
IGNÁCZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BUDAPEST, 1917.

«IADJ A A SZEN T-ISTV ÁN-TÁRSULA T

A. •.•a 60 IlIIélo.



_Pápai himnusz.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szövegét írta:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVysemann hiboros.

Pé-ter

fö-dél
rő - re
ró dél,

sír-ba té - ve
már-vány .- fa - lak

kap e szó-zat,

ri-deg éj - szakLKJIHGFEDCBA

1. Hol szerit

2. A. - rany

3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚj e
4. A for

do - bog . szi - ve, ez - rek
sz-hang - za - nak s a hét

si - ro - kat, zúg - va
e - sül csak; s ki - vált

aj - kán
ha - lom

vo - nul
ho - nunk

E1~75

Zenéjét szerzé: FeleyJIHGFEDCBAA .

és Ró - má-nak

s a Va - ti - kán
be-jár - va a

ez i - má-ban

e - zer
tág kö

he-~yen,
é - des

nyel-ven
ré - ben
völ-gyön
nyel- vén

1vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf Tartsd meg, Is - ten,

· · -"r~I 1·

- ját,



J{ir~ílyhfmnusz,
Szövegét irta:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJókai Mór. Zenéjét szerzé: Bogisich M. 1895.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rJ~-~~-E@ J JK~vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. m] F 1 ~~ -r ~ I I m] 1 r
1. Is-ten tartsd meg or, - szá - gunk ki - rá - Iyát! Fény bo-
2. A ki - rály - nak adj ál- dást, ha - tal- mat. Bal - dog
3. A ki - rály a jog, sza - bad - ság vért - j e, Min - den
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1. rít - sa szen - telt ko - ro • ná - ját,. Trón-ját bal-dog
2. bé - két harc - ban di - a - dal - mat, Al - dott hi - rét
3. hon - fr él - jen, hal - jan ér - te, Kar - ja, lel-ke
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~!.szik-la, ró-na, tenger, Mer - re nap jár büszkén vissza zeng-je.
3. győzzön a vi - sza-lyon. Di - cső ne - ve ké-ső kor-ra száll-jan.
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1. Nem-ze - tek . aty - ja, ím hoz - zád ki - ált,
2. Nem-ze - tek aty - ja, írn fe - léd ki áIt,
3. Nem-ze - tek aty - ja, im fe - léd ki - áIt,
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1-3. A nép - nek aj - ka: Tartsd meg a ki - rályt,

lelkesedéssel.
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1-3. Tartsd meg, óvd meg a ma - gyar ki - . rályt I
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1. Is - ten áldd meg a ma-gyart Jó kedv-vel, bö • ség - gel,
2. Ö - se - in - ket fel ho - zád Kár pát szent bér • cé • re.

3. Ér-tünk kun-ság me - ze - in Ért ka-lászt len get • tél.

4. Hajh, de bű-ne • í.nk mi - att Gyúlt ha - rag keb , led. ben,

1. Nyujts fe -Ié - je vé - dö kart,

2. Ál - ta -Iad nyert szép ha - zát.
3. To - kaj szö - lö vesz-sze - in
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Dör - gő fel-le

ség - gel.
vé - re,

- tet - tél.
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Vad tö-rök sán scá v ra,
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1. Meg-bün-höd - te már e 'nép a mul - tat s jö - ven - döt]

2. Ár pád hős mag - zat - ja - í fel - vi - ri - go - zá • nak.
3. S nyög-te Má..:tyás bús ha - dát Bécs - nek büsz-ke vá ra.

4. Majd tö - rök - WI rab - i - gát Vál - la' - ink- ra vet - tünk,
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es. IS. se. sem. res. SIC. ves.
mess ! vess! üss! süss! ne üss!

se ne mess, se ne vess .
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, , , "mar. vam. mas, var. var. rac.

cár. sár. vas. óra. ás, ásó. vas.
vasas. savó. mese. sáros. réce.
ruca. rám vár ön? sáros e vá-'
ros. van-é só? na! ne üss. van

ám savó! ásson a néni!
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mezes. mazos. mezo. zene. zuzmo. VIzes.
az őz a mezőn van. zörren a sás. réce

van a vizen. merre van a mező?

t
öt. üt, ét. át, út. tű. te. ti. tő, ír. tíz. tüz .

. ? it? r t tá t tá too . t . tml. nu . ru. a. ar. or. In . mIn.
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/.N.. /.N .. / .• // .1 ~ .1un. ~. t-U az t{/JL. ne ne-:zz
/.

'n0d4t./ m-eét tchn a né~1~i.
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ints. ont. onts! itt. más. mást. tart. tarts!
ránt. ránts. vér. vért. üst. est. rest. tett.
túr. túró. üt. ér. ütér. tő. tető. üst. ezüst.
ut. utas. vet. vetés. serte. sertés. eeet.
arat. sötét. test. testvér. terem. tinta.

itt a tinta. az ütér ver. vért ne onts!
ne .ronts semmit! sértést űz a néni. zúzz
sót! sötét a terem. mi rút a rest!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1
ól. el. ül. ál. él. öl. lő. ló. le. ál. tál.
áll. lé. léc. él. cél, öl. sül. toL toll. láz.
túl. lom. len. lent. láss! lóss! tilt. tölt.
mell. ól. ólom. cél, acél. étel. ital. lóca.
alma. alom. malom. állat. tollas. villa.

villám. levél. ólom. álom. leves.
itt áll a tál. ez úr nem lát. tél van most?

mit lát a nő? ó mi rút e ló! túl van a rét,
itt a tó. ó mint ráz a láz! nem sós a leves?
van itt étel, van-itt ital! tollas állat az őz?
más a cin, más az ólom. süss rétestzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!
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tu.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA&fft-h.td/a. dhn-&. ne

~ nu/d./ nu' van.itt did
a/dtfJ

b
eb, bő. bú. be. bé. bél. bár. báb. búb. rab.
bér. bőr. zab. seb. láb. bot. bán. bánt.
bánts! bont. bonts! bors. bolt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtű. betű.
bú. búza. bír. bíró. bér. béres. ver. veréb.
ábra. tábla. ember. bimbó. orsó. borsó.

a bor itaL a viz is ital. só is van,' búza
is van. a balta éles; a tó mellett áll a béres.
a bíró előtt áll a rab. sebes a lábam. van
ló, ám nem termett zab. búzával az ember,
zabbal a ló él. az eb láncon van. éber ör az eb.

