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eb, be, bú, búh tu -hi, .
eb- be, be-le, bé-Ie, be-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtü qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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úr, ér, rút, tér, tűr, rét, tri-ri,
te-rrt, bo-rel, hér- rel, er-re.'
ér-ti te-ri? er-re te-rí-ti. el-éri?
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én, ún, ni! len, né-ni, tűr-ni,
'ül-ni, ben-ne, ni-ni! un-nl.
te-ri né-ni Ir, ti-ni bé-nít e-te-ti,
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• • J JI' Jnu, IDl, rem, nem, mer.onen,
mer, e -mil, te -met, mé -ter,
men __te, em -ber, mel-Iem,

Im-mel.
" . .

mit ír im-re? én 'nem ér-tem. im-re
né-met em-ber. e-le-mér ·bé-re-met
e-me-li. mi-ért e-me-li? e-mil nem
mer er-re men-ni, mi-értuem mer]CBA
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év, tv, rév, vér, ver, vet, vén,
név, vív, é-vi, ve-reb, ve-rem,
vé-rem, le-vél, vi-rul, tű-vel,
ne-vel, nev-vel, ne-vem-mel.
é-vi tűt vett. im-re le-ve-let írt. vén
ve-réb ter-mett mcl-Ict-tom, vi ..li
ne-ve..tett. ini-ért ne-ve-tettr én nem

no-vet-tem,
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érc, bérc, léc, cél, cím, cí-mer,
- e-cet, ré-ce, uc-cu! léc-cel.

ei-li e-ce-tet rnér, li-ter-rel mé-ri,
im-re Ié-cet mér, mé-ter-rel mé-rí,
ber-ci ér-cet mér, mi-vel mé-rifmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ló, to, ott, toll, rom, orr, í-ró,
i-vó, vo-nó, tú-ró, ol-ló, bí-ró,
o-rom, or-rom, no-vern-ber.
tó-ni tú-róte-vett, ti-bor í-rét i-vott.
bí-ró ot-tót bún-te-ti. mi-értf tó-nit ,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T

- nem bún ~te - ti. ron - tom, bon - tom! .
or-rom ó-vom! e ti-nó vé-let-le- '

1( . "1 ron - tott erre.
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öt, ót, ór, ló, nó, vö, tör, bór,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,

ö-röm, e-vö.é-lö, ve-to, mé-ró,
e-lő-re, te-me-té, te-rem-to.

er-nő ö-röm-mel ve-tet-te el. mi ter-
mett ott? im -re mé-rö-vel tnér-te,
tó-ni eb- ból ő-rölt, mit ő-rölt] mi

~

lett? em-ber él be-ló-le. bé-ni nem
mért. e-Ie-mér nem ő-rölt,

•CBA
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ár, lát'o'bab, a-cél, al-ma, ir-
ma, bé-la, tát- ra, ha-nat, varr.
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f~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd

ad, vad, nád, lúd, dél, der, dal,
. di-ó, i-dó, de-li, du-da, lá-da,
ve-der, .er-dé, dü-lö-úttedd,
vedd, védd, nád-dal, dob-bal.

ván ..dor ült a domb ..
o te..tőn. a bér ..cet mu- .
tat-ta tu-dod-e mit dotsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. . , ,

da-lol a tát-ra ma-
da-rar ti-éd a tát-ra,

bá-nat, ad-ri-a.

hol.

do-boI.
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ág, ég, rág, gőg, gát, e -gér,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII-gar,
gé-ge, ga- ram, .gú -nár, vi - rág, ta-

. li-ga, le-ge~lő;agg, reg-gel.

gá-bor á-gas-bo-gas bo-tot vitt ma-gá-val.
bod-ri rán-gat-ta a vé-gét. ad-dig ug-rált,
mor-gott, míg a gú-nár rá nem ron-tott •.
bod-ri el- ó -dal ..gott; gá -bor ne -ve - tett •.

a gú-nár di-a-dal-lal ga-go-gott,
. ..
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éj, jó, jár, jel, vaj, tej, jaj! var-jú,
él~jen!':.rojt;.,ujj, jöjj, -tej-jely vaj-jal.
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k

ék, rák, mák, kar, köd,· köt, kút,
kék, kard, ö-kör, a-kol, ké- reg,
köd - mön, ' kö - tél, ir - ka, bé - ka,
la-ko-da-Iom, makk, bükk, ak-kor,
-buk-kan, ku-ku-rí-kúl bre-ke- ke!
ka-ti-ca a kam-rá-ba ment. kö-tö-jé-be
ku-ko-ri-eát ra-kott. ud-va-ru-ken ga-
lamb-dúc volt. ga-lam-bok lak-tak ab-ban.
ka-ti-ca a .ga-lamh-dúo elé állt. hív-ta a
ga-lam-bo-kat: tu-ni, 'tu-bi, tu-bi-ka-im, jö-
je-teli •. ka-ti-ca e-lé-jük hin-tet-te a ku-
ko-ri-cát, a ga-lam-bok vi-gan et-ték a
ma-güte két ga-lamb ka-ti-ca vál-Iá-ra
állt. ott búg-tak, tur-bé-kol-tak. a ci-ca



a tor-nác-ról kan-di-kált rá-juk, ked-ve-ke-
re-ke-dett a já-ték-ra. Ini-kor ka-ti-ca be-
jött a tor-nác-ra. a ci-ca a vál-Iá-ra ug-
rott. lia-ri is ki-jött a tor-nác-ra. mit lá-
tott P ka-ti-ca vál-lán ci-ca ál-Iott. ka-ri

e dalt é-ne-kel-te:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i-ca, ri -ca, jóka-ti -oa, .
j ó lia-ti -ca vál-lán ci-ca!

/
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.,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.. , ..

-', ~ "

ép, .lép, tép, pék, nép, nap, pap,
pad, por, prém, e-per, ár-pa, pá-pa,
pin-ce, oi-pö, pa-ri-pa, kár-pá-tok,
ka-la-pál, nap-pal, pap-pal, nép-pe!.
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ás, és, só, sós, sás, sár, süt, dús,
hús, is - ten, me - se; or - so, kor - só,
sü-völt, sa-lá-ta, os-to-roa paj-

ta-som, süss! mess! véss!
. ess,~eső ess,

mín-den út-ra ess!tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ásó.
sok é-tel-be kell so, a hús is: ak-kor áll
ej, ha sok só van raj-ta. a leg-több sót
ma-ra-ma-ros-ban ás-sák, mi is on-nét

kap-tuk .a sót. most is P. · ·

29
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őz, az, ez, tíz" tűz, zaj, zab, zú-za,
ze-ne, ön-töz, áz-tat, zab-la zi-va-
tar, ,za-va-ros, borz, rez-zen, túz-zel.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

éljen a haza!

a ma-lom.
ist-ván mol-nár e-rős és vál-las em-ber,. ,

mal-ma a pa-tak part-jánmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ van. azt a
mal-root víz hajt-ja, a-zért. vi-zi-ma-lom.
de van göz-ma-lom is. a pa-ta-kok vi-ze
ha-za si-et, a víz-zel ü-zen-nek ne-künk
a mol-ná-rok. vaj-jon mit ü-zen-het-nek P...
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f

fa, fű, .fal, fél, fon, fej, fog, fest,
füst, föld, fúrj, fo-nó, fe-dő, fé-reg,
fa-zék, fa-ze-kas; fe-ke-te, puf-fan.

mi-kor még me-Ie-gebb i-dö volt, fer-kó
a fűz-fa a-lá ült. ked-venc no-ta-it fúj-ta,
fúj-do-gál-ta. mí-kor meg-ún-ta, meg-für-
dött a íí-úk-kal, für-dés u-tán a fűz-fák

a-lá he-ve-red-tek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kis ka-la-pom fe-ke-Ie,
bok-ré-ta van mel-let-te /.

be-tűj-ta az u-tat a bó,
cél-ta-la-nultsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfut a fa-kó.
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a for-rás.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a for-rás vi-ze friss és nem za-va-ros. van
sós for-rás is. en-nek vi-ze sós-í-zű. a va-sas for-

rás-ban vas, a ké-nes for-rás-ban kén van. e-zek
or-vos-sá-gok, be-te-gek für-dé-nek ben-nük.

azt a föl-det, hon-nan a for-rá-sok fa-kad-

nak, ár~pád a-pánk-tol ö-rö-köl-tük. ki-é ak-kor,
ez a föld?

- mi-re gon-dol-tok ti most ?

- én is ar-ra gon-do-lok l ...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a tél.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

el-ér-ke-zett a hi-deg tél. min-dent hótsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~b
rít. a fák á-ga-in zúz-ma-ra fe-hér-lik. a ki
fi-úk ö-rül-nek a hó-nak. röp-köd-nek is vi
gan a hő-Iab-dák.

a rét kö-ze-pén fe-hér em-ber áll. bot va
a ke-zé-ben. té-Ien ó őr-zi a me-zót.

a kis ma-da-rak nem ö-rül-nek a tél-ne
most nem da-Iol-nak. a ha-vas á-ga-kon ül-ne
és bú-sul-nak.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fúj-jed,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfúj-jad kis ka-ta-na)
had vi-gad-jon ez az ut-ca I
ez az ut-ca, bá-nat ut-ca,
roz-ma-ring-gal van ki-rak-va.
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sz tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. -

ŐSZ, ész, szem, szél, mész, kész, szé- na,
szal-ma, szán-kó, posz-tó, vá-szon,

, ,
me-sza-ros, asszony, asz-szony.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

száll a madár ágról-ágra,

száll az ének szájról-szájra!

SZ.~ /d%{

..
3*
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zs
rozs, rizs, zsák, zsír, zseb,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzsi-nór
da-rázs, ró-zsa, tor-zs a, mor-zs
mo-zsár, rozssal, rozs-zsal, ke- resd zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kis kertemben rózsafa,
piros rózsa van rajta.

cini, cini muzsikálnak,
andriskának, zsuzsikának.
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cszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ács, rács, löes, esór, csúcs, esi-ga
csa-esi, fees-ke, kecs-ke, .ka-lács,
kor- báes, loccsan, locs-csan, tölts!

csip, csip csóka, vakvarjúcska,
ló volt-e a kis fiúcska?
ha jó volt a kis fiúcska,
ne csípd meg őt vakvarjúcska, - hess!

~~~.

~.~~/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~~/Ú~

~F~
~~ff'
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ny
íny, fény, nyáj, nyúl, nyél, bá-rány,
ke-nyér, kony -ha, könny, szeny -nyes

a virág tehén.
v.olt nekünk tehenünk. virág volt a neve. szelid; jó állat
volt. édes volt a teje. édes anyám fejte. este, reggel friss
szénát én tettern elébe. bú, bú, mondta virág, mikor
elhajtották. baréti vásáron más kezére adták. bú, bú,
mondtam én is. igázi búbánat. bú, bú, szelid virág! de

sírtam utánad!
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gyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ágy, .egy, légy, hegy, gyík,' gyep,
gyom, gyár, a-gyag, bo-gyó, ma-
gyar, gyöngy-vi-rág, gyur-gya-Iag,
mo-gye-ró, buggyan, bugy-gyan.



40tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'ty qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pinty, konty, korty, tyúk, bá-tya,
ká-tyú, ku-tya, .csen-ge-tyű, ko-
tyog, sar-kan - tyú, fütty, hattyú,

ha ty-tyú.

van nekem egy.
van nekem egy kendermagos, pettyegetett tyúkom.

korán reggel, késő este, míndég van rá gondom.

tyúkom mondja: kety, koty, kety, gazdasszonykám gon(loskodj

azt is mondja: kot-ke-dács, mínden napra ,egy tojás.
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ly
ily, súly, moly,mély, lyuk, fo-lyó,
gó-lya, ba-goly,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű -hely, ki-rály,
pe-hely, gally, pöröllyel, pő-röly-lyel.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vagyok olyan legény, mini temlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

vágok olyan rendet, mint le!

ha nem hiszed, gyere velem,

. fogd nzeg az én kaszanyelem!
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-qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.a kis ábécé.

nyomtatott:

a, .a, b, c; cs, d, e, é, f go,

gy, h, 'i, í, j, k, 1, ly, ill,

I

" IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_1-'

ll,,' ny; 0, 0, 0, 0, p, r,' s,

sz, t, ty, ll, Ú, Ü, Ú, V, Z, zs.

~:

...B/,~4~mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMJ/~~b;/~

Uk~~;/:~~*/J7v,
/ .. //

ff?(~~ ft;'.o:ff;~ -r: AJ, ~

4rP{ffi;~$,~~~· ..



szálljatok le, szálljatok!

szálljatok le, szálljatok,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

qalambszármjú angyalok!

kis fiúknak) kis lányoknak

karácsonyfát hozzatok!"

minden szép, jó legyen fajta;"

ezüst csillag) aranyalma,

zörgő dió, bari, csengő)

téli ruha) bobjhos kendő.

szálljatok le, szálljatok,

galambszárnyú angyalok (

kis fiúknak) kis látujoknak,

karácsonyfát hozzatok!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.klarika a nagy betűket tanulja.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

az ám csak a munka,
mit klárika végez 1
mostkezd a kicsike
a nagy ábécé-hez.

egy nagynyitott könyv van
a mama ölében,
a kicsi klárikát
tanítgatja szé:pen.

csupa szem a lelkem,
s tudná az egészet,
de az a kis béla
-csak belebeszélget.

hanem azért "folyton
csak tanul klárika.
be kene foglalni
azon-mód aranyba 1.

43
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V, V.
Vilmos és Vilma testvérek. Vácon laknak.
Vasárnap . délután Vince képeskönyvét
nézegetik.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa Vág folyón tutaj úszik.
a könyv elején Vörösmarty nagy köl-

tönknek ez a verse van:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hazádnakmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArendiiletlenűl,

!égy híve, óh magyar!
bö!csőd az s. majdan sírod is,
me!y ápo! s eltakar.

Vak vezeti a világtalant.
Vad fának vad a gyümölcse.
Végén csattan az ostor.
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, .. "

U,U, Ú, U, Ü, U, ű, U.
Ulrik édesapja kereskedö, azért sokat

utazik. most Ujvidékre utazott, a mult
évben Uzsokon volt. megnézte ott az
elesett hősök .. sírját is. Utjába ejtette
Ungvárt, hol Urmös Veronka lakik.

Üres kalász fenntartja a fejét.
Ura légy szavadnak !

.. /,/mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

212 L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALPdziz?fl
..

