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•••• Ezen túl a begyakorlást két tagú szókkal és

rövid mondatokkal könnyü folytatni. De a
leirt szókat mindenkor el kell olvastatni is,
nehogy csak rajzolni tanitsunk.
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'5-V.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

k. ék ök ok tok
tök ' tör kör kor

""'
kár kar kér kéJ
ki, .k" köt küto
ok tok ök tök
lök lak rak rák

6-VI.

, s. as " és •os . IS
•FEDCBA r kés kísrls res

kos kas sas
,

sos
sok sík sír ser
sör sor sár sás
ül sül süt sut
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7-VII.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
..•ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. fa fü - fú fö
föl fel fal . fél.

\ f\11 füt fut fúr
fér fék fok' fák
fü fül fal -föl

,; fél fér fék fok -•

8-VIlI.

" - ág
, ,

g. eg reg rag
rág rög fUg sug

- lúg, lég lóg .fog
ág rág

-
lug rag

f~g tág tát gát
, - lég lóg fog-, eg
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9-IX.

z.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, ,.
"az ezZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIZ oz uz

.'

t " fúz föz "uz _goz gaz
-, láz 'ráz réz kézgaz

köz föz füz
~ tűz tíz

•• I{öz kéz réz rázoz

láz
, " {"gaz gaz goz oz

tO-X.

sz. szó' szö szí szú szúr
szer szűr szük szül szél.
szék szak szag szeg szesz
szösz szög ször szür szór

szél szél szel szál száz
ösz ész rész kész kúsz .
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ll-XI:

ID. ámutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,

gím ,

kémIm gem
,

rom lom lám szamrem-
.

sósszem sem som mos
,

mak máz méz mégmas

mag mar mer , ,
mer mesz

mász mar máz más mos

ll< ID'

12-Xll.

nó • "ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn. ne nl no na
ön , .

ón fonen In
fen ken kín - , szünSZUl

szan szén mén méz néz
ne nem nesz nász mász
,

kén kaR ken lenen

..
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gy. agy egy - így úgy ügy

ágy lágy légy négy mégy

megy kegy szegy szügy rügyFEDCBA

, , " r ,ur gyur gyur gy~r gyar
gyász gyáni gyom gyón fon

fogy fagy nagy négy tégyutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,

14-XIV .

V. ív • ..
év •ov ov nev

,- , mív vív - •ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV SZiV VISZ

vesz vész vég vér ver
vár var vas vak van
von -vén vés vég vág
vám ~ágy váz • vigVIZ
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h.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhó hő hé hü hüs
~ -hús húz hoz ház hát .

hat hét hit hír _ húrFEDCBA
r

husz hisz híg ~ág hál

hol hül hal has hagy
.

.

hegy hogy hon hoz -ház

16-XVI.

b. b" bú bús búo- bőgo o

bősz bőr bor bír bár

ber bél - bal bab hab

zab rab, űz buz bűn
eb, seb kő köb göb

~

bő bősz bög bog' bot
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ép kép szép lép
I

p. Dep

nap kap - kúp púp pép
'"

pap lap' lop lep gyep., . ,
Ir plr par -, por per

,

ok ' pók pök • ,
IP .Slp

,
szép kép kúp kapep

IS-XVIII. -
~FEDCBA

K ~

d. ad had pad vad vád

nád kád köd föd -fed

szed szel szél dél dal

dúl dug dög döf dől

ér dér dél diíl _ dúl

kő ' köd kád vád _ véd'



16zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

19-XIX.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. ,-
díj ,- száj ,-~ J.IJ SZIJ vaj

• -haj baj báj hájvaj
fáj fej tej táj . ' -maJ
már jár

.
jel jólJer. , - . jég . •10S Jog egy JegyFEDCBA

, J

út jut jó
.

jólJog

20-XX.

roy. nyű nyüg nyög nyug nyúl

nyál nyal nyel nyel nyíl

nyit nyír nyer nyár nyáj

kö köny kény tény fény
t\.r tb

lény lány hány húny gúny

-ár nyár nyáI nyal oya
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szöcs

csúp
csuk

csen

csősz
csel

ács öcs löcs göcs

cső esöss csúsz csúf

csíp csép csap csak
íz csíz csík csín
cser csűr csör csöd

csúsz csúp csap-csa~

cs.

22-XXII.'

ez. czó czol czél
. él esélCZIn
, r páczra racz

kócz dúcz dacz

, ,
im czun
czéh czet
, - ,pOCI gocz

lé lécz
csetosök

czfm czin

~
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ly.

23-XXIII.

ily aly oly foly
ily mily mély mely

aly galy oly, boly
oly foly boly 'hely
süly ily mily mély

hely boly galy lyuk

moly

hely

lllOly

súly

nleiy

Iyány

24-XXXIV.

zs- ír zsír eb zseb zsúp
/ zsák ró rozs gúzs dözs

eb 'zseb zs'k zsúp ,
guzs

ty. tya tyo työ tyu tyúk
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27-XXVII.

S. sz. só szó ser szer űz szűa
száz éS2! kész kúsz kas kéz, , . ,

m. amszam szem som sem as
, ""mas mos mer mar mesz masz

n. ón fon fen szín szén szem
gy. g. ágy lágy nagy négy megy rügy
v, vágyfagy ág vág von vám
h. hó hon ház hegy húr hír
b. bő bőr bot bűn bősz bor
p. por pár per pap síp kép

28-XXVIII.

d. b. dal dél dús bot bér búsZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
p. dob pad köd nád zab gyep.

díj baj háj
., . .

J. JO Jog Jegy
nye n. nyúl nyár nyak kő köny fény,

lény gúny lány len nyílSZIn
csőFEDCBA

t r
,

göcs
,

cs. csosz csusz csap racs
ez, czél czím czet CZIn lécz dacz
ly. 1. oly foly mély hely galy boly,

zseb zsák gúzs rozs
,

zs. z. ZSIr rez
ty. tyúk hely lyuk jegy galy tyúk

-,.
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29-X X IX .

ón, ont, font, ront, ránt,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, bánt,

bont csont pont pánt pint hint

hant lant lang leng
,

cseng peng

pang hang rang reng leng láng

láncz ráncz ránt szánt szent ment

mint mind mond gond gomb lomb

domb dong döng dönt dölt dult
-

dült hült holt bolt bont bánt

hánt hint mint mind mond mord

zord hord hold. fold föld zöld.

II

30-XXX.

~~ ér ért mért mert kert kür.
fürt szürt szirt sirt sért vért

r-

űl sűl sült hült holt folt

öl ölt tölt tölgy völgy hölgy

üst füst fest rest rost - most

€r ércz fércz bércz harcz percz

lomb gomb gömb föld zöld küld

bor bors' borz kor korcs kulcs

~ nyár nyárs nyers láng láncz koncz

kar kard bárd nyolcz pénz kincs

\
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31-XxxI.

b. bór bab bors bőjt borz bércz

jobb szebb gomb több lomb gömb.

d. dal dob díj dél' dús döng
•

v~d vedd vidd zöld küld föld

p. por pap percz pont pánt pénz

kép csűp szép csepp talp komp

v. vér vaj szív rév enyv könyv

f. fűl folt föld fagy füst font

fürt fest fércz fog döf dölyf
k. kéz kűt köd kard küld koncz

cúkk makk bükk czink czenk zsák.

32-XXXII.

s. som. sajt seb sült hús kés

áss véss köss fuss nyel:s nyárs

sz. szem száj szív szék - szent szép

vesz kúsz mász ülsz jársz kelsz

zsák zsúp
,

zseb zsold zsémbzs. zsír

rozs gllzs törzs paJzs perzs dörzs

z. zár zeng zöld füzz rázz borz

csíp csúf csont csúpFEDCBA
r r

cs. cseng csur

bölcs kulcs kincs korcs görcs gyolcs
czél

,
czet czomb czink czenkcz czim

arcz ércz percz láncz bércz nyolcz
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33-·gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX X X III.

t. tél töm térd talp társ tölgy
itt ott' jött ment csatt bojt

ty. tyúk korty konty pinty ponty
g. gaz gát gém gomb göcs gúzs

agg mg reng kong hang bung
gy. győz gyep gyIk - gyász gyök gyolcs

hegy völgy rongy nagy hölgy gyöngy
1. lép leng lant láng lejt láncz

áll hall kell vall föld bolt

ly. lyuk hely galy lyány moly mély

oly ölyv dölyf selyp boly bolyg

34-X X X IV .

J. jég jel jön UJJ kelj szolj
r .. réz rozs rend rosz rang ront

orr varr forr kard _'kürt part

m. méz mag mák mond mart most

lom hím kém lomb zsémb gomb

n. nap nép nád nesz néz nász

benrr • künn fenn fontutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/

lant szent

ny. nyúl nyüg nyak . nyíl nyár nyom-

lány lény lyány gúny szörny szárny

h. hon hős harcz hány . huny hord
méh . juh moh ' pelyh hold hint.

~"



35-XXXV.

1 ,futsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

24

a fő, a haj, a szem, a száj, a nyelv, a fog, az
íny, a fül, az orr, az áll, az arcz, a nyak, a váll, a
kar, a kéz, az ujj, a mell, a láb, a czomb, a térd, a

~ hús, a csont, a vér, a bőr.

a ház, a szék, a kép, a pad, az ágy, a könyv,
a toll, a kés, a víz, a tííz, a -kő, a föld, a vas, a réz,
az ércz, a pénz, a kard, a bárd, a láncz.

~ a kert, a fák, a hegy, a völgy, a domb, a rét,
a kút, a tó, a hal, a gyík, a nád, a sár.

az ég, a nap, a hold, a lég, a -szé], a köd, a bor,
a ser, a zsír, a liszt, a méz, a sajt, a vaj.

36-XXXVI.

egy fő, két szem, két fűl, egy orr, egy nyelv:
egy száj, két íny: husz fog, sok haj, egy nyak, egy
mell, két kii!'; két kéz, két láb, tíz ujj, négy tag.

hat gomb; négy pénz, nagy kincs, kis szék, új
pad, szép könj v, rosz kés, szép kard, nagy ház.

mély víz, nagy tó, sok nád, nagy gyík, rút sár,
sok hal, nagy gát, zöld fü, zöldfák, szépgyep, nagy
hegy, mély völgy, nagy domb, kis "hant, jó víz,
mély kút, nagy por, lágy szél, nagy köd.

ssép nap, szép éjj, új hold, szent ház, nagy
kert , kis Iyány, szép ősz, sok lúd, szép nyár.
nagy tél.
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37 -X X X V II.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,

B , C s, D ,A, A , C s,. ,
E

,

G y.,E ,CBA F . , G , H ,,
1 , J' K, L, Ly, M,.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N· N y,O , Ö· P , R ,, ,
S . , Sz, T~ Ty, U , Ü

Z , Z s v .,

38-X X X V III.

A Szem lát. A fül hall. A .kéz fog. A 16 rúg.
A gát zúg. A víz foly. A nap süt. A hold szép. Az·
ég kék. A rét zöld. A kút mély. A ház nagy. A t6
áll. A szél fú.;.A légy dong. A kés vág.

A juh bög. A pinty szól, A fürj fut. A pénz
peng. A láncz cseng. Az ég zeng. A bárd bont.

A kis lyány varr. A j6 lyány j61 köt, A bor és
ser árt. A tűz süt és fé)z.A fű és fa szép zöld. A méh

és légy dong. A nagy szél sok kárt tesz.
A k({,vas és réz nem él. A fa él, nB, de nem jár.

A j6 szem sok j6t lát. A j6 kéz sok jót tesz.
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39-XXXIX.CBA

4 0 -X L .

A. ' A j6 kis lány varr és köt,
A hegy és völgy már szép zöld.

A sok kis méh járj és dong.

A hold szép ; de a nap szebb.

Á. Állj meg' itt, mert szép hely van.

Ám nézd meg, hol van még szebb.

B. Bőg a juh, mert nincs zöld gyep.

Bús a nép, ha nincs szép nyár.
Cs. Csúf' sár van most, ne járj künn.

Csak azt mond, a mit j6l tudsz.

Cz. Csélt nem érsz, ha nincs j6 ész.

D. Dél van már s oly hűs a lég.
Dal sem lesz, míg tart efagy.

E. Egy kis pénz még nem nagy kincs.
Ez a kés- most nem vág j61.

É. Értsd meg j61, a mit más mond.
Ész és j6 szív két nagy kincs.

F. Füst nincs ott, hol ttíz nem ég.
Fejtsd meg: mért fut- el a nyúl?

G. ' Gomb van, lyuk nincs; hogy lesz már?

Gőz van ott, hol sok víz fő.

Gy. Gylil ott a nép, hol baj van.



41-XLI.

Gy. Gyász van itt most, nincs j6. kedv.
H. Hat meg egy és még egy, nyolcz.

HHs van már és hull, a h6 ..
I. Ing a fa, mert fú a szél.

Itt az őszutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj majd jőn a tél.
J. Jaj e ház, mily szép és nagy.

Jobb a j6 ész, mint sok pénz.
K. Kelj fel, mert fenn már a nap.

K~ j6l köt, az .jól is old.
L. Légy csak j6, úgy baj nem ér.

Lágy szél leng, míg tart a nyár.

42-XLII.

Ly. Lyuk van, de gomh egy sincs -már.
M.- Most, szép nap van, légy hát víg.

Míg a nyár tart, ne légy rest.
N. Nem kell sok pénz, csak jól .költs.

Ne vedd meg mind, a mit látsz.
Nincs oly sok, mi el nem fogy.

Ny. Nyár van most, de majd tél lesz.
Nyilt és víg légy, de nem: nyers.

O. Oh beh szép, ki csak jót tesz.
Ott nincs baj, hol jó rend van.

Ö. Ön most nem oly j6, mint volt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

27
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43 -X L III.

Ő. Ősz van, lám mily nagy köd száll.
P. Pest szép nagy hely, Bécs még szebb.

Pál most ír, hát ne bántsd 6t.
R. Rend kell, mert csak rend 'szűl jót.

Rút szót ne' mondj, míg .csak élsz.
S. Sok rest kárt vall, míg gyors nyer.

Sok szem - hid el - több jót lát.
Sz. Szent hely itt ez, hol most állsz.

Szebb a jó szfv, mint :nagy esz.
T. Tűrj el kis bajt, nem vallsz kárt.

Tedd meg mind azt, mit ma kell.

44-X L IV .

'I'y. Tyúk is kell, hol nagy csűr van.
Ú. Új hold van most, nincs még fél.

Úgy szép a tél, ha van hó,
Ü. Ülj le, lásd e zöld gyep vár.
Ű. Űzd el a bút és légy víg.
Z. Zeng a kürt, most fél a nyúl.

Zúg a gát, mert nagy víz van.
Zs. Zseb vin, pénz nincs, hogy lesz bor?
V. Van jó víz, hát mi kell meg?

Várj csak, itt van egy jó kút.'
Víg a jó lány, mert jót tesz.
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45-X LV .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ki jót tesz, az jót is nyer. Kelj fel és nézd _

meg mily szép nap van. Ne légy rest, mert úgy nem

élsz meg. Im ott egy jó kis lyány már rég varr. Oh

mily szép a ki nem rest! Jer ki; nézd mily zöld már
~

a kert. A fű és fa már mind zöld. Lám mily j6, hogy

nincs már tél. Szép a szép nyár, de még szebb a j6

ősz. A tél is szép, ha nincs nagy fagy. Nézd e nagy
,

fát mint ing. Ugy van, irig:mert fú a szél. Nomár az

ég is zeng. Igy van ez, ha nyár van. Igy jó és csak

így szép a nyár.

46-X LV I.

A jó ész szép és nagy kincs, de a jó szív még

szebb. A ki rest, sok kárt vall. Im itt a tol és ott a

könyv , űlj le és irj. Látn már jőn a dél és te mind

csak úgy űlsz. Tedd meg ma mind azt, a mit kell és

~e hagyd el, mert csak így van meg a jó rend. Hidd

el, nincs szebbmint a jó rend. A hol jó rend van, ott

jó kedv is van. De a hol nincs rend, ott 'Csaka sok

baj és kár van. Nézd meg bár, hogy ott egy baj el se

múlt s már más jőn. Oh a sok baj sok bút hoz.
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47--X LY II.

Ha nyár van, lám mily SO}{ légy jár, kél és dong

A kis méh is jár, kél és fut, mert ám méz kell.és Ö

most gyüjt, míg nyár van. A nap megy és nem. vár,

tudd meg. A míg a szép nyár tart, ne légy rest=és

gyüjts: így sz61 a kis méh. Majd jön a' tél; sár, víz, -

hó és fagy lesz és majd j6l fog, ha van. S. tudd még

azt is, hogy más nem ad, mert ám csúf a ki rest és

kár, hogy él. Nézd meg oh rest, mint gyüjt és hord

a kis méh; tégy úgy, mint ö, te is és légy jobb.

48-X LV III.

Oh míly szép a föld és mily szép az ég! Itt-lent

a sok zöld fii. és a, zöld fák. Hegy völgy és rét mind

oly szép zöld. Ott fenn a szép nap, a szép hold és a .

nagy kék ég. Oh jer ki, nézd el mily sok szép és j6 \

van. Lám az űr, ki űl ott fenn és néz ránk, mily sok

szép és j6t ad. Hidd el, bár mit tégy és bár hol járj,

azutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAűr j6l lát ésFEDCBAi g y ,sz61: Tégy j6t, mert a ki J6t

tesz) j6t is n~er. Óh légy hát jó , mert az úr csak

úgy áld meg, ha j6 vagy. Hidd el csak az víg, a ki

j6t tesz.
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49-.XLIX.

Jól nézd meg, hol vagy és mit szólsz, mert hej

rút a ki csak mond és mond, de nem jót. Ne szőlj ott,

hol nem tudsz és nem kérd más. A mi jót látsz, azt

tartsd meg, de a mi rosz azt hagyd el s még jobb,

hogy ne is lásd meg. Ha más szól , várd el és értsd

meg, mit mond ; és ha kérd, állj fel, nézz rá, légy víg

és nyilt míg szólsz, dB ne légy nyers és vad, mert az

nem szép. - A nyers és rút szó sok kárt tett már

hidd el. - A j,ó szó jót hoz rád, míg a rosz csak bút

és bajt hoz. -

• 50-t .

No lám itt a tél; mily nagy tél van és mily rosz

az út! Sok helytt oly sík jég van; ne járj ott, jobb

menj más helytt, hol baj nem ér. - Most már a víz

nem foly, mert mind jég lett. Mily bús a tél! nincs

bár egy szál zöld fű, vagy egy kis zöld lomb, csak a

nagy dél' és fagy. - A nap bár most is úgy kél fel

-és megy le, mint rég, de nem süt oly hön, csak mint

a hold, úgy néz ki. - Most már jó a tűz és jó, ha

.sok fánk van.· Lám be jó , ki nem 'volt rest, mert az

.mest benn űl,· nem jár künn, -

~- --- ~--. --~~_"'J-~
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51-X L I.

A.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmint jött a zord tél, úgy el is ment. Sok

helytt van már egy-egy kis zöld gyep. A hegy,

völgy, domb és rét mind szebb és szebb. Sok fán

van mát: egy-egy kis zöld lomb is. Nincs már dér,

hó, fagy és nincs oly bús köd. De van ám dal és j6

kedv. - Halld 'csak mily szép hang és mily szép

dal zeng ott; j6 részt fürj, csíz vagy pinty van ottés

az szól. Menj el bár nézd meg, de ne fogd meg,

mert ö kárt nem tesz; vagy lásd fogd meg, ha el

nem fut.-

52-X L II.

Im itt egy szép kert és ott egy szép nagy rét.

Nincs szebb, mint a szép kert, hol sok zöld fa és a

zöld fák közt j6 hűs árny van. Írn ott két sor hegy,

a közt szép völgy sott benn egy kis víz foly, hol sok

kis hal fut le s fel. Menj el, nézd meg, mily szép az a

völgy. Oh mily csend van ott; csak a hűs. szél leng.

És lása', ha te ott sz6lsz, a hegy is szól. De hidd el

az nem más hang) csak a mit te sz6lsz. - Az a hang,

mit te.szólsz , tér meg ott, hol a.hegy van. - Így

van 'ez m~s helytt is, hol hegy van.
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Halld mint zeng az ég és mint zúg a nagy szél!

Még jég is hull, nem csak víz. No most lesz kár, mert

az ily nagy jég sok kárt tesz. Oh mily bús lesz maj d

a nép. Hej rosz most künn ; mert nagy sár és víz

van! Ím egy kis lyány ott künu megy és úgy fél.-

Légy oly jó , hivd be; lám mily rút szél va~1.- Ha

te mást meg nem szánsz, te se Válj jót. Nincs szebb

és jobb, mint a jó szív. Ím a jég már nem hull, a

szél sem oly nagy. Ma még szép nap lesz, csakutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. .
,várj. -

54-L IV .

A mily 'szép az est, oly bús az éj.' Még a

hold is oly bús; nem szól, csak néz és megy.

Nincs egy szó , nincs egy hang; csak a nagy csend,

mint a sír. Egy-egy kis szél, ha leng vagy, ha a víz

zúg, de más zaj ~incs. Menj ki bál' és lásd meg mily

nagy csend van. De ne félj, mert az úr jól lát és nem

hagy el. - Csak a ki bűnt tett, az fél, Oh légy hát

jó, ne tégy büut és úgy nem kell ho-gy félj, ha éj

van is. Oh beh szép a ki csak jót tesz.
A. B, C, és olvasó-könyv. 3
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5 5 -L V . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nézd mily szép ez a ház. Már künn IS oly

j61 néz ki. A fal, mint a hó. De benn még szebb.

