyörű otthon kertjében, játékszer nélkül, 
•mint valami aggok. Nekünk nem szabad elfelejtenünk, hogy mit jelent a 
kisfiúnak a ló, a kisleánynak a baba, rftit jelent a 8 éves gyereknek a 
nagy karika, a tizennégy éves. leánynak a fogkefe es a fiúknak a sakk 
ós a szép ing, blúz. Nem egyenruhába öltöztetett automatákat, hanem 
\$rdám, megelégedett gyermekcsapatokat kell teremtenünk. Ezt nem ér
heti el egyedül az igazgatósáé nevelőivel- ehhez az asszonyok széleskörű 
támogatása szükséges. TZbhez nem kell más. mint nagy-nagy anyai érzés, 
a gyermek iránti szeretet. 

A játékszerek előteremtése 4$zintén rajtunk múlik. Minden legkisebb 
textil hulladékot elhasználhatunk, gondos asszonykezeinkkel meg tudjuk 
varrni a mackót, babát, nyuszit, készíthetünk kicsi ágyacskákat és sok 
más apróságot, ami a gyermek életét széppé, boídogeá teszi. Ez annál 
inkább nem esik nehezünkre, mert ezt saját gyermekünknek is csináltuk. 

Ügyelnünk- kell a szervezetben arra> hogy egy jó ötlett se maradjon 
ikihasználatlanul. Jönnek az őszi napok, már most tárgyalják meg asz-
szonyaink minden utcában, ki milyen játékot készít. Ezt készíthetjük az 

•olvasó órák előtt vágy után. Nemrflgiben Zentán rendezett az A. F . Zs. 
vásárt olcsó ruhácskákat, játékokat s'b készítettek az asszonyok é& 

.aminek tiszta jövede'méí, 25.000 dinárt a hadiárvák segélyezésére for-
;dították. • 

Hozzánk Szuboticára most érkezett 200 hadiárva leánygyermek, kö-
:z^niskolások. Hogy milyenek lesznek ezek a lánykák, az főleg rajtunk 
nröíik. Szubotica asszonyain. Ha ml ezeket a leánykákat vasárnapon
ként hazavezetjük a saját gyermekeink közé, ha elvezetjük sétálni, szó
rakozni őket saját pyerniekeinkke!. akkor ez a gvermek ú^v érzi maid. 

t"éogy .nérri árva, hogy van valakiie'és akkor #ond ferhes arca megválto
z ik / Boldog, kacagó gyermekcsoportot nevelitek belőlük ós 'i«koTa; éred-
menyeik is bfrtosan jobbak lesznek, fz iktüag is megerősödnék és így 

'á rí agy családban ők is fól - érzik ma ;d magukat, mi pedig bo'dog anyai 
jšz^ieiottel nézzük íeílődé^lilíet,*' tudva azt, hogy mi teremtettük még 
sfcárríukra & jobb életet. 

Csak akkor, ha így fogjuk fel a'gyermekvédelmet ha belenézünk a 
gyerek, lelkébe, lehetünk biztosak abban, hogy jó embereket nevelünk 

"beíőiiik-és bátran nézhetünk velük együtt a jövőbe, ahol minden anya 



és gyermek boldog lesz. Tudnunk kell, ha mi saját gyermekeink előtt 
bebizonyítjuk azt, hogy anjfai szeretetünk nem számítás, mert az árvá
kat ép úgy gondozzuk, mint saját gyermekeinkét, akkor a mi gyerme
künknek is, meg lesz a jö véleménye rólunk és ö is jobb lesz velünk 
szemben. És ilyen generációra már megért az idő. A gázkamrák, kre-
matoriumcík. tömegsírok. Ryermekcyilkosságck csak mint a kultúra szé-
gyenfoltjai iai kell, hegy maradjanak a történelemben. Nekünk, anyáknak 
kell biztosítanunk azt, hogy ily rémségek a jövőben fel ne támadhassanak. 
_ tbbul a sxemszögbol nézzük a gyermekvédelmet és biztos, hogy 

minden anya, minden nő segít abban, hogy törvényeink az anya és gyer
mekvédelem terén ne maradjon irott törvény, messze az élettől kikap
csolt valami, rajtunk áll, hogy meg is valósítsuk mindazt, amit nékünk 
a törvény demokratikus hazánkban biztosít. 