. /
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~ !faLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAini. Ifinl. ~./

lia-ffbU. /jbU-Iia. k-If&n.Ifo/-á.
.c.«: s.:«: s.; ~/
kl! a:Iia!:/ Ifu/! a liÓJ.dt

a Ifa-Id~.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hl hl hl hé hü h h" hí hí 'to . e . a . o. u. a. o. 1. IV. IV. e .
hét. moh. húr. méh. hév. hül. hab. hús.
hír. ház. hüs. hal. hall. hoz. hozz! húz.
húzz! hull. hint. hant. harc. ház. házi.
tehén. hamu. holló. lomha. halom. halál.

nehéz. hullám. harmat. hever.
hol a só? itt a hús. az úr hí. hol hever

a' béres? a tehén házi állát. hol terem a
lóher? mit hozott a néni? a hal a vizben
él. az ólom nehéz. hol őröl a molnárv-az
eb híven őrzi a házat. hozz hamar vizet!,
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t#t. ()/ct, ()/ct •.m. ~. Pn. /Vt?z. m.
/1.~g;,~/ /1./~ ~ /1~ ~ d' ~ /1.

~.j tVt.~. e». ~. e4.~.~.

~.~.~k.·~k.
k.' U.411.;« ~~'-
~'. ei-oa. 4t'-da,:Ié-~. ~-nd
vddi. 4:0-~? adk/. 4:0-

,

~. a-nu' ~. az CVd. dd:-e
/1 ~~ /1g; /1 ~~ .~ /1g;

a ~ etet /- ~ az 'Űa'Í.1: .

'. k
ki? ők. ék. kő. ok. kit? kút. kun. sok. köt,
kos. kár. lak. köz. lök. tok. kör. kas. mák.
rak. kor. kór. makk. bükk. kert. írnok.
kosár. kanna. ökör. kéve. öles. köles, eke.

-' teke. akó. akol. köt. kötő. kakas. kréta,
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körte. köröm. kazal. árok. béka. ének.
cukor. kerék. tükör. róka. korom. telek.

. az ökrök az ekét húzzák. két kéz sokat bir.
az állat is érzi a kínt. ne kínozz hát állatot!

. akóval mérík a bort. hoztál kannát? van ám
itt must! kinek kell körte? hol laknak a halak?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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. . / ./ / / PJ /./ PJ .. pJ/ .. PJ ./
act. act. ae. et. ct&t.tU. atd. e».

~. dd.me! tudzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4d. chd.

dchvt. ~./ ~. ~/ ~.
j./ / / / / . /, /../ /

~. ve4a.' e-ao. CU-o. O-aU.

e:..~ di-da.da-~. nuz-dd~.
t#-do: bd d e dalt/a ~~

, . '

'dr?kt. acid i-~ enI.a ld-
dd. ne o-~ nui4-nJ 4dd.

. a (}U-~~ é-~.
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ád. deoad. dül. dal. lúd. tud. düh. rúd. dob.
dús. duc. köd. vad. híd. törd! nedv. dönt.
kedv. tedd Ividd I old. hold. ad. adó. idő.
ide. oda.dió. duda. daru. dülő. udvar.

hordó. honvéd. veder. bunda. bodza.
ád. át. dér, tér. dél. tél. derül. terül.

zárda. zárta. had. hat. köd. köt. kérd. kért.
a vizen hid van. tél az idő. nem zöld

az-erdő. hallod-e a madár dalát? a veréb
madár. a lúd is madár. zöld a mezö. érik
már az alma? a honvéd harcol, védi a hazát.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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p

ép. lép.. nép. lap. pad. nap. pók. part.
talp. pléh. prém. apa. kapa. kapar ..
alap. pala. palást. lapát. epe. eper. -
epres. pohár. kapu. épít. építő. varró.
varrónő. épül. épület. testvér. kisded.

pír. bír. púp. búb. por. bor. pap. bab.
pör. bőr. láp: láb. pánt. bánt. pont. hont.

tél van. hull a hó. a prémes ruhának
van most kelete. ki építi 'a házat? sokan .
mennek a templomba, ünnep van. a nád
vizes réten terem. a pincében nappal is
sötét van. mit árulnak a piacon?
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•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J
új. íj. ej! jó. táj. jel. raj. juh. vaj. tej. zaj.
jer! máj. haj. háj. jár. rojt. bojt. sajt.
hajt. hajts! menj. jácint. majom. járom.
lóca. ajtó. borju. hajdu. hajnal. krajcár.
hajadon. sujtásos. hajózni. majmolni.

jó az új zár? jó éjt! jó ital a tej. jó eledel
a sajt. üljetek le és írjatok jól! az irás biz

bajjal jár, de jó ám, ha tudod. a majom min-
dent utánoz. látjuk-e éjjel a napot? jó uton

járjatok! hasad a hajnal, ébredeznek az alvó
munkások. már kel a nap, énekelnek- a
madarak.
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g
ágo ég. vig. rug. hig. Ing. dög. vég ..mag.
zug. zúg. rög. súg. gát. gőz. gém. láng.
gomb. hang. gond. kong. gömb. vág. kér.
kéreg. bog. bogár. üveg. üveges. igaz.
igazság. nadrág. varga. hajó. gőzhajó.
galamb. pamlag. zöldség. gabona. da-

ganat. ugorka.
rág. rák.: a tűz éget, írj az óra éket!

a kém ember. a g-ém madár. a láng lobog.
sohasem lopok.