~~~

'~mdv~'~.. ru / .
~mV~t~./

,

a, A, á, A.
Antal kiment a folyó partjára. András

bácsi halászgatott ott. -
- hová való András bácsi? .
- Alsökubini vagyok.



Amint vetsz, úgyaratsz.
Aki mer, az nyer!

46

- hol van Alsókubin P ,
. . . -. fenn a hegyek között, Arva vár-
megyében. .

- Van ott i~ folyövíz]
- Van. Az Arva folyó.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/
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ri, N, ny, Ny.
Nemes Nándor édesapjával kiment a

vasútra. Vendégeket vártak. Nelli néni
Nagyváradról jött· hozzájuk látogatóba.

Nelli néni Nagyváradról és Nyiregy- .
házáról képes-lapokat hozott Nándornak.
Nándor örült alapoknak.

Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél.
Nyugtával dicsérd a napot tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ne bántsd a magyart!
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ID , M.
}Iiklós bátya utazásáról beszélt. ~la-

riska és .Mátyás hallgatták.
-. :Magyarországot többször bejártam.

Máramarosban megnéztem a sóbányákat.
Mískolcon avasgyárban gyönyörködtem,
A Muraközben erős lovakat láttam.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Magyar földön magyar legyen
az utolsó göröngy is!

. ZZJV_~Jt~mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
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C, -C, CS, CS.
CiIiOeglédröl Csongrádrá utazott. Nagy-

bácsija lakott ott. Annak fiát Csabának hív-
ták. Csaba régi magyar név. Ciliék Csong-
rádról Csáktornyára montek,

