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LampelR ',,!,Y'ke'"''d''' (WodianerF.••xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~,i)r. l kiE"
. 3" r (VI., Andrássy:út 21.) megjelent: .

MINDENTUDÓ KÉPESKÖNYV
. --,. Osinálta FARAGÓ BÁCSI. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Albumalaku 332 lapos képeskönyv 3-6 éves gye"mekek számám .

.Volt egyszer egy híres rajzoló művész, ugy hítták, hogy Faragó József.
Ez a Faragó bácsi ismerte ajó gyermekek tudásvagyát. Fogta magát és csinált

nektek egy gyönyörü képeskönyvet. Tele rajzolta szebbnél szebb képekkel.
.oe olyan szép ám az a könyv, hogy annál szebbet álmodni is alig lehet.

A Faragó Bácsi képeskönyvében megtaláltok mindent, amire csak kiván-
csiak vagytok. Megtá1áljátok benne a házi bútorokat. a tanuló eszközeit, a

'"'berek szerszámait, a' szebbnél-szebb madarakat és

"b állatokat, a krokodilust és az elefántot, a
ket, a bakát, a huszárt, a ~inai császárt, a

'n El,l nem tudom sorolni, hogy még mi
Háb olvassatok százig és még egyszer

-vél is több kép van a Mindentudó
ost, miért hívják l\lindentudó

'okat a képeket, azt fogjátok
_-izolni 1 M@gpróbálom én

-Ini, ki is fogják festeni

3 korona.

11.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo. el~zd1c. ;



A FraJlklin-Társnlat és- Lampel R. könyvkereskedése (Wodiaucr F. és Fiai) r. \.
kladásában Budapeslen (IV., Egyetem utca 4.) mr~jc!ent:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F L Ó R l K Ö N Y V E
Apró versek és mesék képe kke]

Irta-

BEZERÉDY AMÁLIAxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Á ra szines borítékbau 1 li.

Díszkiadásban 7 'színes képpel, sztnos

boritékha kötve 3 K.

Mi van azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFlóri könyvében 'ji Az, a
míért a gyermek igazán rajong. Vannak
benne szép talpra esett versek és apró
mondások kisebbeknek és nagyobbak-
nak ; gyermekjátékok, ügyes leírások
pattogós versecskékben állatokról, virá-
gokröl, növényckről és fákról. Talányok
és találós kérdések, a míkért a gyermek
mindíg szivesen töri a fejét és mulattató
olvasmányok. Mindez kedves hangon, a
kis gyermek felfogásához mérten van
niegírva.· -

Szebb nél-szebb képekkel

SzínnyomatÍl képes kötésben 3 K 60 f.

liapbatÓk. minden k,Önyvkel'eskedésben.

[-II. 0. •• U5;ék.

JÓ GYERMEKEK
MULATSÁGA

Versekkel ellátta

RADÓ ANTAL

Állatképek apró oersecskékkel

Színnyomatu kötésben 1 K 20 uu,
#

A kicsikéknek muzsikálja

PÓSA BÁCSI



A Franklln-Társulat és Lampel R. kőnyvkereskedése O\'odiancr F. és Fiai) r. ,1

kiadásában Budapesten (IV., Egyetem-utea 4.) megjelent:

IrtaxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HOFFM{\NN FERENCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ára szlne« táblábazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkötve 2 K.

Mesét, mesét, jó meséket a kis gyer- .
rneknek. 'Ez az ó második nélkülöz-
hetIen tápláléka, szellemének it ke-
nyere. Az Ötven kis mese egytől-egyig
kifogástalan, nemcsak igazi gyerme-
kes naiv felfogásban, hanem ehhez,
való stílusban is van megírva. Szines
képei is a gyermeki kedély tisztasá-
gát, közvetlenségét tükrözík vissza:

Gyermekeink számára jólélekkel ,
• ajánlhatjuk. .

Kaphatók
mtnden könyvkereskedésben,

l-II. o. elózék.

ABC
Irta

PÓSA LAJOS

Szílinyomatn képes vászonkötésben

1 K 60 f.

Elszakíthatatlan kiád'<Ís kemény lapokra

.. felvonva 3 K.QPONMLKJIHGFEDCBA

MENAZSÉR IA
Állafos képeskönyv aprd oersi-

kékkel és szlnnyomásu képekkel.

Szines táblába kőtve K 2.40
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,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, sar, lúd, cél,
k ' fül '" ez, ll, mez,
kút, nap, hig,
pál, vaj, dob,
fel, gőz, rét.

pi -pi -pi -- kot -kot -kot,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ez, as, ej, ep,
ül, őr, ón, ék, '
üt, öv, ág, ej,-
írn, ad, eb, 'új.

1 . t . . d ,. a -CI, e, Jer l - e .
e - sik a hó, jaj de jó!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• I /. • 1/ / - I 60 1/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/4f/J/lH//ff~4rJJ;7J:
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a-pae-de.ú-ra,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá -só , .

, i-ma, é-va, á -rú , é -g ő ,

".. i~de ű -z i e -" g é r '.· i i-r e s xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. '" , , ,
. ü -v e g , é -q ek ,'ö -r e g ,

e-béd, ,a -k a r é -h e s," , . .' ,
. "

ó -r á s , á -s ít , 9~laj,é -te l .
s í-r ó ; r í-v ó k is b a -b a .

v, n, ID, r, c, s, z, t, 1, d, p, b, j, f, g, h, k.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

//< l{ZX//M/~/L/-2ZlZ

~4d7li{D;td

Zl/;/I1Iffll?/1:2!~J~



17fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

é -g e -tő a -r a -tó ú -t i- xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, . ,
fü ta -k a -r ó ke-sc-ru, ,.,
ga-bo-na sa - la - ta h e -, ,
ge-dű, ze-né-Iő, ka-to-
na, le-pe-dő, fü-ge, jó- ,.
ra-va-ló, k u -k o -r i-c a .

si-mi sa-mu sá-mu-el, , ,
di-ni, da-ni, dá-ni-el.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:~~;fz-/!mv;
~ ~I • / ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1/

.,QPONMLKJIHGFEDCBA, .. " , .. " , .,
1,1,li,li, li, li, 0, 0, 0, 0, a, a, e,·e.



18fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ű z -te ir -m a el~sőü r - xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA., . , ,
. g e , e s - te , á r -v a , e r -n ő ,

a l-v ó . ö n -t i ü l-n e é r -, , ,
.fi, á r - p a , úr- l i , a l-só , .

b a -r i-k a , .el~ad-hat-ja,
ú t-r a -v a -Ió .

/

bo-ci, bo-ci, tar-ka,
se fü-le, se far-ka.

t, 1, b, d, p, g, h, k, f, j, n, r, v, ID, Z, S, c.



· há-zam,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö -r öm ,. te -

hén, . po-hár, ka-bát,
sa p -k a , .t in - ta , p a d - ló ,

la-k.at, h a j- tű , fü r -d ő ,

a b -r a k , a b - la k , tá l-c a ,

kor-pa, gu-nár, rö-vid.
e-Iö, e-Iö, e-Iö!

fű-ben, fá-ban rej-te-zö.

kis ka-la-pom fe-ke-te,

bok-ré-ta van meI-Iet-te.

19



20fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p ad -Iá s , te j - fe l ,· h in -

táz; far-kas, ven-dég,

lö k -d ö s , ta r - tó s , k en -

der, lám-pás, rin-gat,
.'fúr-tam, jaj-gat, bol-
to s , für-dik, h ú z -tam ,

kér-dez, cin-cog, haj-
nal, vak-ság, sán-col.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. I 'II ,.. /
2J4MLI4~=dú1:1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,7

·1 'Ifth .
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é-des tej, Í-rós vaj, tű-zi' fa,
é-let-re va-ló, vi-tú-lo rét,
is-ten ad-ta, kér-ve kér,
sár-goa.ré-pa, hűs, be-rek,
cir-mos ci-ca,ha-lasxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAto,ven-
dég-fo- ga- dö, 'kör- te-fa,
ná-di he-ge-d Ű, li II-lat-nak.

. kis pa-ri-pám ta-ka-ros,

kur-ta far-kú, pej pi-ros.

1 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII /



~~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

orr, .ujj, áll, agg,' itt-ott, vall,
künn, kukk l mell, makk, .hall,
toll, jobb, varr, hull, több, benn,
-kell, bükk -fa .er-dö, fenn,~lenn,
.add i-de ! piff~paff -puff! hess!
vess! jöjj e -lö! fussl nézz ki!

. vidd el ! bujj· el! hipp -hopp!
.a-mi ti-ed, tedd el,
a má-sét ne vedd el!
é-rUi. a ga-bo-na,
me -le - geli. a na - pok,
héi-főn vir- ra- dó - ra
á-ra-tás-ba ka-pokozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ess, eső, ess lmin-den ú-ton ess IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z/v;Ed#dfkJ~
J;;;dff:;/m////lTTd

~~mff:
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an -na, üs-se, al-ló, eb-be, ar-ra, er-
re, en-ni, ül-lő, iz-zó, et-te, mor-
re, hej-ja, húz-za, öt-tel, vit-te, fúj-
ja, vil-la, em-ma, lás-sa, hol-lo..
rok-ka, ép-pen, top-pán-tot-tam.

itt a tél hi-de-ge,
fá-zik a ci-ne-ge.
var-jú ká-rog a fa-te-töri,
far-kas or-dít künn a me-zön.

la-ci te,
hal-lod-e?
jer i-de!
jer, ha mon-dom.
ron-tom, bon-tom,
ülj meg it-ten az ö-lem-ben,

.de ne moe-canj !



~4

arc, ing, üst, ezt, est, azt, érc, férc,
.rest, polc, föld, test, pont, gond,
ránc, gomb, folt, hang, láng, kent,
kend, lent, kert, füst, pénz, rend,
tart, mért, fest, rnost, hord, polc,
domb,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfürj, bojt, hajt, üsd! hivd!
tölts! húzd! adj! fogd! ki -lenc,
kö-hint, fe-renc, bá-lint, bó-lint,
ki-bont, be-ment. ,zeng az ég.

folt há-tán folt,
so-ha ben-ne tü nem volt.

*ezt a ke-r-ek er-dőt já-rom én. _

*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAittzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz i-rás, ol-oas-sá-tok l



, . ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UJ-eV-Te.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ad-jon is-ten fil-vet, fát,
te-le pin-cét, ka-ma-rát,
sok ö-rö-met e ház-ba,
bol-dog-sá-got ha-zánk-ra, -
eb-ben az új év-ben l

25

pi -rul az or-ca-j a. em -ber a tal-
pán! jo .az is-ten. j o na-pot! este
van már, ké-ső es-te. ten-te ba-ba,
ten-tél leg-jobb i-tal a víz! rit-
kít-ja pár-ját. zúg a vi-har! kö-
rös-kö-rül vil-larn-lik. jó-ból is.
meg-árt a S9k! i-dő-vel min-den
meg-vál-to-zik. fil-lér is pénz. al-Iö
víz nem hajt mal-mot. a-dós fi-zess!
ö- riz- ked -j éla hi -zel-gö em -ber- tőlezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i-mád-koz-nám, de nem tu-dok, hi-á-ba!

nem jár-tam én so-ha az is-ko-lá-ba.
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r-tí,lU-,; I üt, ül, üz, hü, fű, ür-ge, ül-lö,
II II I üst, füt, fűz, süt, tüz, dül, húl,
,--_, • hüs, fü-ge, sű-rű, tű-ri, sü-veg,
für-dö, ü-res, fű-tö, für-ge, hű-vös, fűz-fa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 0],7

1

Q,óJ- , tó, sö, ló, hó, ón, ól, ov, ok; .

o-O orr, por, pór, ont, olt, old,
- , - or-só" ol-ló ó-ra to-ló os-tor-

- "'"or-go-na öl-ba o-la; ko-por-só fo-nu, , ."., ,_.,
kor ..só só-gor po-rol po-ro-Ió do-bo-gó.,.,., , - -

~

' üj, ür, üt, ün, bú, fü, fut, fúr,QPONMLKJIHGFEDCBA

-II ll. z~g, .zúg, ,tud" tür, h~z, ~ul!,
, kut, Jut, rut, rüd, fu-to, tu-ro,

tu-eat, hu-rok, bu-kik, bú-súl, ku-tat, kú-tat.