Jer csak be és nézd meg. Ím ott az 61 és benn a

sok szép 16. Itt van a csík Nézel a sok lúd és

tyúk mint jár le s fel. Hát még a kert mily szép

és nagy; még sincs ott gaz, de van ám szép rend,

szép út és sok j6 fa. Nézd a sok méh mint zúg

és mint hord; de ne járj ott, mert csíp. - No e

ház sok pénzt ér ; hát még a szép és j6 rend, mely

itt van? Nincs jobb kincs, mint a szép és j6 rend.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

56-LV I.

Szép hon ez, hol te élsz. Hegy, völgy és tér

mind szebb itt, mint más helytt, - Jó bór, jó víz,

sok vas, réz, ón és más ércz, van itt. S6 is van oly

sók, mint csak kell. Ím a dús rét, Lám mily sok

és nagy nyáj él ott s mint jő, megy le s fel'. Menj el .

és járd meg e hont, mert - hidd el - nem sok

van ily dús, mint ez. De ha ily szép és dús e h?n,

légy te is j6 és tedd azt, mit e hon vár; mert mit ér

a pénz és .kincs , ha nem adSZ ott, hol kell; úgy

nem vagy hű és kár, hogy ily szép helytt élsz. -
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57 .-LV II.

Itt az ősz. - A nap már lent jár és oly nagy

köd van, mint egy nagy füst. A szél is hűs, nem

oly lágy, mint volt: - Mind több-több sár,- víz-,

sőt egy-egy kis dér is van. Ki mit' bir, szed, hord

és gyüjt, mert jőn a tél.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA vad lúd és a fürj megy

már el ~ mert ő már itt nem él lll.eg. Oh. be jő

hely az, hol. nincs tél, hol mind csak nyár van.

Szép hely az hol nincs tél, de' még szebb ez a

hon. - Itt téj és méz foly: így szél a nép, mely

itt él.

58-LV III.

Volt egy szép nagy kert és egy jó kis lyány

ott járt a szép zöld fák és- a zöld fű közt ; de kárt

nem tett, -mert az nem jó Iyány, a ki kárt tesz.

Íg-y a mint jár és egy- s mást néz, így szól: Ni

mi van ott! Ím a zöld fű közt egy szép kis fürj

Hl! Jaj mint fél ő most! De mért fél? Itt nincs más

lény, csak én, Úgy van, nincs más. Nó hát ne félj

kis fürj! a j6 lyány nem bánt.meg snem űz el. És

a kis fűrj, bár félt, de nem ment el. Ez volt ám a

j6 kis lyány.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3*
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36

A kis méh fut, jár es kél;
Most gyüjt, mert, ha jön a tél,
Nem kap, csak benn űl és vár.
J 6\ hogy most gyűjt, úgy-e bár?

A kis lyány is varr és köt,

Nézd meg bár, de ne bántsd őt;
Job b ha ülsz es te is Írsz.
Ne légy rest, tegy a mit bírsz.

Beh szép az eg es a föld!
Rét, völgy s meg a hegy is zöld.
Fenn a hold, nap s a kék eg,
Itt fű és fa és a leg.

Mind oly szép es mind így szól:
Légy j6, mert azutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAűr lát jól
És, ha jó vagy, meg is ád
A mi kell es j6 lesz rád.
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1.,'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

60-L X .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J6 fiú. Nagy di6. Kis le-ány. J6 a-pa. J 6

a-nya. Szép i-dő. Nagy e-ső. J6 6-ra. -

Kis fiú! jer ide; itt van egy nagy di6. Jer
csak, nézd meg! Kié' ez a szép dió? Hány őra van

most? Van-e már nyolcz óra ? Nincs, mert csak

most múlt el hét óra. Nézz csak ide mily j61 ir ez a

kis fiú; de ott ül egy kis leány; az még szebb Író.

Ma szép idő van, csak kár hogy oly nagy por

van. Már rég nem volt egy csepp eső is és még ma

sem lesz. De majd, ha jőn az ősz, lesz eső és h6 is.

Mily gyors az idő! csak most jött fel a !lap s már

_ , nyolcz óra.

61-LX I.

;

Az eső e-sik. Az e-gér e-szik. A kés é-les. Az

á-lom é-des. Az ifiú e-rős. Az ö reg o-kos.

Ma nem lesz szép idő; j6 részt eső lesz. De volt'

már elég szép idő is. Most már ősz van és sok esél

esik. Majd esik hó is és az út oly sík lesz, mint az
üveg, A ki okós , az nem megy ott, hol igen sík az

út és az nem esik el. Én ma benn ülök egész nap és

irok, de _ebéd után nem ülök le, mert étel után nem

j6 a sok ülés. Hidd el, jobb lesz, ha ebéd után te is

egyet-egyet jársz. A míg ifiú vagy, légy vig, mert

mit ér az élet, ha nincs öröm? Majd ha öreg lészsz

csak a sok gond lesz a tiéd.

,
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62 -LX II.

A fiu, a leány, az apa, az anya, az apám, az

anyám, a fejem, a szemem, a fülem, a hajam, a nya-
kam, a .hátam, a karom, a kezem, a lábam, a ruhám.

Az ujjam, az állam, a vállam, az orrom, a tér-

dem, a czombom, a sarkam, a talpam, a csizmám.

A szo-bák, a falak, a székek, a padok, a képek

Az asz-tal, az ajtó, az ablak, az udvar, az utczák,
a boltok, a kertek, a malmok, a forrás, a hídak.

A házak, a város', a falú, a. mezők, a hegyek, a

vizek, a patak 1 a gödör, a völgyek, a halmok, az
erdök , a dombok, a bérczek, az árkok, a tenger, a
felleg, a csillag.

63-LX III.

Ír az Író. Sír a siró. Foly a folyó. Osal a csaló.
Az ÍróutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAír, Az óra jár. A folyó foly. Az idő fut.

Az útas lép. Az ének szép, Az eső esik. A liba eszik.

Az üveg törik. A bogár szökik. A hajó libeg. A liba

sziszeg. A. nyár meleg. A tél hideg. A hal úszik. A
csiga csúszik. A féreg mász. A szekér ráz. Az ősz

sárós. A tavasz száraz. Az egér rág. A kas~a. vág. A
:fiú beszél. A leány tanul. A virág virit, A tűz pirit.

A rózsa piros. A leány csinos. A tövis szúr. A va-
kond tűr. A galamb búg. A vásár zűg. A nap fényes.

A czukor édes. A kő kemény. A leány szerény. Az

arany nehéz. Az éj sötét.
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64-L X IV .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kígyó csúszik. Az üveg törik. A madár re-

pül. A kerék- forog. A víz csorog. A tányér kerek. A

veréb cseveg. A gólya repül. 'Az idő derül. A leány

leül, A malom forog. A kutya morog. A néma.

ügyel. A fiú fülel. A csikó szalad. A csiga marad. Az

ég dörög. A kocsi zörög. A bárány béget. A tűz éget.
A város épül. A falú ssépül. A róka nyikog. A liba

gágog. A madár dalol. A kutya csahol. Az útas siet.

Az adós fizet. A selyem síma. A széna száraz. A föld

szürke. A hafigya fürge. A cserép veres. A búza

drága. Az ércz fényes, Az mező ékes:'

65-LX V .

Az alma kerek. A szalma sárga. Az arany fény-
lik A szekér romlik. Az orsó forog .. A medve mor.

mog. Az orvos gyógyit. Az álmos alszik. A fecske

cseveg. A kecske mekeg. A borsó pereg. A béka
ugrál. A disznó turkál. A gyertya perczeg'. A bunda,

meleg. A csirke pityeg Az ostor csattan. Az üveg
pattan: Az ember beszél. Az ásvány nem él. A gyer-

mek játszik. A macska nyávog. A varjú károg'. A

pulyka lármáz. A csizma kopog. Az alvó hortyog.
Az irnok irkál. A gyermek firkál. A ló nyargal. A

dongó dong. A hordó kong. Az ablak eltört. A sze-

kér feldölt. A sár nedves. A madár repdes.



40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A.

Á.

B.

Cs. -gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

66-LX V I.

Arany. -Az arany nehéz. Az arany ok nehezek.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" ,

Arad a víz. Aradnak a vizek. Arad a patak.

A patak kiárad. A kiáradott patakok.

Borúl az idő. Borúl az ég. Az ég be van bo-

rulva. Borong a felleg. A borongó fellegek.

Bőg -a bárány. Bognek a bárányokFEDCBA« , A bá-

ránykák bőgnek. Beszél az ember. Az em-
berek beszélnek.

Csíp a csalán. Csípnek a csalánok. Csípős az

eczet. A csípős. eczetek. Csipeg a csirke. A

csirkék csipegnek. Csipeg a kis madár. Cse"
veg a veréb. A kis verebek csevegnek.

67-LX V II.

ez. . Czikkes az alma. Az almák ozikkesek. Czik-

kes a dió. A czukor édes. Az édes czukrok.
A czérna ; vékony. A czérnak vékonyak.

Czinczog az egér. Az egerek czinczognak.-
D. Derííl az idő. Az idő kiderűl. A szép derült

napok. Dalol a madár. A madarak dalolnak.

Dong a dongó. A dong6k donganak. A dob os
dobol. Dobol a katona. A katonák dö bolnak

E . Erdő. Az erdő zöld. A nagy erdők zöld ek. Esik

az eső. Esik a jég. Elesik a kis gyermek. -

1~~. í~l,a fa. Élnek a fák. Élnek az állatok. Élnek

az emberek. Ég a gyertya. Égnek a gyertyák.
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68-LX V III

F. Foly a folyó. Folynak a folyók. Fejér a fal.

Fejérek a' falak. Fejér az ezüst, fejérebb a
mész. A hó legfejérebb. Füstös a kémény. A

kémények füstölnek. A füst fekete.

G. Görbe a fa. Görbék a fák. Görbék a karikák.
Gördül a kö. Gördülnek a kövek, Gördül a
göröngy. Gőzölög a víz. A gőzÖHszobák.

Gy. Gyógyúl_ a- beteg. Gyógyúl a gyermek. A
beteg gyermek meggyógyúl. Gyászol az árva.
Gyászolnak az árvák. Gyászol a nemzet.

Gyenge a gyermek. Gyengék a gyermekek.

Gyengék a beteg emberek. -

69 · -LX IX .

H. Hideg a hó. Hideg a havas. A havasok hide-

gek. Halat fog a halász. A halászok fognak

halakat. Hervad a virág. A virágok elhervad-
nak. -

Í. 11' az .irnok. Ír a kis fiú. Írnak a kis fiúk

Irigy a kutya. Irigyek a kutyák. Az irigység
bűn.-

J. Jár az óra. .Iól jára.jó óra. A jó 6rákj61járnak.

Játszik a gyermek. Játszanak a gyermekek.

Játszik a macska. Jertek játszani. -

K. Kong a harang. Konganak a harangok. Kong
az üres hord6. Kerek a kerék. Kerek .a kosár. A

kerek kosarak. A tányér kerek; kerekebb a ka-
rika. Kormos a kémény. A kormos kémények.
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L.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ly.

M.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

70-LX X .

Leng a; szél. ,A szellő' lengedez. Lágy' szellők

lengenek. Lobog a láng. Lobogva éga szalma.

Libeg ~ hajó. A ,hajóklibegnek. A lepke re-
pül. A kis lepkék repülnek.

Lyukas a' rosta. Lyukacsos a szivacs. A szi-

vaesok lyukacsosak. Lyukas a kúles. A lyu-
~kas kulcsok. Lyukacsos a korsó szája.
Mély a gödör. Mélyek a göclr6k. Mély a tó ;

mélyebb 'a tenger. A tengerek mélyek. Magas

a fa; magasabb a torony. A hegyek igen ma-

gasak. Mász a bogár. Másznak a bogarak.
Mászkálnak a majmok.

I /

y'

71-LX X I.

N. Nagy aház. Nagyok ll, házak. ,Nő a növény.

Nőnek a növények. Nönek az erdők. Az erdőn

a fák nagyot nőnek. Nem nőnek a kövek,

Ny. Nyers a fa, Nyersek a fák. A növények nyer-
: sek: Nyúlik a méz. Nyúlik a tészta. A nyúlós

tészták. Nyalánk a légy. Anyalárrk legyek.

O. Okos a gyermek; okosabb a nagy ember; leg-
okosabb az öreg ember. Az öregek' okosak.

Ö. Őszűl az öreg. Az öreg megőszül-Örül az ifjú.

Az ifja~ örülnek. A jó gyermek örvendhet.

P. Peng a pénz. Pengenek az érezek. Poros a
szeba. -A poros szobák. Puha a párna. A puha
pehely ,
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72-LX X II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R. Reng a ház. Rengenek a hegyek. Megrendül

a föld. Rug a ló. Rugnak a lovak. Ráz a sze-

kér. A szekerek ráznak. Rezeg az ablak. Re-

meg a nyúl. A nyúl ak remegnek.
• S. Síma a selyem. A selymek símák. Sok selyem

sárga; sárgább az arany. Sok virág sárga.
A sárga virágok. A somfavirág sárga. Sárga

az agyag. Sok falevél sárga. A sárga szalma.

Sz. Szúr a tövis. A tövisek szúrnak, Szúros az
egresfa. A rozsafák szűrósak. Szürke a hamú.

Szürke a száraz föld. A szürke bunda. Sok
állat szürke, Szürke a vad macska szöre.

73-J .1X X III.

'I'.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1\11' a disznó. -Túrnak a disznók. Törik az
.üveg .. Törnek- az üvegek. Eltörik a tűkör. A

tükrök eltörnek. 'I'arka a virág. 'I'arkák a vi-

rágok. A tarka tollas madarak. - .
Ty. Tyúk. A tyúk kotyog. Kotyognak a tyúkok.

Kotyog a kotló. A kutya ugat. Ugatnak a
kutyák. Ketyeg az óra. Az órák ketyegnek.

Pityeg a madár. A kis madárkák pityegnek,

U , Ugrik a ló. U granak a lovak. Ugrik a bogár

Ugrál a veréb. A verebek sokat ugrálnak.
Ü. Üres a hordó. Az üres hordók. Üres a szoba.

A szobák üresek. Üresek a kersók. -
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74-LX X IV .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z. Zúg a szél. Zúgnak a vizek. Zúg a záporesö.
Zúg az árvíz. Zeng az ég. Zeng a zene. Zöl-
dül az erdő. Zöldelnek a halmok. Zörög a
kocsi. A kocsik zörögnek. Zavaros a víz. A
vizek zavarodnak. .

Zs. Zsíros a szappan. Zsíros a faggyú. Zsírcsak a
. börök. Zsibong a hangya. Zsibonganak a han-
gyák. Zsibong a vásáro Zsendül a gyümölcs.
Zsendűlnek a gyümölcsök. A búza kezd zsen-
dűlni.

V. Veres a vér. Veres a réz. A veres cserép. Sok
virág veres, A veres virágok. Vékonya vászon.
V ékony a gyolcs. Vékony a levél. A vékony
falevelek. Vastag a posztó; vastagabb a talp.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

75-LXXV.

A gyermek íro A gyermek olvas.
A jó gyermek tanul. A rosz gyermek

sokat lármáz. A j6 gyermok tanul, ir és olvas. A ro sz
gyermek lármáz, hajgál, kiáltoz. A jámbor gyermke
azépen űl és szót fogad. A j6 leány varr, köt, tanul,
Ir és olvas. A j6 leánykák varnak, kötnek, tanulnak,
írnak és ol vasnak. A jó fiú szépen űl,- szépen játszik
és bátran beszél. A hamis gyermekek lármáznak,
ugrálnak és kiáltoznak. A ki szépen űl és tanul, j6
gyermek. A ki lármáz és kiáltoz, hamis gyermek.
En szépen ülök, tanulok, írok és olvasok. Jertek
gyermekek tanuljunk!

Ki mint vet, úgy arat. Ki, mint tanul kiskorá-
ban, lÍgy lesz haszna nagy korában.



76--LXXVI.

~ ekem van kezem, lábam, fejeni. A fejemen van
a szemem; fülem orrom, szám. A számban van a fo-
gam, nyelvern ínyem. A kezemen van az ujjam, kör-
möm. A lábamon van a térdem, sarkam, talpam.

Nekem van ruhám, kalapom, csizmámi A ruhá-
mat késziti a szabó; a kalapomat a kalapos. A csiz-
márnat késziti a csizmadia. A jó gyermek ruháját s
kalapját rendben tartja. ;

Egy helyen tartom én ruhám és lealapom. Igy
magam jó korán a rendhez szoktatom. A ki a jó ren-
det idején megszokja, magát sok keresés bajától
megóvja.

Ruhámat szülöím drága pénzen veszik, azért
könnyelmüleg szakgatnom nem illik. -gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

77-LX X V II.

A szobában van asztal, szék, ágy, láda, szekrény.

A szobában vannak képek, tükrök, könyvek. A sz0-

bának van ajtaja, ablaka, padlása. A szoba lehet
tiszta, világos, sötét, szemetes. A szobában lehet ta-

nulni, irni, olvasni, beszélni. A szcbában lehet varrni,
kötni, dolgozni. A szobát ki szokták seperni. sűro lni,

meszelni, A szehát minden reggel kiseprik és kiszel-

lőztetik. Bezárt szobában a levegő megromlik. -

Gyakran kell tisztitni s szellőzni szobánkat, mert

a benn megromlott gőzös Jég megárthat. Bár minő

nedvesnek Játszik a külső Jég; a benn megromlott-

nál tisztább és Jobb mindig. -

45
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78-LX X V III.

!. Az udvar lehet tiszta, szemetes. porondos, köve-
cses. Az udvaron lehet tanulni, sétálni, beszélgetni.
Az udvaron a gyermekekjátszanak, labtáznak, ugrál-
nak. A jó gyermek társaival szépen játszik. A rosz
gyermek játék közben is veszekedik.

Ki játékban hamisan tesz, ígazságos máskor
sem lesz. - Játékunk ártatlan légyen; minket vagy
mást meg' ne sértsen. - _

A szép játék által a gyermek ügyesedik, erősö-
dik. Az igazságos gyermek' arcza tiszta, vidám és
kedves. A durva gyermek arcza p~dig elvadul és
dúrva lesz.

A' rosz ember arcza dűrva, még a szeme sem áll
jóra. - , .

J ó lelkií gyermeknek kedves lesz az arcza, mert
szelid vonások fejlődnek ki, rajta. -

79-LX X IX .

A kertben van virág, vetemény, gyümölcsfa.
Virágok: a rózsa, szegfii , tulipán viola. Vetemények
a káposzta, répa, retek, murok, saláta, hagyma.
Gyümölcsfák: az almafa, körtvefa, szilvafa, baraeskfa,
cseresnyefa, megyfa. A kertben lehet kapálni, ásni,
ültetni, gyomlálni, takaritui. A kertben a kis mada-
rak vígan repdesnek és csevegnek. - •

Kicsiny madár! Beh fürgén jár!
Szepen énekelget, társával beszélget.
Azért szól oly szépen, úgy adta az isten,
Ki őt is szereti s örömre teremti.
Ugyebár kis madár, ha gondolni tudnál
Isten j 6ságáért te is hálát adnál. - ,



80-.LX X X .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A háznak van fala, ablaka, ajtója, kapúja. A
há-zban vannak szobák , pitvar, konyha, kamara, pin-
eze: A ház lehet kőház, faház, egy emeletes, két eme-
letes. A házhoz kell kő, tégla porond, mész , gerenda,
deszka, zsindely, cserép. A házon dolgozik a kőmives
ács, asztalos, lakatos. A kőmives késziti a ház falait;
az' ács a fedelét. Az asztalos késziti az ajt6kat s ablak-
rámákat; a lakatos a zárakat és sarkokat. A pinezé-
bén tartanak bort, pálinkát, túrót , sajtot. A ko ny-
hában főznek ebédet és sütnek kenyeret.

Minden háznak van kéménye. A kemenczét és
kéményt gyakran ki szokták tisztitni, nehogy a ko-
rom meggyúljon benne.

81-LX X X I.

Kemenczénk minden két
hétben kell sepernünk, hogy
kémény-gyulást61 ne kelljen
rebegnünk. De kivált ügyel-
jünk akimert hamúra, hogy

azt a kamrába vagy pedig hiúba, ne. tegyük oly
helyre, honnan tííz támadhat , mert a kihüÍt ha mú
újból nieggyúladhat. Egy _szikrátó] meggyúl, bár
sokan neutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr.i hiszik. Legtöbb égés pedig ez okból
származik. -

Tüzzel és gyufával ne járjon kis -gyermek. Sok
gyászos romlás lett a vége már ennek. Játékból suk
gyermek kínosan elégett s jó gazdák szenvedtek szo-
morú inséget. - .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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82-L X X X II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A város szebb és nagyobb a falunál. - A vá-
rosban szép házak, szép templomok és szép iskolák
vagynak. A városban az utczák tiszták és ki vannak .
kövezve. A városban sok kézmüvesek és kereskedők
laknak. A városban az emberek sokat dolgoznak; a
gyermekek sokat tanulnak.

A város sok szépnek és jónak műhelye ; kár
hogya sztíz erény nem jár mindig vele. -

\ Kicsiny gyermek! szépen kérlek, mondanád meg
nékem, mért jársz olyan szépen ? Oly komolyan lépsz
az úton, mintha már nagy volnál s becsületet tudnál.

Kicsiny vagyok, de már tudok iskolába menni
s ott jó gyermek lenni. En nem, teszem semmiképen
a mi nem becsület; anyám csak ugy szeret.

