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TULAJDON

A.

A magyar történelemböl,
Ill. osztály

számára.

A tiszántuli rej. egyházkerület által kiadott tantervben e következők vannak megállapítva: .
Első félévben:

~Iásodikfélév: .•..

1. Árpád életrajza, elmondva ab- 1. Vak ~éla, ~ászt?r~odás.
ban a honfoglalást,
érintve 2. m. Bela, penz, iras.
Szabolcsnak és Tuhutumnak
3. IV. Béla, tatárjárás.
hadi működését, a Kórös és 4. Kun László, Habsburgi RuMaros közti föld harcz nélküli
dolf megsegitése Ottokár ellen.
birtokba vételét, a magyarok
5. Nagy Lajos, az ország legnarégi vallását, életmódját.
gyobb kiterjedése,
olaszor2. I. István életképében a koronászági hadjárat.
zást, Gyula lázadását.
6. Hunyadi János, Magyarország
3. I. Endre és I. Béla, m. Henrik
védi a kereszténységet.
veresége, testvérharcz.
7. Mátyás, jeles hadvezér, bölcs
4. I. László, harcz a kunokkal,
kormányzó, tudományt kedvelő igazságos király.
azok letelepitése.
8. n. Lajos, tehetetlen király, ki
5. Kálmán, boszorkányság.
alatt nagy veszedelem éri az
országot.

Framklin- Tá?-sulat nyomdája.

Magyar történelem.
~Ill. osztá.ly első félév.

1.
Árpád életrajza, honfoglalás, a magyarok régi vallása s élet.
módjuk.

Őseink eredeti hazája Ázsia volt, s a IX. század
utolsó felében elindultak nyugot felé, hogy ős atyjoknak Atillának
egykori birodalmát
visszafoglalják.
889-ben Kárpát hegyeken keresztül elérkeztek Magyarország határára.
Almos volt a fővezér, az alvezerek pedig Előd,
Kund, Und, Tas, Huba, Tuhutum, de Almos 70 éves
öreg lévén, tudta azt, hogy a honfoglalás nagy munkájához ifju erős és szilárd. akarat, munkás tevékenység
kivántatik, lemondott Munkácsnál a, fővezérségről, s
ekkor a magyarok Almosnak a fiát Arpádot választották fővezérnek.
Munkácsnál pihenték ki a hosszu ut fáradalmait
s annak örömére, hogy eljutottak az óhajtott országba,
vendégséget tartottak.
Azon időben bolgár, tót, német, oláh, olasz nép
lakta az országot; mindeniknek volt külön-külön fejedelme. Ennyi nemzettel kellett küzdeni Arpádnak, hogy
az országot elfoglalhassa.
Zalán, a tótok fejedelme, Alpáron a Tiszaparton
lakott, , ki a Tisza, Duna és a Kárpát közti térséget
birta. Arpád ennek birodalmába lépett be először. Zalán
1*
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megtudta, hogy idegen nép jött be birodalmába, követeket küldött Árpádhoz, hogy mielőbb eltakarodjék,
mert különben meg fogja egész hadát semmisiteni. Árpád pedig azt válaszolta, hogy e földhöz, melyet Atilla
birt, jogot tart, miért is nem fog el menni, s nem is fog
megijedni Zalántél s inkább a béke jeléül küldjön egy
pár korsó Tisza vizet és egy csomó alpárifüvet.
Arpád Munkácsról elindulván, Szerencsen pihent
meg s innen küldte ki vezéreit az ország meghóditására.
Ménmarot bihari fejedelemhez követeket küldött, hogy
birodalmát engedje át neki, s midőn ez megtagadta a
kérelmet, Tas, Szabolcs és Tuhutum vezéreket vitéz
hadsereggel küldte ellene. Ménmarót ekkor megijedvén,
bihari várába zárkózott, s nem mert csatába szállani ,
a magyarokkal, s igy kardcsapás nélkül elfoglalták a
Kőrös és Maros közti térséget. Innen Tuhutum Erdélybe
ment át vitéz hadseregével,
s Gyula oláh fejedelmet
legyő~vén, Erdélyországot meghóditotta.
Árpád pedig Zalán szláv fejedelem ellen indult s
az alpári sikságon a Tisza jobb partján megverte,
Zalánnak egész seregét megsemmisitette
s egész birodalmát elfoglalta.
Hat évig tartott a honfoglalás nagy munkája, mely
idő alatt az itt lakó népek legyőzettek, s Magyarország
meg volt alapitva.
Midőn a háboru s igy a honfoglalás nagy munkája
befejeztetett, Arpád országgyülést hivott össze Pusztaszeren Csongrádmegyében,
hol 34 napig tanácskoztak, mely első országgyülésen törvények hozattak.
A nemzet és fejedelem közt ezen szerződés köttetett.
'1. A nemzet fejedelme mindig az Arpád családjából legyen.
~
2. A közös szerzeményben mindenki igazságosan
részesülj ön.
,

5.

r

3. A fejedelem tanácsából,
a nemzet nagyjai soha
ki ne zárassanak.
4. Ki e szerződést megszegi, átok alá vettessék s
örökre száműzessék.
Erre következett a véreskü, t. i. mindnyájan megvágták kezökön az eret, és véröket edény be csepegtették annak jeléül, hogy ki a.törvényt megszegi, ugy folyj on annak vére.
Arpád a honfoglalás után Székesfehérváron lakott,
de igen sokszor mulatott kedves helyén, a Csepel-szi'
geten.
"
Oseink
ez időben még nem ismerték a' keresztyén
vallást, ők pogányok voltak, egy főva16t imádtak s azt
Hadurnak nevezték, ennek tiszteletére halmokon, vagy
erdőkben fehér lovakat áldoztak, papjaikat táltosok-nak
nevezték, eleinten csak sátorok, vagy kunyh6kban laktak, földet nem miveltek, halászat, vadászat, baromtenyésztés és harcz volt ked ves foglalatosságok ; különösenszentnek tartották az esküt vagy adott szót,
Arpád a honalkot6 meghalt 907-ben. 6-Buda mellett egy patak forrásánál temettetett el, sirját nem jelöli
emlékkő, de él emléke minden magyar szivében, s mig
egy magyar él e földön, addig e nagy fejedelem emléke
nem f9g elenyészni.
Árpád halála után ennek fiát az ifju Zoltánt választották, Zoltán után ugyanennek fiát Taksonyt, s Taksony után pedig Géza lett .a magyarok fejedelme
(vezére).
II.
István életképében, a koronázás s Gyula lázadása. (997-l03S-ig.)

István, a béke szerető szelid Géza fejedelemnek
fia volt, gyermekkorában már megkedveltették vele a
keresztyén vallást. Adalbert prágai püspök 15 éves
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korában megkeresztelte. Előbb Vajk vagy Salamon volt,
de a keresztségben István nevet nyert.
Midőn atyja 997 -ben meghalt, oly szándékkal lépett
a fejedelmi székbe, hogy a keresztyén vallást terjeszteni
fogja s hogy ebben annál inkább boldogulhasson, külföldrőlkeresztyén papokat hozatott, iskolákat, templomokat
építtetett. De az őshitü magyarokat nagyon bántotta az
uj vallás terjesztése, mely miatt Koppány somogyi fő
ur, és Gyula erdélyi fejedelem feltámadt ellene, de
István mind kettőt legyőzte, Koppány a harczmezőn
elesett, Gyula pedig elfogatott s börtönben halt meg;
Erdély ezután helytartók által kormányoztatott. II. Szilvester volt ekkor a római pápa, ki a keresztyén vallás
terjesztése körül tett fáradozásáért egy arany koronát s
apostoli királyi czimet adott Istvánnak, mely koronával az 1000-ik esztendőben aug. 15-éri királylyá koronáztatott, s igy 6 volt a magyaroknak első királya.
Miután István magát királylyá koronáztatta, erélyesen látott az ország rendezéséhez, királyi tanácsot alkotott, az országot vármegyékre osztotta, mindenikbe egyegy főispánt nevezett ki, hasznos törvényeket alkotott,
különösen a tolvajokat és hamis tanuk at kérlelhetlenül
büntette.
.
Öregségében nagy csapás érte, ugyanis volt neki
egyetlen fia Imre s ez ~4 éves korában meghalt, mely
csapás nagyon megkeserítette atyai szivét.
Egyszer egy orgyilkos meg akarta őt ölni, hálószobájába titkon belopózkodott s midőn az alvó ősz király arczára tekintett s már tőrjét kihuzta hüvelyéből,
de a végrehajtás pillanatában feltámadt keblében a lelkiismeret mardosása, megijedt, s a tőrt elejtette s a zörrenésre felébredt a király. A bűri.ös megvallotta gonosz
szándékát, s kegyelemért esedezett ts a király nagylelküleg megbocsátott neki. Meghalt I. Istán 103S-ban.
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Utánna Péter lett a, magyaroknak királya, r. István
hugának fia, kit Aba Sámuel váltott fel, kit a magyarok
nem szeretvén, ismét Pétert választották.
Ill.

1. Endre és 1. Béla, Ill. Henrik veresége, testvérharcz.
(1046-1063-ig.)

Kopasz Lászlónak, Géza fejedelem fivérének fiai
Endre és Béla, r. István idejében a királynétól üldöztetvén, kimenekültek az országból. Endre Oroszországba ment s ott elvette az orosz király leányát,
Béla pedig Lengyelországba menekült, s vitézsége által
magát kitüntette, s feleségül vette a lengyel király
leányát.
A magyarok, Péter és Aba Sámuel királyok halála
után Csanádon gyültek össze, s megválasztották az
Oroszországban tartózkodó Endrét Magyarország királyának. Midőn Endre mint megválasztott király bejött
az országba, Abaujvár táján egy magyar sereggel találkozott, melynek. vezére Vatta nevü főur volt, ezek azt
követelték az uj királytól, hogy a keresztyén vallást
irtsa ki, a pogány ősi vallást pedig állítsa helyre, rnert
csak ily feltétel mellett ismerik őt el királynak. Endre
csekély számu kisérettel lévén, nem mert ellenek szólani, ezen nekibátorodtak az őshitü magyarok, a keresztyénekre rohantak, azokat kiméletlenül gyilkolták,
templomaikat, iskoláikat lerombolták. Ekkor történt,
hogy egy Gellért nevü csanádi püskököt Buda mellett
egy hegyről a Dunába letaszitottak, mely hegy a püspök nevéről mai napig is Gellérthegynek neveztetik.
Ill. Henrik német császár megtámadta ez időben a
magyarokat, de Endre, a Lengyelországban tartózkodó
vitéz testvérét Bélát segitségre hivta, s egyesült erővel
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a Henrik seregét ugy megverték, hogy azok fegyvereiket elhányva, visszafutottak hazájokba.
Egy év mulva Henrik ismét betört nagy sereggel
Magyarországba, hogya rajta esett gyalázatot megboszulja, de ekkor is szerencsétlenül járt. Volt ugyanis a
magyaroknak egy Zotmund nevü buvárjok, ki a Duna
vizébe lebocsátkozott, s a Henrik élelmiszeres hajóinak fenekét kifurta, ezek elsülyedvén, serege az éhség
miatt sokat szenvedett, s kénytelen volt ismét visszatérni
hazájába.
.
Minthogy Henrik megveréséhen igen nagy része
volt Bélának, Endrének pedig gyermeke nem volt, hála
jeléül az ország egy harmadát Bélának engedte át, SŐ,t
megigérte, hogy halála után Ő lesz' örököse a királyi
székben.
De ez igéret után Endrének Salamon nevü fia születvén. Endre megbánta testvérének tett igéretét, s fia
részére akarta a koronát biztositani; e végre Salamont
Székesfehérváron még életében királylyá koronáztatta.
Béla' nem örömest nézte Salamon megkoronáztatását, de
azért mégis belenyugodott. Endre azonban folytonosan
gyanus szemmel nézett Bélára s attól tartott, hogy a
koronát magához fogja ragadni, s így a két testvér közt
féltékenység
kezdett uralkodni, a gyanakodás és féltékenység annyira elragadta a királyt, hogy képes lett
volna már testvérg yilkosságot is elkövetni; egyszer
ugyanis Várkonyba hivatta Bélát, koronát és egy kardot tett az asztalra s igy .szőlott : (itt egy kardés korona,
melyiket választod?» Béla barátaitól figyelmeztetve volt,
hogy a koronát ne válaszsza, mert akkor élete veszélyben forog - tehát a kardot választotta.
Béla e percztől fogva meggyőződött arról, hogy
idehaza élete nincs biztositva, Lengyelországba ment,
honnan sereggel jött be az országba, s Endrét a Tiszá-
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nál legyőzte, Endre futásközben lováról leesett,' s a
rajta keresztül gázoló lovak által' agyontapostatott,
Béla pedig a csatában királylyá kiáltatott.
1. Béla tevékeny,
munkás, s a közjót előmozdítani
törekvő fejedelem .•volt, Székesfehérváron
magát Jtlegkoronáztatta. A koronázás alkalmával nagy számu nép
gyült össze, kik követelték az ősi vallás visszaállítását, a
keresztyén templomok lerombolását; a király három napot
kért a gondolkozásra, mely idő alatt összegyüjtötte
seregeit, s a lázongó pogányságot megrohanván, szétverte. Ez volt az utolsó harczok a pogányoknak
a ke-:
resatyénekkel.
Béla egy volt a legjelesebb királyok közül,ki egész
erélylyel, odaadással működött népének boldogságán,
de Béla üdvös intézkedéseivel nem soká boldogíthatta
az országot, mert Dömösön (Esztergommegye),
hol az
ország nagyjaival épen tanácskozott, a ház leszakadt, s
csak 2 évi országlása után meghalt a nemzet mély fájdalmára 1063-ban, 3 fiut hagyott maga után, Gézát,
. Lászlót és Lambertet, kik önként átadták a királyi széket a már megkoronázva volt Salamonnak.
IV.

1. László, harcz a kunokkal s azok betelepitése. (1077-:-1095.)

László, a jeles I. Bélának gondosan nevelt gyermeke volt, ki egyike volt hazánk legnagyobh királyai. nak, nemes szive, bölcs törvényhozása, igazságszeretete,
nagylelküsége sok tekintetben kitüntette őt. Nemes szivének s jóindulatának csalhatlan bizonysága volt az is,
hogy el nem fogadta a koronát mindaddig, míg az ez
előtt 3 évvel elbujdosott Salamon király önként le nem
mondott. '
A kunok ez időben Mold vából való betöréseikkel
háborgatták az országot, kik Kopulcs vezérök alatt pusz-
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titottak, raboltak. Lász16 a Temes vizénél megtámadta
őket, s keményen megverte, mely csatában a vezér is
elesett.
Az elfogott kunokat a Zagyva foly6 mellett letelepítette, kik bevették a keresztyén vallást s mindnyájan
megmagyarosodtak, ezek voltak a mai jászok elődei.
László igen sok érdemet vivott ki magának, s jó hire
tulterjedt az ország határán. A németek császársággal
kinálták meg, de ő nem levén nagyravágy6, a magas
tisztséget visszautasitotta.
A nemes j6 tettekben oly gazdag magyar király
hirtelen halállal meghalt 1095- ben s a nemzet 3 évig
gyászolta halálát.

v.
Kálmán, boszorkányság. (1095-1114.)

Lász16 testvérének, Géza királynak két fia maradt u. m. Kálmán és Almos. Lászl6 felismerte Kálmánban a szép lelkitehetséget, azért egyházi pályára szánta.
Kálmán bevégezte papi tudományait, semmi kedvet nem
érzett az egyházi életre s ezt átlátva Lászl6, őt nevezte
ki még életében utódául. Midőn Kálmán királylyá lett,
a papság azt hitte, hogy papi pályára képeztetvén, mindenben a papság tanácsára fog hallgatni, azonban ő felvilágosult értelemmel birván csak addig hallgatott rájok,
mig a haza jólétét munkálták. A könyveket nagyon
szerette olvasni, miért is elnevezték Könyves Kálmánnak;
szép észtehetsége, tudományos képzettsége eléggé tanuskodik r6la, hogy ő korát nagyon megelőzte.
A horvátokat, kik Almos testvére ellen fellázadtak,
legyőzte, Horvátországot és Dalmátiát Magyarországhoz csatolta.
A nyugoti országokban összesereglett keresztes
hadak vezetésével Kálmán ruháztatott fel, de Kálmán
I.
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ezt határozottan visszautasitotta, sőt a keresztes hadat
is csak oly feltétellel bocsátotta országán keresztül, ha,
illő rendben mennek, s semmi pusztítást nem visznek
véghez; azonban a keresztesek rakonczátlankodni kezdettek, raboltak, pusztítottak, mit látván Kálmán, megtámadta őket s szélyelverte,
Nagy volt ez időben még a nép közt a tudatlanság; s mennél tudatlanabb pedig a nép, annál inkább
hajlandó az a babonáságra.
Ezen időben az együgyű
nép közt nagyon el volt terjedve a hazajáró lelkekről
való babonás hít, hitték, hogy a boszorkányok seprüre,
szénvonóra ülve éjfélenként a szent Gellér hegyére lovagolnak, hogy a boszorkányok ajtón, ablakon, kulcslyukon keresztül tudnak bujni, s több eféle babonaságot hittek, melyek a tudatlanságnak csalhatlan jelei.
Akire ráfogta a nép, hogy ez boszorkány, azt kérlelhetlenül büntették, sőt meg is égették s igy ez időben
igen sok ártatlan lett áldozata ezen babonás hitnek.
Kálmán mint felvilágosult ember, megtiltotta az ilyenek
büntetését, s kimondotta hogy »nincsen boszorkány( s a,
Tarczalon tartott országgyűlésen
törvény is hozatott,
mely a boszorkányok megégetését szigoruan eltiltotta.
Sokat nyugtalanította Kálmánt, Álmos testvére, ki
öt izben pártot ütött bátyja ellen, de Kálmán mindannyiszor legyőzte s lázongó tesvérének Almosnak s
ennek Béla nevü fiának szemeit kiszuratta.
E cselekedetét a nemes szivü király csakhamar
megbánta, s rajta felette busult, ugyannyíra, hogy bánatában nemsokára meg is halt, 1114-ik évben s utána
István nevü fia lett a magyarok királya.
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, Ill. osztály második félév.

I.

1. Vak Béla, pártoskodás. (1131-1141.)
II. vagy Vak Béla, Kálmán testvérének Álmosnak
fia, szelid természetű fejedelem volt, de nője, a szerb származásu ilona, annál indulatosabb s boszuvágyóbb volt.
Elhatározta magában, hogy férje vakságának okozóit
meg fogja boszulni. Rávette férjét, hogy Aradon hivjon
össze országgyülést. Ott ilona megjelent s férje mellett
foglalt helyet, s két kis gyermekét karjaira vevén, oly
szivhatóan panaszolta el mellette levő félje világtalanságát, hogyagyülés
tagjai fegyvert ragadva, 68 főurat
konczoltak fel, 113~. - kik állitólagosan részt vettek
a Béla megvakittatásában. E kegyetlenség miatt sokan
az Oroszországban tartózkodó Boricshoz folyamodtak,
kit Kálmán természetes fiának tartottak, ki fel is lépett
trónkövetelésével, s több izben nyugtalanságot okozott
Bélának.
Béla, feleségének halála után, mértékletlen boritalnak adta magát s meghalt 1141-ben, Géza, László és
István gyermekeket hagyott maga után; a királyi székben Géza fia követte őt.

II.

Ill. Béla, pénz, irás. (1173-1196.)
IH. Béla a görög császár udvarában nevekedett, s
a görög császár Emánuel megigérte, hogy leányát neki
fogja adni feleségül, s minthogy fia nem volt, őtet nevezi
ki utódjául, de a görög császárnak időközben fia született, s igy megbánta Bélának tett igéretét, s leányát sem
adta neki feleségül.
Midőn Béla elfoglalta királyi székét, sokan idegenséggel viseltettek hozzá, mert azt hitték, hogy idegen
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udvarban neveltetvén. nem szereti ugy hazáját amint
kellene. De Béla egyeneslelkü s nyiltszivü ember volt,
az ország jövedelmeit megtakaritotta, uralkodása alatt
a nép boldogságnak és jólétnek örvendett, alatta a nemzet meggazdagodott, Görögországban szerzett tapasztalatait a nemzet javára forditani törekedett. Az országelvesztett tartományait, Dalmátiát, Slavoniát visszafoglalta, ez által a nép szeretetét annyira megnyerte,
hogy ,~gyik legkedveltebb királya volt a magyaroknak.
O volt az első király, ki az élőszóval való perlekedést eltiltotta; eddig ugyanis minden perlekedés élő szóval intéztetett el, de ő ezt eltiltotta, s kényszeritette a
panaszosokat, hogyezentul panaszaikat irásban adják be t
ennek meg volt az a haszna a nemzetre, hogy az irás és
olvasás szükségét átlátta, s a nép kezdette azt tanulni.
m. Béla idejében élt a Béla névtelen jegyzője, ki
a magyarok történetét legelébb megirta. Meghalt
1196-ban, két fia maradt Imre és Endre, utána Imre fia
lett a magyarok királya.
Ill.

IV. Béla, tatárjárás. (1235-1270.)

Béla, II. Endre édesatyja halála után királylyá
koronáztatott, trónra lépése után erélylyel fogott a rend
és királyi tekintély helyreállításához,
a királyi j6szágokat a főuraktól visszaszedte, s e miatt az elégedetlen főurak Fridrik ausztriai herczeget hivták meg királynak s
be is jött seregével, de Bélától megveretett.
,
A káspi és fekete tenger mellett lakó kunokat az
Azsiából jövő mongoltatárnép kiüzte lakhelyeikből,
ezek Kuthen nevü vezérök alatt Magyarországba jöttek
s Bélától kértek lakhelyet. Béla befogadta az idegen
vendégeket, s a mai Nagy-Kunságban letelepitette.
Ugyariekkor történt, hogy a tatárok Batu khán
IV.
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vezérlete alatt Ázsiából kiindulva, miután utjokban mindent elpusztitottak,eljöttek
Magyarország határára.
Béla minden lehetőt megtett, hogy anagy
veszélyt
elhárítsa, fegyverre hivta' fel a magyarokat, véres kardot hordoztatott szét az országban, de a főurak egy
része nem feledvén, hogy a király őket megzabolázta,
tétlenül maradt. A közelgő veszélyt sokan nem is hitték,
sokan pedig a kunokat gyanusitották, hogy azok csak
kémlés végett jöttek be az országba.
.
A királyanádort
küldte csekély sereggel a kárpáti hegyszoros védelmére; azonban a nádor seregét a
tatárok megvervén, akadály nélkül jöhettek be az
országba, ennek hirére a .magyarok Kuthen vezérre
törtek, s azt legyilkolták egész családjával, mire a
kunok a tatárokkal szövetségre lépvén, együtt pusztitották az országot.
A király' mintegy 65,000 ezer embert szedvén
össze, elindult a tatárok ellen, de a magyarok serege
szétveretett s nagy része felkonczoltatott 1241. A király
Ausztriába futott, de ott Fridrik mindenéből kifosztá,
honnan megszabaduIván, a dalmát szigetre menekült, hol
a Frángepán grófok szives. vendégszeretetben részesitették.
A tatárok ezentul szabad tetszésök szerint pusztították az országot, leégették a falukat s városokat, a
gyermekeket és nőket legyilkolták, a férfiakat, kiket meghagytak, fogolyként vitték magukkal, mit csak találtak
mindent elpusztitottak. Másfél év mulva midőn meghallották, hogy az ázsiai fővezérök meghalt, eltávoztak az
elpusztitott országból.
Ezután visszatért IV. Béla, szivét a fájdalom boritotta el, látva, hogy falvak és városok mind hamuban
hevernek, egész napi utazásban sem lehete élő embert

j
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találni, mindenfelé csak az eltemetetlen testek büzhödtek, farkasok és sasok ették az emberi testeket.
A nemesszivü király azonnal az ország helyreállitásához fogott, a még megmaradt éhező nép számára
külföldről élelmet s barmokat hozatott, az elpusztult
helyekre külföldről uj lakosokat telepitett. Nehány év
mulva annyira rendbe hozta az országot, hogy a hűtlen
Fridrik ellen háborut indithatott, ki legyőzetvén, a csatában el is esett.
IV: Bélát méltán lehet nevezni az ország 2-ik alapitójának, meghalt 1270-ben s utána v. István, Bélának
fia lett a magyarok királya.
IV.

Kun László, Habsburgi Rudolf megsegitése Ottokár ellen.
(1272-1290.)
, IV. vagy Kun László
v. István magyar király fia
csak 10 éves volt midőn atyja halála után királylyá
koronáztatott; a természet megáldotta őt szép észtehetséggel, de a rosz társaság elrontotta őt s kicsapongó s
erkölcstelen emberré lett. A kunokkal nagy barátságban élt, miért is Kun Lászlónak nevezték el. Az ő uralkodása idejére esik az, midőn a német fejedelmek 1273.
Habsburgi Rudolfot császárrá választották. E választásba Ottokár cseh király sehogy sem akart beleegyezni,
minél fogva Rudolf és Ottokár közt háborura került a
dolog. Rudolf IV. László magyar királyt hivta segitségre s igy az egyesült erő Ottokárt megverte s Bécs
közelében elvesztvén a csatát, maga Ottokár is két kun
vitéz által a csatában megöletett, igy Rudolf a magyarok segitségével megalapitotta hatalmát a Habsburgi
háznak. Mig a harcz folyt, azalatt idehaza a rablás, féktelenség annyira elterj edt, hogy egyik faluból a másikba
sem lehetett életveszély nélkül elmenni.
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A nép a sokféle zsarolásban annyira elszegényedett,
hogy igavonó barmaik nem létében, maga huzta két
kerekü talyigáját, melyet ganyból László szekerének
neveztek.
_
Végre a kunok is, kikkel leginkább társalgott, megsokalták erkölcstelenségét, s egy éjjel sátorában meggyilkolták 1'290.
Igy mult ki a jeles tehetségü, de a rosz társaság
által elromlott király élete legszebb szakában, ki ha
meg nem feledkezik rendeltetéséről, valószinü, hogy
igen jeles király lehetett volna. _

. v.
Nagy Lajos, az ország' legnagyobb kiterjedése, olaszországi hajárat, (1342-1382.)

-r. Lajos hazánk egyik legnagyobb' fejedelme volt, .
édes atyja Róbert Károly halála után királylyá koronáztatott. kit a történelem méltán nevez nagynak) mert ő
minden tekintetben jeles és nagy király volt.
Az ő idejében legnagyobb volt Magyarország, ugy
hogy a fekete, bálti és adriai tengerig terjedt határa.
Midőn Lajos magyar király lett, nagyon megszomoritotta szivét Endreöcscsénekmeggyilkoltatása,
ugyan
is Endrének a nápolyi királyság jutott, s mielőtt megkoronáztatott volna, gonosz erkölcsü felesége Johanna őt
meggyilkoltatta, még pedig maga készitette el a zsinórt,
melylyel férjét megfojtották. Midőn Lajos testvérének
meggyilkoltatását meghallotta, azonnal sereggel indult
el Nápolyba, hogy a gyilkosságért boszutálljon. Johannát azonban nem büntethette meg, mert a bűnös asszony
a római pápánál talált menedéket, ki őt oltalma alá
vette, s ártatlannak nyilvánitotta. Pe Isten igazságos büntetése .Iohannától sem maradt el, mert idővel négy
magyar által ő is megfojtatott .
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Lajos király nemesszivü ember volt, mit eléggé
tanusit a következő esemény. MidőnNápolyban táborozott, egy Szeredai nevü közvitézt egy folyó megvizsgálására küldött, hogy valjon át lehet-e rajta gázolni, de
a folyó elragadta az ifjut, látván ezt Lajos, bár nehéz
pánczélruha volt rajta, lovastól a vizbe ugrott és megszabaditotta.
Lajos nagy hadvezér, de bölcs és igazságos kormányzó is volt, az igazságot részrehajlatlanul kiszolgáltatta, a tudományokat kedvelte, iskolákat alapitott, a
földmivelést, az ipart és kereskedést nagyba előmozditotta.
Meghalt e nagy király 138?l-ben, két leánya
maradt, u. m. Mária és Hedvig. Mária Magyarország
királynője lett, Hedvig pedig Lengyelországot öröklötte.

vr.Hunyadi János, Magyarország védi a keresztyénséget.