. a lúd gágog. az eb ugat.. a gerlice búg. zúg
a malom. harsog a kürt. madár-e a rigó?

a gőzhajót gőz hajtja. a gőz miből lett?
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f
fű, fi. fa. fő. fú. fék. fül. fog. fáj. föd.
f' 't f it " I fű I t f t f'ur. ejt, ejt, uzz. uzz. es. es. er.
férj. fiú. féreg. fúró. falu. fuvó. födél.

fakó. főzelék: fergeteg.
vér. fér. fő. vő. vég. fék. ereinkben sok

vér fér el. mértéket nem ismer a faló, ez való.

a fürj a vetések közt él. ahol a farkas van,
baj érheti a juhokat. kék az ég, zöld a föld.
a fán ágak, levelek és virágok vannak. az

agarak sebesen futnak. a farkas ordít, a diófa

magasra nő. fussatok !jő a bika. a mókus fürge
állatka. a kréta fehér. a falak is fehérek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. ~ pf /JA~~/vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJJ pf ~ pf pf

e4ffl. VrF7' e4tVJL. coe/z. ~,e4t::U. .
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(Jen-ltd(Je ~ ~.I ne au-
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cs
ács. cső. öcs. csőr. csíz. csúf. csal. csűr.
csáp. csak. csíp. csap. csúcs. csitt! csepp.
görcs. nincs. esik. csikó. cseng. csengő.
kocsi. kalács. csirke. cseléd. csecsemő.
csavar. ocsú. csira. csóka. lépcső. macska.

kecske. pacsirta. bogár. cserebogár.
ne fecsegj! becsülj meg mindenkit! e

viz ihatlan. a mocsár zavaros. a verebek
csiripelnek. a kecske mekeg. a magasban
lebegve énekel a pacsirta. mit csinálnak
az ácsok? hát a cserepezők! a bogrács vas-
ból van.
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ds
a lándsának éle is van. ez csinos
findsa. a dsidásnak jó lova van. nem

is sajnálja ám tőle a zabot.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

csvp» csóka, vak varjucska! jó volt-e a kis

fiucska.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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~. ch-nhó.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnwJL-cWa. Z4i-

nar-r·

~1UWlJ ~ ~ niJwJ. w-
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zs
zsír. rizs. zseb. gúzs. rozs. zsúp. pezsg.
old. zsoldopajzs. tör. törzs. rózsa. darázs.
zsidó. zsilip. zsizsik. torzsa. rőzse.mázsa.

ozsonna. zsinór. zsibvásár.
'seb. zseb. sír. zsír.
de sok zsír van itt! a zsizsik elrontja-

a gabonát: a katonák zsoldot kapnak. hall--
gasd csak! ezen fatörzsben darázsok zson-
ganak. ne zavard őket, különben megjárod.
hamu alatt sokáig lappang a parázs. ~ ,
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cz=c
czin = cin. duca=ducIécz -déc. fércz=
férc. percz=perc. czomb = comb. perecz ..
repcze. tálcza. itcze. utcza.lócza. czim-
balom. eczet. leczke. aczél. .pánczél.

karperecz.
tudjátok már leczkéteket? a krajczár

rézpénz. mit csináltok az utczán! az aczél-
kés erős. mit mérnek itczével? czicza fogott
egeret, ugrált vele eleget. a gerlicze a mezőn
repdes. a pinczébe lépcsőkön járnak le. a
kácsát réczének is, ruczának is hivják.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ŐSZ.ész. sző. SzÚ. sZÍ. szó. csősz. szőr.
szúr. szív. szól. szín. száj. szék. szag.
szel. szél. dísz. nesz. rossz. szár. szén.
szór. rész. oszt. veszt. szánt. szoba.

_fejsze. szikra. szurok. szőlő. szekér.
szivacs. feszület. szegfű. kereszt. ker-
tész. ribiszke. káposzta. fürész. szószék.

, vessző. szilvafa.
mit termeszt a szántóvető? több szem

. többet lát. mit veszesz pénzeden? tiszteljed
és szeressed szülőidet ! a jácint tavaszszal
virít. bimbóból lesz a rózsa. őszszel elsár-
gulnak és lehullanak a fák és bokrok levelei.
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nyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

meny. lény. nyél. nyúl.. nyál. nyak.LKJIHGFEDCBA

.." "nyug. arny. szarny. enyv. nyar. nyars.
nyúlj. anya. bárány, tunya. hernyó.-
torony. misekönyv. arany. vetemény.
szekrény. vecsernye. káplány. dolmány. .
köpenyeg. tanítvány. gesztenye. bur-

gonya. cseresnye.
a nyúl félénk állat. a juhász a nyájat

őrzi. a kenyér eledel. a bárány szelid. ne
gúnyolj senkit! az én anyám igen jó anya.
megérett a gabona. aratni mennek asszonyok
és leányok.

ring a bölcső, ringadoz. hajló nádszál, ingadoz.
jó leányka szunnyadoz.
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ty
tyúk. ponty. korty. pinty. konty. bátya.
kotyog. kátyu. atya. pityke. keztyü.
kopoltyú. patyolat. pityóka.sekrestye.

a tyúk kárál. a béka kurutytyol. a pin-:
tyőke fütyöl. a szekerek könnyen elakadnak
a kátyuban. a hártya finom bőr. mivel él
a tyúk? kapargál, kapargál s valamit csak
mindig talál.' néha szemet is ad neki anyám.
én meg friss vizet öntök válujába.

van paripám, takaros, kurtafarku pej-
piros, ha fölülök hátára, visszanéz az urára.
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ly
aly. ily. oly. foly. hely. súly. galy. mély.
süly. lyuk. hüvely. hüvelyk. helység ..
kehely. vályú. cserebüly. zsálya. pehely.
vályog. sávoly. gulya. gulyás. gereblye,

boglya. konkoly. kastély. pulyka.
1. rész. Ábécéskönyv. 3
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itt a guzsaly. kis leány! ülj le és fonj! az
ölyv ragadozó madár. a bagoly éjjel is lát. a
zsindelyt fenyűfából csinálják. a buza közt
konkoly is terem. a csörgö patakot csermely-
nek is hívják. a burgonya a föld alatt terem.

hull a dér. jön a tél.· daru, gólya, utra kél.

n
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Yd-r?/~vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ~J 4enJ
~Jl a ne:(r a ner e4

