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való szálak nem göndörödnek, hanem simák, egyenesek ma-
radnak (kísérlet). 

A vászonnemüt nem szabad sokáig hevertetni a ládákban, 
szekrényekben, mert igen könnyen romlik. A fehérneműt min-
dig felváltva kell hordani, jól kimosni és napon szárítani. így 
fehérebb és tartósabb lesz. 

5. Egyes községekben a gazdák kendert, lent termelnek. 
Az asszonyok a hosszú tél folyamán feldolgozzák, fonalat fon-
sak, vásznat szőnek, nyáron a najx>n megfehérítik. Ebből ké-
szítik fehérneműjüket, abroszokat, ruházatuk nagy részét. 

A falusiak esténként összejönnek a fonóba, ott ellreszél-
getnek, elszórakoznak, a nők fonnak, tehát hasznos munkát 
•végeznek. így fejlődött ki a házi fonó- és szövőipar, amely 
nemcsak az egyes családoknak, hanem az országra, annak köz-
gazdaságára is igen hasznos. Nem kell a külföldről kész dol-
gokat drága pénzen behozni. Emellett a nép is tanul, fejleszti 
szépérzékét. Olyan szép dolgokat tudnak csinálni, hogy a 
külföld is szívesen vásárolja (kalotaszegi varrottas, halasi , 
csetneki-, óhegyi csipke stb). Fájdalom, ujablnin a házi szövő-
és fonóiparral egyre kevesebben foglalkoznak. 

III. összefoglalás. A kender, len, gyapot, ipari fonálnö-
vények. Feldolgozásukkal házi- és gyári ipar foglalkozik. 

Megbeszélés. Községünklien milyen fonálnövényt termel-
nek? Milyen kézimunkát csinálnak a nők? Mi mindent lehet 
készíteni fonálnövényekből? Hogyan készül a kötél, a hal fo-
gására alkalmas háló? Hogyan fonják a fonalat? Milyen a rok-
ka, a szövőszék? Községünkben hol és hogyan fehérítik « 
vásznat? Beszélgessünk a házi fonó- és szövőeszközökről. 

(A fekete!>etüs szavakat táblára irjuk tanitás közben). 

Történelem 
V. VI. OSZTÁLY. 

A legnaguobb matíuor 
I. Előkészítés, a"* Számonkérés. Hazánk a nnpoleoni hábo-

rúk idején. Ki volt II. József utóda? Mi érdeme volt II. Li|>ót-
nak? (Az 1790—c)I-i országgyűlésen visszaállította a nemzet al-
kotmányát). Hogyan? (A nemzettel egyetértve törvénybe fog-
lalta o kívánt nlkotmányvédő biztositélkokut). Melyek voltak 
ezen nlkotmányvédő biztosítékok? (Bár az 1723. évi törvény ek 
értelmé»ben hazánkban mindig ugyanaz az uralkodó mint 
osztrák örökös tartományokban, mégis Magyarország Ausztriá-
tól teljesen független ország. Semmiféle más népnek alávetve 
nincs és ezért saját törvényei és szokásai szerint kormányo-
zandó. Az uj király köteles magút hat hónapon lielül megko-
ronáztatni és az országgyűlést minden harmadik éviién össze-
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hivni. A király ünnepélyesen megígérte, hogy a kormányzás 
terén idegen nyelvet nem fog behozni) Volt még egy igen 
fontos elhatározása ennek az országgyűlésnek, mi volt az? (A 
magyar nyelv terjesztése és müvelése érdekében elhatározták, 
hogy a középiskolákban és az egyetemen kötelező a magyar 
nyelv tanítása). 