Hunyadi János Erdélyben született, de szülőit
és születéshelyét határozottan senki sem tudhatja.
Albert magyar király halála után ~magyarok
Tllászló lengyel királyt választották meg, ki Hunyadit,
temesi főispánynyá s Nándorfehérvár (Belgrád) kapitányává, nevezte ki, s az ország déli részét védelmére
bizta. O lett a Magyarországot és a keresztyénséget
fenyegető törököknek hatalmas ostora, ki a törököket
számtalan csatában keményen megverte.
Egyszer Mezet bég nevü török vezér nagy sereggelrontott be Erdélybe, s legjobb vitézeinek a Hunyady
lovát s ruháját lefestette s kiadta a parancsot, hogy
Hunyadit élve vagJ:
e kézreker1~;}"hirt
egy kém hírül.adt
~~~;g
ak. Vqr~1i"Hün
1.
táborában egy
Q., ény
lIl}O~
evü ~ő,..,, ,·,,~dd~.;:

~,.
~
D
1
1
~

pa

-? 1-;..y
19 r;'l/~

*

,; O.á

.

~

•..0

S"

I

~

~*
.~'\.

It

"'",v

:••
"
..
~
-v:: ,

"-. ...",(

18

sürgette Hunyadit,
mig vele lovat és ruhát nem
cserélt. A csatában a nemesszivü Kemény Simon erősen
megtámadtatván,
csakhamar elesett; a törököknek nagy
örömöt okozott a Hunyadi eleste, de ekkor a valódi
Hunyadi oly erővel rohanta meg az ellenséget, hogy
futásban talált menedéket, s maga Mezet bég is fiával
együtt a csatában elesett.
Ezután csakhamar 80,000 török akart betörni hazánkba, hogya' veszteséget megboszulja, de Hunyadi
15,000 elszánt népével a vaskapunál várta, s ugy megverte ismét, hogy egész táborok szélyel szóratott, ezután
még több izben is megverte Hunyadi a törököket, s
végre a török és Ulászló magyar király közt megköttetett a béke Szegeden 10 évre, s mindkét fél szent könyvére tett esküjével erősitette meg a békekötést.
Azonban a béke alig hogy megköttetett, több fejedelmek küldöttei megjelentek a királynál, hogy szegje'
meg adott szavát; megjelent Julián bibornok is a római
pápa követe, ki őt feloldotta esküje alól, s azt állitotta,
hogy a hitetlennek tett esküt nem kell megtartani. Mire
az ingatag király 1444-ben elindult 9l0,000 főnyi sereggel Hunyadi vezérlete alatt a török ellen. A szultán.hallván ennek hirét, 100,00Q főnyi sereggel Várnánál várta,
s e csatában a törökök a magyar sereget megsemmisitették, Ulászló fej ét levágva, lándzsára szurva e szavakkal hordozták szélyel a táborban: )/.qy bünteti Isten
a hitszegőt". E csatában elesett Julián bibornok is és
több más püspökök, kik méltán lakoltak halállal, mert
'hitszegők voltak.
\
Hunyadi a csatából megmenekült s sok bolyongás
után hazatért hazájába.
Ulászló sirirata ez volt :
Róma nagy kárt vallott Oanne városánál,
Én pedig éltemet vesztettem Vá~'nánál ;

.1,9
Halandók, ez legyen rettentő példátok:
Hogy a kötött frigyet ti fel ne bontsátok.
Hitszeg6vé lettem a papok szavára,
Melyért véres átok szálla a hazára.

Ülászló halála után a magyarok Albertnek fiát,
Lászl6t választották meg királynak, s minthogy Fridrik
német császár őt kiadni nem akarta, Hunyadi Jánost
választották meg kormányzóul, ki csakhamar a török
ellen indult, hogy a várnai veszteséget megboszulja
24,000 főnyi sereggel elindult, Szerbiában a Rig6mezőn
1448-ban találkozott Murád szultán sokkal nagyobb
seregével, a magyarok elvesztették ugyan a csatát, de
Murad szultán a győzelem után igy kiáltott fel: » fly
győzelmet csak ellenségemnek kivánok«.
Ezután a török szultán ismét mintegy 200,000
fegyveressei indult Magyarország ellen s ezt mondta:
» Valamint egy Isten van az égben)ugy a földön is egy uralkodónak kell lenni«. Nándorfehérvárnál Hunyadi hevesen
megtámadta a törököket s 50,000 török esett el a csatatéren, az egész török tábor a magyaroké lett 1456-ban.
A győzelmi öröm igen nagy volt, de csakhamar
elmult az öröm, mert a seregben ragályos betegség
ütvén ki, Hunyadi is, a törökök rettenthetlen ostora Magyarország és a keresztyénség védője meghalt 1456-ban
- két hozzá mélt6 fiat hagyott maga után, tudniillik,
Lászlót és Mátyást.
VII.

Mátyás jeles hadvezér, bölcs kormányzó, tudományt kedvelő, igazságos király. (1458-1490.)
V. Lászl6 halála után a magyar főurak Pesten, az
az alsó nemesség pedig' a Rákos mezején gyült össze
királyválasztás végett s Szilágyi Mihály vezérlete alatt
mintegy 40,000 katonaság megunván a téli hidegben a
2*
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várakozást, Mátyást kikiáltották királylyá, minthogy
Mátyás ekkor Podjebrád cseh királynál fogságban volt,
küldöttséget küldtek Podjebrádhoz s 60,000 aranyért
kiváltván, nagy pompával Budára hozták, s ugyanekkor Mátyás eljegyezte Podjobrád
leányát Katalint
feleségül. '
Mátyás még csak 15 éves volt, s mellé Szilágyi
Mihály neveztetett ki kormányzóul - azonban Mátyás
önállólag óhajtott kormányozni s igy meghasonlásba
jött nagybátyjával.
kit Világoson (Aradmegye) fogságba is tétetett, de e tettét csakhamar megbánta, s a
tiszta nyiltszivü öreget szabadon bocsátván, kibékültek
egymással.
Mátyás az országban levő rendetlenséget igyekezett lecsillapitani, s országgyülést tartván, a féktelen
főurak ellen szigoru törvények hozattak.
A törökök ez időben is betörtek az országba, főleg
1479-ben, nagy sereggel támadták meg Erdélyországot.
Báthori István erdélyi vajda nem bizván saját erejében,
a molnárlegényből lett temesi főispánt, Kinizsi Pált
hivta segítségül, ki a Kenyérmezőn megsemmisitette a
török sereget, a harcz után tartott győzelmi örömünnepen török holt testekből rakott asztalon vendégeskedtek
s maga Kinizsi is jó kedvében egy törököt fogával'
emelt, kettőt pedig két kezébe tartva úgy járta el a
harczi tánczot.
Mátyás vallásos, nyilt szivü és igazságos fejedelem volt. Szavát mindenkor megtartotta, a törvényrontókat kérlelhetlenül büntette, a tudomány és művészetért sokat áldozott. A legelső könyvnyomdát ő állitotta fel az országban, Budán szép könyvtárt alapított,
s a várba csillagvizsgáló tornyot építtetett. Pozsonyban
főiskolát állított. A köznépnek valóságos atyja volt, s
hogy azok bajaival megismerkedhessen, több izben
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beutazta birodalmát s ha oly tisztviselőt talált, ki a
népet elnyomta, azt kérlelhetlenül büntette; ily utazása
alkalmával történt esetekről érdekes adatok vannak mai
napig is a nép közt elterjedve. - Ha a fekete sereg
élére állott, nem állhatott. meg előtte az ellenség - jeles
hadvezér, bölcs kormányzó, és igazságos fejedelem volt.
Meghalt e jó király 1490-ben s a nemzet mély fájdalom
közt kisérte sírjába, s nevét megörökitette amaz ismeretes közmondásban
) Meghalt Mátyás király oda az
igazság«.
VIlI.

II. Lajos tehetetlen király, ki alatt nagy veszedelem éri az országot.
(1516-1526.)

n-ik Lajos csak 10 éves volt, midőn Ulászló édes
atyja halála után a királyi széket elfoglalta, édes anyja
korán elhalt, s igy édes. atya és édes anya nélkül
maradván, ferde nevelésben részesűlt, pazarláshoz, s
kicsapongáshoz szokott. A gyermekkll'ály alatt a főurak
szabad tetszésök szerint zsarolták a népet, törvényt
senki nem ismert, felette könyelmü volt, miről elég
bizonyiték az, hogy egy sólyommadárért 40,000 aranyat adott.
II. Szolimán ült ekkor a török szultáni székben, ki.
a végvárakat egymás után vette birtokába, s követeket
küldött a királyhoz, azt kivánván, hogy néki évenkint
adót fizessen. A király tanácsosai pedig a követeket
kémnek tartván, fogságba tették, miért a szultán megharagudván, elindult nagy sereggel Magyarország meg-

hóditására.
E vészhirre Lajos ősi szokás szerint véres kardot
hordoztatott szét az országban, s a nemzetet fegyverre
hivta, de nagyon kevesen sereglettek a haza védelmére.
A szultán már Mohács felé közeledett (Baranya
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vármegyében) s a mohácsi mezőn a király mintegy
26,000 főnyi sereggel táborba szállt. Itt egyik mindjárt
megütközni akart, a másik tanácsolta, hogy várják be
Zápolya János erdélyi vajdát s Frangapán Kristófot,
kik segitségre siettek, többen követelték a harcz megkezdését, mely meg is kezdetett, de 2 órai harcz után a
magyarok elvesztették a csatát 1526. aug. 2-án. Tomori
Pál kalocsai érsek volt a fővezér, ez is elesett, több püspök, mintegy 500 főur s mintegy 22,000 közvitéz 'lelte
itt halálát. A király is futásnak eredt, s midón a Csele
patakon keresztül akart ugrani, lovával az iszapba bele
esett s ott találta halálát.
Szolimán e győz elme után minden akadály nélkül
bevonult Budára, utközben falukat, városokat felégetett,
s végre temérdek lakosokat fogolyként elhurczolt magával, visszatért hazájába.

IV. osztály számára.

A népisk~lai tantervben a következők vannak megállapítva.
EIsö félév:
1. Zápolya, Ferdinand, pártharcz,
az ország kiilönválása, törökfoglalás.
2. Dobá, Egervár védelme.
3. Zrinyi, Szigetvár.
4. Rudolf az ország ügyeivel semmit sem gondol.
5. Bocskai felkelése, felkelésének
okai, következményei.
6. Bethlen Gábor felkelése, felkelésének okai, következménye.
7. Rákóczy György félkelése, felkelése okai, következménye.
8. II. Rákóczy Ferencz felkelése,
felkelése okai, következmé.nye.

llásodik félév:
1. Mária Terézia, elnemzetietlenités.
2. II. József, erőszakos németesités.
3. II. Leopold, nemzeti felébredés.
4. Széchenyi István, nemzetgazdászat, gőzhajózás, folyamszabályozás, mívelódés.
5. Kossuth Lajos, jobbágyfelszabaditás, 1848.
6. Deák
Ferencz , kiegyezés,
1867.
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Negyedik osztály.

I.

Zápolya, Ferdlnánd,

pártharcz, az ország kUlönválása, török foglalás. (15~7-1564.)

Zápolya János kitünő nevelésben részesűlt, alig
volt 18 éves, midőn a Rákoson tartott országgyülésen
kitüntette magát. Midőn a szerencsétlen mohácsi csata
megtörtént, már Szeged mellett volt vitéz seregével, de
a harcz előbb megkezdetett, mintsem ő oda ért volna.
A mohácsi vész után a magyar nemzet két pártra
szakadt, az egyik párt Zápolya János erdélyi vajdát, a.
másik Ferdinánd osztrák herczeget akarta II. Lajos
halála után királynak választani.
Midőn Szolimán kivonult az országból, Zápolya
János Tokajon országgyülést hivott össze, mely gyülésen Zápolyát királynak megválasztották s Székesfehérváron meg is koronázták. A másik párt Báthory
István nádor vezérlete alatt Pozsonyba hivott össze
országgyülést,holFerdinándkirálylyákiáltatott,sugyancsak Székesfehérváron megkoronáztatott. A két koronázott király nem sokáig élt egymással békességben,
Ferdinánd több izben megverte Zápolyát, ki Lengyelországba kimenekült, s ott azon rosz gondolatra jött,
hogy hazánk fő ellenségét, a törököt hivja segitségül,
mely pedig eddig is kiszámithatlan kárt okozott hazánknak. Szelimán a kérésnek a legnagyobb örömmel engedett, és roppant seregével bejött az országba, Zápolyának visszaadván a koronát, visszatért hazájába 1529.
Mikor Szolimán elhagyta az országot, Ferdinand
azonnal megtámadta Zápolyat. Ezt Szelimán megtudta,
ismét bejött mintegy 300,000 sereggel 1532. Kőszeget
utjába ejtvén, ostrom alá vette, de azt a hős Jurisics
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Miklós oly vitézül védte, hogya csekély erősséget be
nem vehette, s igy megszégyenülve visszatért hazájába.
Számos foglyokat hurczolt magáva1.
Az országot nagy viszálkodás dulta, a versenyző
felek egymás vérébe mártották kezeiket, egyik magyar
ellenségnek tartotta a másikat, egymást németnek,
töröknek csufolták.
.
Végre kibékült a két koronás király, s békét
kötöttek egymással Nagyváradon 1539. oly feltétellel,
hogy mindkét fél megtartja elfoglalt birodalmát, s
Zápolya halála után az egész ország Ferdinándnak
igértetett.
A békekötés után Zápolya megházasodott, elvette
a lengyel király leányát Izabellát, kitől 1546-ban
János Zsigmond fia született. Maga pedig ugyanazon
évben meghalt, végrendeletében Martinuzi György
(Fráter) nagyváradi püspököt nevezte fia gyámjául.
Ez a Martinuzi György barátnak is neveztetett, előbb
kályhafütő volt, később barát lett s szép észtehetsége
által nagyváradi püspőkké,
majd esztergomi érsekké
emeltetett. Martinuzi gazdag ajándékkal követet küldött Szolimánhoz, hogy Záp olya János fiát, .Iános
Zsigmond ot vegye pártolása alá.
Szolimán el is jött nagy sereggel; Buda várát
elfoglalta s ekkor Magyarország nagy része a török
uralom alá esett.
II.
Dobá István, Egervár védelme.

Az 155~-ik év nagyon gyászos volt a magyar
nemzetre. A török folyvást pusztitotta, rabolta a népet,
több várak at bevett p. o. Temesvárt, hol a vitéz Losonczi
István volt a várparancsnok, Drégelyvárt, melyet a hős
Szondi György védelmezett. Ezután mintegy 100,000
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főnyi sereggel Egervárához ment (Hevesmegye), hol
Ruszkai Dobó István volt a várparancsnok, ki hazáját
lelkesülten tudta szeretni, a várőrség, a bent lakókkal
alig ment 2000. Dobó mihelyt látta, hogya roppánt
ellenség várát körülvette, megeskettette hadseregét, s
kimondatott, hogy a vár feladásaról senki szólani sem
merészeljen. A török vezér levelet küldött Dobóhoz,
hogy adja fel a várat, de Dobó a levelet fel se bontotta,
hanem a követtel megétette. Erre a török megkezdte a
vár ostromát, Dobó és csekély hadserege lelkesülten
védte a várat, a nők együtt harczoltak férjeikkel, a
leányok apáikkal, egyik vizet forralt, a másik égő szurkot öntött az ostromlókra, Akmet basa semmire nem
tudott boldogulni, végre kénytelen volt felhagyni az
ostrommal, s szégyennel ott hagyni Eger várát.
Az egriek ezen vitéz elszántságukkal oly hirre
tettek szert, hogy mai napig is példabeszéddé vált
mikor valaki valamely nagy dolgot visz véghez ezt
mondani: megnyerte az egri nevet.
Végre Ferdinánd megbékélt Szolimánnal 30,000
arany évi fizetés mell ett. E békét azonban, mely
1562-ben 8 évre köttetett, nem sokáig élvezhette Ferdinánd, mert 1564-ik évben megszünt élni.
Zápolya és Ferdinánd alatt terjedt el hazánkban
a protestáns valláso Ámbár ők mindketten üldözői voltak a protestáns vallásnak, de a nagy belzavarok közt
el voltak foglalva s igy nem nyomhatták el, ekkor számos főurak áttértek a protestáns vallásra, iskolákat,
templomokat épitettek.
Ill.

Zrinyi, Szigetvár.

Zrinyi Miklós született 1518. A török ellen vivott
hadakban szerzett érdemeiért 25 éves korában Miksa
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bánná névezte ki. Később
király őt horvátországi
Szigetvár parancsnoka volt Somogymegyében,
bátor,
vitéz és hazáját igazán szerető férfill volt.
Szolimán 1566-ban
roppant
sereggel jött be
Magyarországba. Már a Dráván átkelt, ezt megtudván
Zrinyi"Szigetvár parancsnoka (Somogymegyében), Alapi
Gáspár hadnagyát
ellenök küldöttc, ki a törököknek
nagy pusztitást okozott. Emiatt Szolimán haragra gerjedvén, egyenesen Szigetvárnak tartott s feltette magában, hogy azt földig lerontja. A hős Zrinyi Miklós látva
a roppant ellenséget, a vár piacsára gyüjtötte katonáit,
s megeskettette, hogy a várat élve át nem adják, halála
esetén Alapi Gáspárt nevezte ki parancsnokul, a lelkesült magyarok, ámbár mintegy harmadfélezren voltak,
nagy elszántsággal
s lelkesedéssel verték vissza az
ostromot, s a falakra felmászó ellenséget a mélységbe
szórták. Szelimán maga személyesen vezette seregét,
látta, hogya csekély magyar sereg, legvitézebb katonáit
is visszaverik. nagyon megharagudott,
emiatt
gutaütésben hirtelen Szigetvár alatt meg is halt, melyet a
török vezérek, nehogy a sereget elrémitsék, titokban tartottak.
A vár külső része már török kézbe került, Zrinyi
maroknyi népével a belső várba vonult, végre ott is
kezdett pusztitani atűz ugyannyira, hogy már az oltás
teljes lehetetlen volt, csák nehány perczre volt még
szükség, hogya lőporos épület is meggyuladj<m.·
.
Ekkor a hős Zrinyi magára vette legdrágább öltözetét, zsebjeit megtöltötte aranynyal, hogy aki kifosztja
ne panaszolkodjék, hogy nem talált nála semmit sem.
Ekkor már 600-ra leolvadt csekély seregéhez lelkesitő
beszédet tartva, mondá »eddig hazánknak éltünk) most illő)
Jwgy hazánkért meg is haljunk) gyáva ki engem nem kooeu ,
felnyittatta a vár kapuját s vasdarabokkal
megtöltött
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ágyuját elsüttette, s népével együtt kirohant, s"hoszas
küzdelem után dicső halált halt hazájáért.
Zrinyi fejét levágták a törökök, s Miksa magyar
királynak Csáktornyára elküldtéle s ott el is temettetett 1566-ban.
IV.

Rudolf az ország ügyeivel semmit sem gondol. (1576-1606.)

Rudolf a szabad szellemű Miksának fia volt, s a.
spanyol királyi udvarban nevekedett, komor természetü s mindenki iránt gyanakodó ember volt. Megkoronázása után semmit sem gondolt az ország ügyeivel.
Prágai várába vonult s ott csillagvizsgálással, festészettel, s óra-csinálássalföltötte
idejét, később elmebetegség jelei is mutatkoztak rajta.
A magyarokat nagyon bántotta, hogy az ország
ügyeivel semmit sem törődött, se mellett- a nádori hivatalt betölteni nem engedte, az ország ügyei vezetését
idegeneknek engedte át, kik látva, hogya király semmivel sem gondol, a népnek valóságos elnyomói lettek, a
protestánsok ez időben kegyetlenül üldöztettek, a protestáns lelkészeket egyházaikból elüzték, templomaikat,
iskoláikat elszedték, és mindezeket a király hidegen
eltürte, sőt ha 'panasz emeltetett nála, azt gunyosan
visszautasitotta.
.
V.
Bocskai Ielkelése.Telkelésének

okai s következményel.

Rudolf idejében rendkivüli zavarok dulták az
országot, ha az üldözött protestánsok panaszszal fordultak hozzá, csak gunyt és fenyegetést kaptak, olynagy
volt az elégületlenség, hogy ugy a hadi szolgálatot mint
az adót megtagadták a magyarok.
Végre midőn már a sokféle zsarolást nem türhet-
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ték, Bocskai István vezérlete alatt a magyarok
a
nemzet szabadsága, s alkotmánya
kivivásáért, fegyvert fogtak, hogy az annyira üldözött reform. vallást is megszilárditsák
az országban, s oly sikerrel
harczoltak a királyi seregek ellen, hogy azt békekötésre
kényszerítették
s megköttetett a nevezetes béke Bécsben 1606-ban, mely békekötésben az ország alkotmányos szabadsága biztosittatott, nádor választatott, s a
protestánsoknak
szabad' vallásgyakorlat
engedtetett.
A békekötés után 2 évvel 1608-ban Rudolfot, testvére
Mátyás lemondásra kényszerítette s ezuttal királylyá
korouáztatott, miután előbb megesküdött, hogya nemzet alkotmányát hiven megtartja.
VI.
Bethlen Gábor felkelése, felkelésének okai s következménye.

Bethlen Gábor született ősi magyar "nemes családból 1580. Atyja Bethlen Farkas volt, Erdély fejedelmévé
választatott.
Ez időben Magyarországon
a vallásos
tekintetben
igen türelmetlen vakbuzgó n, Ferdinánd
ült a királyi székben, ki szűz Mária képe előtt esküvel
fogádta azt, hogya meddig királyi hatalma engedi, a
protestánsokat ki fogja irtani.
II. Ferdinánd
uralkodása alatt a bécsi békekötés
több Ízben megsértetett, a protestáns lelkészek templomaikból,
egyházaikból
kiüzettek, hasztalan
történt
hivatkozás a bécsi békekötés pontjaira, sőt némely vakbuzgó főurak nem átallották kimondani, hogy az alföld
termékeny rónáit inkább vad állatok, mintsem protestánsok lakják.
Ily szomoru helyzetben Bethlen Gábor erdélyi
fejedelemhez fordultak ; ki fegyvert is fogott, s győzelmesen harczolt II. Ferdinánd ellen, sőt Beszterczebányán
a magyarok királynak ki is kiáltották, 'de ő megmu-
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tatta, hogy nem a koronáért, de ennél sokkal drágábbért, a haza polgári és vallási szabadságáért harczolt az által, hogy nem engedte magát megkoronáztatni.
Erre a megfélemlett Ferdinand békére hivta Bethlent, mely béke meg is köttetett 16~~. Niklászburgban,
melyben a magyar alkotmány ujra megerősíttetett, s a
protestánsok vallásszabadsága biztosíttatott.
VII.

Rákóczi György felkelése, felkelésének okai s következményei.

Rákóczi György, magyar nemes családból született
1593. N őül vette Lorántfi Zsuzsannát, kinek gazdag női
hozománya igen szépen nevelte a sárospataki uradalmat. A Bethlen Gábor idejében folytatott háboruban
kitüntette magát, s 1630-ban Erdély fejedelmévé megválasztatott. Számos tagu fényes küldöttség jelent meg
nála Sárospatakon, s nagy pompával kis érték Erdélybe.
II. Ferdinand
után fia nr. Ferdinand ült a magyar
királyi székbe, ki a vallási gyülöltséget nagyban örökölte vakbuzgó atyjától, s az atyja által megkezdett
vallásháborut folytatta Németországban, s igy el lévén
foglalva, Magyarország ügyeivel keveset gondolt, s a
bécsi és niklaszburgi békekötés ellenére a kormány
nevében a kath. főpapok és földes urak elszedték a
protestánsok templomait, papokat és tanítókat kiűzték
az egyházakból,
és helyettök katholikus papokat és
tanitókat tettek, a protestánsokat korbácscsal hajtották
a mise hallgatására.
Midőn már e visszaélést tovább nem tűrhették,
Rákóczi György erdélyi fejedelemhez folyamodtak,
hogy az elnyomott ref. vallásnak legyen pártfogója.
Rákóczi lelkesül seregével eljött Magyarországba.
Rákóczi, seregének egy részét Morvába küldte,
hogy ott a Ferdinanddal hadakozó svédekkel egyesülve,
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Bécs alá nyomuljanak. Erre Ferdinand megrettenvén.
békére hivta fel Rákóczit s a béke meg is köttetett
Linczben 1645-ben, mely békekötés értelmében a bécsi
és niklászburgi békekötés megerősittetett, 90 elfoglalt
protestáns templom jogos tulajdonosainak visszaadatott,
a reformátusok hivatalképességet nyertek, templomokat,
iskolákat épithettek és a fondorkcdó jezsuiták az országból kiüzettek.
A bécsi, niklászburgi és linczi békekötésen alapul
mai napig is a protestáns egyházak alkotmánya .
. Rákóczi György, a protestáns egy házaknak e buzgó
apostola, meghalt 1648-ban, 55 éves korában, kiben a
protestánsok egy hatalmas védőt vesztettek el.
VIlI.
Rákóczi Ferencz felkelése, felkelésnek okai s következménye.
!II. Ferdinand
meghalt 1657-ben s nagy zavargás
közt hagyta fiára 1. Leopoldra az országot, kinek rosz
tanácsadói
megvesztegették
szivét, s e miatt hosszu
uralkodása alatt folytonos bajokkal kellett küzdenie,
Leopold uralkodása kezdetén csakhamar háboruba
keveredett a törökkel, a török ekkor is kegyetlenül
pusztitotta az országot. Montekukoli volt Leopoldnak a
vezére, ki Szent-Grótnál a Rába folyó mellett megverte
a törököket, s megköttetert a béke Vasváron, de daczára
a győzelemnek, a béke pontjai még is inkább a törököknek kedvezett, s annyival inkább, mivel a nemzet
tudta és beleegyezése nélkül történt a békekötés, a
magyarok nem woltak vele megelégedve. Részint a
csufos békekötés, részint az ország váraiba küldött német katonák zsarolása, részint a protestánsok elnyomása
miatt Vesselényi a nádor, Zrinyi Péter, Rákóczi, Nádasdi
és Frangepán Ferencz 'összeesküdtek, hogy a haza szabadsagát fegyverrel is készek lesznek kivivni, de ez
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összeesküvés csakhamar felfedeztetvén, annak vezerel
életökkel lakoltak. Zrinyi, Nádasdi, Frangepán lefejeztettek, Vesselényi előbb meghalt, Rákoczi ekkor kegyelmet nyert.
A király roszakaratu német tanácsosai, ahelyett
hogy az összeesküvésből okultak volna, a királyt arra
birták, hogya
magyarokat fossza meg alkotmányos
'jogaiktól, e mellett a bécsi, niklászburgi és linczi békekötések nem tartattak meg, a protestánsok templomai
ujra elszedettek, papjaik, tanitóik egyházaikból elüzettek, a nép terhes adó alá vettetett, 400 protestáns lelkész hivatalától felfüggesztetett, 41 pedig gályarabságra hurczoltatott,
s kimondhatatlan volt a kin a
melylyel gyötrettek.
Ily rendkivüli helyzetben a török is pusztitani jött
az országba, de a törökök többizbenmegveretvén, megköttetett a béke Karloviczban, melynek értelmében a
török egész Magyarországot, a Bánáton kivül, elvesztette.
Leopold e győzelmeért azt követelte jutalmlll a magyaroktól, hogy bár eddig meg volt azon joguk, hogy az
osztrák házból szabadon választhattak királyt, most e
jogról mondjanak le, s mindig a király legidősebb
figyermeke legyen a király, s ekkor megkoronázták fiát,
Józsefet, 1687-ben; e miatt a nemzetben nagy elégületlenség támadt s nevelte ez elégedetlenséget az átkos
emlékű Karaffa kegyetlensége is, ki Eperjesen számos
ártatlan polgárt szabad tetszése szerint felnégyeltetett,
kerékbe töretett és karóba huzatott.
Rákóczi Ferencz magyar főur, nem tűrhetvén
tovább. e zsarolást, fegyvert ragadott oly szándékkal,
hogy az alkotmányt helyre fogja állitani, s oly szép
sikerrel harczolt a királyi seregek ellen, hogy az ország
nagyrészét elfoglalta. Leopold meghalt 1705-ben nagy
zavargások közt hagyta az országot fiára 1. Józsefre, ki
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a békét helyreállitani igyekezett. Emiatt Rákóczit békekötésre hivta, megajánlotta, hogy a nemzet alkotmányos
jogát megadja, de a felkelők semmit sem adtak a
Bécsből jött igéretre, mert a bécsi kormány annyiszor
megszegte igéretét, hogy a felkelők a mostani igéret ben
is kételkedtek, s igy a háboru tovább folytattatott,
sőt
1707-ben az onódi országgyülésenta
habsburgi házat
trónvesztettnek nyilvánitván, az ország függetlenségét
kimondották.
A felkelők és a király közt tovább is folytattatott a
háboru, de később a Rákóczi szerencséje megváltozott,
több izben megveretett, s ő kiment Lengyelországba,
hogy ott uj sereget gyüjtsön a háboru folytatására,
itthon maradt helyettese Károlyi Sándor (a mostani
Károlyi grófok őse) a kuruczokkal (igy hivták a Rákóczi
embereit) lerakatta a fegyvert s békét kötött 1. Józseffel
1711-ben Szathmár- Németiben, ezen békekötésben
a
nemzet szabadsága biztosittatott, a protestánsok szabad
vallásgyakorlata
ujra megerősittetett,
a felkelőknek
kegyelem adatott s Rákóczinak is kegyelem engedtetett
oly kikötés mellett, ha 3 hét alatt leteszi a hűségi esküt.
De Rákóczi nem fogadta el e feltételt, s a 8 éves kuruózháborunak vége lett, Rákóczi pedig kimenekült kűlföldre
s Törökországban, Rodostóban a Márvány tenger part• ján telepedett meg, 1735-ben 60 éves korában meghalt.
IV. osztály második félév.

1.

Mária Terézia, elnemzetietlenedés. (1740-1780.)

A ritka szépségü Mária Terezia Ill. Károly leánya
volt, a pracmatica sanctio alapján atyja halálával minden akadály nélkül foglalta el a királyi széket. Azonban
trónralépése után több fejedelem haddal támadta megs
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birodalmának egy részét el is foglalták, s már Bécset is
ostrom alá vették.
Mária Terézia ily szorongatott helyzetben a magyar nemzet hűségében és vitézségéhen bízva, a pozsonyi
országg}Tülésen, gyászba öltözve, csecsemőjét karjára
véve megjelent 1741-ben s igy szólt könnyekre fakadva :
>barátaimt6l elhagyatva) rokonaimtá! üldöztetve, a ti hűségtekhez folyamodom, tőletek várok esabadulásic ; a királyi
bizodalomra büszke rendek fellelkesül ve aj eleneten, igy
kiáltottak: » életünket és vérünket a mi királynénkért Mária
Terésiáért«, A lelkesedés tettekben is bebizonyult, a
magyarok az elfoglalt részét a birodalomnak visszaszerezték s a királyné dicsőséggel fejezte be a háborut.
A királyné elismerte, hogy ingatag trónját a magyarok mentették meg, s nem is volt hálátlan, a nép
jólétét előmozditani törekedett, a tudományt pártolta,
a népiskolákat jó rendbe igyekezett hozni, a jobbágyak
terhét szabályozta, átalában a nemzeti miveltséget előmozditani törekedett. Sajnálni lehet, hogy ily sok szép
törekvésnek nagyon kevés eredménye lett. A nemzet
nagyjai elfeledkeztek hazájukról, az ifju nemzedék pedig
a németekkel összeházasodván, annyira elfeledte a magyar nyelvet, hogy nagyrésze saját nevét sem birta
magyarul leirni, sőt voltak, kik szégyenlettek magyarul
beszélni, s ha ekkor néhány lelkes megye, a még mindig
üldözött protestáns lelkészek s a szegény nép nem védi
az édes anyai nyelvet, önkezével ásta volna meg a
nemzet saját sirját, mert kétségtelen dolog az, hogy a
mely nemzet saját nyelvét elfelejteni birja, az enyészetnek néz elibe.
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II. József, erőszakos németesltés, (1780--1790.)
II. József, Mária Teréziának
idősebb fia volt, édes
atyja,Ferencz István német császár 1765-ben meghalván,
édes anyja, Mária Terézia mellett 15 évig segéd uralkodó
volt. Ezen idő alatt beutazta saját birodalmát és a külföldet, leggyakrabban
álruhába öltözködve látogatta
meg alattvalóit, elment a szegények kunyhóiba, s ott
azok bajait kitudakolta, a tisztviselők viseletéről kérdéseket tett, s ha oly hivatalnokot
talált, ki a szegény
népet elnyomta, ki az igazságot ki nem szolgáltatta,
azt kérlelhetlen szigorral büntette, jó szivü, nemeslelkű
uralkodó volt, kinek akkor volt öröme, ha másokkal jót
tehetett. II. József 10 évi önálló uralkodása alatt annyi
szép és jeles tetteket vitt véghez, melyek nagylelkének
bizonyságai voltak, hogy ezért méltán megérdemli az
utókor tiszteletét. 1781-ben kiadta a vallástürelmi parancsot, melyszerint a protestánsok üldözése megtiltatott,
megengedte, hogy templomokat, iskolákat épithessenek,
sok zárdát eltörlőtt s azok jövedelmét népnevelésre forditotta, az ipar és kereskedelem emelését előmozditani
törekedett.
De nagyon lehet sajnálni, hogy hazánkra nézve
igen nagy tévedése volt e jeles tehetségű fejedelemnek,
t. i. alkotmányától meg akarta fosztani, s a nérriet birodalomba akarta beosztani, s hogy e szándékában annál
inkább boldogulhasson, országgyűlést nem tartott, magát
meg nem koronáztatta, csak önkénytes rendeletek által
kormányozott; az országot tiz kerületre osztotta, mindenikbe királyi biztosokat rendelt, sőt 1785-ben azon
rendeletet adta ki, hogy mindenféle hivatalnokok,
ugy
egymással, mint a kormánynyal, német nyelven tartoznakIevelezni, bármiféle hivatalt csak azok nyerhettek,
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kik németül tudtak beszélni, a népiskolákban

.IS kötelezte a német nyelv tanitását.
II. József ez erőszakos németesitésa nagy hasznára
volt a nemzetnek, mert felrázta a nemzetet tétlenségi
álmából, a főurak a már elfelejtett magyar nyelvet
nagy szorgalommal kezdték tanulni, átlátták, hogy ha
a magyar nyelvet nem ápolják, el fog enyészni a nemzet. Végre bármily üdvös intézkedést hozott, annak
határozottan ellene állottak.
Nagyon fájt e különben nemesszívű fej edelemnek,
hogy tapasztalta, miszerint intézkedésével
nincsenek
megelégedve a magyarok; fájt lelkének, hogy tapasztalta, hogy az elégületlenség nagy a nemzetnél, ugyanazért halálos ágyán minden rendeletét visszavonta, kivéve a türelmi parancsot, a zárdák eltörlését s a jobbágyak szabad költözködését - ha e fejedelem hazánkra
nézve nem lett volna ily tévedésben, bizonyára sok jó
és üdvös dolgokat mivelhetett volna; meghalt 1790-ben.

Ill.

II. Leopold, nemzeti felébredés. (1790-1799,l.)
II. Leopold,
Mária Teréziának kisebbik fia volt,
született 1747. Midőn bátyja halála után trónra lépett,
hogy a József idej éből felmaradt forrongást, elégületlenséget lecsendesitse, azonnal országgyülést hivott össze,
s magát megkoronáztatta, az ország alkotmányát esküvel biztositotta, a nemzet kérelmét teljesitette.
Belátták a nemzet nagyjai, hogy ~ német nyelv
erőszakos terjesztése, a nérriet viselet és szokás elsajátítása a hazafias érzelmeket kiszoritani törekszik. Nagy
szorgalommal mivelték a magyar nyelvet, többször erélyesen felszólaltak a magyarnyelv és nemzeti viselet
érdekében, buzditva egymást, törekedtek a nemzeti érzületet felébreszteni. '
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Mária Terézia uralkodása alatt keletkezett elnéme- ~
tesedésből a József erőszakoskodása költötte fel a nemzetben a felébredést. II. József alatt a kormányzat bilincsei által lenyügözött nemzet nem segithetett önmagán,
II. Leopold alatt annál hatalmasabb életjelt adott magáról a nemzeti felébredés.
Az irók hathatósan előmozditották a felébredést,
különösen emlitésre méltók : Kazinczy Ferencz, Gvadányi, Dajka, Horváth stb.
Nagy veszteség volt a nemzetre, hogy e jeles fejedelem, ki népeinek boldogságában találta minden örömét, csak két évi röviduralkodása után hirtelen halállal
sirba szállott 1792.
IV.
Széchenyi István, nemzeti gazdászat, gözhajózás, mivelödés.

Széchenyi István (született 1791.) már ifju korá-'
ban szép észtehetsége által kitüntette magát. E század
elején több izben megkezdetett az osztrák és franczia
nemzet közt a háboru, s az ifju Széchenyi István hazája
és királya védelmére kelt s a hadi pályára lépvén, a
Napoleon elleni hadjáratban tevékeny részt vett, 17 'évi
hadi szolgálata után polgári életre lépett, s minden
tehetségét a haza boldogsága előmozditására igyekezett
forditani. A frariczia háboru megszünte után I. Ferencz
király oszággyülést hivott össze, mely gyülésen grófi
rangjánál fogva ő is megjelent 1825-ben, 60,000 frt évi
jövedelmét felajánlotta egy magyar tudományos akadémia felállitására. A nemzet figyelme Széchenyire fordult, s ő hathatós beszéde által oda törekedett, hogy a
nemzetgazdászat, az ipar mennél virágzóbbá emeltessék.
s hogy czélját annál inkább elérje, gazdászat- és iparegylet eket alapitott .
. A Budapesten létező lánczhid is, melynek messze
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földön nincs párja, nagy részint az ő buzgalmának
köszönhető.
Hogy a Dunán a gőzhajózást életbe léptessék, a
Dunaágat nyitotta meg, személyesen vett részt a hajózást akadályozó kőszirtek eltávolitásánál. Nemcsak a
Dunán, de a Tiszán is meginditotta a gőzhajózást.
Midőn a nagy hazafi látta, hogy sokképen sikerül
terve, örömtől lelkesülten igy kiáltott fel: »Magyar(ffszág
nem volt) hanem lesz! «
1848-ban v. Ferdinánd által független felelős magyar kormány neveztetett ki, Széchenyi lett ekkor a
közlekedési miniszter. Midőn a nemzeti s az osztrák
kormány közt meghasonlás támadt, a szerbek, horvátok, tótok, ráczok feltámadtak a magyarok ellen, a
nemzet sorsa feletti mély fájdalmában megtört lélekkel
elhagyta miniszteri székét s Döblingbe vonult, s ott 12
évet elmezavarban töltött, 1860. ápril 8-kán saját fegyverével vetett véget földi életének.

v.
Kossuth Lajos, jobbágyfelszabaditás. 1848.

Kossuth Lajos hazánk e nagy fia Monokon született 1802. Zemplénmegyében; már ifju korában tanuló
társai közt kitünt szép észtehetségével, tanulmányait
elvégezvén, letette az ügyvédi vizsgát 1826-ban s csakhamar alapos törvényismerete s elragadó ékes sz6noklata által nagy tekintélyre emelkedett.
183% országgyülés alkalmával az »Országgyiilési
tud6sitások« szerkesztője volt, közleményeiért felségsértési perbe fogatván, 4 évi fogságra itéltetett, s 3 évet
kitöltvén, onnan királyi kegyelem utján kiszabadult. '
Kossuth 1847-ben Pestmegye országgyülési képviselőjévé választatott. Az országgyülésen tartott nagy
hatásu beszédei miatt az egész ország figyelmét magára
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vonta. A jobbágyság felszabaditásán,salil.~~
kiváltságok megszüntetésén teljes odaadással dolgozott, népszerüsége az egész országban igen nagy volt.
1848-ban magyar miniszterium neveztetvén ki,
Kossuth pénzügyminiszter lett, ekkor a közös teherviselés kimondatott, Erdély Magyarországgal
egyesittetett,
a jobbágyok szabad urai lettek földbirtokaiknak,
egy
szóval a nemzet alkotmánya megadatott, v. Ferdinánd
magyar király mindezeket megerősitette.
De az öröm, melyet az alkotmány helyreállitása
okozott, nem tartott soká, mert az országban lakó idegen ajku népek: szerbek, tótok, ráczok, horvátok és
oláhok feltámadtak a magyar kormány ellen, s emiatt
a nemzet saját alkotmánya
védelmére kénytelen volt
,fegyvert fogni. E szomoru körülmények közt a szelid
lelkü Ferdinand 1848. decz. 2-kán lemondott s helyette
unokaöcscse, I. Ferencz József lépett a trónra.
Midőn 1. Ferencz József átvette a kormányt, .már
akkor a szerbek, horvátok s az erdélyi oláhok mint
ellenségek állottak szembe a nemzettel, sőt a bécsi kormány is ellenségképen lépett fel, s igy nyilt háboru
keletkezett; miután a kiegyezkedési kisérletek meghiusultak, a magyar országgyülés 1849-ben a Habsburgházat trónvesztettnek
nyilvánitotta, s a nemzet függetlensége kimondatott
és Kossuth Lajos Magyarország
kormányzójául kikiáltatott.
A mily nagy volt mindkét
részről az elkeseredés, ép oly nagy volt a magyar részről a lelkesedés, az ifju elhagyta szüleit, a családos apák
elhagyták házi tüzhelyeiket,
s lelkesülve .mentek a
táborba és csudákat miveltek.
Az ezelőtt nehány nappal beállott honvéd a csatatéren oroszláni bátorsággal
küzdött; ugy hogy az ellenség nem állhatott meg a honvédszuronyok előtt, a bécsi kormány haderejében egészen kimerülvén, orosz segélyért folyamodott, s végre
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Görgei magyar vezér egész táborával letette a fegyvert
1849. aug. 13-kán.
Kossuth ekkor több társaival külföldre, Törökországba menekült, az itthon maradtak börtönre, bitófára
büntettettek. később az amerikai köztársaság egy hajót
küldött Kossuthért Törökországba.
Angolországban oly
fényes fogadtatásban
részesűlt, milyent fejedelmek is
ritkán láthatnak. Londonban 2 órai beszédében szerencsétlen hazája sorsát angolul oly folyékonyan adta elő,
hogy az angolok igy szólottak: »Angolok, tanuljatok Kossuthtól angolul beszélnie,
1851-ben érkezett Amerikába, otta nemzetgyülésbe
bevezettetvén, azon nagy megtiszteltetésben részesült,
hogy az elnök jobbja feló1 ültette. Onnan visszatért
Európába, Angolországban népgyüléseken tartott beszédei által tetemes pénzösszeget szerzett, s végre Olaszországot választotta la:khelyül.
VI.
Deák Ferencz, kiegyezés. 1867.

Deák Ferencz született 1802-ben Zalamegyében
Söjtörön, szülei korán elhaltak. Antal testvére ügyelt
ifjukori neveltetésére. Ragyogó észtehetsége már ifju
korában kitünt; tanulmányait
végezvén, Pestre ment,
magát az ügyvédi teendőkben gyakorolni. Alapos tudománya által csakhamar országhirü férfiuvá lett. A pozsonyi országgyülésen többízben Zalamegye követe volt.
v. Ferdinánd magyar király 1848-ban a független
felelős magyar miniszterium alakitásával gróf Batthyá
nyi Lajost bizta meg. Deák Ferencz és Kossuth nélkül
nem volt képzelhető ez időben a miniszterium alkotása,
mivel mindkét nagy férfiu átalános elismerésben részesittetett. Gróf'Batthyányi
Lajos megnyerte Deák Ferenczet, s lett igazságügyi miniszter.
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Midőn a nemzeti kormány és a bécsi kormány köet
meghasonlás támadt, a Deák szerepe ugy látszott, egy
időre be van fejezve, mert ő a béke embere volt.
Az első magyar miniszterium beadta lemondását,
s a második miniszteriumba már Deák nem lépett be,
de megtartotta tovább is képviselői állását.
Midőn Windischgracz osztrák tábornok hadsereggel
betört az országba, s már Buda felé közeledett, küldöttség indult elébe 1848-ik év utols6 napján; e küldöttségnek tagja volt Deák Ferencz is. De az elbizakodott
osztrák táborszernagy visszautasitotta a küldöttséget
ezen nyilatkozattal, hogy: »lázad6kkal nem alkuszunk,
feltétlen megh6dolást kívánunk.«
Ekkor a magyar országgyülés Debreczenbe vonult, Deák pedig falusi magányába ment.
Az önvédelmi harcz elmultával Magyarországmint
megh6ditott tartomány tekintetett, s ostromállapotba
helyeztetett. De Ausztriát nagy veszteség érte: olasz,
porosz és franczia megtámadta, Velenczét, Lombardia t
elvesztette. Látta a fejedelem, hogy csak ugy boldogulhat, ha Magyarországnak megadja alkotmányossá-.
gát. Deák Ferenczet az uralkod6 Bécsbe hivatta véleményadás végett. Országgyülés hivatott össze 1861-ben
s Deák Ferencz »haza bölcsének« neveztetett, de nem
sikerülvén a nemzet és uralkod6 közti kiegyezés, az
országgyülés szétoszlattatott.
1861-től kezdve ideiglenes rendeletek (patensek)
által kormányoztatott az ország, s a nemzet türt és várta
a jobb jövőt. Végre Deák Ferencz közbenjárása folytán ismét megkisértetett a kiegyezés. Országgyülés
hivatott össze, magyar miniszterium neveztetett ki,