Mt ~-ÓMn.~/

gy
.úgv. így. ·egy. ügy. agy. ágy. gyjt légy.
lágy. hegy. gyep. fogy. négy. gyül. gyúr.
ángy. tárgy. rongy. megy. megvgy. kigyó.
gyümölcs. gyermek. göröngy. gyógyszer. '
gyönyörü. papírgyár.gombolvag. gyógy-

szertár. galagonya.
csak jót tégy, csak jó légy, hogy jót

végy. a nagy fagy és szárazság sokszor ár-
talmas. a gyárban sok ember dolgozik. a
gyík gyorsan fut. a gyertyát gyufával gyújt-
ják meg. a juhokról nyirják a gyapjut. a

. legelső magyar ember a király.
muzsikaszó zengedez. gyenge szellő lengedez.

a kis gyermek ébredez.
3'
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abronesot vernek a hordóra.
árnyékot keres az eltikkadt utas.
buzával az ember, zabbal a ló él.
cigányok foltozzák az üstöt.
csillagok ragyognak az égen.
dalolva dolgoznak az aratók.
dsidaval harcolnak a dsidasok.
ekével szántják a földet.
éjjel aludjátok ki magatokat.
fanyar ize van avadalmának.
oerendák tartják a padlást.
01'apjuból szövik a posztót.
hasznos állat a tehén.
iskolába járnak a tanulók.
ízletes húsa van a nyúlnak.
jó illata van a violának.
Jiönnyen olvad a fagygyu.
lisztből sütik a kenyeret.
11'ukábi menekül a megrettent ürge.
mézet gyüjt a méh.
ne bánts senkit.
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nyugalomra kivánkozik a fáradt mun-
kás.

oduban lakik a bagoly.
őlban'[telelnek a marhák.
ökrön vagy lovon szánt a földmives.
öszszel érik meg a szőlő.
,pásztorok őrzik a nyájakat.
rút hangja van a pávának.
sárgállik a vetés, itt az aratás ideje.
szülőknek is hivják az atyát és anyát.
tűvel varr a szabó. '

tyúktojásból kel ki a csirke.
ugat a kutya, idegent érez.
útáljátok a hazugságot! '
ülj étek meg az ünnepeket!
űzzük a' szőlőből a' seregélyeket !
vadállatok laknak az erdőkben.. ,

záporeső után megáradnak a patakok.
zsoldot kapnak a katonák.
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v
Van-e táblád? Vedd elő apalavesszőt.

Vonj néhány vonalat tábládra! Van-e ked-
ved rajzolni? '

Vilma és Veronka testvérek voltak. Vilma ült és
kötögetett. Veronka a mezön járt és virágot szedett.
Vidáman futott azzal haza. Vilmanak ajándékozta.
Veronka igen szerette testvérét'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Vedd a söprüt, Ulrika! Udvaron és
szobában söpörd össze a szemetet! Ülj
azután le, és tisztogass babot!

Vendel és pajtásai az utcán játszottak. Utas
közeledett feléjök. Üdvözlék öt a gyermekek és utat
engedtek neki. Utasunk a községházat tudakozta.
Vendel elvezeté öt oda. Visszajövén, ismét résztvett
a játékban.
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cLKJIHGFEDCBAez Cs
Csacska gyermekek, hallgassatok rám!

Csúnya dolog, ha mindig jár az ember
szája. Ugyan mit is tudtok mindig fecsegni.

Ulrik vigyázatlan fiú volt. Cili bábujával ját-
szott. Ulrik szelesen csapkodott ostorával. Véletlenül
Cili arcába csapott. Cili sírni kezdett. Ulrik nagyon
megbánta vigyázatlanságát. Cili megbocsátott neki,
nem haragudott rá.

Cica, cica, rosz cica! hagyj most békét, mert én
ma veled addig nem játszom, mig a leckém nem tudom, /
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Önök mit csinálnak itt? Oltványainkat
ápolgatjuk. Csak kajszi-barack oltványaik
vannak ?Van bizony más is. Őszi-barackjaink
igen szépek. Cseresnyefáink igen jó fajuak.

Volt Ottiliának egy kis virágágya. Volt neki jó
édes anyja is. Vasárnap a templomban volt anyja.
Ottilia ezalatt bokrétát kötött virágaiból. Vízbe tette
a bokrétát. Oda állította azután édes anyjának asz-·
talára. O mint örült Ottilia, hogya bokréta tetszett
jó anyjának!

./vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rffrff
rffc4.rffM. rffte4a.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe:
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g~~ra
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ncyz.~ och.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

({}kvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAérJ ~~ nfwn

~g~~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

&J V~da~~~

~a~/~.

Eljött-e már a plébános úr? El bizony!
Énekelnek is már. Ödön fog legelőbb felelni.
Utána sorban felelnek Emilia, Cilike, Erzsike
és Orsolya.

Vencel egy szép rózsafát kapott atyjától. Elül-
tette, de nem ápolta. Csakhamar száradni kezdett a
fácska. Vendel hát kiveté a kertből. Egy szegény fiú
hazavitte a félszáraz rózsafát. Elültette, öntözte és
ápolta. Volt is látszata I Végre szép rózsák termettek
a kis rózsafán. Ó mint örült ennek a szegény fiú I
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G Gy
Genovéva megfőzte az ebédet. Gellért

kiviszi azt az aratóknak. Gyuri igen serény
a munkában. Vazul és Orbán sokat tapasz- .
taltak vándorlásukhan.

Gyula és Etelka játszottak. Egyszer csak meg-
szölal az iskola kis harangja. Gyula rögtön iskolába
készült. Etelka kérte, hogy ne menjen. Gyula
elmondta, mily jó az iskolába járni. Ott oly sokat
lehet tanulni. Ez tetszett Etelkának.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ is szerette
volna látni az iskolát. Gyula tehát magával vitte' öt.
Ezentúl sokszor elkisérte Etelka Gyulát. Végre ö is
tanulóvá lett.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. Géza urfi lovagolna, azaz hogyha lova volna, de
ha ló nincs, van pálczája, kapja magát, fölül rája.