IQ.Ő.-" ö,~,öl~öV'"öt,.~k, örl öz, ,bö, ~ö, -
., O -O. 10, .kö, ..bor, "to~~k~~, föz,.: fol,

, bög, köd, lo-vo, kö-tö, fö-dö,
te-tö, tö-Ie, ön-töz; ö-riz, pö-röl, sö-pör."

l1b'l írJ íZ,.ív, !s, ~tt, -,ti,/~i~ ni,. hit,'
1 1 ." ~Itt, /In:-nI~SIp,.í-ro, ~-vó, !-de,

,_ Irt, Irt, VIZ, kint, kínt, í-tél,
i-zen, í-zes, pi-rít, si-vit, te-rí-tö, pi-ei-ke.



a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbur-k us.

a bur-kus mér-

ge-sen u-gat. a-lig-
ha-nem i-de-gen
em-bert sejt a ház
kö-rül. hü-sé-ges ál-
lat ő. es-té-től reg-

ge-lig őr-zi a há-zat. a tol-va-jok nem is
mer-nek o-da men-ni.

cir-mosxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAct-ca.

cir-mos ci-ca jól-Ja-kott
tej-jel. most sem-mi ked-ve

e-ge-ret iog-ni. ta-lál ma-gá- ,
nak más rnu-lat-sá-qot. a ló-

ca-a-latt he-ver gi-zi-ke lap-
dá-ja, cir-mos ci-ca kap-ja a ~

lap-dát, el-kezd ve-le hun-cut-kod-ni. el-gu-rít-ja,
u-tá-na ug-rik. nem fá-rad be-le a mu-lat-sáq-ba.

o-kos ál-lat a ci-ca. mi-kor mu-lat, ak-kor

is a mes-ter-sé-gét ta-n~l-ja. mi a m~s-ter-~é-ge?
az e-gér fo-gás.



a k.ls ma-dár.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a mull-kor még me-

leg volt. ak-kor vi-dá-

man da-lolt a kis ma- ,

dár. tnosi hi-deg van.

hó bo-rit-ja a ker-tet,

me-zot. a ta á-ga is

ha-vas. a kis ma-dár

nem da-lol. a ha-vas
á-gon űl. bú-súl. tui-ért

mult el a jó ked-ve? mi-kor jön meg új-ra?

ml-ku-Iás,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.. ..
Ja-nl, ma-fl, PI-

ros-ka - tud-iá-tok-e, J ,

mi van ma? - ma
.

van a, Ina van a nu-
ku -lás-nak nap - ja! --
hoz az ö-reg min-den
jót, - pi-ros al-mát,
sok di-áto - hát még
mit? hát még mit? -
fris - sen vá -gott su -
ho-gát.

------~------------------------------------.~-~
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a h ó .

e-sik a hó. a fí-úk ö-rül-nek. le-het már hó-
lap-dá-val ha-ji-qál-ni. ha-ji-qal-nak is dél-től es-
tig. lát-ja ezt a nap. az! mond-ja a, fi-úk-nak:

e-Iég volt már fi-a-imxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI most men-je-tek ha-za
lec-két Ír-ni. ha nem men-tek, ak-kor én hol-nap'
me-Ie-gen fo-gok süt-ni. at-tól el-ol-vad a hó.
víz-zé vá-lik és vé-ge a. hó-lap-dá-zás-nak.

la-ci si-et az ts-ko-Iá-ba. tás-ka van a há-tán.
ta-Iál-ko-aík mar-ei-val. mar-ci azt mond-ja ne-ki:
ha-ji-gál-junk hó-Iap-dá-val ! la-ci azt fe-Ie-li:
nem il-lik az ut-cán ha-ji-gál-ni. meri-de-gél-

, nek ket-ten to-vább. e-Lé-bük jön a dok-tor úro
la-ci meg-e-me-li sap-ká-ját és han-go-san jó
reg-gelt kí-ván. la-Ci tl-Ie-del-rnes ii-ú.

sá -r i-k a .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sá-ri-ka az ud-var-ra
mén. kö-tő-je fel van dug-
va. mi-ért? tnerl bú-za
van ben-ne. mi-nek az a
bú-za? 'a qa-lam-bok-
nak. sá-ri-ka hi-vo-gat-ja
ő-ket: tu-bi, lu-bi, tu-bi!

a tu-bi-cák o-da re-pül-nek. sá-ri-ka e-lé-jűk hin-ti
a bú-zát. ket-lő, há-rom sá-ri-ká-nak a vál-Iá-ra '
és a ke-zé-re repül.

/
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a b o j- tá r .

jó d o l-g a v a n a b o j-

tá r -n a k . k in t é l a m e -
z ő n , a r é -ten . o tt ő r -z i a

ju -h o -k a t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés a k is b a -

r-l-ká-kat. a p u - li s e -g ít

n e -k i. - a p u -li o -k o s ál-lat. k i-s eb if a h á z -

ő r -z ő eb -n é l. - a m e -z ő n és r é -ten so k
. ,

v i-r á g v a n . a b o j- tá r kö-r-ül tűz-de-lt k a -

la p -já t v i-r á g -g a I . jó k ed -v é -b en .da-Iol-
g a t . n é -h a a ma-da-rak d a - lá t h a ll-g a t- ja .

a k is fu -v a -r o s .

pis-ta fu-va-roz-ni jár.
ő ma-ga a ló is meg a
gaz-da is. meg-kér-de-zi

.~- ~~ter-ka né-ni-től :
- né-ni van-e fu-va-,

roz-ni va-ló?
- van, lel-kem, van,

fe-lel ter-ka né-ni. de
nem kér-e ma-ga so-kat a fu-var-ért?

- nem, fe-lel pis-ta., .
- no hát, hoz-zon ne-kem tiz ha-sáb fát

a tűz-re.
pis-ta ha-mar meg-ra-ko-dik és hoz-za a fát.
ter-ka né-ni azt mond-ja: hoz-zon még tíz

ha-sá-bot, pis-ta azt is el-hoz-za.
ter-ka né-ni kér-di: no mi-vel tar-to-zom,

kis fu-va-ros?
pis-ta fe-Ie-li: min-den fu-var-ért há-rom di-ó

jár. ket-tő-ért hat dió. .
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tcr-ka ne-lll ne-vet-ve rnond-ja : ki-fi-zet-Iek
én té-ged két ba-rack-kal. és két ba-rac-kot ád
ne-ki a fe-je búb-já-ra. de az-u-tán a hat di-ót is
ki-fi-ze-ti ne-ki.

í-Ius ba-ba.

i-lus ba-ba most kezd jár-ni.
kö-vér kis lá-ba-i-va] ked-ve-sen ti-
peg. né-ha el-e-sik ak-kor sir. de
mind-járt meg-bé-kül. új-ra kez-di
a já-rást. meg-lás-sátok, ha-mar
meg fog-ja ta-núl-ni.

de mást is tud ám i-lus ba-ba! tud tap-sol-ni.
. meg tud-ja mu-tat-ni a fü-lét, az or-rát, a ha-ját.
azt is tud-ja mon-da-ni : pa-pa, mama! teg-nap'
a ci-ca meg-kar-mol-ta a ke-zét. i-lus-ka meg-
mu-tat-ta ma-má-já-nak és azt mond-ta : ma-ma,
bi-bis, fujd meg! ma-má-ja azt mond-ta : várj,
te ha-mis ci-ca, majd a-dok én ne-ked a sod-ró-
fá-val!

nem-de, é-des kis ba-ba a mi i-Ius-kánk ?

gé-za pa-r-í-pá-l.

gé-zá-nak van kétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ

pa-ri-pa-ja, a pa-ri- '..
pák ne-ve fer-kó és .~.
ban-dio fer-kó hat ".
é-ves, ban-di hét.
mind a ket-tő jól tud
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fut-ni .. kóc-mad-zag-ból van a hám-juk.
gé-za os-to-ra is mad-zag-ból van. ha su-
hint ve-le, a két ló ne-ki i-ra-mo-dik.
vág-tat-nak, mint a vi-har. pom-pás lo-vak
e-zek! még ab-ra-kot sem kér-nek gaz-
dá-juk-tól.

ne-vek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J(uzma-Somogyi-Szöt/Ösi-Ember. Elsö kimuuen: (ABC), 3xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF
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·CS,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALd
cső, ács; öcs, o-CSÚ,csá- kö, ka-csa,
csúcs, csat, cs~r, cse-rép; mo-csár.

csé-pel, for-gács, kecs-ke, csil-log, kulcs,
csu-to-ra' po-gá-csa ka-la-pács pa-csir-taxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. - , , , ,
esi-ese-reg, csiz-ma-di-a, fecs-ken-dö, bölcs,
hör-csög. na-rancs, ab-roncs, ront, ronts 1
. cse-cse-be-cse, csa-li me-se. csá-vá-ba ke-rült.

. ká-kán is cso-mót ke-res. a-hűl nincs, ott ne
ke-ress I csat-ta-nós a vé-ge. cse-re-bo-gár, sár-ga
cse-re-bo-gár. eset-ne-ki csi-kós i-tat. a kút-nál.
csí-pi csó-ka, var-jú vág-ja, hol-ló ko-pá-csol-ja.
len-cse, bor-só, ká-sa, mind is-ten ál-dá-sa I

csíp, csíp csóka, vak var-lúcska,
jó volt-e a kís Ilúcsk a ?
ha jó volt a kís Iíűcska,
ne csípd meg őt vak var-iúcska - hess!

/ /.~

L:(Z{2,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdZ02, ~L2F?- /tGZI

/)j{/r~rmzMt;·!d&t

$ /l1UV-/Hla/;wrdfJdt.
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IfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Z , dZ!
ész, szö, szösz, sza-bo, szi-ta, száj,
szűcs; posz-tó, i-szik, ju-hász, .asz-ta-los,
sza-kaj-tö, éj-sza-ka, szö-vö-szék, csá-szár, ..
csí-szár, szár-csa, cso-szog, csusz-káL liszt,
oszt, veszt, a...rat~z, ma-radsz, sze-retsz ?

SZ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz: ősz, őZJ mesz, mez, szár, zár, tet-szik-lát-szik.
e-sze-oe-szeli, lesz-vesz, sze-men-sze-detf. sze-gel-szeg-
gel! szá-rol-szo-ra. szu-szi-mu-szi. se sze-ri 'se szá-ma.

több szem töb-bel lát. szál-fa nem· er-dő. se
pénz, se posz-tó. sze-mes-nek áll :a vi-lág. sok
kéz, ha-mar kész. sza-ván fog-ta. szá-já-ba
rág-ják a szót. ne szólj szám, nem fáj fe-jem.
hej fosz-tó-ka, hej ku-ko-ri-ca fosz-tó-ka 1
csárdás kis kalapot veszek, 1 száll a madár ágról-ágra,
mellé rozmaringot teszek. száll az ének szájról-szájra.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. ./

~~-
~~ h7V{l/-ffW

JLÍr4W ~-#aJxt



36 gy,
egy, ágy, gyi! gyu -ri, gya-lú,
gyű-rű, gyík, gyür, négy, ü-gyes, i-gyál,
fa-gyos, ken-gyel, an-gyal, gyap-jú, gyá-
szol, szé - gyen, rü -gye -zik, gö- röngy,
györgy, han-gya, hang-ja, gond, gond-ja,
rongy, ron-gya, ront-ja.. gyöngy-vi-rág,
ken-gyel-vas, gyim-gyom, ü-gye-fo-gyott.

be-nőtt mar a fe-je lá-gya. úgy él, mint hal
a víz - ben. he - gyen völ- gyön la - ko - da -lom.
egy-szer volt, hol nem volt, volt egy-szer egy
em-ber. gyöngy-ház, ha le-sza-kad, lesz más!

a kovácsnál.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

az én lovam pejkó, csak egy maradt rajta,
magam vagyok palkó. az is mozog rajta.
hej, a lovam lábáról hej, kovács, jó barátom,
leesett a patkó. igazitsan rajta I
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ny,
nyár, nyél, nyög, fény, a-nya,
er-nyö, ta-nya, nye-rít, e-dény, fé-nyö,
nyolc, bá-rány, her-nyó, kö-tény, pony-va
csu-nya, szu-nyog, cse-resz-nye, könyv,
gyö - nyö - rű, _ szárny, menj, csá -kány,
kö-pö-nyeg-for-ga-tó, nyi -feg-nya-fog.

e-ső u-tán kö-pö-nyeq. nem mind a-rany,
a-mi fény-lik. nyu-szi, nyu-szi, nyu-lacs-kám I
gye-re be, gye-re be, qyö-nyö-rű kis ma-dár! ,

lel is út, le is út, kocsi út, gyalog út,
megmutatom' én magának, merre van az út.

a gerlice fészke.
lám megmondtam, kís gerlice, ne rakj fészket

út széln-e, mert az úton sokan járnak, kis Iész-
kedre r-átalálnak. -:- csak rak] fészket az erdőbe,
annak is a közepébe, sürű erdő kőzepébe, juhar-
Iának tetejébe.
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1y,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L

mély, suly, Iyuk, galy, hely,
o-lyan, fo-lyó, hü-vely, ba-goly, ki-rály,
bog-lya, sa-rog-lya, ge-reb-lye, gom-bo-
lyag, fu-ru-lya, i-bo-lya, he-lyes, höm-
pö-lyög, sely-pít, lyik-lyuk, ilyen-olyan,
.csuk-lya, pa-szuly, cso-rosz-lya, kor-cso-lya,

o-lyan é-des, mint a méz. o-lyan az a-ja-ka, mint
a pi-ros al-ma. áll-jon e-Iő, a-Id me-rész! se-lyem-
ken-dő su-ho-qós, lo-bo-gós. hely-re egy le-ány.
tün-di-ke, szállj i-de, gyön-gyi-ke kel'y-Irl-Jre !zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mese. .. mese... volt egyszer pi - ri - pó - cs.on
egy ember; annak volt egy tarisznyája, tarisz-
nyában skatulyája, skatulyában furulyája, [uru-
lyában a nótája, táncolj, ha tudsz, te is rája!



ty, ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a-tya, ká-tyú, os-tya, tyúk, fá-tyol,
sar-kau-tyú, pin-työ-ke, pi-tye-reg, gyer-
tya, .sar-kan-tyüs csiz-ma, ponty, pinty,
korty, ku ...tya, nyit-ja, lát-ja, bá-tya,
bánt-ja, ad-ja, a-tya, tu-dat-ja, hagy-juk!

ityeg-fi-tyeg. ti-tyeq-to-tyoq, hü-velyk ma-tyi.
meg-ta -ní -tom kez- tyú - be du-dál-ni. fü -tyül
a szél, az- i-dő már ősz-re jár! ej, mi a kő,
tyúk a-nyó, kend á szo-bá-ban la-kik itt bent?

sarkantyú peng a csizmámon,
sárga pltykés a dolmányom.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

patyolat ing lobogása, cifra suba suhogása.