Magyarország alkotmánya helyreállittatott,
1. Ferencz
J6zsef Budapesten királylyá koronáztatott 1867. jun.
8-dikán.
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Vajha ne lenne többé soha oly viszály, mely a
nemzet alkotmányát ismét felfüggesztené! Vajha üdvös
törvények hozatala által boldog lenne a magyar haza,
mely századok 6ta oly sok viszálylyal kénytelen volt
küzdeni, hogy méltán elmondhatjuk a költő Petőfivel :
»Isten csudája, hogy még áll hazánk!e
Deák Ferencz meghalt 1876. január 28-kán.

Bibliai történetek.
A népiskolai tamtervben az első osztály számára második félévre következők vannak megállapitva,'
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A teremtés története, különös en al!:ember teremtése.
Ábrahám elhivatása.
Ábrahám és Lóth.
Bábel tornya.
József története.
Mózes születése és neveltetése.
Izrael népe kiszabadul Egyptomból.
Dávid és Góliát.
Jézus születése.
Napkeleti bölcsek,
A 12 éves Jézus története.
f
Jézus megkereszteltetik.
Jézus csodatételei.
aj Kánai menyegző.
b J Egy fő ember fiának meggyógyitása.
ej Jairus leánya.
dJ Nainbéli ifju.
14. Jézus a kis gyermekek barátja.

1. A teremtés története különösen az ember teremtése.

Mind azokat a valóságokat, melyek felettünk, alattunk s körülöttünk vannak, összesen világnak nevezzük, azt a bölcs és hatalmas valóságot pedig, ki ezt
előállitotta vagy teremtette: Istennek nevezzük.
Az Isten ezt a roppant világot 6 nap alatt teremtette, a 7-dik nap megszünt Isten a .teremtéstől, ebből.
méltán lehet következtetnünk, hogy az emberek is 6
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napon dolgozzanak, a hetediket pedig szenteljék meg az
Istennek, vagyis imádkozzanak.
Minekutána az Isten a világot megteremtette, még
pedig semmiből, csak egy légyen szavára, igy szólott :
) Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra.«
Teremtette azért Isten az embert és pedig a földnek
porából, de adott testébehalhatatlan lelket és elnevezte
Isten az első embert Adámnak. Ezután igy szólott
Isten: '» Nem j6 az embernek egyedül lenni, adok neki segitöt, ki mindig ,Ő vele legyen«, ekkor teremtette Isten az
asszonyt, ki Evának neveztetett.
2. Ábrahám elhivatása. I. Móz. 12. rész.

Midőn már az emberek nagyon elszaporodtak a
földön, lassankint elkezdtek feledkezni az Istenről, bálványozókká lettek, az egy élő igaz Isten helyett más
teremtett állatokat imádtak, hogy tehát az Istennek tisztelete vagy az igaz vallás el ne fogyjon az emberek
közt, megjelent az Isten egy kegyes embernél, kit Ábrahámnak hivtak s megparancsolta neki, hogy menjen el
a Kanaán földére és ott egy nagy nemzet ősatyjává teszi.
Abrahám engedelmeskedett az Istennek, és elindult
feleségével és Lothtal, testvérének Háránnak fiával a
Kanaán földére, ezenkivül számos szolgáival, kik nyájait őrizté~.
3. Ábrahám és Loth. r, Móz. 13. rész.

,
Ábrahám és Loth elérkeztek a Kanaán földére;
Abrahám nem városba, hanem kivül a mezőkön sátorok
alatt lakott. Loth pedig Zsodoma városába ment, nem
messzire Gomora városához. Ebben a Zsodomában igen
erkölcstelen emberek laktak. Lothot sokszor háborgatták, s elfelejtkeztek az Istenről, ' miért is Isten kénköves
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tüzet bocsátott rájok s az egész város elsülyedt és
helyeken viz jött fel.
Lothnak megjelent előre az Isten angyala) tudtára
adta a bekövetkezendő veszedelmet, s megmondá neki,
hogy háza népével együtt menjen ki Zsodomából. Loth
el is indult, de felesége nem örömest távozott el s utközben visszatekintett, s a veszedelmet látva, annyira megijedt) hogy teste azonnal megmerevedett';b
y,d
4. Bábel tornya. 1. Móz. 11. rész.

;

Midőn az emberek már nagyon elszaporodtak, Isten
azt akarta, hogy széledjenek szét, de az emberek sehogy
sem akarták már megszokott helyeiket elhagyni s ott
elhatározták, hogy épitenek egy magas tornyot, mely
az égig ér, s igy ha barmaik legeltetésére messze elmen-o
nek is, azt meglátják és nem fognak eltévelyedni. De
Istennek az volt a czélja, hogy széledjenek szét, s használják mindenfelé a földet, miért is megakadályozta
őket szándékukban.
Mikor a tornyot épitették, ugy
összezavarta Isten az ő eszőket és nyelvöket, hogyegymást sem értették, miért is egymással összeveszvén,
szerte széledtek.
Azon tornyot, melyet épiteni akartak, Bábel tornyának neveztek, mely szó annyit tesz, hogy »zaoarodásc,
2. József története. 1. Móz. 37., 40., 41., 45.

Ábrahám

unokájának

Jákobnak

12 fia volt, ezek

közül legkedvesebb volt József, az atyja jobban szere:te
mint a többi gyermekeit, mivel szófogadó, engedelmes
fiu volt. A többi testvérek pedig haragudtak .Józsefre.
Egyszer midőn József ételt vitt testvéreinek a mezőre,
megfogták és meg akarták ölni, de a legöregebb testvér
(Ruben) nem engedte hogy megöljék, hanem az ő javas-
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latára bevetették egy ó kutba, melyben semmi viz
sem volt. Arra ment egy sereg kalmár s a testvérek
kihuzták Józsefet a kutból, s mint rabszolgát eladták,
s igy elvitték Józsefet Egyptomba s ott eladták egy
Potifár nevü uri embernek. Ruháját pedig összeszaggatták és vérrel bekenték s ugy küldték haza Jákobhoz.
Midőn Jákob meglátta a József véres ruháját, mindjárt
megismerte s igy szólott: »Ez az én szerelmes fiam
ruhája, a gonosz vadállatok tépték őt szét, sirva megyek
az én fiam útán a koporsoba. «
Minthogy József Potifárnál is jól viselte magát,
megszerette őt Potifár és főméltóságra emeltetett, de
később megharagudván reá, tömlöczbe vettette, de a
tömlöczben is jól viselte ő magát, miért is tömlöcztartó
a többi rabok közt felvigyáz óvá tette őt, két esztendő
mulva kiszabadult a tömlöczből és Faraó az. egyiptomi
király országa igazgatójává tette, s midőn nagy éhség
volt a Kanaán földén, József bátyjai is elmentek Egyptomba buzát venni. Egyiptomba pedig József volt megbizva a gabonakiosztással, megismerte József a maga
bátyait és édes atyját is magához vitette, ki 70-edmagával oda költözvén, a Gózsen földét adta neki lakhelyül, mely legkövérebb föld volt Egyiptomban.

a

16. Mózes születése'és

neveltetése. II. Móz. ~. rész.

Egyiptomban eleintén igen jó állapotjok volt a zsidóknak, de Jákob és József halála után az egyiptombeliek különféleképen sanyargatták, sőt Faraó, hogy
nagyon el ne szaporodjanak, azon embertelen parancsolatot adta ki a bábáknak, hogy mihelyt zsidó fiu születik, azt vagy megöljék, vagy a vizbe vessék.
Egy Jakobéta nevü nő szült egy fiat, s hogy gyermekét meg ne öljék, egy kis gyékény ládát készittetett,
abba bele tette ártatlan gyermekét és a Nilus vizébe a
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sás közé letette. Történetesen arra ment a király leánya, ~
megtalálta a sir6 kis gyermeket, megszánta j6 szive,
haza vitte és a királyi udvarban ugy nevelte, mintha
saját fia lett volna s M6zesnek elnevezte. Ez a M6zes
volt a zsidóknak hatalmas vezérök, törvényadój ok és
vallásalapit6j ok.
7. Izrael népe kiszabadul Egyiptomból. II. Móz, 19. rész.

Az egyiptomi királyok felette sanyargatták a zsidó
népet, Isten M6zes által tudtára adta Faraónak, hogy
bocsássa el a népet, de Faraó nem bocsátotta el, végre
Isten 10 rendkivüli nagy csapást bocsátott reájok, s
ekkor előhivatta Mózest s megmondá neki, hogy már
elbocsátja a népet. Elindultak a zsid6k s átmentek a
Vöröstengeren, melynek habjai félre állottak előlök, de
Fara6 megbánta hogy őket elbocsátotta, utánok ment
egész seregével, de a Vöröstenger visszament helyére
és Fara6t egész népével együtt elboritotta.

-1

8. Dávid és Góliát. I. Sámuel 17. rész.

A zsid6knak nagy ellenségei voltak a filiszteusok,
sokszor háborgatták egymást, de egyik sem tudta a
másikat tökéletesen megsemmisiteni.
Saul volt a zsid6knak királya, ennek idejében
nagy sereggel törtek be a filiszteusok, Saul király is öszszeszedte minden népét s ugy ment ellenök. Midőn a
két tábor egymással szemközt állott, a filiszteusok közül
kiállott a két ellenség közé egy nagy óriás filiszteus,
kit G6liátnak hivtak, s ott csufolta mintegy 40 napig a
zsid6kat s mondta: »Válaszszatok egyet közületek, ki velem
rnegb,t'rkóznék,8 ha engem meggyőz, mi leszünk a ti foglyaitok, ha pedig én leszek a győztes, akkor ti lesztek a mi szol- ~
gáink.« Saul király nagy gazdagságot és saját leányát
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is annak igérte, ki meggyőzi az óriás G61iátot, de még
sem találkozott senki; ki erre vállalkozott volna.
Volt a zsidók közt egy kis termetü pásztor fiu,
kinek neve Dávid volt. Végtére ez elhatározta, hogy
megbirk6zik Góliáttal, követ tett parittyájába s ugy
vágta homlokon G61iátot, hogy az azonnal földre rogy ott
s ekkor oda ment sietve és levágta a G61iát fejét. A mint
ezt látták a filiszteusok, azonnal haza futottak.
9. Jézus születése. Lukács 2. rész.

Jézus, az Isten fia azon időben született, .midőn
Augustus római császár azon parancsolatot adta ki, hogy
az ő birodalmában mindenki összeirassék, hogya birodalmában lak6k számát megtudhassa. E miatt mindenkinek saját nemzetsége városába, hol született, kellett
elmennie, hogy magát beirassa. J 6zsef és Mária is elindultak Nazarétből seljutottak szülőhelyökre Betlehembe,
hol már szállást sehol nem kaphattak, mert a vidékről
jövők mind elfoglalták. Mint szegény sorsuak, egy istállóba huzták meg magokat. Itt érte el Mátiát a szülés
ideje, és itt született a Jézus, a világ megvált6ja, s böléSŐ helyett jászolba fekte~tetett.
10. Napkeleti bölcsek. Máté II. rész. '

Midőn Jézus Zsidóország Betlehem városában született, akkor éjjel csillag jelent meg az égen, s a napkeleti bölcsek elindultak, hogy felkeressék a Jézust s neki
tisztességet tegyenek. A csillag mindenütt előttük ment, .
s végre megállott az egy betlehemi istáll6 felett, hol a
Jézus feküdt a jászolban és bementek a bölcsek s leborultak a kisded Jézus előtt és ajándékot adtak neki.
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ll. A tizenkét éves Jézus története. Lukács 2. rész.

Jézust az ő anyja Mária és· nevelő atyja József
felvitték 12 éves korába Jeruzsálembe, a husvét vagy
Páscha ünnepére, hova zsidó szokás szerint minden
évben felszoktak menni a templomba, hogy ott imádkozzanak. Mikor az ünnep elmult, a szülék hazafelé
indultak s a sokaság közt nem vették észre, hogy gyermekök elmaradt. Visszamentek tehát keresni a gyermeket, de sokáig nem találták, végre bementek a templomba s nagy csudálkozás közt látják, hogy a zsidó
tudósok közt ül, s azoknak oly bölcs kérdéseket tett,
melyeken mindnyájan elálmélkodtak. Ezután szüleivel
, elindult s elmentek lakhelyökre Názáretbe.
12. Jézus megkereszteltetése. Lukács 3. rész.

Jézus midőn 30 esztendős volt, akkor keresztelte
meg őt Keresztelő János. Azon időben a keresztelés ugy
ment végbe, hogy a keresztelendő személyt egészen belemártották a vizbe. Keresztelő János is bevitte a Jézust
a Jordán vizébe, s kezét fejére tevén a vizbe, egészen
belemártotta. ekkor az égből ilyen sző hallatszott: »Ez
az én szerelmes fiam«. A jó Isten mondta eszavakat.
13. Jézus csodatételei.
a) A kánai menyegző. János 2. rész..

~gyszer lakodalom volt Kána városában, hova
Jézus is hivatalos volt, elment tehát Jézus az ő tanitványaival. Ott volt e menyegzőben a Jézus anyja is Mária.
Midőn már a vendégek összegyülekeztek, egyszer
csak elfogyott a bor, s nem volt mit inniok, Jézusnak
anyja: ezt észre vevén, monda Jézusnak: »Mit igyunk f«
Midőn már a bor elfogyott, parancsolta Jézus, hogy az;
ott levő kővedreket töltenék meg vizzel, s midőn meri-
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tettek belőle, csodálkozással vették észre, hogy nem vizet
hanem bort isznak, a násznagyhoz is vittek belőle és ez
jobbnak találta, mint volt amaz, melyet előbb ittak.
Jézus ekkor csudát tett, mert a vizet borrá változtatta.
b) Egy főember fiának meggyógyitása. János 4. rész.

Volt Kapernaum városában egy király ud varáb6l
való fő ember, kinek:fia beteg volt, midőn ez meghallotta, hogy Jézus Galileába ment, elmene hozzá és kérte
Jézust, hogy menjen őhozzá és gy6gyitsa meg az ő
fiát, a ki halálos beteg.
Jézus azt mondta neki: »Eredjhaza,hiszatefiadél«.
A fő ember hitt a Jézus szavának és elment; s midőn
, haza ért, halálos betegségben levő :fiát meggy6gyulva
találta, tudakozta az 6rát, melyben jobban lett s meggyőződött, hogy akkor lett jobban,midőn
a Jézus ezt
mondta »eredj haza, hisz a te fiad él«. E percztől fogva
mind a fő ember, mind pedig egész családja Jézus követője lett.
c) Jairus leánya. Lukács 8. rész.

Jézus sok csudákat tett, betegeket gy6gyitott,
holtakat támasztott. Egyszer egy Jairus nevü előkelő
ember jött Jézushoz, kérvén őt, hogy menne el s az ő
halálos beteg leányát gy6gyitaná meg.
Jézus elment a Jairus házához, s midőn közel voltak,jöttek már némelyek és mondák Jairusnak : »Uram.
a te leányod meqholt«.
Midőn Jézus bement a házba, nagy siránkozás
volt ott és a leány már ki is volt teritve, s Jézus mondá:
»Miért sirtok és jajgattok? e leányz6 nem halt meg) hanem
aluszik!« a jelenlevők mondák: miért mondja, hogy
aluszik, midőn már megholt. Jézus ekkor megfogva a
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halott kezét, igy szólott : » Leányz6, kelj [el«,
felkelt és járt csak ugy mint az egészséges.

és azonnal

d) Nainbeli ifju. Lukács 7. rész.

Midőn egyszer Jézus Nain városon ment keresztül,
s midőn a város kapujához közeledett, a város szélén
egy halottat vittek, ki anyjának egyetlen fia volt, az
asszony özvegy volt, s nagyon sajnálta kedves fiának halálát, sőt a jelenlevők is sajnálkoztak .a szegény özvegy asszonyon, hogy már egyedül maradt. Jézus meglátta a szegény asszonyt, hogy oly keservesen sirt, s megszánta őt, közel ment és vigasztalta a
megkeseredett szivű anyát, ezzel a koporsóhoz ment s
megállottak vele azok, akik vitték, s Jézus igy szőlott
»ifju, mondom neked, hogy lcelj fel« és az azonnal felült, és
elkezdett beszélni.
14.-Jézus a kis gyermekek barátja. Máté 10. rész.

Vittek egykor Jézushoz kis gyermekeket az ő
anyjaik, hogy azokat áldaná meg, a tanitványok pedig
nem akarták azokat Jézushoz bocsátani. Midőn Jézus
ezt meghallotta, megharagudott· tanitványaira s őket
megdorgálván, igy szólott : » Ne tiltsátok el a kie ggermekelcei, hogy hozzám jőjjenek, mert ilyenelcé a mennyek orszdqac.
Azután ölébe vette a kis gyermekeket, kezét fejökre
tevén, megáldotta őket.
II. osztály szá:mára.

A népiskolai tantervben a következők vannak megállapitva.
EIsö félév:

1. Világ teremtés.
2. Izsák és Elizier.
3. Ezsau és Jákob.
4. Mózes futása és elhivatása.

l\lásodik félév:

13.
14.
15.
16.

Jézus megkereszteltetése.
Tanitványok választása.
Péter halászata.
Jeruzsálembe vonulás.
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5. Egyiptomból
kimenekülés,
törvényadás, tizparancsolat.
6. Sámuel.
7. Ruth.
8. Saul.
9. Dávid és Jónathén.
10. Dávid mint király.
11. Absolon és Salamon.
12. Templomépités.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Utolsó vacsora.
Getsemáné.
Keresztre. feszités.
Eltemetés.
Feltámadás.
Menybemenetel.
Szentlélek kitöltése.

II. osztályelső félév.

1. Világ teremtése. I. Móz. 1. rész.

Mindazokat a valóságokat, melyek felettünk, alattunk s körülöttünk vannak, összes~ggel világnak nevezzük. Ez a világ nem állhatott elő magától, hanem ezt.
kellett valakinek teremteni. - Azt a bölcs és hatalmas
valóságot, ki ezt a világot alkotta s benne ily szép rendet szabott, Istennek nevezzük.
Az egész világot isten a semmiből, egy légyen szavára teremtette, akarta tudniillik hogy legyen, s azonnal lett. A szent irás szavai szerint 6 napot forditott
isten e világ teremtésére, 'a 7·ik napon megszünt a
teremtéstől, ebből méltán lehet következtetnünk, hogy
az emberek is 6 napon dolgozzanak, a 7-ik napon pedig
pihenjenek meg, vagyis imádkozzanak.
2. Izsák és Elizier. I. Mózes 27. rész.

A kegyes Ábrahámnak megigérte Isten, hogy őt
egy nagy nemzet ősatyjává teszi, s hogy őt elválaszsza a
gonosz emberekről, megmondotta neki, hogy költözzék
el hazájából a Kanaari földére. Ábrahámnak felesége
volt Sára. Midőn Abrahám 100, Sára pedig 90 esztendős volt, született egy, Izsák nevü fiok, s midőn Sára
meghalt, elhatározta Ábrahám, hogy Izsáknak feleséget
4*
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. szerez, de ő azon atyafiak

közül valót szeretett volna,
kiket Kaldeában oda hagyott.
Volt neki egy hűséges szolgája, kit Eliezernek hivtak, ezt küldötte el Mezsopotániába, hogy az ő atyafiai
közül hozzon feleséget fiának - Izsáknak.
E végett megterhelte tevéit a menyasszonynak
adandó gazdag ajándékkal, s utnak iriditotta. - Midőn
elérkezett azon városba, hol Ábrahám testvére Náchor
lakott, megpihent a város szélén levő kutnál.
Ime jött oda egy leány, ki szeliden s illedelmesen
beszélt ajövevénynyel, s vizet adott az ő vedréből, s megitatta az Eliezer tevéit is. A jövevény beszédbe elegyedett a jó szivü leánynyal s megajándékozta arany gyürüvel és karpereczczel. Haza érkezvén a leány, elbeszélte ő
és a jövevény közt történt beszélgetést, és megmutatta
a gazdag ajándékot. Ekkor kiment a kuthoz a leány
testvére Lábán, s behivta Eliezert a házhoz és ott
eljegyzette Rebekát Izsáknak feleségül, s örömmel vitte
hazafelé Izsáknak menyaszonyát,
3. Ezsau és Jákob. I. Móz. 24. rész.
Rebekának Izsák feleségének kettős fia született
ugymintEzsau és Jakob, ezek bár testvérek voltak, még
is egymástól nagyban különböztek, Ezsau egész teste
szőrös volt se mellett durva és vad természetű, Jákob
pedig sima bőrü és szelid volt. ..
Ezsau felnevekedvén, a vadászatot kedvelte, Jákob
pedig inkább a pásztori életet, Ezsau kedvesebb volt
Izsák előtt, Jákobot pedig anyja Rebeka szerette jobban.
Ezsau volt az öregebb és igy az akkori szokás szerint őtet illette az apai örökség, de egyszer Ezsau a
vadászatból nagyon elfáradtan és éhesen jött haza,
eladta első szülöttségi jogát Jákobnak egy tál lencséért.
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4. Mózes futása és elhivatása. II. Móz. 2., 3. rész.

Mózest Faraótól (igy hivták az egyiptomi királyokat) féltében édes anyja egy gyékeny ládácskába
rejtve
a Nilus vizébe a sás közé letette, s midőn a király
leánya arra ment, megtalálta, megszánta és haza vitte s
ugy nevelte, mintha a maga fia lett volna.
Midőn Mózes felnevekedett s látta azt, hogy az
egyiptombeliek mennyire üldözik a zsidókat, nagyon
sajnálta őket, mert látta, hogy roszul folynak dolgaik.
Egyszer szemtanuja volt, hogy egy egyiptomi veszekedett egy zsidóval, megharagudott Mózes az egyiptomi
emberre és agyonütötte, holt testét pedig, hogy meg
ne találják, elásta ~ homokba. - Másnap két zsidó férfi
veszekedett, s Mózes megszólitotta őket s bűnösebbnek ezt mondotta: Miért bántod a te atyádfiát? az pedig
monda neki: tán meg akarsz engem is ölni, mint az egyiptomit? Mózes megijedt, mert igy gondolkozott, ha már
ez tudja, meg fogja, tudni Faraó is, shalálra
fogja
üldözni miatta. Mózes elhagyva a királyi udvart, elfutott Jetróhoz a midianiták papjához.
Mózes Jetrónál szolgált mint pásztor ember, s
elvette annak a leányát. Itt az Isten megjelent Mózesnek egy csipkebokorban s igy szólott Mózeshez: Látom
az én népem nyomoruságát Egyiptomban, kelj fel és menj el
Faraohoz, és hozd lci az én népemet a nyomoruságb6l. Mózes
mentegeté magát, mondván, hogy ő nehéz beszédű s
nem is fognak majd neki-hinni, de Isten csudatevő erővel felruházta s megigérte, hogy beszédében meg fogja
öt segiteni s az egyiptomi határnál fog találkozni Aronnal, az ő testvérével, ki ékes beszédű. Mózes engedelmeskedett és elindult Egyiptomba.

a
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5. Egyiptomból kimenekUlés, törvényadás, tiz parancsolat.
II. Móz. 14. és ~O. rész.
Mőzes megjelent Faraó előtt s tudtul adta, hogy ő
Istentől küldetett, hogy Izrael népét kivezesse a nyomoruság alul, de Faraó nem bocsátotta el Izrael népét
mindaddig, mig 10 csapással meg nem ostorozta Isten
az egyiptombelieket, a 10 csapás következők voltak:
Elsőben a vizek vérré változ ának ,
Undok békák után tetvek származának;
Azután ártalmas férgek támadának,
.
Dög miatt a barmok rakásra hullának.
Majd hólya.gos fekélyt kóesó követett,
Sáskák sokságával fű s fa emésztetett,
Sűrii setétséggel a föld befec1etett,
Végre mind meghala, ki első született.

Különösen . a 10-ik csapás annyira; meghatotta
Faraót, hogy magához hivatta Mózest és Áront, s megmondta, hogy induljanak, mert most már elbocsátja
őket. A zsidók készen levén az indulásra, Mózes vezérlete alatt a vöröstenger felé mentek, melynek habjai félre
állottak utjokból, Faraó pedig hamar megbánta, hogy
eleresztette a zsidókat, utánok ment egész seregével s a
vöröstenger habj ai visszatértek helyökre és Faraót
egész népestől együtt elborították. .
Igy szabadultak ki a zsidók Egyiptomból.
A vöröstengeren átmenvén a zsidók, Arábia pusztáin folytarták utazásaik at, minthogy zugolódtak a zsidók mind lsten, mind Mózes ellen, - Isten kijelenté
Mózesnek, hogy törvényt fog adni, mely törvényben
meg lesz irva, mit szabad és mit nem szabad tenniök.
Midőn a Sinai hegyhez elértek, Mózes felment a hegyre,
s ott Isten megmondta neki, hogy mondja meg a népnek, hogy készen legyenek, s vezesse őket a hegy alá
s határt .huszon a hegy tövében, s azon keresztül ne

55

o

jőjjenek. Mózes felment a hegyre és az Isten mennydörgés és villámás közt kiadta 92kőtáblára irva a 10 parau- csolatot, mely igy hangzik:
En vagyok a te urad Istened, .ki tégedet kihoztalak Egyiptomnak földéből a szolgálatnak házából.
I-SŐ parancsolat.
Ne legyenek tenéked idegen Isteneid én előttem.
II-dik parancsolat. Ne csinálj temagadnak faragott
képet és semmi hasonlatosságot azoknak formájukra,
melyek fenn az égben vagy alant a földön, vagy a
vizekben vannak. - Meg ne hajtsad te magadat azok
előtt, se tiszteljed, se imádjad azokat, mert én 'vagyok
a te Istened. erős boszu álló Isten, ki meglátogatom az
atyáknak álnokságokat a fiakban, harmad és negyed
iziglen azokban, akik engemet gyülölnek, és irgalmasságot cselekszem ezer iziglen azokkal, akik engemet
szerétnek és az én parancsolataimat megtartják.
rn-ik parancsolat. A te uradnak Istenednek nevét
hiába fel ne vegyed, mert nem hagyja az ur büntetés
nélkül, valaki az Ő nevét hiába felveendi.
rv-ik parancsolat. Megemlékezzél, hogya szombatnapot megszenteljed, hat napokon munkálkodjál, és
tégyed minden dolgaid a t, a hetedik napon pedig a te
uradnak Istenednek szombatja vagyon; ne tégy akkor
semmi dolgot se te magad, se te fiad, se leányod, se
szolgád, se a te jövevényed, mely a te kapuidon belől
vagyon, mert hat napokon teremté az ur a mennyet, a
földet, a tengert, mindazokat, melyek azokban vannak;
és megnyugovék az Ul' a hetedik napon. Annak utána
megáldá az ur a szombatot és megszentelé azt.
v-ik parancsolat. Tiszteljed atyádat és anyádat,
hogy hosszu idejü légy e földön, melyet a te urad Istened ád te neked.
vr-ik parancsolat. Ne ölj.
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vn-ik parancsolat. Ne paráználkodjál.
vnr-ik parancsolat. Ne lopj.
rx-ik parancsolat. Ne mondj a te felebarátod ellen
hamis tanubizonyságot.
x-ik parancsolat. Ne kivánj ad a te felebarátodnak
házát, ne kivánjad az ő házastársát,
se szolgáját, se
szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát; se semmiféle
marháját valami a te felebarátodé.
6. Sámuel. 1. Sámuel, 10. rész.

Az Izrael népét a Mózes és Józsué halálok után
kik vezérei voltak a népnek, az ugynevezett birák igazgatták, ezek a birák kegyes és istenfélő emberek vQItak, intették, feddették s tanitották a népet, ilyen birájok volt az Izrael népének Sámuel is, ki 20 esztendeig
volt papja és egy személyben birája Izrael népének. De a nép megunta az ilyféle igasgatást, kérték Sámuelt,
hogy tegyen nekik királyt. Sámuel előbb ellenkezett,
de később Sault adta nekik királylyá, s igy Sámue]
utolsó volt a birák közt, Saul pedig első a királyok közt.
7. Ruth. Ruth könyve 1. rész.

Egy időben rendkivüli nagy szükség és drágaság
volt Zsidó-országban. Egy betlehemi ember, kit Eliméleknek hivtak, Noámival az ő feleségével és két fiával
a szükségtől kényszeritve elköltözött a Moáb földére.
Ott mind két fia megházasodott, feleségül vették Orpa
és Ruth nevü moábita leányokat. Azonban Elimélek és
mind a két fia meghalt, s igya három nő özvegyen
maradt. Noámi e1határozta, hogy ő visszamegy szülőföldére. El is indult, mindkét menye kikisérte egész a
határig, ott Orpa bucsut vett napától, és visszatért. Ruth pedig igy szólott, lJ a hova te mégy én is veled megyek(
s igy ketten elmentek Betlehembe.
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Volt ott egy Boáz nevu Igen gazdag ember, ki
Eliméleknek rokona volt. Egyszer Ruth mint igen szegény özvegyasszony
kiment a' Boáz földére kalászt
szedegetni.
Boáznak igen megtetszett a szegény nő szépsége,
jámborsága és szorgalma, azonnal feleségül vette Ruthot.
Ennek a maradékából született később a megváltó Jézus
Krisztus.
8. Saul. 1. Sámuel 13-15.

rész.

Saul volt az első királya Izrael népének. kit Sámuel
az izraelitáknak utolsó birája felkent olajjal és királylyá
tett, ez eleinte igen jól viselte magát, a népnek szeretetét, s bécsülését
nagyba birta, Egyszerre három sereg
filiszteus rohant az országra, kiket Saul vitézül kikergetett az országból.
Később Saul elfelejtkezett az Istenről, s visszaélt
királyi hatalmával, minek az lett következménye, hogy
a nép is megvonta tőle szeretetét, sőt az öreg Sámuel is
megvetette őt, s midőn már Saul nagyon elfeledkezett
királyi hivatásáról, Isten Sámuel által megintette, s
tudtára adta, hogy választott az ur helyette más királyt,
ki a J ehovát hivén tiszteli és a népet hűségesen kormányozza.
9. Dávid és Jönathán. 1. Sámuel 19. rész.

Saul király a maga leányát 'Mikiált adta feleségül
Dávidnak ki a filiszteus Goliátot legyőzte, midőn látta
Saul, hogy a nép Dávidot igen kedveli, megharagudott
Dávidra s elhatározta, hogy őt meg fogja ölni.
Saul királynak volt egy Jonathán nevü fia, ki
Dávidnak őszinte barátja volt s felette nagyon szerette,
ez titkon megmondta Dávidnak, hogy rejtsd el magad
valamely titkos helyen, meri atyánt halálra keres tégedet,
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ekkor Dávid elbujdosott, Jonathán pedig visszament
atyjához.
Jonathán Dávidnak igen jó barátja volt. Sokszor
megbecsülhetetlen kincs a j6 barát, ha az nem tettetett
szivü.
10. Dávid mint király. II. Sámuel 1-2.

rész.

Saul után Dávid lett az Izrael népének királya, kit
a nép igen szeretett, ő visszavette az ellenség kezére
került Jerusálemet, épittetett ott magának pompás palotát, s Jerusálemet tette országa fővárosává.
Dávid igen j6 király volt, miért is a nép őt igen
szerette, de minthogy ő is csak ember volt, tehát ő sem
volt hiba nélkül. Nevezetesen egy Uriás nevü vezérének feleségét Betsabét elszerette, miért is ugy intézkedett, hogy egy csatában Uriás oly helyre állittatott, hol
az ellenség legerősebb, s hol Uriás a csatában elesett, s
igy Betsabét megnyerte feleségül.
Később megbánta Dávid e cselekedetét, s igy szólott »oéilceztem az UJ' ellen« és imádkozott, hogy Isten e
nagy bűnét bocsássa meg őneki.
11. Absolon és Salamon.

Dávid királynak volt két fia; ugymint Absolon és
Salamon, Absolon háládatlan és elbizakodott rosz fiu
volt, apját a királyságtÓl meg akarta fosztani se miatt pártot ütött apja ellen, azonban terve nem sikerűlt, mert serege szétveretvén, ő maga is futásban talált menedéket, s
midőn egy erdőben lovon szaladt, hosszu hajánál fogva
egy faágra felakadt, s ott Dávid egy vezére által agyon
öletett. Igy bünteti Isten a háládatlan s rosz erkölcsü
gyermeket, ellenben Salamon hálás szivü j6 fiu volt, s
Dávid után Salamon lett a zsidóknak
királya, kinek
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bölcs országlása boldogságot s jólétet árasztott a zsidó
népre.
Absolon és Salamon hathatós intő példa arra,
hogy a háládatos vagy háládatlan gyermekek mikép
jutalmaztatnak avagy büntettetnek meg.
Méltó, hogya
háládatlan gyermekek okuljanak
Absolon példájuból.
12. Templomépités.

Királyok könyve 6. rész.

Dávid után ennek fia Salamon lett a zsidók királya,
a ki bölcs, istenfélő és igazságos király volt. Dávid a
harczczal el levén foglalva, nem épithetett templomot, s
ennek épitését fiára Salamonra bizta, mely templomon
200,000 ember dolgozott 7 egész esztendeig, arany
czifrázatokkal, faragott kövekkel s czédrusfákkal gazdagon felékesittette, s midőn készen volt, beszéddel és
imádsággal az Istennek felszentelte; ennek a templomnak is három része volt, mint a szent sátornak 'u, m. a
tornácz, a szent hely, és a szentek szente.
'
Mikor a templom készen volt, a frigyládát a szentek szeritébe behélveztette.
"

II. osztály

1I1ásodik félév.

13. Jézus megkereszteltetése. Máté 3. rész.

Midőn Jézus 30 esztendős volt, akkor kéresztelte
őt meg Keresztelő János, előbb nem akarta megkeresztelni, s igy szólott: »Nekem kell tőled meqkereseielietnem«,
mire Jézus igy válaszolt: )~hagyj békét nekem, meri igy
illik nekünk a mi tisztünknek minden igazságát betöltenünk.«
Ekkor Keresztelő János bevitte Jézust a Jordán vizébe,
kezét fejére tevén, a vizbe belemártotta, s ekkor az égből
e szó hallatszott: ez az én szerelmes fiam, kiben nékem ked- '
vem telt.
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14. Tanitványok választása.

Midőn Jézus elkezdte a népet tanitani, sa· bűn
utjára tévedt emberiséget az idvesség utjára vezérelni,
szerzett maga mellé segitőtársakat, kik őneki segitségére szolgáljanak. Nem hivott ő maga mellé gazdagokat,
tudós férfiakat, hanem szegénysorsu, s leginkább halászokat, vámszedőket, ezeket tanitotta ő, ezek neveztettek Jézus tanitványainak vagy apostoloknak, kik leginkább mindenkor vele jártak, s hirdették azt, mit tőle
tanultak.
Neveik e következendők:
Péter valt az első, kit követett András,
Jakab, János, Fülöp, Bertalan és Tamás,
Máté, Jakab, Simon, Taddeus és Judás,
Igy nevezni őket rendel a szentirás.

15. Péter halászata. Lukács 5. rész.

Történt egyszer, hogy Jézus Genezáret tavához
ment és követte őt nagy sokaság, kik beszé deit örömest
hallgatták, látott Jézus ott kikötve a parthoz két hajót,
s belement Jézus a hajóba s ott tanitá az odagyült sokaságot, s végre igy szélott Simon Péternek a haj6 gazdájának : vessétek bele a hálót halfogásra; Simon Péter
pedig monda: »Uram, az egész éjjel halásztunk, még se fogtunk csak egy halat sem, mjndazáltal parancsolatodra még
egyszer beleveijük a hálót.« Es midőn belevetették, a háló
nagy hirtelenséggel ugy megtelt hallal, hogy a háló is
szakadozni kezdett és csaknem mind a két hajó megtelt hallal.
Péter látván e csudálatos halfogást, megfélemlett
J ézustól s lábaihoz borult. Jézus pedig monda : Ne félj!.
ezentul embereket fogsz halászni, embereket fogsz tanitani az Isten országának.
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16. Jeruzsálembe való bemenetel. Lukács 19. rész.

Közeledett a husvét vagy páscha innepe, melyen
a zsidók fel szoktak menni a jeruzsálemi templomba.
Jézus is elindult tanitványaival együtt, hogy Jeruzsálemben megegye a páscha bárányt;
két tanitványt
elküldött előre a közellevő faluba, hogy hozzanak onnan
egy szamarat, melyen ő bemenjen a városba. Elmentek
azért a tanitványok és ugy. cselékedtek, amint nekik
a Jézus megparancsolta, előhozván a szamarat, ruháikat
ráteritvén, felült reá Jézus.
Midőn hirét hallotta a nép Jézus jövetelének, törne- .
gestől elébe mentek, zöld ágakat és virágokat hintettek
utjára S' igy kiáltottak: Hozsánna, hozsánna! áldott
a király, a ki jött az urnak nevében, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban.
E nap emlékezetére szenteli a kereszténység a virágvasárnapját, mely mindenkor husvét előtt vasárnapra
szokott esni.
Midőn távolról meglátta hazája fővárosát, sirni
kezdett az Istenember , siratta tudniillik .Ieruzsálem
romlottságát.
Bemenvén Jeruzsálembe, elment a templomba, és
az árulókat, pénzváltókat korbácscsal kergette ki onnan ..
17. utolsó vacsora. Lukács 22. rész.

Elközelgetett a husvét' vagy páscha ünnepe, melyen
a páscha-bárányt megenni együtt volt Jézus az ő tanitványaival s midőn mindnyájan letelepedtek, igy szólott
Jézus: Nagy kivánsággal ohajtottam a hu?véti bárányt megenni veletek, minelc előtte én szenvednék. Es minekutána a
kenyeret vette volna, hálákat adván megszegé és
mondá: ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedJétekaz én emlékezetemre. Hasonlóképen vevé a po-
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hárt és minekutána vacsorált volna, ezt mondván: "E
pohár amaz uj testamentom, igyatok ebből mindnyájan,
ezt cselekedjétek valahányszor issszátok az én emlékezetemre, mert valahányszor
eenditek a kenyeret
és
iandjátok e poharat, az Urnak halálát hirdessétek, miglen eljövend.
18. Getsemáné. Máté ~6. rész.

Csütörtökön
estve vacsora után kiment Jézus
tanitványaival
az olajfák hegyére a Getsemáné kertbe,
s ott igy szólott: Üljetelcle, de addig el ne aludjatok, mig
én imádkozom. Félre ment Jézus s keservesen fájt az ő
lelke, mert tudta, hogy kinos szenvedés fog ő reá várakozni, s mondá: Mindenfelül szomoru az én lelkem mind
halálig, igy imádkozott:
Atyám, ha lehetséges muijék el
tölem e keserű pohár) mindazáltal ne ugy legyen mint én akarum, hanem amint te. Akkor visszament tanitványaihoz,
de azokat már alva találta, monda nekik Jézus: hát
nem.vigyázhattatok-e
én velem egy óráig? ismét félrement
imádkozni, s a tanitványok ismét elaludtak, végre felköltvén őket, mondá: "Keljetek fel, ime elközelget
aki engem elárul";
midőn ezeket mondaná,
ime,
jött az áruló Judás katonák kiséretében, Jézust megfogták és elvitték a papok gyülekezetébe.
19. Keresztre feszités. Lukács ~3. rész.

Midőn Jézust a getsemáné kertből a papok gyülekezetébe vitték, ott kimondották felette a halálos itéletet.
Miután Pontius Pilátushoz elkisérték, s feszitsd
meget kiáltottak reá, kikisérték őt a Golgota hegyére s
hogyannál jobban kinozzák, magával vitették a terhes
keresztfát, s midőn Jézus a keresztfa terhe alatt csaknem földre rogy ott, találkoztak útközben egy czirénebeli
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Simonnal, ki épen a mezőről jött haza, s azt kényszeriték, hogy vinné a Jézus keresztfáját.
Midőn kiértek a helyre, kezeinél és lábainál fogva.
felfeszitették a keresztfára, véle együtt két gonosztevőt
is feszitettek fel, egyiket jobb, a másikat bal keze fel{h;
a balkéz felőli szidalmazta Jézust, mondván: ha Isten
fia vagy, szabaditsd meg magadat, s minket is. A jobb
keze felől való pedig megdorgálta a balkéz felől valót,
sJ ézus ennek igy szólott: ma velem leszel aparadicsomban:
Akik keresztfája mellett voltak, csufolták őt, mondván:
ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Jézus pedig a keresztfa kinos fájdalmai közt igy imádkozott: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekesznek.
20. Eltemettetés. Máté 27., Lukács 23. rész.

Midőn Jézus a keresztfán kiadá lelkét, elhomályosodott a nap és setétség kezdett lenni az egész országban.
A templom kárpitja is kettéhasadott, a kősziklák megrepedeztek, s a föld megrendült; látván ezt a Jézus
keresztfája mellett álló százados, igy szólott: »Bizonyez
ember jgaz vala.«
Elt ekkor Jeruzsálemben egy Arimathiai József
gazdag ember, ki tanácsbeli volt s egyszersmind a Jézusnak igaz s jó barátja. Ez elment este felé Pontius
Pilátushoz, hogy engedné meg, hogy Jézus testét levegye
a keresztfáról s eltemethesse a maga sirboltjába; Pilátus
ezt megengedte. József tehát levette Jézus testét, betakarta tiszta gyolcsba s ugy temette el. A papok pedig
lepecsételték a követ, mely a sir szájára tétetett és őröket
állittattak oda, nehogy valaki éjszakának idején elvigye s
azt mondja, hogy feltámadt a Jézus.
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21. Feltámadás. Máté 25. rész.

Vasárnap korán reggel Mária és Magdolna elindultak, hogy megnézzék Jézus sírját, Utközben nagy
földindulás támadt, az ·Urnak angyala leszállott a
mennyből és a koporsó ajtajáról levette a követ, az
őrök -pedig ennek látásától megijedve, elfutottak.
Midőn Mária és Magdolna odaértek a sirhoz, látták,
hogy a kő el van mozditva helyéről li a koporsót üresen
találták s láttak ott egy fehér ruhába öltözött angyalt
ülni, kitől igen megijedtek; az angyal pedig mondá:
»Mit keresitek a holtak közt az élőt)nincs itt) hanem feltámadott. Mondjátok meg a tanitványainak, hogy ő előttetek megyen Galileába s ott megtaláljátok őtet.« Azok
pedig elmenvén, hírül vitték a tanitványoknak,
hogy
Jézus dicsőségesen feltámadott a halálból.
22. Mennybemenetel. Máté 28. rész.

Jézus, midőn feltámadt a halálból, még azután 40
napig volt e földön, megmutatta magát másoknak is,
de különösen tanítványainak,
kiket még ezentul is
oktatott. 40-ik nap, mely csütörtök nap volt, egybegyüjtötte tanitványait az olajfák hegyén, megáldotta
őket, megigérte, hogy el fogja hozzájok küldeni a szent
lelket, mely őket bátoritja s mindenre megtanitja, s
egyszer szemök láttára elkezdett felemelkedni az ég
felé, mig végre egy felhő elfedte őtet tanitványai szemeik elől.
Az álmélkodó tanitványok sokáig ott állottak még,
s csakhamar megjelent nekik két angyal s mondá:
Galileai férfiak! mit álltok) nézvén a mennybe? a Jézus) ki
oda fölvitetteték) szintugy jő el) amint őt felmenni láttátok.
Jézus mennybemenetele emlékére ünnepeljük az áldozó
csütörtököt.
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Viszamentek a tanitványok J eruzsalembe, s remény
és félelem közt várták, hogy mikor telj esiti be azon
igéretét, hogy el fogja ő reájok küldeni a szent lelket.
23. A szentlélek kitöltése.

Jézus mennybemenetele után az árván maradt tanitványok nem tudták mitevők legyenek, a menybemeneteltől 10 napot számitva, együtt voltak az apostolok
egyházban, hogy imádkozzanak. Egyszer nagy zendülés esett égből, mintha szél zudult volna meg és kettős
tüzes nyelvforma lángok látszottak mindenik apostol
feje felett. Megteltek ekkor szent lélekkel, és kezdének
szólani eddig általok nem tanult nyelveken, s a szentlélek munkássága által neki bátorodván, rettenthetlen
bátorsággal hirdették a keresztre feszitett, de halálából
feltámadt Jézusnak tudományát. Ekkor Péter apostol
elkezdett a sokaságnak prédikálni, s oly hatalmasan
beszélt, hogy azonnal 3000-en keresztelkedének meg,
s lettek Jézusnak követőivé.
A szentlélek eljövetelének emlékezetére ünnepli a
keresztény gyülekezet a Pünkösd ünnepét.

A bibliai történotekböl
a Ill. osztály

számára.

A népiskolai tantervben a következők állapittattak !neg.
Első félév:
"1.Teremtés.
2. Az édenkert.
3. Az els6 bűn.
4. Kain és Abel.
5. Az özönviz.
6. Bábel tornya. "
7. Abrahám elhivatása.
8. Ábrahám és Lót.
9. Zsodoma és Gomora.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

l\lásodik félév:
Kanaán földére bemenetel.
Jerikó, Akám.
Birák, Gedeon.
Sámson.
Ruth.
Eli és Sámuel.
Saul.
Sámuel felkeni Dávidot.
Dávid és Góliát.
5
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Izsák megáldoztatása.
Izsák házassága.
Jákób és Ezsau.
Izsák megáldja fiait.
Jákób bujdosása.
A kibékülés.
József és bátyjai.
József a tömlöczben.
József felmagasztaltása.
József megismerteti
magát
testvéreivel.
Jákob Egyiptomban.
Jób.
Mózes születése és futása.
Mózes elhivatása.
Mózes Faraó előtt.
Egyiptomból kijövetel.
A pusztában vándorlás.
Törvényadás.
Az arany borju.
Kanaán földére kémek mennek.
Mózes halála.

40.
41.
42.
43.
44.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Saul üldözi Dávidot.
Saul halála, Dávid király.
Dávid bűne.
Absolon.