Mi akadályozta meg a nemzetet, hogy elérhesse igazi al-
kotmányát? (A francia forradalom). Mit tudsz a Martinovics-
féle szervezkedésről? Mettől meddig tartottak a francia hábo-
rúk? (1702—1815). Miért támogatták a magyar rendek I. Fe-
rencet? (A nemesség féltette kiváltságait). Milyen gazdasági 
baj zudult a magyarságra e háljoruk folyamán? (Gazdaságiak, 
a folytonos háborúk következtéijen az ország gazdasági hely-
zete egyre rosszabb lett, az arany- és ezüstpénz eltűnt, a pa-
pírpénz értéke egyre csökkent. A papírpénz értékének egyötö-
dére való csökkentése gazdaságilag leromlott hazánkat majd-
nem olyan terhekkel sújtotta, mint a gazdaságilag sokkal erő-
sebb örökös tartományokat. 

Mi vetett véget a francia háborúknak? (A Szentszövetség). 
Mit tűztek célul az e szövetségben tömörült hatalmak? (Azt, 
hogy a szabadság eszméjét, amely az utolsó negyedszázadban 
olyan felforgatást idézett elő Európában, nem engedik többé 
érvényesülni). Milyen állapotok voltak hazánkban I. Ferenc 
további uralma alatt? (Nem volt országgyűlés, az ország szi-
gorú rendőri felügyelet alá került, t i los volt a szabad véle-
ménynyilvánítás, a sajtót keményen ellenőrizték). 

b) Célkitűzés. Igazán nem sok kellett ahhoz, hogy a ma-
gyarság visszasüllyedjen azon állapotokba, amelyekben a fran-
cia forradalom, I. Lipót vngv Mária Terézia és II. József ural-
ma alatt volt. Hogy ez nem következett be, azt egy nagy 
magyarnak köszönhetjük: gróf Széchenyi Istvánnak. Beszéljünk 
ma róla. 

II. Tárgyalás, a) Az 1825—27-i országgyűlés. 
Az 1825-ben összehívott országgyűlés tagjaira a nemzet, 

föladatoknak egész sora várt. Hazánk ekkor valólmn Hmorfidt 
o nyugateurópai nagy államok fejlődése mögött. Példátlan 
volt, hogy nálunk a nemzet nyelvét kizárták az igazgatasbol, 
fővárosában magyar nyelven nem beszéltek. Az emberljarat, 
érzésekkel nem lehetett összeegyeztetni azt, hogy míg a Ki-
váltságos osztályoknál volt minden jog (ők intézték a nemzet 
Ügyeit, adót nem fizettek), addig az ország fönntartása,nnk 
majdnen, minden terhe a jobbágy vállaira nehezedett Való-
«ÍRgal a nemzeti vagyon pocsékolasa volt, hogy kitűnő fold-
kinket rosszul, elmaradt módon müveitek, iparunk fe,leden 
volt. a kereskedelem ,>edig, amely mas nemzeteket gazdagga 
*tt, a magyarságot nem érdekelte 

Ha a nemzet -lm akart s európai színvonalon akart mn 
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radni, okvetlenül változtatni kellett ezeken a szomoiu állapo 
tokon. A magyar országgyűlés tólátta ezt, bizottságot is kiil-
dött ki a szükséges reformok előkészítésére. Ennek munkála-
tai azonban csak lassan készültek el. Sokan voltak, akik a las-
sú készülődéssel nem voltak megelégedve s e helyett tetteket 
sürgettek. E férfiak között a vezető szerepet gróf Széchenyi 
István ragadta magához. 

b) Gróf Széchenyi István élete. 
Gróf Széchenyi István, gróf Széchenyi Ferencnek, a Nem-

zeti Muzeum megalapítójának fia, Bécsben született. A katonai 
pályára lépett: résztvett a Napóleon elleni háborúkban és kü-
lönösen a lipcsei „népek csatájá"-ban tüntette ki magát hősies 
magatartásával. Később kilépett a hadseregből, beutazta Euró-
pát, sokat tanult, alaposan megismerte a külföldi viszonyokat, 
intézményeket. Utján akkoriban legjobb barátja, báró Wesselé-
nyi Miklós is elkísérte. Utazásuk alkalmával elkeseredve lát- . 
ták a nyugati államok fejlett gazdasági, társadalmi életét és 
elhatározták, hogv vállvetve fognak dolgozni hazánk helyzeté- ; 
nek megjavitilsáért. 

