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1. ív.

ÍV. ví. vív.

2. láb.

ál. lá l áll. láb. bál. háh. vál. váll.

3. toll.

olt. ott.: tál. lát. tóI. toll. volt. bolt.
állt. vált. oltott.

állat.
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5. olló.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,

óv. ól. ló. tó. olló. IÓól. való. tova.
tábla. hotol. tovább. vállal. látott.

bal láb. -- bal váll. - ott a toll!
ott a tál! a báb áll! a láb {dl!

6. tábla .

..táv. tat, lob. bot. vttt. aVÍU. tálal. talált'
alább. állott. tátott. vallott. tovább.

lát a. báb? ott áll a ló! ott a lóól! a tó
áll. - ottó! Íátta a tavat?! a ló állat. -
attó! látta a bált?!

7. óra.

ír. áro rf. ró. orr. árt. táro vár. rab. bor.
v.ar. varr. tart. arat. bíró. barát.
rovar.

,

ott. áll a vár! a rab rf ! a bíró ir!
a barát vár. - árt a rovar? a rovar árt!
a rab a birói-a vár. a barát arat. -

-.-
~-
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- 8.' villa.

irt. itt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAíró. bír. tor. tar.' tilt. itat. ital.
Hba. vitt. vita. atilla. vitorla.

itt a vár, ott a tó! a bor ital árt! itt a
tó, 'itt ivott a Iiba! a tót bort ivott. -
fl, barát" Ir. arra vár a bíró .. - ivott a
liba ?!

9. ásó.
,

as, is. so. sor. sár. vas. s3s. sas. sír.
sors. rost. ásít. bors. orsó. borsó. ostor.
rosta. sátor. állás.

sári is ás, biri is ils. - a sas libát vitt,
a liba sírt du! lássa sári itt a bors! itt
volt a SM,Ol'? - attó ásít. -

10. hal.

Óh. hó. hí. ha. has. hab. hat. hát. hal.

hall. holt. hárs. hiba. ·háló. hova?
holló. határ. halál.
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hah! hol a hal? hol hál a ló? ott a lóól,
ott hál a ló! a holló hall, lát. hát a holt
hall? hol a háló? hol a holló?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11. ház.

íZe az. azt. zar, ráz. tíz. víz. biz. zab.
borz. aláz. hízó. haza. zabla. zavar.
závár.

az -óra áll! hozz sót, hozz borsot: hozz
borsot, babot! hat ló, tíz 'borz volt a

, tótol távol. a bor, a víz itaLh:'tt a borsó,GFEDCBA
1 ,

hát fl, bab, az is ital?

12. lábas.

hit. hív. láz. váz. bál.. hoz. sós. ara.

arra. savó. árva .. ruha. áztat. bátor.
hasáb. hasít. havaz.

tóJIHGFEDCBA'll" , "rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA't' ra a o VIZ. - a su' aso SlI'· as. az
árva sír. -- a ló bátor állat, ._- hát a
hal - az is bátor állat?! a tó viz za-
varos. a háló vásott, avítt!-
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13.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAméh,

éh. és. ér. él. év.JIHGFEDCBAIni. Illa. tél. élt. rét.
tér. ért. rév. vér. méz. vés. mér. alma.
sima. ólom. álom. alom. malom:
himbó.

hol él a hal? lám már itt a tél! itt a rét,
ott a tó! amott a malom! hol sétált ma
mőr ? ott a rév, arra sétált ma mór és

ottó. -

14. kerék ..

ez: el. eb. te .. le. élt. lel. kés. kék, kéz.
kas. vak. kár. rák. rak. lim.. mák. kel.

kell. eke. nlakk.l{ávé. kűsa. béka.
bika. emel. elme. elem. róka. vereb.

esik a hó, a kert s rét már tar! hol te-
rem a mák ? ~ hát a makk hol terem?
hol é1 a rák, hal és béka P! hát a róka
hol <51?az eb rókát les.:- hlt-e a
vak? -,
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15. tehén.

in. éne ón. ni. ne.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnem. ken. kén. kín,
ont. néz. név. vén. len. tenn. ront ..
bont. bánt. hint. inni. izen. zene. tanít.
hintó. hi.nta. kanal.

mi ez itt, nem bika? ~ ez itt nem bi-
ka, hanemtehénrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! két vén ló hintőt von.
hol terem II vas, réz, ólorn, ón és bronz?
te ma nem voltál hon?! nem ám ',

16. üst.

tit. ül. ürü. hül. sül. kül. tüze hüs. sült.
kürt, bükk. sürü. üres. süket. setét.
korom. komor. síkos. tüske. korsó.
sánta.

mór üti az ürűt, az iirű rí! a hal a tűz-

nél sűl már! siess! Inert elhül a sül !

a sli.! tűskés. - a kürt belül üres. a
leorom setét. II süket nem hall.
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17.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfésű.

üz, űr. fü. til. tüz. füz. fill. fül. fél.JIHGFEDCBAv éL

fék. fém. fal. fon. Von. fell. renn. font.

fest. forr. füst. fésü. Vésű. fazék. fázik
farkas. fokos.

mit űz itt mór ? tán az ürüt űzi? azt.
ám ! ne e til, ott künn leltem! a vas,
réz, ón, ólom, bronz férnek. a fül hall.

. ló n f "') h' ,,,' J 'ONMLKJIHGFEDCBAc ,]111reva o a tesu . at a vesu mire va o [

a fűz fa lombos.

18. kakas.
im, se. Ié. hű. bél. rom, som. mos. seb.
tan. mén. tüne bün. Hir. fok. fel. int.
rest. fürt. folt. Volt. róka. rokka. evet.

evett. korső. ablak. retek.

az eb híí., a róka hamis állat. a S01n

veres. van [li télen a réten '? a kakas házi

állat. mit evett az evet? a som hol

terem?! hol terem a hárs fa bükk fa,
fűz fa?!
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19. újj.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

űt,JIHGFEDCBAÚI'. Iti- í1j. jaj~ jár. baj. jel. haj.
háj. maj. faj. fáj. kút, zúz. húz. hús.
bús. rút. tűr. sajt. sejt. rejt. rojt. hajó.
ajtó. játék. tojás. majom.

a tej, vaj, sajt, .hús jó étel. -- a hajó vi-
. , ,],. 1 .zen Ja1'. - ct 1'0 Ut es lnaJoln rauns

állat. -- a kis borjú tejjel él. a varjú ct
fán ül, ezt kiáltja kár! kár! a forrás víz
jobb mint 'a Init víz!

20. juh.

lino fut. Iul, fej. héj. jól. vaj. raj. húr.
fúr. hull. buza, must, buta. ruha,
tulok. túzok. hurok. borjú. varjú. lusta.
sujtás. huvar. sunka,

hej beh fut a juh! a hal nem fúl vízbe.
télen hó hull, lehull akkor a fa lomb!
a zab, buza hol terem? - amust kiforr,
s borrá válik. - ft túzok lusta {tllat.· -
a lusta fit'I nem munkál,
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, ép. tép. kép. nép. lép. pép. síp. pár.
pap. nap. apa. epe. part. pénz. ont.
önt. páva. pípa. répa. eper, éber.
kapa .. kapu. kapar, lepke.

a kun nép jó nép. a nap nem süt héven
télen. a fűz faONMLKJIHGFEDCBAv i z parton terem. - a ló
patára patkót ütnek. a lepke repül. az
ezüst pénz többet ér, mint a réz pénz.
- hol terem a répa, retek? hol terem
az eper? '

22.-körte ..rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,

ÖVe öt, öl. sör. tör. kör. köt, töke köz,
púp. búb. por. bor~ tölt. több. öröm.
ökör. örök. üröm. söpör. sömör.
tömör.' köröm; kövér. kopár. tömött,JIHGFEDCBA

".il.s ,

öt ől fát vett apá;n. - a sör, a bor, a
v i z ital. - a tál eltört! a körte fán te.,.

rem, - hát a tök, az is fán terem? az
üröm' keserű, hát a méz, az is keserű ? !

2
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jobb kezemen öt köröm van, hát a bal
kezemen?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. 23. söprö,

öz. ör. fő. uö. tö, lö, kö. főz. bör. lál).

láb. hős. tÖr. tÖr. Örül. Örül. ÖrÖI.

sörte. teknő. kalap. tÖrök. tÖrök.
küllő. hüllő. kürtö. fertö,

az őr fel s alá jár kel. - az őz jól fut,
űzi az eb. --;- a hústűznél fő '! a hős jólONMLKJIHGFEDCBA

v i v , jól lő. - mór öt vetebet lőtt. -
a tőr vért ont. -- a malom buzát őröl.
a jó fill örül ha jól ir, jól olvas! mire
való a sütő teknő?!

24. puska.

jö. hő. jó. fő.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfú. tej.' vaj. táj. túl. lap.
kap. táp. rőf tajt, hajt. bőjt. hújt. fúró;
árpa. korpa. sötét. vörös, zömök.
huvár. lombos. lompos .

.
a fő fájás nem jó. a vaj, sajt turó tejből
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van. a tejet a juhtóI, tehéntől fejik. a
b ' Lb "" '1uza, arpa, za mezon no. - a ro ca
farka loinpos. a fűzfa, a hársfa lombos.
a '\inta fekete, hanem van An vörös és
kék tinta is!

'25. egér.

ég. ék. vág. rág:' rák. gat. tág. gém.
kém. jég. zúg. súg. fog. foko ing'.

iga. mag. gomb. kom ll. agár. akár'.
megég. mekeg. .remeg. remek.
gúnár. .. .
, ,

, k'k 't"GFEDCBAI 1:' I I f 'az eg ex. a uz eg. -- a la. vago at
vág. az egér rúg, a ló rllg. a rák olló
meg vág. a, l:ák és hal, vízben él. - az
ngár fut, a juh meg a birka mekeg. ---

"a bűnös ember fél r,e,meg. .a -nemz.eti
) .Iobogő.rernek. "a-hajó, komp' vízi jármű.