Dávid halála.
Salamon.
Templomépités.
A két ország.
Illés próféta.
Náboth szőlleje.
Illés égberagadtatása.
Elizeus.
Izrael országának vége.
Jónás.
Juda országa.
Babiloni fogság.
Dániel.
A három férfiu.
Oroszlánok verme.
Fogságból visszatérés.
Eszter.

Ill. osztály.

1. A teremtés. I. Móz. 1. rész.

Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet
és minden más valóságokat. A szentirás előadása szerint
6 napot forditott Isten a világ teremtésére, s midőn
mindent elvégzett, a 7-ik napon megszünt a teremtéstől;
ebből önként lehet következtetnünk, hogy az emberek is
6 napon dolgozzanak, a 7-ik napot pedig szenteljék
meg az Istennek, azaz imádkozzanak és szent dolgokkal
foglalatoskodjanak.
2. Az édenkert. 1. Móz. 2. rész.
,

r

Az első pár embernek, Adámnak és Evának egy
igen gyönyörű szép kertben rendelt Isten lakhely et,
mely édenkertének, vagy paradicsomkertnek is nevez te-
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tik. E paradicsomkert Ázsiában volt, azon a tájékon,
hol a Tigris és Eufrates folyó vizek együvé szakadnak.
Voltak a kertben mindenféle gyümölcsfák, bővibe voltak
mindennek, de a kert közepén levő fáról megparancsolta'
Isten, hogy ne egyenek, mert ha esznek, minden bizonynyal meg fognak halni.
3. Az első bün, I. Móz. 3. rész.

Első szüleink a' paradicsomban mindennek bővében voltak, semmiben szükséget nem szenvedtek. Dé
Isten első szüleink állhatatosságát próbára akarta tenni
s e miatt egy fáról megtiltotta az evést. Egy darab ideig
meg is állották első szüleink, de egyszer odament a
kigyó s megszólalt s azt mondta Évának, hogy egyék
arról a megtiltott fáról, ha arról esznek, olyan bölcsek,
olyan mindentudók lesznek, mint az Isten. Eva e hizelgő
szavakat elhitte, szakasztott a fa gyümölcséből s
Adámnak is adott belőle. Ez engedetlenségek által elkövették az első bűnt, de meg is lakoltak sz6fogadatlanságokért, mert Isten kiűzte őket a paradicsomból s egyszersmind büntetést is szabott reájok; Adámnak azt
mondá : »Fáradsággal egyed a te kenyeredet,« Évának pedig igy szólott : »fájdalommal szüljed a te magzatodat.«
De egyszersmind vigasztalást is szólott a~ Ur, azt
mondván, hogy fog majd születni oly szabadító, ki az
embereket ki fogja szabaditani abból a veszedelemből,
melybe a kigyó csalárdsága ejtette.
4~ Kain és Ábel. I. Móz. 4. rész.

,
,
Adámnak volt elóbb két fia, u. m. Kain és Abel,
Kain földmívelő volt, Abel pedig juhokat tenyésztetett.
Egyszer mindketten áldoztak az Istennek. Az Abel
t áldozatjának a füstje' egyenesen az ég felé felment, a
Káin áldozatjának a füstje pedig a földre Ieverődött,
5"
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ezért Káin megharagudott testvérére és bosszut forralt
szivében ellene; s midőn egyszer a mezőn voltak, Kain
megölte édes testvérét. Midőn a testvérgyilkosság elkövettetett, azonnal feltámadt Kain keblében a lelkiismeret
mardosása, elbujdosott, de "9ár merre ment is, ugy tetszett neki, mintha látná az Abel véres testét s szüntelen
félt, remegett, att6l tartott, hogy valaki őtet is megöli.
5. Az özönviz. I. Móz. 7. rész.
I

Adám maradékai közt sok kegyes és istenfélő emberek találkoztak, de később idővel-annyira elromlottak
hogy egészen vallástalan, erkölcstelen életet éltek. Isten
sokszor megfedette őket, s miután nem akartak megjobbulni, özönvizet bocsátott e földre, hogya gonosz emberek elpusztuljanak.
Volt azonban egy kegyes és istenfélő ember, kinek
neve Noé volt, ennek az Isten előre kijelentette, hogy
miután az emberek nem térnek meg, hanem előrehaladnak inkább a gonoszságban, el fogja az egész emberi
. nemzetet pusztitani özönvízzel, csak Noénak és háza
népének fog megkegyelmezni; e végett készitsen egy
nagy fedeles hajót s vigyen be abba mindenféle állatb6l
egy párt. Midőn a haj6 készen volt, Noé 3 gyermekével
és ezek feleségeikkel beleköltöztek ; ekkor elkezdett az
eső esni s esett 40 nap és 40 éjjel megszakadás nélkül.
Az özönviz még a legmagasabb hegyek tetejét is ellepte,
s belehaltak az emberek, belefulladtak az állatok.
6. Bábel tornya. I. MÓz. 11. rész.

Midőn az emberek ismét nagyon elszaporodtak,
azt akarta az Isten, hogy széledjenek széjjel, hogy az
egész földet használják, de az emberek sehogy sem
akarták már megszokott helyüket elhagyni, sőt elhatározták, hogy építenek egy magas tornyot, mely az égig
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• ér, s igy ha barmaikat legeltetni messze elmennek is,
azt meglátják. Minthogy Isten akaratával ellenkezőt
cselekedtek, megakadályozta Isten őket szándékjokban,
ugy megzavarta eszöket és nyelvöket, hogy egymás
beszédét sem értették, miért is egymás közt összeveszvén, széjjelszélledtek. E sz6 babel annyit tesz, mint zavarodás, ezért nevezték e tornyot Babeltornyának.
7. Ábrahám elhivatása.

r. Móz.

12. rész.

Az özönviz után ismét megszaporodtak .az emberek és elfelejtkeztek az Istenről, bálványoz6kká kezdettek lenni, hogy tehát az igaz Isten tisztelete el ne fogyjon a földről, megjelent az ur Abrahámnak, ki kegyes
és Istenfelő ember volt, s igy szólott: eredj el a te földedből a te rokonságaid közül azon földre, melyet
mutatok néked és ott nagy nemzetség ősatyjává teszlek téged,
Ábrahám engedelmeskedett az ur parancsának s
elindult feleségével Sárával, és az ő Hárán testvérének
fiával L6thtal, elköltözött a Kanaán földére.
8. Ábrahám és Léth, 1. Móz. 13.

Midőn Ábrahám és Lóth a Kanaán földére költöztek, egy darab ideig együtt laktak. Isten megáldotta
őket nagy gazdagsággal, igen sok jószágot tartottak,
de pásztoraik közt versengés támadt s igy Abrahám és
L6th elváltak egymástól, L6th Zsodoma városba költö- ,
zött, Abrahám pedig kint a mezőkön sátorok alatt lakott.
9. Zsodoma és Gomora. 1. Móz. 19. rész.

Zsodoma városhoz, hol L6th lakott, nem messzire
feküdt Gomora városa, e két városban igen gonosz és
erkölcstelen emberek laktak, a zsodomabeliek a kegyes
L6thot is mint jövevényt sokszor háborgatták. E két
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várost Isten el szándékozott pusztítani, mivel megtérhetetlenek voltak. Egyszer megjelentek az angyalok Lóthnál, s megmondák neki, hogy őket az Isten küldötte s
megparancsolták,
hogy Lóth családjával távozzék Zsodomából, nehogy a város veszedelme őtet ott találja.
Lóth elindult családostól, de felesége nem örömest távozott el, s ütközben visszatekintett s a nagy veszély fátására annyira megijedt, hogy teste azonnal megmerevedett. Zsodoma és Gomora elsülyedt és helyeken viz
jött fel, mely Holttengernek neveztetik, s benne semmiféle állat nem élhet.
..
10. Izsák megáldoztatása. I ..Móz. 22. rész.

Ábrahám már öreg ember volt, s nem volt gyermeke, egyszer az angyalok megjelentek nála, kiket ő
megvendégelt, s mondának neki, hogy feleségének fia
fog születni. Midőn Ábrahám 100, Sára pedig 90 esztendős volt, született egy fiok, kit Izsáknak neveztek.
Izsák felnevekedett, .nagyo,n kedvelte őt Abrahám, s
Isten meg akarta próbálni Abrahám hitét, ,hogy vajjon
engedelmes lesz-e? Egyszer igy szólott Abrahámnak,
Vidd a te egyetlen fiadat a Moria hegyére és ott áldozd
meg.
r
Nagyon fájt Abrahámnak, hogy egyetlen gyermekétől meg kell válni, de Isten iránt engedelmes volt.
Másnap korán reggel elindult Moria hegyére fiával
együtt, a fát fia vállára tevé, elérkeztek a kitüzött helyre
s ott oltárt építettek, már a tűz is égett az oltáron s
ekkor megkötözte fiát s midőn kezébe vette fegyverét,
hogy fiát megöli, igy szólitotta őt meg az ur: Abrahám,
Ábrahám! ne nyujtsd ki a te kezedet a gyermekre, mert most
látom, hogy féled az urat. Ekkor széjjel nézett, s látott ott
egy bokorban egy kost, és fia helyett azt áldozta
meg.
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Ekkor Isten ismét megerősitette Ábrahámnak tett
igéretét, hogy tudnillik őt egy nagy nemzet ősatyjává
teszi.
'
11. Izsák házassága. I. Móz. 27. rész.

,
,
Midőn Abrahám felesége Sára meghalt, Abrahám
elhatározta, hogy Izsák fiának feleséget szerez azon
atyafiak közül, kiket Káldeában hagyott.
. Volt neki egy hűséges szolgája, kit Eliezernek
neveztek, ezt küldötte el, hogy az ő atyafiai közül hozzon 3:z ő fiának feleséget. Megterhelt 10 tevét a menyaszonynak adandó ajándékkal s utnak indult Eliezer.
Midőn elérkezett azon városhoz, hol Abrahám testvére
Náchor lakott, megpihent 'a város szélén levő kutnál,
hová a város leányai vizet hordani szoktak járni.
Ime jött oda egy leány, ki szeliden beszélt az utassal s vizet adott neki vedréből és tevéit is megitatta, a
jövevény beszédbe elegyedett a leánynyal, ki Nákhor
fiának Betuelnek leánya volt, -s megajándékozta aranygyürűvel és karpereczczel,
Hazaérkezvén a leány, elbeszélte a jövevénynyel
történt találkozását, s megmutatta az ajándékot, ekkor
Lábán, a leánynak testvére, kiment akuthoz, s behivta
Eliezert éjjeli szállásra, és ott el is jegyzette Rebekát
Izsáknak feleségül, s örömmel vitte hazafelé a menyaszonyt.
12. Jákob és Ezsau. I. Móz. 24. rész.

Izsák feleségének Rebekának kettűs fia született,
u. m. Ezsau és Jákob, ezek bár testvérek volta~,_
mégis nagyon különböztek egymástól, Ezsau egész teste
szőrös volt, és e mellett nagyon vad természetü. Jákob
pedig sima bőrü és szelid. Ezsau felnevelkedvén, a vadászatot kedvelte, Jákob pedig a pásztori életet. Izsáknak
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Ezsau volt a kedvesebb, Rebeka pedig Jákobotszerette
inkább. Ezsau volt az öregebb s igy az akkori szokás
szerint őtet illette az apai örökség, de egyszer nagyon
eléhezve, s fáradtan jött haza a vadászatból, seladta
elsőszülöttségi jussát Jákobnak egy tál lencséért.
13. Izsák megáldja fiait.

Midőn Izsák megöregedett s már szemevilágát is
elvesztette, megszólitotta Ezsaut s monda : » Ime megvénhedtem; menj ki a mezőre vadászni, s hozz nekem vadat,
készits nekem belőle eledelt) hogy téged megáldjalak, minek
előtte meghalnék.
Rebeka meghallotta a mit Izsák Ezsaunak mondott, azonnal szólott kedves fiának Jákobnak, hogy
hozzon két kecskegödölyét. Jákob előbb nem akarta
atyját megcsalni, tartván attól, hogy áldás helyett majd
átkot mond rá csalárdságáért, s végre engedett anyja
szavának, Rebeka elkészitette az eledelt, felöltöztette
Jákobot bátyja ruhájába, beboritotta nyakát és kezeit a
gödölye szőrös bőrével. Jákob bevitte az ételt. Izsák
megismerte, hogya hang a Jákobé, de kezét megtapogotván, szőrösnek találta, s igy Ezsaunak ismerte s
ráadta az atyai ál~ást.
Midőn Ezsau hazajött, őtet is megáldotta Izsák, de
e miatt a két testvér közt engesztelhetetlen gyülölség
támadt, mely miatt Jákóbnak el kellett bujdosni a háztól, selment Mezopotániába, Lábánhoz, anyja bátyjához.
14. Jákob bujdosása. I. Moz. 27-32.

rész.

Ezsau Jákob iránt az időtől fogva, hogy az atyai
áldást a maga részére kics alta, engesztelhetetlen haraggal viseltetett, s kijelentette, hogy ha atyja meghal, meg
fogja ölni a csalárd Jákobot, emiatt Jákob elbujdosott
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az apai háztól selment Mezopotániába Lábánhoz, édes
anyja bátyjához,
s utközben egyszer ráesteledett s
kénytelen volt a mezőn hál ni, párna helyett egy darab
követ tett feje alá. Midőn elaludt, látta álmában, hogy
az ég megnyilt, s a földről egy hosszu létra nyult fel,
melyen az angyalok le- és feljártak, a, felső végén pedig
maga az Isten ült volna s igy szélott neki »ezt a földet,
melyen nyugoszol, neked adom.«
Felébredvén Jákob buzgóan imádkozott, s fogadást tett Istennek, hogy ha őt az utjában megsegéli,
azon kőből Isten házának alapját fogja letenni.
Végre Jákob szerencsésen elérkezett Lábánhoz s
annak juhait őrzötte 920esztendeig.
15. Kibékülés. I. Móz. 33. rész.

Jákob hűségesen szolgált Lábánnál 920 évig s hű
szolgálatjának az lett a jutalma, hogy Lábán két leányát,
Leát és Ráchelt adta neki feleségül.
Eltelvén a 920 esztendő, visszaindult hazájába a,
Kanaán földére; de előbb követeket küldött bátyjához
s kijelenté, hogy ő békességes szándékkal jön, Ezsau
400-ad magával sietett testvére elibe. Jáko b erre megijedt, gondolván, hogy Ezsau még most is haragszik
reá, imádkozván, kérte az Istent, hogy szabaditsa meg
testvére kezéből.
.
Midőn a két testvér egymáshoz ért, egymás nyakába borultak, megcsókolták egymást s keservesen sirtak, megbékültek egymással.
16. József és bátyjai. 1. Móz. 37. rész.

Jákobnak
192fia volt, kik közt legkedvesebb volt
József, mivel ez igen jól viselte magát, miért is szép
tarka ruhát csináltatott neki Jákob. A testvérek ezért
igen haragudtak Józsefre, s midőn egyszer ételt vitt

::lna ki nekik a mezőre, elhatározták előre, hogy
J6zsefet meg fogják ölni. De Ruben, a legöregebb testvér
igy szólott : » Ne ontsátok ki az ö vérét, inkáb vessétek ide
az 6-kutba, mely itt apusztában oan,« ezt pedig azért javasolta Ruben, hogy titkon megszabaditsa J 6zsefet.
Ruben eltávozott a testvérek közül, s imé mig ő
oda járt, jöttek arra Egyiptomba utaz 6 kereskedők s a
testvérek eladták J6zsefet, ruháit pedig elszaggatták,
bekenték vérrel és ugy küldték haza édes atyjoknak,
mondván, hogya ruhát találták, J6zsefet a vadállatok
tépték széjjel. Midőn Jákob meglátta az elszaggatott
véres ruhát, mindjárt megismerte s igy kiáltott fel.
»8irva megyek az én fiam után a koporsoba«,
17. József a tömlöczben. 1. Móz. 40. rész.

J 6zsefet Egyiptomba vitték a kereskedők, mint
rabszolgát eladták Potifárnak, a király egyik főemberének. Potifár igen megkedvelte J6zsefet, mivel igen hűségesen viselte magát, azonban a Potifár felesége megharagudott J6zsefre, s hamisan elvádolta Potifár előtt,
miért is a tömlöczbe vettette. De szelid magaviselete
által a tömlöczben is elsőbbséget nyert ő ugy, hogy ott
is felügyelővé tétetett a többi rabok közt. Fara6nak a
pohárnokja és sütőmestere is ugyanazon tömlöczben
volt, melyben J6zsef; a pohárnok álmodott s ugy szintén
a sütőmester is, kik J 6zsefnek elbeszélték, mely álmokat J 6zsef megmagyarázta, és az álom azonképpen be
is teljesedett.
18. József felmagasztaltatása. I. Móz. 41. rész.

Két egész esztendeig volt J6zsef a tömlöczben,
egyszer Fara6 látta álmában, hogya Nilusb61 kijött 7
szép kövér tehén, azután jött 7 rut sovány tehén, az utóbbiak megették az előbbenieket s meg se látszott rajtok;
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továbbá azt is álmodta Faraó, hogy 7 szép kövér gabonafej és ismét hét sovány gabonafej nőtt egyszáron s
ezek is elnyelték a szép kövér kalászokat.
Ez álom miatt nagyon nyugtalan volt Faraó, és
szerette volna tudni, hogy mit jelenthet az? de nem volt
senki) a ki azt meg tudta volna magyarázni.
Ekkor megemlékezett a pohárnok a tömlöczben
levő Józsefről s elbeszélte Faraónak, hogy mily álommagyarázó az, hogy az ő és a sütőmester álmát miképpen magyarázta meg s ekkor Faraó előhivatta Józsefet
s elbeszélte neki álmát, melyet József ekép magyarázott
meg. A hét kövér tehén és 7 kövér kalász jelentenek 7
bő esztendőt, a hét sovány tehén, és 7 sovány buzakalász jelent 7 szűk esztendőt, s ajánlotta a királynak,
hogy a 7 bő esztendő termését takaritsa meg országában, hogyha eljön a 7 szük esztendő, legyen mit enni
a föld népének.
A királynak igen tetszett az álommegfejtés s így
szólt Józsefnek: J> Nincs hozzád hasonlo bölcs) te légy országom főigazgat6ja« ezután hatalmat adván neki, felruházta
gazdagon s tette Egyiptom urává.
.
József elvette jó cselekedetének méltó jutalmát,
József példájából megtanulhatjuk azt, hogy Isten nem
hagyja el soha az igazat, s az ártatlanságot előbb-utóbb
megjutalmazza, a jó magaviselet, az engedelmesség utóvégre is felmagasztalja az embert. .
,
19. József megismerteti magát testvéreivel. 1. Mőz. 49. rész.

Midőn a 7 bő esztendő elmult, egymásután jöttek
a terméketlen esztendők, s a terméketlen esztendő csapása elhatott a Kanaán földére is, hol az öreg Jákob
lakott; Meghallotta Jákob, hogy Egyiptomban gondoskodva van arról, hogy a nép éhen el ne veszszen, elküldötte fiait, hogy hozzanak gabonát Egyiptomból, csak
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a legkisebb fiát, Béniámint marasztotta
oda haza.
Jákob fiai Egyiptomba
eljutottak, Józsefhez mentek
buzát kérni, mivel ő volt ebben megbizva. József megismerte testvéreit, de azok nem ismerték meg Józsefet,
gondolatjokban
sem volt, hogy akit
ők eladtak, ily
méltóságba legyen helyezve.
Kérdezősködött
József
családi viszonyaikról,
s magát nem ismertette meg
velök, sőt mint kémeket bezáratta s azután szabadon
bocsátotta őket, adott nekik gabonát, de megparancsolta
nekik, hogy ha máskor eljőnek, Béniamin testvéröket
otthon ne hagyják.
Midőn elfogyott az eleség, ismét elküldte Jákob
fiait, Béniamint is eleresztvén velök. József igen szivesen látta őket, sőt meg is vendégelte, megparancsolta
szolgáinak, hogy töltsék meg az idegenek zsákjait gabonával s tegyék mindenik zsákjába bele a pénzt, s a
Bériiamin zsákjába pedig a József ezüst poharát.
Alig értek ki a városból, azonnal mint tolvajok
visszakisértettek
Józsefhez, s a Bériiamin zsákjában
megtaláltákaz
ezüst poharat, s József mondá: nem tudjátok-e, hogy az ilyen ember mint én, bizonyosan megtudhatja
a mit megtudnia kell) azért most -az leszen az én szolgám,
a kinek zsákjában a pohár megtaláltatott ; a testvérek
kétségbe voltak esve s keservesen sirtak, hogy bánatot
okoznak ez által édes atyjoknak.
József nem tartóztathatta
tovább magát, így szólt
hozzájok. })Én vagyok a ti atyátok fia Jáese], kit ti pénzért
eladtatok, de ne féljetek) a ti megtartásotokért küldött engemet
el az ur «, a testvérek álmélkodva néztek egymásra, s
egymás nyakába
borulva sirt ak keservesen. József
pedig mondá nekiek, menjetek sietve a ti hazátokba,
mondjátok meg az én jó atyámnak, hogy én élek és
családjával költözzék ide Egyipt<?mba. Es külde neki
gazdag ajándékot;
,
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20. Jákob Egyiptomban. 1. Móz. 45-46.

rész.

Midőn a Jákob fiai visszatértek atyokhoz, s mondák neki, hogy József még él, és nagy ur Egyiptomban,
Jákob nem akarta hinni, de midőn a fia által küldött
ajándékot s az érte küldött szekereket meglátta, örömében igy szólott »elég nekem) hogy az én József fiam él,
élmegyek) hogy meglássam) minek előtte meqhalnék.« Elindult
tehát Jákob mintegy 70-edmagával s midőn Józseffel
találkozott, egymás nyakába borulva keservesen zokogtak, s mondá Jákob: »mosi már örömest meghalok) mert
te élsz«.
József bemutatta édes atyját és testvéreit Faraónak,
ki szivesen fogadta őket s igy szólott Józsefnek: édes
atyád és testvéreid jöttek hozád, tehát az ország legjobb
részén adj nekik helyet, és letelepitette őket a kövér
Gőzsen földére.
Midőn Jákob betegségbe esett, mondá Józsefnek,
me temess el kérlek engemet Egyiptomban, hanem ha
elalszom, vigy ki engem az én atyámhoz a Kanaán

földéres .
Midőn J ákob meghalt, Józsefkeservesen megsiratta,
s holt testét elvitette kivánsága szerint a Kánaán földére, és nagy tisztességgel eltemettette.
21. Jób. Jóbkönyve.

Arábia tartományában élt egy Jób nevü gazdag
és Isten-félő ember. E kegyes ember béketürését Isten
próbára akarta tenni, emiatt sulyos csapásokkal, szerencsétlenségekkel és nagy szenvedéssel látogatta meg őt.
Jób minden reá bocsátott csapást, szerencsétlenségeket
nyugodtan, béketürőleg viselte. Isten ellen nem zugolódott, s a legnagyobb csapások közt is nyugodt szivvel
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igy szólott, »az ur adta) az ur el is vette) legyen áldott szent
neve éretie«.
Példás béketűrésének végre jutalma az lett, hogy
Isten megáldotta őtet jó egészséggel, hosszu élettel és
nagy gazdagsággal.
22. Mózes születése és futása. II. Móz. 2-3. rész.
Mózest, Faraótól féltében az édes anyja egy gyékény. ládácskába rejtette s a Nilus vizébe a sás közé
letette. Midőn arra ment a király leánya, megtalálta a
siró kisdedet, megszánta jó szive, s haza vitte a királyi udvarba} ugy nevelte mintha saját gyermeke lett
volna.
Midőn Mózes (elnevelkedett, látta, hogy az egyiptombéliek mennyire üldözik a zsidókat; egyszer a többek közt látta, hogy egy egyiptomi ember veszekedett
egy zsidóval, Mózes az egyiptomi embert agyonütötte
és eltemette a homokba.
Másnap ismét látott Mőzes két zsidót egymással
veszekedni s a hibásabbnak mondta »miért bántod a te
atyád fiát?« az pedig mondta néki »Tán meg akarsz
engem is ölni) mint mégölted az egyiptomit?« Mózes erre
megijedt, mert igy gondolkozott, ha már ez tudja, meg
fogja tudni Faraó is, és halálra fogja őt üldözni. Emiatt
Mózes elhagyta a király udvarát és elfutott Jetróhoz, a
midiániták papjához.
23. Mózes elhivatása. II. Móz. 2-3. rész.
Mózes Jetrónak, a midiániták papjának juhait
őrzötte s ennek leányát vette feleségül, midőn egyszer
a juhokat közel a Horeb hegy felé legeltette, megjelent
az ur egy égő csipkebokorban Mózesnek és igy szólt:
» látom az én népemnek nyomoruságát, mely vagyon Egyiptomban) azért kelj fel és menj el Fartuihoz s hozd ki az ért
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Mózes mondá az urnak: nem
hisznek nekem, és nem engednek az én beszédemnek;
erre Isten csodatevő erőt adott Mózesnek, megtanitotta,
hogy kell a vesszőt kigyóvá, a kezet fekélyessé, a vizet
vérré változtatni.
.
Mózes még ekkor is mentegeté magát s mondá,
»kérlek: uram) ne küldj el engemet) meri nem vagyok ékesen
szóló«) de az ur biztatá őt, hogy segitségére lesz, s utközben találkozni fog Aron testvérével, ki elég ékes beszédü.
Mózes elindult, s találkozott Aronnal, mint az ur megmondotta.
népemet a nyomoruságb6l«.

24. Mózes Faraó előtt. II. Móz. 5-6.

rész.

Mózes engedve Isten rendelésének, elment Egyiptomba Arorinal együtt s ott tudtára adták a népnek,
hogy Isten ki akarja őket vezérelni az egyiptomi terhes
szolgálat alól, s elmentek Faraóhoz és tudtára adták az
ur akaratját. Kicsoda az ur? válaszolt Faraó, én nem
.ismerek urat, ki nekem parancsolna. Mózes hasztalan
változtatta a botot kigyóvá, a vizet vérré, Faraó nem
engedelmeskedett s igy nem bocsátotta el a népet, s
ezután még terhesebb munkával sanyargatta Izráel
népét. Mózes ekkor az urhoz fordult, mondá: uram,
miért nyomorgatod igya népet? miért küldöttél engemet
ide, azóta még inkább nyomoruságot szenved e nép.
Isten ismét mondá Mózesnek: »eredj el, mondd meg
Faraónak, hogy bocsássa el a népet ( ; de Faraó megkeményitette szivét s nem bocsátotta el őket. Végre
Isten tiz csapással ostorozta az egyiptomiakat.
25. Egyiptomból kijövetel. II. Móz. 14. rész.

Midőn végbe ment a tiz csapás, melyek közt legnagyobb volt a 10-ik, tudniillik minden testvér közt a
legidősebb meghalt egy éjszaka, e csapáson annyira
,/

-so
megjndulva volt Faraó, hogy magához hivatta M6zest
és Aront s megmondta nekik, hogy most már elbocsátja
Izráel népét.
A· zsid6k készen voltak az elindulásra, M6zes és
Áron vezérlete alatt elindulván, a veres tenger felé mentek s annak vizei félre állottak utj okb6l. Faraó hamar
megbánta, hogy elbocsátotta a népet, utánok ment egész
sereggel s midőn a veres tengerhez értek, ennek habjai
visszamentek helyekre, és Faraót egész népével együtt
elboritotta.
26. A pusztában vándorlás. II. Móz. 16.
Midőn átmentek a zsid6k a veres tengeren, Arábia
pusztájára jutottak, minthogy itt igen sokat zugo16dtak
mind Isten mind pedig M6zes ellen, arra, büntette Isten
őket, hogy 40 esztendeig bujdossanak a pusztában,'
azonban e bujdosásokban különös gondotforditottrájok
az Isten, hogy el ne tévedjenek. Nappal egy fényes
felhő, éjszaka pedig tűzoszlop ment előttök s eledelekre
manna hullott, majd fürjeket bocsátott az éhező népnek.
M6zesnek oly hatalmat adott, hogy a kőszikláb6l is
. vizet fakasztott, máskor pedig· egy ihatatlan keserü
vizet egy csudatevő fával megédesitett.
27. A törvényadás. II. Mőz, 20. rész V. könyv 5. rész.
Minthogy a zsid6k a pusztában va16 utazás közben igen sokat vétkeztek, Isten kijelenté M6zesnek,
hogy törvényt fog adni, mely törvényben meg lesz irva
mit szabad és mit nem szabad tenniök. Midőn a sinai
hegyhez közel voltak, M6zes felment a hegyre, ott Isten
megmondotta neki, adja tudtul a népnek, hogy készen
legyenek, s vezesse őket a hegy alá, határt. huzzon a
hegynek tövében, s azon keresztül ne jőjjenek. M6zes
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ismét felment a hegyre, mennydörgés, és villámlás közt
Isten két kőtáblán kiadta a 10 parancsolatot.
28. Az arany borju. II. Móz. 32. rész.

Mózes 40 napig volt a hegyen" végre a zsidók
megunták a várakozást s igy szóltak Aronnak, mi nem
tudjuk mint lett dolga Mózesnek a mi vezérünknek. ki
minket Egyiptom földéről kihozott, azért csinálj, minekünk Isteneket, a kik mi előttünk járjanak. Aron a
kényszerüségnek
engedve egy aranyhorjut öntetett,
melyet imádjanak. Midőn Mózes lejött a hegyről, már
ide lent bálványt imádtak a zsidók. Mózes ezt látva,
megrémült s boszankodásában összetörte a kőtáblát,
melyen a 10 parancsolat irva volt. Azután az aranyborjut porrá törte, vizbe hintvén, a népet arról itatta.
29. Kanaán földére kémek mennek. IV. Móz. 13.

Midőn az igéret (Kanaán) földéhez közel volt
Izráel népe, 1~ kémet küldött Mózes Kanaánba, hogy
tudják meg milyen földe és minő lakosai vannak.
40 nap mulva visszajöttek a kémek s azt mondták,
hogy az tejjel és mézzel folyó áldott termékeny jó föld,
oly szőllőfürtök teremnek, hogy egy fürt szőllőt két
embernek kell rudon emelni, a lakosoktél azonban
ijesztették a népet, mondván, hogy ott óriás termetü
erős emberek laknak, kikkel ők meg nem birhatnak.
E beszédtől megrémültek az izraeliták és sirni kezdtek,
zugolódtak Mózes ellen, mondván,jobb lett volna inkább
Egyiptomba meghalnunk, mintsem hogy fegyver által
haljunk el. Vajjon nem jobb volna-e inkább visszatérnünk Egyiptomba?
Ezen zugolódásokért Isten arra
büntette, hog): 40 esztendeig bujdossanak a pusztában.
6
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30. Mózes halála. V. Móz. 34. rész.

A hosszu vándorlás alatt meghaltak azok az emberek, kik Egyiptomból kijöttek, megmondotta Isten
előre, hogy azok, kik zugolódtak, nem fognak eljutni az
igéret földére. A pusztában felnőtt emberek pedig ifjak,
bátrak és erősek voltak. Mózes felment a Moáb földéről
a N ébo hegy:ére és igy szólt neki az Isten: »Imé ez a
föld az,hol Ábrahám, Izsák és Jákob laktak, ezt igértem én Izrael népének, imé megmutattam ezt neked,
hogy meglásd a te szemeiddel, de oda be nem mégy.«
Mózes meglátva az igéret földét s ugyanazon a hegyen
meghalt, .az Isten maga temette el, és senki sem tudja
az ő nyughelyét mind e mai napig sem.
Második félév.

31. Kanaán földére bemenetel. Józsue 1. rész.

Mózes halála után Józsue lett Izrael népének vezére,
s igy szélott hozzá az ur: »Mózes az én szolgám meghalt, most annak okáért kelj fel és menj át a Jordán
vizén te és mind ez a nép azon földre, melyet adok ti
néktek. Józsue megparancsolta a népnek, hogy készítsenek magoknak utravaló eleséget, mert át mennek a
Jordán vizén, hogy bemehessenek a Kanaán földére.
Józsue átvezérelte a népet a Jordánon és elérkeztek az
igéret földére.
32. Jerikó, Akám. Józsue 6-7.

rész.

Midőn Józsue átvezérelte Izrael népét a Jordánon
a Kanaán földére, először is Jerikó városát kellett elfoglalniok, mely erős keritéssel volt körülvéve, Isten segitségökre volt ez ostromnál, s igy Jerikót könnyen hatalmok alá keritették. E város elfoglalásánál sok arany,
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ezüst és más tárgyak kerültek az izraeliták birtokába,
s melyeket mind az Istennek szenteltek, s betették azt
az ur házának kincsei közé.
E győzelem után Józsue egy másik város bevételéhez fogott, melyet Ainak neveztek, de itt szerencsétlenül jártak, mert Izrael népe megfutni kényszerült.
Józsue e szerencsétlen csata után arczczal a földreesett az ur ládája előtt, s érzékeny szavakkal panaszkodott a Jehovának, ki .Iőzsuehos ekép szólott : Kelj
fel! miért esél arczra? Vétkezett az Izrael, mert a nekem
szentelt kincsekböl elvettek, elloptak, és tették azt az ő kincseik
közé, azért nem állhatnak meg Izrael fiai az ellenség előtt, s
nem leszek veletek mindaddig, mig ki nem vesztitek magatok
közül a bűnöst.
Másnap összegyüjtötte Józsue a népet, s figyelmeztette őket a ~ehova haragjára, haJ a bűnöst magok
közt eltitkolják. Es bűnösnek találtatott Akám.
Akám bevallotta, hogy Jerikó ostroma alkalmával
a zsákmányul esett, de az urnak szánt kincsek közül
többeket maga részére elrejtett, s megmutatta hol vannak, és tették azt is az ur kincsei közé.
Akárnot pedig, mint bűnöst, kivezették egy völgybe
s ott kővel agyonverték.
33. Birák, Gedeon.
Józsue halála után nem volt a zsidóknak rendes
vezérek, hanem részint a főpapok, részint más egyes
emberek igazgatták a népet; ezek biráknak neveztettek.
Osszesen 15 ilyen birájok volt u. m.:
Othoniel, Ehud, Samgár és Debora,
Ezután Gedeon, Abimélek, Thola,
Jair, Jefte, Ibsán, Elon, Abdonia,
Sámson, Éli, s végre Sámuel próféta.
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E birák közül többen kitüntették magokat, részint
kegyességek, részint vitézségek által, p. o. Gedeon
vitézségének s bátorságának igen szép jelét adta az által
hogy 300-ad magával a midianiták sokkal nagyobb
seregét megverte s kiüzte a Kanaán földéről.
34. Sámson. Birák könyve 15-16.

rész.

Sámson legvitézebb s leghatalmasabb
volt a zsidó
nép birái közt, rendkivüli nagy erővel birt. A filiszteusok
ez időben igen gyakran törtek a zsidókra, e miatt Sámson
a filiszteusoknak igen nagy és hatalmas ellensége volt.
Egyszer egy szamár állcsontjával ezer filiszteust vert
agyon, oly erős volt, hogy bármint összekötözték kezeit,
a kötelet darabokra szaggatta.
Volt neki egy filiszteus leány Delila nevü szeretője, az annyira hizelkedett, hogy kicsalta belőle a titkot, s bizalmasan megmondta, hogy rendkivüli ereje a
hajában van, mely még nem volt levágva soha. Egyszer midőn Sámsom elaludt, haját levágta és a filiszteusok eljöttek, megfogták és szemeit kiszurták. Később
megnőtt a haja, s ezzel együtt az ő ereje is. A filiszteusok egy ünnep alkalmával sokan mulattak egy házban,
egy gyermekkel magát egy oszlophoz vezetteté, mely a
háznak főoszlopa volt, azt kezeivel megrázta, a ház leszakadt, sok filiszteussal őtet is agyonütötte.
35. Ruth. Ruth könyve 1. Tész.

A birák idejében egyszer nagy szükség és drágaság volt Zsidóországban.
Egy betlehemi ember, kinek neve Elimélek volt, a
szükségtől kényszeritve
No ámival , az ő feleségével és
két fiával a Moáb földére költözött,
ott mind két fia
megházasodott, Orpa és Rúth nevü leányokat vették
magoknak feleségül. Elimélek mind két fiával meghalt,
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s igy a három asszony özvegyen maradt. Később Noámi
azon gondolatra jött, hogy haza megy szülő földére, s
el is indult. Mind két menye kikísérte egész a határig s
ott egymástól érzékeny bucsut vettek. Orpa visszatért
a határtól, .•Rúth pedig nem akart napátél elválni s igy.
szólott: »a hova te elmégy éri is veled megyek « •
Volt Betlehemben, hova eljutottak, egy Boáz nevü
gazdag ember, a ki rokona volt Eliméleknek. Egyszer
Rúth mint szegény özvegyasszony, kiment kalászt szedegni a Boáz földére. Boáznak nagyon megtetszett a
szegény özvegy szépsége, jámborsága és szorgalma,
megkérte és feleségül elvette Rúthot. Ennek a maradékából származott Dávid király s később a Megváltó is.
36. Éli és Sámuel. Sámuel 4. rész.

Éli főpap sok esztendőkig kormányozta az izraelitákat, de hosszas főpapsága alatt hűtlenül viselte magát,
és e mellett igazságtalan biró is volt. Két fia volt neki
t. i. Hofni és Fines, kiket igen lágyan nevelt, sok
gonoszságot vittek véghez, és Éli mind azokat békén
türte, de utóvégre is meglakolt lágyságaé:rt, egyszer
ugyanis a zsidók ellenségei a filiszteusok, a~ izraelitákra
törtek s a filiszteusok győzelmet vívtak, Elinek pedig
mind két fia elesett a csatában, e mellett a frigyláda is
elnyeretett. Éli főpap e kettős szomoru hirt meghallotta,
hátra esett székével és nyaka kitörvén, azonnal m~-ghalt. Éli főpap házánál növekedett fel Sámuel, ki Eli
halála után 20 évig volt a zsidó népnek főpapja, birája
és prófétája, kinek uralkodása alatt a bálvány képeket
elhányták, és az egy élő igaz Istennek áldoztak. Végre
a nép megunta az ilyféle igazgatást, kérték Sámuelt,
hogy adjon nekik királyt. Sámuel eleinte ellenezte, de
később engedett a közkivánatnak, ésSault adta a népnek,
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mint királyt, igy Sámuel volt utolsó a birák közt,
Saul pedig első a királyok közt.
37. Saul. I. Sámuel 14-15.

rész.

Saul a zsidók első királya, Sámuel által királylyá
felkenetvén, alázatos és engedelmes volt s igen jól
viselte magát, miért is a népnek igen megtetszett. Midőn
a filiszteusok nagy erővel törtek be az országba, Saul
szétverte az ellenséget s rajtok nagy győzedelmet vivott.
Azonban később elfeledkezett királyi hivataláról, nem
engedelmeskedett az ur parancsolatjának, miért is az
öreg Sámuel és véle együtt a nép is megvetette, s tudtára adta Isten, hogy választott helyette más királyt,
ki a Jehovát tiszteli és a népét hiven s lelkiismeretesen
kormányozza.
~8. Sámuel felkeni Dávidot. I. Sámuel 16. rész.

Midőn Sault a nép megvetette és Isten előtt is
megvettetést nyert, igy szólott Isten Sámuelnek: » Eredj
el a Betlehemben lak6 Izsaihoz, annak fiai közül választottam
én királyt. « Sámuel ugy cselekedett, mint mondta az ur,
.s elment Betlehembe. Midőn Izsaihoz ment, előkérte
gyermekeit, kiket Izsai bemutatott,
ekkor monda
Sámuel: ezeket nem választotta az ur; monda Izsai:
hátra van még a legkisebb, ő odakint van a mezőn,
juhokat őriz. Sámuel ekkor igy szólt: «eredj, küldj érte,
mert addig le nem ülök, mig ő ide nem jő « .
Midőn megérkezett Dávid, akkor vevé Sámuel az
olajat, melyet magával vitt és testvérei szeme előtt felkente Dávidot.
39. Dávid és Góliát. I. Sámuel 17. rész.

Miután tapasztalta Saul,. hogy Sámuel és a nép
által megvettetett, nagyon kezdett szomorkodni. A filisz-
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teusok ismét nagy haddal jöttek az izraeliták ellen. Volt
a filiszteusok táborában egy Góliát nevü óriás, ki a
két sereg közé állván, kevélyen hivott mindenkit, hogy
vele megbirkóznék, de senki sem találkozott, ki vele
szembe szállana.
Egész 40 nap telt el, mióta Góliát naponkint csufolta; gyáváknak nevezte a zsidókat, Saul király is
nagy gazdagságot és saját leányát is annak igérte feleségül, ki le fogja győzni a Góliátot.
Volt egy Dávid nevü pásztor ember, a ki midőn
meghallotta, hogy Góliát mint gyalázza a zsidókat,
elhatározta, hogy ő meg fog véle birkózni, Saul király
megengedte, hogy szerencsét próbáljon. A kis Dávid
ekkor a patakból sima köveket választott, vette parittyáját és ment Góliáthoz. Góliát, a kis Dávidnál semmi
fegyvert nem látott, s kevélyen kérdé: »Micsoda fe:gyverrel jösz te én dlenem ?« Dávid ezt felelé: »A seregek urának nevével) a kit te seidalmaeol«, ezzel elővette parittyáját
s követ hajitott vele s ugy érte homlokon, hogy Góliát
azonnal felbukott.
Oda ment azonnal Dávid, kihuzta ellenfele kardját s azzal levágta fejét, ezt látván a filiszteusok, ijedve
szaladtak szét.
40. Saul üldözi Dávidot. Sámuel 19. rész.

Saul királynak a fia .Ionathan. igen szerette Dávidot, ugy szinte Saul is, minthogy a Góliát meggyőzése
után a királyi udvarban lakott, volt alkalma a nép szeretetét, igazságos bánásmódja által megnyerni, Saul
király irigy szemmel nézte, hogy a nép Dávidot kedveli, miért is irigységre vetemedett Dávid ellen, s azon
gondolkozott, hogy tniképen kellene Dávidot elveszteni, e miatt el kellett bujdosnia. Jonathan, a Saul fia,
ki felette szerette Dávidot, titkon megmondta Dávid-
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nak, hogy rejtsd el magad, mert atyám keres tégedet.
Saulnak pedig mondá: »Dáoid. nagy jót cselekedett te veled
és az egész Izraellel, midőn -legyőzte a filiszteus Góliáthot,
miért vétkeznél azért az ártatlan vér ellen".
Dávidnak több izben kezébe került az őt üldöző
Saul, de ő boszut nem akarván tenni, nem ölte meg őt.
Jonathán közbejárására megengesztelődött Saul s megesküdött, hogy nem öli meg Dávidot.
41. Saul halála, Dávid király lesz. 1. SáÍuue131. rész és II. könyv
2. rész.

Saul folytonosan gyanakodó volt Dávidra, s végre
is elvette méltó büntetését, ugyanis a filiszteusok igen
nagy sereggel jöttek az Izrael népére, és filiszteusok
győzelmet vivtak. Saulnak három fia, köztök Jonathán
is elesett, s az egész sereg szétkergettetett. Midőn már
látta Saul, hogy ő is az ellenség kezébe kerül, kérte
egy fegyverhordozóját, hogy ölje meg őtet, nehogy
az ellenség kezébe jusson, de az nem akarta megölni
saját királyát. Ekkor Saul saját fegyverébe ereszkedett.
s igy öngyilkosság által vetett véget földi életének.
Saul balála után Dávid lett az Izraeliták királya,
kit a nép igen szeretett. Dávid igen vitéz és bölcs, istenfélő király volt, ő visszafoglalta az ellenség kezére jutott
Jeruzsálemet s ezt tette hazája fővárosává,
szép palotát
épittetetta Sion-hegyére.
42. Dávid bűne. II. Sámuel 11. rész.

Dávid hatalmas királya volt a zsidóknak, de ő is
ember lévén, hiba nélkül ő sem volt. Nagy bűnt követett el, midőn egy Urias nevű vitézének feleségét elszerette, sennek férjét egy harczban szántszándékkal oly
helyre állitotta, boI tudta, hogy az ellenség legnagyobb
erővel tör elő, s igy Uriás a csatatéren elesett.
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Az isten meg is feddette ezért a királyt Náthán
próféta által, s az Isten büntetése nem is maradt soká,
mert Absolon fiában nagy keserüsége volt.
Ez is azt igazolja, hogy Isten nem hagyja a bűnt
büntetés nélkül.
43. Absolon. II. Sámuel 18. rész.

Volt Dávid királynak egy rosz erkölcsü fia, Absolon, ki királyságra vágyván, atyja ellen támadt, sereget gyüjtvén maga mellé, megtámadta édes atyját, le
akarván 6t a királyi székről szoritani. Dávid nem lévén
elkészülve a harczra, megfutamodott. Absolon pedig e
gy6zelme által elbizottá lett, de gy6zelmi öröme nem
tartott soká, mert Dávid is összegyüjtötte embereit,
pártütő fia ellen indult, Absolon serege szétüzetett, s
maga is futás által menekült ki a csatából, azonban a
mint lova egy sürü erdőn vitte keresztül, hosszu hajánál fogva felakadt egy fa ágára s ott Dávid egy vezére
Joáb által megöletett.
Mikor Dávid meghallotta fia halálát, keservesen
sirt, bár hálátlan fiu volt, mert atyja ellen tört, mégis
igy kiáltott fel: »Szerelmes fiam Absolon, bár csak én
haltam volna meg te helyetted « •
44. Dávid halála. Királyok L könyve 2. rész.

Mid6n Dávid megöregedett s érzette, hogy életének
vége már nem sokára elközeledik, fiát Salamont választatta meg királylyá. Nagy volt ezen öröme Dávidnak,
mert tudta, hogy Salamon bölcsen fogja vezérelni Izrael
népe dolgait. Dávid figyelmeztette is Salamont, hogy
istenfélő legyen, s kegyesen uralkodjék, leülönösen
ssivére kötötte, hogy a szent sátor helyett a Sion-hegyén
az urnak templomot építsen, fiát megáldva,40 évi uralkodása után meghalt.
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Szép énekeit, melyeket részint pásztorsága, részint
királysága alatt készitett, máig is énekli a ref. keresztyén gyülekezet.
45. Salamon. 1. Királyok könyve 3. rész.
Dávid után Salamon lett Izrael királya, ki bölcs és
istenfélő király volt. Népe boldogságát munkálni törekedett, meg is áldotta őt Isten bölcsességgel és nagy
g.azdagsággal.
Uralkodása
elején megjelent neki az
ur és mondá: »Kérj tölem a mit akarsz és én megadom
tenéked«, és Salamon nem kért többet mint bölcsességet,
hogy igazán itélhessen népe felett. Salamon bölcs itéletének szép jelét adta egyszer, midőn két szegény anya