39
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zseb, zsír, rozs, rizs, dé-zsa, zsu-zsi,
rő-zse, da-rázs, vizs-la, zsi-nór, zsu-go-ri,
zsol-tár, zsém-bel, hor-zsol, vizs-gál, zsel-
lér, törzs, zseb, seb, ros-ta, rozs-da, üst, üsd!

zsong-bong. nyü-zsög, pe-zseg. pi-ros, mint a ró-
zsa. da-rázs fé-szek-be nyult. zsák-ban macs-kát
á-rúl. ke-rek ez a zsern-lye, nem fél' a zse-bem-be.
ü-res zseb-bel ne menj a vá-sár-ra. zsu-go-ri
ne légy I zsin-de-lye-zik a ka-szár-nya te-te-jét.

rózsabokorban jöttem a világra,
nem is dajkált édes anyám hiába.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

>1- /

zsinde-Iyezik a kaszárnya tetejét,
mind elviszik a legények elejét.,.
cini-cini muzsikálnak,
andriskának. zsuzsikának.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

adjon isten!

adjon isten sok jót,
pénzt, paripát. posztót,
szénát, szalmát, szalonnát,
jó ebédet, ozsonnái,
vaskocsit, szijhámot,
cifra lóra szerszámot!



a kis bojtár.
mit csinálsz, hé, flókám ?
nyájat örzök, anyókám.

milyen .nyájat, fíókám ?
bárány-nyájat,anyókám.

kié a nyáj, fiókám?
a magáé, anyókám l

hány a bárány, flókám ?
magam vagyok, anyókám:

édes anya báránykája,
drága kinese, fiacskája!

szentjános-bogár.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

világit a fűbenxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmadás: énekeljen,
a s~ent.jános-bogá'J". 'J"ó~sameg vi'J"itson,
vigyá~~ a lábad'J"a J I a s1tentjános-bogá'J"
mert eltaposni ká», csak hadd világít~(ml
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egynJTomorék fiúról.
ismertemvén budapesten egy fiút. - .

púpos voltés fél-lábú. - egy utca-szegle-
ten ujságot árulgatott. - meg-esett rajta.
a szívem, valahányszor láttam.
. '.egyszer. megkérdeztem .töle :

- kis öcsém, hogyan veszítetted el a
fól-tábaclat? ;

a flú így felelt : ~

-- hej, _uram, .volt nekern egy rossz
szokásorn, az okozta sze-reu-csót-len-sé-

gemet. - ha ah utcán szekeret láttam,
mindjárt föl-kapaszkodtam .rá. - ha a

kocsis meglátott és meg-pirongatott, gyor-
san leugrottarn és kinevettem a kocsist.

egyszer azonban szerencsétlenül ug-
.rottam le egy kocsiról. - elestem."--, ~

a kerék átment rajtam. -. eltörött a lá-
bam. -' hogy meg ne haljak, az orvos
levágta lábamat. -- a hátam pedig elgör-
bült. - púpos lettem.

szegény fiú! - még most issajnálom..
ha eszembe jut.
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a k is g y u r i.

a kis gyuri készűlödik az iskolába. nézzük
csak, mit rak a táskájába ?először a köny-

vét. ..: milyen szép az a könyv! - mintha

tegnap vették volna. - pedig már fél' éve hasz-
nálja. - némely fiú azóta ketfőt is elrongyolt. -

. a könyv után az irkára kerül a sor. - azon

sincs semmi gyűrődés. - most meg a tolltartot

teszi a táskába. - van gyurinak mindene. -
. az. az áldott jó édes anyja vett neki mindent. -

gyuri pedig rendben tartja a holmiját és vigyáz
rája. ''-- mert tudja, hogya szülők nehezen ke-
resik a' pénzt.

gyurinak a ruhája kopolt, de azért rendes. -
arca, füle és keze tiszta. - haja szépen meq
van fésűlve. - csizmája fényes.

ilyen a rendes tanúló.
gyuri tudja, hogy mindent kedves szüleinek

köszönhet. - tőlük kapta a könyvet, az irkát,
a tollat, a ruhát. - azok a jó szülök gondoz-

zák és szeretik őt.
gyuri ezt gondolja magában:
- édes jó Istenem, én nagyon szerétern

édes szüleimet, - kérlek szépen, szeresd őket

te is

gyuri kezet csókol édes anyjának úgy indú lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nl iskolába. az ajtóban méq egyszer hátrafordúl

es rá mosolyoq anyjára. .
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hog)' beszélnek az átlatok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kutya mondja: ham, ham, ham,

dongó ne bántsd a farkam!

macska mondja: míöka,
biz a tejföl jó volna!

tehén mondja: mű,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű, mű,

szopjál, szopjál kis borjú!

kecske mondja r mek, mek, mek,
nem uqr-álok én kcndnek !zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

csikó mondja: 'nyehehe,

ki~öldiilt máJ' a here!

tyúk mondja: kot, kot, kot,
ide csirkék! jót kaptok!

csibe mondja: csip, csip, CSIp,

a ki fürgébb, többet csíp!

liba mondja: gigágá,

pásztor leány, vigyázz rám»!

kacsa mondja: tas, tas, tas,
kis tavacskám, csak ringass !

pulyka mondja: rud, r-ud, r-ud,
.Jud 1 a méreg hogy elfut 1

kis fürj mondja: pitypalaty,
szép tavasz, nyár itt ne ha~yj!

~- -
- ...,;;;;;-----= - - -~-- .~--..,.. - • - "----+-~ .
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aranyszárnyú pillangó,

hol vagy te kis csapongó?

minek szállsz oly messzire?

szállj a baba szemiré !

mondj neki egy szép mesét,

fogd be mind a két szernét ;

ha ő alszik csendesen,

sárika is elpihen.

minden nótám oda már,

gyel'e gyorsan, kis madár!

hátha szebb a te dalod,

tán te majd elaltatod.

45

n ap h iv o g a tó .

süss fel nap, jőjj fel nap!

kertek alalt kis bárányka

majd megfagy.

süss fel nap, isten napocskája l

kertek alatt tyúkok vannak,

megfagynak.

süss ki meleg, ház alá,

bújj be, hideg, föld alá!

süss ki, süss ki,

isten napoeskaja !

ta lá ld k i!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmikor jó a kicsiny alma?

2. nükor feldobom fehér, mikor leesik sá 'l'ga.-

mi a~?

3. ha egy s~obában ti~enkét gyertyát meg-gyu,j-

tottak, a~'után négyet eloltottak, hány gyertya

m~a~? I
4. eyy botnak hány 'vége van? hát l~armadfél

bot'Yl.4k~



te s tv é rn ek .xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

46zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kedves kis testvérem,

jó reggelt, jó .reggelt I

úgy megörültem ma,

mikor a nap fölkelt.

k ő s z ő n t ő k.

a p a n év n a p já ra .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

jó apám, ma kis fiad

im elédbe lép

s tiszta sziooel m.ondja el:

á ldjon meg az ég.

lányod kivánsága

kevés szóba tér el:

á ldjon meg az isten

mitid a két kezeoelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

bokrétát kötöttem

csókom is hullt rája, , .

túzd a szíved mellé

a neved napjára,

n a g y a n y ó szü le té se n a p já ra .

álmomban az éjszaka

amny kertben. jártam,

amny kertbere amny fán

m'any madárt láttam,

m'any madár édes dnlát ,

fl sziuembe zúrtam,

ahány teoél renqedez

szél1'ingatta ágon,

ahány harmatcsepp 1'agyoy

fűszálon, »iráqon;

nflgyúnyókán~, a fpjpd1'f)

anny i rild(ís gz,rí,lljlJn!

~-~ -- -
---:=:: -=-~:: #- ~-~- - ---------~.~-- --...._- -:;-
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S Z , QPONMLKJIHGFEDCBAssz, es , ees . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

messze, vessző, vissza, asszony, rossz,
hosszú, meszel, mésszel, fürésszel, füré-

szel, loccsan, reccsen, kalács, kaláccsal.
messze, mcssze földről husz árok ér-

keznek. - esik az esö, hajlik a vessző. -
_des gazda megszerzi, jó gazdasszony

megőrzi. - mivel fűrészel az asztalos?
fürésszel. - végig önti csak úgy loccsan.v-
csalogatjak tyúkkal. kaláccsal.

n y , n n y .
menny, ennyi, annyi, könnyü, mennyi,
arany, arannyal, asszony, asszonnyal.

mennyei jó atyáin, hozzád fohász-
kodom. - annyi a marhája, hogy a szá-
mát sem tudja. - ahány ház, annyi
szokás, - arannyal, ezüsttel megfizetek
érte. - leánnyal ruhát mosat, legénnyel
ugart szántat,

47



48QPONMLKJIHGFEDCBA

gy ,ggy . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

megy, meggy; faggyú, buggyan, üggyel-
bajjal, ügyel, rongyol, ronggyal, ágyaI,
ággyal, meg-gyógyít, meg-gyógyúl, meg-
gyülik,meg-gyült, meg-gyűlöl, meg-gyű-
lölte.

egy -. megérett a meggy. - megy a
juhász szamáron. - nagy. üggyel-bajjal
haza vergődött. -- szegény koldus-gyermek
ronggyal takaródzik. - meggyógyít még
téged a j6 isten. - vigyázz, meggyülik
a bajod avval a)egénnyel.

ty , tty .
fütty, parittya, suttyomban, pettyes, le-
pottyan, rekettye, fütyül, füttyent.

fittyet hány neki. - kótyom-fitty. -
'hármat .füttyentett már, hármat füttyen-
tett már a rigó. - van nekem egy kender-
magos, pettyegetett tyúkom. - suhog a
parittya, repül a kö, -, matyi, lepottyansz
arról a fáról!



-19fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ly , I ly , z s , z z s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

király, királlyal, zsindellyol, paszullyal,
hely, hellyel, rizs, rizzsel, rozs, rozzsal.

hellvel-közzel. - jóllakott paszullyal. -
bíró uram háza zsindellyel van fedve.-
mivol van ez a tábla bevetve ? - rozzsal,

olvasást f -Iy a ]{o r la l:

krajcár,. drót, próba, sróf, gróf, kréta,
prém, pléh, tréfa, préda, trombita, grannn,
drága, fludzsa, darázsfészek.

próba szerencse. - krajeárból lesz a
forint. - ennek a fele se tréfa. - drága
kiucs a jó hfr. - még tréfából sem szabad
hazudni. - harsog a trombita, perega dob,

ö le ld meq anyácskád.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

öleld meg anyácskád,

nyujtsd ide kiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAezácskúd.

angyal vagy, angv alk:e,

bófehér engy alku ;

_ hermsit a vállacskád,

gödrös az állacskád,

égSZÍl1 a seemccsk ed,

tiszta a sxiv eceked.

J(ozma-SomoWi-Szőllősi-Embe •.: Első könyvem (l'BC). 4 F
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A betűk sorrendje:

a, á, b, c, cs, d, e, é, f, g, gy, h, i, í,

j, k, 1, ly, m, n, ny, 0, Ó, Ö, Ő, p, q,

r, s, sz, t, ty,l ll, ú, Ü, Ű, V, X, y, z, zs.
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,QPONMLKJIHGFEDCBA.. "fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V V , I I U , Ú u , -ü u , ű u . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Volt nekem egy darú-szőrű paripám. Ura
léqy szavadnak. Ügyelj a rendre! Változó, mint
a hold. Üres zsebbel ne menj a vásárra!

••

7JI7;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI 1Ldfl/1/ ~~~_~~~/
'{/PU(/Ttf/lZú1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7r///W/ttt:

Z Z , ZS Z S , il, j J .
Isten segíts, királyok Istene. Jó tettért jót várj.

Zsugori ne légy! Zúg-búg a szél: Zeng az ég.

Isten, áldd meg a magyapt
Jó kedvvel, bőséggel!



()t> aJ"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyönyö1'ü uemeet ee a 1JUtgycw uemeet t

•• J

Ures már a fecskefészek, iii az eszterhéj alatt,
Üres már a gólyafészek tetejében a' kéménynek,

Vándor _népe ott halad!xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.

52fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c C ,QPONMLKJIHGFEDCBACS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACS~
" .. "

O 0 , Ó 0 , Ö 0 , Ő O .
Olyan az orcája, mint a piros rózsa. Csörög,

mint a lánc. Összebújnak, mint a szegényember
maiacai. Oda a szabadsáq. Cigány-útra ment.

Öreg ernber előtt kelj fel! Összel virít a kikerics.

Okos embernek mcster a 'neve. Csendes, mint a
sír. Oda se neki! Csillag elég ragyog az éqen.



,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:1 A , á A . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alszik, minl a bunda. A munka nem szégyen.

Annyi, mint a hangya. Annyi, mint csillag az
égen. Áldja meg az Isten, ki az árvát szánja.
Áll a baba, áll! Adós,' fizess lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A legelső mCtfmar ember Ctki1'ál:tj !