Cigány is a maga lovát dicséri.
Csöbörből vödörbe jutott.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Csak gyönyörű nemzet, ez a magyar nemzet!

~~~JlllÍ

~Átd~~

~~hxd.

;'

g,G, gy,Gy.
Gyula és Gizus a Garam partján őriz-

ték a libákat; Gábor diák hozzájuk ment
és ezt kérdezte tőlük: _

- 1\Hért nézitek a Garamot PCBA

ABC 4.



- Azt nézzük - felelte Gizus, -
hogy milyen sebes és nagy most ,a
Garam, Más'kor kisehh volt.

- NemtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtudjuk honnan jön ez a sok
víz, - .szölt Gyula.

,Gábor diák elmondotta, hogya Ga-
ram vize azért áradt meg, Inert Gömör-
ben már olvad a hö,

50

Gazda szeme hizlalja a jószágot.
Gondold meg, mielőtt valamit szólsz!



, .~CBA,~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, .." 51

0, Ó, 0, 0, Ö, -Ő, 0,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO ..
-Olga Orsován szület~tt. Azért Orsova

az {) szülöhelye, Most Urkényben 'lakik.
Azért Orkóny a lakóhelye. Odön is orsovai.

- Oh, de szivesen visszámennék oda!
- mondogatja sokszor.

Olga Ödönt vigasztalja:
- Örökké nem maradunk itt. }lajd

visszamegyűnk még szülőfalunkba! -
Ödön szeméből öröm sugárzik... .
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S, S, SZ, SZ.,
Sándor és Szilárd képes-lapjaikat ábécé

szerint rendezik. }Iost a S és Sz betűkkel
kezdödö helységek képeit szedik sorba, így:

Sárospatak. Selmecbánya, Siöíok, Sza-
badka, Szeged, Szombathely. Mikor ezzel
készen vannak, a hegységek képeit. rak-
ják össze: Somló-hegy, Sváb-hegy, Szepes-
Gömőri-hegység, Széchenyi nagycenki sír-
jának képét a legelső helyre teszik,

Sok kéz hamar kész.
Szebb a foltos, mtnf a rongyos,
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l, L,· ly, Ly.
László és Lenke Löesén születte Ir. Szüleik

Lugosra mentek lakni. Ott ovodába jártak.
Nemsokára Lévára kellett költözniök, Ott
meghalt a kis Lenke, A lévai temetőben
nyugszik.

Lassan járj, tovább érsz!tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lyukas ruhának tű az orvosa.-



-'·e, e,
Ernő édesapja vásáros ember volt.

~linden évben Eperjes, Eger, Esztergom,
Érsekujvár vásárjaira járt. Áruival össze-
járta már Erdélyt is.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,

E,E.
54

Egér-lakoma.
Útnak indult a kis egér, enni vágyott már a szegény;

beosont a nagy kamrába, felmászott a lisztes-zsákra.
Egy-kettőre dobig . lakott ; félre vágta. akalapot.

Utána a többi egér, ahány csak a kamrába fér! Egymás
után dinom-dánom, jóllakott vagy tizenhárom.

- Cicuskám ! Ci, ci, ci! ...



• ..JI'qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1, 1,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Imre és Ilonka nagyszülei Ipolysa-
gon laknak. Az Ipoly-soron van a házuk.
István uapjáuköszöntöt írnak oda. Akkor
van a nagyapó nevenapja. Azt. kivánják
a levélben, hogya jó Isten még sokáig
éltesse nagyapót. Imre még verset is írtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a levélbe!

55

1, Í.

Inába szállt a bátorsága.
III a berek, nádak, erek!

,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nagyapó nevenapjára.

Álmomban az éjszaka
Arany kertben jártam,
Arany kertben a!any fán
Arany madár!mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAláttam,

Arany madár édes dalát
A szioetnbe zártarn.

Ahány levél rengedez
Szélringalla ágon, .
Ahány harmatcsepp ragyog
Fűszálon, virágon,
Nagyapókáma fejedre
Anrzyi áldás szálljon!
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j,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ.
János gazda Jászberényben, József a

Jahlunkai-hágó mellett lakott; József gaz-
da sertéseket akart venni János gazdától.
Azért Jászberénybe utazott. Mikor József '
odaért, sehol SeITI látott hegyet. A sík
vidéken gabonát ringatott a szél:Erdőuek .
híre sem volt." József ezen csodál1tozott.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ , ~ff7.~~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/!hdvvet~?;
~/1Je:/Vedó/~
/lia:~~t4r.'

h, H.
. Hárman ülnek az asztalnál. Rugó,

Hermina és Huba •. Arról beszélgetnek,
hogy, ki volt már távol a szülői háztól.
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Hugo .a Hegyalján volt, Sok szölöt evett
ott. Huba a Hortobágyot nézte meg. Gu-
lyát, ménest és juhnyájat látott ott. Her-
mina még sehol sem volt.

Hová szálll

Hová száll az égi madár

Csilingelő dala?
Hová száll a rózsa, szekfű,

Liliom illata?

Édes jó Istenem,
Hozzád száll, hozzád száll!
Örök jóságodért

Hálát mond a madár
S mínden kis virágszál.

•

Hegyen, völgyön, rónaságon '

Mit suttog a szellő?

Napkeltekor, napnyugtakor

Mit sóhajt az erdő?

Nevedet sóhajtja ...

Én is' azt sóhaj tom,

Mikor felébredek,

Mikor a fejemet

Álomra lehajtom.
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Népdal.
Sík a-puszta, se halma, se erdej e,
Sugar-mag'as a toronynak teteje.
Sngár-torony kilátszik a pusztára,
Harangoznak pünkösd első napjára.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

k, K.
Kovács Károly lovának Kedves a neve.

Kis gazdájával egy pillanat alatt végig
nyargalja az 'udvart, - akarom mondani,
- az országot. Az első állomás, it gyü-
mölcsös mellett, Kecskemét. Innen a csa-
torna partjára, Komáromba nyargalnak.
Akövetkezö állomások: Kassa és Késmárk.
Azok a kazlak között vannak. A kazlak
a Kárpátok; Itt sincs nyugtuk. A Király-
hágó a kertajtó. Ezen át Erdélyben, Kin-
cses-Kolozsvárott ,teremneli. Itt Károly

.megtelepedik 'lovával a puha gyepen.
Gondolatban látja Mátyás király szobrát
és szülöházát, .

. Ki mint vet, úgy arat,
Ki korán kel, aranyat lel.
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A mi házunk.

A mi házunk a faluban,
Mint a többi olyan. ,
Másnak talán föl sem tűnik,
Hogy. ez a ház ott van.

Nekem, hogyha palotákkal
Állana egy sorba:
Akkor is a legeslegszebb,
A legdrágább volna.
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t, T, ty, Ty.
'l'amás és Teréz a nyarat Tátra-

széplakon töltötték, A gyermekek bejárták
a Magas-Tátra vidékét. Csorba-tönal és
Tátrafüreden is voltak, Tarpatakon a víz-
esést nézték meg. -Űtjukban egy jószívű
tót ember vezette öket, Ez minden helyet
ismert.' ~lagyurul szólította meg a pász-
torokat s azok magyarul feleltek neki.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az egyiIr pásztor furulyázott, Tamás vele
düdolgatta:

Juhász volt az apám,
Juhász vagyok magam is.

furulyált az apám,

furulyázok magam is.·
Hej! Szeretném én egyszer
Azt az urat látni,
Aki velem -versenyt tudna

furulyázni !

Többet ésszel, mint erővel.

Több szem, többet lát.

Tyúk is kikapalja az igazságot..
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f F.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fekete Ferenc a karám előtt Fülöp
juhásszal beszélget. A juhok pihennek.
Csak Farkas, a kócos ,puli, vigyáz rájuk.

- Fülöp bácsi kérem" máshol is van-
nak ilyen szép juhok? '-, kérdezte Ferenc.

-. Vannak. Félegyháza környékén és
Fejér vármegyéhen. A liptöi túrót is juh-
tejből készítik.

- Miért hívják .Iiptöiv-nakl'
- Mert azt a liptóijuhászok csinálják,

,- mondotta Fülöp.
Fekete földben terem a jó búza.
Fején találta a szöget.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kis katona.
Mikor masirozunk, kapitány uram?
Holnapután, meg azután,
Cs,Ütörtökön ebéd után,
Kedves. katonám I \

Mit viszünk az útra, kapitány uram?
Töltött csirkét, sültmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmalacot,

Egy kulacs bort, egy kalácsot,
Kedves katonám I



~/??uu/Mu'~~#J;
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~~~~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p, P.
Pozsony egyik terét Mária 'l'erézia

szobra diszítette," Ezt felrobbantották •
•

Petőfi Sándor szobra még ép. Pozsonyban
egy kis fiú szívét idegen .puskagolyé fúrta
at, mert magyar városban, magyar zászlót
lobogtatott. Hogy is történt ezr ...CBA

64

Pörrel kezdi, patvarral végzi.
Patkószeg' is pénzt ér.

•
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b, B.
Béla már a negyedik osztályba járt. Kis

testvére, Berta, katica-bogarat vitt neki.
Béla előtt térkép volt. A katioa-bogarat
erre tette és utazni küldte. A liatica-bogár
Budapestről indult. Innen árkon, bokron,
völgyön, hegyen keresztül . lerándult a
Balaton- tó mellé. A Badacsony tetejénCBA

ile 5



66zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

megállt és körülnézett, Azután a Bácskán
és Bánaton át, nekivágott Erdélynek.

Bagoly mondja a verébnek: nagyfejű.
Boldog, aki megelégedett!

Ritka,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmtnt a fehér holló.
Rossz fát tett a tihre.
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Z, Z, ZS,ZS.
Zoltán Zsolnén lakik. Hugát Zsuzsan-

nának hívják, Zsiga Zoltán barátja. Zsiga
apja vasutas. Zsigáék Zalaegerszegre köl-
töztek, A jó barátok elváltak, Sajnáltál{
egymást. A kis -Zsuzsánna könnyezett is.

Zsál~banmacskát árul ..
Zsák a folt,ját mtndtg'megtatalfa.

5*
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Dénes Debrecenben lakik. A kará-
csonyi szünet alatt édesapja elvitte szülö-
falujába, Dévénybe, Dénes kereste a turul-
madaras Arpád-szobrot. De már nem
találta ott. Édesapja csali ennyit mondott:

Felrobbantották. . . .
Mindkettőjük szemében könny csillogott.

69

Dobbal nem lehet verebet fogni.
Dunába hordja a vizet.

Ki a legnagyobb úr?
Egyszer a konyhában elkezdtek azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAedények beszél-

getni. A nagy beszédből civakodás lett, mert a fedő azt
mondta:

- Én vagyok közöttetek a legnagyobb úr, mert én .

vagyok a fazéknak a kalapja!
- Ohó! - mondotta a fazék - én is vagyok, ami

vagyok! Ugyan mibe főznék a -levest, meg a töltött ká-
posztát, ha én nem volnék?

- De miben sütné a gazdasszony .a jó töpörtyűs
pogácsát, ha én nem volnék? - kérdi a tepsi.

- Ugyan, ugyan! - mondotta a pogácsaszaggató

- hát mivel szaggatná ki, IUl én nem volnék?;
A reszelii csak hallgatta a lármát, de egyszer meg-

únta és elkíáltotta magát:

- Csitt! Elhallgassatok, mert rögtön tormát reszelek
az orrotok alá!

Az edények úgy megijedtek, hogy rögtön elhallgattak
és mukkanni 'sem mernek azóta. -,
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D o n g ó v á r i P é te r . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Volt egyszer egy pásztorfiú, - minek tnond-
iam kétszer! - szúnyogháti, priicsökházi Dongó-
vári Péter.

Legeltette a libákat erdőbe-berdőbe ... Egy-
szer két nagy cserebogár zúg a levegőbe.

Keltő volt a cserebogár, rá is kiált kétszer
szúnyogháti, priicsökházi Dongóvári Péter.

El is kapta kalapjáoal.: le is boritotla. -
Görbe-szarvú kis ekébe mindjárt be is fogta ..

Szántoqaloit a sánc partján, meg is [ordull
kétszer szúnyogháti, priicsökháziDongóvá~i Péter.

Bevetelte kenderrnaqqal, meg is nőtt a kender.
Font is ·mindjárt egy nagy ostort, nézze meg az
ember!

Jaj, hogy' öriilt az ostornaktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Paltintolt is
kétszer szúnyogháti, priicsökházi Dongóvári Péter.
, Paltogása elliallatszoii Bergengóciába s meg-
fogadta kocsisának a qácél: királqa.

Rácserditelt örömében mindjárt hetvenhét-
szermlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszúrufoqliáti, priicsökházi Dongóvári Péter.
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A Nagy Abécé .
•

Nyomtatott betűk.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A, Á, B, C, Cs, D, E, É, F, G, Gy,
H, 1, Í, J, 1(, L, Ly, M, N, Ny,

0, Ó, Ö, Ó, P, R, S, Sz, T, Ty,
o U, Ú, Ü, Ú,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,r , Z, Zs .mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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•

1. Reg'g'el Virág'ékllál.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Aranyos napsugár kandikált be -az abla-
kon, Virág Ferkót, meg Klárikát kereste, Mert
kívülről nem látta,. hát szépen besétált a szo-
bába, Egyenesen az ágynak tartott. Nem látott
egyeqet,' csak egy takarót, meg egy szőke
fejeoskét.

- Ni, még alszik! - mondotta a napsugár,
Azután szépen körülsímogatta Ferkó fejét.
Erre Ferkó kinyitotta a szemét és moso-

lyogva nézett szét a szobáhan. Klárika a szom-
széd ágyacskában aludt.

Most annak az arcát csókolgatta a nap-
sugár, Klárik a is kinyitotta a szemét. KövérmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.>

/ / -: / I
kezecskéjével a napsugár után kapott, mely
az orra hegyén játszadozott. Azután a ténye-
rébe nézett, de abban nem volt semmi. , ..
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2. Ferkó mosolyogva nézte napsugárfogó kis
testvérét és ígytsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk öszönt neki:

- Jó reggelt, Klárikám !
- Jó reggelt, Ferkó! Hol van édesanyánk ?
- Künn van az istállóban. Most feji a

Csákót. Édesapánk pedig az ekét és borqnát
rakja a kocsira. O ma szántani megy a határba.
Keljünk fel Klárikárn, hogy mire bejönnek,
minket se találjanak az ágyban.

Azzal: egy, kettő, három! _. Ferkó kiug-
rott az ágyból. A mosdótál már oda volt ké-
szítve. Tele volt friss vízzel. Ferkó ebben derékig
megmosakodott,

Klárika sem volt rest, és követte bátyját.
Mire édesanyjuk bejött, a két gyermek már

felöltözködött.
3. - Virágné a-tejet köcsögökbe szűrte, Klár ika
asztalt terített.

Ekkorra bejött az édesapa is. A gyerme-
kek neki is köszöntek. Cirmos Klárika lábához
dörzsölódött. Zagyva Ferkóra nézett és farkát
csóválta.

Mikor az egész Virág család együtt volt, az
asztal köré álltak és imádkoztak.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Reggeli imádság.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

íJ;des jó Istenünk, Ne vedd le mirálunk
Uj napra oirradtunk: Soha a szemedet!
A te őrző szemed Terjeszd ki fölöttünk
Legyen ma is raj tunk, Aldó kél kezedet!