83-LX X X III.
Kézmüvesek a kömives , ács, asztalos, lakatos,

kovács, kerekes, szőcs timár, szabó, fazekas, csizma-
dia. A kőmives rak kőfalat. Az ács épit csürt , ólat,
házfedelet. Az ács dolgozik fejszével, bárddal, vésővel
fűrészszel. Az asztal os készit asztalt, széket, ládát,
szekrényt, koporsót, Az asztalosnak van gyaluja,
fűrésze, furója, vésője és sok más eszközei. A lakatos
készit zárt, lakatot, vasajtót. A kerekes készit kocsit,
szekeret, taligát. Aszőcs készit bundát,sapkát, keztyüt,
A timár cserez bőrt, talpat. A szabó varr ruhákat.
A szabó dolgozik ollóval, tűvel, gytíezüvel, czémával,

selyemmel. A csizmadia varr csizmát,
czipőt, topánkát.

Durva a kézmiives keze, de ara-
nyos a tenyere. Dolgos kéz és józan ész

olyan kines, mely el nem vész; -, .
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84-LX X X IV .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vásárban árulnak gabonát, veteményt, gyü-
mölcsöt. A vásárban árulnak ruhát, kalapot , köny-

, vet, pogácsát. A boltban árulnak posztót , gyolcsat,
vásznat és más ruha-kelméket. A vásárban mértékkel
árulnak. Mértékek a mázsa, font, lat, véka, veder,
öl, röf. Egy mázsában van száz font; egy fontban
harminczkét lat. Egy vékában van husz kupa ; egy
vederben nyolcz kupa. Egy ölben van hat láb; egy
röfben két és fél láb. Az ügyes gyermek tudja mit
szoktak mérni mázsával, vékával, vederrel és mit
röffel. - A vásárban könnyü sok pénzt költeni, de
bajos megszerezni. -

Sok a szükség , sokra vágyom-, de mérséklem
, kivánságom. 'Megvessem, mi kerülhetlén ; azt se köl-

csön vagy hitelben; mert k ölcsönzés, hitelezés mind
bizonyos szegényedés. -

85-LXXXV~
A falú kisebb a városnál. Falún a házak egy-

szerüek ; némelyek köböl, de sok csak fából van
épülve. Minden háznál tartanak tyúkot, récz ét, lúda-
kat, teheneket, juhokat. A tehenektol és juhoktól
fejnek tejet s a téjbtíl készitnek túrót, vajat, sajtot. -
A falusi emberek termesztenek kendert és lent; azo-
kat .kikésaitik, megfonják, megszövik és ruhát készit-
nek belőle. -- Vasárnap minden ember templomba
megy és imádkozik. Estvénként pedig összegyülnek
egy vagy más házhoz; az ifjak dolgoznak, az öregek
beszélgetnek; néha történeteket és meséket mondanak.

Falűn az emberek egyszeriien élnek. De ott van
hazája a tiszta erénynek Nincsen ott.fényelgés czifra-
ság éspompa. Egyszerücn élnek csendes nyúg álomba,

A, B, C, és olvasö-könyv.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4
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A földmives embernek van lova,
ökre, szekere, ekéje, boronája. A föld-
mives a nehezebb munkát ökrökkel és
lovakkal teljesiti. A lovakat és ökrö-

ket befogj a járomba. s szánt velők és nagy terheket
szállit. -- A földmives minden barmáról gondoskodik;
ad nekik eleget enni, rendes idején megitatja s ha
eljáradtak megnyugtatja- -

Ki barmát kínozza s nem hagyja pihenni, attól
minden barmot el kellene venni. -

Oktalan állatot nem kínoz, nemutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAüt , ver soha a
nemesebb keblű mivelt ember. Isten az ~állatot jozan
használásra adta hatalmunkba, nem pedig kinzásra.
Az állat is érez örömet, fájdalmat s keserűen tqr! tő-
lünk a bántalmat. -

87-LX X X V II.

A városon és falun kivül vannak a mezők és
erdők. A mezőn vannak szántóföldek, szénarétek és
legelő helyek. A legelőken tehenek, juhok és bárá-
nyok legelnek. A réteken a füvet nagyra hagyják
nőni jazután lekaszálják s ha megszáradott boglyába
rakják. A szántóföldeket tavaszszal felszántják és be-
vetik gabonával. Az elvetett gabona kicsirázik. megnő
-és új gabonát terem. A megért gabonát learatják, a
csürhe betakaritják és ott elcsépelik, -

Sok gond és munkával miveljük oa földet, de
áldást azokra csak az isten küldhet, Gond, munka
emberé i az áldás istené. -

Lekonyult fővel áll a gazdag búzafő s felette a
léha magasan leng elő. Hasonl6 szerényen él a ne-
mes lélek; mig feltolakodnak a. léhák kevélyek.. .



88-LX X X V III.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az erdőben terem tölgyfa, bikkfa, juharfa és
~Bokmás épületfák. Az erdők többnyire a hegyeken
:szoktak lenni. Az igen nagy hegyek tetejét örökké
hó borit ja ; ezért azokat havasoknak nevezik. A ha-
vasokon nyír és fenyőfák teremnek.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA hegyek között
-kellemes völgyek és gyönyörü lapályok feküszuék.

Mi szép a zöld mező! mi szép, ki ott lehet! Bár
-oda vinne el j6 anyám engemet! Hol a zöld fák alate
forrásvfz csergedez; körülte kis madár éneke zenge-
-dez. Es ezer szép virág hintezi illatát, nyájasan nézve,
mint részvevő j6 barát. Mindenik hivogat, mindenik
hirdetí : mi boldog, ki isten műveit ismeri. -

Oh szép a zöld- mező, boldog ki arra jár s hálá-
val eltetik isten munkáínál !

89-LX X X IX .

A völgyekben vannak források. A források
többnyire az esőből szármoznak j az esővíz beszál a
hegyekbe s ha a hegyek alján nyilást talál, ott ki-
folydogál. Ezért a források esős időben gazdagolt
folynak, száraz időben pedig megapadnak s néha ki
is száradnak. --

Vannak s6s, savanyú, keserü és meleg források
is. A sós forrás vizét használjuk ételt s6zni; a meleg J

forrást feredni. A savanyú s némely keserü forrá-
aokat használják orvosságnak. -

A tiszta forrásviz legbecsesb italunk ; könnyen
fellelhető mindenütt , hol lakunk. Es hol a havasok '
felnyulnak az égbe, rengeteg nagy erdők magános
ölében, áldásul gy6gyit6 források is vagynak, hogy
kiket j6 kedély s egészség elhagynak, itt e gy6gyvi-
zéknek űdítő ereje a~t újból megadja és visszaazeresze,

. 4*
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90-X C .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A források folynak pata-
, ' kokba; a patakok folyókba és.

~~ a folyóvizek a tengerbe. A
folyóvizek tavasszal a hó vizé-,

_ tQ] megáradnak. Ilyenkor nagy
fenyö gerendákból tatajokat készitnek rájok s a vizen,
leszállitják olyan helyekre, hol kevés fa van s ott
drágán eladják. A f6lyóvizekre épitnek malmokat, A.
folyóvizeken lehet hajózni s a hajókon nagy terheket-
szállitani. A folyókban szoktak halászni s fürdeni. Né-,
mely folyó homokjából aranyat is szoktak választani.

Fürdeni a hűvös folyókban gyermekek héí nyári
napokban mindnyájan szeretnek. De hol a ví» mélyét
bizton nem ismeri, gyermekne~ egyedül nem szabad
fürdeni. Mf\rt a víz játékot és tréfát nem ismer; meg-
mosdat, megtisztit, de ha mély, el is nyel. -

.
91-X C I.

A hegyekből ásnak aranyat, ezüstöt, rezet, va-
sat és más érczeket. Az arany és ezüstből vernek
pénzt skésaitnek gyHrut, fülbevalót s más ékszere-
ket. A rézből öntenek harangot, csengetyüt, mozsa-
rat és készitnek edényeket; de a rézedényeket belől
megczinezik, mivel a réz rozsdája mérges. - 'Vasból
készitnek fejszét, baltát s más eszközöket. A hegyek-
ben van konyhasó, kőszén, márványkö , mészkö;
kov~cskő és sok más féle kövek. A kony hasót hasz-
náljuk .ételbe ; a kőszenet tűzelni j ' ezzel, tüzelnek a
géízhajókon és gőzkocsikon.A márványkőből farag-
nak szobrokat, sírköveket. A mészkőbéíl meszet éget-
nek. A kovacsköböl üveget készitnek. - .

Mind. ezeket nevezzük ásványoknak ,. mivel a,
földből ásatnak ki. - .
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92-X C II.

A növénynek van gyökere, törzsöke, ága, level,
"Virága, gyümölcse. Hasznos növények a gyümölc-
-fák, épületfák. gabonák, vetemények. Mérges ríövé-
nyek: a bürök, beléndek, kökörosin, maszlagcsodafa,
-és a dohány is. A maszlagcsodafa tüskés gyümölcsét
a gyermekek tövisdisznónak nevezik és sokszor ját-
.szanak vele; pedig ige'n mérges. Legegyszerübb nö-
vények a gombák, mohok és a penész. A gombák
közül is, a melyek törés után megkékülnek 1 több-
nyire mérgesek. -

Menjünk ki játszani! Be j6 volna lábtázni! J6
ám, de itt nincsen labta, mert el egyikünk se hozta.
Mit tegyünk? Elmegyünk, tövisdi szuókat szedünk s
bőrükből csinálunk sípot. No "keritsünk hamar bios-
kat. Várjatok barátok, most ném jót gondolátok,
mert a bürök s tövisdisznó mérges növény bolondit6.
,~Hagyjuk el, vessük el. Nékem e játék nem kell.

93-X C III.

,.

Az ásványokat, növényeket és állatokat nevez-
:zük természeti testeknek.' Az állatok élnek, nőnek, sza-
badon mozognak és éreznek. A növények csak tenyész-
nek, mivel élnek s nőnek, de mozogni és érezni nem
tudnak. Az ásványok nem élnek és nem halnak meg.

Három nagy országa van a természetnek, melyet
isten alkot s az emberi észnek, mint egy nyitott könyvet
tanulásra feltár, hogy abból okuljon, ha tanulni eljár>

Első nagy országban vannak .az ásványok;
nincsen az életnek semmi nyoma nálok. -

Második országba jőnek a növények, melyek
rnind egy. helyben gyökerezve élnek.

Harmadikba végre az állatok vannak; ezek
mozognak és a mint ők akarnak. -
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94-X C IV .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az isten teremtette az eget, földet, napot, ho}:""
dat, csillagokat. Isten 'teremtette az embereket, álla--
tokat, bogarakat, férgeket. Isten teremtette a növé--
nyeket, fákat, füveket , vÍl'ágokat. Isten teremtette
és tartja fenn az egész világot. Az istent megismer-
jük az ő munkáiból. Isten munkáját látjuk, .midőn
felhozza a napot. Isten munkáját látjuk, midön esőt-
ad; midön vilárnlik , dörög s midőn a fellegeket el":
oszlatja. Isten munkáját látjuk, midőn elhozza ct ta-
vaszt; midőn- 1:1 fák kizöldülnek, kivirágoznak s gyü-
mölcsöket teremnek. Isten munkáját látjuk, midőn
ad nekünk egészséget; midön a betegségből meggyó---
gyit s a szerencsétlenségtöl megőriz. Az isten vezeti
minden lépésünket s minden cselekedetünket. Az isten-
mindenállatról, még a legkisebb féregröl is gondos--
kodik. -

95-X C V I.

Futkos a kis gyermek vígan elő, s hátra, min-
denből, a mit lát, játékot csinálva. Felhág a nyilt
ablak keskeny párkányára; hogy alá bukhatnék
nem is gondol rája .. Majd a kút széléről a mélybe

. tekintget, nézvén tükörében a magas kék eget. s ön-.
képét ferrekén játszian csudálja, integet -feléje és meg-
megkiáltja. S nem gondolja meg, ha egyet bukni.
talál, azonnal számára készen van a halál. -,

Veszély ha nem éri e kétes helyeken, azért vall
'mert őrzi mindig a jó isten, ki ügy szerét minket,
mint édes gyermekét. Oh méltán szeretjük s imádjuk
szent nevét. .

Istennek munkáját látom minden lépten; tőle-
van mindenem, éltem, egészségem.
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!gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA96-- X C V II.
lilJ lia lement a nap az emberek

- és állatok lenyugosznak és álomba
merülnek. Minden elnémul, csak a
hűs szellő lengedez. A csillagok is
oly csendesen ragyognak és a hold

oly szeliden világit felettünk.
Oh be szép az estve, midőn a nap leszál mo-

. solygó .arczával a hegy ormainál. Es vissza-vissza
. néz búcsuzó súgára. intvén a világot éji nyugalmára.
'Mint az édes anya bánik gyermekével, beteritvén
gyenge' fátyol teritékkel : úgy bocsátja fölénk ho-
mályos éjjelét ~ lágy szellő susogja oltató énekét, s
míg az édes álom ringat lágy ölében, ezer csillag jő
fel fényleni az égen. Ezer. csillag jő fel vigyázni a
földre s a hold, mint egy pásztor vagy azok vezére,
szelid nyugalommal tekintget szerteszét, hirdetvén
az isten örök szeretét. -

97-X C V II.
Midőn a nap lemegy még sokáig látszanak pi-

roslósugarai nyugot felől: ezt nevezzük esthajnalnak.
Később a piros szfn elhomályosúl s lesz szürkület,
Végre egészen beáll az éjj s csak az isten, ki minde-
nütt velünk van, örködik felettünk. -

Leszállt a nap, fönhagyá pirosló hajnalát, hogy
elhintse a földön enyhitő harmatát. És várjon míg a
földi lárma elcsendesül, fel az égre csill agok, - re-
ánk álom terül. S akkor észrevétlenül összevonván
magát, .mondjon szellő hangokon csendes jó éjszakát,

Isten, kinek kegyelme örök és végtelen, te adád
az életet s szülömet énnekem. Mivé lenne e földön
gyönge kis g.rermeked, ha nem volna felette örködő
szent kezed. Örök hálát küld feléd nékem is kebe-FEDCBA

l e m . LéirY a némaéjszakán . kérlek oh légy velem'
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r=>-: ~/~ Az évnek van négy szakasza,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. .3~ 8'" 1 I á' H'= S'o<:;:ezec tél, tavasz, ny rés ősz .. ó nap

van egy évben 12, ezek: Január,
Február, Márczius, Aprilis, Május, Ju-
nius, Julius, Augusztus, Szeptember,
Október, November, Déczember. Nap

vagyon egy évben 365 és még mintegy 6 óra. Ezért
némelyik évre 366 nap jőn és az ilyen évet szökő
évnek nevezik. Majd minden negyedik év szökő év
.szokott lenni. Egy napban van 246ra.

Aprilís, Június, Szeptember, November; e négy
h6ban harmincz napot lát az ember. A többiból hét
h6 harminczegy nappal vár; de szegény Február
csak huszonnyolozczal jár. Szökő évkor ez is huszonki-
lenczböl áll. Boldog, kit mindenik egészségben talál.

99-X C IX .
A napnak legszebb része van reggel, midőn kél

a nap. - Előbb csak gyenge szürkület látszik kelet
felől; azután piroslani kezd s elő áll a hajnal r6zsa
és arany szinben. - Ezt a madarak észreveszik,
víg dalt kezdenek zengeni s úgy várják a nap feljö-
vetelét. Ezért mondják: Ki j6kor kel, aranyat lel. -

. Keljetek gyermekek pirosúl a hajnal. Mo-
solygva kél a nap arany sug arával ; mosolygva
küldi szét éltető világát, elűz vén a sötét éjszaka ho-
mályát. Ezer madár zengi már hálaénekét , vidámon
.ropkedve a fákon szertesaét. Erdő 1 mező, berek
új életre serken, áldván az ég urát' ezer féle nyelven.

Keljetek gyermekek keljetek fel korán! örülni
a mező ezernyi virágán. Nézétek mindenütt virág és
fűlevél egy hanggal istennek jóságáról b,eszéL vei.
gyen és halmokon minden ezt hirdeti: ,Aldjátok az
istent, ki mindezt teremti,
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A gyermek imádkozik, hogy az
isten éltesse édes apját, édes anyját,
testvéreit, barátjait. A gyermek imád-

, kozik, hogy az isten őrizze llleg a be-
tegségtől, szerenesétlenségtől s hogy

az isten segitse meg tanulásában , igyekeztében.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA jó
gyermek tudja, hogy az isten minden cselekedetün-
ket látjas minden gondolatínkat ismeri. A jó isten
hoz esőt s meleg napokat: hogy gabona s gyümölcs
teremhessen. A jó isten adja ételünke t , italunkat s
tartja fenn egész életünket. Ezért az istent méltán
szeretjü k és imádjuk. -

Isten jóságáb61 jőn az étel ital. Szeretetből táp-
lál minket áldásival. Ezért én mielőtt fölveszem ke-
nyerem, szivemet háladóri istenhez em elem.

101-CI.

Hálásan ismerjük jó atyánk istenünk jóságodat,
melylyel fentartod életünk. S midőn érte szívből imá-
dunk tisztelünk, ugy tetszik közelebb hozzád emel-
kedünk. -

Áldásidért jó istenem, melylyel táplálsz kegyel-
mesen, fogad hálám, dicséretem most és mindörökké
Ámen. -

Jó atyám jó istenem! Tőled vagyon mindenem.
Engedd mig tart életem. Ezt hálásan érzenem !
Minden áldás töled vagyon j6 istenünk; fogadd

@rte örök hálánk dicséretünk !gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E stve . A néma éjszakán.jó atyánk istenünk,
örködö szellemed viraszszon felettünk! -"

R eggel. Új munkára híva felviradt nap minket;
jó atyánk adj hozzá erőt, segítséget. -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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l02 -C II.CBA

A . · a n y -a b é c .z e • • )

4lázatos engedelmes, isten és embernél kedves. .
Artatlanság, tiszta lélek leszutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf() kincsen a mig élek.
Barátkozom csak aj6kkal, nem társalgom a roszakkal.

'Csúfot nem fízök bárkiből, roszat nem szólok senkiről.
Czifra köntös, drága ruha testet ékít ; lelket soha.
Dologra és munkásságra helyheztettem evilágra.
Erős, eltökélt akarat előbb-ut6bb sükert arat.
~gyeEség, béke, szerétet tesz boldoggá mindeneket,
Eszt azért adott az isten, hogy szent akaratját értsem .
.Félénk a gyáva tudatlan, vagy akinek rosz lelke van.
Gondot visel isten reánk; O a legjobb édes atyánk
Gyakorlanóm kell aj6kat, úgy szokhatom meg azokat ..

I03 -C III.

Hálátlanság undok vétek; én mindenkor hálás lészek.
~gaz, htí leszek mindenben, szavaimban, tetteimben.
Inyem szerint sok nem mehet, de békével tfírnöm lehet ..
Jámbor istenfélő gyermek áldás ,qröm a szülők nek.
Kínozni bármely állatot csak az istentelen szokott <,

Lelkismeretem sugalma, az istennek intő szava.
Lyukas rongyos ruha szégyen; foltos nem, csak tiszta

- légyen.
Mértékletes rendes élet elhárit sok betegséget.
Nagyranem vágyom szerfelett.űgy leszek megelégedett
Nyájas arcz, szelid viselet mindeneknél megkedveltet.
Oktalanul cselekedném, ha a j6 intést megvetném.
Qni nyelvem igen hasznos, a csacskaság utálatos.
9reget a ki nem tisztel, öregséget ném érdemel.
Örizkedem tüztö], víztől; inkább lelkem veszélyétöl.

*) Matics Imrétől. -
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I04 -C IV .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pajkos és garázda lennék, ha a máséban kárt termék.
Rendhez tisztasághoz szokom , ugy lehet mindig jő

. sorsom.
Segitek mást szükségében, ugy áld meg engem azisten.
Szorgalom takarékosság követöje a gazdagság. -
Tévedésem bocsáthatlan, ha azt meg nem jobbitottam,
Tyúk is kapar élelméért ; én is fárad hatok azért.
Utánozni csak jót'szabad; a rosz ugy is könnyen ragad.
Ur leszek ha uralkodom, minden ro sz kivánságimon.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vgyekezet, iparkodás boldogít, nem sopánkodás.
U znöm kell a búbánatot, tígy lel öröm nálam lakot.
Vígságnak is lehet helye, ha mást nem búsitok vele.
Zarándok útazók vagyunk, mind a sír felé ballagunk.
Zsenge korom ifjűságom , .haláltól nem biztosságom.

l05 -C V .

Akárhol, bár egyedül légy ,lát az isten, roszat ne tégy.
Oh félj az első vétektől, csak úgy lehetsz ment

többektől.
A mit szégyelsz kivallani , titkon sem .kell gyakorlani.
Keveset szólj, de igazat; sok beszéd sok roszba avat.
A' ki egyszer hazudni mer, hitelt többé nem könnyen

nyer.
Rajta veszt a hamis, holnap, ha nem ma is.
Legtöbb roszat azzal kezdünk, ha dolgozni nem szere-o

tünk.

Ki a krajczárt nem becsüli, a forintot nem érdemli e..

Fáradsággal szerzett vagyon édesebb, mint a kincs
. halom.

A rosz ember vétkét megvesd, de magát mint embert
. szeresd.