A ty ú k és a ualamb.
A gazda meqinosta a ttsztu búzát és leltette

ponyván száraclni az udvarra. A tyúk r-áment a
ponyvát-a, kapar-qatott és eddeqélt. «ugyan te
tyúk néni, - szólo II a galam}) - mít Jár-adsz a
kaparqálással ? Hisúm' a kgszeb}) tiszta búza
áll előtted kapar-ás nólk.űl is !,) - «Öcsém, - Ie-
lelt a tyúk, - annyira mcuszoktam a muukár,
hogy anélkül jól sem esnék az étel !» I

~:AnM;~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ · ./A$#Ita-

I~~ff/~

53



54QPONMLKJIHGFEDCBA

m ·M ,hH .
Megesett a szíve a szegényen. Hajlik, minl a

nád. Három a magyar igazság! Minden kezdet
nehéz. Megy, mint a karika-csapás. Hegyen
völgyön lakodalom. Hamar munka ritkán jó.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Magycwors~ág az én. ked/oe« szépzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"azfÍlII.!fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C ica -m e se .
Cica, mica, 1'OSS2 cica,
Hol jártál az éjtszakaxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'i'
Hidd el, gazdám : Budán voltam"
Háztetőn nem kóboroltam.
Hallottad tán kis Mihály':;
Haraquaott a király,
Mert egy egér egész éHel
A bankcit tépte széjjel.
Hej, a sok őr hogy futott!
Száz csapdát is állított.
Mikor en ezt meghallottam,
A királyhoz mentem nqombam,
S minden bajnak vége:Jett:
Megfogtam az egeret.

~~7&V-
.« ~$hino.l.



n N , n y N y . - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nem mind arany, ami fénylik. Néma gyermek-
nek anyja sem érti a szavát. Nyomban itt leszek.
Nagy dolgot forgat a, fejében. Nincsen rózsa
tövis nélkül. Nagyot hall. Nem akar az ökör-
csorda legelni. Nyúlszívű. Nyomtató lónak nem
kötik be a száját. Annyi a pénze, mint a polyva.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nincs s?tebbnyelv a magyar nyelvnél!
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Csali mese,
Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy ember.
Egyszer ez az ember kíment a fiával a mezőre

szántani. Szántanak, szántanak, - egyszer csak
Idabál a fiú azxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAapjának :

- Hallja kend, édes apám, találtam egy -kulcsot,
- Ejnye fiam, de jó volna, ha találnál hozzá

egy ládát. - Avval szántottak tovább. ~
IHs vártalva megint Iclktált a gyerme li :
- Ehol ni, találtam egy ládát!
Akkor' aztán kinyitották a ládát; hát uram fia!-

mi volt benne? - .Egy rövid Iar-kú kis nyúl.
Ha annak a nyúlnak a Iar-ka hosszabb Ieu

volna, akkor- az én mesém is tovább tartott volna.

Nyári meleg és üres has,
Haragszik az éhes farkas.



56QPONMLKJIHGFEDCBA

g fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG , gy G y. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gazdagodik, nő a vetés. Gyöngy élete van.
Gazdag hízik, szegény bízik. Gyom nem vetés.
Görbe úton jár. Gyökeret vert a lába.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Árpád apánk, ne féltsd ős'i nemeetedzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt

Háztetőn a kémény mellett,
Gólyamadár kelepelgef.

JI"

e E , é E .
Esik a ,hó, szalad a száno Eresz alatt fészkel

a fecske. Edes, mint ,a méz. Egyszer esik esz-
tendőben karácsony. Eszt nem árulnak a piacon,

Elveszelt a lovam juharfa-erdőben)
Jaj) de elfáradtamxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ' a nagy ke/esésben! I



57zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Csikaim.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gyi, le fakó, gyi,' te szűrke;
Gyi, két lovam, fussatok [
Milyen áldolt kél csikó ez,
Egyik sem kér abrakot.

A tücsök és a hangya.

Nyár idején a tücsök semmit sem gyüjtött.
Mikor eljött a hideg tél, nem volt mit ennie.
Elment szomszédjához, a hangyához. Kérle, adna
neki kölcsön egy kis eleséget. Majd a jövő
nyáron megfizeti neki kamatostul.

A hangya nem szívesen segít másokon. Meg-
kérdezte hát a tücsöktöl : .

- És te nem qyüjtöttél a nyáron '1
- Nem ám, merl nem értem rá - felelt a

tücsök.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-- lJ gyan mi dolgod .lehetett ?
- Ejjel-nappal muzsikáltam.
- No, ha nyáron muzsikáltál, most tán-

colhatsz.
Igy szólt a hangya, de eleséget nem adott a

tücsök szomszédnak.

Miből lesz a kalácska?
Miből lesz axwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkalácska ?
- Bűzácskából.
S a búzácska?
- Úgy kél ki a barázdából.
Eke vasa eltemeti,
Lanyha eső költögeti.
Nap sugára feltámasztja,
Lábát kasza elvagdossa,
l..ó a szérűn megrugdossa,
Két kemény kő összezúzza.



S am u .
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S S , S Z S Z . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sürű, sötét az éj, Se vége, se hossza. Szembe
száll a veszéllyel! Szeretlek, mint galamb a
tiszta búzát. Soknak sok kell. Száll a szikra,
fojt a füst! Sötétben minden tehén fekete.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sze'resd hazádat, eet a szép hazát,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.Li nagy világon úgy sincs 'l'I1:ástanyád.

Samu iskolába indúlt. Utközben sokáig álldogált a kira-
katok előtt Szép, nyalka huszárokat is látott nyargalni.

Egyszer csak azt vette észre, hogy eltévedt Szívesen
sietett volna már az iskolába, de nem tudta, merre van.

Oda ment egy rendőr bácsi hoz éssírva kérte, hogy mu-
tassa meg neki az utat A rendőr bácsi megsajnálta a kis
fiút és elvezette abba, az utcába, ahol az iskola volt, Samuka
ekkor így szólt: «Nagyon szépen köszönöm, rendőr bácsi ll)

A rendőr azt mondta Samunak : «Jól van, jól, kis bará-
tom, de azért ha még egyszer elbámészkodol az utcán,
bejelentem a tanító úrnak is, meg a főkapitány úrnak is.
Tudom, .lesz akkor nemulass !»