,r" . "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

26. dio.

ad. ad. de: híd. had. hat. vad. dob.
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dél. tél. old. edz. rúd. rút. döf. dér.

tér.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkod, köt. küld, domb. térd. hold.

holt. tag·ad. dagad. dörög. török.

add ide azt a diót, mert én leltem! télen
sok dél', köd és hó van. dél van már,
meg van-e az ebéd?! a nap1 hold, föld
égi testele a holt nem mozog, az merev.
adj két harmad almát! mikor esik a
harmat? a kard éles. -

27. cipő. ozípö.

léc. cél, cet. cin. arc. bércz. bérc,
férc. fércz, korc, karcz. harc. láncz.
tánc. récze. rece. ecet, itcze. cérna.
czukor. malac. bíbic. barack.

a ház tetőn sok léc van. a cet, cápa,
compó halak: -- hol. el a cet" hal? a
cukor édes, hát az ecet, meg a citrom,
az is édes? a malac röfög, a réce hápog.
a cica karcol. a bíbic fürge madár, azt
mondja bíbic! mire való a cérna?
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28. nap.

Iap. lép. lep. lop. kap. por. apa. peng.
pint. piros. poros. boros. lámpa. ,
cövek. kapor, pajta. sapka. lepke.
patak. lapát. tapint. templom.

már a nap is föl kelt, te is kelj hát föl!
. ma már öt lapot irtam, még pedig jól!
a ki lop, az meglakol. "az ezüst pénz jól
peng. - a sapka, kalap fejre való. a
templomban imádkozom, - hát az is-
kolában mit kell tenni? - .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA..

29. gólya.

íly. oly. súly. foly. meIy. mély, ilyen.
olyan. sólyom. sulyom. selyem.
mosoly. sulyok.golyö. bagoly. P9röly.
pehely. kalyha. segély. sekelv. ,;

~ ,

. a milyen a madár, olyan "a :nótája!: ut

mély folyani sebesen foly. a keselyű,
sólyom, sirály ragadozó madarak, a ba-
goly éjjeli madár, - ezt kiáltja: uhu l

,;
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uhu! a selymet a selymér fonja. - a
sulyom vízben nő. -

30. medve.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ

gőz. híg. húg, véd, dül. pad. dal. Jég.

lék. ,cím. lyuk. zöld. bárd. párt.
ránc. perc. talp. füge. édes. cipó.
topog. dobog. fácán. jérce .. cinege.

. .
ft gőz hajó sebesen jár. a víz; tej, híg,
a réz vas tömör. -, a vad g;llamb búg.
mikor zöldel a mező s rét? a gém vízi
madár. - al juh mekeg. - f;l. fa megég
a tűzön.-- mit mérriek itcével?

l

31. zászló.

ész. ősi. öz, szö.: szfv. sz.ék.· kész •
. ;" 0J ;; . ,ONMLKJIHGFEDCBAí - \ ' • •GFEDCBAI I • . " . "

kez, SZan. zab. SZar." Zá'r. máSZ.

máZ .. resz, réZ. méZ. mesz. szál.

száll.' ).~~P'Wj~fr' ,,~zát;t~.~.,~z~lö.~ szilfa.
szilVa. ,th. . - I ..l ,-,
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a tél hidegebb, mint az ősz. az őz szé-
nát eszik. kész már a szék ? a szabo tu-
hrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA't . b "1' ·1 "1"a sza. - o_ssze en{ a szo o. - a

'szilva fán terem, a szilfa erdei fa. '-- a
mész kőből lesz. Sok kéz hamar kész.
Kész már a szék}!, a fölel míves szánt

vet.

32. rózsa.

zsír. rozs. zseb. zsák. zsálya, pázsit.
mozsár. morzsa. roz'scla.' tosta.
torzsa. darázs. parázs. guzsaly. zsizsik.
zsémbes. zsaratnak,

a zsír elolvad a tűzőn. - a rozs, zab
árpa, buza a szántó földön terem. a
rozsot, zabot-zsákha rakják. a darázs
f' l' 1· , ó '·1• II an {Ja meg szur, -, a r zsa szep 1 -

1 . , "atos, vIrag. - a parazs eget. a mo-
zsárban sót, borsot törnek. a vas rozsda
sárga, a réz -rozsda kékes zölCl. -'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, 33. cserebogár. ! . j'

öcs. ács. csö. cser . csík. osat., csap.



csepp.
csónak.
papucs.

csÍkOs.-

csont.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsóka.' csiga.
csalán. csizma.
fecske. kecske.

kacsa.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.
pipacs.
csikÓs.

- 16 -

az ács fát fúr, farag és sok forgácsot
csinál. a csel' fa erdei fa. a .csík PO(~So-
lyában él. a csónak a' csekély vízen
lassan jár. - a kacsa szeréti a tócsá t.

. 1 ., l' ,a cSIga assan masz. a csa an megcsIp.
milyen színű a pipacs? - a csóka,
fecske, kacsa madarak.

az ínyhén sok fog van. a nyers hús már
sűl a nyárson. a nyéri nap fény hőn
süt. hol nő a fenyő? nyírd meg a
bárányt! a sólyom, ölyv, kánya raga-
dozó madár. - a nyereg ló hátára

/



való. a jó Iány -jól ír, jól yar,r. a gólyaONMLKJIHGFEDCBA

c nyaka. hosszú vékony nyak. mivel él a
nyúl?!GFEDCBA JrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

35. gyertya. .: ~.,:
. ,

·agy. ágy. így. gyík. gyár. gyér ..gyep.
tyúk. korty. konty, ponty.', !~rgy.
gyöngy. atya. batya. hagyma, kutya.
gyapjú. hártya. lengyel -.,hattyú.', pity-
palatty.

a gyiknak négy lába van. . s : hát a
kigyó nak hány lába ,~an ?! a pO,nty·folyó

, vízi hal.' tyúk nyak jobb 1~9-nl~knál.
a ~bátyám négy' gyöngy tyúkot vett.
hol terem a hagyma? a hangya pici,
fürge ál-lat. mi lesz a tyúk tojásból, ha
a tyúk ki kelti?!

36. kutya.
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,s~p.rny.·.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeggy. fütty. pinty. petty.
tavasz; zsoltar. . zsombék. lencse.
kémény. kemény. fütyöl,

a kutya hűséges házi állat. a tyúk félti
kis csirkéit a kányától, vércsétől. a
hattyú szép fehér tollú vízi madár. a
méh raj zsong. a pinty fütyöl, a fecske

. cseveg. hol terem a meggy?! ki varrjarqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a bundát, ködment ? a szem lát, hát a
fül mit tesz?!

37. a). kettös hangaök,

tsz olyformán hangzik, mint to, 'vagy
ee (ccz, ozez) pl i- .'

látsz, vetsz~kötsz~ utsz, sntsz,
futsz~ metsz, kétSZer,' ötSZör,

hétSzer, tetSZik, jatszo.

ts, ds, olyformán hangzik, mint tes,
vagy ees (cses) pl:

ints~ hintS~ költs~ válts~ mártS,
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segítS.,vadSág, z'öldSég,szabadSág,
imádság, fáradSág. -

tj, olyformán hangzik, mint tty vagy'
tyty pl:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. .

intjük, látjuk, költjül{, kötjük, for-
gatjuk, }{ertjök, Jrürtjök,- lantja,
hanga, fontja. ~

dj, olyformán hangzik, mint dgy, vagy
ggy (gygy) pl: .

adj., mo~dj., védj., hidj.,
haladj, maradj, }{ardja,
bárdja, vádja, vadja. -

hordj,
kádja~

sd olyformán hangzik, mint zsd pl:

üsd, süsd, kösd, fesd, vesd, láSd;
moSd, mesd, mosdó, moSdik,
kövesd. -

3*,
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. ,lj =ólyformán hangzik, mint lj vagy Ily
~ (lyly) pl: .

állj; ülj, élj, kelj~ dölj, dúlj, halj.,
hallj, lelJ, .félJ; télj, vallj, figyelj.

_ nj olyformán hangzik, minrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt nny (nyny)
pl:

• • • • • •menj, fonj, fenj, kellj, ]dlljfJ,
• • •nénje, vonja, bánja. -'

..
zt olyformán hangzik mint szt pl:

-ezt, azt, kozt, nézte, rözta, fűzte,
tüzte, röztc. -

37. by idegen betük.

dzs. :.- qu, q=kv. - y-~i. - x-=
lisz. -- -ph= f.

dzsída. Iandzsa. findzsa.-quarc =
kvarc. quebekk tartomany. - quitó
város. Xerxes = kszerkszes persa

, .
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kíraly. - XenophonrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=== kszenofon
görög hadvezér. Ypsiláriti görög
herceg. - .
38. az összes kis betük.

a. ,á. b. c. ez, cs; d, e. e.Y

é. f. g. gy. h.
i. í. j. k. 1. ly. m. n. nye o. ó. ö. ö. p.
(q.) r. s. sz. t. ty. u. ú. Ü. ü. z. zs.
(dzs.) v. (x. y.) w.

ásó. bab. cipő.: cserebogár. díö. egér.
fésű. gölya, gyertya. hal. ház. ÍV. juh.
kerék. kakas. körte. kutya, láb. lábas.
méh. medve. n~p. nyúl. olló. óra. pók.
puska. rózsa. söprö. toll. tábla. tehén.
újj. üst. zászló. villa. ,

már most az összes kis betüket ismerem;
Ie tudom azokat írni, el tudom olvasni,
- de ha a jó isten megsegít, a nagy
betűket is megtanulom ; akkor aztán sok

. jó könyvet olvasok, s a mit a jó könyvek-
ben olvasok, azt meg is tartom; tudom
akkor apám is anyám is jobban szeretnek!

--~._-
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JJIHGFEDCBA

. II ,:,..rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" .rresz •

. A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnagy- hetük ismertetése ..

39. Villa .
\.

. -, Villával esszük a húst, tésztát; az ilyen vil~-
lát .evö-villának hívják. Van az. evö-villának há-
rom vagy töpb vékony ága vasból, szára és ,nyele.
Van fa-nyelű, csont-nyelű, ezüst-nyelű villa is.
Vilmos még .mikor kis fiú volt, a maga öt á~gú
villájával nyúlt a tányérba s ligy evett. Vajon-te
melyik kezedbe fognád a villát '2, Van szénah,ányó ~
villa is, van hang-villa is. Vajon mire való a
szénahányó 'Villa? Vett~m én is. egy ~villát, meg
egy kést. . ,,' \ . t -,

. ,. -

40. trét. '~tr.. \". ~.r
. J

. U gya~ hol is 'láttam én 'üst(jt ? Ugy'! 'tudom
már, könyvemben volt lerajzolvd; - han en?-.lát-
tamén már · igazi' üstöt-vis a kouyhában !' qlt a
katlanban, melegedeu, merfttíz volt alatta. Ures



c

öblébe a néni szilvát dobált. Ugy hiszem lekvárt
főzött. Volt annak az üstnek nagy, félgömb-alakú
öble. Vasb61 volt a szélén két füle. Volt még egy
vas fogantyűja is, az -a két fülébe volt bele
akasztva. U gyan ki csinálja" az üstöt,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés miből?!