K U L T Ú R A A T A N Y Á K K Ö Z Ö T T 
i n a ; G ü o i b a János* 

„Nőm kell a népet tanítani , mert akkor nem lehet vezetni!*4 

volt a régi,, népelleuea rendszerek jelszava az iskolakér
désben. Kötelező volt ugyan az elemi iskolai oktatás, de 
nem volt adva a szHes néptömegek részére a társadalmi 
helyzet és anyagi lehetőség, hogy a kis zsellér, nincste
len és proletár magyarok nagy tömegei számára is*' lehetséges 
legyen az o lvasás és írás mesterségének teljes egészében va ló elsajá
títása. Ennek a bűnös múltnak mulasztásai t pótoljuk bei ma az írás
tudat lanság elleni harc megszervezésével és sikeres keresztülvitelé
vel, aminek már is Játható jelei vannak. Nagyon sok írást nein 
ismerő — főlog falusi és tanyai — saját í tot ta el a betűvetés művé
szetet és a felszabadulás óta a szegény néprétegek anyagi viszonyai
nak rendezése folytán, lehetővé vált , hogy többé m é g véletlenül se 
nevelődhessen fel olyan nemzedék, mely nem ismeri a betűt és a 
kSnyvet. 

A városi lakosság legnagyobb r é z é előtt nem ismeretesek azok 
az akadályok, nehézségek, melyekkel néph at óságainknak kellett 
meffkűzdeniok. hogy a legkisebb faluba, telenülésre és a szétszórtan 
lévő tanya v i lágba is eljiitha* Son a tudás fénye A városi ember m é g 
ma is táiékozatlanul áll a falu és tanya dolgaival, nehézségeivel , 
túrlak U'áni vágyáva l szemben. Még ma sem ismeri telieset a falu 
élet ' i ne*n tud'a m'k a köz igazgatás és az ellátás, az élelmezés vagy 
ruházkodás gond'ai, hol tart ma a n-pi kuHúra ŝ az iskolázás: 
valio*1 működnek-e a tanvai íqkolák és n gyermekek tanóra helyett 
me.^szfikneVe m*g liba- és birkapásztornak yafy kisb^ros^k? A vá -
ro^bsr? siránkozunk a taní tóhiány tanrenrl szered helyességén vagy 
hrtyle lens 'gón s közben nem kérdjük nem vesszek észre, vajion 
a nagy nevelési v ívmányok leértek-e már a falvakig és! 'tanyáikig 
s egy vékony, gyér polgári kul túra mellet* megkezdték-e már épi* 
<en? a tamilt, művel ! , öntudatos é s ' erős falusi nép kul túrfa la i t? 

E g y szerencsit véletlen m é l y bepil lantást engedett néhány ta
nyai iskolába é s annak az értelmiség előtt nagyobbrészt ismeretlen 
vi lágába és nem tudom megál lani , hogy ne mutassam be a falusi ó i 
tanyai kul túra mai helyzetét. 
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Mielőtt a város m é g ébredezne £s az időszámítást megátkozni 
tudná, a tanyai iskolás kisdiákok m á r régen ott imbolyognak vagy 
futkároznak a hűvös, cs ipős szélben, a poros vagy sáros utaKon és 
csapásokon, hogy az iskolába kellő időben érkezhessenek ,meg. A 
legiöbb.ie messziről j ö n , nem ritka a z iskoláig az egy vagy kétórás 
gya logút . Nem szeretnek elmaradni s eoben a ragaszkodásukban 
nemcsak a törvény és a k a l a n d v á g y játszik szerepet, hanem az is-
k o l a szeretete is. Vékony kis ruhájuk alatt, ha a hidegben fázni ée 
dideregni kezdenek, versenyt futnak a széllel, hogy valamicskét fel
melegedjenek. Nem mese, hanem valóság, hogy igen sok falusi és 
tanyai kisgyerek ott ü l mindennap az iskolában a k á l y h a mellett 
mezít láb, egy szál nadrágban és rongyos kabátkában és ámuló sze
mekkel fiámul bele a tuüás előtte is felszakadó kapujába. Lehetne 
erre azt mondani, hogy ez borzasztó, de azt viszont el kell mondani, 
hog>{ nem halhat meg az a nép és nem kell félteni annak a ^népnek 
a kultúráját , amelynek ilyen Ids mezít lábas hősei vannak! 