ment hozzá panaszra, ugyanis mindkettőnek csecsemője
volt, egy szobában laktak, egyik anya a gyermekét
éjjel agyonnyomta, s mindkettő az élő gyermeket követelte magának.
Salamon, hogy az igazi anyát kitudhassa, azt parancsolta, hogy vágj ák ketté az élő gyermeket, fele
legyen az egyiké, fele legyen a másiké. A nem igazi
anya megelégedett az itélettel, de az igazi anya elkezdett keservesen sirni s igy szólott: »Ne vágják kette a
gyermeket, inkább legyen amazé, hogy csak éljen e •
Ekkor a király igy szólott: »te vagy az igazi anya,
tied a gyermek«, amazt pedig megbüntette csalárdságáért.
46. Templomépités. Királyok könyve 6. rész.
Salamon idejében Zsidóország
gazdag volt és
virágzó. Dávid a harczczal el lévén foglalva, nem építhehetett templomot, ennek épitését fiára Salamonra bizta,
mely templomon ~OO,OOOember dolgozott 7 esztendeig,
aranyczifrázatokkal,
faragott kövekkel gazdagon felékesittetett, midőn készen volt, maga Salamon beszéddel
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és imádsággal felszentelte, ennek a templomnak is mint
a szent sátornak 3 része volt, u. m. a tornácz, a szent
hely és a szentek szente, hova csak a főpapnak volt
szabad bemenni, betette a frigyládát a szentek szeritébe.
47. A két ország. I. Királyok könyve 12. rész.

Salamon halála után két részre szakadt Zsidóország.
A Juda és Béniámin nemzetsége Róboámot, a Salamon
fiát választotta királylyá, a többi 10 nemzetség pedig
elpártolt tőle és Jeróboámot ismerték királyuknak, ezek
Sikhemet, azok pedig Jeruzsálemet választották országuk fővárosává. Igy meghasonIván Zsidóország, oda lett
eddigi dicsősége. A két ország pusztitotta, rabolta, fosztogatta egymást, mig végre a viszálkodás végpusztulást
hozott mindkét országra.
.
Igy lett Zsidóországból két ország, u. m. Juda országa és Izráel országa.
48. Illyés próféta. 1. Királyok könyve 17. rész.

Miután Zsidóország két részre szakadt, nem járhattak fel a jeruzsálemi pompás templomba, hol a frigyláda el volt helyezve, mert Izráel országa királya
Jeróboám nem engedte azt, hogy alattvalói Jeruzsálembe járjanak, nehogy Róboámhoz pártoljanak, ez
okból Dán és Bethel nevü városokban öntetett két
aranyborjut s azokat imádtatta velük. Igy kezdettek a
zsidók bálványimádókká lenni.
Akháb király idejében élt egy hatalmas próféta,
kit Ilyésnek neveztek, ez sokszor megdorgálta a népet
s a királyt a bálványozásért, s egyszer igy szólott
Akhábnak : » él az Izráelnek ura istene) ki előtt fÜlok) hogy
ez esztendőben sem harmat) sem eső nem lészen«, Es a jóslat
beteljesült.
A gonosz Akháb meg akarta Ilyést öletni, de Ilyés
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elfutott a Kerit patakhoz, s ott az Isten emberét ho1l6k
táplálták, s midőn a Kerit patak is kiszáradt, Seraptába
ment egy szegény özvegyasszonyhoz,
sannak lisztjét
és olaját ugy megszaporitotta, hogy az éhség alatt
elég lett.
A nép elismerte, hogy Ilyés Isten prófétája, s midőn a Bál papjai vele versengettek, csudatétele által
megmutatta, hogy őt Isten segíti, ezt látván a nép, a
Bál papjait megfogdosta és rakásra ölte.
49. Nábot szőlleje. I. Királyok könyve.

Akháb nagyon telhetetlen és igazságtalan király
volt, igazságtalanságát eléggé igazolja a következő történet. A királyi palotához közel volt egy Náb6th nevü
embernek szőlleje, Akháb ugy neje Jézabel igen szerették volna magukévá tenni, de Náb6th semmi árért
nem akart az ősi vagyont61 megválni. Akháb felesége,
hogy czélt éljen, hamis tanukat fogadott Náb6th ellen,
kik azt állitották, hogy Náb6th az Istent és a királyt
szidalmazta. A birák a szerint it éltek , mint nekik parancsolva volt, s igy Nábóthot halálra itélték, s agyonkövezték. Ekkor Ilyés proféta elment a királyhoz, szemére vetette igaztalanságát s igy sz6lott: azon a helyen,
hol felnyalták az ebek a Nábóth vérét, felnyalják az ebek a te
véredeit is. Akháb feleségének is azt modta, hogy az
ebek fogják őtet is megenni, mely j6slata Ilyés profétá·nak 3 év mulva be is teljesedett.
50. lIyés égbe ragadtatása. II. Királyok 2. rész.

TIyés igen kedves prófétája volt az Istennek, ,volt
neki egy Elizeus nevü kedves tanitványa, együtt jártak
ők tanitani a népet s feddették a bálványozás végett.
Midőn Ilyés Elizeussal a Jordán vize mellett beszélgetett volna, egyszer hirtelen tüzes szekér és lovak által
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elválasztatott
az égbe.

Elizeust6l

s szélvész közt felragadtatott

51. Elizeus. II. Királyok könyve 2. rész.

Midőn Ilyés felragadtatott
az égbe, Elizeus lett az
ur prófétája. Ez az Elizeus kopasz ember volt. Egykor
Béthel nevü város felé ment, mely város egy hegyen
feküdt s találkozott egy csoport pajkos gyermekekkel,
kik utána szaladván csufolták őtet, igy sz6ltak: »jőjj
fel kopasz, jőjj fel kopasz!« Elizeus megdorgálta a csufol6d6 gyermekeket
s mondá, nem féltek-e, hogy a j6
Isten megbüntet benneteket a csufo16dásért? Es az Isten
büntetése nem is késett, mert medvék jöttek ki az erdőből, s a csufo16d6 gyermekek közül negyvenkettőt
szélyel szaggattak.
Igy. büntette meg Isten a csufol6d6 gyermekeket,
kik az öregebb iránt tiszteletlenséget tanusitottak.
52. Izráel országának vége. II. Királyok könyve 17. rész.
A próféták hasztalan intették Izráel országa népét,
hasztalan volt minden feddés, dorgálás, az erkölcstelenség mindinkább
növekedett,
annyival inkább, mert
maguk a királyok mintegy példát adtak rosz és istentelen magukviseletével.
Az igaz istennek nem engedelmeskedtek, hanem bálványképeket imádtak.
Hozseás nevü utols6 királyok idejében Salmanassár
assiriai király megtámadta Izráel országát selfoglalta
az egész országot, s a maga országáb6l pogányokat küldött, kiket letelepitett az izraeliták közé, kik később a
zsid6 vallást bevették, de azt a maguk vallásával összeelegyitették, s igy később egy néppé lettek, ezeket
nevezték Samaritánusoknak.
Igy lett vége Izráel országának.
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53. Jónás.

. Jónás prófétát az Isten elküldé Assiria fővárosába,
Ninivébe, mely igen nagy város volt, hogy ott a népet
dorgálja meg bálványimádásáért.
Megijedt Jónás, félvén, hogy ott majd nagy veszély fogja őtet érni, s
hogy e küldetéstől meneküljön, egészen másfelé indult.
Amint felült egy hajóra, hogy Isten küldetése elől menekülhessen, Isten nagy szélvészt támasztott, ugy hogy
a hajó majdnem elsülyedt. A hajósok előbb nem tudták
a szélvész okát, de később Jónásban feltámadt a lelkiismeret mardosása, hogy ő Isten elől menekül, megvallotta
a jelenlevőknek cselekedetét, miért is őt a tengerbe
vetették.
Jónást az Isten nem akarta elveszteni, azért is egy
ezethalat küldött oda, mely őt elnyelte, 3 éjjel és 3 nap
ott imádkozott a próféta, mig végre a czethal minden
sérelem nélkül kitette a szárazra.
Ezután elment Ninivébe s ott hirdette az ur haragját, mondván, hogy ha meg nem térnek, el fog sülyedni
az egész város, mire megtértek a ninivebeliek.
54. Juda országa. II. Krónikák 36. rész.

Izráel országa már elpusztult, a 10 nemzetségnek
nem volt hazája, de meg volt még Juda országa, minthogy it benne uralkodott 920királyok közül igen kevesen voltak istenfélők, többnyire elhajlottak az Istentől,
az Isten intésének nem engedtek, bálványozásra hajlottak s rosz példájukkal a nép erkölcsét is megvesztegették, Judaországra nézve is eljött a végpusztulás napja,
ugyanis Zedekias király idejében, Nabugodonozor habillóniai király kezébe adta Isten őket, ki Jeruzsálemet
elfoglalta, a Salamon király által épült templomot földig
lerontatta, a király szemeit kiszuratta és a néppel együtt
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a babiloniai fogságba hajtotta. Juda országa 130 esztendővel tovább állott fel Izráel országánál.
55. A babiloniai fogság. Esdras 1. rész.

A babiloniai fogság, melybe a zsidók Zedekeus
király idejében estek, 70 esztendeig tartott. Itt a sokat
szenvedett és sanyargatott zsidó nép szétszóratott a
birodalom népei közt. Azonban még itF is volt nekik
prófétájok, ki részint a nép erkölcsi romlottságát sirattar
részint a népet az isten félelme követésére buzdította,
ilyen volt Jeremiás is. A babiloniai fogságban szenvedett zsidó nép, sokszor vissza sóhajtott előbbeni hazájára és sokszor keseregték elpusztult országokat.
56. Dániel. Dániel 4. rész.

Dániel próféta!' igen nemes szivü zsidó volt, ki
Jeruzsálem elpusztulásával a többi zsidókkal együtt a
babiloniai fogságba vitetett, Nabugodonozornak a babiloniai királynak igen megtetszett Dániel magaviselete.
Egyszer álmot látott Nabugodonozor s összehivatta
országa minden bölcseit, hogy magyaráznák meg azt ő
neki, de nem találkozott senki, ki az álmot meg birta
volna magyarázni, Dániel előállt és elbeszélte, hogy mit
jelent az álom, s ez álommagyarázásért urrá tette őtet
Babilonban.
57. A három férfiu. Dániel 3. rész.

Nabugodonozor Babilon királya elkevélyedvén, bálványt csináltatott s kényszeritette a népet, hogy azt isten
gyanánt imádják. De három zsidó férfiu, kik Jeruzsálemből vitettek oda, nem akarták azt imádni, miért is Nabugodonozor megharagudván, mindahármat u. m. Zsidrák,
Misák és Abednégót égő tüzes kemenczébe vettette, 80
ezek tántoritlanul biztak istenben, s igy szólottak: »ha-
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talmas a mi Istenünk, ki fog az minket szabaditani a
veszedelemből, de ha szinte ki nem szabaditana is,. még
se fogunk bálvány képet imádni e,
Midőn a három zsidó férfiu bevettetett az égő tüzes
kemenczébe, eljött hozzájok az Isten angyala és elfedezte -őket a lángok elől, és sértetlenül jöttek' ki a
kemelÍczéből.
.
.
Az Istenben bizók nem szégyenülnek meg, mert
az Isten megsegiti azokat) kik ő benne tiszta szívből
reménylenek.
'
58. Oroszlánok verme. Dániel 6. rész.

Nabugodonczor
király után Darius lett babiloniai
király, ki Dánielt igen szerette és nagy tisztségre emelte,
azonban Dánielt az ő irigyei bevádolták a király előtt,
miért is Dánielt megbüntetni akarván, az oroszlánok
vermébe vettette, ezt mondván neki »a te Istened a kit te
tisztelsz, az szabaditson me,9téqedei«, Midőn másnap reggel
elment a király a veremhez, előre sajnálta már ,hogy
Dánielt mikép tépték szét az oroszlánok, és ime nagyon
csudálkozott, midőn látta, hogy minden bántalom nélkülott van az oroszlánok közt. Dánielt a király azonnal
kivétette a veremből, és azokat, kik Dánielt elvádolták,
belévettette, kiket az oroszlánok azonnal szétszaggattak.
59. Fogságból visszatérés. Esdrés 1. rész.

A babiloniai fogság 70 esztendeig tartott, sokat
szenvedtek az idő alatt a zsidók, végre Czírus a perzsák
királya elfoglalta Babilont, s megengedte a zsidóknak,
hogy hazájokba
vissza menjenek, vissza is mentek
Zorobábel vezérlete alatt és Jeruzsálemet ugya templomot is felépitették. Jeruzsálem felépítésében sokszor akadályozták őket a szomszéd népek, főleg a samaritánusok, de végre is Nehémiás próféta engedelmet nyert a
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babiloniai királytól, Jeruzsálem kőfalait ujra felépiték.
Midőn a templomot is ujra felépitették Esdrás magyarázta előttök a törvényt, melyet Isten Mózes által adott
nekik, és a nép felfogadta , hogyezentul
az egy élő
Istent, nem pedig a bálványt imádja.
60. Eszter. Eszter könyve ~., 3., 5. rész.
I

Asvérus persa király egyszer megharagudott
saját
feleségére s egybehivatta országából a legszebb leányokat, hogy azok közül válaszszon magának feleséget. Márdókeus gondviselése alatt növekedett fel :egy szegény árva leány, ki neki rokona volt, a leányt Eszternek hívták és a királynak e szegény árva leány tetszett
meg legjobban. Mardókeus gyakran megfordult ezentul a királyi udvarban s egyszer értésére esett, hogy két
fő ember a király élete ellen tör, ezt megmondta Eszternek, s igy tudomására esett a királynak, ki a két
fő embert fel is akasztatta.
A királynak volt egy Hámán nevü fő embere ez
engesztelhetlen gyűlölséggel: viseltetett a zsidók iránt s
arra ösztönözte a királyt, hogya
zsidókat mennél jobban pusztitsa; különösen Mardókeusra haragudott, ezt
minden áron ki akarta végezni, már háza előtt akasztófát is készittetett, melyre Mardókeust felakasztassa.
A király nagyon kedvelte Esztert, s midőn egyszer ebédeltek. a király igy szélott Eszterhez, » kérj a mi~
akarsz, én megadom te néked «. Eszter csak azt kérte, hogy
ne engedje a zsidókat elpusztitani, s egyszersmind azt
is elmondta, hogy Hámán a zsidóknak legfőbb ellensége, s Mardókeussal az ő nagybátyjával is kegyetlenül
bánik.
A királynak eszébe jutott, hogy egyszer Mardókeus
által mentetett meg élete, ezért tüstént megparancsolta
az ő szolgáinak, hogy Hámánt akaszszák fel, és fel is
7
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akasztották azon fára, melyet ő Mard6keusnak készittetett.
Igy mentette meg Isten Eszter által a zsidó népet.

IV. osztály számára.

A népiskolai tantervben a következők vannak megáUapitva.
Elsö félév:

1. Keresztel6 János születése.
2. Jézus születése.
3. Jézusnak a templomba bemutattatása.
4. Napkeleti bölcsek.
5. Egyiptomba futás.
6. A 12 éves Jézus a templomban.
7. Kereszte16 János.
8. Jézus
megkereszteltetik
és
megkisértétik.
9. Jézus tanitványokat választ.
10. Kánai menyegző.
11. Samariai asszony.
12. Péter halászata.
13. Hegyi prédikáczió.
14. Kapernaumi százados.
15. Jézus lecsendesiti a tengert.
16. Megszáradt kezü ember.
17. Nainvárosi ifju.
18. A magvet6.
19. Keresztelő János halála.
20. 5000 éhez6 ember jóltart~sa.
21. Kanaanita asszony.
22. A vakon született.
23. A könyörületes Samaritánus.
24. A tékozló fiu.
25. A gazdag és Lázár.
26. A bevádoltatott sáfár.
27. A farizeus és a vámszedd.
28. A sző1l6 munkások.
29. Az irgalmatlan szolga.
30. Lázár feltámasztása.

lUásodik félév:

31.
32.
33.
34.
35.

Zákeus.
A császár adójaról.
A tiz szűz. .
Jeruzsálembe vonulás.
Husvéti bárány, lábmosás,
utolsó vacsora.
36. Getsemáné.
37. Jézus elfogatása.
38. Jézus a nagy tanács el6tt.
39. Jézus Pilátus és Heródes előtt.
40. Jézus halálra itéltetése.
41. Jézus halála.
A kereszten
mondott szavak.
42. Jézus eltemettetése.
43. Jézus feltámadása.
44. Jézus megjelenik Máriának.
45. Jézus megjelenik 2 tanítványának.
46. Jézus megjelenik minden tanitványának.
47. Jézus Galileában.
48. Jézus mennybemenetele.
49. Pünköst.
50. Péter
megvallja
Krisztust
nyilván.
51. István.
52. A szerecsen komornyik.
53. Pál megtérése ..
54. Kornelius százados megtérése.
55. Pál Lisztrában.
56. Pál, Philiph és Athenben.
57. Pál, Efezás.
58. Pál fogsága.
59. Pál Rómában.
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1. Keresztelő János születése. I. Lukács 9. rész.

Heródes király idejében, nem sokkal Krisztus születése előtt, élt Zsidóországban egy Zakariás nevü öreg
pap, kinek a feleségét Erzsébetnek hivták, ezek már
öregek voltak, de gyermekj ök nem volt, bár ezt nagyon
óhajtották. Egyszer megjelent az urnak angyala Zakariásnak a templomban és tudtul adta, hogy Isten meghallgatta buzgó könyörgését, s az ő feleségének fia fog
születni, ki Istennek. felszentelt prófétája leend s neve
János lesz.
És az angyal jóslata be is teljesült, mert Erzsébetnek csakugyan fia született, ki felnevelkedvén hatalmas
próféta lett, ki hathatós beszéde által mindeneket hivott
a megtérésre s egyszersmind keresztelt is, miért Keresztelő Jánosnak neveztetett.
2. Jézusnak születése. Lukács 2. rész.

Jézus, az Isten fia, azon időben született, midőn
Augusztus római császár azon parancsolatot adta ki,
hogy birodalmában mindenki összeirassék, hogy igy
birodalmában lakó nép számát megtudhassa. Emiatt
mindenkinek saját nemzetsége városába kellett elmenni,
magát beiratni. József ésMária is elindultak Názáretből,
hol laktak; seljutottak születés helyökre Bethlehembe,
hol már szállást sehol sem kaphattak, mert a vidékről
jövők mind elfoglalták, mint szegény sorsuak egy istálóban huzták meg magokat. Itt érte el Máriát a szülés
ideje, és itt született a Jézus, a világ megváltója, s bölcső helyett jászolba fektettetett.
Azon éjjel a bethlehemi pásztoroknál angyal jelent
meg. A pásztorok megfélemlettek a jeleneten, de az
an&,yalmonda: »Ne féljetek! örömöt hirdetek tinéktek) ma
7*
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született a megvált6«, és a pásztorok elmentek Jézusnak
tisztességet tenni. ,
3. Jézusnak a templomba bemutattatása. Lukács ~. rész.

A M6zes t~rvénye szerint Jézust is felvitték szülei a
jeruzsálemi templomba, hogy őt Istennek bemutassák. Midőn a kisded Jézust bemutatták az urnak, ime előjött
egy Simeon nevü öreg ember, kinek a szent lélek által
meg volt igérve, hogy addig meg nem hal, mig meg nem
látja a megvált6t. Midőn ez a Simeon meglátta a' kisded Jézust, ölébe vette és elérzékenyülve igy sz6lott:
»Uram bocsásd el a te szolgádat békességgel)mert látták az
én szemeim az én üdvözitőmet s ,
Minekutána J ózsef és Mária bemutatták Istennek
a Jézust, elindultak vissza Názáretbe.
4. Napkeleti bölcsek. Máté 5. rész.

Midőn Jézus született Bethlehemben, ezen éjjel
csillag jelent meg az égen, s csillagtól vezérelterve a
napkeleti bölcsek elindultak Jézust felkeresni, hogy
neki tisztességet tegyenek, a csillag mindenüt előttök
ment, mig végre megállott ~ bethlehemi istál6 felett,
melyben Jézus született, és bementek a bölcsek Jézusnak tisztességet tenni s leborultak a Jézus előtt és adának neki ajándékot. De Isten által megintettek, hogy
Heródeshez vissza ne menjenek s más uton térjenek
vissza hazájokba ne azon, melyen eljöttek.
5. Egyiptomba futás. Máté~,

rész.

Heródes a zsid6k királya meghallotta, hogy egy
gyermek született, kit a zsidók királyának neveznek,
féltette tőle kir.ályságát, mert azt hitte, hogy Jézus
földi királyságot akar alapitani. ezért halálra kereste a
Jézust, s a napkeleti bölcseknek is meghagyta, hogy ha
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megtalálják, adjanak hirt neki is, hogy elmenjen tisztességet tenni, de a bölcsek Istentől megintetvén, más uton
tértek vissza, s igy elkerülték Heródest. Ekkor Heródes
még inkább megharagudván,
azon kegyetlen parancsolatot adta ki, hogy minden két évesnél kisebb fiu
gyermeket megöljenek, de Jézust megmentette az Isten,
mert Józsefnek az ő 'nevelő atyjának és Máriának kijelentette, hogy a kisdeddel éjszakának idején fussanak
el Egyptomba, s ott laktak mindaddig, mig Heródes
meg nem halt, Fl ekkor megjelent az urnak angyala
Józsefnek, mondván, eredj el Izráel országába, és József
lakott ezentul Názáretben.
6. A tizenkétéves Jézus a templomban. Lukács 2. rész.

Jézust az ő nevelő atyja József és édes anyja Mária
felvitték 1~éves korában aPáscha ünnepéreJeruzsálembe,
hová a zsidó szokás szerint fel szoktak menni a templomba.
Midőn a szülők visszafelé indultak, a sokaság közt
nem vették észre, hogy gyermekük elmaradt, .elmentek
tehát keresni a gyermeket s nagy nyugtalanságban
voltak, nem tudván, hova lett a gyermek, éti sok keresés után bementek a templomba s látták, hogy Jézus a
zsidó bölcsekkel és irástudókkal vitatkozott s oly kérdéseket intézett hozzájuk, melyeken mindnyájan csudálkoztak. Jézus ezután elment az ő szüleivel Názáretbe.
7. Keresztelő János. Máté 3. rész.

Keresztelő János elkezdette az ő prófétai hivatalát,
hatalmas szavaival téritette az eltévelyedett emberiséget
az igazság ösvényére, mondván: » Betölt az idő és elközeledett Istennek országa, Mrjetek meg és higyjetek az evangeliummalc«, akik megtérni nem akartak, azokat Isten büntetésével fenyegette. Kik pedig megtérésre hajlandók
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voltak, azokat megkeresztelte, - Sokan jöttek őhozzá
a farizeusok közül is, s a gonosz embereket a gyümölcstelen fához hasonlitván,
mondá:
»amely
fa
gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre uettetik:c . Minthogy ő sokakat keresztelt, Keresztelő Jánosnak 'neveztetett - s igy szólott: »én keresztellek titeket vizzel a megiérésre, de amaz, ki én utánam jő; kinek nem vagyok méltá,
hogy saruját megoldjam, keresztel titeket majd szent lélekkel ~.

E szavaival Jézusra czélozott Kéresztelő János.
8. Jézus megkereszteltetik és megkisértetik. Lukács 3.,4. rész.

Jézus midőn már 30 esztendős volt, elment a Jordán vize mellé Keresztelő Jánoshoz, hogy őtet keresztelné meg.
Keresztelő János előbb mentegetődzött s igy szólott: sénnekem van arra szükségeh~, hogy tőled meqkeresetd»
tessem «, de Jézus monda:
»hagyj békét nekem, igy illik
nekünk'

a mi tisztiinknek

minden

igazságát

betöltenünk (..

Ekkor bevitte Jézust a Jordán vizébe és kezét fejére
tévén, bele meritette a vizbe, ugy, hogy kevés ideig feje
is a viz alatt volt, s ekkor ez a szó hallatszott az égből:
»Ez az é~ szerdmes fiam, kiben én megengeszteltettem ( .

Ezután Jézus vétetik a lélektől a pusztába, h9GY
ott megkisértetnék és ott volt 40 nagig étel és ital nélkül, ekkor hozzá jött a kisértő, mondván neki : »ha Isten.nek fia vagy, parancsold meg, hogy a kövek változzanak
kenyerekké«, Jéz:ns pedig igy szólott: »nemcsak kenyérrel
él az ember, hanem Istennek minden igéjével«.

Ezután a jeruzsálemi templomra vitte őt a kisértő
és monda : »Ha Isten 'fia vagy,.bocsátkozzál innen alá«,
de Jézus igy felelt: »ne Icisértsd a te uradat és Isienedei«.
Ezután egy nagy hegyre vivé Jézust és megmutatá
neki onnan a tartományokat,
és monda neki: »ezt
mind neked adom, ha engem hallgatsz és engem irnádsz c,
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de Jézus igy felelt: »Távozz tőlem sátán, meri meg vagyon
irva) a te uradat Istenedet imádjad és csak őtet szolgáijad«.
9. Jézus tanltványokat választ. Márk 1. rész, János 1. rész.

Midőn Jézus megkereszteltetett
s kezdte a népet
tanitani, elindult és szerzett maga mellé segitőtársakat,
hogy azok lennének őneki nagy munkájában
segitségére. Nem hivott Ő maga mellé tudósokat, gazdagokat,
hanem 'szegénysorsu' embereket, kik szegény halászok,
vámszedők voltak, ezek neveztettek Jézus tanítványainak vagy apostoloknak. Tizenkét ilyen tanitványa volt
a Jézusnak, neveik e következendők:
Péter volt az első, kit követett András,
Jakab, János, Fülöp, Bertalan és Tamás,
Máté, Jakab, Simon, Taddeus és Judás,
Igy nevezi őket rendel aszentirás.

10. A kánai menyegző. János

2. rész.

Egyszer lakodalom volt Kána városában, hova
Jézus is hivatalos volt, elment tehát Jézus az ő tanitvá- .
nyaival. Ott volt a menyegzőben a Jézus anyja Mária.
Midőn a vendégek összegyülekeztek, egyszer elfogyott a bor s nem volt mit inniok, Jézusnak anyja ezt
észrevevén, mondá Jézusnak: Ji mit igyunk? «
Midőn a hor egészen elfogyott, parancsolta Jézus,
hogy az ott levő kővedreket töltenék meg vizzei, midón
ez megtörtént s meritettek belőle, csudálkozással vették
észre, hogy nem vizet, hanem bort isznak; a násznagynak is vittek belőle és jobbnak találta, mint volt amaz,
melyet előbb ittak.
.
Jézus ekkor csudát 'tett, mert a vizet borrá változtatta.
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ll. A samariai asszony. János 4. rész.

Egyszer Jézus Samaria tartományán méne keresstül s az uton elfáradván, egy város melletti kutnál leült,
mely kut Jákob kutjának neveztetett. Oda jött egy
samariai asszony vizet meriteni, s Jézus szeliden beszélt
az asszonynyal és vizet kért tőle. A samariai asszony
pedig csodálkozott rajta s igy sz6lott: »hogy kérsz éntőlem zsid6 létedre vizet, holott a zsid6k nem szoktak
barátkozni a samariabéliekkel «. »Ha tudnád ki vagyok (,
mondá Jézus »te kérnél éntőlem vizet, és adtam volna
neked élővizet, melyből aki iszik nem szomjuhozik meg
soha örökké « • .
Ezután tovább is. beszélt Jézus az asszonynyal,
elmondva annak élettörténeteit s az asszony mindezt
csudálkozással hallgatta.
Midőn az asszony haza ment, elbeszélte hogy ő a
Messiással beszélt, ki nekem minden történetemet elbeszélte. Ekkor a város népe kiment Jézushoz és hallgatták az ő beszédjét s kérték, hogy maradjon közöttük.
Sokan hittek ekkor a Jézusban s mondák, »ez a világ
megvált6ja. «
12. Péter halászata. Lukács 5. rész.

Midőn Jézus Genezáret tavához érkezett, a nép
nagy számmal követte őt, s Jézus látott ott két haj6t
kikötve a partra, bele ment, s onnan tanitotta a sokaságot. Miután elvégezte a sokasághoz tartott beszédjét,
monda Simon Péternek, a haj6 gazdájának, bocsássátok
le a ti há16itokat halfogásra. Simon pedig monda: Uram!
az egész éjjel halásztunk, még sem fogtunk csak egy
halat sem, mindazáltal parancsolatodra megteszszük.
Bevetették tehát a hálót s fogtak annyi halat, hogya
háló is szakadozni kezdett s megtöltötték mind a két
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hajót hallal, ugy hogy csaknem elmerült. Mikor Simon
Péter e csudát látta, megfélemlett s a Jézus lábaihoz
borult, Jézus pedig monda: »ne félj, ezentul embereket
fogsz halászni, azaz embereket fogsz tanitanic i és lett
Simon:-Péter Jézusnak tanitványa.

j
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13. Hegyi prédikáczió. Máté 5-6. rész.

I

Midőn Jézus elkezdte tanitani a népet, nagyon
elterjedt az ő hire, hoztak ő hozzá különféle betegeket,
hogy azokat gyógyitaná meg, egyszer látta Jézus a
nagy sokaságot, felméne egy hegyre és ott leülvén,
hozzá mentek a tanitványok
és ő elkezdett szólani.
Ekkor tartott egy nevezetes beszédet, melyben az ő
tudománya alapelveit fejtegette, mondván: »Boldogok,
akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők megelégittetnek « •
»Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot
nyernek.«
»Boldogok a békességre igyekezők, mert azok
Isten fiainak mondatnak.«
»Boldogok, akik háboruságot szenvednek az igazságért, mert azoké a mennyek országa. ({
»Boldogok, akiknek szivük tiszta, mert ők az
Istent meglátják.«
.,A gyertyát nem azért gyujtják meg, hogy véka
alá rejtsék, hanem hogy gyertyatartóra tegyék és fényljék
mindeneknek, akik a házban vannak. Ugy fényljék a
ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó
cselekedeteiteket és dicsőitsék a ti mennyei atyátokat. (
»Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, kik
titeket átkoznak, jól, tegyetek azokkal, kik titeket
gyülölnek, imádkozzatok azokért, kik titeket háborgatnak és kergetnek. Midőn alamizsnát osztogatsz, ne tégy
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annak czégért, mint a képmutatók
cselekesznek, ne
tudja a te bal kezed, amit cselekedett a te jobb kezed.e
»Szeressed az Istent,telj es szivedből, telj es elmédből,
teljes lelkedből és minden erődből, ez az első és nagy
parancsolat, a második hasonl6 ehez, szeressed a te felebarátodat mint önmagadat stb. stb.
14. A kapernaumi százados. Lukács 7. rész.

Jézus Kapernaumba utazott, volt ott egy pogány
százados, kinek egy kedves szolgája halálos betegségben feküdt. A pogány százados hallotta hirét Jézus
csudatételeinek, a zsidók véneit elküldé Jézushoz azon
kéréssel, hogy a Jézust hivják el őhozzá.
Midőn a zsidó küldöttek elérkeztek Jézushoz, kérték, hogy ne vesse meg e derék százados kérését, ki
igen .szereti a zsid6kat.
Jézus elindult, midőn már közel volt a házhoz, ismét
jöttek más küldöttek, kiktől a százados azt üzente:
»Uram; ne fáraszd magadat, mert nem vagyok méltő,
hogy házamhoz jőjj, hanem csak parancsolj beszédeddel és meggy61!yul az én szolgám « •
.Jézus ezt hallván, igy szélott a körülötte áll6khoz:
bizony mondom nektek, még az Izráelben sem talál-'
tam ilyen nagy hitet, és midőn már haza mentek a küldöttek, egészségben találták a szolgát, ki kevéssel
ezelőtt halálos beteg volt.
15. Jézus lecsendesiti a tengert. Lukács 8. rész.

Jézus egykor tanitványaival
együtt egy haj6ra
ült, el lévén fáradva, ott elaludt, az idő alatt nagy szélvész tamadt a tengeren, már a haj6ba is kezdettek becsapdosni a vizek, erre megijedtek a tanítványok,
felköltötték a Jézust és mondák neki: » Uram, tarts meg
minket, mert elveszünk«. Jézus pedig igy sz6lott: »Mit

107

féltek, óh kicsinyhitüek«) ekkor megdorgálta a szeleket és
a tengert, s lett azonnal nagy csendesség.
16. A megszáradt kezu ember. Máté 12. rész.

Jézus egykor szombati nap bement a zsidók synagógájába; és ime volt ott egy ember, kinek jobb keze el
volt száradva ; megkérdék őt a farizeusok, hogy szabad-e
szombat napon gyógyitani ? ezt pedig csak azért kérdték tőle, hogyannál
inkább vádolhassák. Jézus pedig
igy szólott: Ji kicsoda az közületek, kinek ha egy juha
vagyon és az szombat napon a verembe esik és ki nem
veszi azt?«
Ezután mondá Jézus a megszáradtkezüembernek:
>kelj fel és állj elő) nyujtsd ki a te kezedei«, melyet midőn
a megszáradt kezü ember megcselekedett volna, azonnal
meggyógyult annak keze és csak ép olyan volt mint a
másik.
17. Nainvárosi ifju. Lukács 7. rész•.

Midőn egyszer Jézus Nain városán ment keresztül
s a város kapujához érvén egy halottat vittek ott, ki
anyjának egyetlen fia volt, az asszony özvegy volt s
nagyon sajnálta kedves fiának halálát, sőt a jelenlevők
is sajnálkoztak a szegény özvegyasszonyon, hogy már
egyedül maradt.
Jézus meglátta a szegény özvegyasszonyt,
hogy
oly keservesen sirt s megszánta őt, közel ment és vigasztalta a megkeseredett szivü anyát, ezzel Jézus a koporsóhoz ment, megállottak vele azok, akik vitték s Jézus.
igy szólott: Ji ifju, mondom neked ke~j fel! « és az azonnal
felült, és kezdett beszélni.
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18. A magvető. Máté 13. rész.

Jézus tanítván a hozzágyült sokaságot példázatban.
igy szélott hozzáj ok.
»Egy magvető ember kiméne vetni és amint vetett,
némelyik mag esett az utfélre, némelyeket a madarak
elkapkodtak, némely esék köves helyre, hol csak hamar
kikelt és elszáradott, mert gyökere nem volt mélyen a
földben, némely mag esett a tövis és gyom közé, hol
nagyra felnőtt, d'e végre a tövis és gyom elnyomta.
Némely mag pedig esett a jó földbe, hol felnővén, gazdag termést adott, némelyik adott 30-60, sőt 100
magot is.e ,
E példázatot, miután a nép nem értette, Jézus igy
magyarázta meg nekik:
]JA mag az Isten igéje, a különböző földek pedig
azok a lelkek, melyek azt hallgatják, amely mag az
útfélre esik, az jelenti azokat, kik hallgatják az Isten
igéjét, de nem veszik szivükbe, a köves helyre esett
magvak példázolják az olyanokat, kik beveszik ugyan
az igét, de hamar elfelejtik, a tövis közé esett mag jelenti
azokat, kik értik az igét, de "a ro sz indulat, a bíin csakhamar elfojtja azt az ő szivükben.
A jó föld jelenti azokat az embereket, kik hallják
az igét és azt be is veszik, megtartják és jó cselekedetnek gyümölcse terem szivükben.
19. Keresztelő János halála. Máté 14. rész.

Heródes király Keresztelő Jánost Isten prófétájának, kegyes és szent embernek tartotta. Ez a Heródes aző
közelirokonának Filepnek feleségétHeródiást tartotta magánál, s vele tiltott szövetségben élt, minthogy a zsidó
törvények szerint is ily házasságban élni tilos volt,
Keresztelő J ános megvetette- érte Heród.est s igy szólott:
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»nem szabad te néked a te atyád fiának feleségét magadnál
tartonodc. Ezért Heródes megharagudott Keresztelő
Jánosra, megfogatta és tömlöczbe vettette.
Egyszer Heródes születése napját tartotta, amidőn
a Heródiás leánya Sálomé igen szépen tánczolt, mely
nagyon megtetszett Heródesnek ugyavendégeknek
is,
ekkor Heródes örömtől elragadtan igy szólott, »kérj
tőlem akármit, megadom, ha országom felét kéred is«.
A leány, édes anyjának javaslatára, a Keresztelő
János fejét kérte, mely kérés hallására nagyon megszomorodott a király, de adott szavát meg akarván tartani, fejét levétette Jánosnak és a hóhér bevitte azt egy
~b~.
.
20. Ötezer ember jóltartása. Máté 14. rész.

Midőn látta Jézus, hogy őt nagy sokaság követi,
elkezdette őket tanitani, és mikor estve felé volna, mondának tanitványai Jézusnak, uram, bocsásd el a népet a
közeli majorokba, hogy.vegyenek magoknak eleséget ..
Jézus pedig monda, nem szükség, hogy elmenjenek,
adj atok ti nekiek enniök, András mondá az üdvözitőnek,
nincsen itt több eleség mint itt egy gyermeknél van öt
árpakenyér és két halacska, de mit ér ez ennyi sok
népnek?
Jézus ekkor igy szólott: ültessétek le a népet, ezután
megáldá a kenyeret, hálát adván, adta tanitványainak,
azok pedig a népnek, midőn mind az öt ezren megelégedének, Jézus igy szólott tanítványaihoz: »szedjétek fel a
maradék darabokat, hogy semmi abból el ne veszszen",
és megtöltöttek a maradékdarabokkal
12 kosarat.
A nép látván e csudatételt. mondták, hogy »bizony ez
ama próféta, a ki e világra eljövendő vala«.
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21. A kanaánita asszony. Máté 15. rész.

Jézus egykor Tirus és Sidon pogány tartományokba
ment, ezt meghallván egy Kanaánita asszony, hozzá
ment Jézushoz étimonda: » uram, Dávidnak fia, könyörülj
rajtam, az én leányom nehéz nyavalyában kinlódik«.
Jézus erre semmit nem felelt, még a tanitványok szive
is megesett a szegény asszonyon, kérték a Jézust, mondván: » bocsásd el uram őtet, mert utánunk kiálte , Jézus
erre igy szólott, nem bocsátottam én, hanem csak az
Izráel elveszett juhaihoz. Az asszony közelébb jött
Jézushoz, térdre esvén igy könyörgött: uram légy segitségül énnekem, Jézus pedig monda: nem jó a fiak kezéből a kenyeret elvenni és áz ebeknek vetni. Ugy van
uram! szóla a keseredett szivü nő, mert a kölykök a
morzsalékokkal élnek, melyek hullanak uraknak asztaláról.
Ezt hallván Jézus, szivesen szólott a nőhöz, mond. -ván : »óh asszonyi állat, nagy a te hited, legyen a te kivánságod szerini« és meggyógyula az ő leánya.
22. A vakon született. J ános

9:' rész.

Jézus talált egyszer egy vakon született embert, s
kérdék Jézustól tanitványai, melyik vétkezett, ez-e, vagy
ennek szülei? Jézus pedig monda, sem ez, sem pedig
ennek szülei nem vétkeztek, hanem ez azért történt,
hogy ez által is az Isten hatalma kijelentessék. Ekkor
Jézus a földre köpött, és sárt csinált, azzal a vaknak
szemeit megkente s monda »eredj el a Siliám tóba s
ott mosakodj meg e ,
A vak az utasitás szerint cselekedett s akkor megnyiltak az ő szemei és e naptól fogva látott a vakon
született ember.
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23. A könyörületes samaritánus. Luk. 10. rész.

Egy ember egyszer azt kérdezte Jézustól, hogy
kicsoda az én felebarátom? Jézus pedig a következő
példázattal válaszolt e kérdésre. Egy ember megyen
vala alá Jeruzsálemből
J erikóba, útközben találkozott
tolvajokkal, kik őt mindenéből kifosztották, és csaknem
agyonverték, történt azonban, hogy arra ment egy pap,
ki látta a vérébe fetrengőt a földön elterülve lenni, azt
elkerülte, - hasonlókép igy cselekedett több lévita is
Egy Samaritánus is ment az uton, látván ott az
embert, könyörületességre indult s bekötözé annak sebeit,
és elvitte a városba a vendégfogadó házhoz és gondját
viselte.
Ezek közül ki láttatik tenéked, hogy felebarátja
volt annak, kit a tolvajok levertek? Ama pedig monda:
»a Samaritánus) a ki könyörült ő rajia«, Jézus ekkor igy
szólott : »eredj el) és te is akép cselekedje,

e •

24. A tékozló fiu. Luk. 15. rész.

Egy embernek volt két fia) az ifjabb megkérte
apját, mondván: »apám add ide. nekem az én örökségemet«,
s az apa engedett a kérésnek, kiadta fiának a jussát, a
fiu pedig elment a szülei háztól, s csakhamar könyelmüleg elfecsérelte mindenét. Midőn mindenéből kifogyott, haza szeretett volna menni, de ily helyzetben
szégyelte azt tenni, tehát elszegődött disznópásztornak,
azonban oly éhség támadt azon tartományban,
hogy
utóvégre még a disznó eledelére is rászorult, az is jól esett
neki. Ily szorult helyzetben magába tért a fiu, s igy
szólott : Az én atyám béresei otthon: bővölködnek kenyérrel)
én pedig majd éhen halok meg) elmegyek azért az én atyámhoz, és ezt mondom néki: lJ atyám vétkeztem az ég ellen és te
ellened) bocsáss meg nekem) és fogadj be a te béreseid közzé«.
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Es midőn ment haza, az atya távolról meglátta, megismerte tékozló fiát, megszánta és nyakába borult, ujra
fiának fogadá, és visszatérésének örömére tulkot vágatott
s vigan mulattak.
A nagyobbik fiu nem volt oda haza, mikor közeledett a házhoz, kérdé egy szolgától, hogy micsoda vigság 'van oda bent? az pedig mondta, hogya te öcséd
jött haza és annak örömére mulatnak. Erre megharagudott az öregebb fiu és nem akart bemenni, az atyja
kimenvén, kérte őt, hogy jőjjön be testvéréhez, az pedig
igy szólott: »mennyi évek óta szolgállak téged, és soha
csak egy kecskefiut se adtál nekem, ez pedig mindenét
elpazarolta és mégis tulkot vágattál örömére e , Az apa
erre igy válaszolt: IIfiam! te mindenkor velem vagy) s mindenem a tied) és mosi neked is örvende:zni kellene) mert testvéred meghalt és feltámadott) elveszett és megtaláltatott«.
25. A gazdag és Lázár. Luk. 16. rész.

Volt egykor egy gazdag ember, ki biborba s
bársonyba öltözködött s mindennap vigan lakomázott.
Volt ugyanott egy Lázár nevü koldus is fekélyekkel
megrakva, ki a gazdag ajtaja előtt feküdvé, a gazdag
asztaláról lehulló morzsákat várta.
Később meghalt a koldus, és viteték az örök boldogságba, meghalt nemsokára a gazdag is, e pedig viteték az örök gyötrelmekre.
,
Felemelte a gazdag az ő szemeit, látta Abrahámot
és Lázárt s felkiáltott:
Ji atyám
Ábrahám!
bocsásd el
Lázárt) had nedoesitse meg az ő ujját) s enyhitse meg szomjuságomat«, de Ábrahám igy szólott: »fiam, te elvetted az
életben a föld minden javait, Lázár pedig kinlódott
sulyos nyavalyában«.
Ismét szólott a gazdag: atyám
Abrahám! bocsásd el Lázárt a földre, vannak nekem
még ott rokonaim) had tegyen bizonyságot az én hely-
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zetemről, nehogy ők is ugy járjanak mint én, Ábrahám
felelé: »van Mózesek, és prófétáik, ha azoknak sem
hisznek annak sem hisznek ha valaki a halottak közül
feltámad és visszatérnec.
26. A bevádoltatott sáfár. Luk. 16. rész.

Egyszer igy szólott Jézus tanitványainak:
> egy
gazdag embernek volt egy sáfárja, a ki bevádoltatott a
gazdagnak, hogy urának gazdagságát eltékozolja, előhivatá azért a sáfárt és monda: »mit hallal" felőled? Adj
számot a te sáfárságodrdl)

mert többé nem leszel sáfár«.

A sáfár monda magában, mi tevő legyek, ha már
az én uram elveszi tőlem a sárfárságot? »Nem kapálhatok, koldulni pedig szégyenlek«. Tudom már mit kell
tennem, mondá magában. Egybegyüjté azért maga elé
ura adósait s mindenik adósnak elengedte egy részét
tartozásának.
Midőn a sáfár e hamisságát megtudta az ő ura,
még megdicsérte életreva16ságáért, mert ez által barátokat szerzett magának azok közül, kiknek tartozását
elengedte.
En is mondom nektek, szóla a Jézus az ő tanítványainak, szerezzetek magatoknak jóakaró, barátságos
embereket, hogy mikor megfogyatkoztok, legyen ki
befogad titeket hajlékába.
<

27. A farizeus és a vámszedő. Luk. 18. rész.

Egyszer a Jézus ily példabeszédet mondott. Két
ember megy en fel egykor a templomba, hogy mindketten imádkozzanak, az egyik farizeus, a másik publikánus - vámszedő. -, A farizeus ilyen formán imádkozott: sIsten, hálákat adok tenéked, hogy nem vagyok
olyan mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, mi.
8
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némü itt e publikánus is, böjtölök kétszer egy héten,
igazán kiadom a dézsmát mindenemből.
A publikánus pedig távol állván, nem merte szemeit
sem emelni az égre, hanem verte mellét mondván: » Isten,
légy irgalmas nekem szegény bűnösnek«. Jézus ezt mondta,
e kettő közül a vámszedő - publikánus - tért inkább
haza megigazulva, mert valaki magát felmagasztalja
megaláztatik, s a ki magát megalázza felmagasztaltatik.
28. Szőllőmunkások. Máté 27. rész.

Jézus a többek közt ily példázatban beszélt tanitványainak, Hasonló az Isten országa azon gazdához, ki