Figyelj a szép szokásokra s tanulj szert tenni azokra,
Vágyaidat mérsékeljed, ugy neveled érényidet.
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l06 -C V I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.Az emberek sok ideig tévelygő véleménynyel
voltak az istenről; némelyele a napot, holdat és csil-
lagokat imádták; mások faragott képeket tisztelte k.
Ezért az isten elküldötte Jézust az emberek közé és
.Jésus megtanitotta az embereknek: hogy az isten
mindnyájunknak szerető édes atyánk " mind enütt je-
len van, minden teremtményeiről szerétettel gondo s-
kodik s isten akaratja nélkül semmi sem történik a
világon. Jézus tanítását e két parancsba foglalta.

Első parancsolat ; Szeressük az istent teljes szi-
vünkből, teljes lelkünkből és egész erőnkből. -

:Második par. Szeressük embertársainkat 1 mint
magunkat. - Ezért, a mint akarjuk, hogy az em-
berek mivelünk cselekedjenek, mi is azonképen cse-
lekedjünk velök. -

I07 -C V II.

.Iézus megjelenése a -legnagyobb örömöt hozta
az emberekre, ezért az éveket' is Jézus, születésétől
számitjuk előre és vissza az ős idők felé. -

Jézus az embereknek ezen imádságot rendelte:
Miatyánk, ki vagy a menyben , Szenteltessék

meg a te neved; jöjön el országod; légyen meg aka-
ratod; mint a meny ben, ugy itt e földön is.

_ .fo. mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk
ma. Es bocsásd meg a mi vétkeinket, tniképen mi is
tpegbocsátunk azoknak a kik ellenünk vétkeztenek.
Es ne vigy minket kisértetbe , de szabadits meg a
gonósztól, mert tiéd az ország, hatalom, dicsőség
mindörökké, Amen. -
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l08 -C V III.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vigan száll a kis méhecske
Mézet gyüjtni a rétekre. -

Oly szerényen énekelget,

Hogy ráfigyel a kis gyermek
És szorgalmát megkivánja

S reá kezd az olvasásra. -

l09 -C IX .

Az állatoknak öt féle érzékök van, ezek : látás,

hállás, szaglás, ízlés és tapogatás. - Én is a sze-

memmel látok; a fülemmel hallom a beszédet és

éneket; orommal megszagolom a virágok illatát;
számmal megérzem az étel ízét s egész testemmel,

de főleg ujjaimmal tapogatok s megérzem a hideget
és meleget. -

Az állatok ki tudják jelenteni érzelmeiket is. -

A madarak örömökben énekelnek. A kutya harag-
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jában morog és ugat. A tyúk és lúd oly szépen szól
fiaihoz, mintha 'beszélne velök. De ugy, mint az em-
ber. egy állat sem tud beszélni. - Különösen pedig

•erkölcsi érzés egy állatban sincsen. - Az állatok

beteg társaikat nem sajnálják, hanem kerülik és ül-

dözik; nem tudják mi a jó és mi a rosz ; igazságot

egymás iránt nem ismernek. Egyedül az ember er-
kölcsi lény. Ezért a macska is az ártatlan kis fecs-

két épen~úgy megöli, mint a verebet.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IIO -C X .

A k is cz icza madarat fog .

Kis czicza mit keres? Szép madár után les.
Hason csúszik .és megáll. Várjuk el csak mit csinál.

- Szeme fénylik, mint a gyertya.; alig pillant egyet
~ha.-Repülj - repülj kis madár! mert a macska

roszba jár. - Most szökésre igazodik s mint a vil-

lám neki ugrik. De. a madár elrepült. A kis czicza
belesült. -

Ill-C X !.

Az állatok igen különböznek egymástól. - Az

embernek két keze és két lába van. A majmoknak

négy kezök van; ezért a fákon igen ügyesen mász-
nak és. szökdösnek , de a földön ügyetlenül járnak.



A kutyának, macskának , tehénnek, lónak négy lá-

. bok van. A madaraknak kezök helyett szárnyok

van. A kígyGnak se keze se lába nincs. A halak csak

vízben élnek. A kígyók és békák a vízben is, a szá-
razon is megélnek. A gyikok között a kameleon, a

mint kedve tartja veresre, zöldre s kékre változtatja

színét s szemei közül egyikkel fel, a másikkal le néz

s ha akarja egyikkel előre, a másikkal hátra néz

egyszerre. -

Legszebb és legcsinosabb állatok a madarak.

Ezért a gyermek is igen szereti a kis madarakat s ha

megfoghatja, majd agyon szoritja örömében. -gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

112-C X II.

A k is 8u verebet fog .

Két kis veréb szembe néz és egymással öszsze-

vész ; csiripolnak, verekednek s mind a ketten földre

esnek. Meglátja egy kis fiucska ; épen most volt uj

kalapja; oda fut, hogy rájok csapja; igen, ha meg-
várták volna. De biz azok elrepültek s a kis fiún jót
nevettek ..

113-C X III.

A dongó, darázs, méh , légy és pillangokat ro'

varoknak nevezik, mivel fejök, derekek és gyomrokZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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kitünő berovással van elválasztva. A pillangók elébb

rút hernyó alakban élnek a. növények levelein. -.

Ha jól megnőttek, bekötik magokat gubó ba , mint

valami fészekbe s ott alusznak mozd ulatlan egypár

hétig. Ekkor a gúbót kirágják s kijőnek belőle mint
czifra pillangók. A hernyók .mind igen falánk és

kártékony állatok, de va? közö-tök hasznos is; ilyen

a selyemhernyó vagy selymér. -1. A selyemhernyót

7 - 8 hétig eperfa levéllel' éte tik ; az után beköti ma-

gát selyem-gubóba, melyröl, ötszáz főf selyem-szálat

is le leh-et gombolyitni. -gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

114-C X IV .

A k is leány p illangó t fog .

Fut egy kis lyány a zöld kertbe, tarka pillan-

gót kergetve; meg-megbotlik, ei is bukik , de nem

bánná csak megfogná a szép tarka pillangót, mely-

ért annyit fáradott.
Megállj ravasz állatocska, - igy szól most a

kis leány ka - ha elfáradsz , majd .leszállasz , oko

leszek, lassan níenyek; ne vedd észre magadat.

megfogom a szárnyadat.
A pillangó le is szállott közel , hol a kis Iyány

állott. Most csende~en,. de ügyes en . neki kapott s

hogy mit fogott, nézi gyorsan a kezét, s hát fogott'

egy nagy semmit.



·115-CXV.

A méhek társaságban élnek fák oduiban és méh-

kosarakban - köpükben, - Egy méhkosárban két

ezer dolgozó méh is vanutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés .esak eg-yetlen egy anya,

mely az egész kosárnak királynéja. Ha az anyaméh

elhal, az egész kosár elpusztul, mert nincs vezérök s
többé nem dolgoznak.

'I'avaszszal a méhek sok fiakat szaporitnak s az

ifju méhek egy anyaméh vezérlet_e alatt egyszerre

nagy zúgással kijőnek a kosárból s új lakhelyet ke-

resnek. De a felügyelő gazda jól üö'yel rájok, nehogy

messze távozzanak s befogja új tiszta kosárba. Ott

az új kosárba hamar lecsendesednek s azonnal do-

loghoz 'kezdenek. A dolgozó méheknek fulánkjok

van, melylyel igen fájdalmasan szurnak. A méh szú-

rás fájdalma sokat enyhül, ha hideg vizes ruhával

vagy sárral boritják be. -

A méhek között vannak hímméhek is; ezek nem

szúrnak, de nem is dolgoznak, csak a kész gyüjte-
ményből élnek. - Ezért nyár vége felé, mint henyé-
ket, leölik vagy elüldözik magok közül, _. Ezeket

heréknek híják.

. A meleg tartományokban vannak fúlánktalan

méhek is: ezeknek a mézek kisség savanyús. -
(

A, E, C, és olvasó-könyv.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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116--C X V I.

A ham is gyerm ek zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAméhet fog .

Egyszer egy kis hamis gyerek, - nem tudom,

hogy gondolá meg - a kis méhet addig lesi, midőn

mézet jár keresni, míg beszáll egy szép virágba 's

virágostul a markába beszoritván a kegyetlen, ,hagyja

.sirni kesnrvesen. S mit mivel még a kis bohó! Azt
,gondolja, úgy lenne jó , ha arczához közel tartja,'

mert sirását jobban hallja. Meg is teszi, De a méh

nyilást talál kifelé. Azon kimász szép csendesen az .
orrára egyenesen és az orrát úgy megszúrta fűlánk-

jával a hogy tudta.
Bezzeg elmult minden kedve, orgonál is , mint

- egy medve. Igen ámmert a ,kis orra olyat nőtt, mint
egy ugorka. Tudom máskor a kis méhek tőle békes-
ségben élnek.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~

117-C X V II.

A kutya igen hűséges házi állat; ga2jdáját min-
denütt örömest követi. - A kutyákat használjuk

házat és juhokat őrizni s vadászni. A kutyáknak 60

különböző, fajok is van; ilyenek az agár, kopó, usz-

kár, komondor , sat.' A kopónak oly élénk szaglása

van, hogy más nap is megérzi azt a helyet', hol

nyúl járt.



A kutyáknak igen veszélyes betegségöle a dü-

hösség. - A dühös kutyát megismerjük arról, hogy

szomorú, nem ugat és kapdos hátra felé, mintha légy
-után kapdosna. De főleg ha vizzei Ieöntik , az em-

berrel szembe ugrik; az egészséges kutya pedig a
viztöl mindig elszalad. - A dííhös kutya harapásat

sóval és vizzel jól ki kell mosni, nehogy a dühösség
elragadjon. --

A macska is hasznos házi állat, mivel az ege-

reket pusztitja, de hűtlen és haragos; ha megbo·
szantják, hamar megharapja és megkörmöli az em-
bert. -gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

118-C X V III.

il. kls m acska nem esz ik m a .

Kicsiny gyermek, mért kesereg? Beteg-e, vagy

mi baja? Vagy tán futott és elbukott, vagy elment a

madara?

Ment volna bár el il. madár, nem -bánná e jó

gyerek, de elkapta a kis macska, azért bűsűl , ke-

sereg.

Ejnye adta! .rosz portéka! már azt pedig nem ő

fogta. És olyan rosz volt a gonosz, még kezét is meg-

harapta. No a hamis, csak azért is nem kap enni egész

nap ma.

5*
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119-C X IX .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ha eljön a tavasz, zöldülni kezd az erdő s a ré-

tek et tarka virágok borítják el. A madarak vidáman

csevegve kezdik kis fészköket késziteni. - Ha elké-

szült a fészek ~ néhány apró tojáskát raknak belé s
azokat gondosan melengetve kiköltik. - A kis ma-

dárkák ott ülnek csendesen a kis fészekbe, de anyjok
szorgalmasan hord enniök, mig szépen megtollasod-

nak. Midőn már elég erősek, nem várhatják, hogy

mind csak az anya fáradjon s hordja helyökbe az

ételt. A sok heverés által mindenki elpuhul; a ki élni

akar, magának is kell ~áradozni. - Ezért a kis ma-

dárkáknak is meg kell tanulni repülni, hogy élel-
möket megkereshessék. Ekkor az anya elkezdi csa-

logatni; de a kis madárfiak igen félnek, alig mern ek

a fészekből kilépni. Most oda repül az anya, ad egy

falatot _enniök, újból csalogatja tovább s a kis ma-
dárkák átrepülnek egy ágról a másikra, onnan a

harmadikra, negyedikre. - Van ekkor öröm!

Igy örülnek a szülők is, midőn gyermeköket a

tan ulásban előhaladni látják.

120-C X X CBA

A utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkísmadár nem fot elmár,
Nézzetek csak jertek! - kiált egy kis gyermek

....".kis madarat fogtam ott a zöld bokorban, Anyja



repíteni akarta kézdeni. Ezt én észre vettem és addig

kergettem a míg elfáradott -s azépen megfogám ott.

És szól dicsekedve: "Nézzétek szegényke, hogy jól
hánok vele, már el se repülne. Imé nem szorítom,

magára elhagyom." De míg ezt kimondta, a madár

ott hagyta s felrepült a fára. A gyermek utána most

nagyot sóhajtott s a közben így szólott: "Ejnye na
megfogám s már el is szalasztám. Hanem semmi

menjen. Szegény ö is éljen. Nekem se esnék jól, ha
édes anyámtél valaki elfogna s vissza nem bocsátna.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

121-C X X I.

Minden gyermek látott csigát s játszott is vele

eleget. A csigáknak és kagylóknak igen puha nyál-
kás börük van: ezért puhány állatoknak nevezik. -

De van kemény csontházok is, melyet mindig ma-

gokkal visznek s ha valami bántja, bevonulnak há-
zokba s ott ülnek csendesen. A csigák között vannak

megehetök, de vannak mérges és ehetetlen hu-

súak js. -

A biborcsiga tengerben él és igen szép bibor

szinű festéket ad. -

Legnevezetesebb a gyöngy csiga, melynek testé-

ben a drága keleti gyöngyöt találják. ~- A legpisz-

kosabb és beteges csigákban találják a legbecsesebb

gyöngyszemeket s találtak olyan 'gyöngyszemet isl

melyet másfél millió forintra becsültek. - A spanyo,

69utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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korona gyöngyszemétgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31 ezer- aranyra becsülik. _

A gyöngycsigát a tengerek fenekéröl igen nagy
bajjal szedik ki, ezért oly ritkák és becsesek. _

Midőn a gyermekek j6l viselik magokat, szülőik
szemében gyakran öröm könnyek fakadnak; az ily

örömkönnyek js gyöngyalakuak s drágábbak a ke-
leti gyöngynél. _

122-C X X II.

Ifiért ör iil a k is leán )'?

Kis leányka egyedül elpirulva félre ül, Szeméri

örömköny ragyog és szerényen mosofY;g. Talán

bizony új ruhát s magyar szinű pántlikátFEDCBAv e t t az
anyja és azon gyönyörködik oly nagyon?

Szép ruhája ugyan kedves; nem az miért most

örvendez. Hancm magát j61 viselte s édes anyja

megdicsérte. - Megdicsérte, - meg bizony. - Azért
örvend oly nagyon.

123-C X X III.

A madarak fészkökot bámuland6 ügyességgel
készitik : mindenik csupán kis csőrével - orrával-

dolaozik s mégis- oly csinosan megkésziti , hogy azutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ,

ember alig volna képes utánozni. Es legkülönösebb

hogy minden madár épen ugy késziti , mint többi



71zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

társai; a fecskék mind sárból; a csóká.k tövises ágak-

ból; mások fiiszálakból, gyapjuból , famohákból és
soha-egy se hibázza el. A madarakatfészket késziteni

senki sem tanitotta; azt ők természeti ösztönből te-

szik. Épen ily természeti ösztön vezeti a pókot is,

midőn czifra hálóját szővi saméheket , midőn lépet
készitnek. -

A meleg tartományokban van egy fecske-faj,

mely fészkét kocsonya szerű igen becses édességből

késziti s egy-egy fészekért megadnak egy aranyat is.

124-·CXXIV.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A m adárkák .

SŰ.t:1 zöld lomb alatt három kis madárka fész-

kében üldögél, anyjokat ott várva. Messze szállt el

anyjok élelmet keresni, hogy addig fiait veszély is

érheti, nincsen egy gondolat ártatlan fejében;utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő

roszra gondolni nem tud örömében. De míg oly

örömmel étel után fárad, egy hamis kis gyerek el-
szedi mind harmat.

Szegény kis madárkák mi vár most reátok!

Oh mily sírva keres majd édes anyátok. Legszebb

öröm között hagyá otthon fészkét s majdon nem

találja csak hidegült helyét.

Nem tudod mit mivelsz te csintalan gyermek.

Ugyan e madárkák mit vétettek néked? Nem
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tudod, hogy ők is isten teremtményi s hogy az isten

minden cselekvésed nézi? Nem. tudod, hogy ők is
örömre születtek? mért vagy oly kegyetlen, hogy
elrablod őket? Hidd el igen könnyen te is lehetsz
árva, midőn kebled legszebb boldogságot várna. -

Ha majd örömnapod igen korán hervadutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI szen-
vedd el békével, nem érdemelsz jobbat.

125-CXXV.

Némely állatokban igen szivos életerő van. A
kígyót, ha összevagdalják is, sok ideig mozognak
darabjai. - A tekenős-béka 20 napig is elél étlen,

szomjan. - S állitják, hogy találtak békát kőbe
benőve, mely ott századokig ülhetett berekedve s
midőn kiszabadult még is élt. Sőt vannak oly állatok
is melyeket, ha két-három darabba vágnak, minden
darabjok megél. -

A kaszáspoknakFEDCBAi s : ha hosszú, vékony lábait·
leszakgatják, mindenik lába sok ideig rángatozik,
mintha kaszálna. Ezért nevezik kaszás-poknak. -

126-CXXVI.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N em jó t m ivel a k is fiu .

Kis fiucska mit csinál ott? Megfogott egy ka-
szás pókot; kis lábait leszedi; mellé űl s énekeli :



"Kaszálj - kaszálj, meg ne állj.
A mint mondom, úgy csinálj.
Ha szót fogadsz, szeretlek.
Estve majd kifizetlek.

Az istenért kis fiú! hogy lehet oly iszonyú?
Szörnyű a mit cselekszik! hiszen maga vétkezik.
Hát magának hogy esnék, ha két kezét letépnék?
Alig üti meg az ujját, úgy kinyitja rá a torkát, -
úgy sikoltoz, úgy kiált, majd leontja a szobát. Vagy
tán maga azt hiszi, hogya pók azt nem' érzi? Érzi
biz 8, de nem szól , csak úgy némán panaszol. Isten
úgy is megérti és majd visszafizeti. Meglakol az
mindenik, a ki roszat cselekszik. -gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

127-C X X V II.

A hangyák társaságban élnek, mint a méhek ,

Némely hangyafajok faodúban tanyáznak; mások
a földben készitnek lakhelyet - hangyabolyt. -
Nálunk az apró veres hangyák igen fájdalmasan
csípnek. A meleg tartományokban nevezetesek a fe-

- jér hangyák vagy termeszek. Ezek oly nagy hangya-
bolyt készitnek , mint egy kisded szénaboglya s oly
keményet , hogy kalapácscsal alig lehet összetörni.
Néha berontanak az emberek házaiba s minden bu-
tort összerágnak. - Egyszer Kelet-Indiában a fö-
kormányzó palotáját is majd egészen összerombolták.
Vannak vándorhangyák is. Ezek -minden három év-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ben elszaporodnak; néha megtámadják a bölcsöben

fekvő gyermekeket s a gyenge beteg embereket is; a
lakosok mégis szivesen fogadják, mivel a kártékony

férgeket s mérges kígy6kat elpusztitják .. - A fejér

hangyáknak nagy ellensége a hangyász. Ez nagy
körmeivel felbontja lakhelyöket , nyelvét közéjök

nyujtja s midőn rámásztak kedvére lakomázik be-
lőltk. -

128-·--CXXVIII.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ét k is gyerm ek a hangyánal.

Két kis gyermek néz egy han gyát, mint viszen

egy kenyérmorzsát. Mond az egyik: Lám szegény

ártatlan kis teremtmény! itt e morzát azért vonja,

hogy anyjának megmutassa. Ő is szegény tudja j6l,

hogy amit kap valahol, mint j6 gyermek, vigye
haza s szülöjének adja oda. -

Nem úgy vagyon -- mond a másik - inkább

hihetőnek látszik, hogy élelmet gyűjtöget; legyen

ha tél közelget. Kicsi ő , bár oly parányi, mégis tud

előre látni. Tudja, hogy az meg nem él, a ki resten

ul - henyél. Ö hát izzad, futés fárad; még a har-

mat fel se szárad munkában van. S mindenki tőle is

megértheti, hogy munkával szebb az élet, míg a

restség szörnyü vétek. Így gyüjtnek, ők napestig.-'

Otthon rendbe elteszik. S talán ők is hálát adnak



istennek, ha együtt vagynak, a ki őket teremti s egy

perczig sem felejti.
Boldog gyermek, a ki látja, mi szép az isten

munkája, hol mindenütt szorgalom és a legszebb

rend vagyon. S minden bogár, minden fűszál, még

a harmat is, meIy leszáll, azt hirdeti szüntelen : Isten /

mindenütt jelen. -gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 129-C X X IX .

Az éneklő madarak, milyen a csíz, pinty, teng-

Iicz, pacsirta, nemcsak szép énekökért kedvesek, de

igen hasznosak is, mivel a kártékony rovarok~t pusz-

titják: Ezért igen hibázik azon gyermek, ki az éneklö

ma darakat fogdossa. Az éneklő madarak királynéja

a csalogány vagy fülemile, sötét bokrokba r~tőzik!?

néha egés.z ejszakán hallatja kellemes csattogását.-

A pacsirta pedig reggel még sötét szürkületben fel-

repül magasan a levegőbe s ott várja be kellemes

éneklés között a nap teljövetelét. A'veréb is az éneklő

madarak közé tartozik, de arczátlan csevegése nem

igen kedves és sok "kárt is teszen a búza vetésekben,

mivel a zsendülö buzaszemeket nem eszi meg, csak

ketté hasitja, hogy a belét vegye ki s egész nap pusz-

tit, még sincs jól lakva.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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130-C X X X .

M eg van fogva a veréb .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Veréb koma azépen jára, tőrbe esett s megfo-

gám, nézzé, hol a kaliczkám. Oda zárom, mert hamis

Nem bánom, ha meghal is, mert ám magok kárt csi-

nálnak, gyakran a vetésre szállnak és a búzát sere-

gestül lepusztitják kegyétlenűl. Jó hogy maga itt

vagyon, több kárt nem tesz fogadom.