-'

dYdY#
. dYkza.dYck.~. &

/ír;, dY~, ~ee, cIf~.
dY~n. dYvdn. dY~.
dY~. .x.:
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#akd #dno~j'.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA#~.
#~ ~~ #uda.~:.
tVnna. ~dt:na. #~.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

#UCÚI.

G?7~~~.

~#~~(ju/-
dit ~ G?7~, #dn04,

G?7#dn é; #t«Út na~

d~4:~.
1 Í J

Itatott-e már a kocsis! Igen! Úgy hát
fogjon. Előállott már a kocsí.". Üljünk föl!
Isten veletek! Jó utat!

Vizbe esett-a kis méh. Veszélyben forgott élete.
Észrevette @?;te~y galamb. Galvat vetett a vízbe.
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Erre fölkapott a méh és megmenekült. Jött késöbb
a vadász. Célba vette a galambot. Ezt meglátta a
méh, és megszúrta a vadász arcát. így a fegyver
félresült, és a galamb is megmeneküle.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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~.~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~.~%u-
~, ~kzae4 ~.

/~l.~,W~
~a~.%k-vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Z ZszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zsigmond és Gáspár árva fiúk voltak.
Elhaltak szülőik. János gazda magához vette
őket. Zsigmond szeretett dolgozni. Ember
is vált belőle. Gáspár kerülte a munkát.
Csavargóvá lett. Csúfosan múlt ki.

Zúz és fagy van künn. Zúg a szél. Ó be jó
ilyenkor a szobában. Itt most meleg van. Zakariás
olvas. Zsuzsi íro Zsíga falovával játszik. Janka meg
bábját öltözteti. Egészen megfeledkeznek a télröl.
Jól telik az idő a meleg szobában.

CPí~

~.dJí~.~-
/adn. cPí~. cPí~.
cPí~. CPí~ CPí~-
lma.

I. rész. Ábécéskönyv. 4
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KRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hol jártatok Kati és Hermin ? Epret szed-
tünk az erdőszélen. Kinek szántátok az epret?
Jó atyánknak viszszük. Ő úgy szeret minket.
Valamivel hát mi is kedveskedünk neki.

Egy bárányka igen szelesen ugrándozott. Hiába
intette anyja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ nem hallgatott annak szavára. Utja-
ban mindent at akart ugrani. Egyszer csak egy nagy
kö elé ért. Ezt is at akarta ugrani. Jaj de ez nem
sikerült neki. Kitörött a lába.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kis katona vagyok, vesszőn looaqolok, de ha majd
felnövök, nagynak is fölcsapok.