~A&!/~!lltw
~~~$~~



I L, ly Ly.
Lassan járj, tovább érsz. Legtovább tart a

. becsület. Lyukas mogyoró nem kell senkinek.
Legyen lúd, ha kövér. Látatlanha nem vesznek
lovat. Lement a nap, de csillagok nem jöttenek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Há1"Omsttínű a nemzeti lobogó!

Szülőimhez !
Hej, édes szűlőímék, gazdagodjam meg csald

Akkor, hiszem Istenem, nem panaszotkodnak.
:Minden teljesűlni fog, amit csali. kívánnak. Meg-
előzöm vágyait éd's apám s anyámnak

Lesz csinos ház, amiben meqvonúlnak szépen;
pince lesz a ház alatt s jó bor a pincében. Szép
kocstt cstnáltatok éd's anyám számára. Nem kell,
hogy a templomot gyalogosan járja.
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60zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esik az eső; szep, csöndes, szilálo tavaszi eső.
A gyermekekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkiállanak az udvarra, hadd essék
néhány csepp a [ejűkre. A kis Leányok azt hiszik,
hogy aitál hosszúra nő a hajuk. Valamennyien
együtt mondogatják ezt a oersiket :

Ess esó, ess esá í

Búza bokrosodjék,
Zab szaporodjék.
Az én hajam olyan legyen,
Mint a csikó farka!
Még annál is hosszabb
Mint a Duna hossza,
Még annál is hosszabb,
Mint a uilág hossza!

Ibjenkor [ű, fa, virág [eliidiil, minden növésnek
indúl. Az útas meqázik, de nem bánja, legalább
elmúlik a por és bokrosodik a vetés.

A fiúk az útszéli árokban gátat epitenek, abban
gyönyörködnek .

. A patakocska is megnő

és vigan hajtja a malmot.
« KWp, kelep, kilip, kelep l»
mondja a malom. A tnol-

tiár jókedvűen dúdolgatja
nótáját ..

Ne aludjál, lisz/es molnár,
A garat, a garat üresen jár!

Hanem ez csak nóta. A garat nem jár üresen.
Már föl van öntve az istenadta tiszta búza. Abból a
búzából válik majd a finom [oszlos cipá.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~------- -. -,- ~ ~
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k.QPONMLKJIHGFEDCBAK .
Ki Istenben bízik, nem csalatkozik. IGnek

szíve telve, megnyílik a nyelve. Kettőn áll el

vásár. Káka tövén költ a ruca. Kétszer kettő
négy. Kudarcot vallott. Kereket .oldott.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E'ZC1'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeseteu deje ((,1111,0,1•., hogy a mCtg!}Ctl'ok itt lakunk.

Kondotosi csárda mellett
Gulqa, ménes, ott delelgel.

>f-.

Kocsi út, gyaloy úti

Itassa tok, itt a kúi.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

É d e s szülém.
Hogy beteg volt édes szülém,
Ezerjófűvet szedtern 011.

Hej, az erdőn. a réteken
I Ezerjófű elég terem.

T a lá ló s mesék.

1. (;~ ümölcs vagyok, édes vagyok,
Ha megértem, pi ros vagyok.
Télen elrej t jól il szalma,
-'Ii is volnék, ha nem ....

2. Ker!'l" de nem aItIliI;
Pi rO:3, dc nem rózsa,
Rétes, de nem héles.
Késtoltam. nem édes, - Jli <IZ '!
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Deres a Iú, édes lovam ne egyél. Dörög az
ágyú, dob pereg! Dülő falhoz ne támaszkodjál.
Dobbal nem lehet verebet fogni. Dolga után lát.
Meg se kottyant. Moccanni sem mer.

Kis kacsóid összetéve szépen:
Imádkozzál, édes gyermeliem!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Duzzog a fás Ilonka) hogy nem kapott meggyel.
Legalább csak kásiolni adtak volna egyel!

Jól megrakta édes anyám
Pogácsaval a tarisznyám ;
Elvesztettem szerencsésen,
Lesz módom a bőjtölésben.

Népdal.

Sik a puszta) se halma) se erdeje)
Suqát-tnaqas a toronynak teteje.
Suqár-tororuj kilátszik a pusztára,

Harangoznak pünkösd első napjára.
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Teremtő Istenem, hallgasd .meg kérésem!
Többet ésszel, mint erővel. Fából vaskarika.
Fekete földben terem a jó búza. Tűvé tettek
érte mindent. Tyúk is kikaparja az igazságot.
Fölszedte a sátorfáját. Töviről hegyire. Fakó-
lovam fel van kantározva. Fehér, mint a patyolat.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tatpra. magya1', hi azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh.aea l

N y isd k i a z a b la k o t!

Adott Isten friss levegőt, van belőle völgyön, hegyell ;

Tárd ki minden ablakodat. hogy neked is elég legyen.

Tárd ki minden ablakodat. hadd frissüljön fel a véred:

Ezért a kis fáradságért friss egészség lesz a béred. 1.
:+

Tele kamra, tele pince,
Mindig kézben a kilincse,

/

r&/f}/,f

$f/@$
/ffumf~ /.
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A z em b er .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az embert a jó Isten teremtette. Amíg élünk,
a jó Isten visel ránk qondot.' Ha meghalunk,
testünk porrá lesz. De lelkünk örökké fog élni.
Halandó az ember, de lelke halhatatlan.

Ha a testnek valami baja van, a lélek is
szomorú.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsak ép testben lakhatik ép lélek. Jól
vigyázzon tehát mindenki az egészségére.

Nem nehéz dolog ám az eqészséqet megóvni.
Egyéb nem kell hozzá, mint mértékletesség és
tisztaság.

A .mértékletesséq annyit tesz, hogy evésben,
ivásban mértéket kell tartani. Aki addig eszik,
iszik, míg csak belé fér, az hamar elrontja.
.eqészséqét. .

Legkönnyebb dolog a tisztaság. Hiszen még
pénzbe sem kerül. Jó hideg víz, meg egy kis
szappan a legszegényebb házban is akad. Ezért
a jóravaló gyermek' soha sem piszkos. Arcát,
nyakát, fülét, kezét mindennap megmossa szap-
pannal is. Miért ne tenné ? Hiszen magának
használ vele. Nem hiába mondják ám, hogy
a tisztaság tél egészség! .

Lelkünk tisztaságára még jobban kell ügyel-
nünk. A jóság a lélek fehérsége. A rosszaság a
lélek szennye. A tiszta-lelkű, jó embert mindenki
szereti.

A sz em .

Szememmel látok. Látom a kék eget, a zöld
mezőt, a tarka virágot. Látom az én kedves
apámat, édes anyám jóságos arcát, és kedves



testvéreim et. Aki nem lát, az vak. Istenem,
milyen szerencsétlen a vak ember 1

Szememet kemény csontok védik az ütéstől.
A szemhéj és a szempilla pedig a portol és az
erős világosságtóI óvják, De magamnak is óv-
nom kell szememet. Irás közben nem hajolok
az irkára. Olvasás közben sem nézem a betűket
nagyon közelröl, nehogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközellátó legyek. Fél-
homályban nem írok és nem olvasok, mert
szemeimet nem akarom meqeróltetni.

Hallottam ezt a közmondást: Ugy őrzi, mint
a szeme világát.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fü l.

Fülemmel hallok. HallOlll a rettenetes meny-
dörgést és -az édes madárdalt ; az ökör bőgését és
a szunyog zümmögését. Hallom édes anyám hívó
szavát és a templomba hívó harangszót. .Hallom
a templomban az éneket, az iskolában a tanítást.

Némely ember nagyot hall. Ez nagy baj. Még
rosszabb annak, aki semmit sem hall. Az ilyen
ember süket. A süketen született gyermek nem
hallja a beszédet. Nem is tanúihat meg beszélni.
Az ilyen szerencsétlen gyermek siket-néma.

Fülemet tisztán tartom, mert a piszkos fül
utálatos.

Az iskolában figyelek, hogy a tanító -úr mm-
den szavát meghalljam.

A z o r r .

Orrommal érzem meg a szagot. Megérzem a
rózsa illatát és az égés szagát. Orromon keresztülzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kozma-Somogyi-SzÓllósi-Ember.- Elsó könyvem (AHC). nF
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veszek lélekzetet. Némely gyermek tátott szájjal
vesz lélegzetet. Ez nagyon csunya.

Ki tudja, mire való a zsebkendő? - Rendes
tanúló nem megy zsebkendő nélkül az iskolába ..fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A m a la c .

Van nekem szép kis malacomxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

Szalontai fajta,
Épen olyan tarka-barka, '
Mint az édes anyja.
Mondja, mondja: ku -í-ví !
Futok, ha kis gazdám hí,
Ku -í ku -í ku -í -ví !, ,

M on d ók ák .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hétfő hetibe, kedd kedoibe, seerda s1térűre,
(;sütörtök csü1'ibe,péntek pitvarába, seombca seobá-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[ába, vasárnap isten házába.

Egy, megérett a meggy.
Kettő, Iencketlen teknő.
Három, majd haza várom.

Négy, oda bizony nem mégy.
Öt, leesett a körl.
Hat, hasad a pad.

Hét, most süt a pék.
Nyolc, kukorica gombóc.

Kilenc, Kis Ferenc.
Tiz, teknőbe víz.'

- __ - __ • I - __
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p P, r R, b B.
Patkószeg is pénzt ér. Benne van a csávában.

Böm-böm bika, vaskarika! Rossz fát tett a tűzre.
Bakony erdő de sürú vagy, édes' hazám, . de
messze vagy! Piros a pipacs virága. Ritka, mint a
fehér holló. Bánatosan zeng a madár. Reszket a
bokor, mert madárka szállott rá. Nem oda Buda'!
Rozzsal veti be a földjét. Pántlikás kalapom tu]-
dogálja a szél. Rég elhangzott az esteli harangszó.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

He}, Rákóc?ti, Berceenui, magyarok ve?téri!

Pesten nem segítenek aresten.
Budán nem segítenek a mulyán.

Békót vertem kesely lovam lábára, .
Mért nem hallgat a gazdája szavára.

Kivánság.
A magyarok szent honának ,
Amí kedves szép hazánknak,
Adjon Isten két barátot:
Békességet, szabadságot!

A hazáról.
Azt dalolja a kis madár.
A virágos ágon:
Legszebb ország Magyarország
Ezen a világon.
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Hazavágyóm.

Jaj, .de rég nem láttam

Szülőföldem táját!

Oe rég nem hallottam

Zöld erdő zúgását,

Vadgalamb búgását.

Rég nem csókoltál meg

Én édes jó anyám!

Haza megyek haza!

Jaj, de boldog leszek

Azon a kis tanyán.

A lúd-mama és a libuskák.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,~ Indúl a lúdmama a lege-

lőre. Hivogafja libuskáit is.

Azt mondja nekik: Giá-qá,

giá-gá, gyertek aranyos apró-

ságaim!

Mit qondoltok, gyermekek, megértik ezt a libus-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kák» De meg ám! Hát el is mennek a liba-mamával

legeLészni a patak partjára. Ott nő a bársony-puha

fű. Az ám a finom étell

A liba-mama tolla fehér, mint a frissen hullottxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. .

hó; csak a szárnya szúrkés. A libuskák pitteje sárga.

A Liba-mama vigan csipegeti a fűvet, kicsikéi is



69zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kedvükre Lakmároznak. AzutánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtneq is fürödnekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

tiszta patakban. Nem féLnek a hideg viztől.

Fürdés után Liba-mama [el-lábon álldogáL és [el-

szemmeL vizsgáLja az eget. Kicsitujkei pedig letele-

pednek a puha gyepre és sütkéreznek a napon.

Látod Mari, látod Jutka, jóL él ámxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa kis libuska IfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J a n i és a méh ek.

Elmúlt a kegyetlen

tél. Melegen sitt már a
jó Isten napja. Zöld
a me1tő, ae erdIJ és a
rét. A kertben virágo1t-
nak a fák és a cseriék:

Avirágok körül kis mé-

hek 1tümmögnek. Mé1t-
nek valót keresnek a
virágokban. Találnak
is eleget.

Jani vidáman fütyörészve járkál a kertben.
El-elné1ti a dolgos méhecskéket, Ó nagyon seereu.

a méeet; Kap is néha mamájától.

Édes anyja mondja neki: Látod a szorgalmas
kis méheket ? A jó gyermek is seeret dolgo1tni.
Tudod, mit dolgo1tik a jó gyermek? Az iskolában
tomúl; A ház körül segít s1tüleinek. Kis kertjét kis
ás6,jával {ölássa ..Lbután vet bele virágot, 1töldséget.
A virág és a 1töldségkikel. .Ll s1torgalmas gyermek

r:eggel,este öntö1tgeti.A jó Isten is öntö1itia virágo-
kat. Mivel öntö1iti?Meleg esővel, hűvös harmattal •

.,



A betűk sorrendje:
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A, Á, B, C, Cs, D, E, É, F, G, Gy, H, 1,

J, K, L, Ly, M, N, Ny, 0, Ó, Ö, Ö, P,

n, S, Sz, T, Ty, U, Ú, Ü, Ű, V, Z, Zs.'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-«~~CC:C(;~ ~J~

J~~dtf:Y7X

~~J(~Af16;

t/xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc,"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAef Y,IYd y~

f~?lll"~ ~

,rx'~.



A KASZÁS CSALÁD.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elbeszélések és m esék.

1. H árom gyerm ek m ulatsága.

Kaszásék udvarán vígan játszanak a gyer-
. mekek: Sándor, Juliska és Katica.

Édes apjuk csinált nekik egy -kis kocsit.
Abba a két nagyobbik testvér bele ültette Kati-
cát. Sándor és Juliska húzza a kocsit; ők a
lovak.

Katica még csak egy éves mult. Nagyon
szereti, ha testvérei kocsiztatják. Örömében kacag
és tapsol. Néha meg rájuk kiált:

-' Gyű FakózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Gyű Sárga!
Egy kis ostora is van neki. Avval meg-

csapja lovait. Akkor a két lovacska nagyot nye-
rít: I-hi-hi! Nyi-ha-ha I

De azért nem nyar-
.galnak ámsebesen, ha-
nem vigyáznak szépen,

- nehogy kiborítsákzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhu-

gocská juka t.
Egyszer csak oda

szalad hozzájuk Pandur, a házőrző kutya. Csa-
hol, ugrál és a farkát csóválja. Mutatja, hogy jó
kedve van. ~



2. Kaszás gazda.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Haza érkezett Kaszás gazda is. Kora haj-
nal óta szántott; délre. elvégezte. Kifogta a lova-
kat és ellátta őket, csak
azután gondolt őmaga
is az ebédre.

Pedig nagyon fá-
radt volt. Nem csoda, hiszen ő kora virradat-
tói késő estig dolgozik, csak ünnepnap pihen.
A mezőn szánt, vet, boronál és még sok min-
denfélét dolgozik. A réten kaszáL A kertben
a gyümölcsfákat nyesegeti, ápolgatja. Sok dolga
van a szőlőben is. Otthon sem henyél,. hanem
eteti, gondozza a jószágot. Néha kijavítja a sze-
keret, az ekét meg a boronát. Kapanyelet, ásó-

72

Igy mulatnak sokáig. Ez ám a víg élet!
- Ging, gang, giling, galang! - Halljátok-e

gyerekek, Sanyi, Julis, Katica, harangoznak
délre I

Édes anyjuk is híjja őket:
- Ebédelni, gyerekek I
Siet a két nagyobbik. Vezetik Katicát is.

Megfogják kövér kezecskéit, hogy el ne essék.