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3. Virág'ék munkához Iátuak.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Virágéknál senki sem henyélt. Reggeli után
mindenki munkához látott. Az apa és Ferkó
az istállóba mentek a lovakért.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz apa Csillagot,
Ferkó Szellőt vezette a kocsihoz, A hámot, a
nyaklót és a zablát az édesapa rakta a .lovakra.
Az istrángot, csatlót és a gyeplűf Ferkó kap-
csolta be. Az ostort és pokrócot is ó tette az
ülésdeszkára. -

Mire a lovakat befogták a kocsiba, az édes-
anya kihozta a tarisznyát. Kenyér és szalonna
volt abban. Csak estére jön haza a gazda. Az
ebédet a mezőn fogyasztja el. _

Az apa indult a határba szántani, vetni,
boronálni. Az egész család kikísérte az utcára.
Addig néztek utána, míg a kocsit -látták. A gyer-
mekek apjuk után integettek. Zagyva a har-
madik házig szaladt a lovak előtt. Ott félre-
állt és hosszan nézett a kocsi után.
2. Az édesanya így szólt gyermekeihez:

- Édesapátok a mezőn fog dolgozni, mi
itthon lássunk munkához. Te, Klárikám nekem
segítesz. Ferkó egy óra mulva iskolába megy.
6 tudja, hogy addig mi a kötelessége ...

- Ni, a Cirmos is indul valahová! OU
mászik a létrán! - mondolta Klárika.

- A Cirmosnak a padláson lesz dolga az
egerekkel. 6 sem élhet dolog nélkül, - szölt
az édesanya.
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Azzal Klárika és édesanyja bementek aszo- .
bába takarítani. Zagyva akiskapuba hasalt és
onnan figyelte az utcát. Ferkó elővette könyvét, .
kiült a tornácratsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés leckéjét olvasgatta.

És folyt a munka az egész családban.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. A mókus.

1. Mókus úrfi lekapta a szegről a tarisznyát.
Nyakába kerítette és így szólt:

- Megyek sétálni!
Egy ugrással a fa legmagasabb ágán ter-

mett. Onnan átvetette magát a szomszédos

. fára. A következő pillanatban már-a harmadik
fán ringatódzott.
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Így sétált őkelme. De diót, meg mogyorót
egy fiát sem talált.

- Jaj, korog a gyomrom! - mondotta,
Nagyon éhes vagyok már!qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. .- Mókus úrfi! - szólítolla meg alulról a
róka.

- Mi tetszik, Róka bátya?
- Nézd, Mókus fiam! Tele van az egyik zse-

bern mogyoróval, a másik dioval. Kell-e belőle?
- Kell bizony, Róka bátya.
- Adok egy marék mogyorót, ha meg-

nézed itthon van-é Galamb apó és Galamb
anyó, - szólt ravaszan a róka.

Mókus úrfi egy pár ugrással a galambfészek-
nél termett és . tüstént vissza is jött. _

-' Nincs itthon se Galamb apő, se Galamb
anyó. A fiókák azt mondták, hogy látogatóba
mentek és csak későn jönnek haza,.- jelen-
tette a mókus.
3. - Ha-ha-hatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! ... Ezt már szeretem. Mókus
fiam, kapsz egy marék mogyorót, ha ledobod
nekem a galamb-fiókákat.

Mókus úrfi eltünt a lomb ok között, de kis
vártatra újra megjelent.

- Nem tudom ledobni a fiókákat,
mondotta.

-' Miért te? - fakadt ki a .róka.
--:- Mert nagyon sírtak, mikor megtudták,

mit akarok.
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A róka fogát szívta mérgében.

4. - Ostoba! - morog ta. - Azután hangosan
így szólt:' : J.

- - Jaj, de nyúlszívű vagy! Hanem .,.tudod
mit? Hajigáld le őket akkor, mikor alusznak.
Megkapod amogyorót és a diót, mind, miiíd l

Mókus úrfi megleste mikor a kis galambok
elaludtak. Ekkor megjelent' az ág szélén és
suttogó hangon leszólt: "

- Róka bátya!
- No, mi újság? - kérdezte a róka:
- Pszt, pszt! ... Csöndesebb en beszéljen,

mertfölébrednek a galamb-fiókák ... Olyan
szépen alusznak ... Nincs szívem felébreszteni
őket! "

A róka dühösen fe]ugrott.
- Hát vessz éhen, gyáva! kiáltotta és

mérgesen odébb állt.

5. "Mókus' úrfi üres tarisznyával .és éhesen
kullogott hazafelé: De azért óvatosan szök-
décselt ágról-ágra, hogy a recsegő gallyak föl
ne ébresszék a kís galambokat. "

Útközben annyi diót és jriogyorőt talált,
hogy el se fért a tarisznyában.

És azóta az erdőben mindenki arról beszél,
hogy milyen jószivű Mókus úrfi. Erről énekel-
nek a madarak és erről susognak a falevelek.



6. Megjöttek a fecskék.

1. Virágék feeskéi megérkeztek.
-.- Csi-esi-ri! Csi-csi-ritsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl - mondogatták.
Virágné meghallotta' a esiesergést. Öröm-

mel újságolta gyermekeinek: .
- Ferkó! Klárika! Megérkeztek a fecskék 1
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5. Icinyke, picinyke.

Volt egyszer egy icinyke-picinyke asszony.
Ennek az asszonynak volt egy ieinyke-picinyke
tehénkéje. .

-Az icinyke-pieinyke asszony megfejté az
icinyke-picinyke tehénkét. A tejet beleszűrte
egy icinyke-picinyke köcsögbe.

Azután bezárta .az icinyke-picinyke házat
és kihajtotta az icinyke-picinyke tehén két a
legelőre. .

Mikor hazajött, elővette a köcsögöt. Enni
akart belőle, de egy csepp tej sem volt benne.

Keresi az icinyke-picinyke asszony. az
ieinyke-pícinyke cicát. Az icinyke-picinyke
cica ott lapult az asztal alatt Még most is tejes
volt a bajusza.

Felkapott az' icinyke-picinyke asszonyka
egy icinyke-piclnyke botot, hogy megveri az
icinyke-picinyke cicát.

Az icinyke-picinyke cica sem volt rest.
Talán még most is, szalad, ha meg nem állt.

Ha az icinyke-picinyke cica el nem sza-'
ladt volna, az én mesém is tovább tartott volna.
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-
Ferkó és Klárika az udvarba futottak.

Az utcáról is bejöttek a gyerekek. A sok szem
hol a fecskékre, hol egymásra nézett. Moso-
lyogtak, örvendeztek ...

Csak Fodor Gábor, a kovács fia, volt szo-
morú. Arra gondolt, hogy náluk egy gyermek

--....,..... _ .
.- . - )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.; ..; .--~, »: J."f.
_ - ,.---~ t"'~-

~ ~-.-

.•.

~ --
leverte a fecskefészket. Mi lesz, ha az ő fecs-
kéik is .megérkeznek ? ...

Virágéle fecskéi beszélgettek:
- Csi-csi-ri! Csí-csi-ri í

Klárika tapsolt örömében.
2. Egyszercsak Fodor Gábor édesanyja jelent
meg az' ajtóban.

- Jó napot adjon Isten, szomszédasz-
szony ! - köszö nt Virágnénak.

Virágne nyájasan fogadta ft köszöntést és
hívta beljebb Fodornét.
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. - Köszö nörn ~ szíves hívást. Gáborért
jöttem. Meg akarom neki moridani, hogy ami
fecskéink is megérkeztek, - mondotta leverten
Fodorné.

Mikor ezt a gyermekek meghallották,
átszaladtak Fodorékhoz.

Gábor lassan és szomorúan ment utánuk.
Ferkó észrevette szomorúságát.

- Mi bajod van,' Gábor? Te miért nem
örülsz a fecskéiteknek? -' kérdezte.

- A mi fecskéinknek nincs fészkük. Leverte
egy fiú, - mondotta Gábor.

- Majd építenek maguknak újat és ott
maradnak-nálatok, -vigasztalta,pajtását Ferkó.

A fecske-pár csakugyan ott ült a háztető
csepegójén. Az eresz alá tekintgettek ... Bizony
nem láttak ott mást, csak fészek-romokat. Ezek
már szomorúbb an mondogatták, hogy:

- Csivi-csivi!
-Fodoréknál a gyermekek sem nevetgéltek ...

Szánakozva nézték a szerencsétlen fecske-párt.

Isten hozott fecskemadár,
Jaj, de régen várunk,
Ide építsd kis tanyádat,
Ez itt a mi bázunk!

Ide építsd a fészkedet
Isten madárkája!
Ne félj, nem bántja itt senki,
Majd vigyázunk rája!
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8. Mi lett a tojásokbóltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! .

1. - Kotlik a Búbos! - újságolták a gyerekek.

Édesanyjuk tudott már róla. Hiszen egy
hét óta egyebet sem tett, csak a homokban
hevert és kotyogott.

_- Kimegyünk a kamrába, gyermekeim és
megültetjük a Búbost.

Tizenkilenc szép nagy tojást tett Ferkó ka-
lapjába. Abban vitték ki a kamrába. Ott egy te-
tejes költő-kosárba puha szalmát raktak s abból
fészket csináltak. Azután belerak~ák a tojásokat.

Az édesanya behozta a Búbost és a kosár
szájához állította. Óvatosan lépett a kosárba.
Vigyázva helyezkedett el, nehogy csak egyet
is összetörjön. Kiterjesztette szárnyát, felbor-
zolta tollát és betakargatta a tojásokat.

. Ferkó vizet, Klárika búzát tett a kosár elé.
- Három hétig fog ülni a Búbos a tojá-

sokon, - magyarázta az -édesanya. - Testé-
vel. melegíteni fogja azokat. Csak enni és inni
száll ki a kosárból.

2. - Most nézzük meg azt a kendermagos kot-
lót ott a másik sarokban. Azt ma három hete
ültettem meg. Reggel már kilenc .kis csirkét szed-
tem ki alóla. Itt vannak, ni! - szólt Virágné.

Ezzel egy szakajtót vett le a polcról. Puha
ruhadarab volt benne. Mikor kibontotta, kilenc
pici, sárga csirke kukucskált ki belőle. - Pi,CBA

ABC 6



82zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pi, pi! - beszélgettek a pelyhes apróságok.
Bizonyosan 'anyjuk után kérdezősködtek.

-, Jaj, de szépek! Jaj, de kedvesek!
kiáltották a gyerekek. Klárika gyengéden meg
is simogatta őket. '

Ismét kilenc kis csirke került ki a kotló
alól. Egy tojás megzápult. Azt eltemették a
trágyadombon.

Az édesanya zsákot terített a hideg földre
és erre rakta a kis csirkéket.

Tyúk-anyó kilépett a kosárból. Tollait fel-
borzolta és forgott körülöttük. Virágné köles-
kását szórt a zsákra. A kis csirkék a hulló
szemek után kapkodtak. Tyúk-anyó egy sze-
met csőrébe vett. Kot, kot, kot! - mondo-
gatta és leejtette a kásaszemet.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kis csirkék
megértették és odaszaladtak. A legügyesebb
be is kapta a sárga magvacskát.

Tyúk-anyó addig-addig szórogatta a magát,
míg mindegyik megevett egy-két szemécskét.

Egy fürge kis jószág a, tányért is észre-
vette. Beledugta a csőrét, feltartotta a fejét.
Így ivott' a pöttyöm csirke.

Tyúk-anyó leguggolt. A kicsinyek alája
bujtak.

- Ezek most alusznak, - szólt Virágné. -
Hagyjuk őket békességben.
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10. Jön a héja!

1. A kakas elkiáltotta magát:
- Kr ... krr .. · . krrr!. ..
A tyúkok abbahagyták a kaparást. Ijed-

ten tekintgettek fel a levegőbe. Aztán hirtelen
az eresz alatt termettek és csoportokra verőd-
tek. A kis csirkék. anyjuk alá bújtak.

Csak a kakas nem mozdult a szemétdornb-
ról. Harcias állásban, újra megszólalt :

K' knítsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'1- n, ... {TI, ... {TI ....

Erre már akacsák és ludak is nagy lár-
mát csaptak. Fejüket ide-oda kapkodták. A ma-
gasban kerestek valamit ...

Héja köválygott a levegőben.
Valahányszor lejebb ereszkedett, a kakas

mindannyiszor megadta a vészjelt :
-'Kr, .... krr, ... krrr! "',

6*
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Ilyenkor az egész udvar elhallgatott. Még
a ludak is a földre lapultak. Csak a kakas állt
merészen és figyelte a veszedelmes ellenség
minden mozdulatát.

A héja- torony-magasságnyira merészkedett
le. Lassú ke.ringéssel kémlelte körül az udvart.

,Minden pillanatban várni lehetett) hogy lecsap
valamel yikre.

- Krí, ... krí, ... krltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! ... - kiáltott a ka-
kas. Gá, gá, gá! Tas, tas, tas! - hangzott az
ijedt lárma innen is, onnan is.

A héja, úgy látszik, megszeppent, mert nyíl-
egyenesen szállt ismét a magasba.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. A nagy lármát a konyhában is meghal-
lották. Virágné odaszólt gyer,mekeihez:

- Ferkó! Klárika! Héja kering az udvar
felett! Hamar kergessétek el l

Klárika seprővel, Ferkó ostorral szaladt ki
az udvarra.

- Hess, hess! - kiáltották s fenyegettek
fel a magasba.

Mikor a héja meglátta a harcias udvart,
lassú méltósággal szállt az erdő felé.
L.!. A kakas nagyot kukorékolt: Ku-ku-rí-kü '
Es büszkén sétált le' a trágyadomb ról.

Egy kis kakas nagyonmegirigyelte dicső-
ségét. Felugrott a kerítés oszlopára. Nagyon
neki készült, nagyot akart kukorékolni. Nyakát
előbb összehúzta. aztán elkezdte:

- Ku-ku-r ...
Hiába erőlködött tovább, belei]uklott. A

végét nem tudta kikiáltani. A nagy kakas le-
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nézőleg tekintett rá. A kis kontár pedig szé-
gyenkezve röpült le az oszlopról.

A tyúkok tovább folytattál a kapargálást.
A falu kakasai innen is, onnan is üzengettéle
egymásnak:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Ku-ku-rí-kú l Elmult a veszedelem! Tér-
jünk nyugovóra!qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11. Alkonyodik már a nap.
Alkonyodik már a nap,
Minden bosszabb árnyat kal}.
Fákon a szárnyas kis sereg,
'I'aka.rodöt esiesereg.

A virág is álmos már,
·Feje jobbra, balra jál'.
Még a szellő is elmaradt,
Tán valahol elszunnyadt.

Csendesüt a természet,
A kis méh sem hord mézet.
Én is be-bebaltaghatok hát,
Adjon isten j6 'szakát!

12. Hazajött az édesapa.

1. Alkonyodik. Csendesül az udvar. Ferkó és
Klárika egy-egy nyaláb fát visznek a kony-
hába. Az édesanya a vacsorát készíti. Zagyva
a konyhaajtó előtt hasal. Cirmos a köcsög-
tartó tetején dorombol.

Kocsik zörgése hallatszik az utcáról. A há-
zak kapui tárva-nyitva állnak. Várják a haza-
érkezőket.



A gyermekek kisietnek az udvarra. t...des-
apjuk most fordul be a kocsival. A konyhaajtó
előtt megáll. Klárikát 9lébe kapja. Ferkó is
fennterem a kocsin.Ö hajtja a lovakat az
istállőig. Ott megáll. Kifogják a lovakat és
bevezetik az istállóba. Szénát tesznek eléjük,
azután a szerszámokat rakják helyre.

Mikor mindennel elkészülnek, az apa kézen-
fogja gyermekeit és beballagnak a konyhába.
Köszönés után leül a kis székre. Gyermekei
hozzá simulnak. Szernük ragyog a boldog-
ságtól.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. - Mit hozotl édesapárn ? - kérdezi Klárika.
- Kis nyulat akartam neked hozni, tubi-

cám, de elillant. Azt mondotta, hogy neki
jobb ott kinn a határban.

- Kár! - mondja Klárika.
Virágné bablevest és turóstésztát tesz az

asztalra.
Előbb az édesapa, aztán

szed a párolgó bablevesből.
kerül a gyermekek tányérjába
több, Klárikáéba kevesebb.

A turos-tésztát Ferkó nagyon· szereti,
azért abból kétszer kér. Másodszor csak ke-