Ugyan kérem igen szépen! - mond it veréb-

nem igaz, dehogy igaz, nem biz az. Hát nem látta,

hogy tavaszszal miként bánok a hernyókkal ? Mind
én szedem le a fáról. Ugyan hogy is szélhat kárról ?

Hát még midőn, mint a felleg, annyi cserebogár
repked s reá száll a gyümölcsfára , hogy .virágát

összerágja ? Én vagyok, ki leszedem s félbe másba

megeszem. Hidje el, ha én nem volnék, úgy gyü-

mölcsöt ritkán ennék. És, ha egy szem buzaszemen

kivánságom fennakad, azért búza csak marad. Ezt

még kárnak sem vehetjiik, ha hasznomat megte-
kintjük. -

Igaz, igaz, - mond a gyet'mek - de azért el

nem éresztlek. Veréb koma se kéri, hanem ujját

megcsípi s azon perczben nagy sebessen elillan. No
hol van? Kezét most is úgy tartja, üres pedig a

marka. -
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131-C X X X I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A földön néhol meleg, néhol hideg idő jár. A
föld közepén kereken örökösnyár vagyon; csakhogy
fél évig esős idő s fél évig száraz meleg napok jár-
nak. Itt teremnek a legdrágább fűszerek. Itt vannak
a leggyönyörűbb madarak. De itt laknak az rosz-
lán, tigris, hiena és sok oly mérges kígy6k is, me-
lyeknek csípése után az ember 2-3 percz alatt
meghal. A föld ezen részét nevezik forr6 égalynak
vagy forró égővnek. - A forr6 égalj mellett két
felől, észak és dél felé, vannak a mérsekelt égalyok.
- Ezekben tél, tavasz, nyár és ősz váltogatják egy-
mást. Ezek után legkivűl északon és délen vannak a
fagyos égalyok, melyekben többnyire tél vagyon s
csak-alig egy h6napig tartó rövid nyár. -

Némely madarak, mint a golya ,_darú, fecske,
vadlúd és vadréczék, télre a mérsékelt égalyból el-
költöznek a forr6 égalyba, mivel itt nem volna mit
egyenek. - Mihelyt közeleg az ősz, megérzik ösz-

tönszerüleg, hogy el kell költözniek, Nem beszélnek,
nem tanácskoznak, mégis ugyanazon napon egybe-
gyűlnek; egy előáll vezérnek, megindul elől s utánna
ék alakban követi a többi, mig eljutnak oda, hol a
téli idő alatt megélhetnek. -- De ha jőn a tavasz,
visszasietnek hozzánk s csak itt fészkelnek nálunk.FEDCBA

A i ilyen madarakat vándormadaraknak nevezik.
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, , 'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA132-C X X X II.

E lm en t a k is fecske .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elment a kis fecske melegebb vidékre, üresen

áll fészke, nincsen ki Brizze, csak egy jó kis gyer-

mek tekinti néha meg, járkálván körüle , róla igy
beszélve: .

Oh be szép föld lehet, hol örök kikelet és örök

nyár váltva foly össze egymásba. Hol' soha tél nin-

csen, örökké zöld minden, egyik virág elhull, a
másik megújúl. És e szép tartomány örökös tava- .

• szán, mégis a kis fecske, nem maradt örökre. Nem,

mert Bidégen minden más vidéken. Isten páran-

csára nálunk van hazája. Ez a mi őt .hozza oly öröm-

..mel vissza.

Nékem is hazámnál szentebb s drágább kin-

csem széles e világon .sehol-sehol nincsen.

133-C X X X III.

Őszszel a fák elhullatják leveleiket s az egész

természet nyágalomra száll; hogy a hosszú tél alatt

kipihenve magát, tevaszszal megújúlt erővel kezd-
hess en virulni. Az állatok közül is némelyek, mint a

medve, borz és a denevérek, Bszszel mély álomba
merülnek s egész télen alusznak. Igy a kígy6k, bé-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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kák s a rovarok is többnyire mind téli álmot alusz-

nak, melyből csak a tavasz m~lege ébreszti föl. -
A madarak közül egy sem alszik téli álmot,

hanem némelyek elköltöznek melegebb égalyba,

.mások itt sanyarogják át a telet, sokat fázva és

éhezve. - Nem csuda hát, ha oly igen örülnek, mi-

dőn érzik a tavasz közelgését. -gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

134:-C X X X IV .utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'A k is m adár az ab lakon .

Nézzétek gyermekek! leszállott egy kis ma-

dárka künn az ablak párkányára. Várjuk el,mit
mivel ? Miként reszket a kis tolla; a hűs szellő fel-

borzolta. }i~sszegény oly szerény, csak úJy néz be,

mint az árva, az ablakból kandikálva. Megnyitom,

behivom. Majd oly azépen énekelget reggelenként,

ha felébred. Oh de már messze jár. Elrepült egy

magas fára. Azt beszéli ott magában : Nyithatod abla-

kod ; ha bernennék kaliczkába el lennék. örökre zárva.

De itt, ha zúzmara borit ja is most az ágot, hoz a ta-

vasz majd virágot és azon szabadon dicsérhetem
estve, reggel a jó. istent énekemmel. ._-

Istenem add nekem, legyen szivem kivánsásraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, o

ártatlan, mint: ez madárka! S te is bár kis madár

szállj le gyakran ablakom ba s tanits ártatlan dalokba

áldani azt, a ki annyi jóval s oly szeretve néz reánk
yermekekre. -
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80zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ezen földnek, melyen mi élünk, nagyobb részét

tenger boritja ; három annyi "tenger van rajta, mint

száraz föld.. A tengerből kisebb nagyobb száraz

földek vannak kiemelkedve. A kisebb száraz da-

rabokat nevezzük szigeteknek ; az igen nagy szá-

raz földeket világrészeknek. A földön öt világ-
I

rész van, ezek: Europa, Azsia, Afrika, Amerika
és Ujholland. Amerikát esak 1492-ben fedezte fel

Kolumbus Kristof s az ott talált lakosok oly egy-

szerü emberek voltak, hogy a lovas katonát egy ál-
latnak nézték, melynek két feje van, egy ló és egy

ember feje; az ágyúlövést pedig villámlás és meny-

dörgésnek tartották. - Ujhollandott néhány évvel
még késöbben fedezték lel a hollandiak. Az öt világ-

rész közül mi Europában lakunk. Európában neve-

zetesebb országok: Angol, Franezia, Olasz, Német

és Oroszország. - De reánk magyarokra nézve leg-

nevezetesebb a mi édes hazánk Magyarország Er-

délylyel együtt. Magyarországon nevezetesebb vá-

rosok: Budapest, Debreczen,Pozsony, Kecskemét, Sze-

ged, Miskolez; Erdélyben, Kolozsvár, Brassó, Szeben
és Vásárhely. - Magyarországban és Erdélyben

laknak magyarok, horvátok, szerbek, oláhok, néme-
tek, tótok s még más nemzetek is. Ezek különbözö
nyelven beszélnek, de mivel magyar földön s magyar

törvénynyel élnek, mind egyenlden magyar pol-

gárok. -



· ~ ~"cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 3 6 -C X X X V I .'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Magyar fiú vagyok, magyarnak születtem.

Magyaros szabású minden öltözetern.

Magyaros önérzet hevíti kebelem.

Hazám és törvénye legszentebb előttem.

De honom igazán csak akkor szeretem,

Ha minden népeit testvérül ismerem,

Mert azon nemzetek. kik e hazát lakják,

Mind magyar polgárok és törvényét tartják.

Horvát, szerb vagy román, egyaránt mindenik,

Tiszta magyar honfi, kik e hont szeretik.

Tisztelem mindenik nyelvét és vallását.

Tisztelem mindenik nemzeti szokását.

Mert mindenik mint én magyar honnak fia,

Magyar becsületem nékem e~.t tan itja. -

Velök egyességben, bizalomban élni,

Hazám virágzását munkálni, segélni ;

Ez örök jelszavam és hitemre mondom

Életem is, ha ken) hazámnak áldozom. -

1 3 7 -C X X X V U .

A növénynek leglényegesebb része a virág. A

virág részei: legkivül a csésze vagy kehely; ezen

belöl a bokréta vagy koroaa s ennek szines levélkéi

a szírmok; ezeken belől vannak a hímszálak s ezek

tetején aporfészkek vagy porhonok; legközből áll
A B C és olvasó-köny v. 6
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82zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

az anyaszál, melynek tövében van a kis gyümölcs

vagy magzó, tetején pedig a himporfogó vagy bibe,

ragados nedvvel bevonva. -

Midőn a virág jól kinyilt , a hirriszálak tetején

állő porhonok felpattanak 8 azokból a sárgás himpor

ráhull az anyaszáll tetején álló porfogóra s az álta;l a

virág megtermékenyül. - Ha a hímszálakat a vi-

rágból kiszakgatjuk, nem terem'sem gyümölcsöt, sem

magot.

A dinyén és ugorkán a himszálak külön virág-

ban vagynak, az ugynevezett fattyuvirágban s ezek

hímporát vagy a szél viszi át az anyás virágba, vagy

a méhek hordják által, midön azokon repdesnek. --

A török búzának hímvirága a teteje, anyás virága a

esője s anyaszálok a csőből kiálló üstök vagy haj. -

Ezért, ha a törökbúza tetejét korán Isvágjuk, a csők

szemzése elmarad. - A mogyoró és diófákon is kü-

lön van a hímvirág ; ezek csüngenek le rólak korán

tavaszszal, mint a fűzfák bárkája.

A kendernél egészen külön tövön vannak a

himvirágok,' az úgy nevezett nyári kenderen. Ha

ezeket mind kitépnők, nem teremne mag az anyás

vagy őszi kenderen sem. Némelyek kapáláskor a

virágos kendert mind kivágják a török búza közül s

őszszel panaszolják, hogy kevés kendermag termett;

azt hiszik nem járt jó ideje. -

A növényeket Linné Károly virágaik szerint

24 seregre osztotta. -



1 3 8 -C X X X V III .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t (

M it m o n d a r ó z sa tö ?

Magános völgy ölén kicsinyke rózsatő, m ily

kopár körüled s néma a sík mező! Senki nem csu-

dálja gyönyörü lombodat. Senki nem élvezi drága

illatodat. S mégís oly vidámon lengnek zöld ágaid

Mindig úgy nevetnek szelid virágaid. 5 ügy betöltöd

édes illattal a léget. Ugyan mi örömöd van ezekben

néked?
Igy beszél a rózsa: Mért ne volnék vidám,NMLKJIHGFEDCBA

,
midőn a kelő nap oly szeretve néz rám. Es tudom,

hogy tisztán, ártatlanul élek? En boldog vagyok:
ha mások nem is néznek. Illatot meg azért küldök

magam körül , mert a jó tett szolgál valódi öröműl.

A szelidség pedig nékem természetem. Oh kérlek

leánykák, kövessetek engem! Kövessetek engem az

ártatlanságban, hogy ti is ~éljetek öröm-vidámság-

ban! Legyetek jók, tiszták és mindig szelidek! Hoz-

zám lesz hasonló ez által képetek. -

1 3 9 . K ö d és F e lle g .

Ködöt látunk őszi reggeleken és télben, midőn,

mint valami Sűrű füst, borit ja el a völgyeket. Ha a

köd felemelkedik, felleget. képez. Hasonlóan a felleg
6*

8 3



is, ha leszállana a földre, olyan lenne mint a sűrü

köd. - A fellegek legfeljebb egy mérföldnyi maga-

san lebegnek, de gyakran a magas hegyek tetejét is

érintik s ki ilyenkor ott van a hegytetőn, láthatja,

hogy a felleg nem egyéb csak sűrű köd. -

A kod és felleg származik párából, vagy víz

gőz.ökből. A párát mindenki ismeri. -, A vizgőz vé-

konyabb mint a pára, ezért nem láthatjuk; de midőn

a vizes ruhát kiteritjük, azért szárad meg, mivel a

viz belőle lassanként elgőzölög. - A növények leve-

lei is szünetlen gőzölögnek , ezért erdős helyeken

többször szokott köd és eső lenni.

Komor ködös időben az emberek és gyermekek

is -komorabbak , mert a komor idő hatással van az

ember kedélyére. De a gyermek néha ok nélkül is

szokott rosz kedvű lenni; ha valami nem tetszik,

félre ül, haragszik és duzzog.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 4 0 . H a r a g sz ik a k i,S f iú .

Hej kis fiú, be szomorú! ugyan mi baj érte?

Nincs oly drága krajczárocska, hogy nevetne érte.

Piros arcza, mint a rózsa s mégis annyi bánat van

ráirva, elég volna betelni e házat.

Biz úgy vagyon, de már azon nem segit ma

senki, mivel annak a bánatnak nincsen oka semmi.

De ám azért, a világért félbe még sem hagyja,

hanem addig búslakodik a mig kedve tartja. Jól is

teszi, hasznát veszi, ezért senki nem szeréti. -



1 4 1 . A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIevegö,

A levegőt látni és megfogni nem lehet, de mi-

dőn magunkat legyezgetjük, érezzük, hogy valami

érinti arczunkat : ezt a levegő okozza, melyet legye-

zésünk által arczunkra hajtunk. - A levegőt hasz-

náljuk lélekzeini ; ha orrunkat és szánkat befognok,

hogy levegőt ne vehessünk, igen hamar megfúlad-

nánk. -

A levegő, ha nagy tömegbe nézzük, világos kék

színű; ezért a távoli hegyeket kéknek látjuk, mintha

egy kék üvegen néznök, pedig azok zöldek. Az eget

is azért látjuk kéknek , mivel felettünk a levegő

kék. -' Ha levegő nem volna, a madarak nem re-
pülhetnének. -

Az emberek tudnak léghaj6t is késziteni, mely-

lyel a levegőben igen magasan fel lehet emelkedni.NMLKJIHGFEDCBA

"1 \ levegőben minél feljebb menyünk, annál hidegebb

. van. Ezért a magas hegyek tetejét a forró égalyban

is örökös h6 borit ja.
~

A tiszta levegő igen szükséges az ember egész-

ségére. Ezért legegészségesebb emberek azok, kik

többnyire a -szabad levegőn élnek, mint a mezei

munkások. A kik pedig bezárt szobában igen sokat

ülnek, halvány ak , mint a téli virág. - A gyerme-

kek is igen szeretik a szabad Ievegön játszani, de

mivel nem ügyelnek magokra, sokszor betegséget s

más bajokat is szereznek az által magoknak. -
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86cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 4 2 . N y a r g a l a k is B ú .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nyargal a kis fiú vesszőparipáján. Csorog az

izzadság piros két orczáján. Any ja nyugalomra szám-

talanszor inti. Hasztalan; a borsót csak a falra 'hinti.

S míg szilaj kedvébeu nem hallgat a szóra megbot-

lik, elesik s betörik az orra. Ekkor is hibásnak nem

nézi önmagát, hanem előránt ja veaszöparipáját s

nagy haraggal ízre - porrá tördelgeti ; önmaga hi- 4

báját azon pótolja ki.

Egy okos gyermeknek szabad-é így tenni?

Illik-e hibáját másokban keresni?

1 4 3 . A sz é l.

A levegő nem áll egy helyben, hanem. ide s tova

lebeg és foly. A levegő folyását nevezzük sz éln ek.

A levegő többnyire azért foly, mivel egyik tarto-

mányban meleg van, a. másikban hideg; ezért a

meleg levegő rohan a hideg felé, a hideg pedig a

meleg felé. - Ha télben a meleg szoba ajtóját ki-

nyit juk , akkor is a hideg levegő rohan be alul s a

lábunkkal mindjárt meg is érezzük a hideget; a me-

leg pedig meny en ki felül s.néha még párálik az ajtó

felett. - És ha a kernenozében tüzet gerjesztünk, alűl

a kis ajtón a hideg levegő fut be és fujja a tüzet; a

meleg levegő pedig felül a kürtön rohan' ki s a füstöt



87zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

is kiviszi magával. - Az . igen erős szelet s z 'é1.•

v ész nek nevezzük. - Egy szigeten -.:.NMLKJIHGFEDCBAJamaiká-

ban - 1780-ban oly erős szélvész volt, hogyacbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 2

fontos golyójú ágyukat is elseperte , a házakat szét-

szorta s csak azon emberek maradtak meg, kik nehéz

ostrom-ágyukhoz fogoztak. - A Nem ere szele is

a székely földön igen erős szél és rendkivül hideg. -

For g ó sze 1et, mely a port fölsodorja , gyakran

láthatunk. -. Azt tartják, hogy anagy szélvészek is

mind forgó szelek, csakhogy emberi szemmel be nem

látható nagy körben forognak. Okát a villanyosság-

ban, vagy is azon erőben gyanitják, mely a villám-

lást és menydörgést okozza. -

Vannak mérges szelek is, milyen aSi á mu m

Arabiában, melyet, ha az ember beszív, azonnal meg-

hal. -. - Ezt, midőn fúni kezd ,az állatok megér-

. zik s az orroka t előle bedugják a földbe. Ezt az em-

berek észreveszik s őkis hasonlóan tesznek, külön-

ben azon helyt meghalnának. -

1 4 4 . A k i8 le á n y m a d a r a .

Egy ki csiny leányka czifra kaliczkában mada-

rát annyira megjámboritotta, hogy ha ment feléje

s hozzája beszéle, az is felelt szólott, már úgy ahogy

tudott. S ha benyujtá kezét vagy pedig -ételét, kis

kezére szállott, azon ugrált játszott. ' .

Egyszer a kaliczka kicsinyke ajtaja gyengén



88zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

volt bezárva. A madár ezt látva rendkivül megörül

és 'rajta kirepül. S mint ki elszabadul kínos fogsá-

gából, repked elő- s hátra egy fáról á 'másra. A

leány kergeti, de el nem érheti' s nagy búsan

sohajtva, Így beszél hozzája: Kedves kis madár-

kám ! gyere vissza hozzám ! Szépen bántam véled,

s te így köszönéd meg? Gyere vissza kérlek, hidd

el a míg élek ked vedre tartalak, soha nem bán-

talak! -

Jól van - mond a madár - hiszem nem bán-NMLKJIHGFEDCBA4

tanál, de lásd az életnek nem édes öröme, ha nin-

csen szabadság, mely azt fűszerezze. Oh szabadság

nélkül az élet csak járom.. Tudják ezt már sokan

ezen a világon. Elzárva nem miénk félig sem az

élet, - Ha értesz magyarúl, e szavam megérted. -cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 4 5 . H a r m a t , D é r , Z o z m a r a . '

Ha meleg szobába beviszünk egy pohár hideg'

vizet, a pohár külső oldala megnedvesül , mintha

megizzadna. Hasonlóan,ha rálehelünk tűkörre, üvegre

vagy akármely, hideg érczre, azok is meghomályo-'

sodnak és megnedvesülnek ; mert a rájok lehelt me-

leg levegő párája hozzájok ragad s megnedvesiti.

Épen Így a hideg fűszálak és zöld levelek estve

ID e g har m a tos o d nak: mivel a meleg levegőből

rájok száll egy kevés víz rész. A zöld levelek hama-

rább harmatosodnak á száraz fánál, mivel bidegeb-



bek. -. Midőn a harmat megfagy nevezzük h óha r-

ma t nakNMLKJIHGFEDCBAj az igen vastag hóharmatot pedig d é r-

ne k és z u z marának. -

Száraz meleg nyárban a harmat igen jótevő a

növényekre, mert a nap hevétől ellankadt levelek és

virágok egészen felélednek általa.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 4 6 . · 1 . R e p ü l a plllangé,

Repül a pillangó a virágos réten.· Szeretném

elfogni, ha megálIna szépen. De miert fognám el,

hogy elrontsam szárnyát; hogy kereshetne fel ki-

csinyke barátját? Rosz gyermek lehet, ki az ő

szárnyát bántja; nem lehet jó szive , ha őt nem

sajnálja. -

Oh, ha nékem volna szép kis tarka szárnyom,

én nem itt repülnék ez apró virágon , hanem föl-

szállanék 'a csillagok felé, elmennék· a naphoz, -'

el a tenger mellé. És ha majd följárnáru az egész

világot, - hegyet, völgyet , mezőt, tengert és or-

szágot: ked ves barátimhoz vissza - haza szállnék

s a mit láttom, nékik mindent elbeszélnék. - El-

beszélném néki.~ e világ nagyságát, hogy ismerjék

isten mindenhatóságát s hogy evilág rendét ta-

nulják csudal ni s tanulják meg abban az istent

imádni.

89



Repül a pillangó a virágos réten.

Látom a csel'esnye piroslik már szépen.
1,

Rosz gyermek lehet, ki a pillangót bántja ;

Roszabb, ki a kertet magasra csinálja.

Oh, ha nékem volna szép kis tarka szárnyom,
Én nem itt repülnek az apró virág-on,

Hanem fölrepülnéle egy cseresnye fára;

Errném a cseresnyét s raknám tarisznyára.

S midőn tele volna hasam és tarisznyám

Ánnyira, hogy magam mozditni se birnám :

Elrepülnék haza. El ám ha lehetne.

De nehezen hagyna már a sok cseresznye.

Ez nem volna tréfa; megijednék szörnyen,
Mag3. a gazda is ott találna könnyen

És jól megzsákolna. Bizony csak úgy látom

Sokkal jobban van igy, ha nekem nincs szár-

4j

90cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . R e p ü l a plllangé,

nyom.

1 4 1 . L id é r c z .

