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A lunites sjkero n tanítási anyagtól, a laniló egyéniségétől, a 

tanulótól és a követeli tanítási módszertől függ. 

/ . .1 lanitási anyagot a Innlr, < szabja meg; az egyes órákon lárgy.i-

íásra kerülő módszeres eeysé.ei az iskola tanmenete szabályoz/a. 

Egy-cgv lanitási egység na: v ér. i a tananyag minőségétől és a tanuló 

nuuikaképexségélöl Ii'igg. Az mi\ i mik a lanntenelben való eloszlá-

sémái e két körülményhez alkalma, ott szigorú mértéket kell. ügye 

lembe venni. Az egye didaktikai egységek no legyenek olyan nagyok, 

hogy a tanulók befogadóképességét meghaladják, de ne legyenek 

olyan aprók sem, hogy elegendő tanulom nélkül maradjanak. 

Az egy tanítási órára eső anvag ' nem lehel megszakítás nélkül 

előadni, vagy clniagyara ni. meri -bböl a tanuló nagyon kevesi t 

jegyezne meg. A mód zeres egységet dya'n szakaszokra kell honiam 

amelyek a gyermek l'elfo ö erejéhez, mérlek. Általában a siker egyik 

főkövelelményr. hogy a tanítást nem szabad elsietni. 

/ / . .1 laniló egyénisége nagy hatással vau a tanulókra és egyik 

igen fontos tényezője a tanítás sik viiek. \ tanító önt életet a teiil-

lásha. o a telke az Iskolának, az ó mugaterlásálól modorától, kedély-

világától, temperamentumától, lanitási elj irásálól beszédjétől. kcpzrll-

ségéíöl buzgalmától függ iieiii« >ak a í.uiiláx sikere, ban-ni az isk • 

Iának az. egész életre v dó kihalása is. 

t laniló ningalctrl'isii leg\. u m • il.-s minden ne .dornsságlól és 

idegességtől. A lannilérelioz és l.; uilá >/ e varául lelki nyugalom kell, 
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Tanllási eljárása legyen lelki - és élénk Ne legyem élettelen, 

mert az ilyen tanítás halálos unalmat kelt a lanti.óban. 

Heszéde legyen szabatos, tejszólástól ur al. Hangjának színezé-

sével tudjon érzelmek I kelleni. 

Kerüljön minden fölös megj gzésl, a tanulók 

léséi, fölösleges |'i<g\vlmczl"ié»e 

A tanítás alatt olyan h l\v ' 

liesse és hogy mird n tanul 

osztályban mert et Here i a 

az osztálynak. 

Figyelme legv -ii él lásson mindem 

Javilsn a tanulók hibás nvelvh; sználalá 

ügyi lelügy,delel is. Ne etig -tje. hogy a I 

hogy közei tartsák a szemükhöz a papin 

I I I . .1 / mii•' 'dad : aló l 'n : m d le 

•leleteinek ismét-

l és kérdéseket. 

Ujon. hogy az egész osztályt áttekint-

őt láthassa Ne járjon fel-alá az 

komlók l"igv elmét. Ne 'álljon "háttal 

ami a padokban történik, 

és gyakoroljon egészség 

mniiök a padra hajoljanak 

• a vagy könyvet, 

v. a megértő, következetes 
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és szeretetteljes. Hangja, szava, egész magatartása hizlalás és segítség 

legyen hogy a lanuló kedvvel végezze immkájál. Ne legyen tul,-

szigoru. akitől fellegnek a tanulók, d" ne legyen lullágv sem. akin 

mulatnak. Ne legyen ingeriilt, meri ez megfélelmliti és ne legyen 

tiiri Innllen. .meri ez megfosztja az osztályt a tanuláshoz szükséges 

nyugodtságtel. 

A lanilé) komoly, de azért nyájas magatartásával szabadítsa ¡ül 

u tamiléit ii: id egrumbuló szorongó érzéstől és e l fogódot tság tó l . a m i 

a teleléstől való félelme1vn állandóan ránehezedik a lanuló lelkére. 

1 tanítás süniének eggik jö fel télele a hinniük ¡¡gyeimének fel. 

keltése, és ébi-ntailósi. E c é l b ó l : 

a ne tartson a tanító hosszú ideig tarló előadási, ezt nem 

képes a gyermek figyelemmel kisérili; 

b Egy tanulóval külön ne foglalkozzék hosszabb ideig, mert 

ezalatt a lobbi nem figyel; 

e ha a lanilé) beszél, a tanuló ne foglalk izzék mással, leliál 11 1 

Írjon a füzeibe seni: » 

d az örökké kiabáló bong. vagy az alig hallható». i nag\on gyors, 

vagy a vontatott beszéd eltereli a tanulók figyelmét: 

( előbb adja a kérdési azután sz.ólilsa a tanulói: 

I vonja be az egész osztályt a támlás munkájába, nemcsak a 

jó tanulókat szólítsa; 

a lanilóuak ludnia kell, hogy az örökös kemény, ide figyelj 

figyelmeztetéssel nem lehel a tanításra ériékes figyelmet kelleni. 

IV. .1 hiiiHási módszer kérdéséhen két szélső állásp ml küzd. 

Az egyik károsnak tarl minden formához kölölt loniliísi eljárást, mivel 

ez gépiessé és sablonossá I SZÍ a lanitásl. A másik szélsőség csak azt 

a lannilás! I irtja Mkerexn. k. amelyben a llerharí Zillei f irmáüs íoko-

zaiai megkiilünhüzielhclök. Eináezy Ernő: L'jahh törekvések a didak-

lika terén nimi tanulmányában a módszerre vonatkozólag azt mondja: 

lie aprólék.iskodjimk a módszerrel, de ne gondoljuk hogy ugyiievez.lt 

józan ésszel leljesilh Ijük a tanítás nehéz feladatát. Az iktulás I >n-

Ioss.ígiiI ugy érlelmezzük. hogy lelkiismeretesen gond »Íjuk ál az anya-

gól és a vele vah) bánás imádjál. A figy-lés, m-'gérh's és megtartás 

l<a iné;/.eles fázisait véve tekintetbe, azokat az inga g minőséy he: 

és n gyermek ii/géniségélr-z szabjuk. Az elméletek alakulhatnak és 

módosulhatnak, de az a követelmény, melynek Ifcrbarl ol\ klasszikus 

lolmáesa hogy hdkiismereleseii. azaz folytonosan tanulva és d ilgozva. 

a lelki életei tanulmányozva, az oktatás menetéi végiggondolva ¡ami-

sünk ez a követelmén} változatlan és állandó. 

\ módszerrel szemben leli ál a következő álláspontot foglalhatjuk 

el 1 Az isin T.'tközlésjiek megvannak a maga logikai és lélektani 

törvényei, melyek a tanítást szabályozzák. '2. A tanítás nem 1 bel 

önkényes I Tvnélkiili eljárás, d nem lehel túlzás állal sablonba 

szorított művelet sem. 3. A tanításnál a lanilóuak és tanulónak 

összhangban kell működni A lanitó feladata a tanulást megindítani, 

« nehézségek elhárításául! az anyagól közölni és az Tsajátitoll ismere-

teket tarlóssá tenni. \ tanuló feladata figyelni, a lanitó magyarázatait 

megérteni és tarlósán unlékezethe vésni. A tanítás természetes fok 

z.aíai tehát a tanító szempontjából az e'ókészités, megértetés és meg-

e/ösitéa t a n u l ó szempont j a ibó l » figy l m. m aértés és megtorlás 
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a) Előkészítés. A tanítási nem lehel az uj anyag előadásával 

kezdeni, hanem azt kellőképen elő kell készíteni. Az előkészítés 

célja az., hogy 1. a tanítandó uj ismeretekkel rokon régi ismereteket 

l'elujitsuk a gyermek lelkében, ezáltal az uj ismeretek nelogadására 

kedvező talajl teremtünk. 2. Felkeltjük a lanuló figyelmét, érdeklő« 

désél az uj ismeretek iránt. 3. Felébresztjük a lanuló öntevékenységéi 

azzal, hogy a cél megjelölésével bevonjuk a tanulót a közös munkába. 

Az előkészítés a mull óra anyagának ismétlésével, illetői g számon-

kérésével kezdődik. Az a. n. felelés ne álljon mint rém a tanuló 

elöli, amit elérünk, ha a tanuló is tudatában van annak, ti >g\ a 

mull órai anyag számbavételében nem az ellenőrzés a fő. hanem a 

tanuló azzal válik az uj anyag befogadására, továbbhaladásra alkal-

massá. 

Ha az uj anyag egy régebben tanult anyaghoz kapcsolódik, akkor 

ezt kell ismételni. A mull órai anyag számonkérése közben ellen-

őrizhetjük az Írásbeli házi feladat d is. 

A mull órai anyag számonkérése vizsgáló kérdések!; d, társalgás 

formájában történik. Ebbe a társalgásba belevonjuk iz -gesz osztályt. 

Minden órán adjunk azonban alkalmat arra is hogy l 2 lanuló össze 

függően is elmondhassa a ni"glanu.lt feladatok 

Az ügyesen vezetett, nem fárasztóan hosszadalmas elökés/Hés 

végén a tanulók maguk jelzik a tanítási óra célját. \ cél esők agg 

felelhet meg feladatéinak, ha a hunitól érdeklő ¡n obiéinál tartalmú: 

Ha nagyobli tanítási egységet több szakaszra honiunk akkor 

minden részletnél ujabb célt tüzünk ki. 

,'//'. Mester János \ munkaiskola lélektani alapv lés • és uj for 

malis fokozatai eimü munkájában az. cl<Ykészilés fokán az éhiiéuv 

nyújtást tartja szükségesnek, mint mind n öntevékenység kezd U i 

és alaplöltélclél. Nyújtsuk az. anyag >1 ugy. Ii >g\ a gyermek lelkéb u 

élménnyé váljék hogy belekapcsolód jók szükségleteinek, vágyainak 

és kívánságainak világába. Az élmény ben a gyermek önkéntrleiiul 

lat problémái és kiváliko/.ik leiadalok megoldási illán 

l> Az előkészítess I a lanniiló füveimét i Itozleiufo uj anyagra 

¡rányitottuk és lölébres/.leltük a kilüzoli probléma iránt az érdeklő-

dést. A következő feladat »/. uj nnyig megért elé se. A megértés a tanu-

lás legfontosabb része | nélkül az. emlékezetbe felhalmozott képzel 

az emlékezetet megterhelő értéktelen anyag. A m-gérlés ugy jön létre, 

hogy az. uj képzel az előkészítés során felújított régi rokonképzel ekhez 

kapcsolódik. 

Először alkalmat adunk a tanulónak. Ii >gy mindazt elmondja, 

amit az előkészítés, a fölvetett problémára \ niialkozólag fölidézeti 

emlékezetében. Az elnioiidotlakal a lanitó rendezi é» kiegészíti. A 

kiegészítés az ismeretszerzés lsö lépése, az ér/ékelésnek tervszerű 

i r ány í t á sa . E külső ragig t etső szemlélt-téss-I t ö r tén ik . Tárgyuka t , 

példákat, rajzokat, cselekedeteket, kísérleteket álliUuik a tanulók érzé-

kei elé. Ahol az ilyen konkrét szemléltetés n , ni lehetséges, olt azt 

belső szemléltetéssel elképzelleléssvl pót iljuk ilyenkor a lanitó » 

Írásának, elbeszélésének, magyarázatának oh szili••snek. \ ilágosnak 

és lelkesnek kell lenni, hogy ahiia a lanuló beleképzelhess. magát, 

hogy átélje, hogy élménnyé váljék leikében. A szemlélteit sbe a 
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és szeretetteljes. Hangja, szava, egész magatartása hizlalás és segítség 
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b Egy tanulóval külön ne foglalkozzék hosszabb ideig, mert 
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23 1 MAGYAR Ü N N E P 

tanulókat aktive is belevonjuk cselckcdtelissel, a kísérletben való 

részvétellel. 

A helyes szemléltetés utján a tanuló szemléletekhez jut. amivel 

a megértés folyamata megindul. \ továbbiak folyamán n tanulókat 

gond ol kidásra kell ösztönözni, lűzl legcélszerűbben párbeszéd utján 

tessz.uk amibe belevonjuk az egész osztályt. A kérdések, melyeket 

most felleszünk, ne viseljék magukon a feleltetés jellegéi. Iianeni 

elemzők legyenek, melyek a részletek megfigyelésére serkentenek, 

Unábbá kifejtük, magyarázók, mely k logikai gondolkodásra kész-

lelnek. A beszélgetés során csak akkor szakítsuk félbe a tanulót, ha 

nem a tárgyhoz szól. !>«• ne szakítsuk félbe, hu észrevesszük, hogy az. 

amit mondani akar, hibás. Türelemmel hallgassuk végig, azután rá 

vezetéssel törekedjünk arra, hogy a tanuló a hibái belássa és maga 

kiigazítsa. Esetleg egy másik tanulóval igaziitatjuk helyre a hibás 

állítási. \ tanuló tudásvágyát élesztjük, hu módot adunk neki a 

kérdezésre. Ezek a kérdések megvilágítják, mi iránt ébresztett érdek-

lődést a lanilás vagy hol liagyoll hézagul. A tanulók kérdését • lulasi-

lani csak akkor szabad, ha az, nem a tárgyalt anyagra vonatkozik. 

A gondolkodlatás eredménye, hogy a tanuló uj fogalmakat, szabályo-

kai, törvényekel szerez, melyekel a tanulók közösen fogalmazlak meg. 

Az. egész lanilás alatt a közös munka hangulatának kell uralkudni, 

Ez. a közös munka élénkséget okoz és rendel, fegylmel teremt, 

melyei nem a lanitö szigora hoz létre. Az ilyen közös munka a 

munka iránti szeretetet, a tanító és tanítvány "között létrejött szellemi 

kapcsolat ragaszkodást és hálál ébresztenek a 'tanúin lelkében. Teltén 

a tanító • erkölcsi hatása is nyilvánvaló. 

Az. ismeretszerzés sarkalatos tételi*, hogy maradandó tudás csak 

öntevékenységgel sajátítható el. \ lélek csokis belső tevékenységgel 

saját erőinek megfeszítésével fejlődik. \ fegszeftö előadás vagy magva 

rázat sem vezethet értékes sikerre a tanulók akliv közreműködése 

nélkül. 

A megértés és begyakorlás szolgálatában nagyon értékes eszközök 

a láhlc és i kréta. Néhány vonás, följegyzés, rajz. a táblán gyakran 

nagyobb szolgálatul lesz o megértésnek, mint a szó egész halmaza. 

A tárgyalt anyagot foglaljuk láblázaiba, vezérmondalokkal készítsünk 

vázlatot vagv az anyaghoz tartozó rajzokai vessük a táblára. Sok 

nehezen crlhclö anyagól ezekkel az eszközökkel telielünk könnyen 

éri hétéivé. A táblai vázlatok, rajzok is a tanulók közreműködésével 

készüljenek. 

Időnként meg kell győződni, hogy a tanuló nv'gérlvttc.é a: uj 

anyagrészt, Téved azonban, aki azt hiszi, hogy ennek a ki ránsaunak 

elegei l.scz, ha minden mondáiul egy vagy |ö|»b tanulóval elismételte! 

Az, ilyen sza jkómódr.'. való ismételtetés kifárasztja a tanuló fi gyeiméi 

és gépies szódnrálás.sá leszi a lanihisl. Az ismétlésre vezető kérdéseket 

Ugv kell feltenni, hogy a tanuló kénytelen legyen valamit változtatni 

a szövegen ¡11 nyil éuiuf meg 'leginkább a tanító ügyessége. A tanuló 

reprodukálása egy mosi luitíoll anyagrészről még nem biz myilj t 

azi hogy meg is érlelte. Tehát ügyes kérdésekkel kell a fanuiö érte-' 

méhez férkőzni, 

A célt csak akkor értük el. ha a tanuló a fölvételt pr ihlénuit 

megoldotta. 
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e Ha a tanuló megértelte a luiiRási anyagot, 'gondoskodni kell 

annak /ne«;» rösil cséré I. bevéséséről és bcyynkorlásóról. Mindez az. össze-

foglaló ismétléssel történik, amelyet uj szempont nyújtásával eszköz-

lünk. Ez legkönnyebb a nvefvlanitásnál és a ff/.ámolásnál, ahol a 

tanultaknak isméiéit i'eiujitása és ujabb esoportosilása minden órán 

előfordul. Más tárgynál ez már nem ilyen egyszerű. Ezeknél fontos 

szolgálatot lehet a tárgyak koncentrációja, aminek következetes ki-

használása nagy szolgálatot lehel az anyag begyakorlásánál és ujabb 

csoportosításánál. 

Az összefoglalásnál használjuk fel a táblára irt vázlatokat és 

rajzokat is. Az anyagnak a vázlat, vagy rajz alapján viíó elmondj-

tása ugv az értelmi képzés, mint a beszúlöképcsség és a fogalmazó-, 

gyakorlásának is egyik legjobb eszköze. 

A találásnak azonban nemcsak az a célja, hogy ismer, tóket 

nyújtson, érzelmeket, is kell ébresztenie és a gyermek cselekvéséi, 

jó irányban bel'ohá: ölni Elhikai célokat is el k dl érnünk a lanilással 

de ezek az erkölcsi tanulságok u legyeinek őröl lei tok. A t uiitás 

akkor érte el célját, ha a tanuló biztos isni.-tvtail In-G csen. az erkölcsi 

szabályoknak megfelelően alkalmazni is tudja. 

A laiiilásnak nem lehel az a e.'lja liog.v pillunaln.vi sikert érj n 

el, hanem, hogy az életre maradandó értéket 'nyújtson. Ez p Mi., 

csak ugv érhető el. ha az egy -s módszeres egységekben nyújt.•'! 

tanulságokat időnkint egységes egészbe foglaljuk. A ¡'okozatos In'adás 

melleit nem szaluid megfeledkeznünk a régebbi ismeretek U t w t ü 

felújításáról és az. egésznek összefoglalásáról sem. Ezek az időnkint: 

tervszerű összefo-Jalások biztosítják a tanító- maradandóságát. 

A mondottakat összetoglalxa a lanilás birálatúiiuk főszempontjai 

a következők lesznnek. 

I. TANITAS1 ANYAG. 

1. Nem volt •• az uj anyag »ok vagv kevés.' 

2 Helyesen honiul!;; e szakaszokra a tanítási egységet*.' 

ti. Nem kövelelL-c el tárgyi liiitéd? 

II. A TANTI ó EGYÉNISÉGE. 

1. Milyen a tanító magatartása Modoros, nyugtalan, tunpera-

mciilumos, pózoló.) 

2. Milyen a (anilási eljár:i •? E Ikes élénk éleiI.-len untató., 

II. Milyen a beszéde? Sza balos, tájszólástői meni, hadarii, ki-

abáló, halk.) 

I. Voltak-e fölösleges megjegyzései vagy kérdés i? Felelet, ismétlés. 

ö. A lanilás alatt alkalmas helyűt áll Ht-e? .lárkáll, bállal 

állt az. osztálynak. 

ü. Éber volt figyelme? Hibás nyelvhasználat egészségügyi fel-

ügyelek 
111. A TANEEóKKAE VAEú BÁN \SMOD. 

1. Hogyan bánt a tanulókkal-? Megértő, következetes, tulszigoru, 

ingerült. 
2. Eéltek-e a tanulók a feleléstől? 

3. Sikerült-e a tanulók figyelmét fölkelteni és ébrentartani? IEi 

nem. miért? Mily. n volt a fegyelem? 
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tanulókat aktive is belevonjuk cselckcdtelissel, a kísérletben való 
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most felleszünk, ne viseljék magukon a feleltetés jellegéi. Iianeni 

elemzők legyenek, melyek a részletek megfigyelésére serkentenek, 

Unábbá kifejtük, magyarázók, mely k logikai gondolkodásra kész-

lelnek. A beszélgetés során csak akkor szakítsuk félbe a tanulót, ha 

nem a tárgyhoz szól. !>«• ne szakítsuk félbe, hu észrevesszük, hogy az. 

amit mondani akar, hibás. Türelemmel hallgassuk végig, azután rá 

vezetéssel törekedjünk arra, hogy a tanuló a hibái belássa és maga 

kiigazítsa. Esetleg egy másik tanulóval igaziitatjuk helyre a hibás 

állítási. \ tanuló tudásvágyát élesztjük, hu módot adunk neki a 

kérdezésre. Ezek a kérdések megvilágítják, mi iránt ébresztett érdek-

lődést a lanilás vagy hol liagyoll hézagul. A tanulók kérdését • lulasi-

lani csak akkor szabad, ha az, nem a tárgyalt anyagra vonatkozik. 

A gondolkodlatás eredménye, hogy a tanuló uj fogalmakat, szabályo-

kai, törvényekel szerez, melyekel a tanulók közösen fogalmazlak meg. 

Az. egész lanilás alatt a közös munka hangulatának kell uralkudni, 

Ez. a közös munka élénkséget okoz és rendel, fegylmel teremt, 

melyei nem a lanitö szigora hoz létre. Az ilyen közös munka a 

munka iránti szeretetet, a tanító és tanítvány "között létrejött szellemi 

kapcsolat ragaszkodást és hálál ébresztenek a 'tanúin lelkében. Teltén 

a tanító • erkölcsi hatása is nyilvánvaló. 

Az. ismeretszerzés sarkalatos tételi*, hogy maradandó tudás csak 

öntevékenységgel sajátítható el. \ lélek csokis belső tevékenységgel 

saját erőinek megfeszítésével fejlődik. \ fegszeftö előadás vagy magva 

rázat sem vezethet értékes sikerre a tanulók akliv közreműködése 

nélkül. 

A megértés és begyakorlás szolgálatában nagyon értékes eszközök 

a láhlc és i kréta. Néhány vonás, följegyzés, rajz. a táblán gyakran 

nagyobb szolgálatul lesz o megértésnek, mint a szó egész halmaza. 

A tárgyalt anyagot foglaljuk láblázaiba, vezérmondalokkal készítsünk 

vázlatot vagv az anyaghoz tartozó rajzokai vessük a táblára. Sok 

nehezen crlhclö anyagól ezekkel az eszközökkel telielünk könnyen 

éri hétéivé. A táblai vázlatok, rajzok is a tanulók közreműködésével 

készüljenek. 