De a nagy tudásvágy nemcsak a Kanizsa-környéki tanyav i lág 
kis fiaiban ég, hanem sokezer m á s tanyai gyerekben. A sok ok
tondi és buta, számunkra idegen film helyett érdekes volna egy-
egy Hycii tanyai iskola életét a gyerekek megindulásátó l a meg. 
érkezésig, az- órák meleg, sokszor csodálatos megnyilatkozásait> a 
szünetek meghitt beszélgetéseit, az iskolai ünnepélyeket, v izsgát , az 
iskolazárás jeleneteit filmre felvenni ée a város közönségének be
mutatni. Mi volna, ha a városi gyermek is meghal laná Sót i Imre 
tanyai k i s d i á k 4 esengő kérését, aki arra kérte a tanítónőjét, hogy 
légjobb tanuló létére is buktassa meg, hogy m é g egy évvel tovább 
járhasson á z iskolába! Mennyi szép szeretet és rajongás v a n ebben 
a furcsa kérésben és az egyszerű ember milyen megrendítő találé
konysága! 

A lélekhez, bizony, lélek kell; A falu és tanya lelkének ia feléb
resztéséhez egy új tanítói és tanítónői nemzedék lelke és lelkesedése 
kellett, hogy az új pedagógia alapelvei szerint valóban apostolok 
jegyének. Áz aranykulcsra aranyhegedű felelt; mert hiába szegény 
az a tanyai kisdiák, a maga módján ő is viszonozni tudja és akarja a 
szeretetet. Nem egy ée nem tíz helyen történik meg, hogy a tanító 
vagy tanítónő asztalára titkon és kipirult izgalommal odalopnak 
egy-egy diót vagy kockacukrot, vagy ünnepek táján egy darab 
mákoskalácsot s aztán felcsil lanó szemmel örvendenek a tanító
bácsi vagy tanítónéni meglepetésének. A kockacukor vagy dió-
szem visszavándorol ugyan a legjobb felelőnek, de a meglepetés és 
ajándékozás művészete, is megvolt és lelkek nőttek vele. 

A tanyai iskola természetesen nemcsak a szív nyitogató ja . ha
nem ay, érte lem pali orozó j a is. Megszűrve, mind finomabbra szűrve, 
de szál l í t ja nekik azt a tudásanyagot , amitiől várjuk és vághatjuk 
a műve l t népet, öntudatos falut és saját jel legzetességeire épült népi 
kultúrát . Kár, hogy nem rendeznek kiál l í tást a tanyai és falusi 
népiskola teljesítményeibők hogy a városi ember'is beleláthatna 
a kis b^res- és cselédgyerekek irkáiba, rajzaiba és azokon keresz
tül real izmusába és fantá^iáViba. Hogy írták le. hogy k i é l i k 
el a várost, a vásárt vagy a kirándulást és mi gyűl meg a lelkük
ben a történelem nagyjai felől. P r i m i t í v s é g ü k b e n ' i s elragadó leírá
sok vafcy képí'k pzek. mert rajtuk ül az öntudat, a büszkeség és a 
meg lá tás érzékeltetése! 