4~~JIHGFEDCBAÚjj.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜ.
Újjaim izekböl állanak, azért könnyen .tu-

dom mozgatni. Ujjaimmal fogom meg a tollat, pa-
pirt. Ujjammal fogok meg mindent, azzal tapoga-
tok. Ugyan hány újjad van a jobb, éshány a bal
kezeden ? Vannak nekem 'körmeirn is, de nem
csípek meg vele senkit; mert a körrnörn nem azért
van! - ..Ugyan mondd meg csak egyenként újjaid
nevét! U veg vagy éles kés veszélyes sebet ejthet
ujj amon. V:igyázok is hogy el ne vágj am !

42. Ásó. A.
Ás6val ássa fel a kertész a földet. A felás ott

földet aztán elgereblyézi. Azután virág s vetemény-
magvakkal beveti. Az ás6 nyele fából van, a feje
meg vasb6l. As6t a vasárusuál lehet venni. Ás6-
val ültetjük a fákat is. A gyümölcsfa ha kiszárad,
ás6val kiássák, ftírészszel elfíírészelik, aztán fel-
vágják s tűzre rakják. Az élő gyümölcsfát sza-
bad-e ,kivágni? A megholtnak is ásóval ásnak
sirt. As6, kapa, eke, borona, gereblye földmíves
eszközök. .
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43. Méh.
Multkor a kertben sétáltam a virágok közt,

s láttam ygy kis döngécselö' bogarat. Mily öröm
volt látni a vig dalű bogárkát, a mint egyik vi-
rágról a másikra röpködött! Megnéztem mit
csinál a virágok kelyhében, - hát láttam hogy
azokból finom sárga port szed ki. Mikor már a
kis bogár jól megrakodott, vígan repült köpüjébe.
Mondd meg nekem, miféle bogárka lehetett ez?
Mikor a nap fölkel a kis méh is dolgához lát, s
gyűjti az, édes mézet. Midön alkonyodik, a kis
méh is haza siet.

45. Nap.

'44. Medve.
Ma reggel a mint az iskolába mentem, két

oIáh egy állatot táncoltatott. Az állat akkora volt
mint egy borjú, barna bozontos szőr födte testét.
Megkérdeztem, hogy niiféle állat, s azt mondták,
hogy medve. Míly ügyetlenül táncolt az a medve!
Mindenki nevette. -Meglá.tszott rajta, hogy nem jó
.ked véből tá ncol, mert mirrdig morgott, - de hogy
is lett volna kedve, mikor lánc volt rajta?! A
medve ragadoz6 vad állat. Van fehér szőr{i medve,
is, azt jeges medvének hívják._ -

Nézd csak nézd! micsoda fényes tányér-
forma test emelkedik ott messzi, mindig maga-

;
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sabbra jő fel. Nem tányér-alakú test az, mert as
gömbölyii test, az a nap. Nappal a nap ad nekünk
világosságot, éjjel, a hold, meg a csillagok. Nap,
hold, föld, csillagok mind égi testek. -- Nem tud-
nád te, hogy ki teremtette a napot, holdat, csilla-
gokat? Napsugarak éltetik a növényeket, álla-
tokat, érlelik a gyümölcsöket. Ne nézz a napba,
mert a fényes napsugár árt a szemnek! A napot
az Isten hozza fBI, s ő nyugtatja le.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

46. Nyúl.

Nyári meleg nap volt, s én bátyámmal ki-
mentem a szértíre. Nyargalva futott el előttünk
egy hosszú fülíí, szürke szőrií állat: Nyomban
futott utánna két agár. Nyúl volt ezen állat.
Nyifogott is a szegény nyúl, a mint a kutyák
közelebb jutottak hozzá. Nyáron még csak jobb
dolga van a szegény nyúlnak, mint télen. Nyá-
ron legálabb könnyebben- elbúhat az árnyas lom-
bok alá. - Vajjon mivel él a nyúl?! Nyúlaknak
nagy ellensége a vadász, .meg az agár.

47. Olló. Ö.

Ollóval vágom le a körmömet, ha megnő.
Ollóval nyirja le a borbély a hajat. Ollót használ
a szab6 is, mikor szab. Oly eszköz az ü116,mely-
lyel metszeni, vágni szoktak. Ossze csukom az;
ó llónak két vas karját, s akkor a közé tett papírt,

4
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ruhát elmetszi. Van az ollónak két kerek fogója,
- s egy szöggel van összeszögezve a közepén,
Ollója -3. 'ráknak is van, de azzal csak a rák tud
nyírni. Azt hiszem, hogya béka nem örömest adja
oda lábát a ráknak, hogy nyírja le körmeit?!
Miféle mcsterember dolgozik ollóval?JIHGFEDCBA

48.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÓra. Ö'..

Órával mérik az időt. Őrök szekták éjj~l
kiabálni, hogy hányatütött az óra. Orás készíti
az órát. Órarészek : az óramutató, a címlap és
sok apró fogas kerék.. Az órát apró kerekek moz-
gatják. Olyan óra is van, mit toronyba tesznek.
Miféle órákat tudnál megnevezni ? Melyik a leg-
kisebb óra? Oszszel délután öt órakor még világos
van, de télen már akkor alkonyodik, Olyan óra,
a mely gyakran megáll, rosz óra. A fali, órának
ingája folyton fel s alá jár. Van olyan óra is, mely
~ranegyedeket s órát isrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAüt, -

49. Cipő. Cz.
Cipőt huznak a nők 1áb aikr a, a férfiak pedig

csizmát. Uipőt viselnek a kis gyermekek is. Cipő-
ket b6rből szoktak csinálni, ele készítnek még
selyemből is, bársonyból is, .más szövetböl -is. A
cipőnek feje vékonyabb anyag~ mirit a talpa. Mi,
ből készül a cipőtalp? Cilinek is volt szép bár-
sony cipője, ele nem vigyázott rá, S .egyszer ki-
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vágta az oldalát. Cérnával fércelte be CiIi a kilyu-
kadt cipőt, ele az nem tartott, soká, me~i"l:lt'kisza~
kadt. Oh beh meg haragudott ezért a vigyásatlan
Cilire az anyja!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

50., Cserebogár.
Cserebogár! cserebogárrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! kártékony r~var

vagy te! Csíréjában eszed .meg a fák leveleit;
gyümölcseit! .Cseresznye fánkr6l is te etted le a-
bimb6kat! Csak hogy nem is maradtál büntetle-
nül, mert apám leráz ott a cseresznyefáról , egy
fazékba szedett össze, s a torkos kacsáknak adott
oda. A cserebogárnak négy lábbal van több lába,
mint az, embernek. Ugyan hány lába van hát?'
Csak este röpköd á. cserebogár, nappal alszik a
fákon. Csak tavaszkor vannak cserebogarak.
Cserebogarat szabad-e megölni? de ssabad-e-
kínozni? -

51. Gólya.
Gólya mádár! gólya madár !szeretnek téged'

az emberek. mert midőn te újra itt vagy, tudjuk,
hogy a tavasz is itt van. G?lya madár! hol töl-
töd te a telet? Gém, g61ya hasznos vízi madarak,
sok kigy6t, békát elpusztítnak. Gondolom te is
láttad már, a mint a hosszú sárga csőrű s vékony
nyakú halász-, pipasúr lábaival a tóba állt?
Gondosan tekintgete a to-fenékre, s a mint egy

4*
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halat, vagy békát meglátott, rögtön megkapta ke-
mény csörévcl, aztán lenyelte. Gólya, daru, gém,
fecske, fűrj télre melegebb tájra költöznek. Mikor
jőnek vissza?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

52. 'Gyertya.
Gyertya, .lámpa világító szerek. Gyertyát

gyújtok "este szobámban, hogy lássak. G.yapotból
készül a gyertya bele. Gyakran kell koppantani
a faggyú-gyertyát, ~ de a stearin-gyertya bele
magában .hamvad el. Mivel koppantják a gyer-
tyát? lJgy an ki készíti a gyertyát? Gyertyára
használjuk az állatok faggyát. A juh és kecske
faggyából jó gyertya készül., A gyertyát nem
azért gyújtják meg, hogy véka alá rejtsék, hanem
hogy a gyertyatartóra tegyék, hogy fényljék
mind azoknak, kik .a házban vannak.

53. Egér. É.
~ ,

Egy egérnek négy lába, van, - hát három
egérnek hány lába van ? Ell már láttam nem
csak hamuszfntí, hanern fehér egeret is. Erdőkben,
mezökön is vannak 'egerek Éles szaglása van az
egérnek, már messziről megérzi a macskát. :E11 is
fogja ám a sunnyogó macska a kis egeret. Eles
körmeível megtépi az egér bundáját, aztán meg-
eszi. Egércsapdával is meg lehet fogni az egeret.
Az egér sok kárt. tesz az éléstárakban. Azért
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üldözik is az emberek! Mondj nekem más négy-
lábú állatot az egéren kívül?

-rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

54. Söprö. Sz.
Söprővel tisztítják ki a szobát, az ' udvart,

mikor szemetes. Szemetes szoba, szemetes udvar
rendetlenségre mutat. Sörtéből, - cirokszárból
szokták készíteni a szobasöpröt, az udvarsöpröt
pedig vékony nyírfavesszőkböl kötik. Sörtéböl
készitnek különféle keféket, esizmakefét, ruhakefét,
fogkefét. - Sári lusta, rendetlen lány volt. Szüle-
tése napján kapott is ajándékot. Azonban minő
ajándék volt az?! Söprővessző volt biz az! El
is szokott aztán Sári a rendetlenségtől. Szorgalmas
s rendes lány lett belőle. -

55. Toll. Ty.
Tollal van benőve a madarak teste. Tollaik

segítségével tudnak a madarak repülni. Tudod-e,
hol van a madárnak legnagyobb tolla? Tollal
szoktunk írni. - Tudod-e miféle madár tollából
készül az író~toll? Tyúktollal nem lehet írni!
Acélból is készitnek Irótollat. Tollal szokták a
dunnát, vánkost is kitömni. Tyúktollat azonban
nem szoktak vánkoaba törnni. A hattyúnak, lúd-
nak szép fehér a tolla, - a holló tolla fekete. A
pávanak pompás tolla van, de hangja annál
rútabb.
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56. Tábla.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Táblára úja le a tanító a betüket, szavakat,
mondatokat,számokat. Tábláról tanultam én is az
Írást s olvasást. Tudom most már, hogy mire
használják a táblát. A tábla a tanulók eszköze.
Van' a táblának négy oldala, négy sar ka, síma
fekete lapja. l\t!.iér~festik a táblát feketére Y! Az
iskolai tábla meg van vonalozva. Mondd el a
tábla vonalainak nevét! A mi irkáinkon is annyi
vonal van,mint a táblán. A pala-tábla kisebb az.
iskolai táblánál. Mivel irnak a pala-táblára? lA,
pala egy ~őfaj. -:-

57. Tehén.
A tehén -négy lábú szelíd házi állat. Van a,

fején két görbe szarva. Tudod-é, mi hasznát veszik
a tehénnek? Tejből készül a sajt, túró, vaj. A te-
hén fiát borjúnak hívják. Tudod-e, mivel él a te-
hén -? - hát a kis borjú mivel él? A tehén bár
szelíd állat, ele ha bántják, megbaragszik, s szar-
vaival döf, vagy lábaival rtíg. A tehén, ha meg-
vénül, levágja a mészáros, a husát kiméri, a bőrét
eladja a tímárnak . A csizmadia csizmát' varr a
tehén bőréből. Mit készítnek a tehén szarváböl ?

