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A „gyűri dalkör" f. évi april 27-én délutáni 3 
érakor o városház nagy termében rendkívüli közgyű
lést Inrlnml.Tárgyni: az egyletnek ének- s zcncegyletléi 
átalakítása, a* alapszabályoknak evégre szükséges 
módosításai, ezeknek fölterjesztése, ugy tisztviselők 
választása;—azérl a körnek pártoló ugy működő lagjai, 
nemkülönben, kik a létesítendő ének- 6 zeneegylet- 
hen résztvenni szándékoznak, minél nagyobb szám
mal megjelenni kéretnek.

Győr, april 19-én 1862.

K álóczy  Im re ,  Dr. K o v ács  P á l ,
ideigl. jugyzfi. mint ideigl. elnök.

Györ-Ujvárosról.
(Folytntás.)

1551-ben:

Kálmán János és neje Farkas Ilona újvárosi la
kosok sági szülejüket, mely o kencsésgyep dűlőben 
feküdt, Molnár Pál győr-ujvárosi lakosnak 3 magyar 
forintért eladták. ■)

Mészáros Demeter újvárosi lakosnak Nagy-Bará
tin szőleje volt, mely a Mibálesze nevű dűlőben 
feküdt. s)

(559-ben Mészáros Benedek újvárosi polgár 
Alsók (Szenl-Márton) városa szőlőhegyén levő szőle
jét Szappangyárté Mihálynak 31 tallérért eladta. 3)

1562. Nagy Bálint deák újvárosi lakos Csanakon
31 ' s forintért szőlőt vesz Kossá Lukács nyárádi la
kostól. 4)

1563. Karju Benedek újvárosi lakos 12 forinton 
Csanakon szőlőt vesz. 5)

Lázi Egyedi Dénes Győr külvárosának, Újváros
nak lakosa nagy-baráli szőlejét 19 magyar forintért 
Rtidics Katalinnak eladta.

Petlie Antal újvárosi lakos Mélőn szőlőt vesz 7 
forinton Gál Islvánné, született Gyirmúti Veroniká

tól. 7)
1566. Baboli Benedek és Inotai Bei lalan mint 

györ-ujvárosi lakosok említetnek. 8)

Varga Barabás újvárosi lakos Méfőn szőlőt vesz.a)
1567. Czilidk István szinte idevaló lakos Kis- 

Barátin vesz szőlőt, r ) valamint Szabó János is. " )
Megengedjen a t. olvasd, hogy Újváros lakosai

nak csak egyszerű neveit sorolom e lő , annak egye
düli oka: kiforrásaink hiánya, melyről alább bőveb
ben szóllandok. Most még nehány szerencsétlen la
kosairól kell emlékeznem. Ugyanis

1569. Szalai Bálint újvárosi lakos, a mull évek
ben török fogságba esvén , neje Orsolya asszony, 
liogy férjét kiválthassa, ezen évben csanaki szőlejét 

50 magyar forintért eladta. n)
1572-ben Takács Gergely voll kénytelen méfői 

szőlejét eladni , hogy a török fogságból kiválthassa 

magát. 1S)
(574-ben pedig Vnrga Pcler, ki nyuli szőlejét 

adta el 57 magyar forint és egy tallérért, csakhogy 
a törökök kemény fogságából megmeneküljön. 14)

1577-ben a győri káptalan inint földesur (meri 

meg kell jegyeznem, hogy Győr városa magát 1743- 
ben válla ki a káptalantól a lett királyi várossá) meg
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engedte Tomporai Domonkos kőmivesnek, hogy Új
városon kivül, nyűgöt felé, a Rápcza mellett légla- 
kemenezét állíthasson azon feltétellel, miszerint évente 
2000 darab téglát szolgáltat a győri káptalannak. ,s)  

1582-ben a Rába vonal s a Tóköz védelmére 
épílelte Györmegye a mérgesi kastélyt. "')

1586-ban Takácsi Benedek megyei tisztviselő 
jelenté egyik gyűlésen, hogy ő Szönyi Farkas kérel
mére Apollonia asszonyt, özvegy Magasi Miklósnét 
május i!4-kén személyesen felkeresvén Újvárosban, 
megidézte. ” )