veset kap. Édesanyja figyelmezteti, hogy legyen
mértékletes. Este nem egészséges a sok étel.

Vacsora után a család így imádkozik:
Aki ételt, italt adott
Annak neve legyen áldott!

az édesanya
Csak azután
is. FerkóébaCBA
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13. Estéli hwrangszó.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Megcsendül a messze elhallatszó,
Hivogató estéli harangszó.
Alom borultsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa virág szemére,
Dalos 'madár siet 'a fészkére.

Itt is, ott is kigyúl egy-egy csillag,
Szántóvető hazafelé ballq6- '
juhászbojtár terelgeti nyáját,
Meg-megfújja síró furulyáját.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14. Az egyszeri János.

1. Hol volt; hol nem volt, volt a világon egy
ember. Azt az embert Jánosnak hívták. Szegény'
volt a jámbor, még lovainak sem tudott eleget
enni adni. Olyan soványak is, voltak azok, hogy
mínden bordájukat meg lehetett volna számlálni.

Egyszer eltökélte magában, hogy eladja a
lovait. Útnak is indult, hogy elhajt ja a vásárra.

Amint megy, mendegél, találkozik az úton
egy emberrel. Azt mondja az ember:

- Ejnye, koma, hová viszi kend ezt a
két gebét? Már csak nem gondolja, hogy akad
ember, aki ezeket megveszi ?Ammondóvagyok,
nem kap ezekért egy fabatkát se 1

- Hát mit tegyek velük, mikor nem híz-
nak meg aszalmától ? - kérdezte János.
2. Erre azt mondja az ember:

- Hja, meg van ám annak is a maga
módja! Most jöttem Kukutyinból. Ott úgy ki-



1 5 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEstéli im,ádság.

Én Istenem, jó Istenem,
Becsukódik már a szemein,
De a tied nyitva Atyám,
Amig alszom, vigyázz reám!

Vigyázz kedves sziileitnre,
Meg az én jó tesiuéretnre "
Mikor a /lap újra felkel,
Csókolhassuk egymást -reggel!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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hízlalják az ilyen gebéket, hogy no! De nem
is kapnak ám máshol olyan zabot, mint ott,
de nem ám!

- Hát miféle zab az, koma ?
- Hallott már kend valamit a' kukutyini

grófról ? - kérdezte az ember. Nem látta a
lovait? Nem? Akkor nem is tudja kend, mi
az a szép ló! De nem is tesznek a béresek
ott mást egész nap, csak hegyezik azabot.

- Azabot hegyezik ? Soha nem hallottam
még ilyet! -. csudálkozott János.

- Nem? - kérdezte az ember. -- No,
csak menjen el Kukutyinba és tartsa azzal a
zabbal egyszer jól a lovait, meg se ismeri oket!

Vakarta a fejét János. Gondolt egyet, aztán
sarkon fordult és ment, ment egyenesen Ku-
kutyinba zabot hegyezni,

Talán mai napig is hegyezi, ha meg nem
halt azóta.
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16. Tömérdek sok bárányka.

Volt egyszer egy igen-igen gazdag ember.
Olyan töméntelen sok pénze volt neki, mint
égen a csillag s oly tömérdek sok báránykája,
mint réten a fűszál. Hogy, hogy nem tör-
tént, - elég az hozzá, - hogy a gazdag
embernek egyszer csak elfogyott a pénze. No,
már most mit csináljon?

Megparancsolta a juhászának, hogy hajtsa
el a tömérdek sok báránykát a vásárra.

A juhász a tömérdek sok báránykát elhaj-
totta a vásárra. .

Útközben a széles Duna vizéhez értek. Ezen
az óriási nagy folyón olyan keskeny hidacska
volt, hogy csupán csak egy bárányka fért el
rajta egy széltében.

Majd, ha az a tömérdek sok bárányka
azon a keskeny hídon átmegy a túlsó partra, ....
csak azután folytatom a mesémet.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

17 . Nagyapó levele.

1. Ferkó kinézett az utcára. Meglátta a levél-
hordőt. Nagyszülei jutottak eszébe. Ferkó a
postás elé szaladt és kérdezte:

- Postás bácsi kérem, nem írt a nagyapó?
.- írt bizony, Ferkó. Itt van a levél, ni!

Megismerem már a keze-írását - mondotta-
s azzal oda is adta a levelet Ferkónak.

Ferkó futott vele a szobába.
-.Irt a nagyapó! - kiáltotta örvendezve.
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Mindenki mosolygott. A szülők leültek,
Ferkó felbontotta a levelet és olvasta:

2. Kedveséim 1-

Öregek vagyunk, nehezen nrozdulunk ha-
zulról. Mégis elhatároztuk, hogy szombaton
a -reg-g-eli vonattal indulunk és délre már nála-
tok is leszünk.

Mióta elszakítottak, azóta nincs nap, hogy
ne emlegetirénk -mirrdazt, mit annyira szere-
tünk ... Hát ti gondoltok-e néha-néha r ánk ? ...

_Ferkó levelének nagyanyóval együtt na-
gyonörültünk. Jól van, kis unokám] 'Csak
tanulj tovább szorgalmasan, majd ha megnősz,
mást kíván tőled a haza.. .. Azokat a csó-
kokat, miket Klárika .a levélben küldött, szorn-
baten tetézve' adjuk vissza. A malacért, mit a
levél alján küldött, nem haragszunk. Tudjuk,
hogy annak nem ő, hanem a toll volt az oka.

Nagyanyó már most csomagol. Mindenki-
nek visz -valamit :

Klárikának csokoládét,
Zagyvának nagy okulárét.
Ferkónak szép képeskönyvet.
A Cirmosnak madá~tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArtejet.
Kis kosárba belerakja.
Sürgönydrótra fölakasztja.

A szombati viszontlátásig!

Szerétettel csókol benneteket:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nagyapó és Nagyélng"Ó.



18. Nag'ytakaritás.

1. Pénteken reggel a hajnali harangszó már
talpon találta Virágékat. Klárika és Ferkó is
korábban keltek, mert ma nagytakarítás lesz.

. Reggeli után munkához láttak. Hamaro-
san szétszedték az ágyakat. Minden bútort
kihordtak az udvarra, csak a' szekrénveket
hagyták benn. A tükrö! és a képekettsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh le-
szedték. Nagyanyó arcképét Klárika vitte ki.
Megtörülte az üveget ésmegcsókolta nagyanyó
jóságos arcát.

Mikor mindent kihordtak, Virágné a mesze-
léshez fogott. Mig ő 1 'meszelt, Klárika az udva-

ron a bútorokról törülgette le a port, meg a
rézkilincseket tisztította fényesre. Meszelés
után Virágné az ablakokat mosta le. Azután
mésszel, szalmacsutakkal és kőporral felsú-
rolta a padlót. Míg a padló száradt, a konyha-CBA
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edényeket, bútorokat és képeket fényesre
tisztították, azután visszahordták a szobába.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Dél lett, mire a konyhát és az első szobát
IS kitakarították.

Ekkor átjött Fodorné és megkérdezte:
- Talán lakodalomra készülnek, szom-

szédasszony, hogy pénteken takarítanak?
- Nem lakodalomra, hanem ünnepre,

kedves szomszédasszony. Holnap jönnek a nagy-
apóék. Még kívülröl kell rendbehozni a házat,
nem tudom elkészülünk-e estére, -' mondotta
Virágné. .

- Ha szivesen veszi, én is segítek, -'
ajánlkozott Fodorné.

- Köszönörn a szívességét, bizony jól
fog esni a segítség.

-' Mi meg Ferkóval az' udvart hozzuk,
rendbe, -- szőlt, Fodor Gábor, ki ariyja után
settenkedett.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=,

Úgy is' lett.: A két asszony' délután kívül-
ről tapasztotta, meszelte a házat. Az utcán az
ablakok felett a tányérokat piros-fehér-zöldre
ékesítették, Klárika a meszes-fazekat hordta
utánuk.

Ferkó és Gábor munkája is meglátszott
az udvaron. Miriden a helyére került. Minden
tisztára volt söpörve. Még a trágyadombot is
összerakták.
. . Mikor az édesapa hazajött a mezőről, körül-
nézett és így szőlt : '

- Mindnyájan derék munkát végeztetek.
Öröm itthon lenni! .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.



93qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

19. Megjöttek a NagyapóékI

1. Elérkezett a várva-várt nap, a szombat.

Virágék készülődni kezdtek. A kocsit kihúzták a
félszer alól. Kasüléseket tettek rá.

. Az édesanyán kívül valamennyien ünneplőbe öltöz-
tek.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ itthon marad, az ebédet készíti el.

Klárika és Gábor a kertbe siettek. Zagyva is utánuk
futott. Zöld galyat és virágokat hoztak onnan.

Közben .hefogták a Szellőt és a Csillagot.: Ezek is
ragyogtak a tisztaságtól. Virágokkal és gallyakkal feldi-
szítették a kocsit és a lovakat. Klárika és Gábor koszorút
kötöttek. Azt Zagyva nyakába akasztották. Zagyva örült
a koszorúnak, de azt már nem türte, 'hogy a farkára is
bokrétát kössenek. '

.- Siessetek! Jön már a vonat! Elkéstek! - sür-
gette őket Virágné,

- Indulunk már! - mondotta Virág gazda.

Az édesapa, Ferkó és Klárika felültek a kocsira.
Gábor kinyitotta a kaput. A gyermekek csóket intettek
anyjuknak és elindultak avasúthoz.

2. Az állomáson nem sokáig kellett várakozniok, mert
jött a vonat.

- Ott a nagyapó! - kiáltotta Ferkó és már futott is.

Klárika meg édesapja sietve követték őt. Mire oda-
értek, nagyapó már leszállt : a vonatról. Leszedték a
csomagokat.

~ Isten hozta nagyapót és nagyanyót! -- mondották
mindnyájan. '

Felültek a kocsira. Zagyva a lovak elé .állott. Gyeplő-
rántás, ostorcsattintás : - indultak hazafelé,

, Az utcán sokan állottak. Nagyapó alig győzte kalapját
emelgetni.
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- Isten hozta! Isten hozta!' - hangzott innen is,
onnan is ..

Mindenki ismerte és szerette itt nagyapót. Szive sen
hallgatták okos és értelmes beszédjét Mosf is. várták, .
hogy valamí- jó hírt hoz az elszakított magya-roktóL ..

Virágne kocsizörgést hallott. Kísietett az utcára.
- Zagyva akkor fordult be a kapun. A kocsi utána: A konyha-
ajtó . előtt megálltak. Az édesanya szeretettel üdvözölte
a nagyszülőket.

Mikor a szebába értek, Klárika a virágcsokrot oda-
adta nagyanyónak és így szőlt :

- .Isten-hozta nálunk, dr-ága nagyszüleimetl Érez.zék
. jől-magukattsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl

Zagyvais odaállt. Ferkó levette nyakáról a koszorút
és nagyanyónak adta. Az megveregette Zagyva fejét.

- Köszönöm, Zagyva! - mondotta. Ezt szépen

csináltad. Csak ezután is légy hű a Virág-családhoz.

20. A k.is béres.

Nem UI kevélyebben a· huszae. a lovon, .
Mínt- a.z: a kis-béres. a, vendégoldalom
Behordta a szénát gazda padlasana.
Üres. szekerével ballag a tanvara,

Hat címeres ökör sétál a- szekérrel;
t;egelő'l a hajszás nagy ·csengetyűjével. .
Ritka egy csengetyű, oly hangos a szava,
Harangnak illenék holmi kis faluba.

KiáH -a kis béres:' «Cselö, Csákó, Cselő!»
5 a szekérből a. nag,y ostort veszi elő .

. -.Ké.f:öles. a,. nyele,.,hár.om a' kötele,
Irgalmatlanul elkezd patfogni vele.



21. A magyarok ...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A magyarok szent honának.
A mi kedves szép hazánknak,
Adjon lsten két barátot:
Békességet, szabadságot.

A békesség boldogítsa,
A szabadság bátorítsa,
Napról, napra ell?elje,
Nagy tettekre nevelje!qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

22. Mi volt a csomagban 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Nagyanyó a csomagok kihontásához fogott. A gyer-
mekek kiváncsian nézték a munkát.

Egyszercsak egy szőkehajú, kékszemű baba kandi-
kált ki onnan. Klárikára mosolygott és a egyenesen az
ölébe ugrott.

De hozott a nagyanyó:
Piros szélű babos kendőt édesanya keblére,
Cifranyelű kis bicsakot Ferkónak a zsebébe.
Aranyfényű, tarka gyöngyöt Klárikának nyakába,
Hosszúszárú tajték-pipát édesapa szájába.
- No, Klárikám, ugye, hogy mindent elhozott nagy-

anyó? -- szólt nagyapó.
- Nem mindent. Kétfélét is. otthon felejtett .

. - Mit?_ - kérdezte csodálkozva nagyapó..

- Zagyvának nem hozta el a szemüveget, - Cir-
mosnak meg a madártejet. - mondotta nagy komoly an
Klárika.

- Azt kikapta a szarka-madár a csornagböl, -
szólt nagyapó.

2. Ezen aztán Klárika is megnyugodott. Babája ott
feküdt a karján. Rátekintett. Azután csendet intett és
suttogva mondotta:

- Csitt! Csitt! - alszik a babám!
Mindnyájan a babára néztek. Csakugyan be volt

csukva a szeme .. , Mosolyogtak ....
- Bizonyosan elfáradt- az úton, 'read az ágyadra

aludni, - szólt csendesen nagyanyó.
Klárika lábujjhegyen vitte a· babát az ágyhoz.CBA
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Erre Ferkó hangosan nevetett. Klárika szemre-
hányólag nézett Ferkóra. Közben babáját felállította.
Mikor újra' rátekintett, szeme' már nyitva volt.

-- Látod, Ferkó! Felébresztetted a babámat! .
Most már mindenki hangosan nevetett. Az édes-

anya észrevette kis leánya zavarát, azért így tanította őt:
- Állítsd fel a babát! Most lassan fektesd Je! Nezz

mindig a szemébe!
Klárika úgy tett, mint édesanyja mondotta... És

a baba lassan csukta le a szemét.
- Most meg lassan emeld fel!

Amint Klárika emelte a babát, úgy nyilt ki a szeme.
Mire felállt egészen nyitva volt.

- Most már értem! - kiáltott örömmel. - Ez
alvó baba! Olyan; mint amilyent' Fodor néni igért
Mariskának. .

. - Olyan bizony, édes unokám! A tied már itt is van!
Fodor Gábor köszönése hangzott a konyhából.

Gyermekkocsiban tolta ide hugát, Mariskár. Behívták őt s
neki is jutott a csomagból.
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23. Bölcső-elal.

_ Csendesen, csendesen,
Haja, haja, kedvesem!
Aki nem sír, nem kiáltoz,
Annak angyal kis kertet hoz.
Lesz benne egy szép, de szép fa,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
Minden ágon aranyalma,

24. A 'tultpáutos láda.

1. Volt egyszer egy ember, valamikor régen,
kaszálgatott . vígan a virágos réten. Egyszer
amint kaszál, fölkiált a fia:

- Nini, édesapám!
- Mi a', Jankó, mi a"? .
- 'No, még ilyen szépet álmomba sem

láttam! Milyen tulipántos ládikát találtam!
. -,. Találj akkor hozzá egy kulcsot is Jankó !

Hátha -lesz majd benne egy pár ezres bankó!
S kaszálgatott tovább a virágos réten.
- Keresd, fiam, keresd! Lagzi lesz a héten!
Egyszer nem sokára megint kiált, Jankó:
-' Meg van már a kulcs is! Hol az ezres

bankó ?'
2. Kinyitják a ládát, ugyan mi van benne?
Táláld ki no, Jutka! Törd a fejed, Bence!

Ahol. ni! Ott szaladtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Kiugrott egy egér,
tulipiros szemű, hosszúfarkú, _fehér.

Utána egy mérges, nagybajuszú macska.
Macska után pedig kutya, kutya tarka.

Kergetik is egymást árkon-bokron, dom-
bon ... Ide figyelj Gyurka, mert tovább nem
mondom!

Egér farkincáját elkapja a macska. A macska