58. Fésű.
~ , -Fésüvel szoktuk hajunkat rendbehozni. Fé-

sülködni kell akkor, ha a hl1j borzas. A fésűnek
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sok fogavan, Fele a fésű fogainak ritkább, másik
fele síírfíbb, Van azonban olyan fésű is, melynek
fogai mindenütt egyforma aprók, sűrűk. Fésűvel
tűzik föl a nők -is hajukat. A j6 és rendes gyer-
mek amint- fölkel, megmosdik, megfésülködik,
imádkozik, s csak- 'aztán fog reggelije elköltéséhez.
Fésületlen hajjal ne menj iskolába! Miböl készül
a fésű, és ki készíti? !zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

59. Ív. Io
I vet te is tudnál csinálni! Itt van egy d-arab

fa abroncs, kösd össze a két végét j6 erősen mad-
zaggal, s kész az ív. Most keress egy darab nádat,
s megvan az í v-vessző is. Imrének .is volt. egy
ilyen íve, de a mint egyszer a tyúk szemét kilőtte
vele, Imrét az apja megdorgálta s ívét összetör-te.
I vvel Iödöztek a régi népek a háborúban, mikor
még más lőfegyver nem volt. Az ívet máskép
íjjnak vagy nyilnak is nevezik. Istvánnak is volt
egy íve, de ő nem lődözött vele madarakra, hanem
csinált magának papirból céltáblát, s azt lődözte.

60. Juh.
J6l tudod te is; hogy mily szelíd s hasznos

állat a juh! Juhtejből készül a sajt is. A juh nem
harap, nem rúg. -Ienönek is volt egy kedves kis
báránya. Oly szelid volt az a .kis bárány, hogy
Jenő, ha a kertben sétált, a kis, bárány is követte
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őt. J61 is tartotta Jenő a kis bárányt fűvel, zab-
balrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! A kos már nem oly sselíd, mint az anyajuh.
Az már kacskaringós szarvaival -fellöki a 'kis fiút,
ha vele ingerkedik. Juhbőrbül készítik il meleg
téli bundákat. Juhgyapjúb61 szövik a posztót.'
-Iuhhűsból készül a j6 magyaros pörkölthűs. ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

61_ Hat
Hálóval fogják a halat a halászok. Honnét

fogják? Hamar megdöglik a hal a szárazon, -
az csak vízben élhet. Hány lába van a halnak?
A hal teste pikkelyekkel van benőve. Hól él a
legnagyobb hal, és mi annak a neve? A halak
farkukkal s uszonyaikkal úsznak fel s alá.· Ha
megsütik vagy megfőzik a halat, húsa j6 Izü. A
sirály is szereti a halat, de nem sülve, nem főve,
hanem nyersen! A sirály-körmeivel fogja ki a kis
halat a vizből s aztán megeszi pikkelyestül, bé-
Iestül.: J6 étvágyat kívánok neki, de én meg nem
enném!

'62 ..Ház.

- Házakban laknak az emberek, barlangokban,
lyukakban, fészkekben élnek az állatok. Házban
lakol te is. Hogy hívják azt a mesterembert, ki
a házakat építi? Hát miből építi a kőmíves a
házat? Háznak részei a szeba, konyha, éléstár,
pince. Hogy hívják azt a házat, hová imádkozni
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járunk? Csak az Isten házában lehet-e imád-
kozni? Miért lehet mindenütt imádkozni? Hal-
lottál-e már valamit a csigabigáról ? Az ám erős
állat, mert házát is elbírja, mindenütt magával
hordozza! -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

63. Kerék.
Kocsi, talyiga, eke,: kerekeken forog. Ki

készíti a kereket? Közönséges -kocsinak . négy
kereke van, de a gőzkocsinak kettővel van több
kereke. A keréknek van küllője, agya és talpa .

• Kerek vas-abroncsot húznak a kerék talpára,
hogy ne kopjék oly hamar. Ki vasalja meg a
kocsit? Kerekei az órának is vannak, de az óra
kerekek másformák, mint a leoesi kerekek. -
Kálmánnak volt egy Kuvasz nevű kutyája. 'Kép-
zeld csak, minő bohó kutya volt azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Mikor a kocsi
elindult, mindig ugatta a forgó kerekeket.

64. Kakas.
Korán reggel mondja már a kakas: kukoríkú!

Képzelem, .mint haragszik a lusta gyerek, midőn
a kakas éles szava fölveri álmából? Akakasnak
fején szép vérpiros tarély libeg. Két piros hús-
szakál csügg le az állán, fényes farktollai előre
kondorodnak. Kevélyen is lépdel a kakas az ud-
varon, mintha csak ő volna az úr az udvarban,
- pedig hát csak a szemétdomb az övé.> Két
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sarkantyú is ~van a kakas körrnös lábain, - de
ha összeüti is ll, kakas bokáit, azért még sem
peng sarkantyúja, - mert csak csontból van.
Tudod-é, mivel él a kakas?

6~.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKörte.
Körte, alma, szilva, barack gyümölcsök. Kis

gyermek nagyon szereti a gyümölcsöt. Mondj
még nekem máeféle gyümölcsöket is!? A körtének
van szára, héja, béle, magva. Mi lesz a körtemag-
bol, ha földbe vetik? Kertekben terem a körte,
- de van erdei, vagy vad körte is. A vad körte
nem oly jó íZl1, mint a szelíd körte. - A körte-
fának vannak gyökerei, van törzse, ága, levelei.
- Kikeletker virágzik a körtefa, Mi lesz a körte-
fa virágjáb6l? A hernyók leeszik a fák leveleit,
virágait. Késő őszszel a fák levelei megöszülnek,
elsárgulnak, lehullanak. Mikor leveleznek ki
aztán a fák? Isten rendelte ezt ily bölcsen.GFEDCBA

y

66. Kutya.
A kutya hűséges házi állat. Gazdéját el nem

hagyja, s' ha bajban van, védelmezi. A kutyát sok
mindenre meg lehet tanítani. A kopó-kutyát a
vadász tanítja. Az agár oly sebesen tud futni,
hogy még a nyúlat is eléri, elfogja. A juhász-
kutya őrzi gazdája nyáját a farkasoktól. Idegen
embert a kutya megugat, meg is harap. Mivel él
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a ]nilt~ya? A kutya farkát csóválja, ha gazdáját
látja. ';[\:.árorynak is volt egy Kormos nevtí kutyája,
Az volt árn a boh6 .kutya l Ha Károly. azt mondta
neki: dögp1j meg! Kormos elvetette fülét farkát

selfeküdt, 'rnintha döglött .lett volna. Ha azt
mondta neki: táncolj! Kormos felugrott, s tánczolt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

67. ~ászló. Zs.
Zászlóv.al szoktak a katonák csatába menni.

Zászlót szoktak kitíízni, mikor valami nevezetes
nap van. Zá.szlókat ttíztek ki Széchényi István
gróf halálakor is, még pedig fekete zászlökat,
mert őt mindel1 jó magyar szerette, s mikor meg-
halt, minden j6 magyar meggyászolta. A zászl6k
szfne többféle lehet. Milyen színü a nemzeti
zászló ? A zász lónak van nyele és szárnya,

Zász16ra CÍmert is szoktak "festeni. A nemzeti 10-
bogóra micsoda címert festenek? Zsigának, meg
Zoltánnak is volt egy szép nemzeti lobog6ja.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ<>

katona el nem Hagyja zász16ját~·hanem védelmezi., .

. 68. Láb. Ly.
Lábamon járok, sétálok, szaladok. Az állatok

is lábaikon járnak. Lábamon vannak a- lábújjak.
Hány lábújjad van? Lá~ttam már fél lábú embert
is, - annak a másik lábát ellőtték a csatában.
Lábunkr a csizmát, cipőt szoktunk h-úzni. Lábunkat
óvni kell a hideg ellen, rnert könnyen elfagyhat.
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Lányok, asszonyok könnyebb lábbelit viselnek,
mint a férfiak. Ki készíti -a lábbelit? és mi-
ből készíti?! Lajos egysz~r egy széles árkot akart
átugrani, de vigyázatlanúl ugorván, egyik lábát
kitörte. Eleget gyógyították Lajos lábát, dé biz
az szegény mindig sánta maradt. Lám ha jobban

-, vigyáz, nem lesz nyomorékká!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

69. Lábas.
A lábas konyhaeszköz, cserépből, vagy réz-

böl készül. Ki készfti a cserép-lábast ? A lábas-
nak van három- lába, azon áll, - van füle, vagy
fogója.· Lábasban sütik meg a húst. A lábas a
konyhában áll. Miféle eszközök állnak még a kony-
hában ? Lányoknak való a konyha körül forgo-
lódni, de fiúknak nem szép, ha a konyhában jár-
nak-kelnek. Lajosnak az .volt a szókása, hogy
szeretett a konyhában lenni. Lajos anyja nem
szerette azt. Egyszer a mint Lajos megint a tűz-
hely körül forgolódott, Lajosnak bekötötték a
fejét, kötényt kötöttek elébe, s a kezébe fözö-ka-
nalat adtak. Láttad volna, mint röstelte ezt Lajos!