jókor reggel kimegyen és munkásokat fogad szó1lejébe
és megszerződvén a munkásokkal , kiküldte azokat
szőllejébe munkálkodni.
Később látott más embereket is állani a piaczon,
mondá nekiek, »menjetek el ti is a szőllóbe, mit munkátokért érdemletek, megadom tinektek«. Ismét később
talált más rendbeli embereket dolog nélkül állani,
azokkal is a szerint cselekedett mint az előbbeni emberekkel s ezek is kimentek a szőllőbe, tizenegy órakor
ismét kiment a gazda s látott ott több embereket állani
s igy szólott hozzájok: »miért állotok itt napestig tétlenségben?« s ezek szólottak : »azért, meri senki nem fogad
meg minket«, és monda nékik a gazda: »menjetek el ti is
a szöllóbe munkálkodni«.
Mikor pedig este lett, monda az ur az ő vinczellérjének, »fizesd ki őket egész napra mindnyáját«, Es
mikor előjöttek azok, kik később mentek, csak annyit
adott nekik, mint kik egész nap dolgoztak, s azok, kik
korán kimentek igy szólottak: ezek keveset dolgoztak,
mi pedig egész nap dolgoztunk, mégis csak egy a fizetésünk; a gazda pedig mondá: a vagy nem megkaptad-e
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szegődött béredet ? s nem szabad-e nekem az én jószágomból azt tennem a mit akarok?
29. Az irgalmatlan szolga. Máté 18. rész, 23. vers.

Jézus tanitványainak
ilyenképen beszélt, mondá
nekik: a mennyeknek országa hasonlatos a királyhoz, ki
számot akara vetni az ő szolgáival, s vezettek elébe egy
szolgát ki a királynak nagy kincscsel adós volt, midőn
nem tudta tartozását megfizetni, azt parancsolta, hogy
annak mindenét adnák el, mignem minden adóssága
kitelnék, ekkor a szolga leborulván igy szólott az ő
urának: »uram! muljék el ellenem való haragod, és én
mindenekből eleget teszek e , e kérésre könyörült
a
szolgának ura és megengedett neki.
Kimenvén a szolga, találkozott egy szolgatársával,
ki neki adós volt, s azt fojtogatni kezdvén monda:
»fizesd meg a mivel tartoeoi«, amaz igy szólott, »muljék
el ellenem való haragod, mindenekből eleget teszek e ,
amaz pedig nem engedett meg, hanem beveté a tömlöczbe mig adósságát meg nem fizeti. Ezt látván más
szolgatársai, megmondák az ő uroknak, hogya szolga
mily irgalmatlanul cselekeszik szolgatársával. Előhivatá
ismét az ur szolgáját és monda: ~irgalmatlan szolga,
én minden adósságodat elengedém nekeds könyörültem
rajtad, miért nem könyörültél te is szolgatársadon miképen én tettem? Es az ur megharagudván,
adta az
irgalmatlan szolgát a hóhér kezébe.
Ezenképen
cselekeszik az én mennyei atyám is
tiveletek, ha meg nem bocsátja kiki az ő felebarátjának
ellene való vétkét szive szerint.
30. Lázár feltámasztása. János 11. rész.

Jeruzsálemtől nem messze feküdt Béthania faluja,
melyben egy kegyes család lakott.a család tagjai Lázár,
8*
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Mária és Mártha igen ragaszkodtak a Jézushoz, miért is
Jézus igen gyakran meglátogatta őket.
Egyszer Lázar, ki Jézusnak kedves barátja volt,
nagy beteg lett, Mária és Mártha elizentek Jézushoz,
kérvén őt, hogy jöjjön el s gy6gyitsa meg ~ázárt.
Midőn Jézus oda ért, már Lázár halva volt s 4 napja,
hogy kopors6ban feküdt s mondának a testvérek: uram,
ha te itt lettél volna, nem halt volna .meg a mi testvérünk. Ezután 'kiment Jézus a sírhoz, melyben Lázár
feküdt, levették annak szájáról a követ, előbb imádkozott s nionda »Lázár Jőjj ki! ( Lázár azonnal elkezdet mozogni, de meg lévén kezei s lábai kötözve, szabadon nem mozoghatott, Jézus megparancsolta, hogy
oldják meg, és Lázár épen és egészségesen jött ki a
kopors6b6l.
Má.sodik félév.

31. Zákeus. Luk. 19. rész.

Midőn Jézus J erik6 városán ment egyszer -keresztül, nagy sokaság követte őt, Volt ott egy Zákeus nevü
gazdag ember, ki Jézust nagyon szerette volna látni, de
minthogy kis termetü volt s 'a sokaságt61 meg nem láthatta, elment előre és felmászott egy fügefára, midőn
Jézus odaért feltekintett a fára s monda Zákeusnek,
:.Zákeus szállj le a fáról, mert ma nekem a ,te házadnálkellmaradnom«.Elment
Jézus tehát a Zákeus házához, ki igen szivesen látta a Jézust, a sokaság pedig
zugol6dott, hogy Jézus ily nagy bűnöshöz szállott.
Zákeus örömében ekkor igy szólott: »Uram, ime
ma minden j6szágomnak felét a szegényeknek adom és
ha valakitől igaztalanul valamit elvettem, négy annyit
adok helyette « ,Jézus erre ezt mondta: »ma lett üdvössége
e háznak«.
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32. A császár adójáról. Máté ~2. rész.

A farizeusok azon tanácskoztak, hogy mi okot
tudhatnának felfedezni, hogy Jézusba beleköthetnének,
egyszer elküldének hozzá, kik igy szólottak: »mester!
tudjuk, hogy te igaz vagy és az Istennek utát igazán
követed, kérünk mond meg nekünk, hogy kell-e a császárnak adót fizetni?
Jézus jól tudta a farizeusok álnokságát, igy szólott
hozzájok: »muiassaiok nekem egypénzt« akkor igy szólott,
kié ez a pénz? és e felibe való irás? ezek pedig mondják,
hogy a császáré.
,Erre Jezus igy válaszolt: adjátok meg a császárnak
mi a császáré, és Istennek a mi az Istené.
33. A tiz szüz s .az utolsó itélet. Máté ~5. rész.

Egykorigy szólott az üdvözitő: a mennyek országa
hasonló a tiz szüzekhez kik mennyegzőre készülvén
lámpásaikat kezekbe vették, és a vőlegény elébe mentek; a 10 szüzek közül öt vigyázó, öt pedig vigyázatlan
volt, a vigyázatlanok vittek ugyan lámpát kezökbe, de
olajt elfelejtettek. Az öt vigyázó pedig olajt töltött és
ugy várták a vőlegényt.
A vőlegény késett, az alatt elszunyadtak mindnyájan, azonban kiáltás hallatszott » im holjön a vőlegény«,
akkor felkeltek s az eszesek meggyujtották lámpáikat
és siettek a vőlegény elébe, a vigyázatlanok pedig ezt
mondták »adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi
lámpásunk elalszik«. Azok pedig mondák, hogy nem
adunk, mert akkor nekünk sem lesz elég, ekkor elmentek az olaj árulókhoz vásárolni, s azalatt megérkezett a
vőlegény, és akik készen valának, bementek ő vele a
lakodalmas házba, ekkor az ajtó bezáratott." Midőn
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megjöttek a többi szüzek, zörgettek az ajtón, de a vőlegény igy szólott: »nem ismerlek titeket«,
Vigyázzatok azért és imádkozzatok, mert nem tudjátok mikor jő el az embernek fia.
Az utolsó itéletról igy beszélt a Jézus:
Mikor eljön az embernek fia az ő dicsősségével
akkor ül az ő dicsőségének királyi székében. - Elibe
gyüjtetnek minden népeik és elválasztja őket egymástól, mint a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől,
és állit ja a juhokat az ő jobb keze felől, a kecskéket
pedig az ő bal keze felől.
Akkor igy szól a király azoknak, akik jobb keze
felől lésznek: > Jertek el én atyámnak áldottai, bírj átok
az országot, mely megkészittetett néktek a világ fundamentomi előtt, mert éhestem és ennem adtatok, szomjuhoztam és innom adtatok, uton járó voltam és befogadtatok engemet.
A balfelől állóknak pedig ezt mondja: > átkozottak,
menjetek el az ör.ök tűzre, mely megkészittetett tinektek,
mert éheztem s nem adtatok ennem, szomjuztam és nem
adtatok innom. És ezek elmennek az örök gyötrelmekre,
amazok pedig az örök életre.
34. Jezuzsálembe vonulás. Máté 21. rész.

Közeledett a husvét vagy a pascha ünnepe, Jézus
is elindult tanítványaival, két tanitványát előre küldött,
hogy hozzanak neki a közeli faluból egy szamarat,
melyen Jeruzsálembe
felmenjen, a tanitványok
akép
cselekedtek, mint nekik mondva volt, előhozván a szamarat; ráterítették felső ruhájaikat, s Jézus felült reá és
ugy ment be J eruzsá1embe. - A nép észrevette Jézust,
virágokat és zöld ágakat hintett utjára s nagy lelkesedéssel fogadták s igy kiáltottak ;)Hozsánna Dávid fiának,
áldott a ki jött az urnak nevében11: •

f
119

Ez a nap virág vasárnapjának neveztetik.
Midőn bement a jeruzsálemi templomba, látta ott a
pénzváltókat
és árul6kat, korbácsot vett kezébe és
kikergette őket onnan.
~~35. Husvéti bárány, lábmosás, utolsó vacsora. János 13. rész,
Lukács 22. rész.

Mikor elérkezett a páscha-ünnep, elküldé Jézus
Péter és János tanitványát, hogy készíttessék meg a
husvéti bárányt, melyet a zsid6k egyiptomi fogságb6l
történt kiszabaditások emlékére szoktak megenni, azok
pedig mondának hol akarod, hogy azt elkészítsük? Jézus
pedig monda, menjetek be a városba majd láttok ott
egy embert ki egy kors6 vizet visz, azt kövessétek, s
menjetek be abba a házba hova ő be megyen, s ott a
ház gazdája mutatja tinéktek a helyet hol elkészitsétek.
Midőn el volt készítve, Jézus és iS! tanitványai letelepedének s monda Jézus, nagy kivánsággal vágy tam a husveti bárányt megenni veletek mielőtt szenvednék.
Vacsora alatt sokat beszélt Jézus az ő szenvedéséről
és halálár6l, mert tudta azt, hogy ez neki halála előtt
utols6 vacsorája s ugyanekkor szenvedésének és halálának emlékezetére, egy vallásos szertartást szerzett u. m.
az urvacsoráját, elővette t. i. a kenyeret, mely az asztalon
volt, megtörvén, adta tanitványainak, ezt mondván: »ez
az én testem, mely tiérettetek megtörettetik<. Elővette a bort
és kitöltvén a pohárba, adta tanitványainak mondván:
i Ez az én vérem, mely sokak bűneik bocsánatjáért kioniatik;
igyatok ebből mindnyájan, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, valamennyiszer eenditek a kenyeret és a poharat iándjátok, az én halálomat hirdessétek;«
Midőn Jézus együtt vacsorált tanítványaival, felkelt, s leveté az ő felső ruháj át egy kendőt vett elő körül
köté magát, vizet töltött egy medenczébe és elkezdte

t.
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tanitványainak
lábát mosni. Méne Simon Péterhez,
hogy annak lábait megmossa, de Péter nem akarta ezt
engedni, de Jézus igy szólott, ha nem engeded, hogy én
lábaidat megmossam, nem lesz hozzám semmi közöd. Erre Péter igy szólott: uram, ha akarod nemcsak lábamat, hanem fejemet is engedem.
Jézusnak e cselekedete a szeretet és alázatosság
jele volt, s midőn végezte a lábmosást, igy szólott tanitványaihoz: ime, én példát adtam tinéktek, miként én
cselekedtem veletek, ti is akép cselekedjetek egymással,
a mint én szerettelek titeket, ti is ugy ezeressétek egymást. Arról ismernek meg mindenek, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek.
Ezután monda Jézus, bizony mondom néktek, hogy
egy közületek elárul engemet, ekkor egymásra néztek
a tanitványok,
s egy a tanitványok közül, kiket a
Jézus szeretett, igy szólott]: uram kicsoda az? Jézus pedig
felelé, majd akinek én a mártott falatot beadom, és
mikor bemártotta volna a falatot, oda adá azt Judás
,tanitványának.
36. Gecsemáné. Máté 26. rész.
Vacsora után csütörtökön estve kiment Jézus tanitványaiva1 együtt, az olajfák hegyére a Gecsemanékertbe, ott azt mondta tanitványainak, »üljetek le, de el
né Oludjatok mig én imádkozom«, s mondá, hogy »minden
felől szomoru az én lelkem mind halálig ( , és kezdett a
Jézus felette nagyon szomorkodni s keservesen fájt az
ő lelke, mert tudta, hogy kinos szenvedés fog reá várakozni, azért is igy imádkozott» atyám, ha lehetséges, muljék
el tölem e keserű pohár, mind az által ne ugy legyen amint
én akarom, hanem amint te«, s midőn visszatért tanítvá-

nyaihoz, már őket aluva találta s monda nékiek:

»Ime,
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elközelget az óra és az embernek fia adatik a bűnösök
kezébe.
37. Jézus elfogatása. Máté 26. rész.

Mialatt Jézus vacsora után a Gecsemáné-kertbe
kiment, elméne Judás a papifejedelmekhez, kik azon
igyekeztek, hogy mikép foghatnák el a Jézust, s hogy
adhatnák halálra. Judás megigérte, hogy ő kézre keriti
a Jézust s adtak neki a papok 30 ezüst pénzt. A papok
igen megörültek Judás igéretének s adtak mellé katonákat. Midőn mentek a Gecsemáné-kert felé, s már közeljutottak, kérdé egy a katonák közül, melyik lesz a
Jézus, kit megfogjanak ? Judás pedig monda: majd akit
én megcsókolandok azt fogjátok el. Judás oda ment a
Jézushoz, s igy szólott: 'J>egészséggel mester« és megcsókolá, Jézus pedig monda: barátom te csókkal árulsz el
engemet? ekkor megfogták Jézust, és elkisértéka papok
gyülekezetébe.
38. Jézus a nagytanács előtt. Máté 26. rész.

A Gecsemáné-kertből Jézust egyenesen a főpapok
gyülekezetébe kisérték, előbb több vádakkal terhelték,
végre fölállott a főpap: »mond meg, hogy igaz-e, hogy
te vagy az Isten fia?« Jézus erre azt mondta: 'J>énvagyok«.
Erre Kajafás igy szólott: ennél több bizonyság nem kell,
ő Istenkáromló, mert Isten fiának mondja magát, mire
ítéljük ezért, a többiek mondák: halálra, halálra! ekkor
megostorozták, csufságból vörös bársony palástba öltöztették, fejére tövis koronát tettek, és zsidó királynak
csufolták.
39. Jézus'Pilátus és Heródes előtt. Luk. ~3. rész.

Miután a zsidó nagytanács elhatározta, hogy
Jézust meg kell ölni: pénteken reggel elkísérték Pontius
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Pilátushoz, ki ekkor a római császár helytartója volt
Zsidóországban,
s kivánták,
hogy feszittesse meg,
Pilátus nem akarta hinni azt a mivel vádolták a Jézust,
tehát maga beszélt a Jézussal s kérdé tőle :te vagy-e a
zsidóknak királya? Jézus pedig monda: »te mondád,
Jwgy az vagyokc Pilátus nem talált oly bűnt a Jézusba,
hogy azért halálra itélje, s igy szélott a zsidókhoz, én
benne semmi bűnt nem találok. Midőn Pilátus megértette, hogy. Galilea tartományába és igy Heródes birodalmába való, elküldé őt Heródeshez ki akkor épen
J eruzsálemben volt. Ezen Heródes igen megörült, mert
rég időtől fogva óhajtotta Jézust látni. Jézus pedig
Heródes kérdéseire semmit sem felelt, s visszaküldötte
Pontius Pilátushoz.
40. Jézus halálra itéltetése. Máté 27. rész.

Pontius Pilátus semmi bűnt nem talált a Jézusban,
de az összegyült nép feszitsd meget kiáltott rá. Pontius
azon igyekezett, hogy Jézust valamikép megszabaditsa.
Szokás volt, hogy ily ünnep napon egy foglyot szabadon bocsássanak, ezért Pilátus igy szólott, van itt fogva
egy Barabás nevü gyilkos, melyiket ereszszem el :J ézust-e
vagy Barabást? a zsidók pedig mondák, bocsásd el
Barabást és feszitsd meg Jézust. Ezután Pilátus vizet
hozatott elő egy tálba s kezét megmosván, igy szólott:
»ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől, ám ti lássáiok«,
azok pedig felelének: »ae Ö vére mirajtunk, és a mi
fiainkon < , ekkor elbocsátá Barabást és kezekbe adta
megfeszités végett a Jézust.
41. Jézus halála, a kereszten mondott szavak. Máté 27. rész.

Miután kimondották Jézusra a halálitéletet. kikisérték őt a Galgota hegyére, hogy ott keresztfára feszitsék,s hogy annál inkább kinozzák, magával vitet-
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ték a terhes keresztet, midőn kimerült, jött egy czirénebeli Simona mezőró1, annak adták át, hogy vigye
Jézus helyett a keresztet. Midőn kiértek a helyre, kezeinél és lábainál fogva felfüggesztették a keresztfára s
véle együtt két gonosztevőt, s egyikét jobb, a másikat
bal keze felől, felfeszitvén őt, még akkor is bántalmazták s ekkor igy szóla : »Atyám bocsáss meg nékiek, meri
nem tudják mit csdekesznek«; a bal keze felől való gonosztevő igy szólott hozzá: > ha Isten fia vagy, szabaditsd meg magad s minket is e, a jobb kéz felől levő
gonosztevő megdorgálta amazt és mondá Jézus a jobb
keze felőlinek : »Ma velem lészela paradicsomban c ; ezután a keresztfa kinos fájdalmai közt igy kiáltott fel:
>szomjuhozom«,· ekkor az ott álló katonák spongyiába
eczetet töltvén, adták Jézusnak, midőn halála órája elkövetkezett igy kiáltottfel : » Elvégeztététt(, s végre mondá: >Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet«/ s miután ezeket mondaná, kiadta lelkét és meghalt; ekkor
a föld megrendült s a templom kárpitja ketté hasadott
8 a kősziklák megrepedeztek,
a százados pedig, ki oda
volt Jézus őrizetére rendelve, látván ezen jeleket, megrémülvén, igy kiáltott fel: >bizony ez ember igaz oala«.
42. Jézus eltemettetése. Máté 27. rész.
Élt Jeruzsálemben egy előkelő gazdag ember, ki
Arimathiából való volt s Józsefnek neveztetett, ez a
. Jézusnak jó barátja és egyszermind tanácsbeli volt,
estve felé elment Pilátushoz, hogy engedné meg, hogy
Jézust levehesse a keresztfáról és eltemethesse a maga
sirboltjába. Erre Pilátus engedelmet adott, levette a keresztfáról és eltemette a maga sirboltjába. A papi fejedelmek és farizeusok Pilátushoz menvén igy szólottak :
» Uram, ama hitető még életében meg mondotta, hogy
harmadnapra
feltámad, parancsold meg azért, hogy
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őrizzék, nehogy tanitványai eljőjjenek éjszakának idején s ellopják s azzal hitessék a népet, hogy feltámadott«; az őrizés végett kirendelt katonák elmentek, s a
papi fejedelmek lepecséteték a követ, mely a sir szájára tétetett.
43. Jézus feltámadása. Máté 28. rész.

Vasárnap reggel Mária és Magdolna, korán elindúltak, hogy elmenjenek megnézni a Jézus sirját. E közben nagy földindulás támadt. Az. urnak angyala leszállott mennyből s elvette a követ, mely aJ ezus sirj ára volt
téve, az őrök ennek látására megijedtek és olyanok lettek mint a holt.
Midőn Mária és Magdolna közelebb értek a sirhoz,
látták, hogy a kő el van mozditva helyéről, s a koporsó
üres, és látták, hogy egy fehér ruhába öltözött angyal
ül mellette ki igy szélott nekik. »Mit keresitek a holtak
közt az élőt, nincs itt az ur, feltámadott«. Menjetek s mondjátok meg tanitványainak,
hogy menjenek Galileába s
, ott megtalálj ák őtet.
44. Jézus megjelenik Máriának. János 20. rész.

Mária sirva állott a koporsónál s midőn lehajlott,
látott ott két angyalt fehér ruhába öltözve lenni, kik
mondák Máriának, >aszonyi állat miért sirsz? Mária pedig
igy szólt: »elvitték az én uramat, s nem tudom hova tették
őtet?« és mikor ezeket mondaná, hátra fordult s látta
Jézust ott állani, de nem ismerte meg, sőt azt hitte, hogy
a kertész áll ott, s igy szólott hozzá: »ha te vitted el őt,
mondd meg hová tetted? <
Ekkor megszólitá Jézus Máriát s ez megismerte
Jézust s meggyőződött róla, hogy valósággal feltámadott.
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45. Jézus megjelenik két tanitványának. Luk. 24. rész.

Jézusnak két tanitványa ment a feltámadás napján Emmaus nevü faluba és beszéltek magok közt
arról, a mi Jézussal történt és midőn igy beszélgettek,
egyszer hozzájok ment Jézus, de ők nem ismerték meg.
Midőn beértek a faluba, ott megismertette magát velök
s el akarván távozni, kérték őt, mondván: ) Maradj meg
velünk, mert ime beesteledett» ezután még együtt beszélgettek, s azután eltünt közülök a Jézus.
46. Jézus megjelenik minden tanitványának. Ján. 20. rész.

Midőn beesteledett, együtt voltak a tanitványok s
a zsidóktól való félelmekben magokra zárták az ajtót,
egyszer megjelent köztök a ~ézus, megállt a középen és
mondá: »békesség ti nékielc«, Es midőn ezeket mondaná,
megmutatta nekik az őkezeit és oldalait, ezen felette
örvendeztek a tanitványok, hogy szemeikkel láthatták
a Jézust, ezután a Jézus tanitványaira lehelt s mondá
nekik: :1> Vegyétek szeni lelket ~.
Tamás ez alkalommal nem volt a többi tanitványokkal s midőn találkoztak véle, mondák neki, hogy :
>láttuk az urai«, de Tamás igy szólott, ha látom az ő
kezein és lábain a szegeknek helyeit, s ha bebocsáthatom az én ujjaimat a szegek helyébe, akkor hiszem
el; ezután nyolczad napra ismét együtt voltak az apostolok, ekkor Tamás is velök volt s megjelent a Jézus
s mondá: 'JJbékességtínektek,« s ekkor szóla Tamásnak,
hozd ide az ujjadat és nézd meg kezeimet s ne légy
hitetlen, hanem hivő.
47. Jézus Galileában. Máté 28. rész.

A Jézus tanitványai tizenegy en elmentek Galileába, hova megmondatott nekik, hogy menjenek és imé
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megjelent ott a Jézus. Ezt látván a tanitványok, imádták őtet. Hozzájok menvén Jézus, mondá nekik: >teijes
hatalom adatott nekem, mennyen és a földön, azért elmenvén,
tanitsatok mtnden népeket megkeresztelvén őket atyának, fiu·
nak és szent léleknek nevében, a ki hiend ésmegkeresztelkedik
idvezül, aki pedig nem hiend, elkárhozik,«
48. Jézus mennybemenetele. Máté 28. rész.

Feltámadása után még 40 napig e földön volt
Jézus stöbb izben megmutatta magát másoknak is nemcsak tanitványainak. 40-ik nap, mely csütörtök volt,
egybe gyüjtötte tanitványait az olajfák hegyén, megáldotta őket s megigérte, hogy el fogja küldeni ő hozzáj ok a szent lelket. Ekkor szemek láttára elkezdett felemelkedni az ég felé, mignem egy felhő elfedte őtet
tanitványai szemeik. elől. Az álmélkodó tanitványok
sokáig ott állottak még, 's ekkor két angyal jelent meg
nekik s monda: Galileabeli férfiak, mit állotok: nézvén mennybe? a Jézus, ki oda felviteték, ugyfogmajd
eljönni, mint a hogy őt égbe menni láttátok.
A Jézus mennybe menetelének emlékére innepéljük az áldozó csütörtököt.
49. Pünköst, Cselekedet könyve 2. rész.

Jézus mennybemenetelétől számítandó 10-ik nap
együtt voltak a tanitványok egy házban, hogy ott imádkozzanak, egyszer nagy zendülés esett mennyből,
mint ha nagy szél zudult volna, ekkor kettős nyelv
alaku tűz lángok szállottak le az égből és ültek mindenik apostol feje felett. Ekkor vették a tanitványok a
szent lelket, s azonnal általok eddig nem tanult nyelven
is kezdettek beszélni, és hirdették rettenthetlen bátorsággal a feltámadott Jézus tudományát. Péter apostol
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elkezdett predikálni a sokaságnak, s ez egyszeri beszédére SOOO-enkeresztelkedének meg.
Ennek emlékezetére szenteljük pünköst innepét.
50. Péter megvallja a Krisztust nyilván. Cselek. 4. rész.

Péter és János lelkesülve hirdették a keresztre
feszitett s feltámadott Jézus tudományát.
Azonban a
papok haragudtak érte, hogy a népet tanitották,
miért'
is megfogták őket és őrizet alá tették.
Másnap egybegyültek a papi fejedelmek és irástudók a kik csak voltak Jeruzsálemben s kérdezték tőlök:
» Micsoda hatalommal és kinek nevében teszitek ezt?« Ekkor
Péter szent lélekkel megtelve mondá nékiek: »Népnek
fejedelmei és Izráelnek vénei! minthogye
mai nap mi
tőlünk tudakozódtok, azért tudtotokra adom tinéktek,
hogy a názáretbeli Jézus neve által, a kit ti megfeszitettetek, kit Isten feltámasztott a halálból. ({
51. István. Cselek. 7. rész.

A keresztyének száma naponkint szaporodott; a
zsidók pedig éppen azért még jobban üldözték őket. Az
apostolok egymásután hurczoltattak törvényszék elé, de
ők mindenütt és mindenkor bátran viselték mago kat.
Volt egy buzgó férfiu, a ki tántorithatlan követője
volt Jézusnak, kinek neve István volt, ezt is maga elébe
idézte a zsidó nagytanács) s azzal vádolták, hogy ő Istenkáromló, mert a Mózes törvénye ellen beszél. István a
tanács előtt bátran állott s magát Krisztus igaz követőjének lenni állította, miért is őt halálra itélték, kivitték s kövekkel agyon verték, már félholtan volt, midőn
szemeit az ég felé emelte s mondá: imé látok megnyilatkozott eget, és látom a Jézust ülni az atyának jobbján
8 ezután igy könyörgött:
>atyám, bocsásd nwg az ő bűnei-
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ket« és mikor ezeket mondotta volna, kiadá lelkét és
meghala.
52. A szerecsen komornyik. Cselek. 8. rész.

Az urnak angyala mondá Fülöpnek }\kelj föl és
menj délfelé «, ő annak okáért elméne, útközben találkozott egy szerecsen fő emberrel, ki Szerecsenország
komornyikja volt, ki szekéren ülve olvasá Ezsaiás próféta könyvét. Fülöp oda ment közel a szekérhez s a komornyík felhivta a szekérre s kérte, hogy magyarázzon
ő neki, Fülöp sokat beszélt neki a Krisstusról és mikor
mentek volna az út mellett, találtak vizet s mondá a
komornyik: }\imhol a viz, kicsoda tilt meg engemet a
keresztségtől? ( Ekkor mind ketten leszállottak a szekérről és Fülöp megkeresztelte a fő embert.
53. Pál megtérése. Cselek. 9. rész.

Volt a zsidók közt egy Saul nevü férfiu, ki a
keresztyéneknek igen nagy ellensége volt, azokat házról-házra kereste és tömlöczbe hurczolta.
Egyszer megbizó levelet kért a főpaptól, elindult
Damaskus varosába, hogy az ott lakó keresztyéneket
összefogdossa s Jeruzsálembe hurczolhassa.
Mikor már közel volt Damaskushoz, egyszerre
mennyei világosság vette körül, melytől egészen elvakult, s e szókat hallatta: »Saul! Saul! mit kergetsz enge·
met!?« Saul kérdé, hogy »kicsoda a ki hozzám szólasz e
ismét ily szó hallatszott r »En vagyok Jézus, a kit te
kergetsz e , mondá, akkor Saul: » uram mit kivánsz, hogy
eselekedjem,x mondá neki fl, hang: )Eredj Damaskusba,
ott megmondják mit tégy.«
Saul szemevilágát elvesztve, Damaskusba vezet. tette magát s ott egy Anániás nevü keresztyén beméne
hozzá s igy szólott: »Saul engem az ur küldött te hoz-
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zad, nyiljanak meg szemeid és teljesedj be szent lélekkel, erre Saul azonnal látni kezdett s a keresztyén vallásra térvén, megkeresztelkedett s a keresztségben Pál
nevet nyert. Ezentúl ő lett a legbuzgóbb hittéritő
apostol, ki hatalmas beszédei által igen sokakat téritett
a keresztyén hitre.
54. Kornelius pogány százados megtérése. Cselek. 10. rész.

Volt Czezáriában egy Kornelius pogány százados,
ki igen jóltevő s alamizsnálkodó ember volt. Ennek egyszer megjelent az urnak angyala s őt néven szólitván,
mondá: » a te alamizsnálkodásed
kedves Isten előtt s a
te könyörgésed felhatottakaz Istenhez, most azért küldj
valakit Joppéba és hivasd Simont, ki neveztetik Péternek, ki szálláson van egy Simon nevü szijjgyártónál,
az majd megtanit téged, mit kelljen cseledkedned.
Ekkor 3 küldöttet inditott utra Kornélius, elküldvén
őket Joppéba, kik megérkezvén a jelölt helyre, elhívták Pétert, ki azonnal utnak indult és Korneliust egész
háza népével együtt megkeresztelte.
55. Pál lisztrában. Cselek. 14. rész.

Pál Lisztrába ment s ott predikálta az evangyéliomot, volt ott egy ember, ki születésétőlfogva sánta volt
és soha nem járt, ez is hallgatta a Pál tanitását, látván
Pál, hogy egész figyelemmel hallgatja őt, mondá neki:
)Allj fel a te lábadra egyenesen ( s azonnal elkezdett
járni. A sokaság pedig látván a Pál eselekedetét, igy
kiáltott fel »ae Istenek jöttek mi hozzánk emberi ábrázatban«
és sokan hittek a Pál tanitásának.
56. Pál Philip és Athenbe. Cselek. 16-17.

Pál apostol leginkább a pogányok közt hirdette a
keresztyén vallást, e czélból több nagy utazásokat tett,
9
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elment a többe közt Philippibe is, mely Maczedoniának fővárosa volt, ott egy bársonyáruló nőt, ki Lidiának neveztetett, egész háza népével együtt megkeresztelt.
Eljutott Pál apostol Athenébe is, hol a nép a bálványisteneknek áldozott, s itt nagy bátorsággal prédikálta a feltámadt Jézus tudományát, végre megfogták
őtet és vivék a törvényszék elébe. Itt előállt Pál és igy
szólott: Athenebeli férfiak, látom, hogy ti szorgalIllatosok vagytok az isteni tiszteletben, de az Isten kézzel csinált templomban nem lakik, az Isten aranyhoz
vagy ezüsthöz nem hasonlit, mert az Isten lélek, őtet
látni nem lehet. Pál beszédére sokan megtértek, bevették a keresztyén vallást, s hittek a Jézusban.
57. Pál Efezusban. Cselek. 19. rész.

Pál Efezusba is elérkezett, midőn ott Jézus követőire talált, kérdé tőlök »vettetek-e szent lelket?« azok
pedig mondták: »azt sem tudjuk, mi az a szent lélekr.
Pálnak beszédét hallván mind tizenketten megkeresztelkedének a Jézus nevére s mikor Pál rájok vetette
kezét, szállott ő reájok a szent lélek s idegen nyelveken
kezdettek beszélni, s hirdették ezek és a Jézus tudományát. Pál Efezusban több ideig volt, tanította a népet és
igen sok csudákat cselekedett.
58. Pál fogsága. Cselek. 21-24.

A keresztyén vallás buzgó apostola Pál rendkivüli
üldöztetésnek volt kitéve, mindenképpen üldözték őt
ellenségei, de részint ébersége, részint barátainak gondos vigyázása sokszor megmentette őt ellenségei kezéből.
Egyszer Jeruzsálembe szándékozott utazni, sirva
kérték társai, hogy ne menjen oda, mert ott 'a zsidók
megfogják őt és megkötözve adják a pogányok kezeibe j
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de Pál igy szőlott s miért sirtok? miért keserititek az
én szivemet ? Mert én nemcsak megkötöztetni, de meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben
az ur Jézusnak
nevéért.e Felméne azértJeruzsálembe
ésott örömmel fogadák az atyafiak. Mikor Pál a templomban volt, a zsidók
felizgatták ellene a sokaságot, megfogták s megkötözték, majdnem agyonverték, ekkor a sereg hadnagya
vitézeket vévén maga mellé, oda futott s a zsid6k látván
őt, megszüntek a Pál verésétől, s a hadnagy kérdé Páltól, hogy ki volna? és mit vétett? ő pedig mondá: én
római szabadságban született polgár vagyok; ezután
fogságba tétetvén, Félix tisztart6 elébe vitetett kihallgatásra, hol ennek felesége szives örömmel hallgatta
előadásait.
59. Pál Rómába. Cselek. 27. rész.
Pál r6mai polgár lévén, fogságában a császárra
hivatkozott, minek következtében haj6n R6mába vitetett, átadták őt a császár seregéből val6 századosnak,
kinek Julius volt neve, hogy vele R6mába haj6kázzék,
a tengeren sokáig hányatott,
végre hajótörés után
Málta-szigetére jutott s innen 3 hónap mulva R6mába
jutott, hol hathatósan predikálta a feltámadt Jézus tudományát; később eltávozott R6máb61, hogy másutt is
hirdesse a keresztyén vallást; de ismét elfogatott s
Ner6 kegyetlen r6mai császár fejét vétette Krisztus
után 67-ben.
>
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A természetrajzbél.
Ill. osatály számára.

A népiskolai tanterv ben a következők vannak megállapítva.
Első
Állattan.
Emlősök egy patások.
1. Ló, szamár.
Kérődzők.
2. Szarvasmarha,
juh, kecske,
szarvas, teve.
Vastagbőrüek.
3. Disznó, elefánt.
Kutyanernü ragadozók.
4. Farkas, róka.
Macskanmnü ragadozók.
5. Macska, oroszlán, tigris.
6. Medve (közönséges és fehér).
Rovarevők.
7. Vakond, sűn.

félév:
Kézszárnyasok.
13. Denevér. 14. Vámpir.
Foghéjasok.
15. Lajhár.
Uezonsjldbuak,

16. Fóka. 17. Czethal.
Majmok.
18. Közönséges majom. 19. Fe·
kete utancs.
Hüllők.
Béka (kecske, leveli, varangy),
gyik, krokodil, sikló, teknősbéka.
Halak.
Ponty, csuka, keszege, harcsa,
tok, esik,
Rákok.
61'Zök..
Folyami, tengeri rákok.
8. Egér, patkány.
Pókok.
9. Hörcsög. 10. Nyul. 11. Mókus.
Házi pók, keresztes pók, vizi pók.
12. Hód.
Második félév:
Növénytan.
Kerti növények,ják.

Alma, körte, szilva, baraczk, dió,
mogyoró, cseresznye, megy,
akácz, orgona, eper, bodza.

Oserjék.
Pőszméte, ribiszke, szőllő.
Főzeléknövények.
Burgonya, borsó, paszuly, murok,
retek, répa, hagyma, torma,
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saláta, sóska, zeller, petrezselyem, ugorka, tök, dinnye.
Virágok.
Rózsa, viola, tulipán, liliom, őszi

rózsa,
portulátka,
rezeda,
szarkaláb, mályva, nefelejcs,
ibolya, gyöngyvirág, napraforgó.

Természetrajz.
Ill. osztály száD1ára,téli félév.

Mindazon tárgyakat összeséggel, melyek felettünk,
alattunk s körülöttünk vannak, világnak vagy másképpen természetnek nevezzük; azt a tudományt pedig,
mely a természeti tárgyak sokaságát,. milyenségét adja
elő Természetrajznak.
A természeti tárgyak három részre osztatnak el, s
ez természetországának neveztetik.
Három országa van eszerint
a természetnek:
1. állatok országa, 2. növények országa, 3. ásványok
országa,
Allatok orsságába tartoznak azok a tárgyak, melyek
mozognak, élnek, éreznek és esznek.
Növények országába azok a tárgyak tartoznak,
melyek a földből veszik táperejöket, vagyis a földből
nőnek ki.
Ásványok országába azok tartoznak, melyek sem
nem élnek, sem nem mozognak, sem pedig a földből
nem nőnek ki, hanem csak külső tapadás által nőnek
vagy a földb 91 ásatnak ki.
Állattan.

Az állatok különböző minőségök, alakjok, életmódjok s természeteknél fogva több osztályba soroztatnak.
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Emlősök, egypatások.

Emlős állatoknak nevezzük azokat a piros, melegvérü állatokat, melyek eleven fiakat szülnek, fl fiaikat
emlőikből táplálják. Az emlősök közt vannak ugynevezett ' egypatások j melyeknek lábain egy köröm van,
melyet patának neveznek, ilyen p. o. a 16, szamár.
.
.
1. A 16 igen sok jeles tulajdonsággal bir, színe
többféle, fő disze a nyakán hullámz6 sörény; tanulékony, tiszta állat, kocsihuzásra, teherhordásra, lovaglásra felette alkalmas. A lóhust némely helyeken megeszik, tejét megiszszák p. o. Ázsiábap a mongol ok,
tatárok,
sőt őseink midőn kijöttek Azsiáb61 ezzel is
táplálkoztak.
2. Asz am á r nagy vastag fejü állat, a szegény
emberek és juhászok nagy hasznát veszik, teherhordásra alkalmas, tiszta természetű, igen silány eledellel .
megelégedő állat, hátán egy hosszu esik vonul végig,
mely hátán egy keresztet képez.
Kér6dz6k.

A kérődzők neveiket a kérődzéstól veszik, mivel
az eledelt, mit elnyelnek, még egyszer szájokba ismét
visszaeresztik, s másodszor ismét megrágják, ez osztály
ugyszólva a leghasznosabb emlősöket foglalja magában,
mert ezek látnak el bennünket bőr, gyapju, tej, hús,
vaj, sajt és szaru anyaggal, ilyenek p. o. a szarvasmarha, juh, kecske, szarvas, teve stb.
.
1. Asz a r vas mar h a a leghasznosabb házi állatok egyike, igavonásra igen alkalmas. A tehén mint
tejelő igen sok hasznot ad, nemcsak husoknak, tejöknek,
bőröknek, de szarvoknak is sok hasznát veszik az
emberek.
2. A juh, jámbor, együgyü, félénk, de a mellett

"
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. hasznos állat, tejéből készítik a turót, sajtot, faggyujából a gyertyát, gyapjából a posztót, ganéja a legjobb
trágyák közé tartozik.
3. A ke esk e a hegyes vidékeket nagyon szereti,
eleven, virgoncz állat, rövid farku, állán szakálla van,
füvet, de különösen a faágakat szereti; husát, bőrét
használják az emberek; teje különös en jó. mellbetegeknek.
4. Asz a r vas igen gyors futásu , félénk állat;
teste karcsu, lába vékonyas, szarva ágasbogas, melyet
a tél végével el szokott hányni s nyáron uj szarva nő,
100-150 évig is elél; husa igen kedves izü eledel.
5. A teve igen hasznos teherhordó állat. Azsia és
Afrika homoksivatagjain utazásra, teherhordásra nagyban használják, a teve gyomrában a viz sokáig tisztán
megmarad, miért is afrikai utazásoknál vizszükségben
leölik, és a teve gyomrában talaltató
vizet az emberek
megiszszák; husát megeszik, zzőrébő] pokróczot készitenek.
VastagbörUek.

Vastagbőrüeknek
azok az állatok neveztetnek,
melyek vastag bőrrel birnak, élelmök majdnem kizárólag növényféle, ily vastagbőrü állat P: o. a disznó,
elefánt.
1. A dis z n igen hasznos állat, husa j6 izü, szalonnája miatt nagyban tenyésztik. Kedvező tartás mellett néhány hónap alatt meghizik. Ez állat rondasága
példabeszéddé lett, mindamellett ugy tenyészik jobban,
ha tisztán tartatik.
2. Az ele fán t a szárazföldi állatok közt legnagyobb, hosszu ormánya van, igen okos tanulékony
állat, két fölfelé görbülő nagyagyara
van, melyből az
ó
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ugynevezett elefántcsont-félék
nagy erőt képes kifejteni.

készülnek,

rendkivül

Kutyanemü ragadozók.

Kutyanemü ragadozóknak
neveztetnek azok a
ragadozó állatok, melyek alakj okra nézve némileg a
kutyához hasonlitanak. A ragadozóknak azon természetök van, hogy leginkább más állatok husával élnek,
<azok megfogására erős körmökkel, hegyes fogakkal
birnak, melylyel könnyen .széttépik azon zsákmányokat, melyeket hatalmokba keritenek, ilyen kutyanemü
ragadozó állat p. o. a farkas, róka; stb.
1. A far kas nagy ban hasonlit a vereses szőrü
kutyához, igen erős és kártékony vad állat; nappal az
erdőkben,rétes helyeken tanyázik, éjjel pedig kóborol s
ha éhes, megtámadja még az embert is, csunyául tud
vonitani, a juhoknak különösen nagy ellensége, ha éjjel
valamely juh-akolba betörhet, rakásra fojtogatja. Bőrét
utazó-bundának használják.
2. A r k a ravaszságáról ismeretes, ugyannyira
hogy közpéldabeszéddé
vált:
Havasz mint a róka c ;
kegyetlen vad állat, színe vereses, ugat mint a kutya,
ha más gyengébb állatok közé betörhet, azok közt nagy
pusztitást visz véghez.
ó

MacskanemU ragadozók.

A macskanemü ragadozók gömbölyü fejüek, orruk
rövid. Hegyes karm aik vannak, melyekkel a nyert prédát gyorsan magokévá teszik, a macskanemü ragadozók közt igen vérszomjas állatok találkoznak, melyeket rendesen erővel párosült
gyorsaság tesz félelmessé.
Ily macskanemü ragadozó állat a macska, oroszlán,
tigris.
1. A m a esk a ismeretes állat, a déli tartomá-
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nyokból származott hozzánk. A meleget nagyon szereti.
V érengz6 természettel, éles látással s szaglással bir.
A háznál igen hasznos állat, a mennyiben a kártékony
állatokat P: o. a patkányt és egeret elpusztitja.
~. A zor osz l á n a ragadozó emlős állatok közt
legnagyobb és legerősebb, honnan állatok királyának
neveztetik, farka bojtos, színe sárgás, a himnek serénye is van. Örditása ugy hallik, mint távoli mennydörgés; bojtos farkával a legerősebb embert is le tudja sujtani ; ha fiatal korában bezárják, megszelidithető.
3. A ti gr i s minden ragadozók közt a legkegyetlenebb állat, megöli az embereket még ha nem éhes is,
megöli az állatokat, hogy vérével szomját oltsa, megtámadja még az elefántot s az oroszlánnal is szembe mer
állani, hátán és oldalán barna-sárga színü csikok tarkállanak.
Ragadozó állat továbbá ame d ve, melynek teste
hosszu szőrrel van befedve. Otromba kinézésü állat,
körmei erősek, leginkább hegyi erdőkben lakik, a
mézet és gyümölcsöt nagyon szereti. Fiatal korában
ha megfogatik, megszelidithető. A medvék közt van az
ugynevezett fehér vagy jeges medve, mely az északi
tájon lakik, hol leginkább halakkal táplálkozik. Bőrét
prémnek használják fel.
Rovarevék.
Vannak oly állatok, melyek részint a földben, részint
a földön találtató rovarokkal élnek s ezek rovarevőknek neveztetnek. Ezek széles és meztelen talpnak, nagyság s életmódj okra nézve a patkányok s egerekhez .
hasonlitanak leginkább, ilyen rovarevő a vak ond, a
sündisznó.
.
1. A vak ond föld alatt élő fényes fekete szőrü
állat, széles kézszerü és erős körmökkel ellátott lábai
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vannak; a földet gyorsan képes felturni, sok apró férgeket és bogarakat elpusztit, miért is kár őket annyira
üldözni, mint átalában szokás, mivel turásaikkal több
hasznot tesznek mint kárt, mert mindannyiszor a kártékony rovarokat pusztitják.
'
2. A sündisznó
nappal leginkább
erdőkben
tanyázik, az egereket, békákat, kártékony
rovarokat
pusztitja. Hátát és oldalát erős tövisek boritják, üldözői
elől elszalad vagy gömbalakulag
összegömbölyödik,
háznál is szokás tartani a kártékony
férgek 'pusztitása
végett.
Örlők.

Az őrlők osztályába azok az állatok tartoznak, melyek felső és alsó állkapczáikban harapó éles
foggal birnak, legtöbbnyire növényfélékkel élnek, de
közülök némelyik
hustis megeszi, lábaik körmös ujakkal vannak ellátva; a buzát, árpát stb. fogaikkal megőrlik, miért is ezek igen kártékony állatok, ilyen p. o.
egér, patkány, hörcsög, nyul, mókus, hód.
1. Az eg é r igen szapora, kártékony. kis állat,
mely legkisebb az emlősállatok közt, mindent megrág
a mihez hozzáfér, a legkülönbözőbbféle
tárgyakat is
behordja fészkébe. Hatalmas ellenfele a macska, mely
legbiztosabban elvaditja selpusztitja.
2. A pat k á n y színe barnafeketés, ez .is felette
kártékony állat, anyira falánk, hogy néha egymást is
megeszi, nedves, sötét helyeken szeretnek tanyázni.
A mely épületbe 'a patkány beveszi magát, a falakban
nagylukakat fur, miáltal nagy károkat okoz. A macska
legbiztosabb szer az elpusztitására,'
azonban sokszor
ezzel is szembe mer szállani.
3. A hörcsög, mely olyan forma nagyságu mint a
patkány, nagyon kártékony
és marakodó állat, az

a
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emberrel és a kutyával is szembe áll, leginkább a szántó
földeken üregekben lakik, hova összehordja a gabonaszemeket, a telet átaluszsza.
4. A nyulnak