farkát meg a kutya,· kutya tarka. .CBA

ABC 7
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Igy futnak, szaladnak, -, utánuk a Jankó:
- Megálljatok, hé-hétsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Hol az ezres bankó?
A kis Jankó után fut az édes apja. Édes

apja után repül a kalapja. Tán még most ismlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~)p"~', , I ~ •

- '~,,~ ,,' .: ' ,~ . ' ,

--= ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIh'

.~ "

_J/~~"1;" cn ,..,
futnak, hogyha meg nem álltak., Egymásra
talán még most is kiabálnak.

'Majd ha erre jönnek, szóljon aki látja,
Isten veled tuli, tulipántos láda I

25. Virág'ék vagyona.
1. A gyermekek az eperfa alatt olvasgattak, a felnőttek
a gazdaságot járták körül. Virágné egy kosárból ocsút
szórt a .baromfiaknak. Közben így hivogatta azokat:

- Pipikém ! Pi, pi, pi, pi! Burikám! Buri, buri, buri!
Kacsókám !Kacsó, kacsó, kacsó! Tubikám ! Tubi, tubi, tubi !

Erre a hivogatásra egész sereg baromfi futott össze.
Sietve kapkodták ki az ocsúból a szemet. A tyúkok
voltak aIegfürgébbek. Ezek keveset beszéltek, de annál
többet szedegettek.
2. Aztán a sertésólakhoz mentek. Az egyik ólban il nagy
anyadisznó hét csíkos kis malacot szopta tott. A másik ól
szállásában négy szép süldő heverészett a homokban. Mikor
észrevették, hogy nézik, kunyorálva ugráltak a kerítésre.
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3. - Tessék, édes szüleim, . - szólt az édesapa,
nézzék meg az istállót is. ".

Két szép ló, a Szellő, meg a Csillag és egy keselábú
kis csikó volt az istálló egyik felében.'A csikónak csengő
volt a nyakában. A lovak illatos szénát ropogtattak.
A jászol alatt nyulacskák szedegették az elhullott szálakat.

- Mennyi idős ez a csikó? - kérdezte nagyapó.
- Két hónapos' mult, - felelt az édesapa.
_. Szép, fejlett állat arra az időre. Látszik, hogy jó

kezekben van, - szólt s megelégedett pillantást vetett fiára.
Az istálló másik felében egy tehén és egy növendék

borjú volt. Ezek tiszta almon feküdtek és kérődztek.
Az édesanya elmondta, hogy Csákó tiz liter tejet ad
naponta. Kisborját négy hét előtt adták el. A gyermekek
nagyon sajnálták.' .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. InnentsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa kertbe mentek. Elől volt a szépen beren-
dezett konyhakert. A borsó, hagyma, petrezselyem már
kikelt. A káposzta, paradicsom, kalarábé, paprika is el
volt már palántálva. A szélesutat virágok szegélyezték.
. - Szép, rendes kerted van,édes menyem, - mon-

dotta nagyanyó megelégedetten. .. .
. A gyümölcsösben az édesapa elmondta, hogy hány

cseresznye-, meggy-, barack-, szilva-, körte-, alma- és diófa
van a kertjében. Az idei' oltványok szépen megeredtek.

Lassan sétálgatva mentek a tiszta úton. Nagyapó
így szólt: .

--.:.Gyermekeim, meg vagyok elégedve.veletek. Látom
hogy szorgalmasak vagytok. Mindentek tiszta és csinos.
Csak ~ jó Isten segítsen továbbra is benneteket!



100zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A szalma is jobban esnék,
Ha a Szőkét visszavinnék.
Hátratekint, hívja, válja,
De csak nem jön bocikája.

Fejni megyen a szolgáló,
Tejet nem ad ám a Csákó!
Dalol neki szép nótákat,

JlIindenféle dallamokat ...

A(lnak neki zöld lueemát,
Felvagdalva fehér répát: .
De a tejet le nem adja,
Kis fiának tarto~atja.

27. Csákó tehén.

28. Iszik a Csákó.
lkonyodik .. Csikorog a kút gémje. Virág gazda a

vályút vízzel önti tele. Aztán bemegy az istállóba és
eloldja Csákó kötelét. .

A jámbor állat a kút felé ballag. Hasított patái
páros nyomokat hagynak az udvar puha földjén.

A vályúnál megáll és nagyot iszik belőle. Egy légy
a hátára telepedik. Csákó ezt nem tűrheti. Farkával
elűzi. De a légy a következő pillanatban már a fülére
ül. Csákó füle megmozdul. Az ijedt légy most szügyére
telepedik. Ekkor Csákó szügyét rándítja meg. Erre a
tolakodó ijedten eltűnik.

Csákó nagy fejét felemeli. Érdes nyelvével száját
nyalogatja körül. Nem mozdul , .. Nézi a világot. ..

Bő, bő 1 - hangzik az istállóból. Csákó szelíden
tekint arra. Azután megindul és lassan visszamegy a
helyére. Tarka borját megnyalogatja és feléje fordul.
Tejet akar neki adni. Virág gazda nem engedi. Előbb a
gazdasszony feji meg. Virágné már ott is áll a sajtárral ...

Fejés után Csákó alá eresztik a türelmetlen bocit.
Nagyokat döf anyja tőgyén és farkát csóválva szopik ...

EgyretsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArí a Csákó tehén,

Hogyne rína, bőgne szegény!
Boczikája, a kis Szőke,
Odavan, elvették tőle.

Mészárosnak (lrága áron
El is adták a vásáron.
Hazavitte Pehérvárra,
·Tán azóta le is vágta!

Szomorkodik szegény Csákó,
Üres neki az istálló.
llit ér az a széna, jászol,
Ha kis fia tőle távol.
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29. Ez a szenvedőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagyar- nemzet,

1. Szombaton délután a falu házai előtt asz-
szonyok, leányok sürögtek, forogtak. A házak
elejét csinosították. Öntözték. söpörtek az utcát.

Fodoréknál elcsendesedett a kovács-mű-
hely. Azt is rendberakták, kisöpörték. Va-
csora után Virágék kiültek a ház elé. Elóbb

Fodor bácsi, azután .több _gazda-ember jött
oda. Nyájasan köszöntötték egymást.

Aztán szembeültek a székekre és a ledön-
tött akáctörzsre. Némelyik pipára gyújtott,

Előbb az időről, meg a munkáról, azután
a haza sorsáról beszélgettek.

Egyszer csak Fodor bácsi azt kérdezte nagy-
apótól: -

- Hogyan vannak a megszállott területen
a mi magyar testvéreink?
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2. Nagyapó . lassan és okosan így beszélt:
- .Ott. mindenki vár valamire ...
Gondolja el Fodor uram, hogy valami

mcsebeli 'szörnyetegek széttépik portáját és
nem engedik össze a, család tágjait. F'odor
uramtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa' szobában, Fodórné asszony, a kert-
ben, Gábor a műhelyben reked, mikor telkét
szétdarabolják. Fodor uram el van szakítva
múhelyétőLés családjától, feleség az urától és

gyermekeitől, .gyermeke a vszüleitől. Kend nem
indulna mindennap a műhely felé? Felesége
nem vágyődnék vissza a házba? S gyermekei
nem ott szeretnének-e lenni, hol szüleik van-
nak?' Mindegyikük . azon gondolkoznék" hogy
lehetne legyőzni a mesebeli szörnyeteget, amely
a családot széfválasztva tartja. ". '

<Az öregek hallgattak és elgondolkeztak ...
Gábornak eszébe jutott az az ima, amelyet az

"iskolában tanult. A felnőttek elé állt és szépen
elimádkozta. IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, ' 30. Ima amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhazáért.

Áldd meg Isten ezt a hazát _
Mind á két kezeddel;
Boldog népre mosolyogjon

, A nap tnikor felkel! ',.

Boldog népre mosolqoqjon
Amikor leszáll is,
Boldog népre tündököljön
A csillaqsuqár is!

, Vidd. el róla a fellegei,
Oszlasd el bánatát, .
Add, hogy újra köszönthessiik
Igaz, nagy határái I. '

L
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31. Csillag'hullás.

Volt egyszer egy szegényember s ennek egy áldott,
jó, kis leánya. Egyszer csak meghalt a szegényember és .
az árva kis leánynak nem maradt senkije. Azt sem tudta,
hová hajtsa le a fejét. Kezébe vette hát az utolsó darab
kenyerét s megindult a másik falu felé. .

Amint a határban megy, mendegél, szembe jön vele
egy öreg koldus s kéri: hogy az Isten nevében adjon

neki egy kis kenyeret. A kis leány odaadta neki az egész -
darab kenyerét. A koldus így köszönte meg szivességét :mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f - Adjon Isten érte ezerannyit !
Megy, mendegél tovább a kis leány, hát szembe

jön vele egy gyermek GS azt mondja neki:
. - Úgy fázik .a fejem, add ide a kendődet, hadd

kössem be!



104zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kis leány odaadta neki a kendőjét. Amint tovább
megy, megint jön egy gyermek. Ezt is majd megvette az
Isten hidege. A kis leány odaadta neki a felső gúnyáját.

Mikor már így semmije sem volt többé, hát egyszer-
csak hull a csillag az égről. Amint egy-egy leesik, rnind-
megannyi ezüst tallérrá válik. A kis leány csak szedte
a tallérokat s annyit összeszedett belőlük, hogy egész
életében volt neki mit aprítani a tejbe.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

32. Vasárnap délelőtt.

Vasárnap reggel van. A házak szép fehérre meszelve
állanak. A falak alja sárgafölddel van bemázolva. .

Virágéknál már minden rendben van. A többi ud-
varon ..a férfinép most rendezkedik.

Unnepélyes csend mindenfelé, Nem nyikorognak a
nehéz kútgérnek, nem zörögnek a kocsik. Egy szó kiáltás
sem hallatszik, csak a házak kérnénye füstöl. Magasan
kígyózik fel a tiszta ég felé, mint az áldozat füstje.
Olyan az egész falu, mint egy oltár, melyen szegény em-
berek egyszerű szívvel, de igaz lélekkel áldoznak.

Vasárnap reggel másként hangzik a mezőre menő
nyájak kolompja, másként szól a csordás kürtje. A ma-
darak is másként dalolnak az eperfákon. A galambdúc
tetején ülő galambok tolla is mintha fehérebb volna.
Nem is csoda: az Ur napja ez!

A falu magas tornyában megkondul az öreg harang
hívogató szava. Komolyan, ünnepélyesen búg, mintha
mondaná: ün-nep-re vir-rad-tunk, ün-nep-re!

Erre megélénkül a falu ·utcája. Innen is, onnan is
egy-egy tipegő öreg megy oda, hová a harang' hívogat.
'Hónuk alatt nagy, kapcsos imakönyvet visznek. Az öre-
geket imádságos komoly arccal követik a fiatalok.

A gyermeksereg párosával, hosszú kígyósorban igyek-
szik a templomba. Virág Ferkó is köztük van. Neki
Fodor Gábor a párja.

Nagyapóék is kilépnek .a kapun. A kis Klárátnagy-
anyó vezeti. Ök is lassan ballagnak a templom felé.

Beharangoznak ... A hívek az orgona hangja mel-
lett áhítatosan énekelnek. .
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33.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABústsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagyurok imádkoznak ...

Bús magyarok imádkoznak égi Atyánk hozzád,
Fordítsd felénk magyarokra jóságos, szent orcád!
Sírva sirunk, fohászkodunk, hozzád száll a .lelkünk,
Ennyi tengersok fájdalmat meg nem érdemeltünk!

Bús magyarok imádkoznak. Hallod Atyánk '? Hallod ~
Se testünkkel, se lelkünkkel nem kívántunk harcot.
Megbocsájtunk mindazoknak, akik reánk törtek, .
Csak még egyszer add vissza a drága magyar földet!

34. Nag'yapó találós kérdései.

Nagyapó Idült az eperfa alá. A gyerekek
k öréje sereglettek! .

Nagyapó így szólt a gyerekekhez:
. - No, gyerekek, tudom, hogy eleget tanul-
tok az iskolában. Értelmes gyerekek is vagy-
tok. Majd meglátom hát, ki a legokosabb köz-
tetek, ki találja ki ezeket:

1. Szárazon is tud mászkálni,
De a vízben jobb úszkální.

TÓfeneke a hazája,
Káka közt a palotája.
Néha a parton mélázgat,
Egyhangúan fuvolázgat.
Mikor kel a hold kereke,
Igy kiabál: bre, brekeke! - Mi az?

2. A szabad mezőre sokszor kisétálok,
Pedig kis házamtól soha meg nem válok. - Miaz ?

3. Mikor jó a kicsi kalács?
4. Hol kaszálják a szénát?
5. Hányat lép a veréb egy esztendőn át?
6. Miért varrják a ruhára a gallért? .
7. Miért vesz az emberúj kalapot?
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· 35. Hogyan kell gólyát l-ajzolni 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Itt egy kis pont áll magába, •.
Bekerítjük karikába. 0

Két kis zsinór lóg le róla,
No, no! Ez még nem a gólya!

A tojása kerek hegyes ...
Mindjárt itt áll a vén begyes.

Hurkapálca a két lába,
Avval gázol / a mocsárba.

Hosszú esőre békát' keres ...
Itt a gólyatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr Mindjárt megesz!

36. A csoda-kalap.

Azt mondja a nagyapó a gyermekeknek:
- Nekem egy olyan kalapom is van, amelyikben

mindenféle állatot meglátni, amit csak kíván az ember.
- Elevenen? - kérdezték a gyermekek.
- Elevenen, felelte nagyapó, - csak azt kötöm

ki, hogy aki egyszer belenézett a kalapba, az rögtön
fogja be a száját a kezével és öt percig egy szót se szóljon.

- No,' Ferkó, mit akarsz látni?
- Majmot.
- Hát te, Gábor?
- Kis csacsit.
- Hát te. Klárika?
- Libuskát,
- És te, Gyuri?
- Báránykát.
- Hát te, SándorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'1
- Kis csikót,
- Terka ?
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- Kis csirkét,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.>

- Jancsi?'
- Kis bocit.
A kalap a tornác szögletében volt. A gyermekek

egyenként belenéztek és nevetésre fakadtak.
Nagyapó ugyanis már jó előre egy tükröcskét illesz-

tett bele akalapba.

37. Ispilángi rózsa.
- Játsszunk ispilángi rózsát 1 - mondotta Ferkó.
A gyermekek körben állottak s körben forogva da-

lolták:
Ispiláng, íspiláng,
.Ispilángi rózsa.
'Rózsa volnék, piros volnék,
Pénz volnék, pendülnék,
Karika volnék, gurulnék.

Mikor ezt dalolták: «Rózsa volnék», tapsoltak és
gyorsan megfordultak. Tapsoltak és fordultak akkor is,
mikor ezt dalolták: «Pénz volnék», «Karika volnék».
Mikor aztán azt dalolták : «Szederszemű kis Klárika»,
akkor csak Klárika fordult meg.

Azután sorba mondták a nótában a neveket. Akinek
nevét kimondták, az fordult.

Zöld selyem rojt ja,
Piros selyem -bojt ja .
Szederszemű kis Klárika
Fordulj angyal módra.

38. Kádár Gyuri balesete.
1. Kádár Gyuri a kovácsmühely esőfogója alatt hulla-
dék vasdarab okat szedegetett. Kis műhelyt akart otthon
csinálni. Ahhoz kellettek azok.

A falhoz szekér-részek voltak támasztva. Gyuri alájuk
bújt, hogy egy kopott szegecskét kikaparjen a földből.
Véletlenül meglökött egy rudat. A rúd eldült és magával
rántotta a többi részeket is. Recsegve-ropogva hullottak
azok a földre. .. Kádár Gyurit magukalá temették. Egy
oldalfa .oly szerencsétlenül ütötte fejbe, hogy egy «jaj 1»
kiáltás után elájult ...

,A gyermekek meghallották a zajt és az esőfogó alá
szaladtak. Gyurinak csak az egyik lába látszott ki a rudak
és deszkák alól