Katica szaporán rakja apró lábait: tip-top, tip-
top I . Pandur velük megy. Ő is megértette a
déli harangszót.

A gyermekek a kis kocsit behúzták a tor-
nácra. Azután _siettek a szobába.

- ---~-
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I

IkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G azdasági eszközök.
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nyelet meg fejszenyelet is, csinál, ha kell. Ha
kitörik a gereblye foga, ahelyett is ő csinál mási-
kat. SokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgazdasági eszköz van' a házban. Ha
valamelyik elromlik, Kaszás gazda azt meg tudja
igazítani.

Ha ő nem dolgoznék, akkor felesége és gyer-
mekei szükséget szenvednének. O az egész ház-
nép kenvérkeresője.

3. A Kaszás család.

Kaszás gazda bement a szobába. Mikor gyer-
mekeit meglátta, elmosolyodott és így üdvözölte
őket:

- Adjon Isten, aranyos kis apróságaim. Jók
voltatok-e ma?

A nagyobbak örömükben ugráltak és kia-
báltak: Jók bizony, édes apám! Hát aztán hozott-e

· kis ürgét? - Még Katica is kérdezte: Aputám,
hozott-e tisz üjdétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? - A Pandur kutya körül-

, ugrálta gazdáját, megnyalta a kezét és rá nézett
okos szemével. mintha ő is 'kérdezné: Hozott-e
a gyerekeknek kis ürgét?

- Ürgét bizony nem hoztam, felelt nevetve
az apa. Egyet láttam, az is elszaladt, mert nem
volt nálam só, amit a farkára hinthettem volna.

Ebben megnyugodtak a gyermekek. Édes
anyjuk épen akkor jött be a párolgó, finom bab-
levesseI. .

Az egész csa lád letelepedett az asztalhoz.



Az apa helye az asztalfőnél volt, mert ő a csa-
. lád feje. A kis Katica magas karos székben ült,
különben nem érte volna föl az asztalt.

Sándor és Juliska nem vártak figyelmezte-
tést, maguktól elmondták az asztali áldást :mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jöve l, U runk, légy vendégünk,

A ldd m eg, am it ad tá l nékünk IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•

Azután vígan kanalazták az ízletes levest.
A leves után következett a jóféle túrós csusza.
Sándor azt nagyon szerette. Megevett volna be-
lőle akármennyit is. De édes anyjazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfigyelmeztette:

- Fiam, a jóból is megárt a sok. Akitöb-
bet eszik, mint kellene, az mértéktelen. A mérték-

75
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telen ember megbetegszik, azután szedheti a
keserű orvosságot.

Ebéd végeztével a gyermekek összetett kéz-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

zel így adtak hálát a jó Istennek:

Aki ételt, ita lt adott,
Annak neve legyen á ldott.

A kis Katica összetette apró kacsóit és velük
gügyögte az imádságot.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4:. M indenki dolgozzék.

Ebéd után Kaszásné így szólt gyermekeihez:
-' Gyermekek! Apátok, alighogy letette a

kanalat, már megint a dolgára sietett. Neki sokat
kell' ám dolgoznia, hogy az egész családot el-
tarthassa. Tudjátok-e, hányan ülünk az asztal-
hoz minden istenadta nap?

Sándor egy pillanatig gondolkozott. Azután
így felelt: '

-' Édes apám meg édes anyám: kettő. Meg
három gyermek: együtt véve öt. Épen annyian
vagyunk, ahány ujjam van az egyik kezemen.

- Bizony, szólt az anya, egy öt-tagú család-
nak sok mindenfélé re van szüksége. És ezt mind
apátok szerzi meg. Az ő jóságát meg kell há lá lnotok.

- Meg is háláljuk, mondta Juliska. Szeret-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.jűk őt és szót fogadunk neki. De édes jó anyán-
kat is. szeretjűk, mert édes anyánk is sokat dol-
gozik értünk.
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- Én is szeretnék kedves szüleimért dol-

gozni - szólt Sándor.
- Majd dolgozhatol értünk, ha megnősz, felejt

az anya. De azért most is akad neked való
dolog. A jóravaló gyermek szívesen segít szülei-
nek a munkában.

Sándor és Juliska egyszerre kiáltották:
- Igen, igen, mi dolgozni aka runk, mi segí-

teni akarunk édes szüleinknek.
Anyjuk mosolygott.
- Tudom, hogy jó gyermekek vagytok. A jó

gyermek pedig nem csak a játékot szereti, hanem
a hasznos munkát is. Hát ide hallgassatok 1Sán-
dor, te behordod az apró fát a konyhára. Julis-
"kám, te elaitatod Katust, azután kijösz a kony-
hába segíteni.

A két gyermek nagyon örült, hogy anyjuk
hasznos munkát bízott rájuk.

5. HogyanQPONMLKJIHGFEDCBAa lu d t el Kati ca ?

"Kaszá sné lefektette
Katicát a bölcsőbe.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJu-
liska meg hűségesen rin-
gatta kis hugát. Pedig
máskor ilyen tájban a
babáj át szokta öltöztetni,
az volt a:i:mulatsága.

Ringatta, ringatta a kis dajka Katicát, az ele-
ven babát, de a baba csak nem akart elaludni.
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Mit csináljon már most Jnliska ? Gondolta
magában, mond egy verset a babának, attól
tán elalszik. Mondott is neki egyet, melyet az
óvodában tanúlt. így mondta:

Cica, Katica.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lea -r ica , kis Ka tica ,

Kis Ka licamlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAua llan cica ;

Megfogom a cirmos cicá t,

Ne ka rmolja meg Ka ticdt.

Ica -r ica , kis Katica .
H ouá néz a cirmos cica?

Megldtott egy kis egeret ...

Kis Ka tica , Isten veled!

. Ettől a verstől nem aludt el Katica. Hanem
inkább azt mondta: Vizet!

Juliska türelmes leányka volt, nem haragu-
dott meg hugocskájára. Adott neki vizet és meg-
csókolta a kis cseresznye-száját. Azután mondott .
neki egy másik verset. Ezt ni:

Bölcső-dal.

C sendesen, csendesen,

H a ja , ha ja kedvesem !

A ki nem sir, nem kiá ltoz, .

Anouik .angya l k is ker tet hoz;

Lesz benne egy szép, de .~zépfa ,

M inden ágon a 'f'any a lm a.

H át m ég m i lesz? M i b izony?

ila nem. slrs«; hát meqmondom .•



K is féseek, m eg ki.s m adárka,

K ék a lába, 1 tö ld a s1tárnya,

S aet énekli csengő hangon:

.tilud já l e l m ár, ga lam bom !

S a gye 'l''m ek, k i ha llja épen,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.tizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAseemét lehuny ja seépen,

E la ls1 tik ae éneks1tóra ,

S á lm odik m ajd s1tépet ró la .

Ú gy lese, úgy lese, úgy b i1 tony,

H a ja , lw ja , ga lam bom .

Ettől a verstől már elaludt Katica.
Akkor Juliska kiment a konyhába segíteni

édes anyjának.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. A konyhában.

A konyhában már fel voltak mosogatva a faze-
kak, lábasok, bögrék, a virágos tál meg a tányérok.
A kanalak és a Villák szép tisztára voltak súrolva.

Juliskának egy tiszta törülő ruhát adott az
édes anyja. Avval J uliska letörülgette a tálat
meg a tányérokat. Nagyon vigyázott rájuk, egyet
sem tört el. Az ivó-poharakat is kitörülgette.
Azokban sem tett' kárt. Anyja megdícsérte. Azt
mondta neki:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« Ügyes és óva tos leányka vagy.»

Azalatt Sándor behordta az .apró fát. Amit
behordott, azt nem hányta össze-vissza, hanem
rendes rakást rakott belőle egy sarokban. Mert
ő szerette a rendet.

A jó anyának örült a szíve. Mert látta, hogy
gyermekei szó{ogadók, dolgosak és ügyesek.
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7. Az apa mesél.

80zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'..
Kaszás .gazda esti harangszóra ért haza.

Olyan fáradt volt, hogy alig bírta kezét-lábát.
De mikor megtudta, milyen jók voltak a

gyermekek egész délután, mindjárt megfeledke-
zett a fáradtságról. Tréfáló kedve kerekedett és
szólítgatta gyermekeit:

-. Gyertek ide, édes kis bogaraim, gyertek,
aranyos apróságaim.

A gyerekek oda szaladtak apjukhoz. Ki elől,
ki hátul kapaszkodott a nyakába. Ölelték, csókol-
ták, körül-kőrül cirógatták.

- No, any juk, szólt az apa, meglásd, mi
lesz majd. Jövő héten veszek nekik egy pár kis
kapát, ásót, meg gereblyét, hadd dolgozzanak a
kis kertben. Vacsora után pedig mesélek nekik,
az lesz a jutalmuk.

N o hiszen több se kellett. Amint a gyerme-
kek mesét hallottak emlegetni, örömükben majd
kibujtak a bőrükből. Vacsora után pedig könyö-'
rögtek : «Meséljen hát, édes apám! Drága, io
apám, meséljen már !»

Apjuk ezt a mesét mondta nekik:

8. A róka, kis rnadáe és az agár.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Egyszer az agá r . kiment az erdőre. Amint já r -

kel az erdőben, egyik fá ról nagy siránkozást ha ll.

Fölnéz a {á ra , há t lá tja , hogy ott sír egy kis madá r .



- Miér t sír sz, kis madá r? - kérdi az agá r .

- Hogyne sírnék? Tegnap még öt fiacskám

volt a fészekben, ma már nincs csak négy ..

Hova lett az az egy?

Megette a · róka .

Ta lán kiesett a fészekből? ,

Nem az, én dobtam ki, mer t a róka azt

mondta , hogy ha nem adom oda egyik fiama t, le-

vágja a fá t és megeszi va lamennyit. - Ja j, ja j,

tudom, hogy ma megint eljön az egyik fiamér t.

- Ha eljön a róka ,

oda ne add a fiada t.

Ne félj semmit, itt leszek
én is! .

Az agá r elbujt a bo-

korba . Nemsoká ra előke-

rült a rókazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs felkiá ltott

a madá rnak:

- Add ide a legkövé-

rebb fiada t, mer t mjnd-

já r t levágom a fá t!

- Nem adom én,

róka uram!

- Akkor mindjá r t megha ltok! És a fa rkáva l

elkezdte nyiszá lni a fá t. A madá r nagyon megijedt,

hogy a róka csakugyan kivágja a fá t a fa rkáva l.

De ekkor előugrott az agá r . .

A róka nem vette tréfá ra a dolgot; vesd el ma-

gad; sza ladt, amint csak tudott. De az agá r utol-

ér te, rneqcsipte s hazavitte a gazdá jának. Jó volt a

róka bundá ja a gazda bundá jába bélesnek. .mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ozm a-S om ugyi-S zö llős i-E m ber; E lső könyvem (A B C ). . 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFQPONMLKJIHGFEDCBA
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9. Sándor nem akart lefeküdni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az apa elvégezte meséjét. Örültek a gyerme-
kek, hogy pórúl járt a hamis róka. Egyre azt
mondogatták:

- Ugy kellett neki, úgy kellett neki 1Minek
bántotta a kis madarakat?

Egy darabig még játszottak. Katica már bó-
biskolt anyja ölében. Végre így szólt a jó édes
anya:

- Feküdjetek le ti is, édes kis csibéim. Hol-
nap jókor fogtok fölkelni.

Juliska le is feküdt mindjárt. De Sándor
szeretett volna még fönt maradni és az ollóval uj-
ságpapirosból mindenféle állatokat kivágni. Hiába
volt minden intés. Végre így szólt az anya:

- No, ha nem vagy álmos, mondok én is
egy mesét. De jól hegyezd a füledet 1

Ennek örült ám még csak igazán a mi Sán-
do runk. De még J uliska is hirtelen felült az
ágyban, pedig már félig aludt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA. szájukat is
nyitva feledték, úgy várták a mesét.

Az anya így mesélt nekik:
Egyszer a nap már nagyon fáradt volt és

lenyugodott. Meglátta ezt a zizegő szellő és így
szólt: «A nap már alszik, hát én is lefekszem 1»

A zizegő szellő elaludt, a falevelek meg sem
mozdúltak többé. Akkor a lomb közt daloló
madárka így szólt: «Alszik már a fa lombja,
hát én is lefekszem 1»
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,

A madárka elaludt. Akkor a nyulacska hosz-
. szú füleit hegyezte, úgy hallgatódzott. Azután
így szólt: «Már a madárka sem dalol, hát én
is lefekszem! l)

A vadász, ki kürtjét fujta, hírtelen megállt.
Így szólt: «Nem látom már a nyulacskát sza-
ladni, hát én is lefekszem! II

Akkor a ragyógó hold fönt a magas égen
így szólt: «Ejnye; irgum-burgum, mogyoró ]
A vadász már nem fujja kürtjét; a nyulacska
már nem szalad; a madárka már nem. dalol;
a fa lombja már nem mozdúl; a nap már nem
süt. Es íme, az a kópé kis Sanyi gyerek még
sem alszik! Irgum-burgum, hajlós vessző, mind-
járt elmegyek érte és felültet em egy kis bárány-
felhő tetejébe III

Ezen a mesén nagyot kacagott a' két gyermek.

- Hohó, édes anyuskám - szólt Sándor -
ez már aztán igazi mese. Hiszen a hold nem
tudja elvinni a gyermekeket I .

- Igazad van, fiacskám, felelt az anya, ez
csak mese. De van ám benne igazság is.

- Mi az? - kérdezte Sándor.
- Hát, hogy a jó gyermek úgy tesz, mint

a madárka: Korán fekszik és korán kel.

Sándornak megtetszett a kis madár szokása.
Bizony okos dolog az: korán lefeküdni és korán
fölkelni.

Hamar levetkőzött. Megcsókolta édes apját
6*
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84zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

meg édes anyját és nyugodalmas jó éjtszakát
kívánt nekik. Azután bele bujt az ágyba. Két
kezét összetette szépen és hugával együtt el-
mondta azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAesti imádságot:

,.: .' r t t· "r t te ImlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G m . «r» en,em, JO- «ro enern.t

(J?,ec.<)-U~ó-().~mát. a i)-~emem.

(J)e a ti.eJ. n.~it",a, tÜI.Jánl;!

étmí.g- af ;)-~o-m , ",L9'~á~~ t.eám.

"~J~~á :4-:4- ~~e<>- '>:4-ü.fői.rnt.e,

Jf(~ a :4- en. ~ te<>-t",ét.l.rnce,

Jf(&o t. a nap- ú~t.a re~ef,

e.>ó-~ofh.a,,;)-I.t.~ '~~má<>t ~~9'ee.

Néhány perc múlva a gyermekek édes en

aludtak.QPONMLKJIHGFEDCBA

1 0 . R e g g e l .

- J (ukor ikúl Kukor ikúl

A Kaszásék kakasa kukorékolt így hajnal-
hasadáskor. A szomszéd kakasok felelgettek neki,
ki vékonyan, ki vastagon :



rikú l
Erre fölébredt Sándor

is, Juliska is. Sándornak
mindjárt eszébe jutott, mi-
lyen jó szokása van a kis
madárnak: korán fekszik.
korán kel.

Kitőrülte szeméből az
álmot, azután egy, kettő,
három! kiugrott az ágy-
ból. Már oda volt készítve
egy nagy tálzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(r issvíz. Abban a fürge legényke
derékig megmosdott. N em félt áll) a hideg
víztől!

A nagyapja mondta neki, hogy hideg víz-
ben derékig megmosdani nagyon egészséges.
Aki így mosdik, az nem kül meg egykönnyen