~.

~~~ 'Y.
~.~.~~

\ -

~.~.

~~.~~a!~
~~.~~.

~'.~~.~.
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TTy F zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-

Fecskék fészkeltek az eresz alatt. Tojások
voltak a fészekben. Később fecskefiak keltek
ki a tojásokból. Fiaikat gondosan táplálták
az öreg fecskék. Végre a fiatalok is felnőttek.
Ekkor elhagyták a fészket. Ezentúl maguk
keresték táplálékukat. Télire azután ők is
elköltöztek az' öreg fecskékkel. Oda mentek,
hol soha sincs tél. Tavaszszal azonban
visszatértek. _zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jó fecske! te korán kelsz fel. Költs fel engem
.holnap reggel. Kopogtasd meg az ablakot. Tudom
aztán, -.hogy te vagy _ott.

cff& dYlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, ,

- dYd dfgJt/na.
·cffebo~.

yme. cff~._

&adim.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdJJd~d.&e-
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PBR
Pista bátyám vásárra ment. Buzát vitt

eladni. Rozsunk is volna eladó. Ennek
azonban most nincs ára. Pedig alig várom,
hogy ebből is pénzeljen édes' apám. Kön-
tösöm már igen kopott. Ujat pedig csak a
rozs árából vehet édes anyám. Istenem!
bárcsak lenne már ennek is jó ára.

Rókus pásztorfiú volt. Báránykákat legeltetett.
Báránykái legelgettek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ azalatt furulyázott. így telt
az idö. Végre eljött az itatás ideje. Forráshoz terelte
báránykáit. Vidáman tölték a napot. Este vigan tér-
tek haza.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

· ifgg~
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S SzL LyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

László és Szilveszter teherieket őriztek. László
sült burgonyát szeretett volna enni. Biztatta hát
Szilvesztert, hogy hozzon a szomszédnak földjéről

. burgonyát. Ö azalatt tüzet akart rakni. Szilveszter
azonban nem ment burgonyáért. Engedelem nélkül
nem akart másnak burgonyájához nyúlni. László is
belátta, hogy ezt nem szabad tenni. Ezentúl nem
gondolt többé ilyesmire.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kerek, de nem alma. Piros, de nem rózsa. Réies,
ele nem béles. Kóstolnám, nem édes.

Ugyan mi lehet ez?vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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~ ~ja vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt1J.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA&r~
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D Ds
Dsidások érkeztek a faluba. Látta ezt

Dömötör. Tetszettek neki az ilyen katonák.
Ő is ilyen katona akart lenni. Fogott egy
nádszálat. Ez lett a dsidája. Vett egy másikat.
És ez lett a kardja. Fölült egy harmadikra.
Hisz csak nem harcolhat gyalog a dsidás
katona. Belefújt azután a· tölcsérbe. Ez
volt a csatajel. Tüzes lova most ágaskodni
kezdett. Dömötör vitéz is nekitüzesedett.
Kardjával levagdalta a csalánokat. Dsidá-
jával keresztül szúrta a sövényt. Végre
beállott a béke. És Dömötör vitéz az aludt-
tejes köcsög mellé ült.
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AÁ
Ágoston szeretett csúszkálni. Egy éjen

át befagyott a tó. A jég azonban még nem
volt elég erős. Ágoston ezt nem gondolta
meg. Ráment a jégre. Az beszakadt alatta.
Ágoston csaknem belehalt a vízbe. De
kiszabadították őt. Dideregve ment haza.
Azután sokáig beteg volt. Bizony kár volt
a csúszkálással úgy sietnie! Várhatott volna
még egy ideig.

A méhecske nem torkos. Takarékos és gondos.

Róla példát kell venni, s nekünk is majd úgy tenni.
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N Ny M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szánút van a dombon. Nándor előhozza'
szánkáját. Szánkázni jött kedve. Leeresz-
kedik a dombról. De fölborul a szánka.
Nándor belebukik a nagy hóba. Ezt azon-
ban föl sem veszi. Újra fölül. Most vigan
ereszkedik le a dombról.

Nyáron igen magasan áll a n~p. A nappalok
hosszúak. Az éjek rövidek. Meleg a levegö. Néha
zivatar is van. Villámlik. Dörög az ég. Megered az
esö. Utána minden fölfrissül. Mezök és rétek tele
vannak virággal. Némely nyáron szárazság van.
Nagy a hőség és nincs esö. Ilyenkor leapadnak a
vizek. Még a kutak is - kiszáradnak néha. A nagy
szárazság sokat árt a vetéseknek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ Kedves kis báránykám, jöszte ide frissen ! Zöld

füvecskét hoztam. Kertecskémben szediem.
Friss vizet .is hozok. Nincs messze a kútunk. Ha

jól ettél, itt{il, majd együtt játszhatunk.

A mit nem kivánsz magadnak, te se tedd

embertársadnak.

Áldd meg Isten a magyart I

Békességben élj, ne pörlekedjéll
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Célunk megismerni Istent, igazságot, selnyerni

az ezzel járó boldogságet.

Csinos, szemes, szemérmes légy. Semmi rútat

.ne mondj s ne tégy.

Dolgosok közt olyan a rest, mint élök közt a

holt test.

Dsidával is lehet .harcolni.

Engedj atyád intésének, és ne vesd meg anyád

parancsát.

Étel előtt asztaláldást mondj, utána hálaadást!

Friss lég nélkül el nem élhetsz, azért szobádat

szellöztesd .

. Gondot. másokra is viselj, ne csupán magadra

ügyelj!

G)"ermek, te is érsz vénséget, adj öregnek

tisztességet!tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ha jö szived van és akarod igazán, habár

szegény vagy is, segíthetsz más baján.

Igaz legyen szived, igaz a beszéded!

Írj csinosan és tisztán!

Jó az. Isten, jót ád.

Ki sokba kap, keveset végez.



Több- kéz hamar kész.

T)1'úk is találhat gyémántot.

Utolsó gondolatunk Istené legyen.

Újjad ne szopd, fogad ne vájd. Ha köhögsz,

takard el a szád.

- 65 -

Légy mindig gondos, dolgodban pontos.

L)1'ukas ruhának tü az orvosa.

lUinden kezdet nehéz.

Nem soká tart birtokod, ha meg nem takarítod.

N)1'ugodjál meg mindig Isten akaratján.

Okosság és szorgalom a legbiztosabb vagyon.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ó félj az elsö vétektől, csak úgy lehetsz ment