Időnként meg kell győződni, hogy a tanuló nv'gérlvttc.é a: uj 

anyagrészt, Téved azonban, aki azt hiszi, hogy ennek a ki ránsaunak 

elegei l.scz, ha minden mondáiul egy vagy |ö|»b tanulóval elismételte! 

Az, ilyen sza jkómódr.'. való ismételtetés kifárasztja a tanuló fi gyeiméi 

és gépies szódnrálás.sá leszi a lanihisl. Az ismétlésre vezető kérdéseket 

Ugv kell feltenni, hogy a tanuló kénytelen legyen valamit változtatni 

a szövegen ¡11 nyil éuiuf meg 'leginkább a tanító ügyessége. A tanuló 

reprodukálása egy mosi luitíoll anyagrészről még nem biz myilj t 

azi hogy meg is érlelte. Tehát ügyes kérdésekkel kell a fanuiö érte-' 

méhez férkőzni, 

A célt csak akkor értük el. ha a tanuló a fölvételt pr ihlénuit 

megoldotta. 
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e Ha a tanuló megértelte a luiiRási anyagot, 'gondoskodni kell 

annak /ne«;» rösil cséré I. bevéséséről és bcyynkorlásóról. Mindez az. össze-

foglaló ismétléssel történik, amelyet uj szempont nyújtásával eszköz-

lünk. Ez legkönnyebb a nvefvlanitásnál és a ff/.ámolásnál, ahol a 

tanultaknak isméiéit i'eiujitása és ujabb esoportosilása minden órán 

előfordul. Más tárgynál ez már nem ilyen egyszerű. Ezeknél fontos 

szolgálatot lehet a tárgyak koncentrációja, aminek következetes ki-

használása nagy szolgálatot lehel az anyag begyakorlásánál és ujabb 

csoportosításánál. 

Az összefoglalásnál használjuk fel a táblára irt vázlatokat és 

rajzokat is. Az anyagnak a vázlat, vagy rajz alapján viíó elmondj-

tása ugv az értelmi képzés, mint a beszúlöképcsség és a fogalmazó-, 

gyakorlásának is egyik legjobb eszköze. 

A találásnak azonban nemcsak az a célja, hogy ismer, tóket 

nyújtson, érzelmeket, is kell ébresztenie és a gyermek cselekvéséi, 

jó irányban bel'ohá: ölni Elhikai célokat is el k dl érnünk a lanilással 

de ezek az erkölcsi tanulságok u legyeinek őröl lei tok. A t uiitás 

akkor érte el célját, ha a tanuló biztos isni.-tvtail In-G csen. az erkölcsi 

szabályoknak megfelelően alkalmazni is tudja. 

A laiiilásnak nem lehel az a e.'lja liog.v pillunaln.vi sikert érj n 

el, hanem, hogy az életre maradandó értéket 'nyújtson. Ez p Mi., 

csak ugv érhető el. ha az egy -s módszeres egységekben nyújt.•'! 

tanulságokat időnkint egységes egészbe foglaljuk. A ¡'okozatos In'adás 

melleit nem szaluid megfeledkeznünk a régebbi ismeretek U t w t ü 

felújításáról és az. egésznek összefoglalásáról sem. Ezek az időnkint: 

tervszerű összefo-Jalások biztosítják a tanító- maradandóságát. 

A mondottakat összetoglalxa a lanilás birálatúiiuk főszempontjai 

a következők lesznnek. 

I. TANITAS1 ANYAG. 

1. Nem volt •• az uj anyag »ok vagv kevés.' 

2 Helyesen honiul!;; e szakaszokra a tanítási egységet*.' 

ti. Nem kövelelL-c el tárgyi liiitéd? 

II. A TANTI ó EGYÉNISÉGE. 

1. Milyen a tanító magatartása Modoros, nyugtalan, tunpera-

mciilumos, pózoló.) 

2. Milyen a (anilási eljár:i •? E Ikes élénk éleiI.-len untató., 

II. Milyen a beszéde? Sza balos, tájszólástői meni, hadarii, ki-

abáló, halk.) 

I. Voltak-e fölösleges megjegyzései vagy kérdés i? Felelet, ismétlés. 

ö. A lanilás alatt alkalmas helyűt áll Ht-e? .lárkáll, bállal 

állt az. osztálynak. 

ü. Éber volt figyelme? Hibás nyelvhasználat egészségügyi fel-

ügyelek 
111. A TANEEóKKAE VAEú BÁN \SMOD. 

1. Hogyan bánt a tanulókkal-? Megértő, következetes, tulszigoru, 

ingerült. 
2. Eéltek-e a tanulók a feleléstől? 

3. Sikerült-e a tanulók figyelmét fölkelteni és ébrentartani? IEi 

nem. miért? Mily. n volt a fegyelem? 
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I, Tudlu-c tanulókat cseji'kvőleg bevenni a lanitásb.i ? Részi velt-é 

az egész osztály a lanilásban. 

5. Arányosan foglalkozta lia-« az egész osztályt vagy elhanyagolta 

a gyengéket? 

IV. A TANÍTÁSI MÓDSZER, 

a Előkészítés. 

1. Számunkért.«--e a mull óra anyagát és hogyan? 

2. Ellenőrizle-e a házi Írásbeli feladatot és hogyan? 

.'S. Sikerülte az előkészítéssel felújítani az uj anyaggal rokon 

régi ismeretekéi ? 

I. Helyesen halározla-e meg a célt, érdeklődési kellcll-e a föl-

\clell. probléma? 

5. Sok vagy kevés volt e az előkészítés? 

(i. Milyenek voltak a kérdései? Vizsgálók.; 

I) Megértés. 

1. Ile.ly,- en kapesolódoll-e az uj anyag a felújított régióit isme-

retekhez? 

2. Adott <• alkalmai a tanulóknak, hogy elmondhassák mindazt, 

amit a fölvetett problémáról tudnak? 

.'!. Az uj auyagközlésnél fölhasználta-« a tanulóknak már meg-

lévő tapasztalatait ? 

I. Hogyan gondoskodott a tapasztalatok kiegészítéséről? Szem-

léltetés, önálló cselekedlelés, elbeszélés. 

5. Helyes vente a sz.eniféltefés? C.scFekedlelő. 

fi. Világos, élénk és logikus volt-e a magyarázat? Elbeszélésével 

élireszlelEe megfelelő érzelmeket? Aléllék-e azt a tanulók, aliogy azt 

a hatásos tanítás megkívánja? 

7. Adott « olyan magyarázatok amit a tanulók maguk is kitalál-

hattak volna? 

S. A nyert fogalmakat, szabályokat és törvényeket szabatosan és 

pontosan határozta « meg? Eelliasználla-e ennél a tanulók közremű-

ködését? 

!>. Milyenek voltak a táblára irt följegyzései, vázlala, rajza? 

10. Milyenek voltak kérdései? Elemzők, kifejtük, magyarázók.) 

II. Tagolta e az. uj anyagot, összefoglalta-e az egyes részekel? 

12. Meggyőződött e arról, hogy a tanulók megérlelték-e az uj 

anyagrészleUket és hogyan? 

13. Megoldották-« a fölvetett problémát? 

<• Megerősítés. 

1. Milyen volt az összefoglaló ismétlés? 

2. Eelhasználta-e az ismétlésnél a táblai vázlatol és rajzol ? 

3. Ml lùrtéul a bevédés érdekében? Többszöri ismétlés, vázlat, 

füzet. 

t. Milyen volt a tanítási eredmény a tanítás gyakorlati, alaki és 

erkölcsi célja szempontjából? Elérte nevelői hatást és milyen irányban? 

5. további begyakorlásra jelölt-e ki házi feladatol és milyet? 

G. Hogyan használta a tankönyvet? 
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Október 6. 
Szomorúbb sorsot alig szánt még nemzetnek a népek hatalmas 

Istene, mint most a magvarnak. Ezeréves, örökös küzdelmekkel telí-

tett, keservekkel csordultig lelt, csalódásokkal szinte a kimerülésig 

brliell élet után most a lassú sorvadás szégyenére ítélte a világ hjulal-

musainak balgasága, fis ¡> nehéz itélcl terhét rok inlalanul, megértő 

szivek nélkül vette vállaira. Nem volt, aki igazát megértse, ¡nem 

akadt, aki ügyét felfogja, fájdalmát nem enyhítette senki sem. 1 la volt 

korszak az elmúlt ezer évben, melyben egyedül és dhagyatvla állt a 

magyar, a Ujanon-utáni időknél terhesebb, ¡unnál szomorúbb, végzete, 

seb!) aligha volt csak egy is. 

Talán az egv október G vágott bele olyan ököllel a mpgyar léi kire, 

mini Trianon: amikor a szabadság napfölkeltéböl a csillagtalan éjbe, 

a dicsőség glóriás trónusáról a sötét és n.virk >s börtönök mélyébe 

zuhant a magyar. 'Halán az a néhány nap, vagy hét lehetett a mi 

fájdalmunkhoz mérhető. . . ta lán. . . I)e nem! Nem! \ mi fájdalmunk 

égetőbb, szivettépöób annál is, mert a mi borzalmas éjjelünk vigpsz 

talan is, reménytelen i«. Senkire sem I.imaszkodhalunk', csupán önma-

gunkra. \v. október G-Lki szomorú nap >k után v >11 még a nemzetnek 

egy halovány csillaga: Kossuth, aki a reményt, a jobb jövőt esill >»• 

tat la meg a fájdalmaiban fetrengő nemzet lelki sz arná elölt. Trianon 

lilán nem maradt csillag az. égen, lelőni minden ntipsugár.. . egyedid 

maradtunk. Senkitől semmit nem várhalunk, ne is várjunk a történlek 

után. Hiszen összclörctésünklöl kezdv • ¡11 jártak közöttünk és raj-

iunk a bizottságok, látták legjobbjaink cll'ogalásál, elnézték a becsület 

bcmocskolásál. a kirabollak, megszégycniteltek, összetiporlak halál 

tusáját és — nem volt szivükben egy szem Tiivi részvél. nem v >11 

telkükben egy csepp jóakarat. 

És csoda leli! A vak éjiszakában fények villóztak ill is. olt is. 

Megértő hangok szóllak, hangzottak I értünk és hinnünk kell. lmgy 

bekövetkezik még valaha a megértés és fel fog támadni a segítő-

készség is az. igazságtalanul eltiport Magyarország számára. 

De ehhez szükséges valami. \ nemzet minden becsületes, ép 

tagjának együttes összetartása, szent kötelességlialáski az gycllcn cél 

elérésére és szolgálatára. Mert soha nagyobb feladat nem állott nem-

zedék előli, mint előliünk; vissza kell szereznünk az elveszteti, az. 

elalkiidolt. az elrabolt ősi magyar hazát. S ma nehezebb hazát sz •-

re.z.ni. mint ezer évvel ezelőtt >> ánknek volt. \zok vitéz, karral, egy-

akaraflal. önfeláldozásuk lángolásával, avatták hazává a Kárpálok nv-

dcncéjcl. Most ugyanezt a gyönyörű medencéi árulással, Iiazugsá-

gokkaf, vérlázító embertctenségefckct és arcpirító kuflurálallausággjal 

hódi tolták magukhoz, a bitorlók. Az előbbire ma biég gyengék vagyunk, 

uz utóbbira — suba sem leszünk képesek! És mégis hossza kell 

hóditanunk az. ősi szent lia/.át! 

Erre a nagy munkára kell előkészülnünk! Hogyan, mikép? Szé-

gyclcném magam, ha ezt apróra cl keltene mondán un Mindé becsü-

letes magyar léleknek megmondja ezt a tulajdon hazaszeretet,. Dé 

a magyar tanítónak nem is szükséges fejtegetni, hogy tőle függ min-

den: tőle függ a feltámadásba vetett bit magvacskáinak elvelése. 

szorgos ápolása, gondozása, rendíthetetlen hitté való nevelése a szór-
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I, Tudlu-c tanulókat cseji'kvőleg bevenni a lanitásb.i ? Részi velt-é 

az egész osztály a lanilásban. 

5. Arányosan foglalkozta lia-« az egész osztályt vagy elhanyagolta 

a gyengéket? 

IV. A TANÍTÁSI MÓDSZER, 

a Előkészítés. 

1. Számunkért.«--e a mull óra anyagát és hogyan? 

2. Ellenőrizle-e a házi Írásbeli feladatot és hogyan? 

.'S. Sikerülte az előkészítéssel felújítani az uj anyaggal rokon 

régi ismeretekéi ? 

I. Helyesen halározla-e meg a célt, érdeklődési kellcll-e a föl-

\clell. probléma? 

5. Sok vagy kevés volt e az előkészítés? 

(i. Milyenek voltak a kérdései? Vizsgálók.; 

I) Megértés. 

1. Ile.ly,- en kapesolódoll-e az uj anyag a felújított régióit isme-

retekhez? 

2. Adott <• alkalmai a tanulóknak, hogy elmondhassák mindazt, 

amit a fölvetett problémáról tudnak? 

.'!. Az uj auyagközlésnél fölhasználta-« a tanulóknak már meg-

lévő tapasztalatait ? 

I. Hogyan gondoskodott a tapasztalatok kiegészítéséről? Szem-

léltetés, önálló cselekedlelés, elbeszélés. 

5. Helyes vente a sz.eniféltefés? C.scFekedlelő. 

fi. Világos, élénk és logikus volt-e a magyarázat? Elbeszélésével 

élireszlelEe megfelelő érzelmeket? Aléllék-e azt a tanulók, aliogy azt 

a hatásos tanítás megkívánja? 

7. Adott « olyan magyarázatok amit a tanulók maguk is kitalál-

hattak volna? 

S. A nyert fogalmakat, szabályokat és törvényeket szabatosan és 

pontosan határozta « meg? Eelliasználla-e ennél a tanulók közremű-

ködését? 

!>. Milyenek voltak a táblára irt följegyzései, vázlala, rajza? 

10. Milyenek voltak kérdései? Elemzők, kifejtük, magyarázók.) 

II. Tagolta e az. uj anyagot, összefoglalta-e az egyes részekel? 

12. Meggyőződött e arról, hogy a tanulók megérlelték-e az uj 

anyagrészleUket és hogyan? 

13. Megoldották-« a fölvetett problémát? 

<• Megerősítés. 

1. Milyen volt az összefoglaló ismétlés? 

2. Eelhasználta-e az ismétlésnél a táblai vázlatol és rajzol ? 

3. Ml lùrtéul a bevédés érdekében? Többszöri ismétlés, vázlat, 

füzet. 

t. Milyen volt a tanítási eredmény a tanítás gyakorlati, alaki és 

erkölcsi célja szempontjából? Elérte nevelői hatást és milyen irányban? 

5. további begyakorlásra jelölt-e ki házi feladatol és milyet? 

G. Hogyan használta a tankönyvet? 
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Október 6. 
Szomorúbb sorsot alig szánt még nemzetnek a népek hatalmas 

Istene, mint most a magvarnak. Ezeréves, örökös küzdelmekkel telí-

tett, keservekkel csordultig lelt, csalódásokkal szinte a kimerülésig 

brliell élet után most a lassú sorvadás szégyenére ítélte a világ hjulal-

musainak balgasága, fis ¡> nehéz itélcl terhét rok inlalanul, megértő 

szivek nélkül vette vállaira. Nem volt, aki igazát megértse, ¡nem 

akadt, aki ügyét felfogja, fájdalmát nem enyhítette senki sem. 1 la volt 

korszak az elmúlt ezer évben, melyben egyedül és dhagyatvla állt a 

magyar, a Ujanon-utáni időknél terhesebb, ¡unnál szomorúbb, végzete, 

seb!) aligha volt csak egy is. 

Talán az egv október G vágott bele olyan ököllel a mpgyar léi kire, 

mini Trianon: amikor a szabadság napfölkeltéböl a csillagtalan éjbe, 

a dicsőség glóriás trónusáról a sötét és n.virk >s börtönök mélyébe 

zuhant a magyar. 'Halán az a néhány nap, vagy hét lehetett a mi 

fájdalmunkhoz mérhető. . . ta lán. . . I)e nem! Nem! \ mi fájdalmunk 

égetőbb, szivettépöób annál is, mert a mi borzalmas éjjelünk vigpsz 

talan is, reménytelen i«. Senkire sem I.imaszkodhalunk', csupán önma-

gunkra. \v. október G-Lki szomorú nap >k után v >11 még a nemzetnek 

egy halovány csillaga: Kossuth, aki a reményt, a jobb jövőt esill >»• 

tat la meg a fájdalmaiban fetrengő nemzet lelki sz arná elölt. Trianon 

lilán nem maradt csillag az. égen, lelőni minden ntipsugár.. . egyedid 

maradtunk. Senkitől semmit nem várhalunk, ne is várjunk a történlek 

után. Hiszen összclörctésünklöl kezdv • ¡11 jártak közöttünk és raj-

iunk a bizottságok, látták legjobbjaink cll'ogalásál, elnézték a becsület 

bcmocskolásál. a kirabollak, megszégycniteltek, összetiporlak halál 

tusáját és — nem volt szivükben egy szem Tiivi részvél. nem v >11 

telkükben egy csepp jóakarat. 

És csoda leli! A vak éjiszakában fények villóztak ill is. olt is. 

Megértő hangok szóllak, hangzottak I értünk és hinnünk kell. lmgy 

bekövetkezik még valaha a megértés és fel fog támadni a segítő-

készség is az. igazságtalanul eltiport Magyarország számára. 

De ehhez szükséges valami. \ nemzet minden becsületes, ép 

tagjának együttes összetartása, szent kötelességlialáski az gycllcn cél 

elérésére és szolgálatára. Mert soha nagyobb feladat nem állott nem-

zedék előli, mint előliünk; vissza kell szereznünk az elveszteti, az. 

elalkiidolt. az elrabolt ősi magyar hazát. S ma nehezebb hazát sz •-

re.z.ni. mint ezer évvel ezelőtt >> ánknek volt. \zok vitéz, karral, egy-

akaraflal. önfeláldozásuk lángolásával, avatták hazává a Kárpálok nv-

dcncéjcl. Most ugyanezt a gyönyörű medencéi árulással, Iiazugsá-

gokkaf, vérlázító embertctenségefckct és arcpirító kuflurálallausággjal 

hódi tolták magukhoz, a bitorlók. Az előbbire ma biég gyengék vagyunk, 

uz utóbbira — suba sem leszünk képesek! És mégis hossza kell 

hóditanunk az. ősi szent lia/.át! 

Erre a nagy munkára kell előkészülnünk! Hogyan, mikép? Szé-

gyclcném magam, ha ezt apróra cl keltene mondán un Mindé becsü-

letes magyar léleknek megmondja ezt a tulajdon hazaszeretet,. Dé 

a magyar tanítónak nem is szükséges fejtegetni, hogy tőle függ min-

den: tőle függ a feltámadásba vetett bit magvacskáinak elvelése. 

szorgos ápolása, gondozása, rendíthetetlen hitté való nevelése a szór-
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galmas munka, a mocsoktalan bcesutét, a szeplőtelen "hit és haza-

szeretet által. 

I.'j és nagy kötelességek várakoznak reánk és e kötelességek bolto-

zatán egy nagy k-iadat mered felénk, magyar tanítókra: vissza kell 

szereznünk az ösi hazát! 

í:-. október hatodika nem gyász ünnepe többé a magyarságnak! 

Az aradi Tizenhárom emlékével megszentelt sírokon ma senki sem 

gondol az elmúlásra. Az aradi vár sáncaihoz zarándokoló rab ma-

gyarok lelkébe, a feltámadás magasztos gondolata önt évről-évre 

nj életet. Ma. a bitófák puszta helye, aj erők forrása lett. 

Innen indul majd hódi ló út jára egyszer a győzhetetlen magyar 

igaz--ág! S ¡11 tanultuk meg. hogyan kell élni és meghalni a hazaéri! 

i'/eii a fiefyen diadalmaskodott a haz iszeretet a zsarnokságon, 

meri halhatatlanná lette a nemzet vértanúit. S azóta már mill iókra sza-

pul« doll a mártírok száma. EzérL is há lá l rebegünk gondviselő jói 

Istenünknek! A megváltás ul ja mindig véres s csak az vigasztaló• 

a kereszt: i hurcoló rendületlenül hiszi tudja, hogy juta lma a meg-

dicsőülés. a feltámadás! 

(8—12 éveseknek.) 

Kedves gyermekek! 

Azt kérdez le tőlem a minap egy ti j veretű fiatalember: mi az, 

hazaszeretet? A szivein a torkomba szökött és magam is fölugrottam 

az aszlallól. melyet körülültünk. Teremtőm! nyilall ál egész lesle-

men. nioM adj szól a nyelvemre, változtasd szóvá a< ajkamon mind 

az.l a kint. szenvedést, amit a háború első napjaitól fogva máig, a 

mai napig szenvedtünk, ami elszomorította ébredésünkéi, feketére fcs-

tclle álmainkat, megmérgezte minden óránknak minden percéi, fis 

eszembe jutottak azok a derék magyar emberek, gyermekek, apák, 

nagyapák, akik ott voltak velem a lövészárkok borzalmaiban s akik 

•itt imádkoztak ájtatos, fohászkodó szívvel otthon szenvedő és rá juk 

gondoló családjukra, kiesi gyermekeikre, olt, ah >1 minden percben 

rájuk csaphat itt a halál kegyetlen kaszája. Eszembe jutottak azok 

a derék magyar emberek, akik feledve édesanyát, feleséget, drága gyer-

meki kel, ott kúsztak előre, az ellenség állásai felé a b irzalinas éjsza-

kában s ha a szomszéd lemaradt, az élő odakúszott mellé, lefogta lény-

telén üres szeméi és Imundatt egy Miatyánkot é r t- . . . aztán kúszott 

tovább, előre, amíg talán öt is elérte a gyilkos golyó s piros vére 

olt hullott el illessze idegenben. . . Gsak azért. hog\ ellenség be ne 

tehesse lábát a szeiil anyaföldre, a magyar haza testére, ahol övéi: 

édesapja, édesanyja, felesége, gyermekei élnek és imádkoznak érette... 