Ha a gyúfát sötétben megdörzsöljük , megvilá-

gosodik és világos füst emelkedik róla. A reves rot-

hadt fákat nem is kell megdörzsölnünk, mégis vilá-

gitnak éjjel. - Igya posványos helyeken és teme-

tőkben is, a nőv-ények és állati testek rothadékaiből

szokott néha oly levegő fejleni , mely fénylik, mint



a megdörzsölt gyufának a füstje. És az ily fényH5

Jég" mint valami kis lángocska, ,arra megy a merre

á szél viszi. - Csendes időben pedig csakide s tova

bolyong. De ha megijedünk )tőle s futni kezdünk,

mivel futásunkkal légvonulást okozunk, ez is a leve-

gővel utánunk vonul. - ,

Az ily ártatlan fénylő lég adott okot az ördög,

kisértet és fejér emberekről való mesékre, melyekkel

- a gyermekeket rémitik , kik még nem tudják, hogy

ördög és kisértet az isten jóságáva] é~ a természet

törvényeivel meg nem egyez.

Ha ördög és kisértet volna, eddig az emberek

legalább egyet fogtak volna s a bőrét kitömve be-

tették volna a muzeum ba, hova minden ritkaságok

öszsze vagynak gyüjtve s legalább ott 'egy egy szép

példányt látnánk belőlek, -cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 4 S . A n y ú l é s a b é k á k .

A félénk nyulacskát mindenki ismeri; vadász,

kopó, agár riasztja, kergeti. Szegény kis nyulacska

miért is születél, hogy szünetlen reszkess, mint a

nyárfalevél ? Mily félelmes néked reggel, dél és

estve! S mint fülel a vadász téged várva, lesve!

Szomorú énnékem - mond a nyúl - életem;

talán jobban teszek, ha már bevégezem. Mért fussak

reszketve mindig ide, s tova?, elmegy beölöm maga-

mat a tóba.

91NMLKJIHGFEDCBA
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El is ment szegényke egy nagy t6 partjára. De

ám mi történik itt szeme láttára? Ezer számú békák

ijedten előle sietnek elbújni a t6 fenekére.

Mi ez itt - kérdezi - hát 'e békasereg, ily fé-

lénk állattól még tőlem is remeg? Hát nem csak én
vagyok oly szegény és árva, a ki éjet-, napot töltök

félve járva? Jaj ha énnálamnál nyomorultabb is

van, úgy én bánatomban nem ölöm meg magam;

mert ily nyomorulthoz képest boldog vagyok és a

vadász elöl én is elszalad ok.

Vegyen innen példát a ki bánat terhel; te-

kintsen másokra és ne csuggedjenel; mert roszat

az élet minden emberre mér , hogy abból értse meg

a jó mi kincset ér. Rosz után az Isten hoz, számunkra

jobbat; sötét éjjel után szebb hajnal virúlhat. -'cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 4 9 . E sö , H ó , Szi~~rvány.
A sűrű ködben minden tárgy megnedvesül, a

sűrű fellegböl pedig a víz cseppek le is hulldogálnak

s azt mondjuk, hogy esik az esö. Télben a fellegek

vízrészecskéi megfagynak apr6 csillagalakokba s

egymással összeragadva h6pehelyként' szállingoz-

nak alá.
Nyárban az esö igen hirtelen támad. Elébb csak

bágyaszt6 meleget érez az ember s a nap igen heve-

sen süt. Kevés idB mulva elkezdenek a fellegek, mint

valami fejér hab, tornyosodni; az után nem sokára



megdördül az ég s hullani kezd nagy cseppekkel a

záp or es(5 - néha jég g ej elegy. De hamar. el is

mulik s az egen. szép sz i v á.r v á n y támad. - Az

igen nagy záporesőt fell e g sza k adá sna k neve-

zik; midön pedig -az esö igen sűrű villámlás és meny-
dörgéssei van, é gNMLKJIHGFEDCBAihá b o r ú nak. - A zéporesö

hirtelen keletkezését s benne a jég eWállását azon

erőnek tulajdonitják, mely a villámlást és menydör-

gést okozza ".-
. A szivárvány a nap sugaraib61 fejlik. Ha egy

pohárba víz et töltünk s úgy teszszük, hogy a nap

keresztül süssön rajta, akkor is a pohár mellé egy

kis szivárvány képződik. - Midőn pedig az es<5

esik s a nap azon süt keresztül, a leveg<5ben egy

nagy szivárvány támad. Hogya szivárvány fel-'

szívná a vizet az csak oktalan beszéd. -cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 5 0 . A ~zót nem fo ;a d ó egérke,

Egy vén szürke macska, a mint le s fel sétál,

látja, hogya Iyukból egy egér kandikál. Sok ideig

leste, de bár meddig lesi a szép kis egérke nem akar

kijöni. Gondolja magában: Igy nem boldogulunk;

jobb lesz tán, ha egy kís ravaszsághoz fogunk. S
. .

ámit6 szavakkal imigy szól hozzája: Eszem a lel-

kedet szép kis állatkája ! Jer kincsem, galambom,

drága kis egérkém ! bár csak egy lépéssel jer köze-
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lebb felém! A mit enni szeretsz nálam mindent ta-

lálsz; mogyor6t; mandulát s czukrot is, ha' kivánsz,

Felel az egérke: Örömest kimenyek, csak ~lébb

anyámtói tanácsot kérdezek. S elfut nagy serényen

tanácsot kérdeni, de anyja semmikép nem hagyá

kimenni, mert ám. a ven egér ismerte a macskát,

azért nem akarta kibocsátni fiát. -

Most a hamis matok még nyájasabban szól: Ha

kijösz egy kiség, nem tud anyád arról. Meglásd én

tégedet oly igen szeretlek, hogy minden nap tejbe s

vajba feresztelek. - ,

Erre az egérke így szól az anyjához: Akármi

történik menyek a macskához. S nem érezve javát,

egyet kiebb lépe, Akkor a vén matok szegényt nya-

kon csip te. -

Jaj, jaj édes anyám! - kiálta most sirva -

jaj ne hagyj el kérlek, megöl ez a macska ! Nézd

beh kegyetlenűl harapja a nyakam! Édes anyám

máskor szavad megfogadom.

Felel a vén egér nem örömest hagylak, de igy

szoktak járni, kik szót nem fogadnak.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 5 1 . VillánlIás.Me~ydörgés,

A villámlást és menydörgést a vNMLKJIHGFEDCBAiIIá m okozza,

mely egyik terhes: felhőből a másikba igen: nagy
csattanással szokott átpattanni. A villám csattanását

a felhők sokáig viszhangozzák, ezért hallik hosszason



a dörgés. .Néha a villám lecsap a földre s ha házat

talál meggyujtja; az állatokat megöli s az élö fákat

szétzuzza és kiszáraztja. A villám rendesen a maga-

sabb tárgyakat, élöfákat, tornyokat és a házak csu-

csait szokta találni. Ezért záporeső alkalmával nem

j6 fa alá ülni, mert ha a fát megtalálja ütni a villám,

az alatta ülöket is megölheti; toronyba harangozni

nem tanácsos söt a kemenczébe tüzet sem jó gerjesz-

teni, mert a kémény' füstjén könnyebben becsap a

házba.

A kisebb villám nem képes gyujtani, csak tör

és rombol; az ilyet ;;z,ffi.r a z v ill á m nak nevezik.

Hogy a villámtél meggyult házat csak téjjel s eczet-

tel lehetn:e oltani, valóságos mese. -

A villámot men y k 6 nek is nevezik, pe~jg ~~

nem kő, hanem csak oly erő, milyena mágneses -

delejes - aczél vonzó ereje, minek se keménysége

se súlya nincs; megfogni sem lehet, csak egyes jele-
neteit ésalelhetjük. -

A házat villám ütéstől meg lehet óvni a vNMLKJIHGFEDCBAi l-

1á m h á rit 6 val, melyet Franklin Beniamin talált

fel. Ez egy hegyes vasrúd a háztetőre felállitva,

melyröl drot van lehozva a földre - rendesen kútba.

S ha a villám a házra akar csapni, ezen rúdat találja,

r:bint legmagasabb tárgyat s a droton lefut a kútba
minden kár nélkül: -

. '"cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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lá 2 . A 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAprüesök és h a n g y a .

A ki itt közöttünk dolgozni nem szeret, hall-

gassa meg kérem e kis történetet s tanulja meg,

hogy ha .nem gyüjt idejében, könnyen megéhezik,

ha 'máskor nem, télben. - A prücsök sem gyüjtött,

meg is járta szépen , mert úgy megéhezett, majd.

elveszett éhen. Ekkor azt gondolta: Bolondság ehezni,
hiszen a szomszédtól könnyű kölcsön- kérni. Úgy is

csak itt lakik a szorgalmas hangya s nála egymást

éri a buza kalangya. Kérek töle kölcsön, két

annyit ígérve, de majd, ha megkéri, még leszi-

dom érte ..

Felöltözik czifrán, kisasszony ruhába, tarka kis

napernyöt veszen a markába. Ekkép nagy kényesen

átmegy szornszédjába, köszönti a hangyát tele kony-
hájába.NMLKJIHGFEDCBA

,

:Meglátv~n e czifra vendéget a hangya, kezéből

a munkát azonnallerakja s bámúlva kérdezi : Ugyan

mi szerencse, mely prücsök kis asszonyt hozza ve-
zérelte ?

1\.



Felel rá a prücsök : Nagyon is csekélység; csak

úgy történetből hozott át a szükség. Kölcsön kérni'

jöttem egy kevés gabonát; de elébb kóstolni adjon

vagY' H t vékát. Majd többet is kérek, ha jónak.talá-

lom; aztán kétszeresen megadom a nyáron.'

Szól a munkás hangya: Én örömest adnék, -

a szükség mindenütt gyakran látott vendég - de

ám a kisasszony sok időre kéri, mert megadni csak

majd a nyáron igéri. Hát a kisasszonynak nincsen

gabonája? Miért hogy oly hamar üres a konyhája?

A szép hosszú nyáron mért nem gyüjtögetett? A

mint én emlékszem, csak énekeigetett.

Szól vissza a prücsök : Sokat nem gyüjthetek,

mert a jobbágyaim mind szabaddá lettek. Hej pedig

beh sok szép áldozatot tettem, míg a nép javára

estig énekeltem! -

Úgy-e, - mond a hangya - énekelt a nyáron?

Menjen most tánczoljon a hideg farsangon. De biz

én gabonám magamnak gyüjtöttem s kölcsön ado-

gatni épen nincsen kedvem. Aztán majd a nyáron

énekelje eztet: Megehezik télen,' ki nyárban nem

szerzett.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 5 3 . T iiz lu ln y o h e g y e k .

, A t ii z h á n y ó heg y ek tetején nagy tölcsér

alakú nyilás van mélyen be a föld gyomráig, a hol

a kövek és érczek is mind meg vagynak olvadva.
A, ll, C, és olvasó-könyv. 7
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Ezen tölcsér alakú nyilás némelyeknél több mértföld

kerülétü s rendesen kéngőzzel füstölög. EurópábancbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 5 tüzhányó hegy van s azok között legnevezetesebb

a V ésuv és Aetna Olaszhonban. •

A tüzhányó hegyek kitörés ei a legborzasztóbb

jelenetek a világon. Elöbb iszonyú ropogás és dör-

gés kezdődikNMLKJIHGFEDCBA,3 föld belsejében, mely néha 200 mért-

földre is elhallik. Azután borzasztó füst és vízpára

emelkedik a hegy belsejéből, mely a na.p világát el-

sötétiti s a lángok több ezer lábra csapkodnak fel
iszonyú dörgések között, E közben temérdek hamú

és kődarabok löketnek ki oly sebességgel, melyhez

az ágyugolyó sebességét hasonlitni sem lehet. A Vé-

suv egy öl vastag köveket egy mértföldre is ellök.

V égre az olvadott kövek és érezek folyadéka, alá va.

ömlik ki, melynek tüzességéhez a legerősebb égő

kemenczéinkét nem is lehet hasonlitani. - A láva

forrósága néhol száz esztendő alatt is alig képes.ki-

hülni. - Egyegy kitörés hónapokig, sőt '3-4 évig

is eltart. Az Aetna kitörése 1669 martius 9-én54

nap tartott s 40 várost és falút, 700 templomot s 94

ezer embert pusztitott el. A V ésu v kitörése Krisatus szü-

letése után a 79-ik évben augusztus 23-án 50 ezer négy-

.szög mértföldnyi tért rázott meg s 30 négyszög mért-

földnyi tért eg'észen elboritott. Ekkor temetett el három

virágzó várost is : Pompejit, Hereulánumot és Stabeát;

némelyiket 100 láb mélyen s 1,700 esztendeig azt se

tudták az emberek hol feküdtek valaha, s már új vá-

rosok épültek felettök. De történetesen 1711-ben Por-
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tici városban, egy kűtásás alkalmával három nőszob-

rot találtak, s ezekrö] a Horculánumi szinházat s az

egész várost -felfedezték. - A Vesuvnak majd min-

den évtizedben van kitörése.:NMLKJIHGFEDCBA

\ 1 \

~ )cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lá t P e iy k ó r á sz e d i ö r e g a p já t .

Nagy már Petyk6,nagy' ai iskolába; hosszan

megnyult keze és a lába. Nagy legény már, hej de

nagy mihaszna! * ) gyermek sorb~ már szégyen is

volna. '-- Kelj fel Petykó, mezőre kell meuni. Kezd-

jen rr.unkát, a ki akar enni. Nyolcz az óra, ne aludj,

hiába. Ne félj, nem jársz többet iskolába.

Ked ves hang ez Pety k6 nágy fülének; úgy

hangzott, ~iht l~~$yönyörübb ének. Csak egy esett'

igen igen rosszúl ; mért. be-szélnek néki a dologr61. No

de mégis összeszedi lábát, jártatván , mint valami

matolát és elindul, vállán a kapával, j6tehetlen ször- .

nyü lágy magával.
Öreg apja Petyk6r61 azt tudta, hogy a sárkányt

nem öli meg dolga" munkához kezd, úgy a mint

*) Nagy mibasana, nagy iigyetlen.
7*
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kibirja; jobb is, mint ha Petykójára bízza. Mert

Retykónak nincs dologra kedve ;'jó -hogy már a reg-

gelit megette. Jobbra, balra fanyalogva nézdel, még

apját is fárasztja beszéddel, S'mint a szép nap eme-

ledik feljebb, Petykónál a kapanyél meleg lett;

ásit, pusmog, szünetlen morogja: Bizony sokkal

jobb a kutya dolga, 'mert napestig hever az árnyé-

kon, végig nyúlva szép puha pázsinton. Mily j6

volna, ha kutya lehetne! szép pázsiuton minő jól

heverne!

J 61 van Petykó -" mond az öreg erre, látva,

hogy nincs a dologra kedve - ha jobban van a

kutya náladnál, tégy úgy, mint ő,· elmehetsz aludjál.
Megörvepdett Petykó itt ,magában. E1nyujt6zik

egy fa árnyékában .. Hosszat alszik, azután felébred,

azt álmodta: hozzák az ebédet. Majd sóhajtva az.

ebédet várja, legyet fogdos vagy az orrát vájja, s

gyakran apját magában nevette, hogy morgással oly

igen leszedte.

Most hozz~k a j6 Ízű ebédet; ugrik Petyk6 ka-

fán után nézett; hogy letennék, azt is alig válja;

messziröl foly utána nyála. De ám jőn az apja is

ebédre s míg Petykó rá vigyorogva nézne és egy

"nagyot moh6n akar falni s kezd a. tálban fenékig

.kavarni: úgy, mint illik, körmét megkoppint ja.

Petykó sem rest rögtön beszoppintja.NMLKJIHGFEDCBA,
. Edes Petykóm! jobb a kutya dolga, eredj ülj

hát melléje .egy sorba. M:ajd a csonton vele vere-

kedhetsz, s délután is mellé heveredhetsz. De a tál-
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/. r

ban ne. keress- ina semmit; mert kutyának semmi
-dolga sincs itt.NMLKJIHGFEDCBA r ' _

J Félbe hagyja. Petykő a vigyorgást. Munkához

kezd, dolgozik is folyvást, nehogy apját ismét reá-

szedje .s alig várta, jöjön.el az estve. '
(

• rcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~5 5 . F ö ld r e n g é se k .

\. <- f L

A földrengések is hasonló borzasztó jelenetek a

tűzhányó hegyek kitöréseihez. Ezek is nagy ropogás

. és dörgéssel kezdődnek, mely néha hónapokig is eltart,

s két ezer négyszög mértföldre is elhallik. Néha-a

tenger is kicsap 'medréböl, új szigetek emelkednek,

mások elsülyednek. A lis~~90Íl.i földrengés 1755-ben

november 1-én a legnagyobb ágyukat 2 ezer lépésre

hajgálta; ·60 ezer embert pusztitott el s 700 ezer

négyszög' mértföldre terjedett ki rázkodása.' - A.
. kalabriai földrengésken 178B-ban a fö1d 100 láb szé-

lesen meghasadott, a hegyek tetői szökdeltek; 200

város és falu lett rommá, s 100 ezer ember veszett

el. "- Jamaikában a' földrengés egy 'nagy tengeri

hajót a város tornyain keresztül hajtott rá egy épü-

let tetejére.

Mennyivel borzaszt6bb lehetett még azon idő"

midőn a mai ropparit hegyláncsek és havasok emel-

kedtek ki. Az akkor eltemetett állatoknak ma már

csak kövé vált csontvázait találjuk mélyen a föld

belsejében. -' Azon Ő 8 időben a tenger is hol ide,
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hol amoda költözött.: Ezért van, hogy a hegyek te-

tején több helyeken temérdek ké>vé vált tengeri esi-

gákat és kagyl6k&t találunk,' melyek akkor éltek,

midön ezen földrészt tenger borította. A hegyek ké>-

szikla, pala s másnemü rétegein is látni lehet, hogy

víz által vannak oly rétegesen lerakva. - Sok he-

lyeken rengeteg nagy erdők is vagynak a földbe

. temetve, s ma mint köszenet 'az emberek kiássák s

tűzelni használják. A gé>zhaj6kon ésgé>zkocsikon ren-

desen ilyen köszénnel szoktak tüzelni.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 5 6 Hazugság - tr é fá b ó l, h á r o m

. sz a k a sz b a n .

Egy kis pásztor - de hamis - fiucska ; paj-

kossága majd fejét kifurta s nem volt társa, hogy

idejét töltse, hát tréfából :fejét azon törte: Oly sok

ember dolgozik a réten, mint jártassa meg valami-

képen.

Gondol egyet, - j61 is eltalálta - itt a farkas!

- rémitőn kiálta. Itt a farkas, kérem' a nagy égre!

jé>jÖllminden ide segítségre !Jé>jön kérem, nehagyja

a nyájom! Egyré>l egyig elvesz, a mint látom.
Ezt, kik hallják, nyakra, före futnak, ásó, -

villa - és a mivel tudnak, mert mindennél szent a

kötelesség: segitsen, hol reá van a szükség. Összefut.

'hát nyaka-ssakadtába , a munkás nép szörny ü soka-

- ---
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fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsága. De farkasnak még a nyoma sincsen. Sok meg-
bánta mért szalada ingyen,

No ez jó mód egy komédiának - mond a

gyermek - sörűle magának, hogy tréfáját oly ügye-

sen vitte; így üssön ki, önmaga se hitte. .

Más nap ismét játszani jő kedve. Hasonlókép

ordítani kezde: Itt a farkas az egekre kérem, elpusz-

titja nyájamat egészen!

Ujból sok nép megy oda serényen, s hogy far-

kasnak hire - pora sincsen: észrevették most a ha-

misságot; szidták, mosták, de ő tova állott.

Igy folyt el két szakasz a játékból, Hátra van

még egy a felvonásból, mert új vendég közeleg az

erdőn, mely még nem volt jelen a két elsőn. Végén

'Csattan rendes en az ostor, megtanulja most a kicsi

pásztor, mert ím föllép iszonyún elébe, mit játékból

forgata eszébe. Jőn a farkas végtelen dühével, dúlja

nyáját tépi szerte-szélyel, Most játéka szomorű kezd

lenni, sirás rivás összeelegyedni , mégsem hallgat

senki se szavára, rágondolván több hazudására. És

a nyájnak leggyönyörűbb része elpusztúl, mert nem

jöve segélye.

Bosszusággal érti meg a gazda, mily rosszúl van

juhainak dolga, s bár nagy sirva érkezik a gyer-

mek, nadrágának nem kegyelmezett meg .: Sózza -

, ,rója, szörnyüen porozza; meg megnyugszik, újra

elő fogja. Még nadrága könnyü baja lenne, csak

szegényke ő ne volna benne. Minden tréfa kifutNMLKJIHGFEDCBAa r

fejéből. - Ő is majd kiszökik a bőréből. Semmi
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kedve nincs pedig e 'tánczra ; tréfához sincs, ha ilyen

az ára.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 5 1 . A z elsö e m b e r e k e le d e le és
fö Id n liv e lé s e ..

Közönségesen 6 ezer évre teszik azon időt,.:;to

mióta emberek élnek a földön. Az első emberek ele-

dele gyümölcsök és vetemények lehettek, melyek

oly önként kinálkoznak eledelül, hogyNMLKJIHGFEDCBAII kis gyer-

mekek is megkóstolják, .4a ;neglátják. A gabonát
eledelül használni hihetőleg. szükségbdl kényszerül-

tek, a midőn gyümölcsökben hiányt szenvedtek. De

.eleintén a gabonát csak nyersen ették meg. Jézus

tanitványairól is emlitve van a bibliában, hogy mi-

• d?n a vetéseken mentek keresztül, gabonafejeket

szedtek s tényerökben kidörzsölve ették. - Később,

midőn jövendő szükségre, gabonát .Iialmcstak össze,

.könnyen észrevehették, mikép az elhullott' gabona-

szemek a földön kicsiráznak s új gabonát teremnek.