és nem lesz köhögös. Azóta Sándor hozzá szo-

kott a hideg vízhez. Attól olyan friss egész nap.
Fogadni mernék, hogy derék legény válik majd
belőle, aki meg tudja fogni a kasza nyelét.

Juliska is fölkelt és megmosdott épen úgy
mint bátyja. Azután a két gyermek elmondta
reggeli imádságá t:

Kukorikú 1 Kuko-

85

Édes jó Istenem,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ú f napra vir radtu;"k .
..ti te őrző szemed

Legyen ma is ra jtunk.



A NAGY TAKARÍTÁS.

86mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N e vedd le 'm IÍ".ó lunkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Soha a ssemedet t

Te1 'jes~d ki fö lö ttünk

Á ldásos keeedet,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Épen mikor az imádsággal végeztek, belépett
a szobába édes anyjuk.

.- J ó reggelt, gyerekek - így szólt hozzá-
juk. - Jó hogy fölkeltetek. A madarak már
csicseregnek a fákon. A méhecskék zümmögnek
a virágoken. A nap besüt az ablakon. Rajta,
rajta, édes kis csibéim, öltözzetek! Ma nagy

takarítás lesz, mert közeledik a husvét ünnepe.
Lesz ám majd piros tojás is, a jó gyerekeknek !

Sándor es Juliska anyjukhoz szaladtak, jó
reggelt kivántak neki és megcsókolták.

Katica még csöndesen aludt bölcsőjében.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11. D élelőtt.

- Rajta, gyerekek, rajta! szólt Kaszásné.
Kezdődik a munka!

Akkor érkezett oda Éva néni, a meszelő asz-
szony. Ismerte őt az egész falu. Ha valahol nagy
takarítás volt, vagy nagy mosás, hát Éva nénit
hivták segítségül. Kaszásné és Éva néni hamaro-
san szétszedték az ágyakat és kihordták az ud-
varra. A gyermekek is segítettek. Ok hordták ki
a székeket, ~z ágydeszkákat, meg az ablakokat.



A szekrényeket a két asszonya szoba köze-
pere tolta. Mindenik szekrényre egy-egy ócska
ponyvát terítettek. így óvták meg őket a mész-
cseppektől. KaszásnézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgondos asszony volt.

Kivitték a szobából az asztalt is, hogy ne
legyen útban. A falakról leszedték a tükröt meg
a képeket.

Minden bútor t elraktak már az útból. Akkor
bevittek egy dézsa szép fehér meszet. Éva néni
belemártotta a meszelőjét. Azután bemeszelte a
fa laka t és a mennyezetet. A híg mész leesepe-
gett a padlóra ..

Éva néni később a padlót felsúroita szalma-
csutakkal és homokkal. Kaszásné az ablakokat
vizes ruhával lemosta, azután meg száraz ruhával
letörülgette. A rozsdás sarokvasakat súroló papi-
rossal tisztára súrolta. Sándor és J uliska mindig
mellette voltak és mindent kézhez adtak neki.

Katica bölcsője kint volt a konyhában. Egy-
szer csak behallatszott a kis leány sírása. J uliska
rögtön kiszaladt hozzája és ringatta, becézgette,
míg anyjuk oda nem mehetett hozzája.

Uzsonna után a vendégszobát is kitakarítot-
ták. Délre avval is végeztek.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12. D éli beszélgetés.

Ebéd közben Juliska így szólt Éva nénihez :
Én nagyon örülnék, ha úgy tudnék me-

szelni, súrolni és takarítani, mint Éva néni.

87 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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_. Ez semmi' - felelt Éva néni. - Két
szobával könnyen végez az ember. Hanem -mi-
kor a városban szolgáltam, ott hat szobát kel-
lett takarítanom. Volt ottan hálószoba, -ebédlő-
szoba, fogadószoba, vendégszoba,: írószoha és
gyermekszoba.

_. Azt a sok szehát mind maga meszelte? -

kérdezte Juliska.

Felelt Éva néni:
- Oh, galambocskám, azokat nem kellett

meszel ni. Mert némelyiket azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszoba festő szépen
kifestette. Némelyikben meg szép képes papiros-
sal voltak á falak beborítva. Az ilyen képes
papirost úgy híjják hogy ká rpit.

- A festő festette ki a szobákat? Akkor
ugyan Éva néninek nem lehetett sok dolga! -
szólt J uliska.

- De bizony volt; szivecském - felelt a
meszelő asszony. - Valamennyi szobában ki
kellett fényesíteni a padlót. Azután a sok réz-

. kilincset is ragyogóra kellett tisztogatni, meg az
ablakok réz-fogóit is. Hát aztán a sok bútor!
N em annyi bútor volt ám ott, mint tinálatok.
Még elsorolni is nehéz volna hamarjában vala-
mennyit. És azt mind végig kellett' tisztogatnom,
törülgetnem minden áldott nap.

- Bizony akkor mégis sok dolga volt, Éva
néni - szólt kőzbe J uliska.

- Úgy-e, hogy sok, galambocskám. De ez



még nem minden. Volt. abban a házban egy
különzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcselédszoba IS. Abban én laktam a sza-
kácsnővel. Azt is én tartottam rendben, meg a
konyhát is. Hát még az eleskamra l oti volt a
liszt, bab, lencse, burgonya, zöldség, a- sok gyü-
mölcs, befőtt, zsír, hús, kolbász, vaj, túró, cukor,
kávé, szóval: mindenféle élelmi szer . Az élés-
kamrát 'is igen gondosan kellett takarítanom.
Különben bele vették volna magukat a legyek,
svábok, muszkák és egyéb ká r tevő rovarok,' de ..
talán még a pókok, hangyák, sőt az egerek is.
Szerencsémre a ház többi részét a házi szolga
tartotta rendben. A pincéből' ő hordta föl a bort.
A fá s kamarából ő hordta a fát 'a konyhára.
A padlá sra szintén ő ügyelt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.' .

- Hát istá lló volt-e abban a ház-ban? -
kérdezte Sándor.

- Az nem volt, te kis buksi - felelt Éva
néni. - Hiszen a nagyvárosi emberek nem'
szoktak marhát tartani. Nekik nem igen van
szükségük istállóra. Az éri gazdám nem vólt
ám szántóvető ember, mint a te apád, hanem építő-
mester. Feszer sem volt abban a házban, mert
a gazdámnak nem volt szekere, ekéje meg
boronája. Az udva r pedig nagyon kicsiny volt.
Szekérrel nem is lehetett volna benne megfordúlni.

Sándor igen csodálkozott ezen. Mert az ő
falujukban minden háznak volt istá llói'a ,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[eszere

és tágas udva ra .
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A SZEGFŰ MEG A BÁRSONY.

90kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13. D élután.

Délután Éva néni a konyhát meszelte ki.
Oe nem fehérre, hanem barnás-sárgára.

Azalatt Kaszásné a bútorokat szép tisztára
lemosta, letörűlgette. A gyer-
mekek is segítettek neki. J u-
liska a két fa-széket lemosta.
Volt két nádszékük . és két
szalmaszékük is. Azokat szá-

~ raz ruhával törülgette le.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzsámolyt megsúrolta.
Olyan tiszta lett, mint a frissen esett hó. Éva
néni, mikor meglátta, azt mondta :

- No, erre egy királyfi is leülhetne I '
Este felé az egész lakás rendben volt. Csak

úgy ragyogott a tisztaságtól. Mikor Kaszás gazda
fáradtan- haza érkezett, így szólt:

- Öröm itthon lenni I

14:. Készütődés.

Másnap megint jókor keltek föl a gyerme-
kek. Azt mondta nekik az anyjuk:

- Sándor, Juliska, gyertek velem az istálJóba.
Segíteni fogtok nekem.

Sándor fogta a fejö-széket, J uliska meg a
tejes rocskát. Vitték az anyjuk után. Anyjuk



pedig egy szakajtóba vagdalt burgonyát tett. ~ hur-
gonyára korpát és sót hintett. Azután így szólt :

- Reggelit viszek a Szegfűnek meg a Bár-
sonynak.

Mind a hárman bementek az istállóba. A lo-
vak már nem voltak otthon, mert a gazda ki-
ment szántani. Csak a két tehén volt otthon.

A Szegfű tehén-
nek volt egy kis boci-
kája. Ez szakasztott
olyan volt, mint az
anyja. Szőre fehér-
lett, mint a hó. Csak
a homlokán meg a
hátán volt egy -egy
fekete folt. Nagy, sze-
lid szemével barátságosan nézett a gyermekekre.

A Szegfü azt mondta a gyermekeknek:
Múúú! Azután végig nyalogatta bocikáját.

Juliska kérdezte:
- Miért nyalogatja a Szegfű a kis bocit?
- Azért, mert szereti és mert meg akarja

mosdatni és fésülni - felelt neki anyja.

Azután Kaszásné kivett egy bögréből egy
kis sót, Juliska markába tette és így szólt:

- Nesze, kis leányom, ezt a sót vidd oda
a Szegfűnek, hadd nyalja ki a kezedből. Ne félj,
nem bánt. A tehén szeréti a sót.

Juliaka oda tartotta tenyerét a tehénnek.QPONMLKJIHGFEDCBA
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A Szegfű nagy nyelvével mohón végig nyalta a
kis leány tenyerét.

Juliska nagyot sikoltott és azt mondta : «Jaj,
édes anyám, hiszen a SzegfűzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyelve olyan, mint

. a reszelő!»

Kaszásné mosolyogva 'szólt :
- J ó az a tehénnek, hogy ilyen reszelőszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. -
.nyelve van. Legalább meg tudja vele fésülni
a kis fiát és .magát is. ne egyébre is használja
a reszelős nyelvét. Avval fogja meg a füvet,
amit le akar tépni. .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.'15. A tehén kérődzik .

. - Egyszer csak Sándor is elkiáltotta magát:
I .

-. Nini, édes anyám, mit csinál a: Bársony!
Úgy tesz, mintha ennék, pedig nincs előtte
semmi, üres a jászol.

- A Bársony most kérődzik - felelt Ka-
szásné. - Mikor a szénát megette, csak nagy-

iából rágta meg és úgy nyelte le. A gyomrában .
a széna megpuhúl. Onnan visszakéri a szájába,
jól megrágja _és újra lenyeli. Az apróra meg-
rágott szénát a tehén gyomra jól megemészti.

Kiszí belőle minden táplá ló részt.

- Igen ám - szólt Sándor - de hogy
van az, hogy a ló nem kérődzik, meg a kutya
sem és a macska sem.

- Az úgy van, -- felelt az anya - hogy
az állatok nem élnek mind egyformán. A tehén
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kérődző á lla t, ae a ló nem az. Azonban már elég
is volt a kiváncsiságból. Hiszen annyi kérdezni
valótok van, hogy nem győzök felelni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'1QPONMLKJIHGFEDCBAf tkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFejili a Bársony tehenet.

Most munkára föl! - szólt az anya.
Először is friss szalmát a tehenek alá, mert a
tehén szereti a tisztaságot.

A gyermekek néhány öl szalmát hordtak be
és oda hintették szepen a tehenek alá. Anyjuk
pedig így szólt :

- No Sándor, most meglátom, ügyes fiú
vagy-e? Tedd ezt a kis abrakot a Bársony ele
a jászolba. Attól jobban leadja a tejet.
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Sándor kissé félénken közeledett a jászolhoz.
De anyja biztatta.

, - Ne félj, kis buksi 1 Hiszen a tehénmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjám -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bor állat, nem döf. Nem bánt az senkit. A szarvát
csak. védekezésre használja, ha valami harapós
kutya bántani akarná.

Sándor oda tette az abrakot a tehén elé.
Anyja pedig leült a Bársony mellé a kis. fejő
székre. Térde kőzé fogta a rocskát. .Elöbb egy
kissé megmosta a tehén tőgyét, azután huzogatni
kezdte a, tehén emlőit.

A Bársony vígan ropogtatta a finom abrakot.
A rocskába pedig csurgott a szép fehér tej. így;
srr, srr, srr 1kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

17. A tej.

Telt, telt szép lassan a rocska fehér, habzó
tejjel. A gyermekek csöndesen nézték Végre

. J uliska így szólt:
- Jaj, de kedves állat ez a Bársony. Mi-

lyen sok tejet ád nekünk!
-' Bizony sokat, felelt az anya. Reggel öt

litert ád, este négyet.
- Hát akkor minden nap kilenc liter tejet

ád a Bársony - kiáltott Sándor.
, Eltaláltad - szólt az anya. - De nyáron,

mikor jó legelőre járhat, tizenkét litert is ád.
Míg így beszélgettek, elvégződött a fejés.

A rocska majdnem tele volt. Kaszásné félre állí-
totta a sarokba és egy rostávalleborította.



18. A gyerm ekek tejetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkapnak,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az anya ekkor így szólt:
- Juliskám, szivem, szaladj a konyhába.

Hozd ide a zöld mázas kis csuprot.
Juliska szaladt. Egy perc alatt visszajött a

zöld mázas kis csuporral.
Az anya mindenik gyermeknek töltött egy-

egy csuporral a friss, meleg tejből. A gyerme-
kek kiitták utolsó cseppig. Nagyon jól ízlett nekik.
Harmadszor is tele töltötte Kaszásné a csuprot.
így szólt:

- Ezt éltesszük Katicának. Majd ha fölébred,
jól fog neki esni. De most a boci is reggelizni
akar ám 1 "

19. A boci szopík.

Kaszásné gyorsan eloldotta a boci kötelét.
A boci meg szaladt az anyja tőgyéhez. Tudta
már a járást. Köz-
ben ait mondta:

Mmml ...
- Mit beszél a

bocika ? - kérdezte
Juliska.

- Bizon yosan azt
mondja: (Ehetném !»
felelt Sándor ..

A Szegfű tehén tőgyén négy emlő fityegett.
Azok között a boci egy pillanatig válogatott. Az-
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után hirtelen bekapta az egyiket és szopott,
ahogy csak bírt.

A gyermekek oda mentek hozzá. Simogatták,
szólítgatták. De a boci ügyet sem vetett rájuk.

Csak szopta, .szopta az édes, meleg tejeoskét.
A szája tejhabos lett, olyan mohón szopott..

-, Úgy látom, a boci nagyon szereti a tejet-
szólt Juliska. D0 talán egy kis abrakot is kellene
neki adni. Attól jobban nőne.

Kaszásné nevetett:
- Ej, te kis bohó - mondá - nem kell

. annak most még egyéb, mint tej. Nem is tud
egyebet enni, mert még nagyon fiatal.

~uliska egy kissé gondolkozott. Azután így
szólt :

- De, édes anyám, hiszen a kis csibe is
nagyon fiatal, mikor a tojásból kibujik. Mégis
tud köleskását enni.

- Az más - felelt az anya. - Azt a jó
Isten olyannak teremtette, hogy mindjárt tudjon
enni. Mert az ő anyjának nincs teje. De a boci
könnyen él. AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő anyjának van emlője és abban
teje .. A tehénzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAemlős á lla t. Emlőjéből szoptat ja
fiát, a kis hocit.

Sándor hirtelen így szólt:
- Akkor a ló is emlős állat. Láttam, hogy

az is emlőjéből szoptat ja kis fiát, a csikót.
Kaszásné már nem hallgatott oda. Vissza-

kötötte a bocikat a helyére. Szénát tett a tehe-



nek elé a jászolba. Aztán fogta a rocska tejet
és a gyermekekkel a konyhába ment.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 0 . A cícák l " c g g e l iz n e J L