70. Dió.
A dió gyümölcsfán terem. Diót eszik a kis

cinke madár is, de a gyermek is szereti a diót. A
diónak van két kemény héja. a héjon belül van a
dió béle, vagy gerezdjei. Hány gerezdje van a
diónak? A dió tojás-alakú, a galambtojásnál
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nagyobb. Dióval kalácsot is lehet sütni. DióvaI

szeretnek a kis g~ye-rmekek is játszani. Dini

-igy szokott a dióval játszani: A markába zárt
egy vagy két diót, - aztán kérdezte. Danitól :
páros -e, vagy páratlan. - S ha Dani kitalálta,
- akkor közösen megették a diót. Lám míly
szépen tudott a két fiú játszani!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

71. Pók.
Pókhálóban lakik a pók. Padlás on s a ház

szögleteiben sok pókhálót lehet látni. '- Pil-
langó légy, méh s más apró rovar könnyen meg-
akad a pókhálóban. Pedig jaj a szegény rovar-
nak, ha pókhálóba akadt, mert a ravasz pók
megöli, vérét kiszívj a ! Van sokféle pók. A kaszás
póknak hosszú lábai vannak. A keresztes póknak
kövér hátán keresztforma fehéres pettyek van ~
nak. A póknak kétszer négy lába van. Hány a
mind össze? Pókháló-szálak hasonlítnak a selyem-
szálakhoz. Ki szövi a pókhálót?

72. Puska.
Puskával Iövi meg a vadász a nyulat, őzet,

vad ludat, s több más vadakat. Puskából Iödöz-
nek a katonák is 'a csatában. A puska lőfegyver.
Ki készíti a puskát? A puskacső vasból készül,
a puska agya fából van. Puskájok van a kis
gyermekeknek is, csakhogy az játékpuska. A
löpuskát lőporral' és golyóval töltik meg,' - a,
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kóc-puskát kóccal. Hát a vízi puskát mivel
töltik meg?' Igazi puska nem gyermek kezébe

való. Gyermeknek' csak toll-vagy bodzafa-puska
való. Pisztolyok, karabélyok kisebbek a puskánál.
Van olyan puska is, melynek két, vagy több
esője van.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

73. Rózsa.
, Rózsa a legillatosb, legpompásabb virág.

Rózsacserjén, vagy bokron terem a rózsa. Remek
virág a halvány piros rózsa, ele azért a sötétebb
piros, és fehér rózsa is szép és illatos. A sárga
rózsa, bazsa-rózsa nem illatos virág. Pünköst táj-
ban már kinyílik a rÓz3a.· Réteken, mezőkön
erdőkben is nö rózsa, de az nem oly szép, mint ac
ker ti rózsa. A rózsacserjének sok apró tövisei
vannak. Van olyan rózsa, a mely egy évben csak
egyszer virágzik, - de van olyan is, amely,
,minden hónapban virágzik. Rózsaeserjén nő a
rózsacsipke.

74. Bab.
Bab, 'borsó, lencse főzeléknek való vetemé-

nyek. Babot kertekben is termesztenek. Bab, borsó,
lencse hüvelyben terem. Bevetik a földbe a babot,
a bab szárat s leveleket hajt, - ha már a bab sok
levelet hajtott, elkezd virágozni. Mi lesz a bab
virágjából? A zöld babot hüvelyestül is meg lehet
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főzni. Mire használják a babat? Beh sokféle szírlű
babot láttam már! Láttam fehér, sárga, piros, kék

- és tarka babot. Milyen formája van a babnak' '(
Berta is vetett kis kertjébe babot, de az a bab
nem hozott gyümölcsöt, mert a babnak piros vi-
rágait Berta letépte Mikor a bab megérik, hü-
velyéből kifejtik; a babhüvelyt tűzre vetik".a
babot pedig megfőzik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

75. Régi tulajdon nevek irása.

., Eötvös == Ötvös báró; Eöry .
Ori; Széchenyi = Szécsényi gröf'j
Zichy _ -Zicsi gróf; Bethlen ~ Betlen
gróf; Rákóczy == Rákóci; Répássy==
Bépasi ; HuttkayrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA== Butkaí ; Warga ==
Varga.

76. Az' összes nagy betük.

A. ""~.B. C. Cz. Cs. U.JIHGFEDCBAE. É. F. G. Gy.
II. 1. í. J. K. L. I..y. 1\'l. N. Ny. o. Ó. ö.
Ö. P. (Q.) R. S. Sz. T. Ty. U. Ú.

Ü. Ü. Z. Zs. [Dzs.) V. (X. Y.) W.
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Idegen betűk:

Q. x. Y. w.
ÁSÓ. Bab.' Cipő. Cserebogár. Diö.
Egér. Fésű. GÓlyá. Gyertya. Ilal.
Ház. Ív, Juh. Kerék. Kakas. Körte.
Kutya. Láb. Lábas. Méh. Medve. Nap.
Nyúl. Olló. Óra. Pók. Puska. Rózsa.
Söprö. Toll. Tábla:' Tehén.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚjj. Üst.
Zászló. Villa.
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, 77. Az ásó.
Egy e~bernek volt két ás6ja. Áz'egjik; ssép

fényes, a másik piszkos s rozsdás-vala. Oh bell'
kár lenne e csillogóGFEDCBAJ as6val áskálni a földet! -
gondolá az ember - majd ez is oly rút s rozsdás
lenne, mint ama másik. -Föltette hát az ember a
fényes ásóta padlásra, s földjét a rozsdás ásóval
ásta fel. Mire a kert föl lett ásva, a rozsdás ásó
kitisztult, s bámulva- vette észre az ember, hogy
mily fényes, mily tiszta. Most eszébe jutott fényes
ásója: Fölment hát a padlásra, hogy lehozza. De

- ott csodálkozására egy ásóforma rozsdadarabot
lelt. A hosszas heverésben a fényes ásót egészen
megette a rozsda, ugy hogy hásznavehetlenné lett.

A mely gyermek nem tanul szorgalmasan,
az, is oly hasznavehetlenné válik, rnint: amaz
ásó, meJyet a roz~d~, eyet~ rpeg. A lusta gyernr:k
?sto,b~ marad.ONMLKJIHGFEDCBAt 'c> Ifj'J r ~ J.

5
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78. A bab.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Béla atyjának volt egy csinos kertje; volt
abban a csinos kertben egy kis kerti lak, melynek
oldalait tarka virágú hajnalka s bab futotta be.
Örömmel jött ki reggelenként Béla a kertbe, gon-
dosan vizsgálgatta a, babot, ha van-é már rajta
hüvely, - szerette volna már látni, hogy minö
lesz a bab gyümölcse. De a gyümölcs csak nem
mutatkozott, mert még nem jött el az ideje.

Tudom már, hogy mért nem hoz ez a bab
( ,

hüvelyt - mondá egy meleg napon a fiú. Hát ez
a heves nap meglankasztja a növények leveleit
s virágait ! Ni' minö fonnyadtak már is e szegény
bab levelei! Ha ez soká így tart, egy s'zálig el-

. szár.adnak! Hozott hát Béla egy cserepet, s a nap
hevétől meglankasztott babszárakból liármat bele
ültetett, s fölvitter a padlásra ..

. A cserépbe ültetett babszár nem sokáig élt
a padláson, elszáradt, elkorhadt, mert nem érte
napsugár, nem érte harmat. A kertben hagyott
bab pedig szép gyümölcsöt hozott. Gondolhatni,
hogy mint sajnálta Béla tettét, de rajta már; nem
segithetett. . .

~9~JIHGFEDCBAA cipő.
'Cili ..szép kék bársony cipőt kapott keré sat-

apjától. Ürült is CiIi a szép ajándéknak. Az első
nap okb an_ gondosan takargatta, . övtá portól,

(
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szennytől. De később szerette volna lábára húzni.
Megkérte hát anyját, hogy engedné meg a bár-
sony cipőt felhúzhatni. A jó anya megengedte
Cilinek, de előre figyelmeztette őt, hogy sárban
vízben ne járjón vele. .'

. Most felhuzta CiIi a szép cipőt, s kiment a
kertbe sétálni. Eleintén óvatosan lépegetett, s
vigyázott cipőjére. De a mint egy tarka cifra
lepkét megpillantott, el kezdett futni a cifra pil-
langó után. ,Addig kergette a lepkét, migneni
elfeledkezett a szép cipőről, s vigyázatlanul egy
pocsolyába lépett. A szép cipő elsárosodott, sőt
még ruháját is beszennyezte. De még ennél
nagyobb baj is érte Cilit. A lábát is megsértette
egy üvegdarabban, mely a pocsolyában hevert.
Képzelheted, mint megszidta anyja a vigyázatlan
Cilit. De használt is neki, mert máskor nem volt
vigyázatlan.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ ,1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. 80. A cserebogár.

A szorgalmas kis méh dalolva repkedett
egyik virágról a másikra, s mindegyik virágból
niézanyagot szedett. Meglátta ezt a lomha csere-
bogár, s így szólt a munkás méhnek : bizony
nincs neked jó dolgod, hogy ily sokat fáradsz!
Látd én egész nap heverek, mégis megélek!
Mikor a fák kihajtanak s virágoznak, rá repülök
egyre, s leeszem róla a fiatal hajtásokat. -

Igaz, hogy kényelmes életed van! -' mond
5*
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a fürge méh, - de azért még sem irigylem;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin-
kább dolgozom .én napestig, mintsem másoknak
legyek terhökre s ezzel a kis méh vígan látott -
ismét dolga után. -

Más nap a kis méh a mint virágról virágra
repked: földön heverve látja a cserebogarat. A
cserebogár beteg volt, inert a kertész a hívatlan
vendéget lerázta a fáról, azután megtaposta.

Ekkor így sz6lott hozzá a dolgos méh : lám,
ha beesületes munkáddal keresnéd élelmedet, nem
üldöznének így az emberek!

