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1943. március 2. hete. 
Gazdaságtan. VI. osztály. 

A tanítás anyaga: A biztosítás. 
Nevelési cél: Az ember védekezik minden olyan esemény-

nyel szemben, amejly életét, egészségét, vagyonát, családjának 
megélhetését veszélyezteti. 

Kapcsolás: Mezőgazdaságtannal a. i 'agykáiok, jégkárok 
elleni biztosítás. Egészségtannal: a baleset elleni biztosítás. 

Megfigyelés: A mentők és tűzoltók, mint emberbarát i in-
tézmény. 

T" ázlat. 
I. Előkészítés, a) Hangulatkeltés. Mindenkit érhet baleset. 

Ezek ellen nem védekezhetünk, de gondoskodhatunk arról, hogy 
ezek a balesetek ne okozzanak nekünk elviselhetetlen károkat . 

b) Célkitűzés. Hogyan? 
II. Tárgyalás, a) A bajokat és károkat nem sikerül telje-

sen elhárítani, csak arról lehet szó, hogy az ember a ká r t oko-
zó események vagyoni há t ránya i t elkerülje. 

b) A biztosítás. Alap ja : a ká r felosztása. (A kár , ami 
egy embert ér, nagyszámú biztosított viseli i.) Van kölcsönbiz-
tosítás — a k á r t a biztosítottak maguk között osztják fel. Ha a 
ká r t előre meghatározott d í j ellenében a biztosító viseli, díj-
biztosítás keletkezik. 

A biztosítási díj nagyságának alakulása függ: a biztosí-
tott dolog veszélyességétől, a biztosítás idejétől. 

Vannak biztosítások, ahol a kár bekövetkezése bizonytalan, 
van, ahol annak ideje bizonytalan (haláleset). 

c) A biztosítás f a j a i : tűzkár, jégkár, betörés, életbiztosí-
tást magánvállalkozás l á t j a el. 

A biztosító társaságok működését a kereskedelmi törvény 
szabályozza, ennek ellenőrzését az 1923. évi VIII . t.c. megszi-
gorította. 

E szerint a biztosító magánvállalatok állami felügyelet 
alat t állnak = Biztosító Magánvállalatok M. Kiv. Állami Fel-
ügyelő Hatósága. 

Ű j biztosító vállalat csak az állami felügyelő hatóság en-
gedélyével és csak mint rt. vagy kölcsönös biztosító-szövetkezet 
(társaság) alakulhat. A biztosítás minden ágára (amellyel fog-
lalkoznak) fejenként 200.000 P biztosítási alappal kell rendel-
kezniök. 

III. Összefoglalás. A biztosítás hogyan osztja szét a káro-
kat? A biztosítás fa ja i? A biztosítás szervei. 

1943. március 2. hete. 
Olvasmánytárgyalás. V11. osztály. 

A tanítás anyaga: Petőfi Sándor költészete. 
Nevelési cél: a hazaszeretet, a Családi érzés, a szerelem és 

a természetszeretet megéreztetése költészetében. 
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Vonatkozás: Történelem: 1848 márciusa. Természetszeretet: 
földrajz, a Kis-Kunság. Utazásai az ország minden tá ján. 

Szemléltetés: Petőfi vándorút jai , térképen. 

V á z l a t. 

I. Előkészítés, a) Kapcsoló ismétlés. Petőfi életének fel-
újítása. 

b) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás, a) Családi költészete szorosan összefügg 

életével, élete folyását költeményeiből is meg lehetne írni. Von-
zó őszinteséggel szól élete nevezetesebb mozzanatairól. Megírja 
tanuló-korát, katona-életét, színész-élményeit, vándorlásait és 
szenvedéseit. 

Gyöngéden száll, szerelő lélekkel ír édes anyjáról s szinte 
újból gyermek lesz, ha eszébe jut a szülői ház. (Távolból. Füstbe 
ment terv. Anyám tyúkja.) 