többektöl.

Öltözeted és tested mindig tiszta legyen.

Őrzésünkre Isten angyalokat rendelt, annyira
, ,

szereti a halandó embert.

Parancsolá Isten, hogy egyedül öt imádjuk.

Rossztól óvd magad, mert a rossz ragad.

, Sok beszédnek sok az alja.

~zégyen a bünt elkövetni, de nem szégyen

elismerni.'

,"

1. rész. Ábécéskönyv. 5
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(jldözést, kínokat és akármi várna reánk, szen-

_vedjük el, ha hitünk kivánja.

Űzzétek el magatoktól a tétlenséget; mert ez

sok rossznak lehet okozója.

Vigasztal<;\.a szomorút, segítsd föl ~ nyomorút!

Zabolátlan mérges természet, emberek közt már

sok bajt szerzett.

Zsebünk legyen inkább üres, mintsem becsü-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-', .

letünk szennyes.
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A magyar ábécé.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Kisbetük.

5*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Irott alakban:

adde(~~(}{jdd;

e e/? rr If it/" /~ 'Jn

1~ ~ OvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÓ ci (/jt ~ rJ n I ~

Nyomott alakban: -
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2. Kezdő nagybetük.

Lr o t t+ a La k b a n :
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Két nevem van. Egyiket atyám, után birom,

Atyámat hívják. Atyám családjának

minden tagját hivják. Tehát engem

is hívnak. A név családi

nevem, vagy vezetéknevem .

....Másik nevem '.. Ezt akkor kaptam, mikor

megkereszteltek. A név tehát kereszt-

nevem.*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•
Hunyadi. Zrínyi. Pázmány. Simor. Károlyi.

Ezek vezetéknevek.

Vilma. Ulrik. Cicelle. Ödön. Éva. György. Ilona.

József. Zsigmond.r'Katalin, Hedvig. :ramás. Flóra.

: Péter. Berta. Rózsa. Sándor. - Szilveszter. Luca.

Dezső. Antal. Ágnes. Nándor. Mária.

Ezek keresztnevek.LKJIHGFEDCBA**zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vezetéknevek és keresztnevek első hangját

mindig kezdő nagybetuvel kell írni.

* E gyakorlatra különös gondot fordítson a tanító, Olvastassa -

azt sok egyes tanuló által. Minden tanuló mondja oda, ahova kell,

vezeték- és keresztnevét.

** Mondasson a tanító minél több vezeték- és keresztnevet.
/



Régi vezetéknevekben következö hetűk is for-
dulhatnak elő: -tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- aa úgy hangzik mint á,

ch úgy hangzik mi~t cs.

eö úgy hangzik mint ö.LKJIHGFEDCBA

ew úgy hangzik mint ö.

gh úgy hangzik mint g.

00 úgy hangzik mint ó.

th úgy hangzik 'mint t.

70zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. .
w úgy hangzik rnint v.

y úgy hangzik mint I,

Gaal . Gál.

Széchenyi = Szécsenyi.

Eötvös = Ötvös.

Tewrewk = Török.

Balogh = Balog.:
. \

Soos = Sós.

Tóth = Tot.

Warga = Varga.

Cziráky = Cziráki.
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A mi hazánkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagyarország. Ez sok megyére
van osztva. Legnagyobb köztök Biharmegye. Leg-
magasabb hegye a Tátra. Legnevezetesebb erdeje a'
Bakony. Legnagyobb folyóvize a Duna. Legnagyobb'
tava a Balaton. Fővárosa Budapest. Itt legnagyobb
tér az Erzsébet-tér .. Legszebb utca az Andrássy-út.

Az országok, megyék, hegyek, erdők, folyóvizek,
tavak" helységek, terek és utcák neveinek első hangját
is kezdő nagybetüvel kell írni:

Minden mondatnak első hangját is kezdő nagy-
betűcel kell írni.





A Szent- István -Társulat könyvkiadóhivatalábanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Budapest, VlI/. ker., Szentkirálvi-utca 28jb. szám.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

megjelent és a k~th.lskolák számára előírt s azok használatára engedélyezett tankönyvek.

Az összes tankönyvek kötve értendők.

Magyar nyelven.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Hittani könyvek.

Róm. kath. elemi katekizmus a biblia elemeivel. Fekete képekkel K -.46 '
Szines képpel ___' fl. -.62 _

Róm. kath. kis katekizmus a Ill-IV. oszt. számára __ _ "-.66
Egri elemi katekizmus _ _ _ fl. -.26
Egri kis katekizmus __ __ __ _ _ fl. -.46

Gerely József. Kis képes biblia. I-II. oszt. számára _ _" -.46
fl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« "Ill-VI. « « « -.90

- Róm. kath. szertartástan. Kis kiadás. Népisk. szám., képekkel « -.66
Pokomy E. Kis biblia. Ill-VI. oszt. részére _ __ « -.70
Róder Alajos. Biblia kisebb gyermekek számára _ __ _ « -.48
- « középkorú « « « -.66
Demkovics Ágoston dr. A katholikus egyház rövid története.

Népiskolák számára __ __
- Róm. kath. szertartastan. Népiskolák számára .__ ___
Németh Gyula. Egyháztörténelem. Fűzve __ _ __

« -.32
« -.46
« -.46

b) ABC-és könyvek.
Bárány Ignác. ABC-és könyv « -.26
Brunovszky Rezső. Új KBC-és olvasókönyv a biblia és kate-

kizmus elemeivel. Kombinált módszer szerint. Nagy kiadás
509 képpel _~_ __~ __ « -.62

Mócsy-Petrovácz-Steinberger. ABC-és könyv. Bővebb kiadás. 8 ív.; « -.46
« « « « « Kisebb kiadás. 5 iv « -.34

Klinda Károly. Hangutánzó ABC-és olvasó __ « - -.66
~óródy Miklós. ABC-és könyv __o « -.56
Övegesés Wiemann. Hangutánzó magi ar ABC. (Fonomimikai ABC.)

Képekkel ,__ « -.70

Zelliger József. Magyar ABC-és könyv a tótajkú róm. kath. nép-
iskolák számára _ __ __ « -.36

e) Olvasókönyvek.
Bárány-Potzta. 1_ olvasókönyv 26 fíl., II. olvasókön1.V 50 fil.,

lll. olvasókönyv 62fil., IV.olvasókönyv 98 fiL, V.olvasókönyv « 1.40
Mócsy-Petrovácz--Walter. II. olvasókönyv 62 fil., lll. olvasókönyv

70 fiL. IV. olvasókönyv fiúiskolák számára 98 fíl., IV. olvasó-
könyv leányiskolák számára 98 fiL,. V_ olvasókönyv « 1.72

Zelliger József. Magyar olvasókönyv a t6tajkú róm. kath. nép-
iskolák számára __ __ « 1.-

Dreiseiqer-Szdmord-Seokolsj és RÓVó.Gazdasági és ismétlőiskolák
olvasókönyve fiűiskolák számára « 1.32