81. A dió.

:Dani meg Béla a kertben sétáltak a gyü-
mölcsfák között. A mint egy vén diófa alá értek,
nagyot kiált Dani : nézd csak nézd Béla! beh
szép nagy di6 van itt! Béla nem volt rest, hamaj
oda ugrott, s a diót zsebbe dugta. Nem addig van
az! - mond Dani. - En láttam a diót, tehát
csak add vissza. Miért is adnám - felel Béla, hisz
én vettem föl, tehát a dió az enyém! -

'Sokáig civ6dott a két fill a lelt dión, de rajta
-megosztozni nem tudtak. Meghallotta. ezt Pista,
- egy nagyobb fiú - s hirtelen a civódó fiúk
közé lép. Béla meg Dani elbeszélték Pistának a
dolgot. :ONMLKJIHGFEDCBAI r jJj;'

Adjátok hát ide a diót! mőnrlPista, majd 'én
elosz tom ! Béla oda adta a diót. Most Pista a diót
ketté. nyitotta. Mindegyik dióhéjból a gerezdekét
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kiszedte, s aztán igy szólott. Ne neked Dani ezen
fél dióhéj, mert te láttad meg a diót! Ez a másik
fél dióhéj meg a tied Béla! mert te vetted fel a
diótl Az egész .dió bele pedig az enyém, mert: én
voltam köztetek a biró. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

82. Az egér.'
.Az éléstár ban járkált az egér, s a mint enni-

valót keres, egy darab szalonnát lát az egércsap-
dában, Beh ravaszok ezek az emberek - gondolá
az egér - mint akarnák a szegény egeret törbe
ejteni! De nekem is csak van eszem, hogy nem
hagyom magam rászedetni: - Hanem ha már
nem ehetem is abból a jóféle szalonnából -
mond az egér '- legalább közelebbröl akarom
szagolni. S ezzel anyalánk egé;r az egércsapda
hidjára mászott föl. S a mint a szalonnát szagol-
gatta ~ a hid alatta lebillent, s az egér rabbá lett;

Eszrevették ezt a cseledék, s a torkos egeret
Kandur elé dobták. Kandur aztán szöröstül-bö-
röstül felfalatozta a szegény egeret,

J IGFEDCBAI , . ( . , ) " - •

83. A fésű.

Lusta egy lány volt az az Ürzsi, minden
nap későn kelt. A fésülködéstol pedig annyira
féltr~hógy néha' rnegszökött a -fésülködés elöl; s
borzasan ment iskolába .. Máskor meg eldugta a
fésűt~ hogy -meg ne fésülhessék. .. '" "
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Gyakran szidta anyja a rendetlen Örzsit, de
mit sem használt. Gyakran kinevették a borzas
Orzsit iskola társai is, de azért mégis többször
jelent meg borzasan az iskolában ...

A mint eljött a Mikulás-nap, Orzsi is kitette
cipöit az ablakba s várta, mit hoz a. Mikulás, Hát
a mint reggel fölkel, cipője mellet egy nyirfa-
vesszőt, s cipöiben két fésűt talál.

No hisz n~m kellett aztán Örz~it keltegetni, s
a fésülködésért sz6longatni! Mert minden reggel
korán kelt, s csinosan megfésülködött. -"":zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

84. A gólya.

Kedves madár az a g6lyamadár! Mikor a
fák kizöldelnek, megjelenik ágasbogas fészkében.
Tojásokat rak bele, s azokat kikölti.Oröm nézni,
mint ápolja, mint növeli tollatlan fiait, s mint védi
a ragadozó sas körmeitöl! Mire a g6lyafiak meg-
tollasodnak, eljő az ősz, s akkor összegyülekez-
nek és csapatostul költöznek el melegebb vidékre.

Mivel is élne télen a gólya? Hisz akkor min-
den tavak, folyók s mocsárok befagynak !

De honnét tudja" ezt a gőfya - hisz az ok-
talan állat?! Azt mondja a szentirás, hogy még
az eszterág is az égben megisíneri azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö idejét, és
a gerlice', és a daru, és a fecske tudják, mikor el
kell menni. Ar. Isten viseli gondját a világnak,
Ő .ad élelmet minden teremtményeinek. Az Isten
ad nekünk is mindent, életet, eledelt,_ ruhásatot.



Ha az Isten. csak egy tavaszt, vagy egy nyarat
nem bocsátana a földre: mivel. élnének; mivel
ruházkodnának az emberek? -

Azzal érdeméljük meg az' Isten jóságát,
gondviselését, ha az Istent szeretjük, ha jó embe-
rek leszünk. - ' '. ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

85. A gyerty,a. '
Mikor a nap lealkonyodik, gyertyát gyújt-

nak, - azzal világítják meg a szobát. A gyer-
tyát nem azért gyújtják meg, hogy véka alá
rejtsék, hanem hogy a gyertyatartóra tegyék,
hogy fenyljék mindazoknak, kik a házban van-
nak. A gyertyavilágnak .mindazok hasznát
veszik, kik a szobában vannak. A jeles embernek
lelke és tudománya-is olyan, mint a gyertya vi-
lága, az is k~z haszonra világol, sok ember b91-
cscsé lesz általa. Ha a szobában gyertyát gyúj-
tasz, tisztán látod a szobában levő tárgyakat,
mert a -gyertya azokra veti sugárait. Ha okos
ember szavára hallgatsz, tanácsát beveszed: fölis-
mered, hogy mi a jó, mi a rosz. Megtudod, hogy
mit kell tenni, és mit kell kerülni. Ezért keresd a
becsületes s okos emberek társaságát.

86. A hal." .
Vígan uszkált a kis hal a víz fenekén. Gyö-

nyörködött abban, hogy mily gyorsan tud úszni.



Az anyja sokszor mondta neki, fhogy v,igyázzofrí,
megnézze, inerre úszik, ,m:e'rt';Tannakáin a vízben
nagy?bb halak is, - s azo~ elnyelik' az aprób-
bakat. Elég ügyes vagyok' ,~n 'már az úszásban,
-mondá'rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli. kis hal -s ha valami veszélyes helyne

. találok is úszni, a míly gyorsan oda ússtam, oly
gyorsan vissza is úszom.

Egy szép napon, a mint gyorsan úszik a kis
hal, hát egyszer csak azon ves~i észre magát, hogy
egy nagy harcaának szájábant.;van.! Eleget ipar-
kodott .visszaúszni, <de <hasztalan, inert a. harcsa
Ienyelte a kis halat.ONMLKJIHGFEDCBAr - EkkOl: bánta már; hog y
anyja, 'Sza;:ára nem hajtott. -:- ' <

••• ,,< ;, I " ,1 < 1 .i ' t[GFEDCBAr I )

r

" 'r '/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA87. Az:~y· _t ~ : ,f

Imre' csinált magának' abrbncsböl efiy fvet,
ív-veszőjét pedig nádból készítette. Valahányszor
'kis barátai meglátogatták: el&ho2ta<Imre az ívet,
s a.z·zaljátssottak,' célt 'lőttek. Oly ügyes 'volt mái'
Imre .a 'céllövésbenJ hogy' nressziföl, meglőtte ' á
fatetején <függő piros a.Iniát., Dicsekédett is Imre
barátainak ügyességével! rDe me'g is járta vele.

Egy meleg nyári 'délben az erész alatt ·sz'hnc.
dikált Dunesi, a <lompos' farkú . házi" komondor,
fülét egy eblégy csípte. Eszrevette ezt Imre s
így szólt Kálmánnak Látod azt az eblegyet a
Dunesi fülén? Jól oda nézz! én úgy Ielövöm on-
-nét.! hogy Dunesi .észré sem vesei !:'EzZ'el Imre a
iryilvesszoteHő~te. r A nyilvessi~' a" légy..gyel



---=-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA49 -

_együt a Dun esi fülét is találta, Dunesi felriadt,
Imrét föllök te , s megharapta.

Bezzeg nem csinált többé Imre ily tréfát!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

88. A juh. '
-J

•
A fák levelei már rég lehullottak, h6 borítá

be a mezőket. Egy ilyen hideg reggel ment ki
Pál gazda vizsla-kütyájával a rétre. A .vizsla-
1rutya szaglászva futkozott gazdája előtt. Eg)Tszer
csak egy . anya-juhot s egy kis bárányt talált a
fagyos havon. Eszrevette ezt Pál gazda is, s a
mint oda megy: az anya -juh mintegy esdőleg
ernelte szelid szemeit Pál gazdára, mintha ezt
akarta: volna mondani : segíts' szegény fiamon,
mert mindjárt megderrned ! . -

Pál gazda azonnal karjaira emelte a szegény
átfázott 'báránykát, haza vitte s fölmelengette.
Az anya-juh meg követte Pál gazdát~ mert az
nem hagyja ám el fiát!

Ne félj szegény juh, Pál gazda j6 ember,
nem adja áro fiadat a mészárosnak, hanem majd
ha el jö a szép tavasz, kihajt a zöld pázsitra s ott
aztán vigan legelhettek, ugrándozhattok !

89'.A kakas.
Julcsát meg Bertát anagynénjök' -Jrorán

reggel' szokta fölkelteni, akkor mikor, a kakas ku-
-koríkol. • Nem szerette ezt a' két lány. Sokszor

\.
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még tovább if) szerettek 'volpa alu !ini; - de a
nagynéni ezt mondta nekik: keljetek Jöl! mert
már reggel van, már a -kakas js fölkelt!" '

Tudod-e mit - mond egyszer Julcsa Bertá-
nak?! En azt gondoltam ki, hogy ha mi e kakast
megöljük: a nagynéni nem :Kelthet föl bennün-
,ket oly korán! , .

Jó lesz biz az, - mond Berta, -- hát.ma este,
,a,. mint a tyúkok elülnek : öljük 'meg a' kaím~t.
Ugy is tettek! Más nap reggel már a kakas nem
kukoríkolt, s a két lány békén alhatott. De .már
azután a nagynéni mindig előbb' keltette föl a
l~~yokat, mint még mikor a kakas megvolt.

Váltig mondták a lányok, húgy még csak
most kezd hajnalodni. De a nagynéni ezt mondta :
csak keljetek föl, mert megint elaludnátok s
későn ébredn étek, mint a multkor.

Bizony bánták aztán Berta meg -Julcsa -tet-
töket !

lj IH.JIHGFEDCBA90. A'kerék. .

J~árolynak volt egy kis kocsijá, Azzal mu-
latta magát a kedves fiúcska, hogya kis kocsit
megrakta füvel s báránykájának vitte. Egyszer
a mint húzza Károly akis k':ócsit, észreveszi, hogy
egyik kereke nem forog. kezével kezdé hát for-
gatni a kereket, de .a kerék csak nem akart fo-
rogui.rBcssaladt most K,arQly, a konyhába, ott
kért egy ~ar~b hájat s' a kocsi tengelyét meg-
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kente véle. A kerék most sem forgott. Újra pró-
bálgatta Károly forgatni, de hiába!