Újváros meg is volt erősítve, melynek első nyo
mára 1588-ban akadunk. Ugyanis a megye régi 
jegyzőkönyvében a következő sorokat olvastam fel
jegyezve : Az 1588-dik évi május hó 13-dikán tartott 
gyűlésen Gregoróezy Vincze helyettes várparancsnok 
előterjesztése folytán a tóközt lakosok közmunkája a 
mérgesi kastély erősítésére s javítására, a megye 
többi lakosaié pedig a győri vár mellett levő Újváros 
építésére forditatni határoztatott. Véleményem szerinl 
ezen erősítés tisztán csak a temető felé eső részen 
történt, mert egyfelől a vár, másfelől a Rába és Rápcza 
eléggé védte a külvárost. Hogy a folyó vizek mellett 
valami bástya vagy palánk lelt volna, legkisebb nyo
mára sem akadtam, de arra igen, hogy Újvárosnak 
Abda felé eső része meg volt erősítve. (Ezen palánk 
és sáncz véleményein szerinl azon helyen húzódott 
végig, hol most Pozsonyi Ignácz örökösei, Tüske Dá
niel, Angster urak házai állanak, s igy tovább a Rá
báig.) Krekvitz bécsi követ Konstanlinápolyba utaz
ván, Becsből Győrbe s innét lorább tnenvén, emlék
irataiban írva hagyta, liogy a bécsi kapu elölt van 
egy külváros, mely némileg bcsánczolva van, s abban 
német és magyar lovasok tanyáznak.

Tóköz és a győr-óvári hadut védelmére ezen 
időben a következő megerősített házak =  kastélyok 

állottak fönn :
Az abdai, a mostani vámház helyén, a Rápczáni 

áljárás védelmére.
A börcsi, ilt ugyanis tcmplnmjokhoz egy götn 

bölyü nagy tornyot építettek, a honnét a helység 
német Rundenthurm elnevezéséi vette, s veszély ide

jén ide vonlak magukat.
Az ötevény-szigetí, de ez már az XVI. század

ban elpusztult, a Duna mellett máig is fennálló leány

vári rom helyén.
A rába- vagyis káptalan-palonai, tnely a mostani 

ispánlak helyén feküdt.
A mérgesi, a helység elölt fekvő nagy dombon

állolt.
Ezen védvonal folytatása volt a bodonhelyi és 

keszői kastély Sopronmegyében.
(Kolytullalik.)

I tú t l i  Károly.

M iként eszközölhető a  tan ító  á lta l, 
hogy az iskola a gyerm ekektől 
szorgalm asan, főleg pedig szívesen 

m eglátogattassék ?
—  HALÁSZ ASTAI., elemi fölanitólól. —

(Vége.)
Hogy erre helyesen s eléggé bebizonyitóan fe

leljünk, már föntebb föleinlilell nagy érdemű tanférfi- 
unkkal szólván, az ily kérdést tevő tanítóhoz e kö
vetkező feleletet kell intéznünk: „s o g i l s m a g  a d 

m a g a d o n ! *
Hogy pedig ezen inngft magáni següés a tani 

tónak teljesen sikerüljön, irányt nem adó csekély vé
leményem szerinl, többnyire o következő emeltyűkkel 

kell clömozdillalnia, kicszközöllelnie:
a) Elismert és közvetlenül szükséges lény, hogy

I!>) (íyöri káptalan eredeti jugyiökünyvc III. k. 236. I. 
I[') (íyílrmi'gyc I. jegyzőkönyve íis illető évnél.
1T) Ugynnott ni illetfi évnél.
,8J Krokvitr : Dnnaustrom. 697. lapon.