Eszembe jutottak a/ok a délceg magyar fiuk. a legderekabbak, 

akik olt feküdlek halvány-vértelen arccal a kólözöliclyeken s a pokol 

liak minden kínjával sajgó sebeikben. . . de nem hagyta el ajkukat 

egyetlen ja j-szó . . . szenvedlek emberfölötti szenvedéseket, de tűr-

lek és hallgatlak összeszorított fogakka l . . . Miért? A hazáért! Azért 

a kis falucskáért, amely a mindennapi kenyeret az asztalára a d t a . . . 

\/c rt a kis fehér házikóért, amelyben az ö egész boldogsága, menny-
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országa, a családja imádkozott é r t e . . . Azért a nyugalomért, hogy 

a neki legdrágábbakat ne érje semmi bántalom, ne sanyargassa őket 

kegyetlen ellenség, lie fossza ki szegényes hajlékát prédára leső rabló, 

no kínozza, ne becMclenilse meg családi szentélyét az idegen és durva 

katonák cs i zmá j a . . . Ezért, ezért tűrte a szenvedéseket, a nélkülöző 

sokét, a legrcllaiel.-.sebb k í noka t . . . Tűrte és hallgatag maradt az 

ajka a legnagyobb kínok perceiben is, amikor hírül vette, hogy otthon 

is szenved a család, hogy nem gyújtanak tüzel a kályhában már a 

harmadik télen, hogy megosztják a mindennapi kenyeret és nem tud-

nak .jóllakni, mert arra gondolnak, hogy a családfő, az édesapa ott 

kinn éhez ik . . . Mi parancsolta hát ezeknek a derék embereknek azt, 

hogy törjenek, szenvedjenek szótlanul ? A hazaszeretet! 

Igen. a haza>z.-retet küldte ki a frontokra az enib rek százezreit, 

millióit. A hazaszeretet In'vó szarára hagyták ott műhelyüket, család-

jukat és nienlek. rohanlak száz halálba, l-ls a hazaszeretet adta az 

i l t l ionmaradollak szivébe azt a nagy és erős érzést, ami feledlelni 

tudott velük minden nélkülöződ sz mu-désl. aggódás; .olívvóuér! 

Mi a hazaszeretet? Mert mindezt egyetlen szóban kellett megmon-

danom annak az úrfinak, hogy soha cl ne felejtse: A Hazaszeretet, 

fiatal ur, egy nemzetben az, ami a I áben az Elil-.S/S-áÜ \llól 

naggyá nő. anélkül elsorvad. 

Igen: Hazaszeretet nélkül uines Nemzet, csak horda 

A nagy nemzeteket az leli naggyá. 

A hazaszeretetet nem lehet megmagyarázni, mint neoi lehel a/l, 

mi az egészség, de nélküle meghal a lest, elsorvad a nemzet 

Azok a derék magyar katonák is hazaszeretetből tűrték visellek 

zúgolódás nélkül a szenvedések özönét. És azok a derék, hazas/en. tó 

magyarok, •— amikor meghallották a fronton, lm v idehaza minden 

elveszeit, hogy titkos fér. g rágta a Haza fája! « amíg öl dakiii! v vük •! 

áldozva védelmezték a drága haza miiindcn porszeméi akkor s n estek 

kétségbe, s nini kor hazájuk ha o-ára értek I rdr. borúba < kMi .;. un;, 

az első rögöt, amely már magyar volt'! I ' hál a haza-z.- I, amit 

nem lehel szóval elmondani, megmagyarázni. ezt e-ak a ><iv meg i 

lélek ludja megér leni. 

És mibelöltink, magyarokból nem veszitek < zre I dws gyei" 

niekeim! - éppen ezt a mzaszer -tel akarják kilopni és v I- e .> llen 

erőnket a lelkiink önéivclét! 11 dl neles házi elten a ink a h aitá-

lulosabh méreggel, a ncvclségcsséggel puszlil ják bennünk a haza-

szeretet szent lángját, inert tudják, hogv a inag.\ a A mini a g> ennek 

ettől irtózik leginkább. É-> miért? McH jól tudják ho«> -z az a leg-

nagyobb erő egy nemzet, testében, ami erőssé, Indulnia >sá le-zi < s 

mert ez minden leltében olL van. 

A magyar történelem lapjai tele vannak a haza -/• •relel ragyogó 

példáival. Nincs az esztendőnek napja, amikor szünkb • nem jutn i 

olyan hős, vagy cselekedet mit a hazaszeretet irt bel - a magyar tör-

ténelem arany-lapjaiba. 

Ma is ilyen emlékei ünnepelünk a házas/, relel vérlaiiuin ik em-

lékezetét. Azokét akik a hazaszeretet parancsára még a halált is szí-

vesen vállalták hazá jukért annak szabadságáért, boldogságáért. 

De hogyan is volt cx.ik? 

lSKS-al irtuk akkor. 
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galmas munka, a mocsoktalan bcesutét, a szeplőtelen "hit és haza-

szeretet által. 

I.'j és nagy kötelességek várakoznak reánk és e kötelességek bolto-

zatán egy nagy k-iadat mered felénk, magyar tanítókra: vissza kell 

szereznünk az ösi hazát! 

í:-. október hatodika nem gyász ünnepe többé a magyarságnak! 

Az aradi Tizenhárom emlékével megszentelt sírokon ma senki sem 

gondol az elmúlásra. Az aradi vár sáncaihoz zarándokoló rab ma-

gyarok lelkébe, a feltámadás magasztos gondolata önt évről-évre 

nj életet. Ma. a bitófák puszta helye, aj erők forrása lett. 

Innen indul majd hódi ló út jára egyszer a győzhetetlen magyar 

igaz--ág! S ¡11 tanultuk meg. hogyan kell élni és meghalni a hazaéri! 

i'/eii a fiefyen diadalmaskodott a haz iszeretet a zsarnokságon, 

meri halhatatlanná lette a nemzet vértanúit. S azóta már mill iókra sza-

pul« doll a mártírok száma. EzérL is há lá l rebegünk gondviselő jói 

Istenünknek! A megváltás ul ja mindig véres s csak az vigasztaló• 

a kereszt: i hurcoló rendületlenül hiszi tudja, hogy juta lma a meg-

dicsőülés. a feltámadás! 

(8—12 éveseknek.) 

Kedves gyermekek! 

Azt kérdez le tőlem a minap egy ti j veretű fiatalember: mi az, 

hazaszeretet? A szivein a torkomba szökött és magam is fölugrottam 

az aszlallól. melyet körülültünk. Teremtőm! nyilall ál egész lesle-

men. nioM adj szól a nyelvemre, változtasd szóvá a< ajkamon mind 

az.l a kint. szenvedést, amit a háború első napjaitól fogva máig, a 

mai napig szenvedtünk, ami elszomorította ébredésünkéi, feketére fcs-

tclle álmainkat, megmérgezte minden óránknak minden percéi, fis 

eszembe jutottak azok a derék magyar emberek, gyermekek, apák, 

nagyapák, akik ott voltak velem a lövészárkok borzalmaiban s akik 

•itt imádkoztak ájtatos, fohászkodó szívvel otthon szenvedő és rá juk 

gondoló családjukra, kiesi gyermekeikre, olt, ah >1 minden percben 

rájuk csaphat itt a halál kegyetlen kaszája. Eszembe jutottak azok 

a derék magyar emberek, akik feledve édesanyát, feleséget, drága gyer-

meki kel, ott kúsztak előre, az ellenség állásai felé a b irzalinas éjsza-

kában s ha a szomszéd lemaradt, az élő odakúszott mellé, lefogta lény-

telén üres szeméi és Imundatt egy Miatyánkot é r t- . . . aztán kúszott 

tovább, előre, amíg talán öt is elérte a gyilkos golyó s piros vére 

olt hullott el illessze idegenben. . . Gsak azért. hog\ ellenség be ne 

tehesse lábát a szeiil anyaföldre, a magyar haza testére, ahol övéi: 

édesapja, édesanyja, felesége, gyermekei élnek és imádkoznak érette... 

Eszembe jutottak a/ok a délceg magyar fiuk. a legderekabbak, 

akik olt feküdlek halvány-vértelen arccal a kólözöliclyeken s a pokol 

liak minden kínjával sajgó sebeikben. . . de nem hagyta el ajkukat 

egyetlen ja j-szó . . . szenvedlek emberfölötti szenvedéseket, de tűr-

lek és hallgatlak összeszorított fogakka l . . . Miért? A hazáért! Azért 

a kis falucskáért, amely a mindennapi kenyeret az asztalára a d t a . . . 

\/c rt a kis fehér házikóért, amelyben az ö egész boldogsága, menny-
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országa, a családja imádkozott é r t e . . . Azért a nyugalomért, hogy 

a neki legdrágábbakat ne érje semmi bántalom, ne sanyargassa őket 

kegyetlen ellenség, lie fossza ki szegényes hajlékát prédára leső rabló, 

no kínozza, ne becMclenilse meg családi szentélyét az idegen és durva 

katonák cs i zmá j a . . . Ezért, ezért tűrte a szenvedéseket, a nélkülöző 

sokét, a legrcllaiel.-.sebb k í noka t . . . Tűrte és hallgatag maradt az 

ajka a legnagyobb kínok perceiben is, amikor hírül vette, hogy otthon 
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millióit. A hazaszeretet In'vó szarára hagyták ott műhelyüket, család-
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lSKS-al irtuk akkor. 
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Hatalmas vágy gyújtotta lángra a magyar nemzet szivét: hogy 

független, szabad, nagy és erős legyen, mint amilyennek Isten terem-

KOSMIIII, a nemzet nagy vezére kimondta már a jelszót: Le 'ke l t 

ráznunk a báromszázados bilincseket, amelyeket mohácsi szerencsét-

lenségünk után az osztrák zsarnokság i'akoll reánk! S a nemzet egy 

szívvel, egy lélekkel harsogta utána: Lerázzuk! Zúgott az egész ország 

a szabadság dalaitól. 

Kiérkezeti március 15, 

Ez a nap a zsarnokság halálának ünnepe. Ezen i napon harsogta 

el Felöli az összesereglett nép előli Pesten Talpra magyar! S a nép 

tal| ra állt és széttörte a háromszázados rabigál. 

Haj. milyen szép nap v >11 az.! 

na nem onnan Bécsből. százados rabbiljnesefnk sötét műhelyé-

ből fullasztó, nehéz levegő áradt és gyilkos szél süvíteti felénk. On-

nan Bécsből, a császár osztrák tanácsosai föllázi tolták ellenünk itt 

a hazában élő Morváinkat, (ólokat, rácokat és oláhokat. Hiába zengte 

a nagy Petőfi: 

Te rác. le horvát, német, lót. oláh-ság 

Mit marjátok mindnyájan a magyart? 

I'örök - s talártól, mely titeket védett, 

Magyar k z.ekben villogott a kard! 

Megoszlott lik t ¡véletek, ha 

\ jó szerencse nékünk jót adott, 

S felét átvettük mindig a tehernek, 

Mit vállalókra a balsors r ako t t . . . 

r tsók01 a horvátok érkeztek. Nagy dénvl-dúrral vonullak föl a 

Dunántúl Pest felé. Jellasics nevű áruló l iánjuk vezette őket. De. 

előbb lel«zólitolla Muraköz, horválnyclvii lakosait, Ingv szakadjanak 

el Magyar írsz.áglól. 

Tudjátok-e. hol van Muraköz? A szép Zalamegye déli részén; 

a Dráva , meg a Mura folyó mint kél ölelő kar szorítja Magyarország 

kebeléhez. Ilyaii. mini valami tündérkert, amelynek közepén / r iny i 

Miklósnak, a nagy költőnek és hadvezérnek a vára, a vén Csáktornya 

borong és mereng az. elmúlt időkön. De magas, ép tornya még föl 

mutál az. l g felé, mintha mondaná: Isten ezt a szép földel magyar 

földnek teremtette! 

Haj. senki sem tudta ezt jobban, mint olt a csak' »rnyai «zent 

ferencrendi kolostorban egy b >rvát nevii. de magyar szivü imráL 

akit (iasparies Kilil Márk atyának bivtak! 

Mikor (iasparies alva meghallotta, Irogy mit üzeni Jellasics bán 

a muraköz.ieknek. s a nép az ¡zeneire zug, mint a méhraj , már nem 

volt nyugta a kolosl »rhan. Keresztet tűzött a mellére, kardot kötött 

a papi ruha fölé az. oldalira, bejárta Muraköz falvait és prédikált 

a népnek. Hyenk >r a mellén ¡i keresztre tette az. egyik kezét, a má-

sikkal pedig kivont kardjával az Ég felé mutatott. Aki a hazá i sze-

reli: az. Islenl szereli; aki a hazái elárulja: az Isteni árul ja el! har-

sogta. mint egy uj Kapiszlrán. 

A muraköziek ámulattal hallgatták a szerzetes szózatát: hallani 

sem akarlak már arról, hogy elszakadjanak Magyarországtól. 

Mentek (iasparies Kilil atya u t á n . . . 
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A háború tüze fellobog >tt. \ magyar nemzetnek bélfelöl kellelt 

védekeznie gálád meglámadöival szemben. És tudjátok-e. hogyan véde-

kezett? Efmeul a legény az el< -szarva melfőí, elment a diák az iskolá-

ból. él a laniló, a tanár a katedráró l . . . A gyermek olt! harcolt az, 

édesapja, az unoka az öregapja mellett. Még asszonyok is kötöttek 

ka rdo t . . . 

(iasparies Kiljl atya ott harcolt Perez,et liiis tábornok seregében. 

Ö volt a hősök bőse. Mindig azt kereste, hol a legnagyobi) biz. Papi 

ruhája lerongyolódott róla saruja lel' »szlolt l ába i ró l . . . Nem gon-

dolt ve l e . . . Egyszer, mikor az ellenség golyói sorra letörli ették a 

magyar tüzéreket., s a magyar ágyuk védtelenek maradlak: Kilil alva 

odarohant, megragadta a magyar zászlót, Ég felé, magasra emeli 

Az ellenség már U l t volt az ágyuk elölt, hogy -Ifoglalja. Kilil atya 

Istent hívta segítségül.. . És tudjátok, hogy az. isten megjelent?-.. 

Killt atya harsány, hivő szavára a honvédek előbb érkeztek az. ágyuk 

hoz. mini az. osztrák eserepá' >k s a magyar ágyuk meg voltak lírailve. 

(iasparies alva sok csatában vett részt; végigkfizdötle u szabad-

ságharcot szép tisztségre emelkedett, de. mondják hogy golyóktól 

állyukgaioll. durva sz -rzelesj öltönyét a fényes tiszti ruha fölöli is 

viselte ronngyáig. 

Mi leli a szabadságharc vége? 

A magyar fegyver mindenfelé gyöz.ött. Kél szlendü alatt le volt 

verve a horvát, a rác, az. »Iáli; fuloU az. iszB'ák és nem volt máj* 

ellenség magyar földön. 

A sok diadalnak mégis elhervadt minden virága. 

A megvert császár szégyenszemre a hatalmas orosz, cárt hívta 

.segítségül a sok győzelemben kifáradt magár nep ellen. S az. orosz 

csakugyan be ¡s jött kélszázezernyi sereggel. 'De mint egy nagy 

magyar iró ninnúja akkor is magunknak kelteti el-öbb |ef -k>><!-

nünk. lvogy elliporlias on. 

És eltiporlak Világosnál 

Világos után a dicstelenül gyözó osztrák vérbosszút állt a magy ar 

nemzeten. Legnagyobb bőseinket kivégeztette. Aradon egy napon, éppen 

október (w'tn 13 vitéz és s >k dicsőségei kivívott honvéd tábornokot 

Ítéllek halálra s közülök négyet föbelöltek. kilencet pedig köztük 

a csaták félistenét. Damjanichol is mint közönséges gonosztevőket: 

bitóváu végezlek ki. Kivégezték hazánk legelső kormáuylVrl'iál gróf 

Batthyányi Lajost is, akit Budapesten lőttek főbe. De rabságba v lel-

lek mindenkit, aki a hazát szeretni, azt védeni merészelte. Sz zak és 

ezrek szenvedtek bitóhaláll, tiz. zrekel pedig messz • idegen orsz 'igákba 

hurcoltak börtönökbe, rabbilincsbe. Szomorú börtön lett az egész, 

haza . . Az. ellenség parancsolt a magyarnak, terméséi az bordia I, 

kincseit magával hurcolta idegen országokba. Majdnem »Iván szamom, 

kegyetlen rabságban volt akkor is szegény hazánk, mint ma, Trianon 

u t á n . . . 

Bizony, a bitó alá került a bős szerzetes, (iasparies Kilil ily:» is. 

Mondják, hagy ugy ment a bitófa alá, mintha »Itárhoz lépcll volna 

s halála elöli így imádkozott 

Éljen, örökké fog élni a Haza! 

Igen. (örökké, ha okulva a hősök példáján, mi is azl esclekedjük, 

amit ők. a hősök lellek. Ha olyan szent lesz. elöltünk is a ll-aza, a 
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kötelesség! udás. a kitartó szorgalom, a szerelet és mind 'zeknek koro-

nája keid a jó Isténbea való rendithelelten lijl - mint a hősök elölt, 

akkor csakugyan élni í ig a Haza, akkor csakugyan feltámad és élni 

fog. örökkön örökké, arnig magyar iesz a földön! 

Akar já luk-c -/I li iv kisives gye rmeke im ! 

Kiáltsátok hál velem együtt: 

Éljen, örökké fog élni a Jlaza! 

föiöraiz-órán 
Bánáti Bimm Mária költeménye. 

Az ( .: borús, az cső csepereg 

A térkép melt l t sápadt kisgyerek 

lwzéiieu pálca. — öli, amerre jár 

A süléi vonal az. az uj lial.it'! 

\z ablakokl: .z a >ö es -ppj • ér . . 

összeszorul a fáradt kis tenyér, 

S olt középen egy percig megpihen. 

Mini bír- madárka lépeti fészkib 11. 

De amott piroslik az ősi határ, 

I lma szivünk csak álmodozni jár! 

A kis kéz. rajta boldogan halad. 

Tisztább az égbolt. — kisütött a nap. 

Mikor gitiinazi daki.rha cseperedtem, a minorita atyák kezén volt 

a csak később államivá lelt aradi főgimnázium. Tágas udvara föld-

szintes ház volt a minoriták latin iskolája • amolyan zsindelyes 

torn.vu. régi magyar kúria, patriarkális egyszerűsége! s melegség l 

Ichellö. l'gyanilycn -gysz rü.ség és melegség áradt ki a szerzetcslaná-

r<»R lelkéből is. .lósáeus okossá agai vezetlek b • minket a tudás orszá-

gába. Mikor az fán átmentünk az állam számára és .számlájára pazar 

pompával épitelt marosparti palotába, ahol fiatal, uagyrutörő, meg-

engedem. lölibet lm lő, de a gyermeklélek halk rezgései iránt íogékouy-

lataiiabb világi pro' sszorok uralma alá jutottunk bizony sok-

szor epedő vágyódással gondoltunk vissza a minorita iskolára, mefy 

nem zord parancsszóval, hanem szclid kézzel formálta serdülő lel-

keinket S még megleli férfik.»rimkban js. hogy érellségink huszonöt 

éves fordulóján ujra egybcseregl (lünk feléje se néztünk a maros-

parti palotának, hanem a minoritáknál ültük meg az 'évfordulót, 

eltol a I «leírni lilán a refekloriiiinban ebédlő kedves vemléglálás-

sal nyújtott lakoma során volt tanárainkkal versenyt emlékeztünk 

régiekről . 

vitt tttosf n«> ezekről essék szó tovább, hanem más gyébrül arról, 

ami e.so gimnazista k tromban bSII.S október ölödikén eseti meg velem 

I 
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.s iskolalársaimoit. Ahogy az oszlályfőttük. föüs/telcndö Lakatos tanár 

ur belépett a (erembe, mindjárt észrevettük, Irigy a szokott jóságos 

mosolygás most nent játszott az ajka körül. \ szokássa ima után 

nem is szólt hozzánk ugv. ahogy minden más napon szokott, hogy 

no. gyerekek, hál ttirlyi kölök Ind ja legjobban a tegnap feladót! 

leckét? 

Nem. nem. Áfa valami szomorú meghatottság szőtte fátyolát a hom-

lokán s az ima után azl mondta, maradjunk állva, maga pedig ujra 

imádságra fonta össze a két kezét. 

- Holnap •-- kezdte bánatosan, — holnap, fiaim, nincs támlás. 

Elmegyünk mindnyájan a Vár mögé. a tizenhárom vértanúnak a vész-

tőkéi vé-re. Október hatodikán ida k II minden magyar lél-knck zarán-

dokolnia. Akik Aradnak az «". vérüktől megszenteli földjén élünk, mi 

ott tizenötmillió magyar lélek képviseletében jelenünk meg. Mert cJte'n 

a napon gyászünnepet ül a haza. I.i-gvilézebb fiáinak ez u a napút 

hullott a vér ¡11. a magyar (¡olgoiha rögén. Ilaynau gyilkos pus-

káinak golyói ill tn¡lellek le, osztrák hóhér "átkozott keze itt vitte 

bitóra a mártírokat. Bűnük egy voll: hűségesen szerelték hazájukul. 

Ezért a bütiérl mérte rájuk a vérszomjas zsarnok a halált ezérl a 

itüitérl marad áldott az, «"» emlékük, valameddig magyar ég borul 

Arad l'ölé. >. 

Ül aztán efakadl a szó löliszletenito Eakuios l.u.ir ur ajakán 

sírásra fnlt a hangja s mink. gyermekek, valami megriadt meghatódott 

sággal néztünk ősz professzorunkra. Tizes/lcudó-. elménkkel ttein sokai 

érleltünk a szavából, csak azl hallottuk, hogy hősök hallak bitófán, 

vitézekéi teríteti le áruló gyilkos gol.vő s ltogv a haza boldogtalan 

s örök hálával tartozik emléküknek. De az öreg professzor könnyezett 

és hát - biz »ny könnybe lábadt a mi szemünk is . . . 