E tapasztalat rávezette a földmivelésre, hogy t. i., a

földet a gyomtól megtisztitsák s behintsék gaboná-

val, bővebb aratás reményében.·- Mind emellett,

midön Kolumbus 1492-ben Amerika szigeteit fölfe-

dezte; sok vad népet talált, .kik semmi földmívelést
. . ,

nem ismertek. Európa s főleg Azsia népei több ezer

év óta folytatják a földmívelést, de eleintén eszközök

hiányában kétségkívül csak hegy.es fákkal ásták fel



a földet . ....:...Nem régen a Kanári szigetek lak6i is

csak ökör szarvakkal ásták a földet, s Amerika v~d

népei sarl6 helyett állatok oldalcsontjaival aratták

gabonájokat.

.Miután a gabonát rendes eledelül kezdették

használni, természetesen következett, hogy a száraz

gabona szemeket kövek között megtörjék s dörzsölés

általlisztté őröljék, míg végre a kézi és vízi malmo-

kat föltalálták. - Ábrahám feleségéről a bibliában

már emlitve van, hogy az istentől küldött három fér-

fiat lisztből készült pogácsával vendégelt meg.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 5 S . 1\ k a k a s , k u ty a és a róka
Szűk ketreczét egy kakas megunta. s hogy -

. hogy nem, az ajtaját kirugta. Mit űlnék itt? - gon-

dolá magában - szélyel nézek kün n a nagy világ-

ban. És elindul egy homályos éjen. Gazda, cseléd

mind alusznak mélyen. Elmegy szépen az ország

útjára s ott rábukkan a szomszéd kutyára. Merre

szomszéd, merre j6 barátom? Szökevény vagy te is,

a mint látom. Menjünk együtt; egymást el ne hagy-

juk. Így az útat inkább meg nem unjuk. Erre Fürge

- mert a neve az volt - magát soká nem kéretve,

így sz61t: Bánja macska, legyünk barátságban, min-

denképen. jobb a társaságban. .

Mennek - mennek, nagy útat bejárnak, míg

egy távol falusi határnak terjedelmes erdejében jár-
va, rájok száll az éjszaka homálya. Fel is' pállott

10S



106

már a kakas lába, úthoz nem volt szokva _ hát

hiába. Fürge visz ont nyelvét rég kihány ta, a nyu-

galmat ő is megkívánta. Felmegy hát most a kakas

egy fáraNMLKJIHGFEDCBAé s lenyugszik annak az ágára, s lejebb

Fürge odvát ama fának elfoglalja éjjeli tanyának.

Más nap, a mint pityrnallani kezdett, fenn az

ágon a kakas felébredt s szokás szerint kezd kuko-

rékolni: elég volt már hajnalig horkolni. Me~sze

hangzott kukoré.kolása, vissza zengett az erdő is

rája. .Így történt, hogy közel a bokorba felfülel rá
egy ifiú róka.

,

, Ahá jókor! - szől bajuszát nyalva -- azt hi-

vém, h?gy tanyánk ki van halva.' Majd lecsaljuk on-

ban a magasból. S eIőlépe a kakashoz így szól: Ko-

mám uram ! még észre se venne a mint látom, ha

más nem köszönne! Hát künn tetszett aludni az éj-

jel!? Mért nem nézett egy kevéssé szélyel? Hűvös

van most, bet.egséget kaphat, nátha, hurut s más
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baja akadhat. Egy, pár lépés csak ide' szállásom,

elhált volna gyönyörüen nálam. Legalább hát reg-
gelire kérem jöjön hozzám! nem vet meg remélem.

Kávét; sajtot vagy a mit parancsol, kaphat nálam

a mit csak kigondol.
Szívesaégét megköszönöm szépen -, mond a

kakas - társamat is kérem legyen szfves költse fel,NMLKJIHGFEDCBA
"

ha alszik! Oda lent a fa odvában nyugszik.

Több se kellett ennél a rókának, - még egy

kakas gondolá - s a fának mély odvába a fejét

bedugja. Fürge sem rest, fültövön ragadja.

Mi az, ki az! -' ordított a róka. -- Tolvaj!

gyilkos! jaj e már nem tréfa.! Sem künn, sem benn,

szivesen elmenne, csak belölről a kutya engedne.

El ám, deoa kutya marasztotta, míg a fülét oda sza-

kasztotta. Ekkor aztán aló - vesd el magad! árkon,

bokron iszonyúan szalad.

Várjon komám! menyünk mi is mindjárt, -

mond a kakas - ha úgy szalad megárt. De az fu-

tott, szemével se látott s máig is fut, ha csak meg

nem állott.

159. AzcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe lsö emberek r u h á z a ta

é s la k h e ly e .

, Az első emberek ruhásatul elöbb hihetőleg csak

faleveleket használtak. A bibliában említve is van,

hogy Ádám és Éva fügefa-levélből fontak magoknak

környülkötőket. Ennek természetes következése volt,



108

hogya szíjasabb fahéjakat is próbálják meg egybe-
fonni, míáltal a kender és len használatára jutattak
el. - E közben midön sikerült egy' .egy áIIat~t meg-
ölniek, azok -börét még czélszerübben használtákcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr u -

házatul. - A tigris és párducz-bőrt csak kitünő ve-
zérek viselték. Ezelött J 000 évvel, midőn a magya-
rok Azsiából ide költoatek, a fővezérö'k Arpád is pár- _
duczbőrt viselt. -, A meleg égaJjban ma is vannak
oly vadnépek, kik t'öbbnyire meztele~ járnak s minden
ruházatok egy darab bőr vagy galyak és tollak hól
készült előkötő.

Lakhelyül előbb a fák árnyait, sziklaüregeket s
vastag fák odvait használták. Ma is vannak Ameriká ...
bari oly vasta-g fák, mélyeknek odvában egész néger
családok tartózkodnak. Később faágakból kalibákatNMLKJIHGFEDCBA

ffontak össze éssén-al megtapasztották A kő és tégla _
házakat hihetőleg Egyiptomban s más oly helyeken
kezdettek építeni, hol erdők hiányában nem építhet-
tek fakunyhókat.' '

1 6 0 . A sz é l, töz és a becsület.

Egyszer volt, hol nem volt, egy vén öreg em-
ber; fejér volt szakála, - fejér, mint a kender. He-
tedhét országon messze túl volt hona; messze _
messze a hol.madár se járt soha. Egy végtelen pusz-
tán állott kunyhocskája 's ott három vándor jött lá-
togatására.

Elébb jött, mint vendég a csendes nyári. szél)
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melyNMLKJIHGFEDCBAIt nyár hevében végtelen kincset ér és. monda né-

kie: Én vagyok a szellő, a nyár forr6 hevét számod-

ra enyhitő. Akármely ídőbén könnyen felkereshetsz.

Jer oda, hol-port látsz, harám szükségedless, mert a

port mindenütt én hordom magasra s ott mindig fel-

találsz vigasstalásodra.

Második vendégül érkezett meg a tííz, mely té-

li estvéken annyi örömet fűz s rnondá: hol füst va-

gyon, ottan megtalálja. Ezzel a jó öreg ezt is elbo-

csátja. '
Végre maga előtt lát egy szerény képet, mely

magában foglal minden j6t és azépet. -S midőn- ez

ú ta s ó t arr61 megkérdezi, kicsodaés miről fogna ráis-

merni, nyájlX~ábrázattal így felel vendége: Tőlehljőn

az. ember lelki csendesége. Én vagyok egyedül ama

szelid angyal, a ki boldogságot .adok 'éjjel nappal.

Tudhatod ki vagyok, a nevem becsület. Ismerhet min-

denki, mert vele születek. De gyönge, vagyok éngyön-

ge, mint a pára, mely könnyen elmúlik a szél fuval-

mára. S ki engem Hem őriz mindig s minden áron el-

hagyom, mint tündér, mint az édes álom. S többé

föl nem talál, mert külsö jegy em nics. Épen azért va-

gyok én olyan drága kincs.

Erre mond az ember: Igy ked ves barátom el nem is

bocsátlak, maradj meg itt nálam, mert csak az oly

ember boldog életében, a ki becsületér megőrizte

híven.
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1 6 1 . Atü~ w e g ism e r é se .
,1 .

Nagy hiány volt az első emberek életében aNMLKJIHGFEDCBAtffz

nem ismerése, mivel tíiz nélkül érczeszközöket nem

készithettek. Ezért fegyverök is csak kövek és botok-

b61 állott. Amerika vad népei is csak éle s kovakővel

- obsidiannal- kiélezett dorong okat használtak'
fegyverül.

Azonban megWrténhetett, hogy a villám vala-

mely régi odvasfába csapott s az füstölögve égett. Ek-

kor a füst emelkedésére oda csődűltek s bámulva néz-

ték. Ha kézzel hozzá nyultak, megégették magokat

s el szaladtak. Magellán Ferdinánd is 1521 -- ben a

Mariani szigeteken oly vad népeket talált, kik, midőn

a tűzet meglátták, .állatnak képzelték s midön egy

kösfílek megakarván tapogatni, kezét megégette, o;:
ditva szaladott el, hogy azaz állat őtet megharapta.

Hasonlót tapasztalva az emberek, töbszőr nem nyúl-

tak kézzel a tűzhez, hanem faágakkal. S midőn azo-

kat is meggyulnl s lánggal égni látták, még több

ágakat vetettek reá s gyönyörködtek e csudálatos je-

leneten.

1 6 2 . A m a d a r a i, g y iilé s e .

Egyszer régen, igen régen - nem is is igaz tán

egészen - összegyűlnek a madarak, hogy tiszteket

válaszszanak. - Megteszik a varjút papnak; a vere-
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bet prokátornak, mivel sokat tud fecsekni, tud ha-

zudni, csalfa lenni. -- Csaplárnak a szarkát tették;

ma is csereg, ha jő vendég: A szép tavasz hirdetője:

gazdag termés jelentője lett a gólya és a fecske, sen-

ki nem szolván ellene. S éji őrként a kőszálra ült a

baggoly éjszakára.
Eddig jól megy a hogy megy, de nagyobb van

. hátra egy. Mert mig eként tanácskoznak, hü tiszte-

ket választanak, igen sokan azt kivánják, kik a

népkormányt megunták, hogy királyt is válaszanak.

S erre akkép határoznak: hogya király az fog len-

ni, a ki feljebb tud repülni. Holnap lesz a határnap

mond a varju, mintegy pap. -

Másnap a tett határnapon, minden madár készen -

vagyon. Mindenik nagy hasznát várná, ha magát ki-

rálynak látná; azért észszel és erővel készül vivni

szép reménynyel. A veréb is azt hiszi, a koronát el-

nyen.

Erre a megadott jelre nagy robajjal szárnyra

kelve, mind repülnek az ég felé; a füszál is reszket

belé. Mindenikök ezt kiáltja: Én leszek a lég királya,

iDe alig hogy megindulnak, sokan fáradtan lehulnak

s mindeniknél legelébb viseaesik a veréb.

Mi ez ? Hát én viszaestem ? no ez nem megy'

semmiképen, - mónd a veréb - hát az első én le-

gyek, egy tisztviselő? Még majd ama gyáva sereg

Iecsűfolna attól félek. De nem csúfol, ezt kikérem, hi-

szen én csak visszatértem megitélni ki a király, hogy

ne legyen semmi viszály. Nézzük csak mi fenn jár a
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sas; egy torony sincs olyan magas. Ő lesz király úgy
itélem. Bár ismerős volna vélem!

De megenged ügyvéd uram -- szól a varju - az

nem úgy van. Király a sas nem lesz· soha, lám az ö..

korszem megcsalaja, szárnya alá kapaszkodott s mi-

dőn a sas elfáradott, leszáll róla nagy hegyesen, nézze ő

még feljebb menyen. Nem igazság én is látom, de

így van ez a világon, Akárhogy, de feljebb ment, ő
a király igaz szeut.

Ejnye, ha ezt tudtam volna, úgy a király én

volnék ma - mond a veréb - de már késő, vesz-

teg űlni nincsen idő. Én őt azért sem szeretem, mert

tanácsot nem kért tőlem. Fogjon fegyvert minden bá-

tor! En mondom ezt aprokátóI'. E hamisság nem
mehet. ő királyunk nem lehet .NMLKJIHGFEDCBA

.~ ~ '\~ ~
~ ~ .

~ '.

~

Árulás van a dologban! zúg a sereg mind na-

sgyobban. Fegyverre kél minden falú, puskát ragad

veréb, varjú. A királynak e nem tréfa, bebujik egy

egérlyukba. Onnan ki nem lehet vájni. A bagolynak

őrt kell állni, mert úgy is jó nagy szeme van; jaj lesz

neki, ha elillan. De a bagoly elszunnyad s az ökör-
szem kiszalad.
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Ezt a kofa veréb látja, mindjárt ki is kiabálja.

De már akkor az ökörszem benn volt a kert sürüjé-

ben; benn a tövis kertek alatt, - elfér könnyen, csak

egy falat - hol parancsát, ha intézi, ezer tövis .szu

rony védi. S igy azoknak hatalmával megmaradt a

királyságga1.

Ezt látva a madártömeg, most a baglyat támad-

ja meg. S ma is nappal, ha meglátja, árulónak kia-

bálja; lármáz, károg utána, míg elbúvik odvába.

163. Az érezmlveléscbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfe lta li l lá s é l .

Miután az emberek a tüzet megismerték, lassan-

ként pr6bálgatva annak hatását, észrevették, hogya

gyümölcsök, de mleg a vetemény-gyökerek és az ál-

latok húsa tüzén megpergelve kedvesebb ízű. -

Ezután mind gyakrabban használták azt, s hogy

czélszeriibben használhassák, hihetőleg kövekböl

agy~ggal tűzhelyet készitettek. Ez úton csakhamar

tapasztalniok kellett, mikép az agyag kemény cse-

réppé ég benne. - Igy lassanként öblös edényeket

is égettek s feltalálták a fazekas mesterséget.

Később különb önző köveket vetettek a tűzbe,

hogy lássák mi történik azokkal. E próba történhe-

tett oly helyen js, hol sok réz és ezüst volt a hegyek-

ben s az ily ércz es követ próbára belevetvén a tüz-

be, tapasztalták, hogy az elébb megolvad, azután

megszilárdul. Természetesen igyekeztek ezután az

érczeket oly alakra önteni, hogy fegyverill hasz-
A B C és olvasó-könyv. 8
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nálhassák. Később kalapácscsal is alakitottak rajtok.
- Igy lassanként ércz-eszközökhezjutottak, de kétség-
kivül előbb réz-eszközökhez, mivel a vas készités sok-
kal erősebb tüzet kiván. - Ezért az egyiptomi el-
pusztult bányákban talált eszközök mind rézből vol-
tak. Amerika felfedezésekor is az ott talált népnek
majd minden érczeszköze rézből volt, sőt ajapáni bi-
rodalomban ma is vas helyett töbnyire réz eszkö-
zöket használnak.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 6 4 . I . A h á b o r ú .

___ Mikor volt, mikor nem, elég az hozzája, irja az,
állatok régi kronikája: hogy a négy lábúak serge
összezörren s szörnyű hadra készül a szárnyasok

ellen.
Felül trónusába a~ oroszlán király. ....!... Szám-

talan kis kutya szolgál lábainál. És háromszáz macs-
.ka hármoniára gyujt, hogy az· innepélyre ők is ad-
janak sulyt. Így anagy készület pompája megva-
gyon. Hű tanácsosokként ott űl a sok majom. Egyik
majom így szól: Kémet kell fogadnunk, mert csak
így magunkra igen gyarlók vagyunk.NMLKJIHGFEDCBAÜgyvédünk
a róka épen most érkezik, legyen kémünk ő, ha
másoknak is tetszik. Ah! kérem alásan - szél be-
lé a róka ~ kérem ~éltóztatnak hallgatni egy szóra!
Kémnek én úgy hiszem jobb lesz a denevér, mert
6t nem ismerik madár-e vagy egér. Jól van.jól, helyes
lesz - mond az egész tanács. - A szamár meg le-
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-.gyen közöttünk trombitás. A nyúlak jók lesznek,
..=. mert gyorsak, futárnak. A disznók körültünk hadi

sánczot ásnak. Végre beszőlitnak .minden féle kecs-

két, szabj ának mindenre, új katonamentét, mert

egyenruhában diszesebb a tábor és a szárnyas sereg

kevésbé lesz bátor.

Elég lesz már ennyi - közbe szől a király -.

a harcz rendezése az én jogomban áll. Én zászlótar-

tónak rendelem a rókát, h~gy zászlóúl tartsa maga-

.san a farkát. És hogy minden állat e zászló ra néz-

zen, míg lobogni látja rohanjon merészen. De mi-

dőn elhajlik tőlünk a szerencse, róka úr zászlóját

tüstént' leeressze, h9gy tudhassa minden magát -niihez
tartsa. Ezzel bevégzödött' a király par~ncsa .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. I I . A csata.

Megkészülvén a harcz terve, kétség nincs a győ-

zelemben. De mily szép, hog,Y egy se tudja: _a trón

mellé ki volt:bujva. Ott ült pedig egy kis .dongó,

hogy lehessen j6 hírmondó. És most tudván a terv

mint van, észrevétlenfil elillan s mint a ki jó hireket .•
g*



hoz; elmegy a szárnyas királyhoz. S mondja a ki-

rálynak legott, hogy kémül ki választatott.

Ugyan úgy-e - mond a király "- s denevé-

rünk kémkedni jár? No őt megbüntetjük azza], hogy

ne járjon soha nappal.

És a tervez : - mond a dongó. - A róka lesz.

zászlótartó, de midőn azt lebocsát ja, jel fog lenni a
futásra.

MORd a király: Igen jól van. Hűségedben nem
csalódtam. A virágok édes méze lesz hűséged méltö

bére. Csak még egyet bízok kendre: hogya rókát

vegye szemre s ha zászlóját feliartaná, bűjjék kend a

zászló alá. Ott ha szúrja és ha csípi, meglássa kend

leereszti. Nincsen drágább mint a fejem, hogy miénk

lesz a gsőzelem.

A mint mondá úgy is történt, oda bűjt a dongó

tüstént. - S hogy ott' csípi, szúrja, bántja, róka úr
kezd szörnyü tánczra; jobra, balra szökdös, rugdal,

szánkáz is a földön farral. Végre tovább nem állhatja,

zászlóját a földre csapja s vesd el magad! neki rug-

tat, nem keresve semmi útat: árkon, bokron, völgyön,

hegyen szalad, - de hát mit is" tegyen? Erre min-

den futni kezde és a csata el lőn veszve. S nézze meg

bár ki a rókát, földön huzza ma is farkát.

E harcz óta a madarak a hol tetszik ott műlat-

nak. De a szegény négy lábúak az erdőken bujdo-

kelnak. "

,1
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169. A beszéd eredete.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hogy az első emberek beszélni tudtak volna,

nem hihető, miután látjuk, hogya gyermekekNMLKJIHGFEDCBAszü -

löik tanitása mellett is 2- 3 év alatt alig tanulnak

meg beszélni; a kik pedig süketen születvén, nem

hallhatják szülőik beszédét, örökre némán marad-
nak.

Az első emberek beszéde előbb csak az érze-

lem oly önkény telen hangjaiból állhatott, milyeneket

örömünk s fájdalmaink közben akaratunk ellen is

szoktunk ejteni. - De később az állatok s más tár-

gyak hangjait meghalván, azokat utánozgatták s

ezen utánzott hangokkal azokat meg is nevezték. A

mint pl. a gyermekek elnevezik a hegedfít, czinczog6

hangjáról cziní-nek s a madarat pityegéséről pipi-nek;

épen úgy nevezték el az emberek is a dongót, mivel

dong; a csengetyűt, mivel cseng; a fecskét mivel

fecseg; a csókát, mivel csacsog saczinkét, mivel

czin-czin. hangot szokott adni. - Épen ily eredet

látszik ezen szókban is: dörög, durran, csattan, kop-

pan, reccsen, pukkan, zörög, pereg suhog sat.

A magyar nyelvben még azt is észre lehet venni,

hogy a mély hangzású u, o, a és á hangokkal ko-

molyabb; az ü. Ö, e, é hangokkal derültebb s az i

hanggal a legvidorabb értelmű szók vannak ké-

pezve,
pl. borul, derűl, virul

szomorű, gyönyörű, viritó
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komor, kedves, kies

rángat, renget, ringat

lobog, lebeg, libeg

ballag, belleget, billeget sat.

Ezért az u, o, a és á hangok, mint komor jelentésű

alhangok, tiszta magyar sz6ban nem is jelenkeznek

együtt a vidorabb jelentésű ü, ö és e hangokkal, pl.

nem mondhatom ember-nak s ház- nek, hanem csak-

így: embernek és háznak.

I.NMLKJIHGFEDCBA

1 6 ft. A z cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá r v a g y e r m e k é sb a r á tja .