a tanító e növelési alapmondatol: „iparkodjál, bogy 
a tanulási a gyermekeknek kellemessé ledd,a «■»!■% 
szem elöli tarlsa és legmélyebben szivébe vésse. Ha 
ez alapmondat--mi nem tagadható — majdnem leg
több iskolában a lanitóknál általában becsével b i r ,__
mennyivel könnyebb- s  szükségesebbnek kell «»mk, 
főleg már az alsó osztályban! alkalmazásának lenniel 
Már itl kell kizárva maradnia minden elvonlnak, mely 
nem alapszik tiszta szemléleten, s  > mi tehát csak 
valódi elme- s  szellemit)jtd; és bogy a tsnonezoknak 
már jó korán tegyék kellemesebbé a tanulást, él egy 
szóval az iskolalátogatási, a tanítónak azon kell le a* 
n ie , hogy tanonczainak különböző hajlandóságait, 
Icikieröil, hajlamait és tehetségeit jól megismerni ta
nulja. Mintegy az ő körükbe kell magát belegondol
nia ; de nem ug y , mintha talán az A szeszélyeiknek 
és hajlamaiknak akarna lömjénezni, hódolni, hanem 
csak, hogy azokat, ha lehetséges, arra felhasználhassa, 
miszerint tanítása s növelése módját agy tadja elin
tézni, hogy a gyermekek ezáltal mindinkább megked
veljék és ez rájuk nézve valódi érdekkel birjoo.

b) Jól meg kell értenie a tanítónak e  fogalmat: 
„ g y e r m e k ; 11 azaz a  gyermeknek szelleméi, gon
doló- s  felfogó tehetségéi kellően fel kell fognia, 
hogy azt minden irányban méltánylani tudja. Csak is 
akkor fog valóban hasznosan s  üdvösen behatni a 
testi s lelki növelésre; csak akkor fog fáradozása au 
müködése a kívánt sikerrel megkoronáztatnL

Hasonló leend egy szerető atyához, a ki körül 
az ártatlan kisdedek összeseregleni szerelnek, hogy 
bölcs — mert őket illetőleg vonzerővel biró — ok
tatását s tanítását figyelemmel hallgathassák, felfog
hassák és szivükbe eltőrülbetlen szilárdul bevéshessék.

Ha ludja azután a gyermek, mennyire szomoiilja 
azáltal „a szeretett tanító urat,“ hogyan akarna csak 
egy óra hosszáig is ,  fonlos ok nélkül as iskolából 
elmaradni! — Sőt inkább őrömsugárző arczczal jön 
haza az iskolából, s látszólagos megelégültséggel 
beszéli el az itt hallottat s  megtanultál a kedves szü
lőknek s testvéreknek is.

De ez esetben a szülök is egészen más véle- 
ménynyel birandanak majd az iskola- és tanítóról!— 
Az előbbit azulán inkább szent plántálatnak tekinten
d ő  , a hol gyermekeiknek testi a szellemi ápolása 
előmozditlatik és ez lelkiismeretesen megőrizi étik; 
hol t. i. a munkás és szorgalmas kertész szüntelenül 
gondoskodik, hogy a gyengéd növényeket az Ur kert
jében nemesítse és a kitűzött czélhoz mindinkább kö
zelebb juttassa.

Hogy tudhatnák s  fognák is azután gyermekei
ket szándékosan az iskolától távol tartani? Hogy ne 
tartanák égbekiáltó véteknek, kedves kisdedeiket, mi
után már az iskolát oly annyira megszerették, 6ket 
annak látogatásától visszatarlóztatólag búsitani?

c) A tanító a szorgalmi 8 egyéb sorjegycékekel 
mindig legnagyobb rendben tartsa. Ennek megvan
nak az ö jó és a tanügy minden szakavatott bajnoka 
által ismert hatásai. Eléggé meggyőződhettünk már 
arról, mennyire örvendenek a gyermekek egy ebben 
nyeri dicsérő jegynek, és mennyire serkentetnek ez
által minden jó  és szépre; a büntetési jegy pedig Akel 
mily fájdalmasan szokta érinteni és jobbilani.

Továbbá dicsérje a tanító minden alkalommal M  
iskolát szorgalmasan látogató és erkölcsös lanoncso- 
kat, és ócsárolja megrovólag azokat, kik ebbéli kö
telmeiknek csak hiányosan felelnek meg. De semmi- 
esetre se legyen a büntetés testi fenyítés, mely a 
gyermekek szivét az iskolától még inkább elidegeníti, 
és azonfelül aziránt n szülői házban csak elleniienvel 
idézne elő.

Némely tanító, fájdulom! ezt egészen nélkülöz- 
hetönek véli; körülnézclésség, pontosság, a minden- 
beni nevelési s tanmódszerinti eljárás s  főleg a szor
galmi és más egyob sorjegyzékeknek rend- és sza
bályszerű vezetése neki csak szükségtelen terheknek


