Spiró György

Egyéni javaslat
(humoreszkek)

spiro-egyenijavaslat-beliv-120.indd 3

2019. 02. 20. 12:08

© Spiró György, 2019

spiro-egyenijavaslat-beliv-120.indd 4

2019. 02. 20. 12:08

Ötödikes tankönyv
Országtudományi ismeretek az általános iskolák
5-ik osztálya számára, 2016.
Tervezet. Részletek

Bevezetés
Kezdetben volt az Ige, ami cselekvést és állapotot jelent. Az Ige parancsára lett az Ősrobbanás, ami az Isten által összenyomott anyag hirtelen kitágulása. Ebből lett egy hét alatt a Tejút meg a Föld, ahol élünk.
A korong alakú Földet négy csodaszarvas és két őstulok tartja. Fölöttük a turul őrködik, csőrében a kettős kereszttel, karmai közt a karddal. Vannak a miénktől eltérő eredetmondák is. A cigányok hazájában,
Indiában, ahová türelmetlenül visszavárják őket, a földet négy elefánt tartja. A zsidók szerint, akiknek Izraelben van a hazájuk, és valamennyien oda fognak
menni, Isten hét nap alatt teremtette a világot, és a végén lediktálta a Tízparancsolatot. Ezzel szemben Jézus a szeretetet hirdette.
A különböző eredetmondák egyenértékűek, de a
Kárpát-medencében a magyar eredetmonda az egyedül érvényes. Nemzetiségeink, akik teljes egyenjogúságot élveznek, ezt szívesen elfogadják tőlünk.
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Nekünk vannak saját népdalaink és saját ünnepeink, mint ahogyan mi is elfogadjuk, hogy nekik van
kolindájuk, amely szintén magyar eredetű, mint Bartók-Kodály kimutatta. A kolinda énekes zene, és főbe kólint. A kólint magyar szó, a hunból Attila király
alatt ment át a latinba, így lett belőle kalendárium.
A latinból vették át a románok, akik nálunk sokkal
később alakultak ki a Kárpátokon túl.
A magyarságot nemzetté a nemzeti tudata teszi,
amelynek ápolása elsőrendű feladatunk. Csarli Robert Darwin kommunista ideológus (eredeti nevén
Rabbi Rubinstein) tévesen hirdette, hogy az ember a
majomtól származik; ezzel az állítással az önbecsülésünket rombolta, holott nekünk büszkének kell lennünk. A géntudomány a XXI. században kimutatta,
hogy az ember Isten képmása még a félrevezetett muzulmánok esetében is, a magyarság esetében pedig
különösen. Mi a keleti Góg és Magóg fiai vagyunk,
Magógtól származik a magarság, aminek mai változata a magyarság. A Magóg-nemzetségnek semmi köze sincs a nyugati haszonleső, dekadens Demagóghoz.
Isten oldalnézetben kalap alakúnak teremtette hazánkat, balra a copf Fiume és környéke, jobbra a sild
Erdély, csak később csíptek le belőle két magyarországnyit a zivataros vérszázadok. A harcias magyar
nemzet mindent elkövet, hogy békés körülmények
között forrassza egybe, ami egykor eltörött. Az eltört kor-show című előadás, amely a Trianonból való
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kilábalást dolgozza fel zenés-énekes-táncos népszerű formabontó formában, 27 magyar színházban lett
bemutatva, mindegyiket Vidnyánszky Attila rendezte Koltay Gábor díszletében és jelmezeivel, a szöveg
Berkesi András és Wass Albert művei alapján készült,
Kálmán Imre, Dunajevszkij és Ákos dalai hangzanak
fel benne, megtekintése az általános iskola felső tagozatában kötelező.
A magyar nemzetet azért támadják, mert nem bírják elviselni, hogy egy ennyire tehetséges nemzet is
élhet a Földön. A magyar származású Thomas Alva
Edison (Edi alvó fia Tamás), aki szunyókálás közben
találta fel a villanypásztort, a pásztorkutyát és Puskás Tivadart, azért nem kaphatott Nobel-díjat, mert a
hazánkkal szemben ellenséges klikk elvágta tőle. Sok
nagy magyar embert nem becsültek meg életében, de
nekünk a halálukban igenis meg kell becsülnünk őket.
A magyarság vitézségre és vezetésre termett nép.
A kereszténységet megvédtük a pogányoktól, a tatár,
a török és a muszka dúlástól és veszedelemtől egyaránt, méghozzá úgy, hogy sose lettünk német gyarmat, amikor pedig igen, akkor a történelmünk szünetelt, de a szabadságunkat még akkor sem adtuk fel.
A magyarban van valami a mormotából, ősi havasi totemállatunkból, mert a rablétet egészségesen át
szoktuk aludni, és azalatt, ha akarnánk, se tudnánk
rosszat tenni. A tatárokkal, a törökökkel és az oroszokkal azóta is szoros barátságot ápolunk, az egykori
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hódítókat mi, a kisebbek, ám jóval vitézebbek lenyűgöztük és magunkhoz hasonítottuk. Következő feladatunk, hogy a nyelvünket is megtanulják. Az első
lépést már megtettük: mi, magyarok nem tanulunk
idegen nyelveket, ha valamit akarnak tőlünk, tanuljanak meg magyarul ők. Szakértők szerint a magyarságot az idegen nyelv tudásának hiánya tartotta meg
ennyi évezreden át. Jó irányban haladunk, az isztambuli bazárban már beszélnek magyarul.
Minthogy nálunk csak vasárnap van iskola, a világítás és a fűtés egészét meg tudjuk takarítani, egy
napra ugyanis nem érdemes befűteni, a világítást
pedig a nappali fény biztosítja. A hét többi napján a
diákok a szüleikkel és a nagyszüleikkel együtt közmunkában vesznek részt, amit a helyi kormányhivatal jelöl ki. Az árokásás, a lomtalanítás, a kukoricatörés, a szemétszállítás és a kéményseprés a következő
tanévtől kezdve érettségit helyettesítő tantárgyként
kiválthatja a matematikát, a fizikát, a földrajzot és a
magyar irodalmat, ettől a magyar diákok eredményessége nemzetközi mércével egy csapásra meg fog
nőni. A vasárnapi iskola reggel hatkor közös ájtatossággal egybekötött testneveléssel indul. A kislabdahajítás összefonódik az ördögűzéssel, a falra festett migránsok szívére és fejére való célzásban a nyugdíjasok
is részt vehetnek. Vasárnaponként este hatig folyik
az oktatás és a nevelés, utána mindenki részt vesz az
ökumenikus vecsernyén, amit lelkészi felügyelettel a
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politikai és a kulturális élet vezető kiválóságai, a Művészeti Akadémia tagjai celebrálnak. Vecsernye után
az iskolák alagsorában a kisdohosok szabadfoglalkozásban sportbélyeget gyűjtenek. Az iskolaépületek eladásából az állam jelentős bevételre tehet szert; a vasárnapi foglalkozásokat fokozatosan célszerű átvinni
a hegytetőkre és az esztenákra, hogy az ifjúság a hőséghez és a hideghez egyaránt hozzá tudjon edződni.
Kézimunkaórán a diákok a központi műhelyből
kiszállított húsz–negyven centiméteres büsztökre (mellkasokra) csavarozható, könnyen cserélhető
gyurmafejeket, gipszfejeket vagy fafejeket formáznak. A kötelező fejek listáját a kormányzati kommunikációs portálon háromhetente frissítik, onnét a kispajtások is letölthetik maguknak.