Másnap, október ü-átt, jobban megérleltük, miről is volt hat 

szó. I-Vlsorakozlatlak minket az. iskola lágas udvaréin. Eckcle gyász 

lobogók alatt ketlösrendekben álvonuLlimk a álaros hídján a Vár 

mögé. oda, ahol a síkság elnyúlik t'jar.ul i'elé. S ineárkok mellett 

haladt el a fövenyes ut. Szólulau ballagtunk, de ihogy a Maros part 

jáltoz értünk, főtisztelendő Lakatos professzor ur idaszúll hozzánk 

és reszkető ujjával a távolba mulaloll. A távolba ahol >tt kéklett 

Világos hegyorma. 

Látjátok ott azt a csúcsot? Várromok vaunak rajta. Annak a 

lábánál omlott ös»/.e a magyar szabadság. Ott r.tklt le fegyverét a 

muszka «'lőtt a dicső honvéd sereg utolsó maradéka. G.láu jött az 

aradi lizeiiliáriunk napja. 

így étiünk I a legkülső sáncárok egyik partos helyére. Az. árkon 

túlról sötéten kandikált lelénk a kazaniallák sürürücsu apró ibla-

kainak s ii'ozata. 

Szólt vala pedig főtisztelendő Lakatos professzor ur: 

- Eáljálok azokat a börtönablakokat? Ott hallották a mi szent 

hőseink hajnalkor, mint verték a földbe a bitórák cölöpjeit Tudták, 

hogy ez nekik szól. h >gy a kelő ua|> a halált hozza nekik. Mégsem 

féllek inert vitézek voltak, magyarok voltak, szerették a szabad-

ságot' szerelték- hazájukat és készek voltak meghatni a szabadság r 

és a hazáért. Ki levelid irt családjának, ki éwlödöll, ki vigasztaló 

szóval tartotta a többieket \ porkolábjaik sirlak, a hős vértanuk 
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kötelesség! udás. a kitartó szorgalom, a szerelet és mind 'zeknek koro-

nája keid a jó Isténbea való rendithelelten lijl - mint a hősök elölt, 

akkor csakugyan élni í ig a Haza, akkor csakugyan feltámad és élni 

fog. örökkön örökké, arnig magyar iesz a földön! 

Akar já luk-c -/I li iv kisives gye rmeke im ! 

Kiáltsátok hál velem együtt: 

Éljen, örökké fog élni a Jlaza! 

föiöraiz-órán 
Bánáti Bimm Mária költeménye. 

Az ( .: borús, az cső csepereg 

A térkép melt l t sápadt kisgyerek 

lwzéiieu pálca. — öli, amerre jár 

A süléi vonal az. az uj lial.it'! 

\z ablakokl: .z a >ö es -ppj • ér . . 

összeszorul a fáradt kis tenyér, 

S olt középen egy percig megpihen. 

Mini bír- madárka lépeti fészkib 11. 

De amott piroslik az ősi határ, 

I lma szivünk csak álmodozni jár! 

A kis kéz. rajta boldogan halad. 

Tisztább az égbolt. — kisütött a nap. 

Mikor gitiinazi daki.rha cseperedtem, a minorita atyák kezén volt 

a csak később államivá lelt aradi főgimnázium. Tágas udvara föld-

szintes ház volt a minoriták latin iskolája • amolyan zsindelyes 

torn.vu. régi magyar kúria, patriarkális egyszerűsége! s melegség l 

Ichellö. l'gyanilycn -gysz rü.ség és melegség áradt ki a szerzetcslaná-

r<»R lelkéből is. .lósáeus okossá agai vezetlek b • minket a tudás orszá-

gába. Mikor az fán átmentünk az állam számára és .számlájára pazar 

pompával épitelt marosparti palotába, ahol fiatal, uagyrutörő, meg-

engedem. lölibet lm lő, de a gyermeklélek halk rezgései iránt íogékouy-

lataiiabb világi pro' sszorok uralma alá jutottunk bizony sok-

szor epedő vágyódással gondoltunk vissza a minorita iskolára, mefy 

nem zord parancsszóval, hanem szclid kézzel formálta serdülő lel-

keinket S még megleli férfik.»rimkban js. hogy érellségink huszonöt 

éves fordulóján ujra egybcseregl (lünk feléje se néztünk a maros-

parti palotának, hanem a minoritáknál ültük meg az 'évfordulót, 

eltol a I «leírni lilán a refekloriiiinban ebédlő kedves vemléglálás-

sal nyújtott lakoma során volt tanárainkkal versenyt emlékeztünk 

régiekről . 

vitt tttosf n«> ezekről essék szó tovább, hanem más gyébrül arról, 

ami e.so gimnazista k tromban bSII.S október ölödikén eseti meg velem 
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.s iskolalársaimoit. Ahogy az oszlályfőttük. föüs/telcndö Lakatos tanár 

ur belépett a (erembe, mindjárt észrevettük, Irigy a szokott jóságos 

mosolygás most nent játszott az ajka körül. \ szokássa ima után 

nem is szólt hozzánk ugv. ahogy minden más napon szokott, hogy 

no. gyerekek, hál ttirlyi kölök Ind ja legjobban a tegnap feladót! 

leckét? 

Nem. nem. Áfa valami szomorú meghatottság szőtte fátyolát a hom-

lokán s az ima után azl mondta, maradjunk állva, maga pedig ujra 

imádságra fonta össze a két kezét. 

- Holnap •-- kezdte bánatosan, — holnap, fiaim, nincs támlás. 

Elmegyünk mindnyájan a Vár mögé. a tizenhárom vértanúnak a vész-

tőkéi vé-re. Október hatodikán ida k II minden magyar lél-knck zarán-

dokolnia. Akik Aradnak az «". vérüktől megszenteli földjén élünk, mi 

ott tizenötmillió magyar lélek képviseletében jelenünk meg. Mert cJte'n 

a napon gyászünnepet ül a haza. I.i-gvilézebb fiáinak ez u a napút 

hullott a vér ¡11. a magyar (¡olgoiha rögén. Ilaynau gyilkos pus-

káinak golyói ill tn¡lellek le, osztrák hóhér "átkozott keze itt vitte 

bitóra a mártírokat. Bűnük egy voll: hűségesen szerelték hazájukul. 

Ezért a bütiérl mérte rájuk a vérszomjas zsarnok a halált ezérl a 

itüitérl marad áldott az, «"» emlékük, valameddig magyar ég borul 

Arad l'ölé. >. 

Ül aztán efakadl a szó löliszletenito Eakuios l.u.ir ur ajakán 

sírásra fnlt a hangja s mink. gyermekek, valami megriadt meghatódott 

sággal néztünk ősz professzorunkra. Tizes/lcudó-. elménkkel ttein sokai 

érleltünk a szavából, csak azl hallottuk, hogy hősök hallak bitófán, 

vitézekéi teríteti le áruló gyilkos gol.vő s ltogv a haza boldogtalan 

s örök hálával tartozik emléküknek. De az öreg professzor könnyezett 

és hát - biz »ny könnybe lábadt a mi szemünk is . . . 

Másnap, október ü-átt, jobban megérleltük, miről is volt hat 

szó. I-Vlsorakozlatlak minket az. iskola lágas udvaréin. Eckcle gyász 

lobogók alatt ketlösrendekben álvonuLlimk a álaros hídján a Vár 

mögé. oda, ahol a síkság elnyúlik t'jar.ul i'elé. S ineárkok mellett 

haladt el a fövenyes ut. Szólulau ballagtunk, de ihogy a Maros part 

jáltoz értünk, főtisztelendő Lakatos professzor ur idaszúll hozzánk 

és reszkető ujjával a távolba mulaloll. A távolba ahol >tt kéklett 

Világos hegyorma. 

Látjátok ott azt a csúcsot? Várromok vaunak rajta. Annak a 

lábánál omlott ös»/.e a magyar szabadság. Ott r.tklt le fegyverét a 

muszka «'lőtt a dicső honvéd sereg utolsó maradéka. G.láu jött az 

aradi lizeiiliáriunk napja. 

így étiünk I a legkülső sáncárok egyik partos helyére. Az. árkon 

túlról sötéten kandikált lelénk a kazaniallák sürürücsu apró ibla-

kainak s ii'ozata. 

Szólt vala pedig főtisztelendő Lakatos professzor ur: 

- Eáljálok azokat a börtönablakokat? Ott hallották a mi szent 

hőseink hajnalkor, mint verték a földbe a bitórák cölöpjeit Tudták, 

hogy ez nekik szól. h >gy a kelő ua|> a halált hozza nekik. Mégsem 

féllek inert vitézek voltak, magyarok voltak, szerették a szabad-

ságot' szerelték- hazájukat és készek voltak meghatni a szabadság r 

és a hazáért. Ki levelid irt családjának, ki éwlödöll, ki vigasztaló 

szóval tartotta a többieket \ porkolábjaik sirlak, a hős vértanuk 
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szeine száraz mara.lt. 

oh . inast már mindent megérleltünk. Talulia, a nagy oláh t'iu, 

közöttünk a legöregebbik, kissé bamba, de sz ljd teremtés, nem 

bjrt laváhl) az érzelmeivel. N 111 érezl ' magái fajtájához tartozónak, 

kihöi'dült el elcsukló sirásából a meghálált ember. a megrendült ma-

gyar. s aztán IVIz >kag >11 az egész gyerm khail. l/s könnyeit törölte 

főtisztelendő Lakatos professzor is. Szemléltető oktatás vall ez. Sokan 

voltunk gyerekek. Egyikünk s.'in fogja h illa napjáig sem z.l a szem-

léltető oktatást elfelejt .-ni. Összeolvadtunk mindnyájan egyetlen hatal-

mas és szent érzésben. Vem volt olt k irkülönbség. Gyűlölet is csak 

egy v >ll. az. amely ik a hóhérokkal d »Igozó zsarnokság ellen fordult. 

Nagyszerű vall ez a szemléltető oktatás. A szivek Irigye jött létre 

Aradnak megszenteli r ögén . . 

Áld >11 az o Miilékiik. valameddig magyar ég borul Arad fölé. 

igy szólt h >zzánk főtisztelendő Lakatos professzor iir. 

I s most m á r nem bo ru l t ö bbé m a g y a r ég A rad fölé. 

Elrabol la hitt tőlünk a magyarok szent földje, a magyar Golgotlia. 

Mii szólsz hozzá. Talulia Livius? Iliszeu ott z fkoglál velünk és 

minden könnycsepped egy egy tjllak iz.ás vall az ellen, amit inast 

a le néped Ariiddal csinált. Igaz. meghaltál harmadik gimnazista 

korodban, esetlen nagy testedben elvérz ll a beteg tüdő. I) • liaíó 

porod is lel kell, hagy lázadjon fajtádnak a megfoghatatlan gonosz-

sága ellen. 

Te tudod. Talulia Livius, még a sírodban is Ind >d, liagy ez nem 

maradhat igy. Hagy Áriul a miénk s a miénk Kolozsvár. Nagyvárad, 

Szaloiila. Iliesöszenhnárlou, t'dvariiely : a miénk Kassa, Pozsony. I.o 

sone. \ miénk mindaz, amit tőlünk elragadlak. 

A miénk v >11. a miénk le>z. 

Magyar ég I >g isinél mindnyájunk fölé borulni. 

(Vészi József.; 

Unncpclu-Hiüsorolí ohláöer 6-ra 
(fiuk és Icáfiuohnah) 

i. 

1. Szózat. I nok. 

2. Pohárnok I. En igy imádk »• 

/ un. Szavalat. 

.'!. A tizenhárom vértanúról, ün-

nepi lies/.éd. 

t. Pósa l.ajos; Október hatodikán. 

Szavalat. 

ö. K unórsv .li'izsef Szentelt liait 

tok. Szavalat, 

li. Himnusz. buck. 

1 1 . 
1. Hiszekegy, Enek 

2. Hanij inieli és társai. Ünnepi 

beszéd. 

.'!. l'osa I.aj is Az apa fiaihoz. Sza-

valat. 

I. Palágyi l.ajos Az aradi vér 

tanuk. Szavalat. 

ö. Mit hoz a jövendő. Enck. Gyer-

mekdal. Sz'a ikó H dalgyűjte-

ménye. 

li. Tóth Kálmán ; Kik voltak a 

honvédekV Szavalat. 

7. Himnusz. Ének. 

III. 

1. Himnusz. Ének. 

2. Baezó And ti": Ilus k scraö. 

Szavalat. 

it. I iszt Nándor Októl) r hato-

dika. Szavalat. 
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I. önfeláldozó» a hazáé, I. i nnepi 

beszéd. 

5. Honvéd leszek. Enek. ltod ir A. 

<>. Varga Ol ló: Világosi l'egvverleté-

lel. Szavalat. 

7. Hangay Sóiul »r- Az é;i lérké 

]ieni. Szavalni. 

<S. Tisztelgés a nemzeti zászló löll. 

'.). Hiszekegy. Enek. 

10. ü l ána kivonulás a hősök sir 

jálioz. 

IV. 

1. Szózat. Enek 

1. I.ampértli Géza A haz.i »zól. 

Szavalat. 

3. Liszt Nánd >r: \ fekete vonat. 

Szavalat. 

1. Tavasz elmúlt. Enek. 

ö. Mind hősök ok . .. i miepi ]>e. 

széd. 

(>. üruy Sándor : Im.í lság. Szavalat. 

7. Magyar zászló. Enek. I! ulor V 

szöv. I larmath. 

<S. Gúla diák IIdétlenekhez, szó-

I >k. Szavalat. 

0. Tábori Piroska Október. Sza-

valat. 

1». Hiszekegy. Enek. 

v . 

E Hiszekegy. Enek. 

2. Móra László: Igv v dl régen. 

Szavalat. 

it. Illyés Bálint Októbe' d in 

Szavalat. 

1. I evente induló ll.ivas István 

szöv. I larmath \. 

ö. Ábrányi T.miP I zenli .uom. S'/a 

vaial. 

(>. Ha a haza ugv k p á u j a . . . I n 

nepi beszél. 

7. 'Tatárjárás. I'nek I'ozóky M. 

I neávcskönyvéhől Szövege; II I 

vas István. 

<S. M ojtenyi I . M a haza? Sza-

valat. ' 

ö. Móra László Miénk a iáiig. 

Szavalat. 

10. l l imnu sz. Enek. 

v i . 

1. Szózat. Enek. 

2. Farkas Imre Magvar nóta. 

Szavalat. 

3. Yárady A.: Melyiket? Szavalat. 

!. I.iszl Nándor; október hatodika. 

Szavalat. 

.">. Muhi puszin. Enek. Kaesoh 

Pongrác. Pósa I.. 

ti. N • liánlsil a magyar t : . . . ün-

nepi beszéd. 

7. Tizenhárom cserkész. Enek. .Iá 

szay -Ilorvál i i I Nd. Bartók 

B. gyűjt. 

X. Havas István Petőfi felláma-

dása. Szavat.il. 

í). Bárd Miklós; Maradj o t t . 

Szavaiul. 

10. Hiszekegy. I nek 

11. Kiv múlás a hősök sírjához. 

VII. 

C.sak leány >knak 

• 1. IIiiniuisz. Enek. 

2. Világosi búcsúszó. 1 nek. Szent 

gály Gy. 

3. \ tizenhárom. I 'nnepi h.ozé.l 

I. /a lár .1. \ hős arnyak. Sza-

valat. 

ö. Tár igaló Kun Pás/ló. Ilat' 

moniuni játék. 

(>. I.évay dőzsöl Áz ariidi nap. 

Szavalat. 

7. Ili»/ 'kegy. Enek. 

VIII. 

C.sak leány iknak. 

1 Szózat. Enek 

2 Knlduló iionvéd. Enek. 

3, Damjanicluié. ünnepi lieszéd 

'. I eleki Sáud >>' Az. ara li tizen 

Itái'om. Szavaiul, 

ö Mosonyi siru jsérelc. I.iszl E. 

Xoiig n'ajálék. 

<1. Palágv i I.ai i- \z. aradi vér 

tanuk. 

7, Himnusz. Eltek. 

Szavalásra cilhéilísuis HöHemémjcii : 
Baezó Ándoi": Ibis kesergő. 

Eiszt Nándor Október íialo lika. 

Varia Ol ló ; Viki::. > a i w t r 

letétel. 

Hangay Sándor. Az én térdéi em. 

I.ampértli Géza A haza szól. 

I.iszl N'ándoi \ fekete v. uat 

Móra I ászló Igv v régen. 

Móra László Miénk a láng. 

Móra I.ászló Magyar imádság 
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szeine száraz mara.lt. 

oh . inast már mindent megérleltünk. Talulia, a nagy oláh t'iu, 

közöttünk a legöregebbik, kissé bamba, de sz ljd teremtés, nem 

bjrt laváhl) az érzelmeivel. N 111 érezl ' magái fajtájához tartozónak, 

kihöi'dült el elcsukló sirásából a meghálált ember. a megrendült ma-

gyar. s aztán IVIz >kag >11 az egész gyerm khail. l/s könnyeit törölte 

főtisztelendő Lakatos professzor is. Szemléltető oktatás vall ez. Sokan 

voltunk gyerekek. Egyikünk s.'in fogja h illa napjáig sem z.l a szem-

léltető oktatást elfelejt .-ni. Összeolvadtunk mindnyájan egyetlen hatal-

mas és szent érzésben. Vem volt olt k irkülönbség. Gyűlölet is csak 

egy v >ll. az. amely ik a hóhérokkal d »Igozó zsarnokság ellen fordult. 

Nagyszerű vall ez a szemléltető oktatás. A szivek Irigye jött létre 

Aradnak megszenteli r ögén . . 

Áld >11 az o Miilékiik. valameddig magyar ég borul Arad fölé. 

igy szólt h >zzánk főtisztelendő Lakatos professzor iir. 

I s most m á r nem bo ru l t ö bbé m a g y a r ég A rad fölé. 

Elrabol la hitt tőlünk a magyarok szent földje, a magyar Golgotlia. 

Mii szólsz hozzá. Talulia Livius? Iliszeu ott z fkoglál velünk és 

minden könnycsepped egy egy tjllak iz.ás vall az ellen, amit inast 

a le néped Ariiddal csinált. Igaz. meghaltál harmadik gimnazista 

korodban, esetlen nagy testedben elvérz ll a beteg tüdő. I) • liaíó 
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(Vészi József.; 

Unncpclu-Hiüsorolí ohláöer 6-ra 
(fiuk és Icáfiuohnah) 

i. 

1. Szózat. I nok. 

2. Pohárnok I. En igy imádk »• 

/ un. Szavalat. 

.'!. A tizenhárom vértanúról, ün-

nepi lies/.éd. 

t. Pósa l.ajos; Október hatodikán. 

Szavalat. 

ö. K unórsv .li'izsef Szentelt liait 

tok. Szavalat, 

li. Himnusz. buck. 

1 1 . 
1. Hiszekegy, Enek 

2. Hanij inieli és társai. Ünnepi 

beszéd. 

.'!. l'osa I.aj is Az apa fiaihoz. Sza-

valat. 

I. Palágyi l.ajos Az aradi vér 

tanuk. Szavalat. 

ö. Mit hoz a jövendő. Enck. Gyer-

mekdal. Sz'a ikó H dalgyűjte-

ménye. 

li. Tóth Kálmán ; Kik voltak a 

honvédekV Szavalat. 

7. Himnusz. Ének. 

III. 

1. Himnusz. Ének. 

2. Baezó And ti": Ilus k scraö. 

Szavalat. 
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I. önfeláldozó» a hazáé, I. i nnepi 

beszéd. 

5. Honvéd leszek. Enek. ltod ir A. 

<>. Varga Ol ló: Világosi l'egvverleté-

lel. Szavalat. 

7. Hangay Sóiul »r- Az é;i lérké 

]ieni. Szavalni. 

<S. Tisztelgés a nemzeti zászló löll. 

'.). Hiszekegy. Enek. 

10. ü l ána kivonulás a hősök sir 

jálioz. 

IV. 

1. Szózat. Enek 
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Szavalat. 
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Szavalat. 
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Szavalat. 
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C.sak leány iknak. 

1 Szózat. Enek 
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Itái'om. Szavaiul, 

ö Mosonyi siru jsérelc. I.iszl E. 

Xoiig n'ajálék. 

<1. Palágv i I.ai i- \z. aradi vér 

tanuk. 

7, Himnusz. Eltek. 

Szavalásra cilhéilísuis HöHemémjcii : 
Baezó Ándoi": Ibis kesergő. 

Eiszt Nándor Október íialo lika. 

Varia Ol ló ; Viki::. > a i w t r 

letétel. 

Hangay Sándor. Az én térdéi em. 

I.ampértli Géza A haza szól. 

I.iszl N'ándoi \ fekete v. uat 

Móra I ászló Igv v régen. 

Móra László Miénk a láng. 

Móra I.ászló Magyar imádság 
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Móra László: Magyar zászló. 

Móra László: Emlékezés október 

l íra. 

Móra László: Október fi. 

Móra László Az aradi Colgotáu. 

Móra László: Tizenhárom. 

Móra László Október l i án . 

Móra László.- Októberi bánaleső. 

Móra I á«zló: Októberi könny-

cseppek. 

Tábori Piroska Oklóber. 

Ilai'sányi Kálnu'm Tizenhárom. 

Tóth Ká lmán; Az aradi tizen-

három. 

Szalió Tábor Október b á n . 

Illyés Páliul Október li án. 

lumpé i III (iéza: Október ( ián. 

Várady K.. Október li án. 

Szalas Is.. Az aradi 11 dgolán. 

Xbi'áiis i Emil . I izeiili ir un. 

Yái'adi \ Az lllolxó sor. 

Majlényi P. Mi a haza? 

farkas Imre Zászlórúd. 

Itoros Elek; A veszlöhcly. 

Illyés Pálint ; A legnagyobb gyásznap 

Pósa Lajos: Október (5-án. 

Kiss Menyhért: Hallgass! 

Hasas István : Október (l ám. 

Székely Sándor ; Október ti-án. 

Szép Ernő: Imádság. 

Végsári: Október (J. 

Tábori Piroska; Imádság. 