fülei és hátsó lábai hosszuk, futni
igen sebesen tud, husa jó izü, szőrét a kalaposok használják fel, télen a fiatal fák ban igen sok károkat okoz,
azokat megrágja.
5. A mók us igen csinos formáju s a tisztaságot
nagyon kedvelő kis állat, a diót, mogyorót nagyon szereti, nagyon viszásnak tetszik, hogy sok ,gondatlan
szüle e szép kis állattal ijeszti gyermekét. Atalában a
kis gyermekek félni szoktak a mókustól,
mivel a félelmet elég oknélkül szivökbe csepegtetik.
6. A hód, sárgabarna rágcsáló állat, hátulsó lábai
úszhártyások, vizek mellett föld alatt gondosan elkészitett üregben lakik, finom szőréből kalapot szoktak
készit-eni.
Kéz-szárnyasok.

Kéz-szárnyasoknak azok az emlősállatok neveztetnek, melyeknek eiső és hátulsó lábaik között egy
finom bőr van, melynek segitségével röpülni is képesek, nappal elrejtőzködve vannak, s alkonyatkor előjönnek és gyorsan repülnek ide s tova, ilyen p. o. a denevér, vampir.
1. A den e v é r vagy másképen szárnyas egér ,
repülni tud, az első és hátulsó lábai közt levő hártya
segitségével. A világosságot teljességgel nem szereti,
miért is nappal üregekben s más sötét helyeken huzza.
meg magát és csak az estalkonyatkor repül ki búvhelyéből.
2. A vampir
hazája Dél-Amerika, éjszaka az
alvó gyermekekre és állatokra repül, vérét kiszivja és
hogy fel ne ébredjenek, szárnyaival Iegyezi.
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Foghéjasok.

Ezen rendbe tartozó állatoknak nincsenek metsző
-vagy harapó fogaik, sőt némelyek egészen fogatlanok,
többnyire növényfélékkel élnek, de vannak köztök
olyanok is, melyek apr6 rovarokkal élnek, ilyen foghéjas P: o. a lajhár ..
1. A l aj h á r igen lomha állat, falevéllel és gyümölcscsel él,. oly lomha, hogy ~ nap is beletelik, mig a
fára felmászik, s midőn megette annak levelét, lejönni
a fáról restelvén, ledobja magát. Nagysága hasonlit a
macskához.
Uszony-Iábuak.

Uszony-Iábuaknak neveztetnek azok az' állatok,
melyeknek lábaik usz6-hártyákkal vannak ellátva, melylyel uszni tudnak, ilyen p. o. a f6ka, czethal.
1. A f 6 k a vagy az ugynevezett tengeri kutya,
szőre hamvasszürke, feje hasonlit a kutyáéhoz, leginkább az északi-tengerben lakik. A tengerparti lakosok
husáért, zsirjáért nagyba halászszák.
~. A c zet hal tengerekben élő halformáju emlősállat, eleven fiat szül s tüdővel lélekzik, vastag szalonnája azsirt bőven szolgáltatja, csontjaib6l készitik az
ugynevezett halhéjat, 18-~Ométer hosszura is megnő.
Majmok.

Majmoknak neveztetnek azok az állatok, melyek
alakjokra nézve némileg hasonlitanak az emberhez, testök egészen szőrös. Ilyen p. o. a közönséges majom,
fekete utáncs stb.
1. A majmok csak a forr6 földöv tartományait lakják, többnyire. társaságo san erdőkben tartózkodnak.
Lábaik kézalakuak, leginkább gyümölcscsel élnek, de
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megeszik a tojást, mogyorót, sőt a rovarokat is.. Ravaszok, boszusak s a mit meglátnak, azt utánozni szeretik, ezért ki majmot akar fogni, azzal csalja meg, hogy
a majom láttára csizmát húz fel, s azután eltávozik, ott
hagyva egy belülről enyvvel vagy szurokkal megkent
csizmát, melyet az ember eltávozásával a majom egész
jó kedvvel huz fel lábaira.
~. A fe ket e utá n c s karjai térdig érnek, rendesen két lábra állva bottal jár. Alakjára nézve hasonlit az' emberhez, csakhogy teste fekete vagy barnás szőrrel van borítva, ha megharagitják, ingerlőit meghajigálja, megszalasztja.
Hüllők.

Hüllők osztályába azok az állatok tartoznak, melyeknek hideg vérök van s tüdőikkellélekzenek,
testek
sem szőrrel, sem tollal nincs fedve; minthogy ezek a
szárazon és a vizben is megtudnak élni, kétéletűeknek
neveztetnek. Ilyen p. o. a béka, gyik, krokodil, sikló,
tekenősbéka stb.
1. A b é k a - nem ü hüllőknek 4 lábok van, a két
hátulsó hosszabb az elsőnél, miért is a mozgást ugrálás
által teszik, ezen állatoknak midőn tojásból kikelnek,
halforma alakjok van (ebhal) s később átváltozás által
nyerik rendes alakjokat, oldalbordái nincsenek; a ke c ske b é k a zöldszínü, s mocsárokban él, sokan a husát
szeretik és jóizünek tartják. Van 1e vel i b é k a is,
melynek háta szép zöld, hasa fehér; a fák levelein tartózkodik, az esőt megérzi és ekkor kuruttyolni szokott.
Van var a n g y b é k a is, mely nagyon undok állat, s
nagyobbrészt
szárazon tartózkodik,
nálunk eléggé
ismeretes.
~. A gyik mindinkább vékonyodó farka majd
akkora, mint testének "egyéb része. Vannak négylábu, ,
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de vannak lábnélküli gyikok is, farka könnyen eltörik,
mely ismét megnő.
3. A kr o k o d i 1 legnagyobb és legfélelmesebb a
gyikfélék közt, 8-10 méter hosszuságuak is találkoznak köztük. Egyiptomban, különösen a Nilus foly6ban
. tart6zkodik. Néha még az embert is megtámadja, sőt
meg is öli. Gerincze merev, miért nehezen fordulhat,
s az emberek oldalfutás által menekülhetnek tőle. Azt
mondják, hogy az elfogott állatot vagy embert mielőtt
megölné, megsiratja, innen van azon példabeszéd, midőn valaki álkönyet hullat, hogy) krokodilkönnyelcet ejteü«.
4. Asi k 16 ártalmatlan s nem mérges kigyó.
Nagy sziszegést teszen, két águ nyelvét kiöltögeti, de
nem harap.
5. A tek e nős b é k a testét alól felül csontpaizs
.takarja, tavakban, foly6kbantalálhat6,
a moslékot szereti, vannak kik husát szeretik, moslékban szokták
hizlalni.
Halak.

A halak piros hidegvérü állatok, kopoltyuval lélekzenék, és ikrák által szaporodnak, egyedül csak vizben
élnek, husa igen jó izü, ilyen p. o. a ponty, csuka,
keszeg, harcsa, tok, csik stb.
1. A ponty
vagy potyka
különösen a csendes folyásu vizeket s tavakat szereti; azonban a folyókban levőknek husa sokkal izletesebb mint a tavakban
levőké. Teste pikkelylyel van fedve.
~. A csu k a igen falánk és ragadoz6. Pusztitja a
nálánál kisebb halakat, megeszi a békákat, kigy6kat,
melyeket előtalál; igen sok fürészalaku foga van, husa
fehér.
3. A ke sze g fényes, ezüst színü, husában igen
sok a szálka, leginkább sütni használják.
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4. A .h a r c s a feje összenyomott alaku, széles nagy
szája és bajusza van, testén nincsenek pikkelyek, husa
nagyon kövér. A folyami halak közt legnagyobb,
150-160 kilogramm súlyu is találtatik.
5. A tok egyike a legjobb izü halaknak, a tengerben él, de onnan gyakran feljön a foly6kba is. 2-3
méter hosszura is megnő.
6. A csíknak
hosszukás gömbölyü teste van,
feje hasonlít a l6éhoz; mocsárokban szeret élni, sokan
a husát szeretik.
Rákok.

A rákok bőr helyett szaruanyagu lemezzel vannak fedve, miért is héjanczosoknak is neveztetnek, első
lába ollóalaku. Színe főzés által vörössé lesz, ha ollója
vagy lába eltörik, ismét kinő, a folyamokban szeret
élni, hátrafelé halad és példabeszéddé vált a lusta emberekről mondani, hogy »ugy halad mint a rák«.· A tengeri rák hasonló a folyami rákhoz. csakhogy sokkal
nagyobb, s a tengerben szeret élni.
Pókok.

A pókoknak jellemző tulajdonságuk az, hogy testük izekre van osztva, s bőrrel fedve és nyolcz lábbal
vannak ellátva, vérök fehér. A pókok ragadozó állatok, a rovarokra leselkednek, azokat megrohanják s
előlábaik ol16ival azokat megölik, s véröket kiszívják,
vannak köztök mérgesek is. A ház ip k , valamint
más pókok is arról nevezetesek, hogy hálót kötnek,
melyek az eledelekre megkivántató rovarokat fogdossák; a ker esz tes pók hátulsó részén keresztalaku
rajzolat látszik, ezért neveztetik keresztespóknak. A v izip ó k nak' hosszu nagy lábai vannak, s a viz tetej én
besen tud szaladni.
ó
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osztály, nyári félév.

Növénytan.
A természet második országába azok a tárgyak
tartoznak, melyek a földből veszik táperejöket, vagy a
földből nőnek ki. Az a tudomány pedig, mely a földből
kinőtt növényekről tanit: n ö v ény tan nak neveztetik.
A növények magvakról, gyökerekről szaporodnak,
s hogy el ne száradjanak, részint a föld nedvességére,
részint a nap melegére van szükségök ; táperejöketgyökereik által a földből, leveleik s száraik által pedig a
levegőből nyerik.
Vannak növények) melyek csak egy nyáron, de
vannak olyanok is, melyek éveken át eltartanak. Azon
növények, melyek éveken át eltartának s galyakat hoznak, fáknak neveztetnek. A fák közt vannak gyümölcstermő fák, melyeket gyümölcseikért tenyésztenek, vannak gyümölcs nélküliek is, melyeket használnak részint
tűzre, részint épület- és szerszámfákra.
A fák hasznai kiszámithatlanok, a mellett hogy'
gyümölcsöt teremnek, a levegőt is tisztitják, s igy az
egészségre jótékony hatással birnak, miért is nagyon
óhajtandó, hogya fák minél inkább elterjedve legyenek; a honnan nem lehet eléggé kárhoztatni azon könynyelmű gyermekeket s embereket, kik a fákat minden
czél nélkül kitördelik, mert ez által a fatenyésztést akadályozzák meg. Minden ember vagy gyermek, ki a
fákat kitördeli, szigoru büntetésre érdemes.
A fákat szokták nemesíteni, ugyanis a vad gyü~
mölcsöt termő fába kedves és jó izü gyümölcsgalyat
oltanak) miáltal az aczél éretik el, hogy a vad, rosz izü
gyümölcs helyett kedves izü gyümölcsöt nyerünk. Egy
a legnemesebb foglalkozások közül való a fanemesités;
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mely a vele foglalkosót dúsanjutalmaztatja,
mert nehány
perczig való fáradsága
eredményét
egész életén át /
élvezheti.
.
. Minthogy a fanemesités hazánk anyagi jólétét is
előmozditja, nagyon kivánatos volna, bár mennél többen elsajátitanák e szép és nemes foglalkozást ..
Kerti növények. Fák.

A kertekben

fákat

is szoktak nevelni, kedvesés
vagy. a szemet gyönyörködtető
szép virágaikért; ilyen fák p. o. az alma, körte, szilva,
baraczk, dió, mogyoró, cseresznye, megy, akácz, orgona,
eper, bodzafa.
.
, 1. Az alm a fá t kedves és jóizü gyümölcseért
szokták tenyészteni.: vannak korán és későn érő, édes
és savanyu izű almafák, számtalan válfajai vannak,
gyümölcseinek két vége kissé többnyire be van horpadva.
Sok helyen bort is készitenek belőle.
~. A kör t efa vadon is tenyészik; jő izü gyümölcseit a kertekben is nevelik. Nemesítés által több
mint 1000 fajtája van, czukortartalmu
gyümölcseit
nyersen, aszalva és befőzve használják.
3. Sz il v a fa gyüinölc:;;e eléggé ismeretes, kedves
izü. Sokféle fajai vannak, nyersen, aszalva és befőzve
has~nálják e csontármagu gyümölcsöt s emellett lekvárt
is főznek belőle.
.
4. A bar a c z k fák közt van az ugynevezett őszi
baraczk, mely Persiából hozatott be hazánkba. E neme
a baraczkfának kevés ideig él, hamar kiszárad. Van
sár g a vagy ka j sz i n baraczkfa is, gyümölcse megéréskor sárga szinű, mely zamatos, kedves izü gyümölcs.
5. A diófa igen nagyra megnő, gyümölcse zöld
héjjal van fedve, mely lehámlikv.ha az érés ideje eljön;

jó izü gyümölcseikért
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gyümölcse sok olajt tartalmaz, a diófából szép
kat készitenek.
6. A mo gyor 6 avadontermő
cserjék közt az
elsők közé tartozik, mely magas dereku fává is nevelhető. Nagyon korán virágzik) gyümölcse kemény héjjal
van fedve, bele kedves és j6izü.
7. A cseresznyefa
nagyra megnő és korán
érik a gyümölcse, melyet nyersen, aszalva és befőzve
használnak.
8. Ame g g y f'a gyümölcse piros szinű, gombalaku csontármagu gyümölcs, több fajai vannak, ae
legkitünőbb az ugynevezett spanyol meggy.
9. Az ak á c z fa vidékünkön szépen diszlő, gyümölcsnélküli, magas dereku fa, mely csak magvakat
terem, virágja fehérszinü, azonban van sárga és piros
virágu akácz is, mely kertek diszitéséül használtatik.
, Az akáczvirág mézdustartalmu,
miért is a kis méhecskék nagyon kedvelik.
10. Az or gon a f a kedvelt diszcserje, Persiaból
származott hazánkba, kertekben, udvarokban diszitésül
szokták használni, mivel zöld levelei a tavasz jöttével
korán megjelennek, s a rovarok nem pusztitják el, virágai
j6 illatuak.
,
11. Az epe rf a Azsiából hozatott hazánkba, dusan
termő gyümölcsét ugy az emberek, mint a házi állatok
szeretik, igen helyesen "cselekesznek az oly községek,
hol az utcára is alkalmazzák
diszfául.
Selyembogár
tenyésztésére levelei igen alkalmasak.
12. A bo d z a f a igen sebesen nő, fehér virágai
ernyőt ábrázolnak, bogy6ja és virágja gy6gyerővel bir.
Cserjék.

Cserjéknek neveztetnek azok a fanemű, alacsony
növények, melyek a földseinén
mindjárt
elágaznak, s
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nincs magas derekok, ilyen cserje p. o. a pöszméte,
ribizke, szőlő.
1. A P ö s z m éte vagy püske, tövisen, szurós ga~yak közt terem, konyhai főzésnél nagy szolgálatot tesz,
Ize savanyu.
~. Ari biz k e vagy tengeri szőlő, a gyermekeknek kedvelt csemegéjök, dugványozás által nagyon
gyorsan el lehet szaporitani.
3. Asz ő 1ő egy a legkedveltebb gyümölcsök közül való, összetörve édes must lesz belőle s ha 'ez megforr, előáll a bor. Magyar hazánk a legjobb bortermő
vidékek közé tartozik, világhirű a tokaji, diószegi, villányi, szegszárdi borok.
Főzelék-növények.

Főzelékféle növényeknek neveztetnek azok ~ növények, melyek az emberek táplálásául szolgálnak, s
melyek konyhai használatra alkalmasak p. o. a burgonya,
borsó, paszuly, murok,· retek, hagyma, torma, saláta,
sóska, zeller, petrezselyem, ugorka, tök, dinnye.
1. b u r.g o n y a vagy klumpri nincs még száz esztendeje, hogy Magyarországban tenyészik. Ezelőtt körülbelül 300 esztendővel egy Dráke Ferencz nevű angol
utazó Anierikából küldötte az első burgonyát Angolországba egy barátjának, megizenvén neki, hogy azt
ültesse el, mily kedves ízű gyümölcse terem; ez el is \
ültette saját kertjébe. Nyáron barátait összehivta megizlelni ez amerikai gyümölcsöt, s megkostolván, mindnyájan igen rosznak és használhatatlannak találták, s
mint haszontalan növény a kertből kihányatott . .A kertész fia az indaból tüzet rakott, arra sétált az ur és egy
sült burgonyára ráhágott, s látta, hogy mily fehér bele
van, sekkor megizlelte, ujra elkészítette ismét összehivott vendégei számára, s ekkor igen jónak találták, elébb
10*
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azért nem volt jó, mert a száron termő bogyója főzetett
meg. Most már hazánkban is nagyon el van terjedve
s igen sokféleképen használják eledelül.
2. A bor s hasznos konyhai főzelék. Az ugynevezett czukorborsó kellemes édes ize miatt zöldjeben
igen kedves eledel.
3. A pa szu 1y vagy bab hüvelye zöld állapotban
igen kedves eledel, érett állapotban a hüvelye megfehéredik s a benne termett magvak nagy táperővel
birnak.
4. A m úro k vagy sárga répát, czukortartalmu
gyökere miatt termesztik, mely igen egészséges, s könynyen emészthető e1edel.
5. A re tek Azsiáhól hozatott be hazánkba, többféle faja van p. o. a hónapos retek, mely igen gyorsan
terem; a téli reteknek fekete haja van.
6. A r é pán a k többféle faja van, ugymint a fehér
répa, mely megfőzve igen jó eledel. A veres vagy czékla
répa, mely szinte kedves izü eledel, eczetbe szekták
használni. A czukorrépa, inelyből a répaczukor készül.
7. A hagyma
többféle, a veres hagyma, melyet
eledelül használnak; a fokhagyma nagyon átható szagu,
de amellett mégis sokféleképen .használtatik ..
8. A tor m a gyökere hosszant lenyulik a földbe,
reszelés alkalmával oly erős, hogyaszemekből
könynyeket csal ki, de ez erejét a melegités által lehet mérsékelni.
9. A 's alá t a könnyen emészthető s vértisztitó,
kedves izü, egészséges eledel, levelei mint a káposztának fejbe borulnak.
10. A sós k á nak levelei sa van yu izíiek, vadon
terem, de kertekben is szokták termeszteni.
11, A z elle r konyhai zöldség, levesbe semellett
ó
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vékonyra elapritva, reá eczetet öntve, kedves izű salátakép használtatik.
A pet r e z seI y e m zöldje, valamint a gyökere levesbe szokott felhasználtatni, mely az ételt kedvesebb
izüvé teszi.
13. Az- ub o r k a szárai a földön terülnek el, virágai sárgák s tölcséralakuak,
zöld korában elapritva,
vagy eczettel besavanyitva télen át is jóizü eledel.
14. A t ö k indái hosszan elterülnek a földön, virágai tölcséralaku
sárga szinüek, gyenge korában tökkáposztának használják, mely nagyon kedves és egészséges eledel, emellett sütni és főzni is igen alkalmas.
15. A dinnye
hazája a meleg éghajlat, de azonban nálunk is megterem, kellemes jó ize van, különösen a görög dinnye igen jó vértisztito.
Virágok.

A fák, hogy gyümölcsöt teremjenek, előbb virágot
szoktak hozni s e virágból fejlődik ki a gyümölcs.
Azonban vannak oly virágok is, melyek nem gyümölcsfán termenek, hanem más egyéb növényszárakon,
az
ily virágok disznövényeknek is neveztetnek, mivel leginkább kertek ékességére, diszesitésére használtatnak,
s kellemes jó illatuk van, s gyönyörű változatos szinök
által a szemet gyönyörködtetik;
ilyenek a rózsa, viola,
tulipán, liliom, őszi rózsa, portulátka, rezeda, szarkaláb,
mályva, nefelejcs, ibolya, gyöngyvirág, napraforgó.
1. A róz s a különféle virága s kellemes szaga által
közkedvességben
részesülő virágo, csaknem minden
[kertben található, vannak hónapos rózsák, melyek egy
évben többször virágzanak s az ablakeknak
méltó
diszei.

~. A v i o 1~ szép és különféle

szine által nagyon
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kedvelt. virág, több válfajai vannak; melyek a kerteknek
méltő diszei.
3. A tul i pán hagymaforma gyökere kora tavaszszal kihajt s virágával disziti a kertet, ha virágja elhull,
a levele is elszárad s más tavaszszal ujra kizöldül.
4. A li lio m az ártatlanság jelképe, van több faj
liliom, a fehérnek virága harangalaku, s a vágás által
okozott sebhelyekre gyógyszerül használtatik.
5. Az őszi róz s a nevét onnan vette, hogy a késő
őszi napokban, midőn már a dér más egyéb virágokat
elseper, ez akkor is disziti kedves és jószagu virágjaival
a kertet.
6. A portulátkát
kertekben szokták tényészteni, apró sürű és termékeny virágai vannak, magvai
puskaporhoz hasonlók.
7. A rezeda
kellemes jó szaga miatt igen kedvelt virág.
8. Asz a r kal á b a szántóföldeken nagyban szokott tenyészni a vetések közt.
9. Amál y v a - r z s a kertekben diszlik 1-11/2
méter magas, virága fodros levelü, szine többféle.
10. Ne fel ej c.s apró szép kék szinű virágaiért
sokan kertekben is tenyésztik, árnyékos helyet szereti j
erdőkben bőven található.
.
11. Az ib olya igen korai virág, vadonban inkább
szeret tenyészni, az árnyékos helyet szereti, ez a szerénység jelképe.
1~. A gyöngyvirág
kint az erdőben árnyékos
helyen dusan virágzík kora tavaszszal, azonban szép
virágjáért kertekbe is szekták átültetni, virágjai igen
csinosak, s harangalakuak.
13. A nap r a for g ó közönségesen ismert virág,
mely ~ méternél is magasabbra megnő, magvából olajt
ó
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~észitenek e miatt főkép tengeri (kukoricza) közt nagyon
termesztik.
IV. osztály számára.

A népiskolai tamtervben.a következők vannak megállapitva.
Téli félév:
Nyári félév:
Madarak, tyttlifélék.
Gazdasági növények.
Tyuk, pulyka, páva, fogoly, fiirj,
Tápnövények.
galamb.
.
Éneklők.
Buza, rozs, árpa, zab, pohánka,
Pacsirta, veréb, seregély, rigó,
kukoricza, köles.
fülemile, veresbegy, fecske.
TakaTmánynövényelc.
KU8zók.
Harkály, kakuk, kajdács.
Bükköny, lóhere (luczerna).
Vékony csőrüek.
Kereskedelmi növények.
Bnbos banka, delieze.
Hollófélék.
Len, kender, repcze, dohány.
Varju, csóka, szarka.
Fák.
Ragadozók.
Vércse, héja, sólyom, sas, bagoly. Tölgy, bükk, nyár, nyir, fenyő,
Szaladár.
fűz, szilfa.
Strucz, tuzok.
Füvek.
Gázlók.
Gólya, gém, daru.
Muhar, komócsin, kéthim-pázsit.
Uszók.
Perjék,
Lud, kacsa.
Rovarok,
Rozsnok, baltaczim, utifű, szuCserebogár, szarvasbogár, esibor.
lák, kötör.
kopogótermész, böde, tücsök,
sáska.
Gyógynövények.
Lepék.
Ökörfark, kóró, ezerjófű, pitySelyembogár , ruhamoly, méh, dapang, menta, levendula, székrázs, hangya.
fű, mályva.
Kétröpüek.
Mérges növények.
Légy, szunyog, bögöly.
Fél,·öpüek.
Farkashárs, kökörcsin, beléndek,
. maszlagos redő, szirom, büPoloska.
Férqek, '
rök, gyilkos, csomorika, masslegos nadragulya, fűtej, csinsFöldi giliszta, piócza, puhányok,
denia gódircz.
csigák, ázalagok.
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IV. osztá.ly, téli félév.

Madarak.

A madarak osztályába tartoznak
azok a piros
melegvérü állatok, melyeknek testök tollal van befedve
s fiaikat tojásból költik, minthogy szárnyok van, melylyel repülni képesek, azért szárnyas állatoknak is neveztetnek, vannak köztök házi állatok, melyeket az emberek háznál tartanak, s hasznokat veszik. Vannak vadak,
melyek kint a szabadban élnek.
Tyukfélék.

A tyúkféle madaraknak
kissé meghorgadt csőrök
és kaparásra alkalmas erős lábok van, repülni keveset
tudnak, husok jó izü és sokat tojnak, ilyen p. o. a tyuk,
pulyka, páva, fogoly, fürj, galamb.
1. Aty u k igen ismeretes házi állat, husa kedves
izü, évenkint 150-et is tojik. 20-21
nap kivántatik
arra, hogy tojásból fiait kiköltse. A máskor annyira
félénk tyuk, fiai hordásakor oly bátorrá lesz, hogy erősen megtámadja azt, ki csibéit bántja; midőn megtojik,
kotkodálással szokta azt jelenteni.
2. Apu 1Y k a nagyobb és erősebb, mint a tyuk,
nyakának felső része apró bibircsós. Haragos és veszekedő állat. A veres szinre különösen haragszik, husa
igen jó izü, a him pulyka ha megharagszik, szárnyát a
földhöz horzsolja, farkát kerék alakura idomitjá.
3. Apá v ri. kevély madár, tolla igen szép, hangja
felette csunya, hosszu farktollán egy-egy szem folt van,
melyek igen szép színvegyülettel
birnak. Husa nem
valami jó, csak pompás tolláért tartják.
4. A fogoly
madárnak barna szürke szÍnü tolla
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van, kint a szabadban él, husa igen j6 izü, repülése
1gen gyors.
5. A fürj
vándormadár , pitypalaty hangjár6l
ismeretes, husa j6 izü, a buza különösen kedves eledele.
6. AgaIam
b a csoportos együttlakást szereti,
husa j6 izü, gyorsan szaporodik, messzeföldről visszarepül megszokott helyére, minek folytán postakép is
szekták használni.
Éneklők.

Az éneklőmadarak
vagy rikácsol6k leginkáb b
bogy6kkal, magvakkal és rovarokkal táplálkoznak s
némely részök az éneklőknek kellemes hangjokkal gyönyörködtetik az embert, sőt dalra is meg lehet tanítani
némelyiket. Az éneklők vagy rikácsol6k osztályába tartoznak, P: o. a pacsirta, veréb, seregély, rigó, fülemile,
veresbegy. fecske stb.
1. A P a c sir t a a vetések közt szokott leginkább
tanyázni, magasan felemelkedik a levegőbe, hol folytonos énekléseit hallatja, s onnan villámsebességgBllecsap a
földre.
.
2. A ver é b eléggé ismert s nagyon elterjedt
madár, a csoportos életet kedveli, csirimpolni szokott,
folytonosan ugrál, annyi igaz, hogy ha csoportosul,
sok károkat okoz, de a rovarok pusztitásával sok hasznot okoz ..
3. A seregély csoportokban szeret repdesni, főleg
a szőllős vidéket szereti ; ha valahol letelepszik, ott pusztitása kevés idő alatt szembe tünő a gyümölcs vagy
szőllőben; énekelni könnyen tanithat6.
4. Ari g 6 éneklése erős, s könnyen tanithat6,
egész dalokat meg lehet vele tanitatni, tolla fekete. Van
azonban sárgarig6 is, melynek tolla sargásbarna, különösen szereti a cseresznyét.
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5. A fülemile
gyönyörü hangjáértnagyon
kedves kis madár. A természetnek e szép kis énekes madarát megfogni vagy kalitkába zárni nagy hiba; rovarokkal táplálkozik, fiai a fészkeket hamar elhagyják s
faágakra ülve csicseréznek, vagyis kérnek ennivalót
az öregebbektőI.
6. A ver es be g y is az éneklő madarak közé tartozik, a begye veres tollal van fed ve, s innét vette nevét
is, szép hangu kis madár.
7. A fecskének
nálunk három faja nagyon
ismeretes. A házi fecske házereszekbe, istállókba
sárból
csinált fészkekbe tojik; a füsti fecske rendesen kém ényekbe szereti fészkét rakni; a parti fecske vizpartokban
üregekbe fészkeI.
Kusz6k.

A kuszó madarak körmei ugy vannak alkotva,
hogy kettő előlre, kettő hátra áll, s velök a fára könynyen felkapaszkodhatnak,
ilyen kuszőknak nevezzük a
harkályt, kakukot, kajdácsot, stb.
1. A har k á 1Y o k ügyesen fel tudnak kuszni a
fára, hol azok kérgeiből férget keres, nálunk favágó
néven ismeretes, nyelvek hosszu fonál alaku .
. 2. A ka k u k oly nagyságu mint a galamb, fészket nem rak, hanem tojásait más madarak fészkébe
tojja, melyek azokat kik öltik ésfelnevelik saját fiok gyanánt, igen sok hernyót elpusztít, kora őszszel elmegy
vidékünkrőI.
3. A kaj dács
vagy papagálynak
igen kemény
vastag csőre van, könnyen tanitható ugyannyira, hogy
egyes szavakat is meg lehet veletanitani, hangja mind a
mellett nem valami kellemes, inkább durvának mondható.
'
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Vé kony csőrüek.

Vékony
csőrü madaraknak
azok neveztetnek,
melyeknek vékony s könnyen hajlithat6 csőreik vannak,
rovarokat nagyon szeretik, ilyen p. o. ft. búbos-banka,
delieze.
1. Abu bo s- ban k a feje tetején kétsoros bub áll,
ezen bubjáért neveztetik bubosnak, fekete farkán fehér
csikok vannak.
2. D eli ez e vagy kolibri, ennek hazája leginkább
Délamerika ; gyönyi;>rü színü tollal birőszép kis madár.
Holló-félék.

Holló-féléknek
neveztetnek azok a madarak, melyek hasonl6 csőrrel. tollazattals testalkattal birnak mint
a hol16, esőrük erős, hangjok kellemetlen; ilyen P: o.
a várju, cs6ka, szarka.
1. A var j u kétféle, fekete és hamvastarka, eléggé
ismeretes madár. Az erdősvidékeket
szereti, növénymagvakkal, herny6kkal táplálkoznak, azonban a hust is
megeszik.
2. A es 6 k a nagy társaságban szeret élni, nyugtalan tolvaj madár. A fényes tárgyaknak
nagy ellensége, könnyen megszelidithető.
B. Asz a r k a tarka tollazatár61 s hosszu farkáről
eléggé ismeretes ugrál6 madár, farkát mindig fel s alá
billegteti.
Ragadozók.

Ragadoz6knak azok a madarak neveztetnek, melyek
leginkább ragadozásb6l élnek, lábaik erősek és rövidek, melyekkel más kisebb állatokat ügyesen el tudnak
csipni, csőrük horgas, inni ritkán szoktak, szomjuságo-
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kat apróbb állatok vérével enyhitik, ilyenek P: o. a vércse, héjja, sólyom, sas, bagoly stb.
1. A v é rés e kétféle; veres vércse, melynek veres
tolla fekete tarkázattal bir, hamvasvércse, hamvas szinétől veszi nevezetét, mind kettő nagy ellensége az apróbb
madaraknak.
'
9l. A h é j j a farkán sötét esik ok vannak, vakmerő
ragadozó madár, különösen a csibéket 'szereti, s ha teheti
gyorsan lerepül közéj ök és éles körmei közé szoritva,
magával elragadja.
3. A s 61 y o m a ragadoz6 madarak közt legbecsesebb nagy és erős madár. II. Lajos magyar király
egykor egy sólyommadárért 40,000, aranyat adott.
4. A sas madarak királyának
neveztetik, magasan fel tud repülni, éles látással bir, lábait egész a körméig mocskos toll fedi, ha szárnyát kiterjeszti 9l-'3
méter hosszu. A magas bérczeket, sötét sürü erdőket
szereti, legkedvesebb eledele' anyul,
vadlúd, bárány,
nagyon meg van már akkor éhezve, midőn az egeret
vagy patkányt megeszi.
5. A ba g oly arról nevezetes, hogy- a világosságot
nem szereti, régi épületekben, tornyokban elhuzódva él
nappal s csak éjjel repül ki élelme beszerzésére, élelme
leginkább egerekből áll, miért is a bagoly igen hasznos madár; ha nappal kiüzetik helyéről, az' apr6bb madarak csoportosan üldözik. A baglyok közt van az ugy->
nevezett ku vik bagoly is, mely éjjelenkint házak tetején szokott kuvikolni, ezt halálmadárnak
is nevezik,
mivel a tudatlan nép azt hiszi, hogy amely
háztetőn
éjjel megsz6la1, ott rövid időn halottnak kell lenni, e
ferde gondolkozás egy a legnevetségesebb babonaságok
közé tartozik, melyet egy értelmes gyermek is el nem
hihet.
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Szaladár.

Szaladároknak neveztetnek azok a madarok, melyek
nem tudnak repülni - kivéve a tuzokot - s sebesen
tudnak szaladni, lábaik, melyeken a hátulsó ujj hiányzik,
nagyon alkalmasok a futásra, ugy hogy van oly szaladár, mely gyorsaságra a lovat is felülmulj a, rendes en
nagy étüek, növény és állati eledeleket megesznek, ilyen
p. o. a strucz, tuzok stb.
1. A strucz
legmagasabb a madarak közt, megnő 1-11/2 méter magasra, 30-35 kilogramm sulyu,
oly gyorsan tud szaladni, hogyalegsebesebben
futó ló
sem éri el, s az a sajátságos tulajdona van, hogy mikor
üldözik s már látja, hogy veszélyben forog, fejét bokorba
vagy homokba dugja; tojásait a homokba rakja le, s a
nap melege költi ki, szép tolla az ugynevezett strucztoll
ékszert szolgáltatja.
2. A tu z o k ismeretes nagy madár, mely a szaladárok közt egyedüli, mely repülni .képes, ámbár repülése nagyon lómha, de futása annál gyorsabb, a fiatal
tuzok husa nagyon kellemes izü.]
Gázlók.

Gázló madarakat
hosszu lábszáraik alkalmassá
teszi a gázolásra, a gázló madarak hátratartott lábakkal
kitartóan képesek repülni,
mocsáros ~tájakon vagy
vizek partjain szeretnektanyáani, de uszni nem tudnak,
hosszu csőreik alkalmasok a halak, puhányok, férgek,
megfogására, melyekkel leginkább táplálkoznak, ilyen
p. o. a gólya, gém, daru.
1. A gól y a igen kedves vándor madár, őszszel
eltávozik amelegebb éghajlat alá s tavaszszal ismét viszszajön. a béka, kigyó, kedves eledele, miért is minden .
gólya elpusztitása nagy veszteség. .
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~. A gém tavak közt szeret tanyázni, az apró
halak kedves eledeleül szolgálnak.
3. A da r u színe hamvas szürke, farka bodros tollazattaI bir, a veszélyt messziről észreveszi, télire melegebb éghajlatra huzódik, mint a gólya, esti szürkületkor oly magasan felemelkedik, hogy puszta szemmel
meg sem látható, csak erős hangja hallik.
Uszók.

U sz6knak neveztetnek az oly madarak, melyeknek. hátuls6 részekből kinövő kurta gázlá lábaik vannak,
s lábujj aik uszó hártyakkal vannak összekötve, mindannyian vizen vagy viz mellett szeretnek élni, tollaik
igen tömött, s a viz nem hat át rajtok, ilyenek p. o. a
lud, a kacsa stb.
1. Alu d egy a leghasznosabb házi madarak közül
való, a husaigen j6 izü, tollát ágynemüek kitöltésére
használj ák.
2. A k a c sa - vagy ru c z a nehézkes menésü,
lapos csőrű, nagyon falánk, megesz mindent, mit előtalál, husa igen j6 izü, de tolla nem oly finom mint a
ludé.
Rovarok.
A rovarokról azt kell megjegyezni, hogy vérök
fehér, fejöket szabadon mozgathatják, milli6 meg millió
lakik csak egy kis darab földön is. A rovarok földön,
földben, vízben, növényeken és állatok testén élnek, s
nagyon gyorsan szaporodnak, többnyire tojásokat tojnak, ilyen például, a cserebogár, szarvasbogár, csibor,
kopog6 termesz, bőde, tücsök, sáska stb.
1. A c s El r eb o g á r igen kártékeny rovar, miért is
méltán üldöztetik, a fák leveleit, virágait lerágja 3-4
évre van szüksége, mig teljesen kifejlődhetik.
o

,
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2. A szarvasbogár
leginkább tölgyfaerdőben
lakik, két szarva van, melylyel erősen tud csipni.
3. A c s ib o r barna színü vizi bogár, apr6 vizi
bogarakkal táplálkozik.
4. Kop og6 ter mesz e, kis bogár az, mely a
fában és butorokban zsebóra forma kopogást hallat, ha
megfogják egészen élettelenn ek tetteti magát, inkább
felhagyja magát tűre huzatni mint sem megmozduljon.
5. B ő d e csinos kis bogár hátán 7 kis fekete
pont van.
.
6. A t ü c s ö k mezőkön szokott tanyázni hosszu
hátra nyu16 lábaival nagyokat ugrik, s haladását szárnyaival is elősegéli, ha éjszakának idején a szobába belop6zkodik éneklésével sok alkalmatlanságot csinál.
7. A sáska
igen félelmes rovar, a mennyiben ha
valamely tájékot meglep a sáskasereg, ott pusztulni
kell minden növénynek, melyet csak a föld terem,
hasonlit testalkatra a szöcskő-tücsökhöz, néha oly csoportosan repülnek, hogy még a napot is elhomályositják.·
.
Lepék.

Lepéknek azon rovarok neveztetnek, melyeknek,
mint valami finom porral behintett 4 szárnyok van,
elől 3. pár szaru nemü, hátul 2-5 pár kapaszkodó horgas lábaik vannak, p. o. a selyembogár, ruhamoly,
méh, darázs, hangya.
.
1. A sei y e mb o g á r hasznos kis rovar, tojásaikat
hüvös helyen sz~kták tartani, s midőn az eperfa kizöldül, meleg helyre teszik, s apró fehér herny6cskák kelnek ki belőle később gum6ba fonja magát, s nehány
nap mulva vizgőz által megfojtják, nehogy kirágja
magát a gum6b61, s igy a selyemszálakat eltépje, a.
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gumot legombolyitják
sebből
készitik a selyemkelméket.
2. A ru ham oly nagyon veszedelmes kis lepe,
melyet esténként a szabadban égő lámp a körül repkedni
lehet látni; nyáron át, ha a ruhanemüekre nem ügyelnek, benne nagy károkat okoz .
. 3: A m h egy a leghasznosabb kis rovar, mely az
édes mézet szedi össze a virágok szirmairól. A méh a
szorgalom valódi jelképe, egy 'kasban lévők egy családot képeznek, van nekik egy királynéj ok, mely ha
elpusztul, akkor az egész család megsemmisül, a gyümölcsvirágok megtermékenyitésére
is a virágporok szedése által hasznos szolgálatot tesz. Nem lehet eléggé
kárhoztatni azon kegyetlenséget, melylyel a szorgalmas
méhek iránt viseltetnek, kik azt szorgalmokért halállal
büntetik. Korunkban a méhészet egy a Iegjövedelmezőbb iparág, főleg ha a már nálunk is meghonositott
Dzirzonféle kezéléssel üzetik. - Óhajtandó volna ha az
elaggott öregek, kik már egyéb munkára nem alkalmasok, mé~szettel foglalkoznának, mely többnyire dusan
jutalmazza meg a vele foglalatoskodó fáradságát.
. 4. A da ráz s teste hosszukás fekete és sárga gyürüzettel van ékesitve; a társaságos életet szeretik, fészkeiket odvas fákba, vagy földbe rakjákIe, ha bántalmazzák, fullánkjokkal fájdalmas szurást ejtenek az ember
testén. '
,
5.A han gy a is mint a méh a társaságos életet
szereti, a földben lakot késsitenek magoknak, nagy
szorgalommal gyüjtik össze magoknak az eledelt, ez is
mint a méh a szorgalom jelképe, élelmök rovarokból,
gyümölcsból áll, s a dögöt is felemésztik.
é
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Kétröpüek.

Kétröpüeknek azok a rovarok neveztetnek, melyek
két hártyaforma szárnyakkal birnak, s szurásaik által
elég alkalmatlanságot okoznak, testök három részre van
oszolva, s 6 lábok van, p. o. a légy, szunyog, bőgöly.
1. A lé gy nagyon ismeretes alkalmatlanságáról,
az ablakokat, házi butorokat, falakat bepiszkolja, miért
is sokféle módon üldöztetnek, petéiket, hus és más ételnemekbe rakják, s pondrójok által igen kártékonyak.
2. A szunyog, az erdős, vizes, mocsáros helyeket
szereti, fájdalmas szurásával nagy alkalmatlanságot okoz,
főkép ha kiszivás alkalmával hajtatik el, mivel vérszivő
sipja kis horoggal bir s ez könnyen a bőrben marad, s
fájdalmat sőt az emberi testen feldagadást is idéz elő.
3. A bögöly
alkalmatlan szurásával fájdalmat
okoz, petéit a szarvasmarha bőre alá rakja, mely a marháknak nagy kellemetlenséget szerez.
Félröpüek.

Félröpüeknek azok a rovarok neveztetnek, melyeknek felső szárnyaik félig kemény, hosszu és vékony
sipjok van, melyekkel az állatok és növényekből a nedvet kiszivják p. o. ilyen a poloska stb.
1. A poloska felette alkalmatlan, abutorokban
elrejtőzve sokáig minden élelem nélkül is elél, ha valamely szobában elszaporodik, csak folytonos tisztogatás
által lehet elpusztitani, s ez undoritó rovar kellemetlen
rosz szagot áraszt el.
Férgek.

Férgeknek az oly állatok neveztetnek, melyek
hosszukás gyürüzött, s összehuzhat6 testtel birnak, szár11
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nyaik nincsenek) nedves helyen, posványokban tartózkodnak, ilyen a földi giliszta, piócza,
1. A f'ö 1di giliszta arról nevezetes, hogy ha elvágják darabokra, mindegyik darabból uj féreg támad,
a kövér s nedves földet szereti, a halászok csalétkül
használják horogra füzve halfogásra.
~. A piócza ismeretes vérszívó állat, mely a mocsáros helyeket szereti, beteg emberek gyógyitásánál vérszivásra használják.
Puhányok.

Ez állatok azért neveztetnek puhányoknak, mert
testök puha bőrrel van fedve, egész testek puha anyagból áll, vizekben szokott élni, csak kevés található nyirkos földön, némelyek csontházzal vannak körülvéve.
Csigák.

A csigáknak
van fejök, tányér alaku, mászó
lemezök hasokon van, többnyire csavargós kemény
héj borit ja, nagyobb részök vizben lakik, de vannak szárazon élők is.
Ázalagok.

Az azalagok
puszta szemmel nem látható apró
kis állatkák, alakjok különböző, rettenetes szaporák, az
állóvizben millió meg millió számban találhatók.

ly.

osztály, nyári félév.

Növénytan.

A növénytan a természetnek önkényes mozgással
nem biró tárgyairól tanit, .melyeket minthogy a földből
nőnek ki, növényeknek nevezünk, a növények számtalan fajokra osztatnak fel. A növények oly nélkülözhet-
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lenek az emberek és más állatok táplálására, hogy növény nélkül, ugy emberek, mint más egyéb állatok élni
képesek nem volnának. A növény életmüves test, önkényes külső mozgás nélkül. Az állatok önkényes külső
mozgással birnak, helyüket változtathatják,
mit ellenben a növények nem tehetnek.
. A növények közt igen nagy fontossággal birnak
az ugynevezett tápnövények,
melyeket az emberek
részint önmagok, részint háziállataik táplálására tenyésztenek, ilyen tápnövény p. o. a buza, rozs, árpa, zab,
pohánka, kukoricza, köles stb.
1. A buza leghasznosabb s egyszersmind a legelterjedtebb növények egyike; ebből készitik a mindennapi kenyeret, előbb megőrlik s lesz belőle liszt, s ugy
használják fel különböző étkek készitésére, szalmáját
részint tüzelésre, részint takarmányra
használják fel,
ebből készitik az ugynevezett szalma-kalapokat
is. A
buzaszemből készitik a keményitőt is.
2. A rozs a homokos földet szereti, megterem a
hidegebb éghajlat alatt is, miért a hidegebb éghajlat
alatt lak6kra nézve nagy áldás e növény, ennek lisztjéből is szintugy mint a buzáéből kenyeret készitenek.
3. Az árpa hamarább megérik, mint a buza,
kenyérnek csak a szegényebb osztály használja, Iha a
héját leszedik, lesz belőle az ugynevezett á rp ak ása, az
árpából készitik a sört, sőt pálinkának is használják. .
4. A zab megterem az oly földben is, hol a buza és
árpa meg nem terem. A zab a lovaknak kedves eledelül
szolgál, de szeretik más állatok is.
5. A pohánkának
alacsony szára van, minthogy
késő őszig is virágzik, a méhekre igen hasznos növény,
három szögü magva van, melyből darát készitenek s
élelmiszerül használják.
6. A kukoricz
át vagy tengerit török buzának is
11*

•
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nevezik, nálunk nagyban termesztik, kenyeret is sütnek
belőle, de leginkább sertések hizlalására igen alkalmas.
7. A k l e s igen gyorsan növekedik, s ha kedvező
időjárás van, igen dusan terem, honnan példabeszéddé is
vált, hogy fizet mint a köles. Kásának szokták
használni.
ö

Takarmánynövények.
Takarmánynövényeknek
azok neveztetnek,
melyeket az emberek, háziállataik táplálására termesztenek
P: D. a bükköny, l6here (luczerna).
1. A b ü k.k ö n y nek halvány piros virága van,
melyet a kis szorgalmas méhek igen szeretnek, zabbal
keverve ha elvetik s zölden levágják, az állatok részére
igen j6 takarmány.
2. A 16h ere (luczerna) kitünő takarmány a lovak
számára, más j6szág is megeszi, de ha a tehén zöld herével j611akik, felpuffad tőle, miért is a szarvasmarhák
etetésénél nagy vigyázattal kell lenni. Ha egyszer j61
megkapált, kitisztitott földbe elvettetik, 6-8 évig is
eltart, mégis minden évben dusan terem, 4-szer sőt kedvező időjárás alkalmával 5-ször is meg lehet kaszálni ;
miért a gazdálkod6knak nem lehet eléggé ajánlani ..
Kereskedelmi növények.
Kereskedelmi növényeknek neveztetnek azok a
növények, melyek részint gyárakban szövetekké és
ruhákká dolgoztatnak fel, részint festészetre, részint
olajkészitésre használtatnak ; ilyen p. o. a len, kender,
repcze, dohány.
1. A len szárainak rostjáb6l finom vásznat készitenek, a lenmagb61 pedig olajat, a lenmagliszt tejbe
vagy vizbe megfőzve betegségeknél borongatásra is