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Mikor a gyermeklábat meglátták, megdöbbenve
kiáltották:

- Valaki alatta van!
Azután dermedten álltak meg valamennyien. Az

ijedségtől szóhoz sem jutottak ...tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Először Fodor Gábor tért magához.
Szedjük le hamar adorongokat ! kiáltotta, -

s azzal hozzá is fogtak a mentéshez.
- Hiszen ez Kádár Gyuri! - szólt Virág Ferkó. -

Istenem, talán már meg is halt! .
Gyurit gyorsan kiszabadították a romhalmaz alól.

~ Falfehéren feküdt szerencsétlen pajtasuk a gyer-
mekek előtt. Szeme csukva volt és meg sem mozdult.
Gábor közel hajolt hozzá.

• - Hiszen még lélegzik! - mondotta. - Maradjatok
csendben, majd segítünk rajta.

Azzal hanyatt fektette, dolmányát és ingét kigom-
bolta és vízért futott.

A gyermekek szánakozva -állták körül Gyurit. Mikor
Gábor a vízzel megérkezett, Így szólt a körülállókhoz:

- Menjetek távolabb, hadd kapjon levegőt! -
.Azután vízzel Tocsolta Gyuri halavány arcát .. , Nem-
sokára Gyuri kinyitotta szemét ...
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- Már magához tér! - mondotta Gábor örömmel.
- Hála Istennek! - sóhajtottálc valamennyien.
Kádár Gyuri lassan körülforgatta szemét és 'suttogta :
- Köszönöm, Gábor! ...
A gyermekek felállították Gyurit és karjánál fogva

hazavezették.
3. Később a felnőttek Gyuri balesetéről beszélgettek.
Hálálkodva mondotta Kádárné:

- Milyen jószivű gyermek ez a Fodor Gábor s
milyen talpraesetten segített a fiamon. Hol tanulhatta azt?

A nagyanyó így szólt:
- A jóságra senki sem tanította, az a szivében van.

Olyan az, mint a virág a mezőn. Ogy nyilik magától.
Azt meg, hogy a kellő pillanatban segíteni tudjon, bizto-
san az iskolában tanulta.

- Áldja meg a jó Isten őt is, meg a tanítóját is!
mondotta Kádárné.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

39. Az öreg' diófa-asztal.
1. Virágékszobájában öreg diófa-asztal áll. Egyszerű, öreg
bútordarab. A vastag asztallap négy erős lábon nyugszik.
Két embernek is elég volna felemelni. Itt-ott kikezdte már
aszú, de azért nem recseg, nem inog: áll rendületlenül.

Már a harmadik Virág-nemzedéket szolgálja. Rég a
föld alatt porladnak már, kik azt a diófát nevelték, mely-
nek törzséből az öreg asztalt ácsoltálc

Sebhelyek is vannak rajta. Ott a sarkán az a feke-
teség, az égés. Sok esztendővel ezelőtt gyertyától kapta,
mikor Virág gazda nagyapja feküdt rajta kiterítve,
A szélén az a mély horpadás akkor esett rajta, mikor az
égő házból mentette ki nagyapó. Azt a mély sebet, ott
a fiók felett, oláh katona mulatozás közben vágta. Talán
ez fájt legjobban neki! .. '..

Szomorú idők voltak ezek De élt az öreg asztal
vidámabbakat is! ,
2. Egy -lakodalom, egy ünnep sem múlt el, melyen
részt ne vett volna. Sok vendéget látott, sok nótát és
kacagást hallott. Mellette ült az uzsoki hős is, mikor a
Kárpátok védelmére indult s a falun ment keresztül.
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Mi kék . Mi zöld
Az égI . ' A föld!

Zöld föld felett, kék ég alatt a
Hangos pacsirta fütyörész;
Dalával a napot kicsalta,
A nap rá gyönyörködve néz.CBA
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Lába mellett tanultak állni a Virág-család apróságai
is. Szélébe sok gyermekfej ütődött már. S mosolygott az
öreg asztal, mikor az oktalan gyermek puha kezecské-
jével kemény fáját ezért megverte.

Nap-nap után rnellette gyűl össze a család. Sok
ízletes étel párolgott már rajta, sok tréfa, mese hangzott
el már mellette.
. Most is körülötte ülnek. Nagyapó fáradt testét hajtja
reá ... Ferkó vidáman hintázza lábait alatta ...

Nagyapó az asztal multjáról beszél ... Megremeg
~ jó öreg bútor nagyanyó cirógató keze alatt ...

41. Nagyapöék elutaznak.
Telt, múlt az idő. Nagyapóéknak menniök kellett.

Míg nagyanyó csomagolt, Ferkó és KIárika leverten jártak-
keltek ... Az édes apa, kinek máskor künn volt dolga,
most a szobában szótalanul tett-vett... Az édesanya
a konyhában dolgozott és könnyeit takargatta . " Nagy-
apó kiült a tornácra és elgondolkozva nézte a galambo-
kat. .. Máskor azok is vigabban röpködtek . .. Még
Zagyva is lelógatta farkát és úgy ólálkodott a konyhaajtó
előtt ... Cirmos nem is mutatkozott. O a padláson keresett
vigasztalást . . .

Nagyanyó sóhajtozva rnondogatta :
- Nyugodtan megyünk el; gyermekeim. Nincs semmi

bajotok. Munkátokat Isten áldása kiséri. .
Klárika nagyanyjához simult és így szólt:
.-"-. Mikor jönnek el megint, kedves nagyariyám?



- Ha a jó Isten éltet, a jövő nyáron, Klárikám. Jók
legyetek, szüleiteknek engedelmeskedjetek s az Isten meg
fog segíteni. .

Fodor Gábor is átjött. Elbúcsúzott az öreg Virágéktól.
Nagyapó megsimogatta a fejét, aztán így szólt Ferkóhoz
és Gábo rhoz : .

- Derék gyermekek vagytok. Még itt voItnnk, min-
dig előzékenyek és illedelmesek voltatok. Hallom, hogy
az iskolában is az első tanulók vagytok. Csak a jövő
évben is így tanuljatok. Ilyen gyermekekre van szüksége
ennek a széttépett magyar hazának. Legyetek jók és
szorgalmasak ezután is [

Kihúzták a kocsit a félszer alól s befogták a lovakat.
. A csomagokat felrakták a leocsira. Klárika és Ferkó az

ünneplő ruhát vették magukra, mert ők is kikisérik
nagyapóékat. Zagyva is készülődött. Odaállt a lovak elé ...

Mikor elbúcsúztak. az öreg asztal mellett elimádkoz-
ták a magyarok imádságát:EDCBA

H i s z e k e g y I s te n b e n , h i s z e k e g y H a zá b a n ,

H i s z e k e g y i s te n i ö r ö k i g a z s á g b a n ,

H i s z e k M a g y a r o r s z á g f e l tá m a d á s á b a n . . A m e n .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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,
UtmutatöqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A J\tIag'yar Gyermek Ábécésköllyvéhez.
Irták: Quint József és Drozdy Gyula.

1. Könyvilnk módszere.

Könyvünkben az olvasás és írás technikájának elsajátítására a"
phonomimíkai, a jelképes és írva-olvasási eljárásokat egyesítettük.

Kezdetben az olvasás és írás tanítását ketté választottuk. Előbb
az I, í, ll, Ú, Ü, ű, t, e, é és 1 betukzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyomtatott alakját ismertetjük
~eg a gyermekkel a ielk~pes-phonorni:mikai nuidszer .a~apján.. A hango~
összekapcselását (szintézis) és a széthontást (an al IZI s), mar az elso
betunél kezdjük, mikor magánhangzót magánhangzóval kapcsolunk
össze. Ezzel elökészítj tik a gyermeket az értelmes szavak olvasására,
melyre a t betünél, könyvünkben az első mássalhangzönál, kerül a sor.

Ezeket a nyomtatott belüket négy, öt hét alatt megismerni és velük
olvasni is megtanul a gyermek, a azobontással pedig a szavak leírását
készítjük elö. Ez alatt az idő alatt az írási előgyakorlatokat végeztetjük.

A nyomtatott 1 betü megismertetése után az eddig tanult betuk
irott alakjaival ismertetjük meg a gyermeket úgy, hogy azokat a nyom-
tatott betűalakokból származtatjuk. Innen kezdve az olvasás és ír-ás
tanüása együtt halad, tehát a három eljárást egyesítve alkalmazzuk.
Igy elhárítva látjuk azt a vádat, hogy a phonomimikai módszerrel való
olvasás-tanítással az írási készség elsajátítása szenved, mert az írva-
olvastatási módszerrel való tanításnál sem fordíthatunk több idöt az
írási előgyakorlatok végzésére.

A "betüknek szavakká való összekapcsolására s az értelmes olvasás
alapjainak lerakására. két példát mutatunk be (1. a 6. és 21. oldalon),
melyekhez hasonló képet a tanító a nagy táblán többet alkalmazhat.

Könyvünkben a betuk sorrendjét szigorúan az írás tanításának
szempontjai szerint állítottuk össze.

Az összetett betük ismertetésénél a jelképből való származtatást
már feleslegesnek találtuk, mert- a betüket, melyekből az összetétel tör-
ténik, már úgy is jelképből származtatta ll, gyermek. A phonomimikai
kézjelet azonban még itt is kivánatosnak tartjuk.

A nagybetüknek is előbb a nyomtatott alakját ismertetjük meg.
A nyomtatott nagybetüt, ahol az alaki hasonlatosság meg "an, a nyom-
tatott kis betűből származtat juk. Ugyancsak az alaki hasonlatosságból
következik az is, hogy az írott nagybetüt a nyomtatott nagybetüböl
alakítjuk.
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2. Az irodalm i anyag szerkesztésénél követett

szempontok.

Könyvünk irodalmi anyaga a következö szempontok szerint van
felépítve:

1. Értelmetlen sze? az egész könyvben nincs.
2. Mikor már az ismert betükböl értelmi egységekbe foglalható

mondatokat alkothattunk. az egy tárgykör gondolatát alkalmaztuk.
3. Sok verset és mondókát helyeztünk a prózai anyag közé, melyek·

kel a gyermek lelkére üdítőleg akarunk hatni. .
4. A vallás-erkölcsi nevelést célzó anyagot nem elkülönített olvas-

mányokban, hanem úgy az értelmi, rnint az érzelmi nevelést szolgáló
olvasmányokkal és versekkel szorosan összekapcsolva dolgoztuk fel.

5. Az esztetikai nevelést könyvünk az eredeti és összeválogatott
olvasmányokkal és versekkel, valamint a müvészi illusztrációkkal kivánja
szolgálni.

6. Az egészségtani ismeretek, az első osztályos gyermek értelmi
fejlettségéhez mért közmondásokban, olvasmányokban és versekben van-
nak feldolgozva.

7. A magyar népdalt, népmesét, népies gyermekjátékokat és találós
kérdéseket a nemzeti érzés és kedély képzés szempontjainak megfelelőleg
válogattuk össze.

8. A nemzetnevelést és a löbbtermelést célzó gondolatok az egész
anyagon végig vonulnak.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

9. Az olvasókönyvi rész anyagát egy tárgykör keretében nyújtjuk.
Egy magyar család életét állít juk a gyermek elé, melyből a vallásosság,
a hazafiság, a munkaszeretet, a kedély, szóval a harmónikus józan élet
hat a gyermek lelkére. Ez az anyag az első osztály beszéd- és értelem-
gyakorlat anyagával szorosan kapcsolatban van.

Ha a könyvünkben fels ett irodalmi anyag egészének elvégzését
valami gátló körülmény lehetetlenné tenné, a tanító megfelelő áthidalással
kihagyhat egyes olvasmányokat anélkül, hogy a köztük levő egységes
gondolatot megbontaná. .

10. A könyv irodalmi levegőjét hazánk jelenlegi szomorú hely-
zete s a jobb jövőben helyezett remény tölti be. Már a kis betükkel
való olvasás begyakorlására szánt rövid olvasmányok között is vannak
olyanok, melyekkel érdeklődést kelthetünk. A nagybetük begyakorlására
felvett szöveg ezt a- gondolatot annyiban táplálja, hogy Nagy-Magyar-
ország hegyeit, folyóit, városait stb. állítja a gyermek elé összefüggő,
ismeretetnyujtó, megszerettetö, vágyat és reményt keltő formában. Ennél
az anyagnál a természetes beszélgetés formáját alkalmaztuk úgy, hogy
a tulajdonnevek olvasásat és írását nemcsak rag nélkül, hanem raggal
es képzövel ellátva is gyakoroltatj uk.

A régi magyar 'családnevek, melyek Nagy-Magyarország ezeréves
multjával összeforrtak, szintén itt találtak helyet.

A felvett anyagban a magyar nemzet érzelmei kifejezésre találnak
s bö alkalmat adnak a tanítónak arra, hogy a feldolgozásnál az egész
nemzet egységes gondolatát átplántálhassa a gyermek lelkébe.
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8. A betiík .jelképeinek használata.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Ezeket a magyarázatokat csak igen vázlatosán adha~juk. Azoknak
kibővítését kartársaiokramlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbizzuk.) • , '

i, 1. A kép megbeszélése: Bodri csontot kap. Cirmos is oda
sompolyog. A tálból egy falatot akar kivenni. Bodri ezt nem nézi szivesen.
Rá akar ugrani ..• Imre lesi, hogy mi lesz? ••

A hang elvonása: Mikor Bodri ugraní akar, Imre úgy nevet:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt,
Mikor ugrott s Cirmos elszaladt, hosszan nevetett. Igy: í. ,

Kézjel: A mutatóujjat figyelő helyzetben az í-nél rövidebb,
az í-nél hosszabb ideig tartjuk közel az archoz. '

Jelkép: Imre mutatóujja, melyböl az i í betüket alakítjuk.

u, ú. A kép megbeszélése: Éjjel van. Csendes az udvar. Bodri
óljában szundikál. Feljött a hold. Világítani kezdett. Bodri kiugrott
házából s meglepetve nézett fel rá . . . -

A hang elvonása: Előbb rövidet vakkantott. Igy: u. Aztán
hosszabban vonított. Igy: ú. .

Kézjel: A mutatóujj és a középsöujj a Bodri kinyitott szája,
melyet röviden, majd hosszan feltartva utánozzuk a vakkantast és
vonítást: ll, ú.

, Jelkép: Bodri nyitott szája, rnelyböl az u, (1, belü ket alakítjuk.

U,:ü. A kép meg'beszétése s Lihalegelő. Fülöp két fűzfasípot
csinált. Összekötötte és fúj ta. . . .

A haug elvonása: A két síp, mikor rövidesen fújt bele így
szólt : ü, 'Mikor hosszan, így: ÍÍ. '

Kézjel: Két ujj az összekötött síp. Ezt közel a szájhoz emelve,
röviden, illetve hosszan utánozzuk a sípolás!: ü, ű,

Jelkép: Az összekötött sípok rajzából alakítjuk az ü, ű betüket.

t. A kép megbeszélése: Tóni iskolába készül. Az órát nézi.
Terka mellé áll. Nézik az ingát s az óra ketyegését hallgatják ...

A hang elvonása: Ezt hallják: t. , '
Kézjel: A mutatóujj al az óra ingajának mozgását utánozzuk.
Jelkép: Az óramutató rajzából alakítjuk a t betűt.
e, é. A két> megbeszélése: Elek bárányokat legeltet. Egy

kis bárány elfutott' az anyjától. Bodri visszakergeti. Fut a kis bárány,
a füle is feláll. .

A hang' elvonása: Az anya úgy hivogat ja a. kis bárányt:
e-e-e. A bárány ezt kiállt ja : é.

Kézjel: Az e hangnál a juh cs avarodott szarvát utánozva
ujjunkkal kört rajzolunk a fülünk körül. Az é hangnal a bárány felálló
fülét ujjunkkal fülünk mellett mutatjuk.

Jelkép: Az e betüt a juh szarvának rajzából alakítjuk. Az é
betün a' vonás a felálló fül.

1. A kép megbeszélése: Laci diót' ver. Testvére kötényét
tartja. Laci kezében léc van. Azzal veri a diót.

A hang elvonása: Mikor Laci a léceel üt, ezt a hangot hallja 1. ,
Kézjel: A niutatóujj al a léc lendületét utánozzuk.
Jelkép: A 1 betüt a léc rajzúból alakítjuk.'
b. A kép megbessélése e Bandi és Béla szappanbuborékot

fújnak. Bandi már kivette SZájából a szalmát. Béla még fújja.