N o ha nem akarsz forogni makacs kerek -
mond Károly - hát nesze! S ~gy tégladarabbal
összezúzta, aztán a tíízre tette. Igy lakolt mega
makacs kerék. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

91. A körte.
Egyszer a kis Károly egy szép körtét kapott

apjától, s a mint a jó ízű körtébe bele harap, azt
kérdi apjától: apám! hol veszi magát a körtefa ?

Hát nem tudod kis fiam? - mond az apa-
minden körtének a közepében van egy szálkás
burok" a burokban apró barna magvak vannak,
ezek a körte magvai. Már most ha a körte mag-
vat a földbe vetik, a mag kikel. Az Isten fölne-GFEDCBA

I veli, harmatot, esőt ad a gyönge csemetére. A cse-
mete évről évre növekszik s öt hat év mulva már
gyümölcsöt is terem!

Pompás dolog ez! mond a kis Károly - én
is megpróbálom! S gondosan szedte ki a k örte mag-
vait, el is vetette. A magvak hamar kikeltek s szé-
pen növekedtek az apró fácskák. .

Mire Károly tizenkétéves lett, tizenkét tel'mö
körtefája diszlett a kertben. Ekkor Károlyt arra
is megtanitotta apja, hogy mint kell a vad fákat
nemesíteni, beoltani.

Ezentúl Károly, ha valami gyümölcsöt evett,
a magvakat gondosan megtakarította, aztán elve-
tette. Hát te ? nem követnéd-e Károly példáját?!
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92. A kutya.

Egy ember lóháton utazott a szomszéd vá-
rosba s magával vitte hű kutyáját is. A 16sebesen
vágtatott, s a sebes vágtatásban határól leesett
az ember köpenye, mely egy madzaggal a nye-
reghez vala kötve. E köpeny zsebében volt az em-
bernek pénzes, erszénye. Alig halad az ember
nehány száz lépést: a kutya észreveszi a vesz-
teséget, s el kezd ugatni. Gazdája föl sem véve
ugatását, tovább nyargal.

, Látván a kutya, hogy gazdája e figyelmezte-
test nem veszi észre: dühösebbenkezd ugatni, s
hogy, a lovat gátolja menésében: el kezd ugrálni
a 16 elé, s orrát harapdálja.

. A gazda azt vélte, hogy kutyája megveszett.
Elővesz hát egy pisztolyt' s rá süti. - A kuty a
élesen .vonyított, s véresen vánszorgott vissza, és
az elvesztett köpenyre feküdt.

De nem sokára a gazda észreveszi veszte-
ségét, s visszafordul. Hát csak elbámul, a mint
meglátja htí kutyáját a köpenyen feküdni. A
kutya, a mint meglátta gazdáját, fájdalmasan
vonyított, s farkát csoválta, A gazda könyeket
hullatott hűséges kutyáján, karjaira vette a hű
állatot, s mivel a lövés nem volt halálos, kigy6-
gyíttatta.
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

93. A féllábú ember.
Heresztapjánál volt egyszer Lajos látogató--

ban. A keresztapa látván a szorgalmas Lajos jó
írását, így szélott hozzá: Kedves fiam! látom
hogy te iparkodó fiú vagy, nesze, adok neked egy
tizest, végy rajta finom acéltollakat, hogy aztán
még szebben irhass! A fiú .szépen megköszönte
az ajándékot, s haza felé ballagott. A mint megy,
egy utcaszögleten egy féllábú koldussal talál-
kozik. Lajos megszánta a szegény koldúst, oda
ment hozzá >s így szólt : Nézd szegényember, e
tizest keresztapám adta, hogy vegyek rajta acél-
tollakat, de mégis felét neked adom, mert látom,
hogy te nyomorék vagy, nem birod kézi mun-
káddal magadat táplálni! Egészen is neked ad-
nám e tizest, de látod az én szülőim is szegény
napszámos emberek! -

A koldus könyes szemmekkel fogadta el a
kedves fiúcska adományát, s így szólt Lajoshoz:
Az Isten fizesse meg jóságodat kedves fiúcska, és
ótalmazzon hosonló csapástól, mint a mely csa-
pás engem ért! En is oly ép gyermek voltam,
mint most te. De én rosz, gaz gyermek voltam.
En a nyomorultat kicsufoltam! Gyermekkorom-
ban egy öreg vak koldús szokott e szögleten ál-
lani, - s én gyakran elkaptam 'kezéből botját,
- .s jót nevettem rajta, ha a szegény- vak bot-
ját keresve., a falnak ment, s magát a falba
ütötte. . .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, .
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Hanem meg is büntetett érte az Isten, mert
a mint egy fagyos reggel a szegény vak kezéből
kikaptam támaszát: ügy elcsússtam a fagyon,
hogy' egy kezem, s egy lábom azonnal kitört, -
s azóta íly nyomorék vagyok!

Köny ör'ül] a nyomorulton, mert nem tud-
hatod, mit hoz reád a holnapi nap!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-94. A méh.
Víg kedvvel röpködött a kis méh virágról

virágra, s szorgalmasan gyűjtötte a kedves izű
mézet, A mint a kis méh egy rózsára repül, így
szólítja meg őt a bokrokban hűselő varasbéka : •
ugyan hogy tudsz te reggeltől estig oly szorga-
lommal dolgozni, mikor ugy is tudod, hogy az
emberek számára munkálkodol? ! Mért nem
teszesz úgy, mint én teszek? Én is dolgozom, de
csak annyit, a meimyiből magam megélele -

Tudom én azt - felel a méh - én mun-
kámból magam is élek, a~ embereket is táplálom.
Szerétnek svédelmeznek is . ezért az emberek,
míg téged utálnak s ha útjokban vagy, meg is
taposnak. -

95. A medve.
e,

Egy bárlangban lakott egy medve nieg egy
r6ka. Oly jó barátságban éltek egymással, hogy
egyik a másikat nem bántotta. Egyszer a med-
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vének jó kedve kerekedett s elkezdett erősen mor-
mogni,' A róka intette, hogy ne mormogjon, mert
még valami baj éri. De a medve így válaszolt:
erős állat vagyok én, nem félek én még az em-
berektöl sem! -Látván a róka, hogy csillapítása
mit sem használ a medvének r ott hogy ta a bar-
langot s így kiáltott a jó kedvű medvére: nono,
vigyázz! hogy be ne teljesedjék rajtad az em-
berek ezen mondása: reggel tánc, estve lánc!

Alig hogy éltávozott a róka, meghallyán a
vadászok a medve mormogását, fölkeresték bar-
langját, s a vígadó medvét láncra verték. Azután
eladták medve táncoltatóknak. Azért járja az a
medve oly kelletlen táncát, mert eszébe' jutrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl;t

róka tanácsa! -JIHGFEDCBA

96. A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnap.
Láttad-e már a fölkelő napot, midőn arany

színű sugárait a földre Iöveli ? Fölkelnek ekkor
minden alvó állatok, s élvezik a jótékony nap me-
legét. A nap sugárai éltetik az állatokat, s növé-
nyeket. Nap nélkül nem volna élet a földön,
Ezért a pogány népek ~napot· Isten gyanánt
imádtak. De mi nem így vélekedünk a napról,
hanem azt tartjuk, hogy az az Isten kezének re-
mek mííve, - mely hirdeti az erős Istennek dicső-
ségét. -Ha már a nap, az Isten kezének csinál-
mánya oly ,dicső: míly fenséges akkor az Isten,
ki a napot teremtette?! Midőn beesteledik, sö-
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tétség van, a nap elfordul földünktöl, sa' földnek
más pontját világítja 'meg; de ~ég ekkor is, ve-
lünk van az Isten, ő vigyáz ránk, midőn n~i
magunkra ,nem vigyázhatunk. Magasztaljátok az
Isten jóságát és kegJ)elmét, ',ki az' ő napját fel-,
hozza mind a jókra mind a gpnoszokra!-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

97. Az óra.
, Egykor egy tolvaj egy úri Iakszobába-ment

be. A., szobában nem volt senki. Szétnéz a tolvaj,
hogy miféle értékes tárgyat lopjon el: hát meg-
lát egy csinos arany órát a falon függeni. Ez leg-
többet ér.:- mond a tolvaj - s ezzel az órát
azépen zsebébe dugta. De a mint a szobából ki a-
kar menni : észreveszi a gazda, hogy szobájában
valaki jár. Rögtöp kinéz hát s kérdi a tolvajtól,
hogy mit akar? A tolvaj koldúsnak tettette
magát· ~ ~ r :' 1, .' .~

.~' Az úr esakhamar , észreveszi, hogy órája
nincs a falon, de nem szólt érte, hanem' a tolvaj-
tól elkezd kérdezösködni egyről is, másról is.

) Hát egyszer csak , a kis óra. elkezd ütni a
tolvaj zsebében. t ro'.< "

Miféle, hang ez ,- kérdi a gazda ? -:-' ',~ .
- Hát bizony {t. sarkantyúm pendült meg, a

mint .megrnozdultam ''"'"'Í felel: a, siemt~le.n~ t01.:V~j.
_.' Ijo.gyan? t mQPtd ~ g3;~da, -r hisz, /sark~u.,tlú-1
Sll~CSCSlzIp~qpn ?.! .,.', ') f;"" .

Majd te te ek rá, -lÍ~lel a tolvaj.- . > hI

'.
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" ;Majd yf'fak én tétetek, felel a bosszankodó gazda,
s ezzel cselédjeit elősz6lította. A cselédek a tolvaj
lábár,a csengő szerszámot ;ve.rt~k~ nem sar-
kantyút - hanem láncot.

,-98~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA pók 'ésJIHGFEDCBAa méhek.