használtatik.
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2. A kender
száraiból készitik a fonalat, melyből
szövik a vásznat, készitenek belőle kötelet, magvait
pedig olajnak használják, s a madaraknak igen kedves
eledel.
3. A repcze nálunk nagyban termesztetik, azonban igen gyenge természetü növény, s .igy sokszor a
téli hideg megsemmisiti, különben igen hasznos növény,
sárga virágai igen dusan tenyésznek, melyek a méheknek kedves táplálékul szolgálnak, magvából olajt ütnek.
4. A dohány
a xvr-ik században hozatott Európába Amerikából, nedves korában méregtartalmu, sok
akadálylyal kellett küzdeni, mig rájöttek, hogy dohányzásra mily állapotban alkalmas, dusan jutalmazza meg
kedvező időjárás alkalmával a vele foglalatoskodót.
')

Fák.

A fák közt vannak gyümölcstermő fák, melyeket
gyümölcseikért tenyésztenek, s nemesités által szaporitják, de vannak ugynevezett vadfák is, melyek vadon
teremnek s semmi mivelés nem szükséges előállitásokra,
melyek részint tüzelésre, részint épület- és szerszámfákra használtatnak, ilyenek p. o. a tölgy, bükk, nyár,
nyír, fenyő, füz, szilfa stb.
, 1. A tölgyfa, a lombos erdei fák közt magasság
és terj edelem ben leginkább
ki tünik , -1000 évig is
eltart, makknak nevezett gyümölcse disznóhizlalásra igen
alkalmas; a tölgyfából butorokat,
és hordódongákat
készitenek.
2. Bükk. a legnagyobb
erdei fák közül való,
magasra megnő, ágai szép diszes koronává fejlődnek.
A bükkfa nagyon kemény természetű, miért is tűzifának
nagyon alkalmas, kocsiszerszámnak is használják.
3. Nyárfa fajai közt leginkább előfordul az ugy-

,
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nevezett jegenye-nyárfa,
mely torony alaku magasságba felnyúlik, továbbá rezgő nyárfa, melynek hoszszura nyult száraikon függő levelei a levegő legkisebb
mozgása által is rezgésbe hozatnak.
4. A n y irf'a hosszu vékony ágaiból seprüt készitenek, kérgéből pedig a nyírfaolaj készül, és a bagariabőrnél használni szokott nyirfakátrány.
5. A fenyő magas növésü egyenes fa, mely a
hegyes vidéken terem, fájából épületfát, deszkát,léczet
készitenek, valamint a zsindely is ebből készül.
6. A fűzfa a nedves és posványos helyet szereti,
hosszu ágakat hajt, melyeken hosszukás levelek nőnek,
fája puha, miért is csak tűzifának szokták leginkább
használni, van ugynevezett sz orn or u fűzfa is, mely
lefelé csüngő ágairól ismeretes .
. 7. A szilf a magasra megnő" levelei hosszukások,
és fürészelt szélnek, fája fehér és kemény, jó tűzi és
szerszámfát szolgáltat.
Füvek.

Fűféle növényeknek neveztetnek azok, melyeknek
földből kinövő szárai s levelei vannak, melyek csak egy
nyáron tartanak s más tavaszszal gyökereikről ismét
kihajtanak, a füvek igen sokfélék, s jószágainknak
legelő füvül szolgálnak, közzülök némelyeket szántó
földbe is szokták vetni, ilyen p. o. a muhar, komócsin,
kéthimpázsit.
1. A m uh ar a száraz rétes helyeken terem, azonban takarmánynak szántó földbe is szekták vetni.
2. Komóésinrétes
helyeken szokott teremni,
szarvas-marhának igen jó takarmány.
3. Kéthimpázsit
a szénának kellemes szagot és
jó izt kölcsönöz.
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Perjék.

Perjéknek azon fűfélék neveztetnek, melyeknek
földből kinövő szárai s levelei csak egy nyáron tartanak s a gyökérről jövő tavaszszal ismét kizöldelnek,
némelyeket szántóföldbe vetik s igen jó takarmányul
szolgálnak; ilyen P: o. a rozsnok, baltaczim, utifű, szulák, kötör.
1. A rozsnok szántóföldbe vetve igen jó táplálo
s tartós legelőt szolgáltat.
2. Baltaczim
virágfürtje rózsapiros, van olyan
is, melynek virága fehér, takarmánynak. ez igen jó
növény.
.
3. Az u tifűnek
vastag kurta gyökértörzse . van,
föld feletti szára hiányzik, levelei tojásalakuak, zöld
leveleit sebek gyógyitására is használják.
.
4. Szulák a szántóföldön alkalmatlan dudvafű,
de a legelő marha nagyon szereti, virágai tölcséralakuak,
melyek eső előtt bezáródnak.
5. A kötörnek
igen sok faja van, 1:ülönösen a
fehér kötör kitünő takarmány, szárai s levelei vastagok,
hosszu virágkocsánon fehér fürtös virágok vannak.
Gyógynövények.

A növények közt vannak gyógyerővel. biró növények is, melyekben oly erő rejlik, mi által különféle
betegségeket meg lehet gyógyitani, orvosszerül gyógytárakban használtatik, ilyen p. o. az ökörfarkkóró, ezerjófű, pitypang, menta, levendula, székfű, mályva stb.
.
1. Az ökörfarkkóró
leginkább homokos vidéken
utakon is megterem, 1-11/2
méter magasra is megnő,
levelei tojásalakuak, virágai czitromsárgák s jó szaguak.
2. Ezerjófűnek
levelei s virágai keserü izüek,
gyomorerősitő gyógyszert ad.
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3. Pitypang
tavasz szal korán virit, szép sárga
virágai vannak, cső. alaku virágkocsánnal
bir, a pisypang keserü tejnedvét gyógyszertárakban
használják,
leveleit pedig sokan salátának szeretik.
4. Menta erős szagu növény, mely izgató gyogyszer a gyenge gyomor erősitésére, a fo d o rm en tán ak
fodros levelei vanna k.
5. Levendulának
setétkék színü virága. van,
melyet megszáritva molyok eltávolítására ruhák közt
szoktak tartani; ebből készitik a j6 szagu levendulaolajt is.
6. Szikfű eléggé ismert virág, mely a szikes földet
szereti, virágait megszáritva sokféle betegségek orvoslására használják, teát is készitenek belőle.
7. A mályva
gömbölyü levele, lecsüngő vöröses
virágár61, s sajt forma bogyójár6l
eléggé' ismeretes,
mely papsajtnak is neveztetik, orvosszerül használtatik.
Mérges növények.

Mérges növényeknek nevezzük azokat a növényeket, melyek oly anyagot tartalmaznak, melyeknek megevése vagy oktalan használása betegséget okoz, ugyan
azért igen hel ytelenséget követ el bármely gyermek
is, midőn erdőkben, réteken vagy szántóföldeken valamely gyökeret, vagy bogy6t talál s azt megeszi, mert
könnyen megtörténhet,
hogy épen mérges gyökeret
vagy bogy6t eszik meg, melynek kinos betegség, sőt
gyakori esetben igen kinos halál a következménye,
ilyen mérges növények P: o. a farkashárs. kökörcsin,
beléndek, maszlagosredő-szirom,
bürök, gyilkoscsomo. rika, maszlagos nadraguja, fűtej, czinadónia g6dircz stb.
1. A farkashárs
egy méternyi magas cserje,
mely hegyes vidéken vagyerdőszéleken
terem, s
némely helyeken kertekben disznövényül is ápolják,
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kora tavaszszal virágzik, piros színü borsó nagyságu
csontár gyümölcse van, minden része mérges, erős
hányást, sőt kinos halált is okoz.
~. A kökörcsiri
liliomféle növény, barna színü
hagymája van, késő őszszel virágzik, harang alaku
virágja van, e növényben nagy mértékben megvan a
mérges anyag, miért is hol található ki kell irtani.
3. Bel é n d e k vagy bolonditó csolmatok, az utak
mellett s szemétdombokon terem, kellemetlen rosz
szagu, szára magasra megnő, hosszukás tojásdad levelei
vannak, tölcséralaku halvány sárgás fakó színüek a
virágai.
4. Maszlagosredő-szirom,
mely pukkantó
név alatt ismeretes, szára ágas-bogas, virágai fehér
tölcséralakuak, diónagyságu gyümölcse tövisekkel' van
telve s sok' fekete magot tartalmaz, melyek felette
mérgesek, tövis disznó név aatt is ismeretes.
5. B ü rök kertekben, om adékokban terem; levelei
világos zöldek, szaga kellemetlen.
6. Gyilkos
csomorika
tavak, folyók, mocsárok partján s rétes helyeken terem, a bürökfajok közt
legmérgesebb, külsőleg hasonlit a petrezselyemhez, de
meg lehet ösmerni gyökeréről, mely répaalaku.
7. Ma szl a gos na dr ag u ly a egyike a legrnérgesebb növény.eknek, hegyes -tájakat s erdőszéleket
szereti, gyümölcse fényes fekete, a cseresznyéhez hasonló,
a bogyó külszíne sok gyermeket megcsalt már. s többen kinos halállal multak ki miatta.
8. A fűtej
mezőkön s főleg homokos helyeken
terem, ha szárát eltörik, tej forma fehér nedv jön ki
belőle.
9. C zin ad n ia g o dir c z szára 50-60 centiméter, mely megmetszés alkalmával sárga színü, kellemetlen szagu nedvet bocsát. Arnyékos helyen, keritések
ó
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mellett, buja gyom közt szokott leginkább tenyészni.
Csipős nedvét szömölcs és tyúkszem elvesztésére használják, de nagy mennyiségben
erős méreg, gyomorgyuladást, rágást, sőt kinos halált is okoz.
-

A természetrajzból.
V. osztály száDlára.
A népiskolai

tantervben. a lcövetkezők vannak megállapitva.

Téli félév:

Nyári félév:

Ásvány tan.

Ásvány tan;
Fémek, nemesérezek.

Szén, gyeptőzeg, gyanta, kőolaj,
rajzla, borostyánkő, kén, kősó,
sziksó, salétrom, timsó, keseriisó,
Agyagos fölclek.

Porczellán,

tajt, timkó.
Mészkövek.

Mészkd, márvány,
Kovany

kréta, gipsz.

agyagta1'talmuak:

Kova (homok), hegyijegecz, ametiszt, földpát, bazalt, csillám,
mágla.,

Arany, ezüst, éreny, higany, czinóber.
Nemielenek.

Réz, rézkovand, rézlazur, malachit, vörös réz, ércz (vas), delej,
vasércz, lebvas, barna vaské,
(ólom) ón, (ónkő) kéneny, horgany, (horgany kovand, horgany pát, horgany csilla) dárdany, (dárdany fényls ) mireny.
-

Földnemek.

Agyag, homok, mész, kohanyföld,
szikföld.

V. osztály téli félév. -

.Ásvány tan.

Ásványnak nevezzük azokat az élettelen testeket,
melyekben életmüvek nem találtatnak, miért is életműveletlen testeknek neveztetnek, ezek sem nem éreznek,
sem nem mozognak, sem pedig a földből nem nőnek ki,
hanem csak külső tapadás által növekednek; az ezekről
szóló tan ásvány tannak neveztetik. llyen ásvány p. o.
a szén, gyeptőzeg, gyanta, kőolaj, rajzla, borostyánkő,
kén, kősó, sziksó, salétromsó, timsó, keserűsó sat.
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1. Asz é n fekete vagy barnás ásvány, használtatik tüzelésre, gőzhaj6k és gőzkocsik fűtés ére, ebből
állitják elő azon légnemű szeszt, melylyel nagy városokban világitanak, mit gáz v il ági tás nak neveznek.
Ez az ásvány a földből ásatik ki, sok helyeken messze
földre elterjed; hol ily széntelep van, ott az ősrégi
világban okvetlen erdőnek kellett lenni, melyet a nagy
árviz elboritott s beiszapolt, s a fák az iszap alatt elszenesedtek, eszerint a kőszén a régi ősvilági fáknak s
növényeknek maradványa,
hazánkban több helyeken
vannak ily széntelepek s korunkban a kőszén nagy fontossággal biró, mert ez nagyban elősegiti az iparemélést
s hazánk előhaladását.
2. A gyep t ő z eg különféle növényrészekből
áll,
erdőtlen tájakon a tűzifát pótolja, nagyban hasonlit a
kőszénhez, posványos helyeken képződik.
3. Agya n t a ismeretes ásvány, oly természeti
tulajdonnal bir, hogy ha dörzsöltetik, más apróbb testeket, mint p. o. pelyhet, kis darab papirost magához
vonz.
4. A k ő o la j vagy petroleum cseppfolyós, rosz
szagu ásvány, mely kőtömeg hasadékából szivárog ki.
A kőolaj ősvilági szurkos erdők kifolyása, korunkban
igen nevezetes világító szerül használtatik,
.
5. A raj z l a szine vasfekete vagyaczélszürke,
a finomabbfélék irónoknak (plajbász) dolgoztatnak fel,
mely czélra vékony rudacskákba elfűrészcltetik, s fába
foglalják.
6. A borostyánkő
sárga, átlátszó ásvány,
mely nem egyébb, mint ez ősvilágban föld alá temetett
fenyőfaszurok.
A borostyánkövet
szopókákra, csutorákra, gombokra s ékszerekre használják fel.
7. A kén vagy büdöskő sárga szinű, mely könynyen meggyul és füstje fojtós, ezzel szokták sok méhé-
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szek a szorgalmas méheket lefojtani, mely elég kegyetlenség, a gyufa vége is ezzel van bevonva, hogy igya
kis fácska annál könnyebben lángra gyuljon.
8. A k ő s a földből ásatik ki, sok helyen nagy
térségen található, a só a legátalánosabb s mondhatni,
hogy legszükségesebb ásványok egyike, melyet az étel
megsózására is használnak. A sónak az a tulajdonsága
is van, hogy a rothadást meggátolja, ezért szokták a
husféléket besózni.
9. Asz i k s ó .nedves, szikes talajból leginkább
éjszaka jön ki, mit korán reggel összesepernek. s szappan főzésre igen alkalmas.
10. A sa l t r o m többnyire gyárakban készittetik,
azonban régi kőépületek oldalain is verődik ki.: kénnel
és szénporral vegyitve puskaport készitenek belőle.
11. A tim s
ize fanyar, összehuzó, használják
a ruhafestésre, bőrkészitésre, a tímárok, némelyek kenyérsütéskor a tésztába is alkalmazzák, hogy a kenyér
annál jobban megkeljen.
,
12. A ke se r Ű s ó ize nagyon keserű, hashajtónak
használják, a kőzetek hasadékaiban található.
ó

é

ó

Agyagos földek.

Agyagos. földeknek nevezzük azokat az ásványtesteket, melyek a vizet magokba veszik s ily állapotban
elnyujtható, tűzben megkeményedik, de ütés által nem
nyujtható, mindenféle agyag kövér tapintatu, s van az
agyagnak bizonyos sajátságos szaga, az agyag olvaszthatlan, az agyag különféle cserépneműek készitésére
használtatik, ilyen p. o. a porczellán, tajt, timkő sat.
1. A porczellán minden agyagfajok közt legbecsesebb ásványföld. melyből a porczellánedények
készitetnek, Chinában és Japánban régidőtől fogva késziték. A készitésmód Európában csak a mult században
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fedeztetett fel. Ugyanis egy szászországi ember mesterséges aranyat akart késziteni s akaratlanul arany helyett porczellánt készitett. Porczellánt készitenek most
már Magyarországon is, de a chinai porczellán minden
porczellánok közt az egész földön a leghiresebb s a legbecsesebb.
'2. A t aj tr 61 ezelőtt azt hitték, hogy ez a tenger
tajtékja, innen vette elnevezését is, a tajt kovaföld és
agyagb6l áll; legszebb tajt Törökországban találhat6,
ebből készitik a tajtékpipákat és szivarszipkákat.
3. A timkő Magyarországban is található, de különösen nagy mennyiségben van Olaszországban, melyből a római timsó állittatik elő.
Mészkövek.

Mészköveknek neveztetnek azok az ásványok,
melyeknek főalkatrészök mészföld, különösen arról lehet
megimerni, hogy ha savat töltünk rá, akkor. pezseg,
ilyen p. o. a mészkő, márvány, kréta, gipsz stb.
1. A m ész k ő a hegyekből ásatik ,ki, mely tömött
testet képez, többnyire nagy tömegben egész hegységekben található, kiégetés által fehérré lesz, melyből
előáll a mész, mely oly tulajdonsággal bir, hogy ha
vizet kap meggyulad.
2. A márvány
amészkőnek legkeményebb faja,
mely simára kicsiszolható és sokféle szinű, a siremlékeket, kőlapokat, épületköveket, szobrokat, ebbőlkészitik,
legfinomabb márvány 3: fehérszinű márványkő hazánk-.
ban is sok helyen találtatik.
3. A kréta nem egyéb, mint könnyen porló mészkő, finom földféle iró anyag. Hazánkban is található a
kréta, ámbár nem oly nagy mennyiségben mint Angolés Francziaországban.
4. Agi psz is mészkőnemű, a képfarag6k különb-
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féle mintákat, szobrokat készítenek
fehér szine van.

belőle, többnyire

Kovany anyagtartalommal.

Kovany anyagtartalmu ásványokhoz az oly kövek
tartoznak, melyeknek főalkatrészeit kovaföld és agyag
képezi, melyek a vízzel nem egyesűlnek vagyis a vizet
nem veszik magokba, s az üveget megkarczolják, átalában megjegyzendő a kovany anyagtartalmuakról, hogy
oly kemények, miszerint ütés által szikrát adnak, főleg
a tisztább kovanyok, többnyire üvegfényű és fehérseinűek, a tiszta kovanyföld k o v a c sna k is neveztetik,
ilyen p. o. a kova, hegyijegecz, ametiszt, földpát, bazalt,
csillám, mágIa.
1. A k o v a vagy másképen a tűzkő tulajdonságai
eléggé ismeretesek, mely ha aczéllal keményen üttetik,
tüzes szikrát hány, ezelőtt puskákra használták, s mióta
a puskákra nem alkalmazzák, azóta nagyon sokat vesztett értékéből.
~. A heg y i jeg e c z , szine hasonlit a vizéhez,
hegyekben
található. Hazánkban a Szent-Gotthard
hegye barlangban, Selmeczen, Máramarosban, Erdélyben gyakran található, a jegeczet ékszernek is használják.
R A z ame t isz t , violaszinü kovakő, mely nem
tökéletesen kifejlett, hanem inkább össze nőtt"jegeczekben fordul elő, ékszernek szokták használni, hazánkban létező bányá~an
gyakran található.
4. A föl d p._~~ oly kemény niint a tűzkő vagy
kova, szine különbözo, sokféle oszlopforma darabokban
található, s tökéletesen hasitható, átlátszó üvegfényü,
található összecsoportosult jegeczekben.
5. A baz a lt, leginkább a kialudt tűzhányó hegyek
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mellett található, belőle igen jó utczai kövezetet lehet
késziteni.
6. A csillám,
rendesen kicsiny, vékony és hajlitható alakban látható, neve által igen jól van jellemezve, mert többnyire csillámló fénye van s átalában
sima tapintatu, rendesen zöld vagy fekete szinüek, de
van eset, hogy ezüst vagy arany fénynyel is bir. Szibériában egy átlátszó faja, oroszüveg név alatt ismeretes,
különösen hadihajókon ablaknak használtatik.
7. A m ágI a, vagy gr ani t, alkatrésze kovacs,
csillám, és földpát, nyaklánczoknak,
fülbefüggőknek
szokták használni e drága követ, mindamellett nagy
darabjaiból oszlopok is faragtatnak.
V. osztály

nyári

félév.

Fémek, nemes érezek.

Fémeknek neveztetnek azok az ásványok, melyek
(a higanyt vagy kénesőt kivéve) szilárd alakúak, a tűznél könnyen megolvaszthatók; fériyök van, miért is
fémeknek neveztetnek, a fémek részecskéi erősen összetartanak, azonban kalapácscsal kinyujthatók
és sodronynyá huzhatók.
A fémek felosztatnak nemes
és nem nemes
fémekre. Nemes fémeknek neveztetnek azok, .melyek a
levegőn soha meg nem rozsdásodnak, s fényöket folytonosan megtartják, ilyen nemes fém p. o. az arany,
ezüst, éreny, higany, czinóber.
1. Az arany,
sárga szinü, igen nehéz fém, melyből pénzt szoktak verni, ékszereknek, fölbefüggőknek,
nyakláncznak, gyürünek szekták használni. Az arany
felette vékonyra elnyujthatő, ugy hogy' egy krajczár
nagyságu aranyat annyira el lehet lapitani, hogy vele
egy embert lovastóI együtt el lehet takarni. Eur6pa az
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aranyat illetőleg igen szegény, hazánkban vannak ugyszólva a legjövedelmezőbb aranybányák,
oly értékes,
hogy egy rézkrajczár nagyságu arany 6 frtot megér;
vagyis egy kilogramm megér belőle 1500 frtot.
2. Az ez üst is nemes fém, mivel a levegőn az
sem rozsdásedik meg, az aranynál sokkal nagyobb
mennyiségben található ugyan, azért olcsóbb is, használják diszedényekre, kanalakra, stb. pénzt is vernek
belőle.
3. Az éreny vagy platin,
szinére nézve hasonlit azJzüsthö,z, csakhogy nincs oly fényes, az éreny igen
..nehéz fém. Erenyből készült serpenyőben bármelyImás
fémet fel lehet olvasztani. Az oroszoknál pénzt vernek
belőle, s nálok az ezüstöt helyettesiti, az Urálhegyekben
nagy mennyiségben található. Az éreny drágább az
ezüstnél, de olcsóbb az aranynál.
4. Ahi gan y vagy kén eső, cseppfolyós test,
ez is nemes fém, em rozsdásodik meg a levegőn s csak
a legnagyobb hidegben fagy meg, ekkor mint az ólmot
ugy lehet faragni, megjegyzendő, hogy ez egy a \legsulyosabb testek közül való, hévmérőknél szokták használni. Spanyolországban nagyban terem,. nálunk is
található az ezüstbányákban. Czínnel vegyitve, ha az
üveg egyik oldala vele bekenetik, lesz belőle a tükör,
ha kiöntetik, cseppekben szaladgál a lejtős helyeken, s
pusztakézzel felszedni nem lehet. Falu helyeken a kénesővel vagy higanynyal sebeket is szoktak gyógyitani,
.mely igaz hogy meggyógyitja a sebet, de egyszersmind
beveszi magát a testbe, s rnint lassu méreg emészti a
testet, miért is a higanynyal való gyógyitását a sebeknek el kell kerülni.
5. A c zi n.ó b e r, kénesőből és kénkőből áll,miből
látni való, hogy az ezzel való gyógyitás is, mit pedig
falu helyeken nagyban űznek, igen helytelen dolog,
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Sok szerenesétlen
gyitásolmalL

nyomorékjai

vannak az ilyféle gyó--

Nemtelen fémek.

Nemtelen fémeknek neveztetnek azok az érezek,
melyek a levegőn megrozsdásodnak, p. o. a réz, rézkovand, rézlazur, malachit. veres rézércz. (vas) delejvasércz lebvas, barnavaskő,
(ólom), ón (ónkő), kéneny,
horgany, dárdany. mireny.
1. A réz,
hajnalszin veresszinü, nyujtható és
kemény fém, csak nagyon melegnél olvasztható fel,
sokféle vegyületben előfordul, legismertebb a veres' és
sárgaréz, a veresréz használtatik üstnek, pénznek stb. a
sárgarézből ajtókilincsek,
gyertyatartók
stb. készittetnek, a réz mérges, főkép ha eczettel jön érintkezésbe;
csakhamar _tapasztaljuk,
hogy zöld szinüvé lesz, mi
rézméregnek neveztetik, miért vigyázni kell, nehogy üst
vagy más egyéb rézedények rézrozsdát kapjanak.
92. A réz k o van d, igen szép zöld szinü rézvegyület.
3. A réz 1az ur, ez is rézvegyület, szép buzavirág
szinévei feltünő.
.
4. Mal a chi t a legszebb ásványok közé' tartozik,
igen szép zöld szinüek és selyemfényüek, tömött és földes tömegekben található, ékszereknekjis szekták használni ..
5. A vas a: legnélkülözhetetlenebb
ásvány, ebből
készitik a legtöbb eszközöket, ekét, ásót, kapát, stb.
stb. miért is igen' becses fém, ugyannyira, hogy vas
nélkül bármely állam is boldog nem lehet. A vas szénnel vegyülve ha felolvasztatik, többféle' faj vas állitatik
elő, a szerint mily arányban
italáljuk benne a szenet, különbség van az öntött, kalapácsoltrs
aczélvas
közt.

.

,
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6. A del ej vas ére z, delejes erővel bir, nagy tömegekben találtatik, egész hegységeket képez.
7. A le bvas, tiszta álapotban jön elő, keletkezése
határozottan nem tudatik, állitólag a végetlen égürből
esik le.
8. A barna vaskő, legnagyobb mértékben Norvégiában, Svédországban, Szibériában találtatik. A vasgyárakban fontos szerepe van.
.
9. Az ólom, csengés nélküli homályos fém, mely
a rozsdát igen könnyen megkapja, tűznél hamar elolvad, ebből öntik a puskagolyókat, használják lábak,
szelenczékre is, sőt némely kocsmárosok eczetbe felolvasztva a savanyu bort szokták vele megédesiteni; e
vegyülék mérges.
10. Az
n vagy c z i n, az ezüsthöz igen hasonlit
a szine, de nem oly drága, és nem oly nemes fém, mint
az ezüst. Ónból vagy czinből különféle edényeket készítenek, az ónt egy ugynevezett ón-kőből nyerik.
11. A kén e n y könnyen olvaszható, s könnyen
elmorzsolhat6, szine hasonlit az ezüstéhez.
12. A hor gan y, szine fehéres, könnyen olvadó,
tiszta állapotban nem jön elő, hanem érczekből nyeretik,melyek közt legfontosobbak a hor gan y k o van d,
h o r gan y p á t és hor gan y cs illa.
.A horgany
vékony táblákra nyujtva épületfedeleket, csatornákat
s más különféle edényeket szolgáltat.
13. A dárdany
igen könnyen törhető, s könynyen olvasztható fém, olvasztás alkalmával mint fehér
füst elillan, a legfontosabb dárdanyércz, melybó1 a dárdany nyeretik adá r dan y f ény 1e, mely rendesen
tűido1pu jegeezeket képez, ólommal és czinnel vegyitve
betíiöntésre használtatik.
14. A mireny
vagy egérkő, melyet patkányméregnek is neveznek, szinére, s izére nézve hasonlít a
ó
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fehér czukorhoz, miért is a nyalánk gyermek, ha hozzá
fér, megeszi, minthogy ez igen erős méreg, kinos halál
a következménye, ez oknál fogva vigyázni kell, nehogy
gyermek vagy más egyéb állat hozzá férjen.
Földnemek.
Földnemü ásványoknak .nevezzük azokat az ásványokat, melyeknek sulyos és e mellett kalapácscsal nem
nyujtható tömegök van, a vizben többnyire mind sárrá
válnak, P: o.. az agyag, homok, mész, korhanyföld, szikföld stb.
1. A zag y a g nedves állapotban puha tapintatu,
ha kiszárad, keménynyé lesz. Tömött, földes, puha,
szétmorzsolható s a vizben puhithat6, s idomitható ; a
sárga agyagb61 égetnek fazekat, tálakat, s más egyéb
edényeket, mely agyag, mész és fövénybőli földes
keverék, s a viz ben felolvad s igy az esőviz felveszi,
minek folytán a mocsárok, tavak,
foly6k fenekén
leülepszik, miből biztosan következtethetni, hogy ott a
hol sárga agyagföld nagy mértékben található; az ős
régi időben viz nek kellett lenni.
92. A hom o k, némely helyeken roppant kiterjedésü pusztákat képez; minthogy apr6 szemekből áll s
nincsenek egymáshoz tapadva, vannak oly helyek, hol
a szél egyik helyről a másikra hordja, s gyakran a
belevetett buza rozs, s más nemü vetéseket eltemeti.
A vizet nem veszi fel. Üveghutákban
üvegkészitésre
használják.
'
3. A m ész, a hegyekből ásatik ki, s kiégetés által
teljesen megfehéredik, vizben felmelegszik, s a vizet
felforralja, benne szétmállik, fehér péppé lesz, vizzel fel
higitva szokták vele a falat meszelni.
4. A kor han y föl d. felette dus termékeny természettel bir, a növények s fák levelei elkorhadásából
12*
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áll elő, miért is a fák alatti földek, hol éveken át elkorhadnak a növények és fák levelei, termékeny természetüek.
5. Asz i k föl d, kisebb s nagyobb kiterjedésben
található, kevéssé termékeny; van ugynevezett vakszikföld is, mely átalán semmit sem terem, azonban megjegyzendő, hogy a szikes föld, mely más földnemmel
yn vegyülve, termi a sulyos buzát. A sziksó, mely szap/ panfőzésre használtatik, aszikföldön
sepertetik össze
reggelenkint.
.

I

1
~
;

Toldalék.
Minthogy a kertészet, fanemesités is kötelezett
tantárgynépiskolánkban
; minthogy a fanemesités terjesztése magyar hazánk anyagi jólétét nagyban elősegéli, midőn Hármas tankönyvern már sajtó alatt -volt,
ráhatároztam
magamat arra, hogya fanemesitésről is
fogok e könyvecskémben röviden szólani, remélvén,
hogy hasznos szolgálatot teszek ez által néptanitó társaimnak, kik miután itt a legszükségesebb kezelési
módok röviden tárgyalva vannak - saját tetszésök
szerint kibővitve felhasználhatják.
Rövid kivonat a kertészet s fanemesitésröl.

A fanemesitésnél alig jutalmazza meg jobban bármiféle foglalkozás a vele bajoskodót, mert nehány
percznyi fáradságnak
eredményét éveken keresztül
élvezheti. A fanemesités nem is jár semmi nehézséggel,
bárki is véghez viheti azt, csak akarnia kell, s ha valaki
egyszer valamely vadfát megnemesit, gyönyörködve
ezemléli annak növését, önként mintegy hajlamot fog
érezni keblében, hogy a nemes foglalkozást tovább is
folytassa.
Minthogy n fanemesités hazánk anyagi jólétével
szoros kapcsolatban van, nagyon kivánatos volna, hogy
bár mennél többen gyakorolnák a fanemesitést.
A fatenyésztés haszna csaknem kiszámithatlan,
a
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fák részint tüzelésre, szerszámfákra, butorokra használtatnak, ezen kivül hasznot ad gyümölcsével, virágjával,
kérgével. A fák kipárolgásaikkal
tisztitják a levegőt, s
igy az emberek egészségére is jótékony hatást eszközölnek. Mindezeket tekintetbe véve, nagy bűnt követ el
azon gyermek vagy ember, ki a fákat kitördeli s pusztitja, az ilyen igen nagy büntetésre érdemes.
A fákat magról, dugványokról,
gyöksarjakr61
lehet leginkább elszaporitani. Magot csaknem mindenik
fa terem, ennélfogva magról tenyészteni,
szaporitani
igen gyorsan lehet. A magról kelt csemeték rendesen
korábban fejlődnek s dusabb növéssel birnak, azonban
vannak fák, mint p. o. fűzfa, birsalma, szőllő, melyek
dugvány által vagyis egy ágacskának földbe való
dugása által czélszerűbben szaporitható.
A szilvafélét
gyöksarjakról is sikeresen lehet szaporitani.
Minthogy rendesen azt tapasztaljuk, hogya magról ültetett fák elkorcsosodnak, legtanácsosabb a magról kelt kis csemetéket megnemesiteni.
A fák tenyészésére szükséges, hogy a föld, hol a
fákat tenyészteni akarják, jó mélyen meg legyen forditva, még pedig őszszel kell 11/2-2 láb mélységig
megforditani, hogy a téli fagy, hó-lé, s a levegő hozzájárulása megporhanyositsa
a földet.
.
A magvetés.

A magvetés többféle idószakokban történik:
1. kora tavaszszal, midőn a föld fagya kiment a
földből' ,
..
2. késő tavaszszal. midőn a késői fagy tói tartani
nem lehet;
3. nyáron át, midőn a gyümölcs érik, és végre
4. őszkor.
Az őszkor vetettek kevés ápolást kivánnak, a téli
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hó s nedvesség hozzájárulván

könnyen kikelnek, ellenben 'a tavaszon és nyáron vetettek több gondozást
kivánnak.
Minden gyümölcsmag ot akkor legjobb elvetni,
midőn a gyümölcse megért, p. o. az alma, körte, stb.
magvakat legjobb őszszel elvetni, ellenben az olyant,
melynek magva télen át is a fán marad,legjobbtavaszszal elvetni, ilyen p. o. az ákáczfa-mag stb. A cséresznye-, megy-, szilva-, epermagvakat pedig legjobb nyáron át elvetni, midőn már a gyümölcse megérett, még
pedig a nevezett gyümölcsöket azon módon, mint fáról
lehullanak vagy leszedetnek husostól együtt kell barázdába elvetni, s nedves földdel betakarni. A rónakat igen ci
czélszerü homokkal vagy más lazafélékkel befedni, hogy
a föld felülete meg ne cserepesedjék.
A nehezebben csirádz6 magvakat, p. o. az ákáczmagot az elvetés előtt meg kell forrázni, yagyis valamely üres dézsára egy rostát tenni, ebben a magvakat forró viz zeI leönteni s azután pokróczdarabbal
vagy zsákkalletakarni,
hogy a forró viz párája átjárja
a magvakat, ily eljárás mellett könnyen kicsirádzik s
szent György nap táján kell rónába elvetni. Az ily
féle forrázast a csontármagoknál,
vagy az elavult régi
magok elvetésénél is lehet alkalmazni.
Sokszor van eset rá, hogy őszszel nem vethetjük
el az oly magvakat, melyeket el kellett volna vetni, p. o.
a télen át gyüjtött almaéskörtemagvakatlegalábbis
1~
óráig salétromos langyos vizbe kell megáztatni, ez által
az aczél éretik el, hogy hamarább kikél, vagy pedig
esiráztatás által siettetjük a csiraképesség kifejlését, t. i.
a magok\tt nedves homokkal vegyitve deszka ládácskába, melegágyba helyezzük egész a csirázásig; végre
rétegezés által kell a magvak ban a csiraképességet elősegéleui, ugyanis a magvakat cserépbe vagy deszka-
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, ládácskába
kell rétegenkint nedves homok közé rakni
igen jó, ha faszén-port hintünk közzé, mely meggátolja
a penéssedést, s az igy elhelyezett magvakat fagymentes szellős pinczébe tartjuk s tavasz szal rónába elhintjük.
A magok elvetéséhez szükséges rónát, mielőtt a
magot elvetnénk, a lehető legjobbanmeg
kell locsolni,
s az igy; jóí megásott rónába sz6rjuk el homokkal vagy
apró porháqyos földdel kevert magjainkat, hogy tulsűrűn ne' hulljanak, s felül betakarjuk földdel s tetejét
homokkal behintjük.
.'
Midőn a magvak kikeln ek , nehegy a nyári forróság elperzselje a gyenge növésü apró csemetéket, szükséges a nap égető heve ellen oltalmazni, evégből apró
fagalyakat dugdosunk a rónák sorjába, a magágyakat
a gyomtól folytonosan tisztán kell tartani, s őszszel a
gyengébb növésü kis csemetéket a téli hideg ellen az
által oltalmazzuk, hogya
fákról lehullott levelekkel
befedjük.
A csemeték kiültetése.

Az egy éves facsemetéket sorrendbe, iskolába ültetjük, de az ültetés előtt a lefelé nyuló gyökereit levágdossuk, ugyszinte a sérült gyökereket jó éles késsel
leszedjük; ekkor 12/4 lábnyi távolságra ötös rendbe j6
'mélyen felásott földbe elültetjük zsinor mellett.
A nemesitésrö! általában.

A nemesitést többfélekép en lehet véghez vinni,
legismeretesebb
s. leggyakoriabbak
az ugynevezett
hasitásba oltás, kéreg alá való oltás, párositás, szemzés,
sipolás.
'
Mielőtt a nemesitéshez hozzá fogunk, -szükség oltó
viaszról góndoskodni.
\
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1. Vastag terpentint spiritussal felhigitani;
2. 1 font közönséges fehér szurkot egy serpenyőbe
felolvasztani s bele 6 lat spiritust tenni;
3. két rész fehér viasz, egy rész fehér szurkot, egy
rész vastag terpentint, ez igen olcsó.
Nemesitendö galyszedés.

A nemesitendő galyakat: szedni kell kikelet
előtt, lágy időben, leginkább február hóban vagy márczius elején, a szedett galyak fagymentes helyen nedves homokban vagy földben - de nem pinczében tartatnak. Tekintettel kell lenni az oltásnál arra, hogy
puha magut puha maguba, csontár magut csontár
maguba kell oltani.
Hasitásba oltás.

A hasitásba oltás csak vastagabb alanynyal biró
fáknál vitetik véghez, fiatal fáknál meg kell tartani e
szabályt, hogy magasan nem jó oltani, mivel ez esetben
a nemesitett ga.1y, az alanynál jobban megvastagszik s
igy disztelen növésü fát nyerünk.
A hasitásba való oltást igy viszem véghez: az alanyt
elfürészelem, s jó éles késsel simára metszem, ekkor hasitást teszek rajta, s e hasitásba az ékformára elmetszett
nemes galyat bele, a szerint illesztem, hogy az alany
háncsa, a nemesitendő galy háncsával érintkezésbe
legyen, agalyon 2-3 rügynél többet nem hagyok,
ekkor oltó viaszszal bekenem, s hogy a nap forró heve
s az eső ne ártson, bekötöm valamely ruhadarabbal.
Kéreg alá oltás.

A kéreg alá oltást az esetben gyakoroljuk, midőn
valamely nagy fát akarunk megnemesiteni, elvágjuk a
galyat, ugy mint a hasitásba oltásnál, ekkor valamely
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e czélra készitett kis tompa vassal, vagy faczövekkel a
galy kérgét feltágitom, olyformán, hogy abba a nemesitett galy bele férjen, s ha a galy vastag, az esetben 2
vagy' 3 ágat is kell beletenni. Az oltő galyat éles késsel bevágom a rügy átellenben eső oldalánál s simán
lemetszem, a kéregfelőli oldaláról pedig a barna hélyat
lefejtem s igy illesztem a haj alá s oltó viaszszal bekenem,
ez oltásnemet legjobb april végén vagy május elején
eszkö zölni , midőn már, az alany kellő nedvkeringésben van.
Párosítás.

Apárositás
legczélszerübb a nemesitések közt,
melyet igen szép sikerrel lehet alkalmazni a gyengébb
csemetéknél, különösen a cseresznyénél ez legbiztosabb.
A kora tavaszszal kiszedett facsemetéket bent a szobában is, a párositás által igen czélszerüen s sikeresen
lehet megnemesiteni.,
A párositást ilyformán viszem'
véghez, ugyanis, a vadonczot, valamint a nemesitendő
galyat hárántékes
metszésseI vagyis egymáshoz illő
vágással bemetszem s a kettőt összeillesztem, bekötöm
s bekenem oltő viaszszal, azonban megjegyzendő, hogy
e mfitétre igen jó éles kést kell alkalmazni s vágás alkalmával a kést nem kell kihuzni a fából, hanem egyenesen huzva kell a metszést tenni. Ez is a tavaszi oltások közzé tartozik, azonban ezt lehet télen át bent a.
szobában is eszközölni.
Szemzés.

A szemzés nyáron át ~tetik véghez, j unius végén
már hozzá lehet fogni s folytatni julius-aug.
s sokszor
még szept. hónapban is, a junius és juliusban tett szemzés még ez évben kihajtván, hajtószemnek neveztetik, 'az
aug. és szeptember hónapban szemzetteket jövő tavasz-
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szal engedjük kifakadni, ezek alv6 szemzésnek -neveztetnek; az eljárás mindkét szemzésnél ugyanaz: a nemes
galyakat· este és reggel kell szedni, a szemzendő
rügyeknek j 61 kifejletteknek kell lenni, szükséges hozzá
j6 éles kés, melynek segitségével igen könnyen véghezlehet vinni. A délelőtti órák legalkalmasabbak
a szemzésre száraz időben, esős időben a szemzés nagyon
sikertelen. Mielőtt a szemzéshez hozzáfognánk, a nemesitendő alany az oldalthajtásokt61 néhány nappal előbb
megtisztitand6.
A szemzést a következőkép kell véghez vinni:
A nemes galyr61 egy szemet a körülötte levő hajjal leveszek, de vigyáznom ken, hogy a rügy a csirával együtt lejőjjön, ha a rügyellenkezö oldalán kis lyukacska, s a meztelengalyon
pedig kis hegyes csucs látszik, az esetben el kell dobni, mivel sikertelen lenne minden fáradozás, mert az oly szem ki nem hajthat. Ezután az
alanyon egy vizfekvő vágással a héjat bevágom, s e
vágás közepén lefelé függélyes irányban kihasitva j6
. éles késsel a fa héjját T forma alakba, a függélyes vágást
szétválasztom s a már levett nemes szemet beletaszitom
olyformán, hogy az alany on tett vizszintes vágással a
levett szem felső vágása összeérjen, s ekkor a sebhelyet
bekötöm.
A sipolás.

A sipolás szintugy nyáron eszközöltetik, mint a
szemzés, az eljárás a következő: A kiválasztott nemes
galyhoz hasonló vastagságu alany választatik, a nemes
galyr61 2-3 szem olyformán huzatik le, mint midőn
a gyermekek fűzfa-sipot készitenek, ekkor e sipnak
megfelelő vastagságu alany elvág-atik és a héjjt61 megfosztatik, melyre a sip ráhuzatik s mindaddig lejjebb
hámoztatik az alany, mig a sip meg nem szorul, ekkor
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az alany a sip felett elvágatik. Hogy e műtét sikeres
legyen, okvetlen megkivántatik, hogy a szem csira j61
legyen véve, mit megtudhatunk , ha a nemes galy
meztelen részét, honnan a sip levétetett, figyelemmel
megvizsgáljuk, ha valjon nem látunk-e rajta kicsucsorodást, a sipolás kötést, vagy oltóviaszszali bekenést
nem kiván.
Kerti növények nevelése.

1. A káp osz t a nedves földet szereti, legjobb a
homokagyag vegyületü föld. A magnak kiteendő káposztánálarra kell ügyelnünk, hogy jó gömbölyü fejü legyen,
a plántát ritkán kell ültetni, ugy hogy közzé saláta
plántáltassék. Az ültetésnél szabályul kell megtartani,
hogy az estve történjék, legjobb a 3-4 levélben levő
plánta. A plánta hosszu gyökerét le kell vagdalni. A·
locsolást a kiültetésnél semmi esetre elmulasztani nem
szabad, a hervadt levelek leszedése szükséges, ellenben
a jó leveleket, p. o. pudlutykának leszedni, a káposztára nézve nem ajánlatos.
2. A kárt if i ol ára nézve ugyanazon körülmények állanak, melyck a káposztára.
3. A kar alá b plántálásánál is tekintettel kell
lenni arra, hogy a káposztánál követett eljárás alkalmaztassék, s különösen a levele, hogy mennél több
legyen, mivel mennél dusabb levelei .vannak, annál
jobbak; ellenben a levelétől megfosztott karalábé rendeSen megfásul, s nincs neki az a j6 ize, mint a levelesnek.
4. A sár g a r é p a porhanyós, ned ves földet kiván,
őszszel vetni ritkán sikerül, legjobb kora tavaszszal, ha
lehet még márczius elején elvetni, sokszor meg kell
kapálni, hogy földje folytonosan porhanyós legyen.
Egész késő HMegig kint kell hagyni.
5. A re tek a kövér földet, de nem az uj trágyázott földet szereti, száraz időben megpodvásodik,
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legjobb dinnye közzé vetni, de répához közel ültetni
nem tanácsos. A téli retek elültetésére Médárdus nap táját kell választani.
6. A hagyma
az iszapos földet szereti, különösen a trágyás földben nem diszlik, a vetést kora tavaszszal kell eszközölni. ha a hagyma el van vetve, locsolni
nem kell, ha nagyra akarjuk növeszteni, a hagyma szárát le kell gázolni Jakab nap tájban.
A fokhagyma gerizdjeit őszszel kell elültetni.
7. A sal á t a sok fajuvá változik az ültetés, vetésművelés által, legjobb aug. végén elvetni, szeptemberben kiplántálni, száraz időben locsolást kiván - ez a
legjobb téli saláta; azonban kora tavasztól kezdve is
lehet a magot elvetni, hogy nyáran át salatára tehessünk szert. A saláta igen jó vértisztitó növény, sok
vérbajoktól megszabaditja az embert.
8. Az ug o r k a sem szereti a fris trágyát, a mag
mennél régibb, annál jobb, ha a legközelebb mult évi
mag vettetik el, az indája dusan megnő, de ugorkát
keveset terem. Szoktak némelyek kora tavaszszal egy
négyszögü hant gyepet felásni, azt felforditva az ablak ba'
tenni, és bele ugorkamagot ültetni, mikor már jó idő
van, akkor a hantot kiteszik a földbe.
A nyári termésre való ültetést akkor kell tenni,
midőn az almafa teljes virágzásban van, máj.juniusban
vetett ugorka jó őszszi ugorkát szolgáltat.
A d inn y é nél is szem előtt kell tartani az ugorka
kezelési módot, s a sárga dinnyének felfelé nyuló ágait
le kell szedni, ez által termékenyebb lesz. A görögdiny~nye indáit eső után kis hantokkal kell a földbe temetni,
ez által gyökeret ver a földbe s jobban terem, s a szél
laz indákat nem zavarja össze; sűrűn vetni nem tanácsos, legjobb ötös rendbe a fészkeket 5 suk távolságra
s minden fészekbe csak egy szálat hagyni, a többit
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apr6donkint kigyomlálni, itt is j6 szem előtt tartani,
hogy régi mag vettessék el.
9. A mák olajos természétü növény, az iszapos
földet szereti. Márcziusban el kell vetni. A r6nákban
nevelés legjobb, ha sűrű, ritkit~ni kell, el~g ha csak oly;
távolságra van, hogy a levelei össze érjenek, mert a
síírű kevesebb magot terem. A vetett máknál, af egész
művelés csak ritkításból és gyomlálásb6l áll.