c) A Magyar Tudományos Akadémia megalapítása. 
Az 1823-i pozsonyi országgyűlésen felsöbüki Nagy Pál kö-

vet azt hangoztatta, hogy magyar anyanyelvünket a teljes 
pusztulástól csak a szegény magyar irók mentették meg s | 
ideje volna már, hogy a gazdag magyar főurak is tegyenek 3 
valamit nyelvünk megmentéséért. Ekkor a hallgatóság soraitól j 
felállt Széchenyi István és a magyar nyelv müvelésére hiva- ] 
tott Magyar Tudós Társaság megalapítására felajánlotta ösz-
szes birtokainak egyévi jövedelmét, 6 0 . 0 0 0 forintot. A pél- : 
dáján felbuzdult főurak áldozatkésszége rövid idő alatt olvan 
összeget biztositott, hogv ebből megalakulhatott a Magyar Tu-
dományos Akadémia. Széchenyi Istvánnak ez a fellépése, « 
Magyar Tudományos Akadémia megalapítása, az I82")-i or-
szággyűlés legjelentősebb eseménye. 

d) A nemzeti erők egvesitése. 
De Széchenyi nagyon ¡ó| tudta azt. hogy egyedül nem ké 

pes céljait megvalósítani. Ezért maga köré gvüitötte az eddig 
l«nrinkál»b Bécslien tartózkodó főnemeseket. Szórakoztatásukra 
lóversenyeket rendezett s buzdította őket, hogv fordítsanak 
gondott a magyar lótenyésztésre. Ebből a céltól Lótenyésztő 
társaságot alapított, ez később Országos Magyar Gazdasági 
Egyesületté »alkuit át és ma is gazdasági életünknek egyik 
irányítója (OMGEL Hogy a magyar főurak szétforgácsolt ere 
jét közös munkáira egyesítse s hogv gyakori eszmecserére <«'* 
| »n nekik alkalmat, megalapította Pesten a Nemzeti Kaszinó' 
melynek |>élcláján a vidéki városokban is mind több kaszt««5 

keletkezett. 
e) Széchenyi irodalmi működése. 



Széchenyi gazdasági eszméinek mennél szélesebb körijei« 
való elterjesztése céljából irodalmi téren is korszakot jelentő 
munkásságot fejtett ki. 1830-Ixtn megjelent könyve, a Hitel, 
amelyet „honunk szebblelkü asszonyainak" ajánlott, valóság-
gal felrázta a nemzetet. Ebben a könyvében rámutatott arra. 
hogy a magyar birtokos sok földje mellett s annak ellenére, 
hogy nem fizet adót, sokszor olyan szegény, hogy közeljár u 
koldusbothoz. Ennek legfőlrb oka, hogy az ősiség miatt birto-
kát nem adhatja el s nem kaphat rá pénzkölcsönt, nincs hitele. 
Pénz nélkül pedig nem képes elhanyagolt birtokát rendbehoz-
ni. Ezért sürgette az ősiségi törvény eltörlését, a földnek gaz-
daságos müvelését, jó utak, hidak, csatornák építését, gyárak, 
malmok alapítását. „A mult elesett hatalmunkból — mondotta 
könyve végén —, a jövendőnek urai vagyunk. Birjuk inkább 
elszánt hazafiságunk és hiv egyesülésünk által drága anyaföi-
dünket szebb virradásra. Sokan ezt gondolják: Magyarország 
v°It; én azt szeretem hinni: Leszi" 

Széchenyi a Hitelljen kifejtett terveit „Világ" cimü mun-
kájában rendszerije foglalta, harmadik nagy müvében, a „Stá-
diumom" pedig a tervszerű haladás útját mutatta meg nem/e-
tenek. Munkáinak hatása oly nagy volt, hogy rövid idq alatt 
"agy párt, a haladók tátarn állott melléje s terveit magáénak 
Vallotta. 

f) Gazdasági alkotásai. 
De a nagy irodalmi munkásság mellett Széchenyi nem lé-

vesztette szem elől azt sem, hogy épitő, nemzetet átalakító 
, hatást tettekkel jobban lehet elérni, mint a legékesebb sza-
vakkal. 