A méhestöl kissé tova volt egy gyönyörü
lompos hársfa. "E hársfának lombjai közé szőt
a nagy kerés~tes p0k hálót. A szorgalmas kis
méhek egqsz nap 'szállongtak a hársfavirágra, s
gyiíjtötték belőle az édes mézet. Gyakran mege-
.sett, hogy eg'y-eg~y mézzel rakodott méh a pók
hálójába akadt. A póknak megtetszett a.méh-pe-
rcseny'e s még nagyobbra terjesztette ki -hálóját,

! méhek kérték a pókot, hogy hagy:ná el e
hársfát, s a koriyha közelében ütné felsátorát a
.dologtalan legyek ellen. De a pók mit sem hajtott
a méh ek kérésére~.s a szorgalmas méheket napról
napra fogdosta s 'megölte. . r - , ~

,. -Most, a méhek .panaszt tettek a pók ellen a
királynönél. A királynő pedig így okoskodott:
legjobb lesz .ezen: pók ellen a here-ruéheket kül-
den em, azok {így is hevernek s a készB'ől élnek;
ha oda vesznek- is, nem nagy kár 'értök. Ezzel a
királyn_ő a hore-méheket kiparancsolta a.pók el-
len, -s ÁIp.~ghagy~,a ,nekik. hogy :adc1ig vissza ne

térjenek, !Dig c aGFEDCBA,p ó ]~ o t )lálóstot .egyiHt e) nem
:viszik a. hársfáról. ' ~ - .' - '

A he~e-méh'ek neki mentek apók ;háI6jának,
6
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a háló szálait eltéptéle a hársfa galyait6l s a há-
lóval s pókkal együtt fölrepültek. De utóbb ma-
guk is lÍ.gy bele keveredtek a pókhálóba, hogy nem
birtak megszabadulni, hanem a pókkal együtt
ők is oda vesztek. '

Igya méhek nem csak a rabló póktól mene-
kedtek meg, de még a dologtalan heréktol is.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

99. Az Isten gondot visel.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\

Károly tíz éves volt, midőn jó szülöi elhaltak
s őt nyomorban árvaságra hagyták. Az árva fiú
szomorúan ballagott az utcán. Egyszer csak meg-
áll egy nagy ház előtt s így okoskodik: "e háznak
ura vagyonos ember lehet, tán, ha elpanaszolnám
neki árva állapotomat, .segítne rajtam s szelgála-
tába fogadna." '

Károly csakugyan bement a nagy házba.
A ház urának könyek közt beszélte el állapotját, s
kérte a gazdag urat, hogy adna ő neki valami
munkát vagy foglalkozást, miből eltarthassa
magát. - -

De a fösvény s szfvtelen úr így felelt: "ne-,
kem csak annyim van, a mennyiből magam meg-
élhetek, én másra nem szorulok, rám se szorul-
jon senki, eredj tovább, viselje gondodat az Isten!"

Köszönöm kivánságodat! mond az árva fiú,
s ezzel távozott. A mint az utcára kiért, egy be-
csületes asztalosmesterGFEDCBAig y szólítja meg a könyes
szemü Károlyt:
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Miért sírsz gyermekemj?
Az árva gyermek elpanasslá, hogy míly el-

hagyott állapotban van. Btín volna koldulnom.
folytatja az árva fiú - mert Isten ép, erős testtel
áldott meg de munkát sehol nem kapole -

Az Isten gondodat viseli - mond a becsüle-
tes asztalos - ha dolgozni akarsz, jöj hozzám, s
ha kedved vim, légy inasom !

Az Isten áldjon meg jóságodért - mond
Károly - iparkodom, hogy megérdemeljem szi-
vességedet !

Károly gazdájának kedvében járt, magát jól
viselte, a templomba szorgalmaaan eljárt, jó, mun-
kás és vallásos ember lett belőle. Az Isten meg-
áldotta őt gazdagsággal.

Egy szép napün, a mint Károly háza előtt
sétált, egy agg koldus állott meg előtte s alamizs-
nát kért. Károly felismerte az agg koldusban ama
gázdag embert, ki őt ezen szavakkal utasította el:.
viselje Isten gondodat, de azért nem utasította el,
hanem elővette erszényét s a koldusnak adta
ezen szavakkal: viselje Isten gondodat!

Az agg koldús visszaemlékezett az árva kis
fiúra s könyes szemmel vette el az adományt.

A ki nem szánja meg az árvát s nyomorul-
tat, azt az Isten nyomorra juttatja! -

6~·



100. Hibás kiejtést tisztító
- szavak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kellemes gyümölcs a szilva.
Erdőkben terem a szilfa.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Erdőkben tanyázik az oz.
" ?Mivel él, ha el múl az osz.

5. Aranyon nem fog a rozsda.
Ocsút átereszt a rosta.
J6 csen~ege a lépes-méz.

Kőből van égetve a mész.
Nyáron azég gyakran dörög.

10. Turbánt hord fején a török.
Rakj a tűzre, vígan lobog.
Míg élek, soha nem lopok,
Csöndesen nyugoszik a holt.
Hiába süt arra a hold.

15. J6 fiúnak verés nem kell.
Mert az a nélkül is fölkel. .
A rókának farka lompos.
A vad gesztenyefa lombos,
ÖlIel hosszúságot mérek.

20. A rézrozsda ölő méreg.
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Sok sás, nád teremzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalápon.
Ló, tehén, juhjár négy lábon.
A fülrnüle dal~ remek.
A gyáva mindentöl remeg.

25. J30rzas hajnak kell a fésű.
Kézműves-eszköz a vésű.
Nincsen oly magas fenyő szál.
~Iennyire a pacsirta száll.
Csöndes este száll a harmat.

30. Tudod-é, mennyi egy harmad?
Kocsit kormányozza a rúd.
A hazugság óh minő rút!
Nem lesz meleg, legyen bár dél,
Ha majd eljő a fagyos tél.

35. Ruhát gombolnak a gombbal
Kijár a vízen a komppal?
A száraz fa gyorsan elég.
Ne olvass többet,-most elegl



· ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, IV. rész.
1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAru 'á d s ágo k,

'101. ·Az uri imádság.
Mi Atyá,nk, ki vagy a mennyekben, szentel-ONMLKJIHGFEDCBAr

tessék meg a te neved. J öjön el a te ország-od :

legyen meg a. te akaratod) mint a mennyben, úgy
itt e földön is. A m~ mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma. Es bocsásd meg a mi vétkein-
ket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik
miellenünk vétkeztek. És,ne vígy- minket a kisér-
tetbe; de. szabadíts, meg minket a gonosztól. Mert
tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind
örökké. Amen. '-

102. Az apostoli hítforma.
,

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek teremtőjében; és a Jézus
Krisztusban, Ő egyetlen egyszülött fiában, mi
Urunkban ki fogantaték Szent-Lélektől, születék
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szűz Máriától ; szenvede Poncius Pilátusnak alatta,
megfeszttteték, meghala és eltemetteték, szálla
poklokra; harmadnapon halottaiból feltámada;
felméne mennyégbe, ül-a mindenható Atya Isten-
nek jobbján; onnan leszen eljövendő it élni éleve-
neket és holtakat.

Hiszek Szent-Lélekben; - hiszek egy közön-
séges keresztyén anyaszentegyházat; szenteknek
egyességét, bűneinknek bocsánatját, testünknek
feltámadását, - és az örök életet. Ámen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

103. ~eggeli imádság.
,
Ébred a természet a pihenés után
Neked zeng éneket a dalos csalogány.
yilág alkotója! .
En is kis gyermeked feléd nyújtom kezem,
Te adtál nyugalmat, s (;rködtél felettem
Gondviselő Atyám!
Vezérelj ma' is, hogy legyek jó gyermeked,
Igy érdemlem csak meg hű gondviselésed
Megtartó Istenem. Amen.

Más.

Köszönöm jó Atyám, hogy az elmult éjjel
Gondviselésedben nyugodtam békével.
Add, hogy ez új napot nevedben tölthessem
S atyai jóságod megérdeme!hessem. Amen.



104. Tanulás elöttizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAimádság .
.Azért jöttünk iskolába,
A tudomány tárház ába,
Hogy lelkünket kimíveljük,
~ Istenünket megismerjük.

- ~} Aldott J ézus-l téged kérünk,
; Segélj rninket, légy vezérünk. Amen: .:

lVI á s.

Te adsz áldást dolgainkra
Jó Aty~nk, jó Istenünk!
Kérünk, szent lelked kegyelme
Legven mostan is velünk. Amen.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, .ONMLKJIHGFEDCBA
i

105., Tanulás után.

Uram Jézus áldj meg' minket,
Tedd fogékonynyá lelkünket,
Hogy az itt hallott tudomány
Szfvünk, s lelkünkbe behatván: .
Jó gyermekeidIehessünk, '
S egykoron hozzád mehessünk. Amen.

Más.GFEDCBA

, ~ j Uram! segíts minket arra,
Hogy ami jót ma gyüjtöttünh, '
Megtarthassuk, s gyarapítsu1{

Napról napra ismeretünk. Amen.
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106.' Közvizsgálat előtt .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.
Tőled száll le dolgainkra
Minden áldás, jö Atyánk!
Hozzád kél most is segélyért
Ajkinkról buzgó imánk.
Te voltál mi hú vezérünk,
Te adtál erőt minékünk: -
Oh légy mostan is velünk l

Add lelkünk épületére
S szent neved dicséretére
Zsenge próbatételünk! Amen ..

107. KöavízsgálatJIHGFEDCBAután.'. ,

Szent neved dicséri nyelvünk
Jó Atyánk, jó Istenünk;
Mert kegyelmed bizonysá.ga
Jelen próbatételünk!
Te voltál - maradj is vélünk;
Add, ha most pihenni térünk,

J ~ogy a nyugalom után .
Ujult testtel, új erővel
S szent lelked segitségével
Járjunk a kezdett pályán. Amen:

108. Étel előtt.
Uram Jézus áldd meg kérünk
Ez eledelt, melyet nékünk

*



Szolgáltattál ; - add hogy vélek
Mindig meltóképen éljünk. Amen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

109. Étel után.

Köszönjük j6 Atyánk az eledeleket,
Melyekkel tápláltar] testünket, lelkünket;
Adjad meg .naponkéntrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'a mi élelmünket:
Magasztalja nyelvünk a mi Istenünket. Anien.

110. Estéli imádság. '
. \,

Alszik a természet, én is nem sokára
Lehajtom fejem a nyugalom-párnára
S midön szemeimre jő az édes álom,
."L6A~yám, magamat kezedbe ajánlom,
Qrködjél felettem!

Orizd baj s veszélytől atyámat, anyámat,
Vedd ótalmad alá, kik félnek s imádnak;
V édd az üldözöttet, özvegyet, árvákat ; .
Tedcl virágoz6vá szép magyar hazánkat
Mindenható Atyám. Amen.

, Más.
. .

Esti dalát zengi az énekes madár,
.Sötétségbe borul az egész láthatár, "
Minden élő állat alszik körülöttünk ;
De az Isten híven őrködik felettünk ;
lVIitőlrettegnénk hát?!
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Csöndesen hajtom le álomra fejemet,
Oda vezéreljed szívemet, lelkemet,
Hogy méltó lehessek gondviselésedre
Snapod süssön rám mint méltó gyermekedre,
Majd ha felébredek. Amen.

J6 Atyánk, mit tőled kérünk,
Ez: maradj mindenha vélünk!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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