Jánosi (,.: Honvéd, 

sípos A.: Aradi vesztőhelyen, 

(ivnla diák: Hitetlenekhez szólok. 

Pán i Miklós; Maradj ott. 

Rajkai Lajos; Magyar ! ihász. 

Szepexy L.: A bitófák beszéde. 

Havas István: A. halhatatlan tizen-

három. 

Nagy Sándor : Mégis hiszek! 

Ulvés Itáliát; Batthyány hamvai 

felelt. 

Pósa Lajos: Az aradi vesztő-

helyen. 

Pósa Lajos : Az apa fiaihoz. 

Tóth Ká lmán; Kik voltak a li n-

s édek ? 

Október ö-ra alkalmas enekek: 
Illyés Tiboldi: Nyíljatok ki gyász 

s ¡rágok . . . 

Lampéi'th S/.tojanovieli : Arad 

felé szomorúan . . . 

Tiboldi .!. Kikel még a földből... 

Hasas I nádi Október 

Móra Murgács. Magyar zászló. 

KIoss Károly: liyászdal. 

Mái'ori Lajos Martinovics nóta. 

Lnidi Ernő; Gondolja! >k őseinkre. 

Tóth Kálmán -Alföldy L.: Kik vol-

tak a honvédek? Me'- .dráma. 

Szenlgály (iy.: Világosi ¡H IC .-U-ZÓ . 

l i ánna l—Karva ly : Arad p iacán . . 

I.ampérlh Szt: jaiiovicli: Arad 

Móra I . Ehrl ich: Bánaleső luill 

Aradra. 

Ehrlich V: \z aradi Tizenhárom. 

Móra László—Ehrl ich. Október li. 

H E S E I Í É L U I Á N 
(Kicsinyeknek október G ra. 

(Az októberi inesedclulnniinkal is leli dőteg a szabadban rendezzük. 

Legalkalmasabb hely erre a hősök sírja a Iemelőben, vagy ehb z 

közel valami megfelelő hely. ahol tanítványaink le is ülhetnek 

a mesék alatt. Kivonulás zászló alatt, a gyermekek virágot visznek a 

hősök sirjdra. A sin.k fcldiszilésc a mesedélulán elölt vagv után tör-

ténhetik a körülményekhez képest.) 

Kedves Gyermeki im! 

I ' j ra kijöttünk a szabad természetbe, hogy meghallgassátok szép 

meséimet és azokat a kis ügyes szavalókat, akik tudom, — buzgón 

készülődtek erre a im s délutánunkra. M.ist azonban láttátok ugy kod-
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ves gyermekek, előbb ygy széj) és szent kötelességünket teljesítet tűk: 

megemlékeztünk azokról a hős katonáinkról, akik ill nyugszanak szülő-

falunk temetőjében. Eeldiszilettél k sírjukat virágaitokkal. .Megérzik 

ám ez! azok a hősük odafönt az égben és büszkén mulat ják a lobbi 

vitézeknek, akik együtt vaunak velük; 

Látjátok, nem felejtetlek el bennünket . . Nézzétek csak. olt 

díszítik sírjainkul a gyermekek, a kis link szedegették a mezőn s a 

kis leánykák igazítják s í r ja inkra . . . Nem haltunk h i á ba . . . meri ott 

élünk a sz ivükben . . . és embg. Pii fognak bennünket. .. amig csuk-

ni agyar lesz a világon . . . 

Az pedig le.»/ örökre, - ug.v e kedvre gyermekeim?! 

Most pedig. mielőtt hozzá kezdenénk a iueséleshez, szólaljunk', 

először az Úrhoz : imádkozzunk! 'Egy tanuló elszavalja Szép Ernő: 

Imádság citnü költeményéi. Ha tanuló nem tudja magam il\u a c 

föl. de legjobb szavalni.) 

Ki ülsz az égben a vihar feleli. Te üidod barna kenyerünk izél 

Én Istenein, hallgass meg engemet.Tc tudod a Tisza szőke vizét. 

Hozzád megy szivem és ajkam Te in .' xl. hogy itt müven szivevn 

dadog. Hempereg a csikó a füvesen, 

Hazámért reszketek, mag var vugvuk. ., , , . , , . . . , 

I udod a n\aj I ol inp it lia ine>.\ 

A népekkel ha haragod vagyon. I de* szőlőnket tudod a In :•/• • n 

A magva l'a ne haragudj n e.von. , , .. , .. . , , , , , 

S Ke-seru k önnye i nk tudod , I ram, 

Ne haragudj rá. bibiét ne keresd, így mennyit is szenvedtünk 

Boesá- s nmg néki. Sajn ild és szeresd, csakugyan. 
Szeresd, vigyázz rá, Istenem, alyám. S hogy vig esztendőt várunk 
El ne vesszen e sóiéi éjszakán. mindenér 

S i isszák, 1 igv lesz. még szőlő. Iá 
Mert itt a népek nem tudják, kenvér. 

rnit ér. 
Hogy olyan jó. mint a falat I enyér ó keljelek a magyart vél ni 

' i i Istennek lenyes cseléd, i. 
Hogv nem s/ok »11 senkii e bántai i 
Csendes dallal szerein - szántani Ura Inak mondd el forr. drága Nap, 

Hoc. jyglvUei: m dél inák. • l. 
Édes Istenem, le tudod nuig id, 
A há-áiiv nála nem áPtallanabb. Dicsérd meg a L latonl tiszta f o l d , 

I! >g\ szebb tu röd a f ö l den s » v. It. 

Te tudod e/l a fajtái, mily becses, 
Milyen laks.ro- milv keltem I s. Csillagok, értitek könyör. • jteek! 

Kis házak ablakába rész >ch ., 
Te látod éleiét minden tanyán. 
To ludod. 1 u," i.e .-I: édes an- cm Szerteszét <• im mp ee- •. «... 

Könyörög... e» értünk < i la .k! 
S/ p 1 r u>. 

Szép volt a költemény? Tetszett nektek? Aki akarja megtanul 

hatja a jövő mesedélutaura, akkor az szavalja el. 

Nézzetek m .st tetein, gvermek. k' Mit láttok a halárban? M A . • 

évszakban vagyunk" Mit vesztek észre, ami nyáron m-m ii? eu ' >:« 

Hol vau a mez "őt a termés? Milyenek a fák.' Szép is az <>sz 

me« keli érteni mit moii.l. e lmondom most nektek, mit mond az ó /. 
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o h t ö b e r 

Gárdonyi Gézától 

Olyan most a nrazö reggclcnkjiit. mintha gyémántos l'ályolron-

gyokkal v >lna behullalva, \ kis niozui pók >k háló i az.ok. A kis mez i 

pókok is érzik mór a kegyetlen hónapok közeledését: nincs hajlék, 

nincs kályha, nincs éléstár! 

A természetnek nyomorult kis mostohagyermekei érzik a közelgő 

telel fölmásznak a legmagasabb fűszálak hegyére, föl a napbanéző fű 

Kék virágaira, a bogáncs i.oi'/as lejére, a telegráf oszlopok hideg por-

cellán goinbjaira és olt dermedeznek, töprenkednek, hogyan lehetne, 

menekülni ' 

\ mező csendes. Sápadi-sárga a füország. Szomorúság van lenn. 

meg kétségbeesés l enn a felbök magasában panaszosan kiál ló darvak 

utaznak Dél l'el;'-. \ki cimehetcll. elmen!, aki el iram meni, mi lesz. 

abból? 

íme inegborzódik az. erdő, suhogva száll át rajta egy láthatatlan 

óriás. Szárnyának nyomásai alatt nragliajlong m ik a Iák: ruhá ja végig-

scpri a mező fűszálait, .lön. Ez az északi szél. 

\ kis pókokai im reménység elevenili fel: si áve szőnek hossza, 

i'cbér selyem vitorlákat, két-három méter hosszúakat is. És vesd el 

magad pirinkó leremlméuy: a szél eíVjével öle is égi útra indulnak. 

Szegény kis balgák: a s/él megkönyörül raj iatok: fölemel és vis/.en 

benneteket a madarak országútján, d • m lyölük juthat el a mcssz 

Dél meh g trszágaifia ' 

Ili .gy la gally, olt egy háztető fogja el a sz.illó fehér fonadékot, 

a templomtornya is megakaszt egy párt az ul j ib un, meg a szél is 

bizony illeg ; i ie, lárad és mór a szomszéd halárban aláhull. i l j i minden 

pókulasál. Hiába szőnek uj. meg uj l i i lö l , hiába minden törekvés az 

étel nem nyúlhat tovább. csak az. első iióbai'nialig. 

Ite/.z.eg ürge urék .szerencsésebb íjai a természetnek, ők I >kc-

fenzeseű. balabnas óriásuk a szegény pókhoz, kép: >1. \ termés/ á 

ellátta óket ésszel, meg erüs ásókkal ők még a nyár m clkészitetlék 

a föld alatt a téli meleg vackokat. Az emberek i föld lelett gyűjtőt 

lek o-sz. ' a gabonát, ök a föld alatt. Az cinberek behúzódnak i hi leg 

elöl a náddal föd Ut kis házakba. fik meg a föld mélyébe ásott, pu-

hára bélelt vackaikba húzódnak be. Az emberek b tömik az. ablakokat 

móléival. «>k is belömik a bej iralxjt mindenféle gazzal. Kun i az.l in 

hul lhat a hó. tombolhat a léi hideg irkánja, iirgéék r i se liederilc-

nek: alszanak, beszélgetnek. Megtehet, még mesélgetnek is egymás-

nak, mint a mi embereink a búbos mell át, csak éppen hogy nem 

pipáznak a iuc«cha|lg il isban. 

I.aljatok. mlTyeii az o«z. Bizony, ¡gy v.m ez az emm'ivk között 

is. Vanuas. akik leli éléskamrával, meleg lakáss I öröimn •! várják a 

lelet. És vannak, bizony sokan vannak olyanok is, ildk félnek a kör 

zelgo tél lói, mert ,e meleg ruhá juk , s • meleg hajlékuk, s1 betevő 

falatjuk uinrscu. 

A gólyák, fecskék bizony nem js várják m. g Tél apó . á fogatú sít, 

Idejekorán buesut vesznek b.lunk c m legcbb hazába s/állanak. De 

hallgassuk csuk mit mond 'é>s i bácsi? 
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Nem megyek én idegenbe. Tisza mellett. Duna melleit, 
Mint a fecske, mint a gólya. Ez itt az én szülőföldem! 

Szebb nekem a napraforgós, e.rvalányhaj szép virágát 
Délibábos magyar rúna. Bokrétába itt kötöztem. 

Könny áztatta temetőben 

Szomorúfűz csüggő ága. 

Itt hajl ik rá bánatosan 

Szerelteim sirhalmái'a. P.'.sa l.őjos 

Azért mégis szomorú az ős/. A mező leveli szép, virágokkal híme-

zett köntösét, a fák is mcz.lcl nál, levél nélkül várják dideregve a tél 

hidegét. Haldoklik a természet. Szomorú gondolatokat jut latnak 

eszünkbe az. őszi napok őszi tájak. Hányszor volt már ősz a mi 

magyar életünkben i s . , a mai nap. október hatodika is sz im.iru esz-

nek az. emlékét ő r z i . . . Emlékezzünk most mi js arra az. október (J-ra. 

E í i i l í t o c ^ s o i i i t l ü e r (fj-ro 

Móra László költeniérye. 

Aradra »w.ne.k á lmaim Araára visznek álmaim 

A síró szellő szárnyain. A síró szell.i szárnyain 

S ahol ma könny e« köd per. g S m i ; nézem a sok sebhely"!. 

Bejárom >11 a földekel. A fejfadiszes kertekéi. 

A sáncokat, a halmokat, A gyászt, a jajt, a könnyeket. 

S virággal hintem szótlanul Letérdelek és felnyitom 

A nékünk drága hantokat. l akó imádság-könyveméi. 

Miért vágyódik annyira a költő ebben a szép költeni, ayh u 

Arad leié? Tudom, szeretnélek tudni ti is, hát lm nntain nektek. 

Október li. Láttatok már kulickábu zárt madárkát? Sajnáltától 

szegénykéi? Bizony, szomorú sorsa v.m az. ilyen madárkának. Hidra 

szerelik, hiába becézgetik, hiába adnak neki mi ídennap < u «rot, sár.a-

répát, kendermagot, ha g\ •/.:" n ni adják in g neki azt amit 

még ezeknél i- jobban sz.c reá. bizony ak husink idik, cgyr • emészti 

Miagál s egy reggel cs:lk arra ébredünk, hogy »11 találjuk kedvencün 

kel a kalieku uján, kiesi börtönének padlóján összetörve, elsorvadva, 

megrepedt szívvel. Oh szegényke! Mi lehei bál az a megvon dr.ta i 

valami, ami 'h i ányz ik a kalitkába zárt madárkáira 1 Hál az ennivpló-

nál van még jobb is a világon? Van bizony kedves gyermekeim. A 

világ I. qédesebb csemegéje sem ér semmit, iram ¡/.lik, Ira n/l egyedül, 

börtönbe zárva adják elénk. Ila nem lehelünk ¡yüll édes szüleinkkel, 

testvéreinkkel, barátainkkal, akikkel megosztjuk örömünket, bánatun-

kat, mindenünket. 

Bizony, ez biáiiyz itt annak a ki« börtönbe zárt rabmadárkáuak 

is. liiáuyz. >tt i szabadsága! Mert a madárkának miért adta a j ó tslc.a 

a szárnyakal, ha nrau azért, h .gy felröppenjen rajluk a magasba é« 

berepülje rajluk a mag"« levegőeget! Bizony ez fájt annak a kis rab-

madárkának is. hogy iram repülhetett föl a m sszi kék felhők közé, 

nem fürdethette m «z.árnyneskáit iramúik. iram hasíthatta veink t 

friss hajnali levegőt hanem szük drótkaliekábo zárva kell á l éln • 

szegénvnek. csuk azért, mert I •Iketl.m emberek így akarták. Én bizony 

sohasem szerelh m azokat az emh r ket. akik a szegény állatok kín-

zásában g\öuyörh.klni tudnak. Mer. ez. nagy állatkínzás! Mogí.i«/tani 
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lelet. És vannak, bizony sokan vannak olyanok is, ildk félnek a kör 
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falatjuk uinrscu. 
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valami, ami 'h i ányz ik a kalitkába zárt madárkáira 1 Hál az ennivpló-

nál van még jobb is a világon? Van bizony kedves gyermekeim. A 
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börtönbe zárva adják elénk. Ila nem lehelünk ¡yüll édes szüleinkkel, 

testvéreinkkel, barátainkkal, akikkel megosztjuk örömünket, bánatun-

kat, mindenünket. 

Bizony, ez biáiiyz itt annak a ki« börtönbe zárt rabmadárkáuak 

is. liiáuyz. >tt i szabadsága! Mert a madárkának miért adta a j ó tslc.a 

a szárnyakal, ha nrau azért, h .gy felröppenjen rajluk a magasba é« 

berepülje rajluk a mag"« levegőeget! Bizony ez fájt annak a kis rab-

madárkának is. hogy iram repülhetett föl a m sszi kék felhők közé, 

nem fürdethette m «z.árnyneskáit iramúik. iram hasíthatta veink t 
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az áHalót allól, amit a j ó Isten adott neki! A szabadságtól! És ezt 

szereti, ehhez ragaszkodik az Istenied» minden teremtménye. 1..illá-

tok ugye. hogy a szegény Bodri kutya mennyire szeretne szabadulni 

láncától, amikor láncra verik? Bizony a szabadság olyan kincs, amit 

semmi nem pótolhat a világon. 

De ha azoknak a kis állatoknak olyan becses kincs a szabadság, 

mekkora kincs nekünk, emberekuk ! És nehogy azt gondoljátok kis 

gyermekeim, hogy csak a madarak tudnak meghalni a szabadsá-

gukért m t I bizony az emberek is meg tudnak halni érte. Hány 

derék, jó , becsületes és vitéz magyar ember ball meg má r azért, 

mert kimondhatatlanul , még az éleiénél is jobban szerette u szabad 

ságot a maga szabadságát, embertársai ••/.ibadságál, amit ugy mou 

dunk: a haza szabadságát! Mert azt is tudjátok ugy-e, hogy az Isten 

egyetlen cinbe l m teremtett rabnak, mind szabadnak teremtette: 

szabadnak, a maga urának! 

I ál jaink, ma éppen olyan báesjknak az emléke ju t eszünkbe, 

akik a szabadságért adták oda életüket piros vérüket. Hiába kínáltak 

nekik nagyobb kenyeret, jobb kalácsot, kincsek t , gazdagságot, nekik 

mindebből semmi sem kell, It. ha szabadság nincsen. Ezek a derék 

magyar emberek azl akarták hogy minden magyar, férfi és nő, öreg 

és fiatal egyaránt szabad legyen, becsületes, hazá ját szerető, éri élő 

és dolgozó magyar legyen, akinek a világon soaki fi i n • parancsoljon, 

csak á jé» Isten meg a magyar llaz.i. m indnyá junk édesanyja. 

Látom, li most lágranyill szemekkel néztek r ám, mintha azt kér-

denélek tőlem; hogyan, hál azelőtt ívn i v »11 szabadsága a magyarnak'? 

És én erre szomorúan lehajtom a fejein és csak azt. felelhetem: 

nem, nem volt szabad a magyar. Valamikor szabad volt a lelke is, 

teste is. övé volt a végeláthatatlan puszta sjkja. selymes fü\ ill ilos 

rétje, ezüstös patakja. <>tl állt meg, alio! kedves volt neki a vidék, 

beszédes a tájék, édes a nyugalom, ahol jó izü volt a mezéi lovain ik, 

marháinak. Szabad volt. az. övé volt az egész világ! Később is, mindig 

ez a szabadság égeti a magyar szenekben, r iv szomjúhozott szolga-

sága börtönében is. Meri kegyek .u I Ikü. rossz szomszédok hlnie: 

szavakkal, mézes-mázos ígéretekkel tőrbe csal Iák a magyart sMiis/u 

kenységél rabsággal, bilincsekkel fizették m g neKif Volt ugyan 

szabad is. de a hagy többség szolgája' vall másoknak s a szabad ma 

gyár nemzet idegen nép, idegen nemzet i í j ába került. 

Egyszer aztán akadt ám egy csodálatos királyfi. Talán királyfi 

volt, talán nem, de a magyar királyának tette. Ugy hívták: Kossuth 

Lajos! Hall.»Hálok-e má r a nevét? Ez volt az a szegény le lényből leli 

király, aki újra szabadság >t szerzelt a magvar népnek. Gond »fhaljá 

tok. hogy kétszer sem kellett mondan i a rabnak, akar-e szabad fenni.' 

Ugy kaptak utána a szolgaságban sínylődő magyarok, mint ti a diós 

patkó u lán ! Összefogott az egész nemzet, minden magyar, a férfi és 

a nő, az aggastyán és az unoka és lerázták 111 tgukról a szolgaság 

rabláncát, t ett aztán nagy vigalom, minden magyar ember arcán bol-

dogság sugárzott, az édes szabadság öröntsugára. 

De jaj. mindig vannak ám irigy, rossz, „ m iszlelkfi emberek 

akiknek fáj a más öröme, boldogsága, szabadsága. Nekünk is voltak 

ilyen gonosz lelkű szomszédaink, ezek továbbra is a/A sz Telték volna, 

ha tovább is Ra'iekábau élt volna a magyar, szolgaságban. Ezek a 
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rosszlelkü szomszédok azért összefogdostál» a kalielcábúl kiröppent, 

kiszabadult madai'okat, a magyarokat és sokat - köztük 'a 

legderekabb tizenhármai, a vezér .'kel — halállal büntettek. Még hozzá 

müven halál lal ' Olyannal, amilyennel az útonálló rablókat, a gyib 

kosokat büntetik: bitóiéval! Éppen ma van évfordulója annak a szo-

morú őszi napnak, amikor ezt a kegyefjen gonosztettet elkövették. Ez 

a kegyetlén cselekedet Aradon meni végbe . , , az aradi vár melleit, 

u Maros p a r t j á n . , . Értitek e nvost már kedves gyerm keim. miért 

vágyik most. ilyenkor, október G-áu Aradra a költő leli» ' . . oda 

vágyik most minden magyaré Arra a megszentelt földre, ih-ol a o.aa; ar 

szabadság tizenhárom apostola, hőse, dicsőséee* hadvezére az • Ir! vei 

fizetett azért, mert a ha/a szabadságát mindennél jobban szerelte! 

D-e szomorú s,-»rs vtrt az egész magyarságra is. \'agv kaiiekát 

készítettek számára s abba záriák a magyar nemzetet. Azt bitté!, 

hogy mos! már soha többé !»i nem szabadulhal mnun a magyar. 

És mi történt? öreg volt már a kaUcka, et rozsdásodta!» a d.'ólj ő, 

meg a magyaroknak i» gondja volt rá. hogy mihani trabb elr . 

dásodjon, igy há l egy szép napon szélesett a koueku - és szabó 1 

lett újra a magyar! Szabadok lettek a ti nagy nihilek szüléitek • 

ti. magatok is! 

De gyermekek, szép volna-e tőlünk, ha meglel lkeznénk az.>i-P*• l 

a hősökről, akik életükkel fizették m . a mi és a haza szalad E 

Bizony, nélkülük még ma is rab volna a magyar. Ezért nem 

elfelejtenünk őket. a hősök"! , a vitéz, hősi halottainkat, akikn » a-

l.-adságuukat köszönheljük. 

Olya unok h-gvetek li is. kedves gyermek-im. mint ok v, a 

hősök, akik ¡11 nyugszanak e sírhalmok alatt és akik még m is 

hazájuk szabadságáról álmodoznak . . . 

Á lmodoznak. , óh. ha tudnák, hogy hiába hadak j/tok .. m ha 

áldozták vérüket a szabadságért . . . h a tudnák hogy most újra 

gaságbau vau a m a g y a r . . . ha tudnák, hogy még arra a mrg.szc t, 

vérrel megváltott szent helyre »'-'in mehetünk cl most ahol a legvlh 

/.ebi) magyarok, az a tizenhárom vezér adta élei a hazáért •• 

Na, de látom, nagyon elszom.réü ott benneteket a misém, reuvis 

nem is mesém, mert hiszen ennek az elbeszélőülrk iniudeu I rü . j . 