Egy kis árva gyermek búsan nézi, állva távol,

mily sok fürge gyermek oszlik szét ai iskolából, Ar-

cza; mint a tört virágé fonnyad ott és halvány; mond-

hatatlan elhagyottság s bánat {il vonasán. Egész-

lénye szánalomra hívja fel a nézőt s egy-egy pajkos

-gyermek mégis játékúl vevé őt. -- Egyik tréfás szó-

val kérdi: Hogy van úrfi kelmed? Boldogságod

elcserélni volna-e nagy. kedved? Más kalapját, vagy

ruháját emlegette gunynyal: Fe] lehetne már cserél-

ned egyről-egyig újjal. Szép legény vagy -- mond a

többi - Úr lehet belőled. Lám a gyermek ~pajkos-

sága mennyi tréfát enged. •

Mégis egy kiválik most a többiek sorából s

szán6 érzelemmel kérdi őt meg állásáról. És megért-

vén árvaságát, elhívá magával, hogy _naponként ré-

szesitse őt ajándékával.
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Hála téljes érzelemmel vette azt. az árva s mm-

den reggel új virágot horda asztalára.

Lám beh szép ez - mond szülője 'édes gyerme-

kének - mint felel meg e kis árva a jótéteménynek!

Nincsen módja csak virágot szedni künn az erdőn s

mily örömmel hozza annak, a ki vele jót tőn. Úri

gyermek a világért jókor föl nem kelne, hogy szülője

örömére szép virágot szedne.'

Ej dehogy nem - mond a gyermek - majd

a nap, ha felkel, meglátják mily sok virágot hozok

én is reggel. De csak tréfás jgéretként van e beszéd

véve. S így az álom lágy ölén elnémúl a ház népe,

II.

Csendesen lefolynak perczei 'az éjnek s a múlás

végtelen ürébe enyésznek. Rózsaszin kebelét a haj-

nal kitárja. Hátrál az éj is a nyúgati határra s ked-

ves barátai bagoly ésdenevér, sietve vonulnak, hova

világ nem ér. Mindenütt hangzik a víg madár dal-ének,

rnert hiszen mindenik örül életének. - Egy jó kis

gyermek is menyen nagy sietve virágot szedni,

mint igéré az' estve. Örül a madarak víg csevegés é-

nek; örül, hogy megfelel tett igéretének. Bémenyerr

az erdő kanyargós útain, bámulva soknemű tarka'

virágain. S olykor elképzeli, haladva előre, miként

fog örülni kedves jó szülöje. Majd a sok virággal

útjában megfordul; virág úgy sincs beljebb csak

kevés azontúl. Visszatér az erdő széleit keresi. Hasz-NMLKJIHGFEDCBA

,.
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talán, az útat sehol nem ismeri. Istenem - felkiáltNMLKJIHGFEDCBA. .
- itt az ú t nem jól megy! Vissza ~z9-la viszhangJ e

szókkal: "Nem jól megy." Erre még zavartabb örö-

me elmarad. Mind nagyobb rengeteg van a -hol elha-

lad. Felkiált: Ifol ~z út? J6 anyám ne hagyj el!

Ráfelel a viszhang, ezt kiáltja: "Hagyj el." Oh kérlek

jó anyám saeretsz-e vagy már nem? Vissza szól a

viszhang, ezt kiáltja: "Már nem." S mintha köd te-

rűlne az erdő fenekén, minden elsötétül kétségbe-

esésén. Osuggedve kihull a viI'ág is kezéből. Ekkor

vig dal jőn az erdő fenekéből. S im az árva gyermek

az ki most fejé jőn; egy öröm sikoltás hangzik át az

erdőn. Örön,llnel borulnak egymás, kebelére, a mely-

nél két gyermek szebbet még nem érze. Szebbnél

szebb virágot. visznek a kezőkbe, de a legszebbiket

bezárva szivökJ~e. Ez volt a' barátság s szeretet virá-
ga s ezzel jártak ketten fel az iskolába,

Midőn az emberek meglátták a fák, állatok és

más tárgyak árnyékát, konnyen rájöhettek arra,

hogy hasonló képeket rajzoljanak s igy feltalálták a

festészetet. - A festett képeken viszont észre vehet- J

ték, hogy azok néha különbözö gondolatokat költe-
nek fel) pl. egy temetés képe eszunkbejuttatja, hogy

szülöinket, kedveseinket elveszthetjük s árvák, gyám-

talanok maradhatunk. -- Igy jöhettek arra, hogy
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gondolataikat is, pl. egy j6 tanácsot, intést s izene-

tet is pr6bálják meg lefesteni. E végre előbb bizo-

nyos képeket használtak pl.

Egy szem, jelentett: vigyázatot, gondviselést.

Egy páva farka: a szépség muland6ságát.

Egy farkát harapó kigyó: a végtelen időt.

Egy széken űlő ember, levágott kezekkel s földre

sütött szemekkel jelentette az igazságos birót, ki sze-

mélyre való tekintet nélkül mondja ki ítéletét s ajándé-

kot nem fogadhat el.NMLKJIHGFEDCBA

IIyen képekkel folyt kezdetben az irás. De nem

is ~tették azt mások, csak a főbb papok, kikről az

ily irásra használt képeket szent il-ásnak - görög

sz6val hieroglipháknak nevezték.
Később, mint állitják, Pheniciában, feltalált.ák

a mai irást, de hangjegyül oly tárgyak képeit hasz-

nálták, melyek azon hangon kezdődtek. Pl. Az A.

hangot rajzoltak egy ökörfö alakjával, mivel az ők

nyelvökben az ökör neve - Aleph - A-n kezdő-

dött 8 nevezték is az A-t Alephnek. A B-t rajzolták egy

ház, - az ők nyelvöken - Bet - alakjával. A G-t

rajzolták a teve - Gimmel - görbe nyakának az

alakjával s nevezték is a g-t gimmelnek. - Igy

az irás ekkor is hasonlitott egy keveset a képekkeli

iráshoz. De már ma alig lehet észre venni, _hogy

az A ökörföhes, a B házhoz és a G tevenyakhoz ha-

sonlítana ..
A nyomtatást Guttenberg János találta fel

1540 körííl, S mivel ő a hangjegyeket kis botocskák
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végére vágta ki, ezen kis botokról nevezzük a hang-

jegyeket betüknek.

Ma már távirás is vagyon használatban, mert

fetalálták, hogy villanyozás által egy vékony dróton

akár hány mérföldre jelt lehet adni s ez úton már

ma a betüket is akár hány mérföldre le tudják jelezni.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 6 S . A bünröl megteré.

Süvölt a téli szél, az erdőt zörgeti; egyegy

száraz ágát olykor letördeli. Egyéb jót sem mivel,j6

ha ezt megteszi ; ott van egy jó' öreg, legalább fel-

szedi. Épen á.got keres, fejsze sincsen nála s ha

volna is vele semmit se csinálna. Nem, mert igen fá-

zik és vágni nem szabad; a száraz galylyal is majd a

hóban marad. - Össz-összehuzza szakadozott ron-

gyát; kijátszodja a szél ebbe 'minden gondját; jobbra

ha takarja, a szél ezt meglesi s túl felől a. nyilást

rögtön felkeresi. De még ez nem elég, kedvét többre
veti ~ mint egy -komédiást úgy felöltözheti. Körös

körül fonja fagyos zuzmarával, összeköti bajszát je-

ges szakállával. És forog körülte zugva nagy robaj-

jal; szemét, száját, nyakát tele tömi hóval.

Mindegy - mond az öreg e kemény tréfára, - a

szenvedésnek is jó az iskolája. Nem tart ez örökké,

ennek is lesz vége; majd, ha jön a tavasz angyal ~

szelid képe, visszariad, mint a rosz lelkiismeret, mely

az ártatlanság arczára felnézett.



És megyen tántorog hátán a teherrel. - Útja

az erdősznek háza előtt megy el. S már föl akar lép~

ni a folyó hidjára, melynek tulsó partján állott kuny-

hócskája.

De most jön a földnek legzordonabb tele, me-

lyet rosz embernek rejteget kebele. Dörögve felcsat-.

tan az erdősz ajtaja; kitíínik az urnak sötétes alakja.

- Megállj ravasz öreg! - hangosan kiáltja. VaCL

hangja a léget messzire bejárja. Megállj ravasz öreg;

jer vissza a fával; igen sokra mentél már a tolvaj-

sággal. Tudom honnan hozod, az erdőről vágtad s

oly merész vagy, még az éjszakát se vártad. Ne félj.

ilyen-olyan a szürke fejedet. E bátorságodat most meg

keserűled.

Kérem és könyörgöm tekintetes uram! bocsás-

son meg nekem, a lopást nem tudom. Hiszen még

fejszém sincs, ez mind csak száraz ágo És ezt meg en-,

gedte hoznom az uraség. _

Ugy-e még okos is volna kedved lenni? Tudom

én mit lehet neked megengedni. És ezzel ~az ágot

válláról leránt ja- s belöki a hidról a folyam árkába.

Ha csak egyet szólasz te is mégysz utána, hogy ra-

vasz képedet még a nap se lássa. S tniként a ferge-

teg, mely jéggel van teli, midőn a szorgalom gyümöJ-..

csét elveri, akkor is mOl'ogva vonul sötét .k~pel,

_pusztitva hagyván el mindent szerte szélyel: úgy me-

gyen, távozik az erdősz morogva. Az öreg arczán egy'

könycsepp van lehulva. - Csekélység egy könyü,

de nehéz a sulya, midőn öreg ember arczára van hull-NMLKJIHGFEDCBA

. \
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va, kinek arczán már az élet szenvedése magát a

nélkűl is oly igen bevéste.

Szomorán az öreg megy a folyó hídján. Csen-

-desűl fájdalma azon gondolatján, hogy az életnek is

van egy végső hidja, melynek tulsó partját a halál

felnyitja. - Nemsokára föllép ő e végső hidra, hon-NMLKJIHGFEDCBA

m a n senki nem tér az életre vissza; annak túlsó part-

ján majd ő is megpihen; hiszen ő nem vétett látja a
jó isten. .

Míg ekép fiiződik némán gondolatja, rá fúval a

szélnek enyhébb fnvalatja. S a mig kunyhójába ha-

·za megérkezik, a tél vad hidege sokat csendesedik.

-- Más napra még inkább meglágyul az idő. Csepeg

.a házeresz , hullni kezd az eső. Főldagad a folyam,

megyen a jég rajta; veri a hid lábát, majd _hogy le

'nem ontja. Az öreg sem tréfál, készíti csolnokát.

Halomra fogja ki a sok vizhozta fát. Még többet is fog-

na, de írn a hid bomlik, melyre ő magában ekép

.gondolkodik : Félbe hagyom a fát, már eleget fog-

tam. Arra ügyelek, hogy baj ne legyen ottan. Épen

az erdősznek kedves fiacskája siet a városból, az ap-

ja is válja. Szól kérve az öreg, ne lépjen a hidra.

V ége van már annak, tudom meg nem birja. Marad-

jon itt nálam! majd szépen átviszern. Nem fog hara-

-.gudni az atyja. úgy hiszem. _. De az erdősz látja s

szörnyüen rákiált: Ki tudja az öreg, mi roszat nem

talált. Jer hamar a hidra, ne figyelj szavára; roszat

akar a vén szürke bizony jára. Az öreg hasztalan

reménykedik-kéri, az erdősz kis fiát mcnni kényszeri--
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ti. El is megy középig; akkor a hid dördül, egy-egy
fája látszik csak ki az özönbü]. S bár felkapaszkodik

a kis fiu egyre, apja már nem látja; kétségbe van
esve.

De nem úgy az öreg, rögtön csolnakra száll. Rá se:

gondol, hogy ott érheti a halál. Ügyes en evezget,

hajt a gyermek felé; ki fogja, átviszi édes apja mellé.,

- Itt van szegény gyermek, megijedt úgy lehet.

Az isten úgy adá s vezérle engemet, hogy akkor ér-

tem el, midőn még ép vala. Dicsértessék isten é s az ()

angyala!

Megáll most az erdősz, miként a sóbálvá.ny.

Záporként hull, csorog a köny le orczáján. Köszön-

ni akarna, de elfulad szava. Meg szállja kebelét az,
Urnak angyala. Sötét tekintetete lesimul tisztára.

Föléptíl szivében a vallás oltára. Fölépül kebelén az

istenség képe s érezte jóságát messze föld vidéke »,

- Az öreget pedig úgy nézte mint atyját. Elbeszél-

te véne hitét godolatját, hogy boldog az ember, a

ki istenfélő; de sokkal boldogabb a bűnről meg-o

térő.



126zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-NMLKJIHGFEDCBA• ..... - ---.---~ ,- - .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 6 9 . A fö ld és In á s é g i te s te k .'

A föld, melyen mi élünk, egy igen nagy gömb

alakú égitest.; a kerülete 5400, a vastagsága 1720

méfröld. Körül is lehet útazni, -s ha az ember elindúl

kelet felé, nyugaton kerül haza. Legelőször körül
~útazta a földet MagelIán Ferdinánd ; elindult 1519-

:ben augusztus 10-én s 3 év és 29 nap alatt kerülte

meg. De 237 emberéből csak 17 került haza életben;

Magellán maga is meghalt 1521 április 27-én a

'Vad emberekkeli csatában a Philippi szigeteken.

A föld nem áll, hanem mind eu 24 órában meg-

fordul, mintha tengelye volna s azon fordulna meg.

Innen ered a nappal és éjszaka: mert midőn a nap

.felé fordulunk nappalunk van; midőn pedig elfor-

-dulunk a nap elől, ejszakánk áll elő. - Ezen ki-

vül a föld minden évben megkerüli a napot is. Ez

úton ered a tél, tavasz, nyár és ősz. Mert télben úgy

.fordűl földünk a nap felé, hogy ránk nézve a

:nap alatt jár s csak: elfutnak sugarai felettünk.

- Nyárban ellenben a nap fejünk fölébe kerűl

-s szembe sütvén reánk, nagy meleget okoz. -,

A kemenczével .is, ha szem be állunk, pirit ja az or-

-czánkat ; ha pebig oldalvást fordulunk, csak elfut a

'~meleg orczánk előtt.

. A nap csaknem más fél milli6szor nagyobb a

.mi földünknél s a mi földünken kívül még hét na-

.gyobb égitest kereng körülötte, melyek tőlle nyernek
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világot és meleget. Ezek közül val6 a szép hajnal
csilag is, melyet néha reggel, néha estve, nap lemente
után, látunk.

A csillagok mind igen nagy égitestek, de .mivel __

igen messze vannak, csak kicsiknek látszanak. -
Hasonl6 messziről a mi földünk is csak egy kis csillag-
nak látszanék.

Az üstökös csillagok rendkivűl nagyok,. de
oly vékony anyagból vagynak, hogy mindenütt át
lehet látni rajtok. Egy néhányról már tudják meny-
nyi idő alatt kerülnek vissza hozzánk hosszu utjok-
b61. Hogy az üstökösök háborút vagy éhséget jelen-
tenek, az csak oktalan mese r6lok.

Estvénként gyakran láthatunk hull6 csillagokat
is. Ezek közül a nagyobbak dörögve pattannak szé-

lyel slehullott darabjaikat a földön megtalál-
ják. Az a gyanu r6lak, hogy apr6 kis égi testek
s a nap körül keringenek. -. Augusztus lO-ke
és november ll-ke körül néha igen nagy mennyiség-
ben hullanak. l852-ben szeptember 4-kén Mező-
madarason a Maros mellett fél és tiz fontos, több
hullott 30-nál, sőt egy 18 fontot nyomott.

A hold kisebb a mi földünknél s csak 51 ezer
mérföldre van tőlünk. - Minden, h6napban megke-

. rüli egyszer 'földünket. S igy' a mint földünk körül
utazik, nem lehet mindig szembe velünk azon olda-
lával, melyet a nap megvilágit. Ezért néha csák egy
sarlonyit, néha felet, néha egészet, néha semmit se
látunk világos oldalából. - Igya hold világa örö-
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kös en fogy és telik. - Néha megtörténik az is, hogy

a hold épen a nap előtt meuyen.el s annak világát elő.

lünk elfogja: ilyenkor aztán napfogyatkozást látunk.

- Máskor meg a mi földünk kerül a hold elébeNMLKJIHGFEDCBAs ,

elfogja a nap világát'a hold elől s ilyenkor holdfo-
gyatkozást látunk.

Elfogy az ifjú hold de viszont meg telve derül fel.

Elfogy az ifjúkor is, deviszont nell?-tér soha vissza.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 0 . 1.. E g y tanító b ú e s ú s z a v a t,

Szép tavasznak dúsan nyiló korszakában

Vagytok itt előttem álló ifiak,

V ágyak és remények gazdag birtokában,

Kiket én bál' többé nem tanitalak,

Édesen merengek arczotok vonásiu, -

Mint a boldog kertész nyíló szép vir4gin.

Úgy valátok eddig, mint a könnyü csolnak:
Melyet biztos révész..kézen fogva tart,

S messziről kerülvén örvényét haboknak,

Mindig ott vezet, hol legkiesb a part.

Most kiléptek már az élet teng~rére,
Ifjuságtok szép, de kétes szintére,

-1

I
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Mert miként a szírénbájos énekével

Sok haj6st a szirtók közé csábit el:

U gy a vétek mézes széknak ingeréveI,

Mind a legszebb ifjak lelkét rontja el.

S mint virág, ha szá~át hernyó öszerágja,

Észrevétlen jutnak kinos sorvodásra.

És, ha egyszer malik édes ifjúságtok

Vissza többé nem tér; ezt kell tudnatok.

Egy) mi megtanit, hogy mint reményvirágok

A honnak gyümölcsöt érve hozzatok:

Múnka és erényt, ha párosittole észszel,

Akkor szembe szálltok bár minémű vészszel.

Ezt ajánlom nektek biztos utitársul

Én, ki mint atyátok úgy szerettelék.

Fogadjátok tölem ezt emlékvirágúl

És én rátok örök áldást szentelek.

Hogy lehessen ez hon boldogság világa

S álljatok ti benne, miut erény virága.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . A i i .k o r é b r e d ö .

Önmagába szállva belső illetéssel

Válik el egy ifjú s búsan távozik;

Gondolatja, telve a hallott baszéddel,

Olykor h6 imává által változik.

Mélyen néz az esti hajnal híborába

S el-elvegyül könye annak harmatába.

A , B, C, és olvasó-könyv. 9
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Szent e k önycsepp, mely lehull ez ifjú arczán;

J ó szülői, mint a drága gyöngyöket

Úgy tekintik s annak szende csillogásán

Fölragyogni látják szép reményoket .

. Igy a képzelődés szent honába járva,

Rájok száll az éjnek tarka képtí álma.

S ott az jfjú indul felsőbb iskolába,
Édes jó szülöit mcssze hagyja el.

Haj de rosz barátok vész es társasága
Körül fogja rontó hizelgésivel. .

S kit szülői néztek} mint erény virágát:

Összetépi keblöle minden boldogságát.NMLKJIHGFEDCBA
. '

Hasztalan fenyítik, kérik szép beszéddel,

6 a szép beszédre meg nem változik.

Kártya és pazarlás számtalan nemével,

Elfajult vad élvek s bíínnek áldozik.

Föl-föl ébred olykor keble sugallása

De rögtön legyőzi bűne oriása. -

És a jó anyának keble összeroskad.

Szörnyű gyászát többé el nem birja már;

Forró keble hideg néma sírba porhad

Fölötte a szellő olykor sirva jár.
Szornorán a fríz js sírhalmára hajlik

GyászoIván, ki benne örök álmot alszik.

..

Oh ha tudna szólni most e síri szellő,

Me1y ez űj halomnak gyászát lengeti,
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Nem rég ifjtÍ. arczát látja elveszetten,

Béesett szeméri a halál fátyla. van.

s Rút fekélylyel teste rakva és mezetlen,

. .;' Csak Iciszáradt bőre és a csontja van.
9*
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Hogy midöu a bíínnel terhelt if]tÍ. eljő,

Beszédével tudná megtéríteni !

Szól is az, susogván a fűz levelével.

Késő, mO,nd az ifjtÍ. kétségbeeséssei.

Ha már eddig mentem, semmi sincs előttem.

Melynek gondolatja rám nézt szent legyen.

Jót e földön senki nem remél felőlem.

Ősz apám is hát a sírba fektetem.

Igy őrülten fejlik btínös gondolatja,

S arra nem sokára sírb.a száll az atyja.

Most már jól van minden, senki nem parancsol.

Élek és pazarlók bízton kedvemen.

Haj de nagy rovással bűne most Belé szól:

Boszűt állok roszűl használt élteden.

S megrohanja arczát szörny ti sorvadással.

És kínozza lelkét rétnek táborával.

S mintha mély álomba vér tolul szivünkre

És veszélyes helyet s rémet álmodánk,

Senki nem figyelvén kíuos helyzetünkre

S nincs erőnk, hogy bárcsak egyet~z6Ianánk.

Ugya biín előáll szörnytí ostorával:

Multakért gyötörve végső számadással.
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És hogy teljes légyen l'émítő csapása,

Visszajő eszébe boldog ifjúsága.

Oh mi boldog ifjú voltam egy időben.

És mi szörny li lettem önhibám miatt.

Istenem, ha volnék most azon erőben,

. Bűnre nem hajolna bennem gondolat.

Önmagam szakítá~ szerte boldogságom.

S vissza többé nem tér eltűnt ifjúságom.

Én ástam m'eg rendre jó szülőim súját.

Jó anyám már eddig szélyel porladott.
Ekkor fölrezzenvén, látja édes anyját;

Észrevette, hogy csak szörnyet álmodott.NMLKJIHGFEDCBA
, ,

Meg van ifjúsága tiszta kellemében, {

S szent imádság támad ifjú kebelében.

Kisded nőtestvére játszi gyermekséggel

Harmatos virágot rája hintezett.

Ez, mi szörnyű álm4t ruessze kergeté el
És a szép valóra jókor ébredett,

Nehéz cseppek hullnak izzadt homlokáról,

De lelkén az erény szent fénye világól.

'.
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