Elveit a gyakorlatban is igyekezett megvalósítani. Meg-
mditotn a rendes gőzhajóforgalmat Bécs és Pest között; meg-
kezdte az Al-Duna sziklagátjainak szétrobbantását s így a ha-
telnias folyamnak ezen a szakaszon hajózhatóvá tételét. A 
{¡agytehetségü magyar mérnökkel, Vásárhelyi Pállal együtt 
hozzáfogott a Tisza szabályozásához s evvel óriási területeket 
é r z e t t o magyar földmivelés számára. Életre keltette egyik 
leKkedvelrobb eszméjét, a Lánchidat Buda é- Pest között. A 
technikának ezt a remekét Clark Ádám angol mérnökkel épít-
tette meg. Ez a hid ütötte az első rést a nemesség adómentes 
L'N'én. mert itt nemes és jobbágy egyformán volt kénytelen 
¡¡telni Széchenyi példáját követve a magyar társadalom is fel-
ü d ü l t és több uj intézményt hívott életre. 1837-tan közadn 
k°2étsljó| felépült a Nemzeti Színház, nemsokéira azután meg-
d ű l , az első magyar pénzintézet, a Pesti Hazai Első Taka-
**!>« rtztár. 
. III ö s s z e f o g l a l á s . Széchenyi István reformtörekvései az 
^'éigbon igen erő» visszhangra találtak. Különösen az 182^ és 

között háromévenként összehívott országgyűlések foglal-
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koztak sokat Széchenyi terveivel, ők is reformálni, újjáalakíta-
ni akarták hazánkat. Mindez Széchenyi kezdeményezésére tör-
tént. 

Széchenyi érdemei. Széchenyi személyes alkotásaival és 
kortársaira, sőt az utókorra is gyakorolt hatásával mérhetetlen 
értékeket adott nemzetének s valóban megérdemelte a legna-
gyobb magyar nevet. 

Ó szép magyar nyelv! Aki egyszer téged 
Ajkára vőn, többé nem dobhat el; 
Szentség gyanánt hogy befogadja éked, 
Őrző oltárrá válik a keljel. 

Gyöngéd vagy és lágy, mint mennybeli kék, 
S dörögni ugy tudsz, mint villámos ég. 
Minden, mi fejben vagy szivben fakad, 
Tőled nyer pompát, színdús szavakat; 
Nagy eszme, érzés olv ragyogva hord, 
Mint egy király az ünneplő biljort. 

Hát a csapongó, 
Gyorsszavu tréfák 
Játszi szökését 
Festi-e más nyelv 

Mert csak enyelgés, 
Tarka Ijohóság 
Volt az egész. 

Magasztos gyásznak bánatdulta hangja 
Ugy zendül benne, mint egyház harangja. 
Mely messze hinti mélv, komor szavát, 
Búg. mint a gyászdal, mint sirfáklya lobban, 
S mint súlyos léptek kriptncsnrnokbnn, 
Ugy döng minden szó n kedélyen át. 

Ciklop pörölve, hogyha csatát fest, 
C'Mn kiírtok bősz riadása! 
Halld! Halld! 
Száguldva, vihogva, kapálva, 
Dölyfös paripák rohannak elö, 
Szazak keze vág, százak keze lő. 

A MAGYAR NYELV 

Oly remekül? 
Pattog a vig éle, 
Ám sebe nem fáj, 