¡gaz, megtörténi valóság vo l t . . . Énekeljünk most vatamií erről a 

nagy szomorúságró l . . . 

Hegedűn eljátszom néhányszor a dalt, majd magam is énekelem 

s a gyermekek is átveszik lassanként a dallamot és yszövegA is.; 

Hallgassátok csak: 

A d j a s s í í í ! i n i e l f t W H x é i , í l ; l 1-

Szövegét irta Bodor Aladár. Bartók 1!. gyűjt. 

„ MjrzéktUtn. _ 

i m • i © i - • /' ? i w i i 
1 \ - rád pl - a - ''á" Vár egy bar - na lány-. 
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láncától, amikor láncra verik? Bizony a szabadság olyan kincs, amit 

semmi nem pótolhat a világon. 

De ha azoknak a kis állatoknak olyan becses kincs a szabadság, 

mekkora kincs nekünk, emberekuk ! És nehogy azt gondoljátok kis 

gyermekeim, hogy csak a madarak tudnak meghalni a szabadsá-

gukért m t I bizony az emberek is meg tudnak halni érte. Hány 

derék, jó , becsületes és vitéz magyar ember ball meg má r azért, 

mert kimondhatatlanul , még az éleiénél is jobban szerette u szabad 

ságot a maga szabadságát, embertársai ••/.ibadságál, amit ugy mou 

dunk: a haza szabadságát! Mert azt is tudjátok ugy-e, hogy az Isten 

egyetlen cinbe l m teremtett rabnak, mind szabadnak teremtette: 

szabadnak, a maga urának! 

I ál jaink, ma éppen olyan báesjknak az emléke ju t eszünkbe, 

akik a szabadságért adták oda életüket piros vérüket. Hiába kínáltak 

nekik nagyobb kenyeret, jobb kalácsot, kincsek t , gazdagságot, nekik 

mindebből semmi sem kell, It. ha szabadság nincsen. Ezek a derék 

magyar emberek azl akarták hogy minden magyar, férfi és nő, öreg 

és fiatal egyaránt szabad legyen, becsületes, hazá ját szerető, éri élő 

és dolgozó magyar legyen, akinek a világon soaki fi i n • parancsoljon, 

csak á jé» Isten meg a magyar llaz.i. m indnyá junk édesanyja. 

Látom, li most lágranyill szemekkel néztek r ám, mintha azt kér-

denélek tőlem; hogyan, hál azelőtt ívn i v »11 szabadsága a magyarnak'? 

És én erre szomorúan lehajtom a fejein és csak azt. felelhetem: 

nem, nem volt szabad a magyar. Valamikor szabad volt a lelke is, 

teste is. övé volt a végeláthatatlan puszta sjkja. selymes fü\ ill ilos 

rétje, ezüstös patakja. <>tl állt meg, alio! kedves volt neki a vidék, 

beszédes a tájék, édes a nyugalom, ahol jó izü volt a mezéi lovain ik, 

marháinak. Szabad volt. az. övé volt az egész világ! Később is, mindig 

ez a szabadság égeti a magyar szenekben, r iv szomjúhozott szolga-

sága börtönében is. Meri kegyek .u I Ikü. rossz szomszédok hlnie: 

szavakkal, mézes-mázos ígéretekkel tőrbe csal Iák a magyart sMiis/u 

kenységél rabsággal, bilincsekkel fizették m g neKif Volt ugyan 

szabad is. de a hagy többség szolgája' vall másoknak s a szabad ma 

gyár nemzet idegen nép, idegen nemzet i í j ába került. 

Egyszer aztán akadt ám egy csodálatos királyfi. Talán királyfi 

volt, talán nem, de a magyar királyának tette. Ugy hívták: Kossuth 

Lajos! Hall.»Hálok-e má r a nevét? Ez volt az a szegény le lényből leli 

király, aki újra szabadság >t szerzelt a magvar népnek. Gond »fhaljá 

tok. hogy kétszer sem kellett mondan i a rabnak, akar-e szabad fenni.' 

Ugy kaptak utána a szolgaságban sínylődő magyarok, mint ti a diós 

patkó u lán ! Összefogott az egész nemzet, minden magyar, a férfi és 

a nő, az aggastyán és az unoka és lerázták 111 tgukról a szolgaság 

rabláncát, t ett aztán nagy vigalom, minden magyar ember arcán bol-

dogság sugárzott, az édes szabadság öröntsugára. 

De jaj. mindig vannak ám irigy, rossz, „ m iszlelkfi emberek 

akiknek fáj a más öröme, boldogsága, szabadsága. Nekünk is voltak 

ilyen gonosz lelkű szomszédaink, ezek továbbra is a/A sz Telték volna, 

ha tovább is Ra'iekábau élt volna a magyar, szolgaságban. Ezek a 

M A G Y A R UN .VE I ' 245 

rosszlelkü szomszédok azért összefogdostál» a kalielcábúl kiröppent, 

kiszabadult madai'okat, a magyarokat és sokat - köztük 'a 

legderekabb tizenhármai, a vezér .'kel — halállal büntettek. Még hozzá 

müven halál lal ' Olyannal, amilyennel az útonálló rablókat, a gyib 

kosokat büntetik: bitóiéval! Éppen ma van évfordulója annak a szo-

morú őszi napnak, amikor ezt a kegyefjen gonosztettet elkövették. Ez 

a kegyetlén cselekedet Aradon meni végbe . , , az aradi vár melleit, 

u Maros p a r t j á n . , . Értitek e nvost már kedves gyerm keim. miért 

vágyik most. ilyenkor, október G-áu Aradra a költő leli» ' . . oda 

vágyik most minden magyaré Arra a megszentelt földre, ih-ol a o.aa; ar 

szabadság tizenhárom apostola, hőse, dicsőséee* hadvezére az • Ir! vei 

fizetett azért, mert a ha/a szabadságát mindennél jobban szerelte! 

D-e szomorú s,-»rs vtrt az egész magyarságra is. \'agv kaiiekát 

készítettek számára s abba záriák a magyar nemzetet. Azt bitté!, 

hogy mos! már soha többé !»i nem szabadulhal mnun a magyar. 

És mi történt? öreg volt már a kaUcka, et rozsdásodta!» a d.'ólj ő, 

meg a magyaroknak i» gondja volt rá. hogy mihani trabb elr . 

dásodjon, igy há l egy szép napon szélesett a koueku - és szabó 1 

lett újra a magyar! Szabadok lettek a ti nagy nihilek szüléitek • 

ti. magatok is! 

De gyermekek, szép volna-e tőlünk, ha meglel lkeznénk az.>i-P*• l 

a hősökről, akik életükkel fizették m . a mi és a haza szalad E 

Bizony, nélkülük még ma is rab volna a magyar. Ezért nem 

elfelejtenünk őket. a hősök"! , a vitéz, hősi halottainkat, akikn » a-

l.-adságuukat köszönheljük. 

Olya unok h-gvetek li is. kedves gyermek-im. mint ok v, a 

hősök, akik ¡11 nyugszanak e sírhalmok alatt és akik még m is 

hazájuk szabadságáról álmodoznak . . . 

Á lmodoznak. , óh. ha tudnák, hogy hiába hadak j/tok .. m ha 

áldozták vérüket a szabadságért . . . h a tudnák hogy most újra 

gaságbau vau a m a g y a r . . . ha tudnák, hogy még arra a mrg.szc t, 

vérrel megváltott szent helyre »'-'in mehetünk cl most ahol a legvlh 

/.ebi) magyarok, az a tizenhárom vezér adta élei a hazáért •• 

Na, de látom, nagyon elszom.réü ott benneteket a misém, reuvis 

nem is mesém, mert hiszen ennek az elbeszélőülrk iniudeu I rü . j . 

¡gaz, megtörténi valóság vo l t . . . Énekeljünk most vatamií erről a 

nagy szomorúságró l . . . 

Hegedűn eljátszom néhányszor a dalt, majd magam is énekelem 

s a gyermekek is átveszik lassanként a dallamot és yszövegA is.; 

Hallgassátok csak: 

A d j a s s í í í ! i n i e l f t W H x é i , í l ; l 1-

Szövegét irta Bodor Aladár. Bartók 1!. gyűjt. 

„ MjrzéktUtn. _ 

i m • i © i - • /' ? i w i i 
1 \ - rád pl - a - ''á" Vár egy bar - na lány-. 



216 MAGYAK f ' X X T l ' 

Xag.v Cenk tetején Magyar Kolozsvár! 
Husul .-«y legény, Magyar Temesvár! 
Mugy; r puskát, A jó Isleti 
Magyar rajtát Csak col en. 
De rég vár szegény! Csak megadja már! 

Elég \all a bmsulnsból. szebb meséi mond n» nektek, bár ez 

sem mese onnan való .-/ is a magyar történél'inból, csakhogy 

annak arany lapjairól. 

Azt kérdezitek, hogyan tört ki a magyar börtönéből, hogy lehetett 

az. hogy egy kicsiny ország saját erőjével védelmezte meg magái a 

minden oldalról rárohanó ellenség e l l e n E l m o n d o m , ahogy uek-eiu 

a magyar történelem elmondta . . . 

Egy véghetetlen jajkiáltás hangzott a "hazán végig, az ország 

egyik bércfaiákM a másikig verődött a/. viss a s i.Cdön másodszor 

vissz. téri. mar fonn volt jajkiáltás, hanem harci riadó! 

...lént -ml; a kitűzött zászlók környéke. A i'üldinives efhagyin 

ekéjét a taiiuiö elliagyla j kolájal, a csafádapa bofdog tűzhelyé! és 

ment ;< zászb'tk aki. The iihári>m. tizennégy éves gyermekek csoportja 

emelt; a nehéz l"..y\ rl. amely alatt válluk még meggörnyedi s het-

venéves v ilamhös/. férfiak állottak a gyermekkel egy sorban. 

Vem keltett pénz/el csalogatni senkit, egy nemzeti szinti kokárda 

volt az egész ajándék, amit a belépő kapott. 

r'i'i családok clkénye/Jeteti l'iai. nem sok jöttek önként s együtt, 

sanyarogtak a táborban a parasztfiukkal csőben, zivatarban, sárban, 

személágyon, rongyban és dicsőségben! 

Elmentek az ügyvédek, nem akart senki pörlekedni. Elmentek a 

bírák hisz nem volt senkinek panasza. A mérnökükből leltek a jő tüzé-

rek'. az orvosokból tábori sebészek. Ágy ban meghatni nem volt divatos. 

Még a rablók is megtértek. Egy hirhedt rablóvezér. Rózsa Sán 

dor kegyelmet kért magának és társainak és százhatvan lovast álli-

tolt ki a csatamezére, kiknek nagy rész a hazát védve nyerte el a 

halált. így nyervén bocsánatot bűneiért. 

Xcin volt fegyv t . YeEck az ellenségtől. Előbb kaszával, puszin kézzel 

kelbd; kicsikarniuk a harc szközét, hogy aztán küzdhessenek v 1,\ 

\ ma alakult csapat már holnap gyakorlatot tartott s egy hét 

inulva már ott harcolt a híres vörös-sipkás csapattal egy sorban. 

Mindenki testvér volt a hármas szín alatt, mind egy zászló alatt 

egy haza fiainak vallották maglikai. Olt. küzdölt a tiszt is a közvitézzel 

egy sorban, niefl esjfk egy szent cél volt előttük, a haza! Egy tanuló 

elszavalja Gyulai Pál Hadnagy uram einüi költeményéi. Ki India 

közületek a Hadnagy uram c. költeményt ' Gyere ki. szavald el szépen! 

f f ü ( ! í l 3 g l f U l t im ! 

Gyulai l 'ar költeménye. 

»Hadnagy uram, hadnagy uram!« Hadnagy urain, hadnagy uram! 

»»Mi bajod van édes fiain'?««. El ne essék itt az útban.« 

»Piros vér f'olv a mentémre. Itelo botiám egy nagy kőbe; 

»»Ne bántsd, csak az orrom vére.«« Szegezz szuronyt s csak előre!«« 

Megy a honvéd, áll a hadnagy, 
Mély sebében összeroskad. 
Hadnagy uram. hadnagy uram! 

••Csak ebire, édes fiain! 
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De nemcsak az hurcolt, akinek fegyver volt k rétien, harcolt min-

den élő lélek. Az asszonyok báloi'jották a férfiakat. I.'i'iasszonvok men-

tek • álicol hordani az erődilésekhez; részt vetlek veszedelmes külde-

tésekben, miket csak asszony képes el m m rontani. As-zonvok voltak 

a legjobb tudósítók, hírvivők. Kórház v >11 minden uritak a csatatér 

közelében. S az anya. aki lelkét adta harcbuindi.Ló .-y rmekével, nem 

sivi. nem kesergett, ha hirül vette, hogy l a a honvéd zászló alatt 

éleiét adta hazájáért. És az apa lielenyugodotl egyed a fi t elves/lé-

sébe. mert a haza kívánta éleiét. Elmond d< <•;• / szép történetet, Imii-

gassálok Iigvelemmel. 

fi i f i r i m tttrféneie 
Szász Károly köJteményo. 

Neme., Turi í-ólunk ócska bibliája 
Az édc> anyjáról maradi még reája. 
E vén bibliáim -- ör k emtékképen, 
Turi I á i egyet-má-t b : egv zel t széyvu. 
Hizonv lejei a dér nie ' belepni !.•• . 
Mikor a szent könyvi; hu ezeket j 
Láiívmik volt csak eddig - m i m. r van 
8 y c l' e k. 

így hál a jövőbe bízni inkább merek. 

Gazdag teltem: fiam a' eii drága ki m! 

— Aldassék az Isten! 

. . . IIol lassan, hol gyorsan, az idő csak i II it 
Legkeservesebben a bei »ágy mellett. 
Nagybeteg a ti11 — — ott virraszt felelt 
Sziilök nehéz gondja, szólok hü szerelni '. 
Alig hallalszik már szivének verése. 
Mikor vég Ad lobban belógsz »ba mé'<. se . . . 
Kialudt a mécses — de ragyog a hajnal! 
Áiegl.ii/.-öl! a gyermek nehéz kórral, hajjal . 
( H'ea bildiáha más la jc vzés nincsei 
- -Aldassék az Isten! 

. . . Mi zaj veri fel a/ ország minden ti T-
Hivja az ősz király összes katonáján 
I szakról és délről tör reánk -ok ellen. 
Védeni kell hazái és trónt azok •Tleu. 
. . . Veszi a bibliát ör. g Turi. elé 
Vem remegő kézzel irja szépen belé; 
Egyetlen fiunkat elvitték ma reggel. 

Háborúba indul, honvédő sereg.cl. 
Hízom abban, kiben eleilöi bili m. 

Aldassék az Isleri 
. . Hekösz.iid a poslás Turiékhoz szepen, 
Tál oK levélke vagyon a kezében 
Akitől jön: vígam nagy boldogan irta 
De az anyja itthon mégis tele sirla. 
(ii'eg huri is ejt rá egy örömkönnyet. 
Aztán előveszi az. ódon s/eul könyvel. 
S irja büszkén irja Ibis fiunk mellére 
Vitézségi érmet tűzött a vezére. 
I..vágott négv nnis/.k.d - neki baja nincsen.. 

Áldassék az Islcn! 
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fi i f i r i m tttrféneie 
Szász Károly köJteményo. 
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8 y c l' e k. 
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.Mi cint jön egy levél' nem a fin irta 

Most már az apja is elfakad ám sír ta ' 

De letörli nienlcn sz 'inéból a könny I. 

Ve -zi megint elő azt a kopott könyv I, 

S ipja, lassan irja: Golyótól találva, 

Kieseit a tiu.uk. nagy orosz csatába, 

i.elke már az égben téllé a szent estét. 

Karácsony ünnepén földelték el les té l . . . 

A b a z á é r t h a l l m e g p a n a s z n n k b á l 

n i a e s e n . . . 

• Abiasse . az tsle.i! 

'Tudom, elfáradtatok már, de hagy szóljak még egv néhány szól 

hozzátok kedves gv. au'k un. Az ősszel kezdtük mes. délutánunkat, 

vég.-z/ük is b az ő I lazánk felett is 'szomorú, kietlen ősz borong 

most. De minden ő-./i'e MjőH még a tavasz Is, a vjrágbonló, rügyfa-

kasztó kikelet is. ami nj élelr. kell db' a kihall mezőt, a letarolt rétet 

minden virágával, p napája al, • /ép«. gével. Elmen a tavaszban, eb-

ben az uj kikeletben bizzunk mi is, \ mi hazánk őszére is el fog 

jönn i az uj és szebb életet hozó lavasz. 1) esik akkor, h a li is 

köveii ek ez 'kel a Ité-télc l a hazaszeretetben, a kölelességtolj silésbén, 

amelyből ők örök példát állítottak elénk! Jusson eszetekbe ezen a 

szomorú >któheri napon mindaz a sok-sok. több ezer, tahin millió 

derék magyar aki példát mutatott nekünk a r n , Iiogvau szeressük 

hazánkat, nem/elünket. Gondoljál >k arra a tizenhárom hős vértanúra, 

akik még a haramiáknak kijáró bitéiül is szótlanul vállalták ott Ara ion , 

ma nyolcvanhárom esztendeje. csak azért, inert a h.iza kívánt i azt 

tőlük. 

•lost p iig lássunk z uzsonnához, l'/.sonna közben és amikor már 

el •gyasztollák a \ ei'u> kek az uzsonnái, találós kérdéseket adunk fel. 

Na, ki találja ki, mi >/ D/en megy nem zuhog, 

Sáson megy. nem suhog, 

Eső vci'i, nem ázik, 

Eagv érj. nem fázik. - árnyék. 

Aki ezl kitalálja egy arauykr.ijeúrt kap! Ml az ; 

• i i i ruca rj iá. 

De nem tudom miért ri, 

Talán azért sir-ri. 

Vályújában viz nincs. 

Dei'ekáhan vér nincs? Hegedű.) 

Ezl azonban má r bizonyosan kitalál játok! Mi az 

Nekem is van 

Neked is van. 

Még annak a Kis kórónak is vau. Árnyéka.) 

Vagy ezt: Szegény paraszt ember minden nap hit olyat 

Királyok, császárok ritkán látnak olyat, 

Isten <> felsége soha s • lát >lyat Mint önmaga. 

Avagy ezl Két krajcár az ára 

Mé sr fér a házba Gye tva és fénye. 

Na még ezl találjátok ki. azután já tszunk! Mi az. Erdőhon vágják, 

megfaragják, haza hozzák, lelket lesznek b le. Bölcsö. 

Most játszunk, gyermekek' Valamilyen labdajáték a legalkalma-

sabb, inert abban minden gyermekei foglalkozl.tlh tttink. 

Jálék tiláu sorba ál lunk és énekszóval visszamegyünk az iskola 

udvarába. 
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t 

Emlchc i z i f i ü h 
(Eel nőtt éknek.) 

A diadalmas szabadságharc sorsa abban a pillanatban dőlt el. 

mikor az oroszok a magyar batári itléplék. A temesvári ecilavesz 

lé • ul.au már csak kelté közöli lehetett választani. Vagy Irarcol tovább 

a Ici'oiigyolódoU honvéd sereg minden r meny és cél nélkül, amíg 

ulolsó szénig :•!vérzik, vagy leleszi a fegyvert, miután a hadjárat vi* 

lésére nincsenek elégség s e-zközvi (iörgei haditanáé-ol t:irtván -e/.é 

reivel és lisz'jvh 1 az. utóbbira »zánta '1 m a g i t 

Gőtééi (elnit. hogy az .0» •/ ; d megómél je a pusztulástól és e:u 

1 »érvért hiába ne ontson, elhatározta a |Vgyverleié!ell. de csakis ez 

oroszok előtt. Az osztrákok elölt, kiket mind mn.v i zoe meg.ertek s 

aki sohasem győzte le a magyar ser I. semmi szín lalt sem volt 

haj landó ezl megl imi. Eelkérte ielnil Üüdigor orosz lálKti'uokol, hogy st 

regevei áll jon az oszirál ok lé ho.;y így Világosnál ál.n;h issa íeg.'Ver át 

V leli gyveiz dl ma .»ar csapatok il Itüdi.er léi oraok átadta z 

o: /.Irakaknak s azzal iz >r.>sz s reg nu ¡kezdi • v • av unt Iá ál La 

I ievils kcgyclemr-' ajánlatta ugyan az ö /es tiszteket és ¡».»¡gári alk.d 

mazottakal. de Görgán kívül kinek érdekében i cár • Puxklev ; 

személyesen jártak közb • az osztrák császárnéd, amiért az orosz 

elöli lelte te a f gvwr l — senki s -m kapott kegv émet. A . > 

honvéd; i et az.léi.i az osztrák ok mindé uekelöll kivéd igallák. A 

lisztek és polgári vezetők azonnal börtönbe kerítitek, a te. 

alkalmas részét besorozták az osztrák hadseregbe. Ez 1 tl a sor 

a tiszti rangot viselt honvédeknek is. Álig volt ezr d á l u l h 

őrnagy, kapitány, főhadnagy és hadnagyi rendfokozatban levő ti*/.t 

mint lefokozott közlegények n un szolgáltuk volna. Sokkal rossz 

dolguk volt azoknak, akiket vizsgálat alá vetéllek. Ezeket az a 

vár solól pincebőr tön ibe zárták el s dt tartották, .-miig tragédi 

belelt. A liadllörvéuyiízék an tszlns havában már megkezdi műkő 

dés'ét. Mindenki India, hogy tanácskozásai és lá :» tlásai csak tér 

maséigok lesznek. I n :y ¡leleteiket a törvényesség látszatába burkol-

ják. Hűtlenség és felségsértés miatt I alá helyezi Aul ich Lajos, 

Damjanich János, Lahmte György, Kis- pr.iü, Dcssewfi'y ,\rlsZ|ld.Nagy 

Sándor. SchvveidrI józsef, Véteszy károly gróf. pür<ik vgnáe. l'ülfcn-

I er<4 1 r ¡0 lő iningea. \V-'st;.r|ulrg Károly gróf K iz/lch K a '"fv, Lázár 

Vilmos tá'ooi'nokoknl. Lázár Vilmos kivételével, aki ez edesi r n ••»! v ':•• It 

A bi óság z a kezdi inzultus m hogy o •/ bőrnek a l , . ; t.apilá 

nyoknak, őrnagyok ¡a •. eimezlcli, un ¡Ken r m < a soi'czr dben vi el 

tok. Nem akarja tudomásul venni a honvédség iéi szerzett rangfoko-

zataik,a t. \ kihallg ítéi ok is gyorsan mennek. A tábornokok beismerik, 

hogy harcollak, de tiltakoznak ugy a hilllenség, mini i folségárul is 

vádja ellen. Megtartattak esküjüket híven, melyet az alk »Intern* r i 

és a királyra lellek. Mindkettő arra kötet zle öke. hogy vé Íjéi* meg 

azl az. alkotmányi melyet V. Ferdinánd magyar király szent'.¡leli é> 

királyi szavával megerösitclt. A védek /.Vis azonban nem használt sem 

mit. A bírák olykor még g »romhaséigokai is megengedi k maguknak. 