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A hang elvonása: A szappanbuborék szétpukkadt. A gyermekek
ezt a hangot hallották: b,

Kézjel-: A hüvelyk és mutatóujjból karikát alakitunk. Ez a buho-
rék. A mutatóujj kipattantásával a buborék s_zétpukkadását utánozzuk.

Jelkép: b A betüt a szalmaszálon logó buborék rajzúhól alakítjuk.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r. A kép megbeszélése: Kosarastót jár az úton. Régen nem

láttuk már! Kereplöt is árul. Bodrival incselkedik. Bodri morog.

A hang' elvonása: A kereplő, egyszer meghajtva, ezt a hangot
adja: r,

Kézjel: A kereplő fordítását utánozzuk.
Jelkép: A r betűt a kereplő rajzából alakítjuk.

n. A ln'lpmegbeszélése a Annus a méhes előtt áll. Testvére
is vele van. A kasba beröpülő méheket nézik.

A hang- elvonása: Mikor a méhek a kas nyilásán beröpillnek,
gyermekek ezt a hangot hallják: n, ,

Kezjel : A mutatóujj al a méhkasba szálló méhek röpülését
utánozzuk.

Jelkép: A n betűt a méhkas rajzából alakítjuk,
m. A kép megbeszétése e A vadász medvére talál. Már a

puskáját emeli' rá .. , A medve is észreveszi a vadászt.
A hang elvonása: A medve hangosan morogja: in.
Ii:ézjel: Karunkkal a medve lépését utánozzuk.
Jelkép: A m betüt a medve rajzaból alakítjuk.
v. A kép megbeszélése s Vonatot játszanak a gyermekek,

A kiskocsi a vonat. Vilma és Valér az utasok, Vilmos avasuti ör. Vince
a mozdony.

A hang elvonása: Indul a mozdony! Ezt a hangot adja: v.
Kézjel: A kart előre lökve,. vele az induló mozdony előre törö

rúdját utánozzuk.
Jelkép: A v betüt Vince karjának rajzából alakítjuk,
c. A kép megbeszélése: Ciii tejet ad a cicának. Kis testvére

js nézi. Ciii a cicát simogatja. A cica ezt szereti és összehúzza magát.

A hang elvonása: Mikor Cili a cicát simogatja, ezt mondja: c.
Kézjel: A cica simogatását utánozzuk.
Jelkép: A c betüt a cica rajzaból alakítjuk.
0, 6. A kép megbeszélése r Orbán vásárra ment. Egy néni

léggömböt árult ott. Orbán is vett egyet. A madzagot eleresztette, Lég-
gömbje elszabadult, Ment, ment fel a magasba. , .

A hang elvonása: Mikor ar léggömh elszabadult ijedtében ezt
kiáltotta: o. Aztán kezét szét tartva így kiáltott: ö,

Kézjel: Két kezilnkkel a léggömb után való kapást utánozzuk.
Jelliép: Az o, ó. betüket a léggömb rajzaból alakítjuk.
ö, ó. A kép megbeszéfése e Moslékot kaptak a disznók. Az

. egyik már jóllakott. A másik még eszik. Amelyik hamarább jóllakott,
leült s lefeküdni készült. .

A hang' elvonása: Mikor a disznó leült, így röffentett:. ö. Mi-
kor lefeküdt, hosszabban így: ő. .

Kézjel: Az élével felállított tenyérünket az ö hangrtál félig, az
ő-nél egészen lefektetjük.



Jelkép: Az ö,ő betűket a disznó }ejének rajzáből alakítjuk.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a, i. A Icép .megbeszélése s Agnes szorgalmas kis lány.

l\Iég a libalegelön is köt. Egy liba már jóllakott. Leült. A begye nagy volt.

A hang elvonása: Mikor leült rövidet gágogott. Így: a. A másik
rákiáltott: á, - miért ültél Ie!

Rézjel : A liba begyét az a hangnál röviden, az á-nál hosszan
mutatjuk.

Jelkép: Az a betüt az ülö liba rajzából alakitom. Ha búbot
teszek a fejére: á,

d. A kép megbessétése . Katonásdit játszanak a gyermekek.
Csákó a fejükön, kard az oldalukon. Még a lányok is beálltak katoná-
nak. Zagyva kutya is ott van. Gyönyörködik bennük. Dani dobol.

A hang' elvonása: Igy szól a dob: d,
Kézjel: A dobráütest utánozzuk.
Jelkép: A (1 betüt a dob és a dobverő rajzábóI alakítjuk.
g. A kép megbeszélése: Géza beteg. Szü lei orvost hívattak,

ki toroköblítést rendelt. Géza mutatja, hogya gégéje fáj. A doktor bácsi
levette a szemilvegét, úgy nézte a beteget. ,

A hang elvonása: Mikor Géza gargalizált, ez hallatszott: g.
Kézjel: A gégére mutatunk,
Jell{ép: A g' betüta szemüveg rajzaból alakítjuk.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
;. A kép megbeszélése: János és Juliska vízért mentek a

kútra. Juliska leeresztette a vödröt a kúlba, A vödör leesett a kútostor
horgáról és beleesett a kútba.

, A hang elvonása: Juliaka ijedtében még annyit sem tudott
mondani, hogy: «jaj !» Csak annyit mondott: j.

Kézjel: Közei az archoz tett kézzel az ijedséget utánozzuk.
Jelkép: A .j betüt a kút ostorából és horgából alakítjuk.
h. A kép megbessélése . Tél van, Hógolyót gurítanak a gyer-

mekek. Huba keze megfázott. Abbahagyta a gurítást.
A hang elvonása: Kezébe lehelt, így: It,
Kézjel: A markunkba lehelünk.

Jelkép: A II belüt a «h» alakba tett kezek rajzából alakítjuk.
k. A Icép megbeszélése: Köszörüs jött a faluba. Károly kést

vitt köszörülni. A köszörüs lábával hajtotta a kereket. A kést a forgó
köre tette. ,

A hang elvonása: A kés szikrázott s ezt a hangot Iehetett
hallani: k,

Kézjel: Ökölbe csukott kezünk hüvelykujját vízszintes irányban
tartva, mintha a kést -a kőre illesztenénk.

Jelkép: A k betüt a köszörüs rajzaból alakítjuk.
p. A kép megbeszélése: Nagyapónak vendége érkezett. BOl'OZ-

galtak, pipázgattak, beszélgettek. Nagyapó pipaszárát kendővel tisztította.
A hang' elvonása: Mikor Pali bácsi szívta a pipát s a füstöt

kieresztelte, ez a hang hallatszott: ll.
Kézjel: A pipaszár tartását utánozzuk. •
Jelkél) : A p betüt nagyapó pipájából alakítjuk.
s. A kép megbeszélése: Tüz van! Oltják -a tüzet. A tüzoltók

is megérkeznek. Nyomják a.fecskendöt. A cS~böl sugárzik a víz.
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A hang elvonása: Mikor a víz a esöböl sugárzott, ez a hang
hallatszott: s,

Kézjel: Mutatóujjunkkal a víz sugárzását utánozsuk.
Jelkép: A s betüt a cső alakjából alakítjuk.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
z. A kép megbeszélése': Zivatar van. Villámlik, mennydörög.

A fák ágai hajladoznak. Zoltán a szobában hallgatj a. Most villám ciká-
zik a levegőben.

A hang' elvonása: Eza zúgás hallatszik: z.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,í
Kézjel: Ujjunkkal a levegőben a villám útját rajzoljuk.
Jelkép: Az betű alakját' a villám útjának rajzúból származtat juk.

f. A kép megbeszélése: Feri a patak partján fűzfa alá ült.
Elővette furulyáját és szebbnél szebb nótákat fújt rajta.

A ha,ng elvonása: Igy fúj t bele:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf.
Kézjel: A száj elé tett mutatóujjat úgy fújjuk, mintha fu-

rulya lenne.
Jelkép: A «f» betüt abból a fából alakítjuk, me ly alatt Feri ill-

sz. A mese elmondása: (Az összetett betüknél a kép meg.
beszéléss helyett mesét mondunk.) János kiment a mocsár mellé. A fü
között egy kigyót látott. Az a kétágú nyelvét nyújtogatta feléje.

A hang elvonása: ,A kigyó hangja: sz.
Rézjel : Az összetett mutató és középsőújj szétnyitása, mintha

az a kigyó kétágú nyelve lenne. '
A betilt valamennyi kétjegyii mássalhangzőnál a két

ismert jegyből tessziik össze.

zs. Mese: Rajzanak a méh ek. Az ágon egy _csomóba verődtek.
Zsiga bácsi méhkasha rázta a rajt.

A hang elvonása: A kasból az hallatszott: zs.
Rézjel : Ujjainkkal a méhek ide-oda röpködését utánozsuk.

cs. Mese.: Útrakészültek a fecskék. A templom tornyán gyüle-
keztek. A nagy útról beszélgettek.

A harrg elvonása: Innen is, onnan is ez hallatszott: cs.
Kézjel: Kézfejjela fecskék gyorsrepülését utáriozzuk.

, n,. Mese: Ferkó az udvaron a kis csikóval játszott. Egy marék ~
széna volt a kezében. Azzal csalogatta a esikét.

A hang elvonása : Ezt mondta 'a csikónak : nyenye - ny,
Rézjel : Az összecsukott markunkat kin'yitjuk, mintha a szénát

nyújtanánk. " 4

,g,. Mese: Lovasdit játszanak a gyermekek. A kocsís kezében
ostor van. Mikor megindulnak pattintanak.

A -hang elvonása: Indításkor ezt mondják: gyi - g'Y.
Kézjel: Az ostorsuhintást utánozsuk.
t,. Mese: Nyáron a mezőn szeretek sétálni. A hu za körül a

fürj sza:va hallatszik. Kezemet, a fülemhez teszem, hogy jobban halljam.
A hang elvonása: Igy pitypalattyol : pitv-pa-latty - ty-ty-ty.
Kézjel: Kezünket a fülünkhöz emeljük; mintha hallgatnánk. ,

1,. Mese:, Patak partján ülök. Nézem a szaladó hullámokat.
Az víz folyását hallgatom. ,
" A hang', elvonása: Ezt a hangot. hallom: ly.

Kézjel: Hullámos kézmozdulattal a víz gyors folyását utánzom.



4. 'I'arrítás! vázlatok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ezeket a vázlatokat a tanító tetszés ezerini bővitlteti s azokat a részleteket
gyakoroltat ja jobban, melyeket az egység feldolgozásánál kívá1iatosnak tart.

A.«t» hang és a nyomtatott kis «t».betű ismertetése.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A hang. Előkészítés. a) l{apcsoló ismétle». 1. Kézjelről
való olvasás. Az i, í, U, ü, u,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú kézjelét mutatom. A gyermekek utánozzák
s a ·kézjellel kapcsolatban a hangokat is mondják, Később néhány össze-
kapcsolást és szétbontást is végzék. 2. Könyvl!.ől, vagy (alitáblq,ról
oloastaiok: Az U, ü betű begyakorlására szolgáló anyagot olvassák, kéz-
'fellel mutatják,

b) Célkitűzés. Most egy új hangot fogunk tanulni!

Tál'g·yalás. a) A kép megbeszélése. A gyermekek elmondják
gondolataikat, melyeket a betü fej képe bennük keltett. A hallott dolgokat
rendezem, bővítem. A kép hangulatába viszem a gyermekeket. A tuli-
pántos ládát, a korsót, az órát, stb. észrevételem. A gyermekeknek
nevet adok s eselekedetükre hívom fel figyelmüket. Az inga most sétál.
Otthon is van óra, meg itt a zsebemben is.

b) A hang elvonása. Az órák óranyelven beszélgetnek. Hangjukat
mi is tudjuk utánozni. Hallgassátok. Tóni és Terka is így hallotta.
Utánozd az óra ketyegését egyszer, N! Mondjuk, mindnyáján! Igy mondja
Tóni is Terkának itt a képen.

e) A hang megerősitése késjellel. Figyelmüket ismét az ingára irányi-
tom. Az ide, oda sétál, közben beszélget. Igy: Mutatom a kézjelet és
mondom a t hangot. Mutasd és mondd, N! Mutassátok és mondjátok
mindnyájan! Egyszer!

d) A t hang összekapcsolása a már tanult hanqokkal. Mutassá-
tok és mondjátok azt, amit mutatok! Előbb az Ú, aztán ..a t hang kéz-
jelét mutatom. Most a két hangot összekapcsoljuk, így: Osszekapcsolva
mutatom a kézjelerés mondom: üt, Addig mutassátok és mondjátok

.ti is az ú-t, míg a következöt nem mutatom! Mutatják és mondják az
ú-t, me ly után .nyomban at jelét mutatom s így az ú-t at-vel össze-
kapcsoltatom. Eszrevétetem, hogy a két hang együtt jelent valamit. Ki
járt már rajta? Kocsiút, gyalogút ... Bontsuk szét! Most a t és i han-
gokat kapcsoltatom össz.e. Bontsuk szét l Kapcsoljuk újra össze!

II. A betil. Előkészítés. a) Kapcsoló ismétlés. Olvasd el az
i, u, il betüket! A betük a hangok képei. Melyik hangot tanultuk ma?

b) Célkitűzés. Most a t hang képét, at betüt'fogjátok megtanulni !

Tttl'g·yalás. a) A betű szdrmaztatása a jelképből. Lerajzolom
az óra mutatóját sebből alakítom a nyomtatott kis t betüt. A felesle-
ges részeket letörUlöm, hogy a gyermek tisztán lássa. Ez a t hang képe,
a t betü. Mit mutattok és mit mondtok, mikor azt látjátok? A gyer-
mek mu tatja a kézjelet és nyomban hozzáköti a hangot. A fali táblán s a
mozgatható betük közül t betűt kerestetek.

'b) A t belüt a tanul! betűkkel összekapcsoltatom. Ugyanazon
szavakat, melyeket kézjelröl olvastattam, a nagy táblára írom, olvastatom.
A kézjellel való olvasást mindég megkívánom. A mozgatható hetükkel
való olvasást és más összeolvasási fogást is ezen a fokon alkalmazok.

7
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Begyakorlás. a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéJlvastatás a (alitáblál'o1 es a könyvből. Olvas-
tatok, az ismeretlen szavak jelentését magyarázom. "

b) Csendes foglalkozás. Használt újságpapirontsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt betűket kerestetek.

Az Iroll I betii ismertetése. Előkészítés. a) Kapcsoló
ismétlés. A tanult betükböl néhányat irány jelzéssel íratok ; írott szöve-
get olvastatok ; egy-két írott betüt elemeire bontatok. A nyomtatott t
betüt nagy alakban a táblára rajzolom és elolvastatom.

b) Célkitíízés. Most megtanuljátok a t betüt leírni!

Tárg· yalás. a) Az irott t be/ii szárrnaztatása a nyomtatottból.
i\1ilyen vonal ez? Jobbradülö. Ezzel a nyomtatott t betűt megtamasz-
tom. Ez alsó balhorog. Ezt meg alul hozzákapesolom. Ez az írott t betű,

b) A t beiü trauisa. A vonalrendszerben megállapítom a helyét,
aztán leírom. Miféle vonalakkal lehet a t betüt leírni. Szétbontom.
Összerakom. Jratom a levegőben, a padon, a táblán.

c) A t belü összekapcsolása a tanult betiddcel. Kézjelről olvassák
a szót: ti. Hány hangból van? Melyik az első? Második? Melyiket
írjam előbb? Melyiket kapesoljam hozzá? Közben leírom. Olvasd el!

Begyakorlás. a) Olvastatás a (alitáblát'ól és a könyvböl. Az
írott szöveget olvastatom szó-, esetleg értelemmagyarázattal.

b) Tollbamondás. Előbb néhány t betűt, aztán szavakat írattatok.
e) Csendes [oqlalkozás, t belül írnak; szavakat másolnak.

A n,om tatott és iroll nag, H betii ismertetése. Elő-
készítés. a) Kapcsoló ismétlés. Oly tulajdonfőneveket olvastatok,
melyek előzőleg tanult betükkel kezdődnek. Néhányat leíratok. Huba.
Régi magyar név. Hogy ezt eltudjuk olvasni és helyesen letudjuk írni,
melyik nagybetüt kell megismernünk?

'b) Célkitíizés. Ma megismerjük a nyomtatott és írott nagy H betüt!

Tárgyalás. a) A nyomtatott nagy H alakítása a kis h betüböl.
Lerajzolom a nyomtatott kis It betűt, sebből alakitom a nagy H belül.

b) A' nyomtatott nagy H betű (elismerése. Mozgatható betükön,
falitáblán, könyvben nagy H betűt kerestetek.

el Az írott nagy H betű szármasiaiása a nyomtatottból. A tábo
lára rajzolt nyomtatott nagy H betűből az ismert vonalakkal az írott
H betűt származtatom. Alakitás után a felesleges részeket letörülöm.

d) A nagy H betű teirása. A betűt a vonalrendszerbe írom. Ezután
a gyermekekkel íratom.

Beg· yakorlás. a) Oiuastauis. A könyv nyomtatott és írott szö-
vegét olvastatom.

b) Iratás. Nagy H betűt és vele kezdődő szavakat Iratok.

Pallas nyomda, .Budapest,
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