Ap ja i ránt i szeretetébe szelíd humor vegyült. (Ellenkezése 
miatt.) Egy estém otthon. Apám mestersége és az enyém. (De 
az évek eloszlatták a félreértést. A jó öreg kocsmáros. Szüleim-
hez. Apja és a n y j a között osztotta meg szeretetét s hálás ra-
gaszkodásra intette öccsét is. Is tván öcsémhez. Később ő segí-
tette apját , s amikor a szegény öregek teljesen tönkre mentek, 
"> tar to t ta el ő k e t Szüleinek halálát mélyen gyászolta: „Csókol-
nám még lábuk nyomát is, mert engemet szívük vérével nevel-
tek fel. (Szüleim halálára.) 

b) Szerelmi költeményei. Csapó Etelka: Cipruslombok. 
'1845). Modnyánszky Berta. Végre 1846 szept. 8-án meglátja 
Nagykárolyban Szendrey Júl iát , 1S47 szept. 8-án sikerül nőül 
vennie. Az akadályok nem riasztják, sőt növelik szenvedélyét. 
Azon költemények, amelyeket Júliához írt, a szerelmi költészet 
legszebb alkotásai. (Minek nevezzelek? Szeptember végén. I t t 
benn vagyok a férf ikor nyarában . . . I t t van az ősz, itt van 
ú j ra . . . Pacsirtaszót hallok m e g i n t . . . ) Ezek a költemények mé-
lyen átérzett élmények bűbájos visszhangjai: dalok, elégiák és 
ódák. (Ha Petőfi bókol: vi,rágeső hull; ha ábrándozik: rózsa-
ligetek i l lata kél szárnyra; ha borús lesz homloka: elsötétül az 
ég és távoli mennydörgés mora ja hangzik.) 

(Szendrey Jú l i a 10 nappial fér je eltűnésének egy éves év-
fordulója előtt felesége lett Horvát Árpád egyetemi tanárnak. 
Maga is író volt.) 

c) Hazafias költeményei. (Szabadság, szerelem, E kettő 
kéli nekem, Szerelmemért feláldozom Az életet, Szabadságért 
feláldozom Szerelmemet. . ) Reszkető megindultsággal gondol 
hazá já ra (Honfidal). Még bordalai egy részének is a hazaf ias 
érzelem ad nemesebb tar ta lmat . Boldognak mondja azt, ak i 
meghallhat a szabadságért, a hazáért (Egy gondolat bánt enge-
met). Nemzeti dal. Rendületlenül hitte, hogy hazánknak boldo-
gulnia kell. Míg régibb lírikusaink reménytelenül szemlélték a 
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letűnt korok dicsőségét és kétségbeesve szemlélték a jelen idők 
sivárságát. Petőfi ,a jövőbe nézett. (Véres napokról álmodom.) 

d) Leíró és elbeszélő költészete. A magyar pusztát ő tette 
híressé. T á j a t festeni nem tudott senki úgy, mint Petőfi. A 
Nagy magyar Alföld gyönyörű képeivel gazdagította irodal-
munkat . Legszebb leíró költeményei: Az Alföld, A Tisza, Ku-
tyakaparó. Híres életképei: Megy a juhász szamáron. Sár i 
néni, Pá l mester, Pa tó Pá l úr. 

Legszebb elbeszélő verses műve a János vitéz. 
e) Bordalai és népdalai a tar talom és allak mesterkéletlen 

összhangját muta t j ák . Az előadás drámaisága, a dalkezdet fes-
töisége, a természeti képek liangulatossága és a találó hasonla-
tok költői hangulatba r ingat ják az olvasót. (Befordultam a 
konyhára, A szerelem, a sze re l em. . . Alku stb.) 

111. Összefoglalás. 
„Puszta, puszta, te vagy a szabadság képe, 
És szabadság, te vagy lelkem istensége! 
Szabadság, Istenem, még csak azért élek, 
Csak azért, hogy egykor érted hal jak én meg." 

(A csárda romjai.) 
Petőf i Sándor: A legnagyobb magyar lírikus, hozzáfog-

ható kevés akad a világirodalom legnagyobbjai között is. 
I rodalmunkba ú j tárgykört (családi) és ú j hangot (népies, 

könnyen érthető) hozott. 
Költészetének legjellemzőbb vonása tősgyökeres magyar-

sága. 
Dalaival megnemesítette a népdalt s megteremtette ae 

igazi magyar műdalt . 
Egyénisége egyenes, természetes, nyilt, őszinte. (Születő 

semkor a sors az őszinteséget bölcsőmbe tette pólyának s én 
elviszem magammal a koporsóba szemfödélnek.) 

Egyéniségének főjellemvonása: érzelmi feszültsége (Szíve, 
lelke mindig csordultig tele van érzelmekkel (Szabadságszere-
tet, hazaszeretet, földszeretet, barátság, szerelem, büszkeség, 
lelkesedés, áldozatkészség, türelmetlenség és gyűlölet minden 
iránt, ami a magyar fa jnak és földnek ellensége — folytonosan 
váltakoznak benne.) 

'26 év elég volt neki arna, hogy felbecsülhetetlen szellemi 
örökséget hagyjon maga után! 