Töröl* Ignác egyik kihallgatása alkalmával, mikor az osztrák had-

bírók isinél illetlen viseletet tamisiloHak lábornnklársai iránt, bátran 

a szemükbe vágta 
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* 
Mindnyájan tudjuk, hogy nir.i. kc.l halnunk az igazságéi'!, 

nem is nl IrganL lük. \zt is tudjak hogy önök az öklünkre vadász-

nak. Elég esni dolog, nem váltó becsületükre! 

De a lúi'ál: maii sokat törődlek a lál.-ornnkok véleményével. 

Anélkül, hogy li;:M-!emb( \ellök volna a/.i a kényszerhelyzetet, anmlvljtj 

a nianzel kerüli, amikor ajál királya \ -zel ellene seregei; anélkül, 

Íme;, ¡m - i/ -ál!..!. v.<l." • a magvai' hadjárat tulajdonképpeni okúi. 

amely 1 Isö felében önv -.1 Imi ható- voll. minden lelkifurdalás nélkül 

megb.ozlák a halálos ¡lehleket. 

Ki-e Erim! és Gáspár Andrási kegyelemből golyó által való kivég-

zésre dőlték, a többiek részéi e le.lel I irl elő az ¡lélek Ketten mejne-

küllck meg c-aipán a ha'állól. f.enk-y ái ii'nok, aki börtönében eszét 

vesztette, enoélíngvi n in 1 • 111• l• • it Hatói zIráni. Gá-pár Yn-.lrús p. dig 

liz évi sárfő-.-- á- il l.ap >b mivel tóaz.illa, hogy a függetlenségi nyi-

latkozat után nem harcolt t..vibb az. osztrákok lh-:i. Később mő-g 

;,/ a váll )Z. . . történi az ilé-'eiekücii. Iio-y D 'ssewffvl, S - iv. i ,'cti és 

l ázár Vilmost bilör" i li I' i" g j lyő ál Vi halálra Ítélték. 

áradon az iié'.-iek --ztó ,ru-n-ea Icirji italian izgatottságot keltett. 

\ láborn-oi, ,k le!e egei • rím kei, hozz itartozói mind ide gyük-

ké/' k és na •V'-.zük .-,. . aló aradi b mleám. Vásárit ívi Julla 

házánál várta a lovahhi cv.nényetó-l. Danijaniclmé elájult mikor 

férje halálos i(éleiéről ér|c-:j - lés, a iömiii sz reucséllen im pedig tó'l-

scgbeesetleu gyötrődött s gy ¡'. sem Urtta. ho mitévő legy ••». 

Október Öig a várba sem akarták be ny alni őket. Ez a nap azon-

ban k ivédés \ ift. Másnapra v ál kiífizvc a löveg tó hl-ja s llowiger 

\ b paranc-nok megen.a-dle hogy a he lyuktól hozzátartozóik cllm-

esuzhassanak. 'S/ivellépö jelenetek játszódlak h- a buesiizók köz, ti. 

Damjanich éppen irni ké«züli mikor m -gá-l"nl c llij-i ajb.j iban 1'cU-

s,-gc. Szó nélkül >da rogy.dl férje karjaiba. A ik szenvedés mnyira 

megviselte. h r;y már beszélni sem ludoll. Damjanich gyöngéden, 

mini ahogy a bele-.; gyermek í szokás, «-irogatással próbál)u élcsz.t-

gelni. majd amjko" magához téri, leüllelte. Még neki kelleti vigasz-

talni fiatal nejéi. I z a .jelenei ment végbe a szomszédos celláiéul is, 

almi Scliw.sdt I hu -aradi meghatóan feleségétől. O'I zokogott feleség-• 

a hős lálmruoi; karjaihan. iki össz 'törve neje gyötrődései miatt, ¡dig 

tudott már szólni. A hu.-sirató azoai an neai sokáig tartlia'olt \ por-

koláb ügy elme/leli" a látogatókat, hogy ht juk letelt. A válás még 

borzasztóbb \ ál. I tolsó bucsut venni egymástól abban a luJaih.m. 

hogy az a kéz. melynek melegét most a homlokukon érzik s az az 

élei. mely minden . indulatával m >sl még az övék, b >lnap már gyil 

kosok és rabbik módjára akasztófára kerül, hogy egy z.s ii'noki hata-

lom gyalázatos merényletet hirdesse — irtózatosnak tűnt fel képzi-

leiükben. \ porkoláb paranc tóinak azonban engedelmeskedniük kel-

lett. I.'s a várból mglörlcn, az örülés hahii'ához közcljáró állapotban 

léptek ki egymásután az. elitéit 'k hozzátartozói. \ m beszélt egyik sem. 

Az a vilia1' szánból! a lelkükben, melyet nem cuyhil meg semmi 

vigasztalás a földön, csak az jdü. Imádkozva és magukba mélyedve 

baladlak át a \ irkapun. mely ibb-m a pillanatban, mikor be.-saköi 

«»ott mögöttük, a magyar nemzet szabadságának hősei elöl is elzárta 

a remény utolsó sugarúi. 

A várban mindenki ludhi. hogy másnap kivégzés lesz. \ fogoly 
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honvédek összesúglak s cg, mást rávenni igyekeztek, hogy rohanják 

meg az. őrséget és szabadítsák ki vezéreiket. Be keltett azonban látniuk, 

hogy a hadi készenlétben álló fegyveres örséggel szemben lelmlclle-

nek. Howigcr várparancsnok meglelt-• ugyanakkor o másnapra szük-

séges intézkedéseket. Est 1 hat órától másnap liz órái : a vár összes 

katonáit i'egyvei'es készenléti)' álliloHa. a Wocher-ezred egyik zá -zló-

atját pedig a kivégzés körül i eljárás meglételére utasította Igy kö-

sz üli a véu'örség a szomorúan nevezetes október (tói ünneplés'• v. 

A tábornokuk ezalatt utolsó készületeiket végezték. Leveleket irta 

legtöbben s mikor ezzT is készen voltuk, a vigasztalásuk ru küldőn! 

lel.d-atyákkal beszélgetlek, Yalam nn> ivn meggyóntak és ms'.gaIdoz-

tak a kathoiikusok. Damjanich — aki görögkeleti vallású volt 

eleinte hideg n fogadta vallásának i.-lk v I. Csak akk u* láma.II bizalma 

irány ihan, mikor a pap értésére Min, h »gy iz a e.li szerbek na -y 

részvéltei vaunak sorsa iráel. Heg el o lzan, mik > • már Sujánszky 

minorita aty a eclfájáha lép, egy ncun l uy -íven fo rom iz-dl imádsága! 

adotl ál neki felesége részér-maj-i igv zóll házzá 

— Tisztelendő atyám! Tudja óu . k . ' . u i , hogy ön ki vagyok'.' 

Sujánszky zavartan tehát 

T u d o m . . . 

- i-;n rác vagyok, folytatta Damjanich, — no mini rác meg 

halni nem akarok. Áldjon meg engem. 

Ezután meggyóul, megáldozott s lel H • a hitvallást. 

Most már nyugodtan hatok meg, mert magyar pap áldott in 

A tábornokok közül Aulich í .ajo, «tó Török fguác tanu>iLott< 

a legnagyobb nyu odtóág d. Aulich i i/i bök-s einberhe/. illően Krá 

nak ajánlotta lelkét az ¡tétel kihirdeti e után és nyugodtan vál'ta ' 

halált. Cellájába vmiull és egész éjszaka Horatius ódáit dvasgatla. 

Kora reggel a lelkészek újra m -gjclenuek s igy várj ik a par i. 

csol, mely utolsó uljukra szólítja ¡i tábornoknkal. Ot óra ul íu Ki 

Ernői. Schveidel Józsefet, l.áz.'r Vilmos! és Dessewfíy Arisztidet a 

fövária elé űzették. ahol már árpa őket a Tichy ö nagv parancsnok-

sága alá rend'tí zaszhiafj Pont hat érakor elhangzik a parancs imfu-

lás! Elöl kél század. utána a tanom ok ok és mögóllük a másik kőt 

száza-,', itendes menelh ,i haladnak a v.ir kapuján kivéd eső sáncokig. 

A formaságok elintéző c. gy ¡r-.-m megy. .'» I.ibornok-tó bátran, a leg-

kisebb félelem nélkül állanak a kijelöli helyükre és csak azl szeretnők, 

ha minél gyorsabban vége lenne a kegy -llen ccr nnóuiának. \z ilélet 

felolvasása után lev-sz.ik lábaikról a bilincsek"! és Kiss Ernő kivéte-

lével bekötik szem ik -l. Kiss Ernő aki még császári ttózl korában 

j ó barátja volt IInyiiaiinak és sokszor lelt neki szívességet, azt a 

kegyelmei kapla. hogy sz ml) - nézhessen a halállal. Most következik 

az utolsó pillanat! A tábornokok levetik kabáijuk.il. féltérdre eresz-

kednek s ebben a pillanatban a kijelöli gránátosok, minden láb írnok 

elüti négy-négy. előlépnek és lövésre készen tartják fegyverüket. A 

vezénylő tiszt felemeli kardját, m 'gadja a figyehnezlelöt, majd leg 

nagyobb gy orsasággal a vezényszói: 

— Tűz! 

A kövelkozö pillanatban bárom táborunk holtan bukott előre 

Egyedül Kiss Ernő él még. \ golyók vállán és a lábán találtok « 

egyik sem okozott rögtöni halált. \ liszt parancsára az. egyik gránátos 
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* 
Mindnyájan tudjuk, hogy nir.i. kc.l halnunk az igazságéi'!, 

nem is nl IrganL lük. \zt is tudjak hogy önök az öklünkre vadász-

nak. Elég esni dolog, nem váltó becsületükre! 

De a lúi'ál: maii sokat törődlek a lál.-ornnkok véleményével. 

Anélkül, hogy li;:M-!emb( \ellök volna a/.i a kényszerhelyzetet, anmlvljtj 

a nianzel kerüli, amikor ajál királya \ -zel ellene seregei; anélkül, 

Íme;, ¡m - i/ -ál!..!. v.<l." • a magvai' hadjárat tulajdonképpeni okúi. 

amely 1 Isö felében önv -.1 Imi ható- voll. minden lelkifurdalás nélkül 

megb.ozlák a halálos ¡lehleket. 

Ki-e Erim! és Gáspár Andrási kegyelemből golyó által való kivég-

zésre dőlték, a többiek részéi e le.lel I irl elő az ¡lélek Ketten mejne-

küllck meg c-aipán a ha'állól. f.enk-y ái ii'nok, aki börtönében eszét 

vesztette, enoélíngvi n in 1 • 111• l• • it Hatói zIráni. Gá-pár Yn-.lrús p. dig 

liz évi sárfő-.-- á- il l.ap >b mivel tóaz.illa, hogy a függetlenségi nyi-

latkozat után nem harcolt t..vibb az. osztrákok lh-:i. Később mő-g 

;,/ a váll )Z. . . történi az ilé-'eiekücii. Iio-y D 'ssewffvl, S - iv. i ,'cti és 

l ázár Vilmost bilör" i li I' i" g j lyő ál Vi halálra Ítélték. 

áradon az iié'.-iek --ztó ,ru-n-ea Icirji italian izgatottságot keltett. 

\ láborn-oi, ,k le!e egei • rím kei, hozz itartozói mind ide gyük-

ké/' k és na •V'-.zük .-,. . aló aradi b mleám. Vásárit ívi Julla 

házánál várta a lovahhi cv.nényetó-l. Danijaniclmé elájult mikor 

férje halálos i(éleiéről ér|c-:j - lés, a iömiii sz reucséllen im pedig tó'l-

scgbeesetleu gyötrődött s gy ¡'. sem Urtta. ho mitévő legy ••». 

Október Öig a várba sem akarták be ny alni őket. Ez a nap azon-

ban k ivédés \ ift. Másnapra v ál kiífizvc a löveg tó hl-ja s llowiger 

\ b paranc-nok megen.a-dle hogy a he lyuktól hozzátartozóik cllm-

esuzhassanak. 'S/ivellépö jelenetek játszódlak h- a buesiizók köz, ti. 

Damjanich éppen irni ké«züli mikor m -gá-l"nl c llij-i ajb.j iban 1'cU-

s,-gc. Szó nélkül >da rogy.dl férje karjaiba. A ik szenvedés mnyira 

megviselte. h r;y már beszélni sem ludoll. Damjanich gyöngéden, 

mini ahogy a bele-.; gyermek í szokás, «-irogatással próbál)u élcsz.t-

gelni. majd amjko" magához téri, leüllelte. Még neki kelleti vigasz-

talni fiatal nejéi. I z a .jelenei ment végbe a szomszédos celláiéul is, 

almi Scliw.sdt I hu -aradi meghatóan feleségétől. O'I zokogott feleség-• 

a hős lálmruoi; karjaihan. iki össz 'törve neje gyötrődései miatt, ¡dig 

tudott már szólni. A hu.-sirató azoai an neai sokáig tartlia'olt \ por-

koláb ügy elme/leli" a látogatókat, hogy ht juk letelt. A válás még 

borzasztóbb \ ál. I tolsó bucsut venni egymástól abban a luJaih.m. 

hogy az a kéz. melynek melegét most a homlokukon érzik s az az 

élei. mely minden . indulatával m >sl még az övék, b >lnap már gyil 

kosok és rabbik módjára akasztófára kerül, hogy egy z.s ii'noki hata-

lom gyalázatos merényletet hirdesse — irtózatosnak tűnt fel képzi-

leiükben. \ porkoláb paranc tóinak azonban engedelmeskedniük kel-

lett. I.'s a várból mglörlcn, az örülés hahii'ához közcljáró állapotban 

léptek ki egymásután az. elitéit 'k hozzátartozói. \ m beszélt egyik sem. 

Az a vilia1' szánból! a lelkükben, melyet nem cuyhil meg semmi 

vigasztalás a földön, csak az jdü. Imádkozva és magukba mélyedve 

baladlak át a \ irkapun. mely ibb-m a pillanatban, mikor be.-saköi 

«»ott mögöttük, a magyar nemzet szabadságának hősei elöl is elzárta 

a remény utolsó sugarúi. 

A várban mindenki ludhi. hogy másnap kivégzés lesz. \ fogoly 
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honvédek összesúglak s cg, mást rávenni igyekeztek, hogy rohanják 

meg az. őrséget és szabadítsák ki vezéreiket. Be keltett azonban látniuk, 

hogy a hadi készenlétben álló fegyveres örséggel szemben lelmlclle-

nek. Howigcr várparancsnok meglelt-• ugyanakkor o másnapra szük-

séges intézkedéseket. Est 1 hat órától másnap liz órái : a vár összes 

katonáit i'egyvei'es készenléti)' álliloHa. a Wocher-ezred egyik zá -zló-

atját pedig a kivégzés körül i eljárás meglételére utasította Igy kö-

sz üli a véu'örség a szomorúan nevezetes október (tói ünneplés'• v. 

A tábornokuk ezalatt utolsó készületeiket végezték. Leveleket irta 

legtöbben s mikor ezzT is készen voltuk, a vigasztalásuk ru küldőn! 

lel.d-atyákkal beszélgetlek, Yalam nn> ivn meggyóntak és ms'.gaIdoz-

tak a kathoiikusok. Damjanich — aki görögkeleti vallású volt 

eleinte hideg n fogadta vallásának i.-lk v I. Csak akk u* láma.II bizalma 

irány ihan, mikor a pap értésére Min, h »gy iz a e.li szerbek na -y 

részvéltei vaunak sorsa iráel. Heg el o lzan, mik > • már Sujánszky 

minorita aty a eclfájáha lép, egy ncun l uy -íven fo rom iz-dl imádsága! 

adotl ál neki felesége részér-maj-i igv zóll házzá 

— Tisztelendő atyám! Tudja óu . k . ' . u i , hogy ön ki vagyok'.' 

Sujánszky zavartan tehát 

T u d o m . . . 

- i-;n rác vagyok, folytatta Damjanich, — no mini rác meg 

halni nem akarok. Áldjon meg engem. 

Ezután meggyóul, megáldozott s lel H • a hitvallást. 

Most már nyugodtan hatok meg, mert magyar pap áldott in 

A tábornokok közül Aulich í .ajo, «tó Török fguác tanu>iLott< 

a legnagyobb nyu odtóág d. Aulich i i/i bök-s einberhe/. illően Krá 

nak ajánlotta lelkét az ¡tétel kihirdeti e után és nyugodtan vál'ta ' 

halált. Cellájába vmiull és egész éjszaka Horatius ódáit dvasgatla. 

Kora reggel a lelkészek újra m -gjclenuek s igy várj ik a par i. 

csol, mely utolsó uljukra szólítja ¡i tábornoknkal. Ot óra ul íu Ki 

Ernői. Schveidel Józsefet, l.áz.'r Vilmos! és Dessewfíy Arisztidet a 

fövária elé űzették. ahol már árpa őket a Tichy ö nagv parancsnok-

sága alá rend'tí zaszhiafj Pont hat érakor elhangzik a parancs imfu-

lás! Elöl kél század. utána a tanom ok ok és mögóllük a másik kőt 

száza-,', itendes menelh ,i haladnak a v.ir kapuján kivéd eső sáncokig. 

A formaságok elintéző c. gy ¡r-.-m megy. .'» I.ibornok-tó bátran, a leg-

kisebb félelem nélkül állanak a kijelöli helyükre és csak azl szeretnők, 

ha minél gyorsabban vége lenne a kegy -llen ccr nnóuiának. \z ilélet 

felolvasása után lev-sz.ik lábaikról a bilincsek"! és Kiss Ernő kivéte-

lével bekötik szem ik -l. Kiss Ernő aki még császári ttózl korában 

j ó barátja volt IInyiiaiinak és sokszor lelt neki szívességet, azt a 

kegyelmei kapla. hogy sz ml) - nézhessen a halállal. Most következik 

az utolsó pillanat! A tábornokok levetik kabáijuk.il. féltérdre eresz-

kednek s ebben a pillanatban a kijelöli gránátosok, minden láb írnok 

elüti négy-négy. előlépnek és lövésre készen tartják fegyverüket. A 

vezénylő tiszt felemeli kardját, m 'gadja a figyehnezlelöt, majd leg 

nagyobb gy orsasággal a vezényszói: 

— Tűz! 

A kövelkozö pillanatban bárom táborunk holtan bukott előre 

Egyedül Kiss Ernő él még. \ golyók vállán és a lábán találtok « 

egyik sem okozott rögtöni halált. \ liszt parancsára az. egyik gránátos 
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hirtcli'0 "lőre lép T gyvei'él egészen a lédéhez tartja és jsüli. Kis» 

Ernő szétzúzott lejjel rogy itt össze. Dobok pörögnek, trombiták har-

sannak, a / in kar rákezd a G ilterhaltéra. A zászlóalj indul vissza a 

várba, a többi tábornokért. 

A kilenc tábornokot közre fogva, megindul a m aiet újra a vesztő-

hely felé. Damjanich részére mivel törött lába miatt járni nem tud, 

szekeret hozatnak, \ «II •söséges v zér azonban nem tudott a szekérre 

1'eKzállni. Egyik hadnagy erre két közlegényt rendeli hozzá, hogv fel-

segítse, A ki'Ezivü Jfowiger azonban visszaparancsolta a katonákat: 

- Vissza! kiáltotta. Ez nem a katonáié hanem i sialérek 

kotele.-.ságe. 

Iíamjanieluiak rosszul cselt ez a megszégy uilés. de erőt vett 

magéin é> leküzdött*- felháborodó-ál. .XI g\ léssel inér.e vé.ng a gyáva 

parata -.uokot, aztilán keserű gúnnyal kiíttottu ml i: 

• Jöjjenek hál az ön -inlé'jei: 

X menet megüullrit. Mindegyik tábornak mellett a lelkésze. Vi-

gasztalnák őket, de tnaguk sem ¡tudják már, hogy mi! mondjanak. Jó 

magyar emberek ók is s éivik azt a felháborító igazságtalanságot. 

ami körülöttük történik. 

X Maros-hídon áthaladva, az uj-ar-idi országul a fordul i menet, 

i ieiugen mohón szívja magába \ frjss lev göt. Vécs -y azonban mél-

tatlankodva fakad ki. X nem messze fekvő Iapályon feltűnik ugyanis 

a kilenc, akasztófa, kilenc, 'cölöp alakjában. 

Ezekre lógnak h- ennünket feiak iszhini ? — kérdi Yécsey mire 

Nagy Sándor < ész közömbösen je.-vzi meg. 

Ez i légi ibb é> legcélszerűbb. 

Mikor pedig Damjanich is megpillantja az akasztóiakat szinte 

megkönnyebbülten kiált fel; 

Xuuál jobb legulibn gyorsan vége lesz mindennek. 

Nem is leljk bele három négy p r és már mindnyájan ott van-

nak a bitófák elölt. X katonaság elfoglalja helyét, a (tábornokok 

pedig í.einingen indih ányáru közösen. imádkoznak Következik a szer 

tartás legkegyetlenebb része, az ¡lé!"' •!» letolva,ása. Damjanich a 

dühtől majdnem irdilva kiállja: 

- A leggyalázatosabb koholmányok. amikel ¡11 nekünk felolvasnak. 