Nem arról van szó, hogy récén is voltak falusi vasív ianyni 
osfobetségek. * akiket felfedezett, kicsiszolt s I v ö n y ö r ö g v o v a s y ál-



dozva az egyetemig felküldött egy-egy tanító s í g y hoeszú időn ke
resztül ők voltak az in tézményes . t eüé t ségvéde lem, ami most m á r 
á l l a m i alap formájában folytatódik. Arról sincs szó, hogy a mai ű j 
nemzedékben ne akadjon lusta és tompa elméjű, darabos és durva-' 
ságra hajlamos gyermek, aki börtönnek érzi az iskolát ós ajig 
vár ja a szabadulás perceit. Itt csak a rendszerről van s>zó, a peda
góg ia i törekvések és erőfeszítések egy nagy diadaláról , amely nagy 
át lagban egy új tanító nemzedéket és egy új falusi gyermekt ípust 
tudott megteremteni és ki formálni a felszabadulás óta eltelt két év 
alatt. S mert az emberek életében mindig az á t lag a döntő ós nom 
á kivétel —: sem a kiVétjelesen jó, sem a kivételesen rossz — ezért 
lehetünk biztosak afelől, hogy pár éven vagy évtizeden belül meg
változik a magyar emberanyag és nép. 

'Hogy ezt a legrövidebb idő alatt elérhessük, szükséges a városi 
lakosság teljes támogatása, hogy az új pedagógia i módszerekkel si
keresen hajtsuk végre a falusi elemi iskolai oktatást és kulturál i s 

téren miné l képzettebb, otthonosabb új falusi és tanyai i f júságot 
neveljünk fel. A faluról városba szakadt diákokat teljes erkölcsi 
4s anyagi támogatásban kell részesítenünk, mert ma még nem ren
delkezünk olyan n a g y s z á m ú diák internátusokkal, hogy az összes 
t ehe t séges , falusi és tanyai diákokat el tudjuk ott helyezni. Szüksé
ges ez azért is, mert ezek a tehetséges parasztifjak fölkerülve az 
egyetemekre, tanulmányaik elvégzése után a népi törekvéseik .zászló
hordozói és élharcosai lesznek, mert maguk is a nép, a széles tö
megek segí tségével és támogatásáva l haladtak előre. Ezeket a falusi 
és tanyai iskolás gyermekeket is nézzük az egyenlőség és testvéri
ség fényében és ne a bűnös múl t társadalmi-különbség torzító len
g é j é n át. Mert m é g ma is vannak ilyenek, habár e lvétve isi: de van
nak s mi azt akarjuk, hogy ne legyenek! K i kell törölni, k ímélet 
lenül k i akármik irtani az emberek lelkéből a fasiszta gőg alsóbb 
ée felsőbbrendű értékelését, melyet az ember származásától , illetve 
osztá ly helyzetétől tettek függővé . Ma már e«ak itt-ott akadnak 
ilyenek, de törekedjünk arra, hogy ezek elvesszenek és a városba 
kerülő paras,ztgyerekeket a szeretet és megbecsülés k imutatásáva l 
kezeljük, mert raituk keresztül valósul maid meg, hogy a + anyai ós 
falusi dolgozóknak is népi irodalma, művészete ós politikai isíko-
lázot tsága lesz. 

S Z E M L E 
MAGYARORSZÁGI 
ÜJ TANKÖNYVEK 
Irta: Lőrinc Péter 

*A magyar nép számára megvan a 
lehetősége annak, hogy k 'jusson a' 
katasztrófából Hz a kivezető ut a ré
gi revíziós politika teírásinak meg-
semmisítése és a szoros laráH kap-
csontok megteremtése a többi dnnai 
népekkel? (Kdrdciy MvárdK 

Két új, 1945-ben kiadott, magyar 
tankönyv áll előttünk. Mind a ket tő 
zsenge lelkekhez szólnekik akar tu
dást adni, be'éjük akar űj eszméket 
átpalántá ni. Az űj demokratikus Ma
gyarország V — V I . osztályos, népis
kolás olvasókönyve van előttünk, 
^neg a n ő i s k o l á k V. osztályához szó
ló fö'drajzkörryv. Tekintve, hogy az 
o 'vasókönyv -minden tankönyvet egy--
befűzve enciklopédiát ad a nép sko-