Tesztkérdések
A helyes választ húzzátok alá, karikázzátok be és ikszeljétek be.
1. Melyik a világon a legfontosabb nemzet?
A. A magyar.
B. A csángó.
C. A pilisi.
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2. Melyik a világ legszebb tája?
A. Az Alföld.
B. A Kisalföld.
C. A Kárpát-medence.
3. Milyen nyelvekkel rokon a magyar?
A. Török.
B. Perzsa.
C. Ugor.
4. Kik azok a szőröstalpúak?
A. Finnek.
B. Oláhok.
C. Rácok.
5. Ki nyerte meg a második világháborút?
A. Lengyelország.
B. Magyarország.
C. Törökország.
6. Hogy hívták I. Mátyás király seregét?
A. A győzhetetlen armada.
B. A láthatatlan légió.
C. Piros sapkások.
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7. Ki volt II. Mátyás király kedvenc hadvezére?
A. Puskás Ferenc.
B. Kemény Dénes.
C. Grosics Gyula.
8. Hol van a budai vár?
A. Győrben.
B. Debrecenben.
C. Székesfehérváron.
9. Ki nyerte meg a nándorfehérvári csatát?
A. Kinizsi Pál.
B. Kapisztrán János.
C. Tisza István.
10. Hol volt a rigómezei csata?
A. Bulgáriában.
B. Törökvészen.
C. Bem apó.
11. Hol van Trianon, amit vissza kell szereznünk?
A. A Bánátban.
B. Erdélyben.
C. A Felvidéken.
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12. Hol van a dobsinai barlang?
A. Aggteleken.
B. Pusztaszeren.
C. A Mackó úr utazásaiban.
13. Mi a legnagyobb magyar regény címe?
A. Adjátok vissza a kelengyémet!
B. Adjátok vissza a kegyeimet!
C. Adjátok vissza a hegyeimet!
14. Hol született Gárdonyi Géza?
A. Egerben.
B. Törökbálinton.
C. A Héttoronyban.
15. Ki mondta el a Nemzeti dalt?
A. Arany János.
B. Irinyi János.
C. Cserhalmi György.
16. Ki vezette a Rákóczi-szabadságharcot?
A. Thököly Imre.
B. Vak Bottyán.
C. Károlyi Sándor.
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17. Ki írta a legjobb magyar ifjúsági regényt?
A. Turi Dani.
B. Nyilas Misi.
C. Bornemissza Gergő.
18. Ki az István, a király főhőse?
A. Sarolt.
B. Koppány.
C. Réka.
D. Géza.
E. István.
19. Hány olimpiai bajnokságot nyertünk mi,
magyarok?
A. 93-at.
B. 168-at.
C. 4-et.
20. Kik voltak az elnyomók elleni harcunkban
a legfőbb szövetségeseink?
A. A törökök.
B. A lengyelek.
C. A magyar nép.
21. Mi viszi előre a világot?
A. Az aljas spekuláció.
B. A hódító háború.
C. A kétkezi munka.
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Figyelmeztetés
A kettőnél több, 2010 után szerzett diplomával rendelkező tanárok számára engedélyezhető a tantervtől való 2,8%-os eltérés. Ateista diákoknak a hasonló
kedvezmény a megtérésükig szünetel.
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MAGVETŐ
KÖNYVKIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
www.magveto.hu
www.facebook.com/magveto
magveto.kiado@lira.hu
Felelős kiadó Dávid Anna
Készült a Szekszárdi Nyomda Kft.-ben, 2019-ben
Felelős vezető Vadász Katalin igazgató
Szerkesztette Gspann Veronika
Felelős szerkesztő Szegő János
Kézirat-előkészítő Schmal Alexandra
Korrektor Hradeczky Moni
A könyvet Pintér József tervezte
Műszaki vezető Takács Klári
Kiadványszám 9006
Warnock betűtípusból szedve
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