Aulich szintén megszólal: 

Tiltakozunk az. igazságtalan Ítéletek ellen' 

És megkezdődik a hóhéri munka. X porkoláb PöUvnberg elé lép 

és katonás Ijsztelgéés után megszólítja: 

Százados u'*! 

X/zal leveszi lábairól és kezeiről a bilincseket és átadj i Pölteii-

bei'gcl a hóhériick. Ilaynau még ..¿zul 1» telezte iz Ítéletek súlyos 

••ágál. hogy sorrend szerint állapította me g a kivégzést. Végig kel-

lel! szemlélniök a tábornokoknak társaik balálkinjait. Pőltcnbcrg gyor-

san Damjanichhoz siet, hevesen m göleli és megcsókolja. Elbucsu-

zik társaitól is s azután félelem nélkül ál] a bitófa alá. 

Készen vagyok. 

A hóhér munkába kezd. Félelmeles csend uralkodik a vesztő-

helyen X katonák is megremegnek. Az elvi sorból egy közember 

szótlanul előre bukik. 

X második áldozat Török Ignác, utána jön Laliner György, majd 

MAGYAI' l E N N E D 

Knézich Károlyra ke ül i sor. Valamennyien követik Pöttenberg pél-

dáját é. buesuesókkal válnak meg. egymástól. Nagy Sándornak a 

bitófa alatt is a haza az utolsó szava: 

elnémult . . . 

Éljen a haza! kiáltott és a kővetkező pillanatban örökre 

Elképzelhetetlen szenvedés járhatta át. a tábornokok lelkét a 

kegyetlen látvány fölött. De nekik nem volt szabad még itt sem 

gyöngéknek mulalk »znioít. Az ö személyükben a magvar nemzetet 

akarta meggyátázni az elnyomó zsarnokság. És az a ludat, hogy még 

meggyalázlalásukban is a NEMZETI BECSEI.ETÉKT kell helytállniuk, 

emberfeletti erői udotl nekik a kegyeltei egei» elviselésére, 

A ] ni oláh Í.einingen: szóiitatta. A tábornok előlép s mikor bilin-

cseitől megszabadítják. Tichy őrnagy felé lesz. pár lépést s jelenti, 

hogy valamit mondani akar, 

- Mi a kiváltsága? kérdi az őrnagy. 

Beszélni szeretnék a katonákhoz. 

Jól van. de tessék a legrövidebben végezni. 

Dmnjaniehot bosszantja az őrnagy hideg parancsa, odakiált í.oi 

ningenhez: 

- Kár minden szóért. Nem érdemi /.éknek beszélni. 

EJningcn azért él a besz',1 j.mával. X katonák felé. f -r.Int és 

hangosan in adja. hogy róla azl a liiri terjesztik, hogy Budavár 

bew'lelénél oiozva lövette az tszirák lisztek-I. Mlut-'m :i biré-

nem engedte meg. b igv igazolja magát, itt, .ebben .:/. ünnepé', 

pillanatban kijelenti, hogy aljas rágalom a róla lerj szi lt ibr. 

Beszéd" végeztével Atilichlioz. itain; uuchhoz t Véesey hez megy 

Ituesuzui s igy vigasztalja őket: 

- Isten veletek! N •insokáru egy másik bíró elölt fogunk diai : 

aki igazabban iiél majd felettünk. 

Bátran, megilletődés nélkül lép a bitófa alá. Még lehel holtan 

mikor a katonák majd a hóhérok felé fordulva mondj i: 

- Ma nekem, holnap neked. Hódi niilti, eriis l'iiii. 

X lelkészek görcsös zokogása hallik. Ez is megtörtént. Már csak 

ketten vannak. Damjanich és Véesey. X porkoláb lír ására Damjanich 

jelenik meg először. 

— Xz.t gondoltam - szótalt meg Damjanich hogy én leszek 

az utolsó aki a csatában mindig első volt un. 

Segíteni akarnak in-ki. de elhárítja a segítség"' és mankóira tá-

maszkodva <"> maga biceg a bitó dá. hol Yécseylőt és a papoktól meg 

illetődve elbucsuz.il:. Már a nyakai a akarta vetni a hóhér a hurkot, 

mikor rigvehm ztalölcg megszólalt: 

— Kérem, vigyázzon! ne borzolja össze a szak illámat. 

Utolsó szavai ezek voltak: 

- Szegény Emíliám! Éljen a hazat 

. . . . s a hősök hőse nem voit többé. 

Ul-.ljára maradt Véesey Károly gróf. X -ki kellett átszenvednie 

a péidállaiiiií .vétlen "io sz tett összes borzaim.* il. I.elkél azoitintn 

erőssé- h-tt. ez a ludat, hogy magasztos ügyért kell vértanúhalált 

halni, s mindvégig nvi «llan erős lélekkel állta a reá inért cinb 1 

feletti megpróbáltatásokat. Társai mar ott függlek a háromHApésnyi; 

egy in ásm el lé állttolt bitófák) 11 Még csak egy bitófa volt üresen, a. 
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övé, közv ellenül Damjanich szomszédságában. 

0 már nem hilcsnzhaioll cl senkiiül. Révetegen 'nézell körül, 

majd 'halott bajtársain járat la végig Ic'kiiilclcl . . . azulán előre lép. 

Damjankdihoz lép. hirtelen "íclérdepei elöl le. m g c ' ö k o l j a kezeit s 

«•//cl a s/jv-zaggnló búcsúval ó is a idióta alá jut. A legeröschl) 

ideg/.cift katonákat ü megviselte a lűlván.v borzaszlósága. A lisztek 

tőid) ízben kényleicnek voltak Italra húzódni, hogy könnyeikéi elrejt-

sék. de a kalon IK soraiból is nem egysz; r hangos zokogás tört fel, 

fiz óra l'eíé leli vége a rémséges trag d i ának . 

Tirhy őrnagy most a lelkészek f-d.' fordult és felhivla őket. 

hogy intézzenek lmzditóbcszédel a kab maságh >z. A nemzet nagy 

megaláztatása lé'dalnia és gyásza olt szorongott most e nemes lelki-

ül.vák magyar /ivében.lelkében, Teljesen hatása alatt álllak a per-

cekkel elöl)h végbement Iragédiának. az őrnagy felhívásának non 

tudlak elég -I (enni. mert beszéd helyett... fuldokló zokogásba törtek... 

Vége volt. Az emberi-ég egyik Icguesntanyabn rémlelte meg-

tör tén t . . . Emlék zzünk! 

(Gyermekeknek.) 

Kedves Gyerni ( lü'k; 

Most szóinai'n helyre \iszlek gondolatban benneteket. Az ulon, 

merre megyünk, a ragyogó nyárnak csak romjait h t juk . \ vándor-

madarak is arrafelé mentek. I » . dél felé. Itiz myár.r ők is megálltak 

olt. ahová mi tartunk. 

I.gy tanuló elmondja Móra L. köv dkező költeményéi: 

oat&bcr 6. 
Szellő! Ma szállj Ariid leié 

\/ aradi sáncok elé. 

le ¡s arra szállj madárka. 

Szállj le hus in olt a Iákra. 

Sjrjálok el könnyünk, hajunk, 

Mondjátok, hogv raliok vagyunk, 

De a lelkünk él. él, szabad! 

S dacos hittel magyar marad, 

S hiszi. Iiogv még olt a várén 

Eelláinad a ' t izenhárom! 

Igen, Áradra mentünk. N."í év óla minden iklóbcr hatodikán oda-

zarándokol gondnkaiban minden iga/ magyar. Nvofüvanharéiii évvel 

ezelőtt ott.végezlek ki tizenhárom liös tábornokot. Miért? A Hazáért, 

szabadságért, igazságért, ók voltak azok, ikik ISIS március 15 e dán 

a szabadságharcot oly hősiesen vezették, hogv az osztrák nem 'túrta 

a magyart leverni. S mikor látták, hogv a szabadság utáni vtigv 

izmosítja <i magyar karokat, akkor egy nagy, egy pihent hadsereg 

gel, az orosszal rontottak reánk. Azután az események gyorsan kö-

vették egymást. A magyal- a túlerővel nem tudott megküzdeni. Az 

Arad melletti világosi síkon 1819 aug. 13-án letelték a fegyvert az 

oroszok előtt. Fájdalmas napok voltak ezek. A honvédek közül - »kan 

önke/.ükkel vetettek végei életüknek, voltak, akik idegen országba 

menekültek, so'kit, nagyon sokai elfoglak és lőintöehi zárlak. Sokra 

halál várt. \z aradi várba 13 tábornokul zártak. E 13 tábornok S/JO 

nioru halálát hall játok ugy. amint azt a legntgvobb magyar regény-

Ál A G Y A R Ü N N E P 

író, ki ezen sz mioi'u időkéi ál élte, — im'gitTa. Felolvasható a Ma-

gyar i'iinep két bárom évvel e/clőlt m>'gjeie»l szániuihnn Jókai Mór 

tollából az öklébe [ visszaemlékezések. 

De figyeljetek! Csodák ideje van most: 

Mozdul a föld. indulnak a hegyek, 

Vörös Ifi/fényben lángolnak a felhők 

Tizenhárom süppedt sírhant telelt. 

Portolt szivekbe visszatér az élet, 

Dermedt tagokban megmozdul a vér. 

Kicsap a láng tizenhárom sjrhantou 

S a lángol, lii/íd szétbontja a szél. 

I'áhori P.: Október. 

A lángot, tüzel szélhordja a szél, átjön titlevél nélkül azon a halé 

ron. ahol mi szabud.ni nem járhatunk. Minden kis faluba, városba betér, 

kopogtat a szivek ajtaján, mintha mondaná Jöttem, hogy alvó Ili!etek 

az ég felé irányítsam. Ezeréves Nagyimig? »roi 'szá/u vei dl rein híve-

leket lángolóbbá tegyem s az cgynta- iránti szeretetet Imélyitsem. A 

láng. mely a iizenhái'oin vértanú sírjából kicsap, c-nk kei irányi kö-

vethet. Vagy halalmas lemlülollel jul el a Kárpátok gerincére, sza-

badabbá léve az utal Ar id felé is. v.igv . . . elhamvad i í m i g y r tét 

lenséghen. idei az gyík. halál a másik. Mi az éleiéi válasszuk. F.zé 

dolgozni, harcolni, nélkülözni k dl. Dolgozni avval a gondol itlul, lm 

minden kalapáesfllés szilja a I.ingni, egy-egy lecke dkészilé-e vif. 

gosil ja az agyai és józ ni ésszel erős karral nem I ./fink ni 'II i! i. 

iilódni a szabadságharc vértanúinak. S gilsen erre bennünket az Ki 

van. vigyáz reánk és látja a szomorú magyar jelent 

i| »rvájli Mnrgií 

áll. laiiilóiiü, Egereseid. 

KI 
rck nélkül végezhető gyakorlatok. «- ! ) éves gyermekek számára. 

OKTÓBERI ÓRATERV. 

1. Köi'alai.ilás. 

2. (iuggolőaI kis. kezek a talajon, a térdek közölt. Felugrással k.ir-

Icndilés magaslartásba és ismét guggolóálh'r Tőrp- óriás 

ember. 

3. Hogyan jár a kis óra? Nyakhajli lás oldalt.) 

7. Hogyan j á r a nagy ór.i ' Oldalsó terpeszd'la . esi pöre. Torzs-

haj lilás oldalt. 

1 ü. Hogyan repül a kis madár? Szökdelé-. lérdemcléssel és 

nagy karlcbegteléssei, 

0 Karfordilás-a r eilkasemelés. 

(X. össze-vissza szaladgálni. jelre törökülés. 

1. Törökülésben kezek a térden. TörzshnjUtás Italra 

3. Csípőre! Gólya állás váltogatott sarokemclés. 

2 I 5. Térdeié ben Iáin szko lai a kiv en l\ vekké' lia-o ••• 

fekvésbe sétálni é . vis z.) négykézláhállá-d-a. 

7. Térdeléslicii karok inagaslarlásbau. Tör/su.tjlilás oldali. Szél 

fúj ja a bokrokat. 
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De figyeljetek! Csodák ideje van most: 

Mozdul a föld. indulnak a hegyek, 

Vörös Ifi/fényben lángolnak a felhők 

Tizenhárom süppedt sírhant telelt. 

Portolt szivekbe visszatér az élet, 

Dermedt tagokban megmozdul a vér. 

Kicsap a láng tizenhárom sjrhantou 

S a lángol, lii/íd szétbontja a szél. 

I'áhori P.: Október. 

A lángot, tüzel szélhordja a szél, átjön titlevél nélkül azon a halé 

ron. ahol mi szabud.ni nem járhatunk. Minden kis faluba, városba betér, 

kopogtat a szivek ajtaján, mintha mondaná Jöttem, hogy alvó Ili!etek 

az ég felé irányítsam. Ezeréves Nagyimig? »roi 'szá/u vei dl rein híve-

leket lángolóbbá tegyem s az cgynta- iránti szeretetet Imélyitsem. A 

láng. mely a iizenhái'oin vértanú sírjából kicsap, c-nk kei irányi kö-

vethet. Vagy halalmas lemlülollel jul el a Kárpátok gerincére, sza-

badabbá léve az utal Ar id felé is. v.igv . . . elhamvad i í m i g y r tét 

lenséghen. idei az gyík. halál a másik. Mi az éleiéi válasszuk. F.zé 

dolgozni, harcolni, nélkülözni k dl. Dolgozni avval a gondol itlul, lm 

minden kalapáesfllés szilja a I.ingni, egy-egy lecke dkészilé-e vif. 

gosil ja az agyai és józ ni ésszel erős karral nem I ./fink ni 'II i! i. 

iilódni a szabadságharc vértanúinak. S gilsen erre bennünket az Ki 

van. vigyáz reánk és látja a szomorú magyar jelent 

i| »rvájli Mnrgií 

áll. laiiilóiiü, Egereseid. 

KI 
rck nélkül végezhető gyakorlatok. «- ! ) éves gyermekek számára. 

OKTÓBERI ÓRATERV. 

1. Köi'alai.ilás. 

2. (iuggolőaI kis. kezek a talajon, a térdek közölt. Felugrással k.ir-

Icndilés magaslartásba és ismét guggolóálh'r Tőrp- óriás 

ember. 

3. Hogyan jár a kis óra? Nyakhajli lás oldalt.) 

7. Hogyan j á r a nagy ór.i ' Oldalsó terpeszd'la . esi pöre. Torzs-

haj lilás oldalt. 

1 ü. Hogyan repül a kis madár? Szökdelé-. lérdemcléssel és 

nagy karlcbegteléssei, 

0 Karfordilás-a r eilkasemelés. 

(X. össze-vissza szaladgálni. jelre törökülés. 

1. Törökülésben kezek a térden. TörzshnjUtás Italra 

3. Csípőre! Gólya állás váltogatott sarokemclés. 

2 I 5. Térdeié ben Iáin szko lai a kiv en l\ vekké' lia-o ••• 

fekvésbe sétálni é . vis z.) négykézláhállá-d-a. 

7. Térdeléslicii karok inagaslarlásbau. Tör/su.tjlilás oldali. Szél 

fúj ja a bokrokat. 
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balra, majd jobbra. Kigyó-

lá vol-

tosok 

páva. 

(i Kézfogás ai'esorban. N egyedi;»n 

vonalban járás. 

'.). Sétálás közben patakokat átugrani. Tat íjra huzolt ki 

súgókat. 

KI. Já ték . 1. P u l y k a udvar . 

Nagy ai'ekör közepén sélál berzenkedve a pulyka. A j 

kötött körben dohhunlússid járva mondogatják: Szebb 

mint a pulyka, mert a pulyka rul i'nt-rut. Az 'utolsó szóra 

szélugi'anak. mert a pulyka egy j.ilékost üldöz és megfog. 

A megfogott játékos !e»z a pulyka és újra kezdek-lik a játék. 

2. Medvetáncoltató. 

Nyílott a ivkör Közéjien áll vagy ül egy gyermek, ez. a 

ni; Ive. Kézéi..-u kel méteres kötél végét Karija. A kötél inéi 

sík végét a meilvi gazdája fogja. A körben álló játékosok 

addig incselkednek a medvével míg egyet a medve megfog, 

szintúgy a láncoltató is igyekszik egy jálékosi megfogni. 

Pz; Ida I cserélnek és újból m in l.d a játék. 

C 1. Az P hangoz ta t ása . 

2. Nagy sóhajtás. 

Szerek nélk a vég zhetö gvakorl.it.>k. »—11 éves gye'ini'kek számára. 

A 1. Köralakilas. 

2. Ugrás oldal »ói terpeszállásba, kai'leudi és .oldalsó középiarléeó a, 

ugrás alapállásba né y •/ t . ugrás guggoló állásba kezel i 

talajon ugrás alapállásba négyszer . 

3. !•• 

i il'z.s: o 

egye íoldalu karlendítéssel 

- egvenoldalu kar-

B t. 

10. 

ö li. Vállogaloll léunudóallús 

uuigastarléislia. 

uldal-so leijies/ailéis. tarkóra, 

ütéssel oldalt, 

(ing osisb.in válfo.ai'.olt iá imyujIá . elő e. 

IlauyaPekvés. k.n'ok o'dalsó középtarlásbaii. Mcllkascnfelés. 

Járás lassan térde.nelés és lábnyujtéissat. 

Guggoló állásból feldobni a kél lábal. Kézen al l is előgyakorlal. 

,. li anyai ekv . k n-ok m.igaslar ásbau, terj esztés. Felüti i, iö> z -

liajliléis egyik >Mab'a megfogni a cipő orrát', löi'zsnyujl.is, 

11 a u v a ¡fekvés; ellenkezőleg. 

Járás lábl -ndiléssel. 

i iát lal áll kellő egymásnak, karok oldali középtarlásbaii kéz-

fogás. Kitolni egymást. 

Játék. Egy {. .ér k i cica. 

M'ckör ké/.;.igá»sal. a karok kissé emelve. Egy egér áll a kör-

ben. kél cica a kő in kivid. Jelre az egér elindul és a kör-

ben ál ló tag >k közöli ki-befut. majd a körön átszaladva 

ismétli a ki-be szaladgálást. A cicák kergetik', de a körben 

bemenniük nem -zubad. csak akkor foghatják meg az egeret, 

I n a körön kivid esik 'karmaikba. II.i sikerül a fogás, cse 

rélnck uj játéka-okkal.- Ha nagyon ügyes az egér és nem tud-

ják megfogni, jelre cserélnek a jáléko- >k. 

\¡iltogaloll lépő,iliás oldali szökdeléssel. Karlebegi etés. I.élcg-

zés karemeléssel. Köszöntés. 

MAGYAR ÜNNEP 
T A N Ü C i Y I H A V I F O L Y Ó I R A T 

V. évfolyam 19.31 október 25. 8. szóm 

A falud és városi gyermek között feltétlenül figyelembe veendő 

különbségek v-miiak, amiket nemcsak a tanterveknek, Linkényveknek, 

hanem a leveliinek is sőt •'t-inek leginkább számításba kelt 

vennie, ha eredményes munká l akar végezni. Sok eredménytelenség 

abban leli magyarázatát, hogy a nevelő nem szál) Jég időt a falusi 

gyermek lelkivilágának megismerésére, vagy félreismeri azt. Ebből 

származik aztán a lehangoltság és csüggedés, ami sok nevelőt elfog, 

ha munká jának nem hllja köze ellen a edméuy él, 

A falusi gyermek egész világát döntő m befolyásolja az a munka 

amelyet végez s arm ; el maga körül Iái. A mezei munka korai rés/, 

vételhez szoktatja a falu gyermekét. Olykor már kora gyermekség 

ben részt kell vennie u munka egyes ágaiban, melyből hiz.my im.i-

d.-nkire véir valami a háznál , Tétlenül csak az egészen apré> gyer-

mek él. Ez a munka a legközvetlenebb és legerősebb kapocs mely 

az egy községben élőket ossz'süli . éKdüket familiárissá leszi- A ,ó/r>s 

i'oglalkozéis nem engedi, a család ik olyan mértékű elválását, mini a 

nagyvárosban. Közös tradíciói teremt. Minden falusi gyermek ;/ 

ban a h igyont.inyokban ii«'> fel. melyek a fa Inban és a csal..-: -in 

uralkodnak. Ezek pedig els/.akilhalaUan szálakkal fü-.ik a föld t 

ahhoz a röghöz, amely táplálja s ahhoz a néphez, amelyen gy -n k 

korában lelkébe zárt. Ezek a hagyományok • röscbbek minden kül-> 

halásnál, amelyeket a város vagy a kividről jövő kallura gvakoi'ol n 

falu népére; alalluk elenyészik az -gyén. Iiiáha lázadozik ellenök a 

városjárl falusi ember; koruk és tekintély ük megsemmisil minden egyéni 

kezdemény ezést. 

Az ilyen hibás, olykor ártalm is szokások és hagyomány >k elb ai 

harcban azért nagy on vigyáznia kell a nevelőnek. Ha oktalanul in lit 

harcot ellenük, nemcsak azt veszti el, de elveszti a falu ¡.¡/almád is, 

mert ujitónak. kevélynek kiáltják ki. A hibás szukái sok és hagyományok 

megszüntetését csakis a gyermekek utján s óvatosan lehel keresztül-

A falu konzervativizmusának egyik jellemvonása a szülői hálá-

lom erős kiemelkedése; vagy vehetjük a másik oldalát is a dolognak: 

a gyermek iránti kevés tekintet. A gyermek természetes jogát a szó-

rakozáshoz. testi fejlődéshez, szellemi emelkedő: e munkáiáshoz falun 

a szülők bizony kevésbe veszik. Különös n azon ütközhelik meg leg 

először a falura kerülő ne\ lő, hogy milyen kevésre beeső.ik a 

szülök a gyermekkel való foglalkozás jelentőségét és fontosságát. N in 

értik meg, hogyan, szánhat valaki időt rá, hogy azokkal l 'ogl . i lko/ 'k. 

Dicsérik jószívűségé! buzgóságát, de elfecsérelt időnek és hpib.ualó 