Dreisziger-Györtfy-Rooó. Olvasókönyv a gazdasági és ismétlő
leányiskolák számára.,; __o .__ fl. 1.99



KóródyvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuoas«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn. olvasókönyv 74 fil., m. olvasókönyv 90 fíl.,
. IV. olvasókönyv K 1.10, V. olvasókönyv .__ _ K 1.92

Öveges Károly. II. olvasókönyv 60 fil., Ill. olvasókönyv 74 st,
IV. olvasókönyv__ CK -.90

d) Fali olvasó táblák, fali egyszeregy.

Fali táblák a Bárány-féle ABC-és könvhöz. (24- lap.) Cruda.i, __ CK 6.-
- Vászonra húzva, fölaggatásra készen __ __zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« 28.-
Fali táblák a Mócsy-PetrO'lJácz-Schultz-féle ABC-és könyvhöz.

(24 lap.) Cruda __ « 6.-
- Vászonra .h~zva fölaggatásra készen ~_ ___ « 28.-
Fali táblák az Öveges- Wiemann-féle Hangutánzó ABC-hez. (7 tábla.)

Cruda 2 kor., vászonra húzva fölaggatásra készen.i, _ « 10.-
Györtfy J. Fali egyszeregy. Cruda KL40, vászonra felhúzva lécekkel « 4.-

e) Olvasó- és tankönyvek osztatlan iskolák számára.

Ember Ká;oly. Falusi iskolák olvasó- és tankönyve. VII. kiadás.
Ill-VI. osztály számára __ « 1.10

- Falusi iskolák olvasó- és tankönyve. 1. rész az osztatlan
Ill-IV. oszt. számára 90 fil., II. rész-az osztatlan V-VI. o. sz. o: 1.10

Ember-Margitay-Mihalicska. Nyelvgyakorló és olvasó. 1.évf. 90 fil.,
II. évfolyam 90 fi!., Ill. évf. 98 fi!., IV. évf. Egyik év K 1.32,
IV. évf. Másik év K 1.32, az osztatlan III-IV. oszt. sz. 98 fil.,
az osztatlan V-VI. osztály számára __ __ « 1.92

Mócsy-Petrovácz-Schultz. Első olvasó- és tankönyv az osztatlan
nép iskolák III-IV. osztálya számára: Egyik ifJ 70 fil., Másik év « -.70
Második olvasó- és tankönyv az osztatlan nép iskolák
V-VI. osztálya számára. Egyik éfJ 98 fil., Másik év CK -.98

f) Vegyes tantárgyak.

Ember K. A magyar nyelv és fogll.lmazá,s kézikönyve. II. oszt.
26 fíl., Ill. oszt. 34 fill., IV. oszt. 38 fíl., V-VI. oszt, « -.38

Osapkovits. Magyar nyelvtan___ « -.56
Bata J. Földrajz a IV-VI. osztály számára __ __« -.56
Fucsek. Földrajz az elemi iskolák IV. osztálya számára., , « -.70
Györtfy J. Földrajz városi népiskolák IV. osztálya részére 54 fil.,

V-VI. osztálya részére ___. _ « -.74
Magyarország története városi népisk. felsőbb oszt. számára « -.54

- Számtan és mértan gazdasági ismétlöiskolák számára « -.90
- Földrajz 30 fil., Történelem 26 fil., Természetrajz 30 fíl.,

Természettan és vegy tan «

Mócsy L_ Gazdaságtan. Fiúisk. számára 46 fil., leányisk. számára «
Czike Imre. Háztartástan __ _ __ «
Hámori M. Alkotmánytan___ __ - __ «

Bertalan V. Szá.mtan. 1. füzet (II. oszt.) 26 fi!., n. füzet (Ill_ oszt.)
26 fíl., Ill. füzet (IV. oszt.) 26 fíl., IV. füzet (V-VI. oszt) CK -.34

Mezei, Alkotmánytan elemi isk. V-VI. oszt. részére _ _ __ « -.54

-.30
-.38·
-.26
-.26

Kimerítő tankiinyvjegyzéket, melyben a többi magyar és német, Mt stb. nyelvenkiadott tan-
könyvek, iskolai oyomtahányok és tanszerek fOl vannak sorolva, lalamint bevezetés wijából

tankönyvmutatványpéldányokat kívánatra Ingyen és bérmentve szolgálnnk.. .



Alkalmi ajándékul legalkalmasabb
ifjúságizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIr-atok és képeskönyvek.

Megjelentek és megrendelbetök a Szent-István-Társnlat könyvkiadóbivatalábanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Budapest, VIlI. ker.,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzenikirálui-utéa 28;b. szám.

Andor. Nagy Lajos. Regény~s korrajz. Díszkötésben _.. ' ._. _•• K 4.-
Anhi A. Falusi gyermekek könyve. Kötve _.. ... .._ .._zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« -.80

Blask6 Mária. Tövisek között. Ifj. regény serd.leányoknak. DIszköt. « 3.-
- Uj Magyarország. Ifjúsági regény. Kötve .._ ... ... .._ « 4.-
Bokor M. A Szirányi-család. Kötve .__ __ _.. __. __. .._ .__ cc 5.-
- Két világ. Ifjúsági regény. Kötve__. ... .._ __ __ « 5.-

Büttner Julia. Az édes mostoha. 4 képpel. Kötve ._~ « 2.-

- Kedves történetek. Ára__. _._ .. _ ._. ... _.. 0_' ••• ••• c( 2.-

Bidiner Lina, Amit a csillagok látnak. Képekkel. Kötve « 1.40
- Az ősi földért. Kötve___ .._ _. _._ _.. _.. ._. ... _.. « 5.-

Demény Dezső. A Trifolium vagy A három jómadár. Kötve « -.60
Dickens K. Twist Olivér. Ifjúságiregény. Kötve __. _.. ._ « 2.-
- Nickleby Miklós élete es viszontagságai. Díszkötésben «2.80
Emma néni meséi. Képekkel. Kötve ... ... ._. . ... _.. « 2.40
Hám Antal. Ifjú szentek élete. Kötve _. « 4.-

Hatt/er-Tóth. Virágcsokor a katholikus gyermekkertből. Kötve c( 1.60
Károly Ignác. Igaz élet: Kötve.i, _._ __ ___ « 3.60

Kardcson. Imre. Szent Imre herceg. Élet· és jellemrajz. Kötve.c, « 1.20
Két fiú története. Kötve •.• .._ .•• '_'. « -.50

Pap bácsi. Miklós országa. Versés elbeszélés. Ára ... ._ ... c( 1.20
- Karácsonyi Aranykönyv. Szines egész vászonkötésben ..• ._ « 4.-
Pintér Kálmán. Irodalmunk a Milleniumig. Kötve ... .•• __ « 1.60

- Magyar drámai mesék. Angol félvászonkötésben ... ... .._ c( 2.-
Platz Bonifác dr. Tudományos kalandozások. Kötve.i, _.. ... « 5.-
Prónai Antal. Futó csillagok. Ifjan elhúnyt költöink jellernképe. Kötve « 1.60

Rolfus; Beppo, a lazzaroni fiú. Vászonkötésben ... ... ._. ._ «: 1.60
Seeburg József. Egyptomi József. Kötve ._. __. ... _ '_' _. « 2.40

Sebők Imre. Öt világrészen keresztül. 259 képpel. Kötve _ _ c( 8.-

- Szaharában. Szamos képpel. Díszkötésben ... ... ... ._ tc 8.-

Számord Ignác. Kicsinyek áhitata. Egészvászonkötésben « 2.-
Szerelemhegyi T. A györi vaskakas. Kötve .._ « -,60

Sziklay János. Tisztítótüzön áto Ifjúsági regény. Kötve ct 2.20
- . A magyar szív. Kötve _.. ._. ._. ._. ... __. CI: 2.40

- Uj világ. Elbeszélések. Kötve ... ... ... _.. .._ ._.' _.. cr ·2.40

Tanulságos olvasmányok az ifjúság számára. Képekkel. Kötve fl: 1.60

Tutsek Anna. Apró történetek. Fiatal leányok számára. Kötve ... c( 1.80
Wisemann. Öröklámpa. Félvászonkötésben 50 fil., egészvászonköt. « -.80