No, Juliskám -- szólt az anya a kony-
hában - most leszúrjűk a tejet. Add ide hamar
azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszűrőt.

Juliska oda adta. Anyja tejes köcsögökbe szúrte
el a tejet. Két köcsög megtelt és még maradt is
egy kis tej.

- Cic, cic! -kiál-
tott Kaszásné. Rög-
tön ott termett az öreg
cica. Utána jött "két
fiacskája is, az Ugri
meg a Bugri. A ma-
radék tej az övék lett. FöL is nyalták hamarosan.
A cicák még kértek. Igy ni: « Mia -u, mia -u !)) D e

a gazdasszony azt mondta nekik:
- Ebből bizony nem esztek többet. Ered-

j etek egerészni. Sicc ki!
Azután J uliska a rocskát kiöblítette tiszta,

vízzel. Mert látta, hogy édes anyja is úgy szo-
kott tenni. UtÓbb fogta a seprőt. Kiseperte a
konyhát.

Ez a kis leány idejében szokik a munkához
és a tisztasághoz. Bizonyosan jó gazdasszony
válik majd belőle.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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21. A házizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAállatok,

Este együtt volt az egész család. Sándor igy
szólt apjához:

- Édes apám, a mi Bársony tehenünk igen
sokatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhaszná l nekünk a tejével. Meg a Szegfű is,
mikor nincs kis bocija. Hát a többi tehén is
ilyen hasznos?

- Ilyen az mind - felelt az apa. - De
hasznos ám az ökör is, amely a tehén család-
jába tartozik. Mert -azt járomba fogjuk, aztán
szántunk rajta. Meg a szekeret is húzatjuk vele.
Utóbb pedig levágja a mészáros. Akkor a husát
megeszik az emberek. A bőrébő] csizmát csi-
nálnak, a szarvából fésüt, a csontjából enyvet.

- így bizony megérdemli a tehén, hogy enni
adjunk neki és gondozzuk - szólt megint Sándor.

- Meg bizony - felelt az apa. - Épen a
hasznáér t ta r tjuk a tehenet a házná l. Azért mond-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j uk, hogy a tehén hasznos hazia lla t.
- De hiszen akkor a ló is háziállat -

szólt Sándor. - Mert azt is a hasznáért tartjuk
a háznál.

Erre már Juliska is közbe szólt :
- Az én kendermagos tyúkjaim sem ingyen-

él6 állatok ám! Megérdemlik a búza-ocsút, mert
sok-sok tojást tojnak.

- Igazatok van - felelt az apa. - A ló
is háziállat, meg a tyúk is. Mindeniket a hasz:
náért tartjuk a háznál.



- A disznót és juhot is a hasznáért tartjuk,
meg a kutyát és a macskát is - szólt Sándor.

- De a lu dat, a kacsát, a pulykát, meg a
galambot is - mondta J uliska.

- Jól mondjátok, gyermekeim - szólt most
Kaszás gazda. - Ezek mind hasznos állatok.
Megérdemlik, hogy jól gondozzuk őket. Adunk
is nekik tiszta lakást és elegendő eledelt. Nem
engedjük őket bántani. Ha valami bajuk van,
gyógyítjuk őket.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMinél jobban gondjuka t viseljük

a háziá lla toknak, anná l többet haszná lnak ők
nekünk.

KASZÁSNÉ KÖNYVE;kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

22. Egy ócska könyv.

Vacsora után Kaszásné lefektette a kis Kati-
cát. Azután így szólt a gyermekekhez:

- Gyertek ide, apróságok! Tegnap, takarí-
tás közben, leltem valamit a kamarában, a mester-
gerendán. Találjátok ki, mit ?
. Sándor és J uliska elkezdtek találgatni. Mond-
tak mindenfélét.De hiába törték a fejüket. Nem
találták ki, hogy mit lelt édes anyjuk a karna-
rában, amestergerendán.

Az anya mosolygott. Végre a ládához ment
és kivett belőle egy kis ócska könyvet.

- Nézzétek, ezt találtam. Ebből a könyvből
tanúltam én, mikor még iskolába jártam.

- De hiszen az nagyon régen lehetett! -
szólt Sándor csodálkozva.

. 7*
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Bizony annak elmúlt már húsz eszten-
deje - felelt Kaszásné.

A fiú egy darabig gondolkozott, azután így
szólt: «De hát hogy lehet az, édes anyám, hogy
ilyen sokáig megmaradt a' könyve. Hiszen a
Takács Marcinak 'az ősszel vett az édes apja
egy szép kis könyvet, aztán' már karácsonykor
másikat kellett neki venni. Egy fél évig sem
tartott nála az a gyönyörű képes könyv. Mind
elrongyolta az iskolában.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII .

- Meghiszem én azf- felelt Kaszásné, -
De én jól vigyáztam áma könyvemre. Forgasd
csak végig a .leveleit. Nem találsz -benne se tinta-
foltot, se piszokfoltot, se szamárfüles, levelet.
Most is olyan, mint mikor édes apám hozta a
városból. Csak apapirosa sárgult meg egy ki-'
csit. Az iskolában azt mondta a tanító úr: «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAmi-

lyen a tanúló, olyan a könyve! Rendes, tiszta
gyereknek tiszta a könyve. A mocskos, gyürő-
dött könyvnek a gazdája nem rendes gyermek. lj

Én hallgattam az én kedves, jó tanítőm szavára
és most itt van ni, nincs az én drága régi könv-
vecskémnek semmi baja.

- No, kedves anyám - szólt Sándor -
én is úgy teszek majd, mint maga. Édes apám
megigérte, hogy őszre beirat az iskolába. Meg-
látják majd, hogy mennyire vigyázni fogok én
is a könyvecskémre. '

Ogy is kell - mondta Kasz~sné. - A jó
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23. K icsi fiú ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnagy ostor.

Volt egyszer egy nagy falu. Ebben a nagy falu-
ban l~kott egy kicsi fiú. /

Egyszer azt mondja a kicsi fiúnak az édes anyja,
hogy hajtsa ki a libákat a mezőre.

Jó, szófogadó gyermek volt a kicsi fiú. ,De most
mégis rossz kedvvel ment ki a mezőre, mer_t nem volt
ostora. Hanem azért csak ment, mendegélt a libákkal.

Alig ért a rét széléig, hát egyszer--csak látja, hogy

két cserebogár repül feléje". Olyan sebesen repültek,
mint a szél. Megörült nekik 'a kicsi fiú. Kapja a kalap.

ját s nagy hirtelen leborít ja mind a- kettőt.
Tüstént haza szalad. Kihozza az édes apja görbe.

szarvú ekéjét. Belefogja a két kis cserebogarat a el-
kezd velök szantogatni a sánc partján.

Mire este lett, már megszántott egy akkora darab
földet, mint az édes apja házának az udvara. Be is
vetette mindjárt szemen szedett kendermaggal.

Meleg napsugártól, permeteg esőtől nemsokára

nagyon megnőtt a .kis fiú kendere. Mikor elkezdette
nyűvögetni, még a kala~ja sem látszott ki belőle. Har-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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könyv drága kincs. Többet ér aranynál, ezüst-
nél. Lám, ebben a kis könyvben is sok szép
mese és vers van. Gyönyörűség olvasni.

- Drága anyám, kedves anyám, olvasson
belőle! - így rimánkodtak a gyermekek.

-- Ha szívésen hallgatjátok, ·olvasok szíve-
sen. Sándornak egy mesét, Juliskának egy ver-
set. Meg is toldom eggyel kettővel, ha meg' nem
únjátok hallgatni.

Kaszásné ezeket olvasta:



madnapra már ki volt nyűve a kender. Ekkor a forró
napon megszárította s bele áztatta a kerek tóba. Öt
nap múlva kiszedte a kendert a tóból. Kiterítette s újra

megszárította a jó meleg na-
pon. Végre kitilolta, meghéhelte.
Olyan szép, fehérszálú kender

lett belőle, mint a patyolat.
Lett is erre gyöngyvirágos

jó kedve a kicsi fiúnak! Mind-

járt akkora ostort font a ken-

(

' derből, hogy hetedhét országra
futamodott a híre. Aztán a vál-
lára vetette s kiszaladt a me-

zőre. Itt elkezdett vele hatal-
masan csattogatni, pattogatni
a libaseregnek, Egyszer csak
akkorát cserdített a fiúcska az

ostorával, hogya föld elhasadt, a gát elszakadt, a víz
elapadt. Még a te szájacskád is tátva maradt. - Itt a
vége, fuss el véle!kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

24. A kis gazdasszony.

1. J6 gyermek Juliska,

De az ám a kincsem ...

Nincs ő neki párja,

Két határon sincsen.

2. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj 6 kis gazdasszony

Most pity6kát hámoz,

Beviszi, ha kész lesz,

Az édes mamához.
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3. Aztán meg a konyhán

Segít a mamának,

Spompás levest főznek

Az édes apának.

4. Édes apa ott künn

Nehéz munkát végez ...

No, de haza jött már

S leül az ebédhez.

5. Azt a j6 ebédet

Dicsérni se győzte:

«De j6 ez az étel ...

No ezt bizonyára

Kis Juliskám főztezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!»
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25. A kecske m eg azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtar-kas.QPONMLKJIHGFEDCBA

1 0 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Egyszer a kecske az erdőbe ment legelészni.

Amint ott legelészik, meglá tja a fa rkas. Mondja a

kecskének:

- Kecske-becske, megeszlek!

Nem szólt a kecske egy szót se, hanem neki

szegezte a sza rvá t, jól meqrázoqa tta , jobbra -ba lra

ha jtoga tta . A fa rkas csak nézi, csak nézi egy da ra -

big, mit csiná l a kecske a sza rváva l, utoljá ra nem

á llha tta tovább, megszólít ja :

Kecske-becske, mit csiná lsz?

Két puska a fejemen,

Most töltöm meg fegyverem.

Akit érek, meglövöm,

Két sza rvammal feldöföm.

P iff-pa ff, dir r -durr ,

Elsütöml

Megijedt a fa rkas, hogy micsoda veszedelem lesz

ebből,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs odakiá lt a kecskének: '

- Kecske-becske, ne lőjj még!

- De bizony lövök I - mondta a kecske.
\mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Ja i; ne lőjj még I Ja j ne lőjj még I Csak

addig vá r j, míg a sűrűbe sza ladok.

26. M iért sutataekü a m edve.

A róka valahogy halat ezerzett. Zsinegre

fűzte, a vállára vetette s ballagott haza felé.

Az úton találkozik vele a medve.



- H ol vetted ezt a ha la t, kom ám ? kérd i

a ta lpas.

- Fogtam , fe le lt a róka.

A m edve is szere te tt vo lna ha ia t enn i. K erte

hát a rókát, tan ítsa m eg őt is , hogy ke ll a ha la t

fogn i.

- A z nagyon könnyűzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmesterseg, m ondta a róka.

E red j a jégre , o tt vág j egy léketzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs abba ereszd

be le a farkad. K is várta tva szúrást fogsz érezn i.

D e arra rá se hederíts . A z annak lesz a je le ,

hogy csim pajkoznak m ár a farkadba a ha lak.

M enné l tovább lesz a farkad a vízben, anná l

több ha l kapaszkod ik be lé . M ikor aztán nem áll-

tietod tovább a szúra st, rán tsd ki h irte len a

farkad!

M egfogadta a m edve a tanácsot. A dd ig tar-

to tta a lékbeti a farká t, m ig be le nem fagyott.

M ost h irte len nagyot rán to tt ra jta , s ott m aradt

a farka . A zóta suta farkú a m edve.

27. 1). három fiú.

Egy szegény embernek volt há rom fia . Mikor

megnőttek, elküldte őket világgá , hogy tanúljanak

va lami mesterséget. A fiúk elmentek. Az egyikből

borbély lett. a másikból kovács, a ha rmadikból

ka tona .

105
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Mikor már nagyon soká ig voltak oda , uissza -

tér tek újra az a tyjokhoz. «Na - szólt nekik az ap- .

. jok --: : á llja tok elő t Mit tanúlta tokmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?»

A fiúk elkezdtek hetvenkedni. Mindegyik nagy

szá jja l dicsekedett. A legidősebb ezt beszélte: «Egy-

szer ha rmadmagammal já r tam a mezőn. Hir telen

[elszokik előttünk a bokorból egy nyúl. Én fogadás-

ból utána sza ladtam s futtában megborotvá ltamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.)1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

« Sokra vitted, fiam !» felelt a z a tyjok. « Hát te,

középső fiam, mit tanúlta l ?»

A kovács azt mondta : «Amint egy este a mű-

hely előtt ültem, a r ra vágta tott egy ura ság négy-

lovas hinteban. Sietős volt az útja nagyon; nem á ll- .

ha tott meg. P edig a pa tkó csak úgy kocogott a

lovak lábán. Aká r meg se á lljon! - mondtam az

ura ságnak -s csak úgy sebes futtában le is szed-

tem a lovakról a pa tkót s fel -is ver tem ra jok.»

«Ez is va lami, fiam I No á llj elő most te, leg-

kisebbik 1)1

A ka tona azt mondta : «Apám! Egyszer ki-

mentem sétá lni a mezőre. Hir telen megeredt a zá -

por . Úgy szakadt, mintha vödörrel öntötték volna .

De én kirántottam a ka rdoma t s oly gyorsan for-

ga ttam a fejem fölött, hogy egy csepp nem sok, de

annyi sem esett rám.'

«Na fia im, úgy lá tom - szólt az apjok - soka t

tudtok. l)e egyet még sem tanúlta tok meg: az'kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiynz-

m ondást. Taka rodja tok a szemem elől s addig visz-

sza se kerülietek, míg ezt- is meg nem tanúljá iok ! II
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28. Nagymosás.

'1. Süss fel nap, jőjj fel nap,
Isten lwpujába!"
Ri van teregetve
A baba ruhája.
Rimostam jószagú
Viola szappannal,
Csókoigasd, szár-ítqasrl

Meleg sugaraddal!

~. Arany vasalóval
Majd ki is vasalom,
Liliomfehéren
Pipikére adom.
Tudom, ha meglátja,
Mondja is majd apa:
«Egyedem- begyedem,
Jaj de csecse baba l»

29. Gólya.

Gólya, gólya, kelepelö,

De .magas a kéménytetö!

--- Szeretem én a magasat,

Belatom a nádastavat,

Délibábos nagy rónát,

Bólingató vadrózsát,
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30. M indenki tanúljon m eg olvasni.

Tetszett a gyermekeknek, amit édes anyjuk
olvasott nekik.. Juliska különösen a versnek örült,
msrt abban ő róla volt szó.

Sándor szerette volna, ha édes anyja egy-
folytában elolvasott volna a könyvből minden
mesét és minden verset. De anyja azt mondta:

. - Elég volt. -egyszerre ennyi. Most aludni
megyüilk. Máskor majd olvasok többet is .

. Sándor gondolta magában: «Milyen jó dolog
az,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAha az ember olvasni tud. Hátha én is tudok.
Megpróbálom. ))

Kezébe vette a könyvet. és nézegette. Hát
persze, hogy nem tudott olvasni. Csupa fekete
sorokat, gömbölyű, hosszúkás és görbe kis ala-
kokat látott benne. De hogy melyik mit jelent,
azon hiába törte a fejét.

Kaszásné mosolygott. «Nem úgy megy ám
. az,' fiam. Az olvasást tanúini kell. Én ismerek
olyan embert, aki nem járt iskolába és nem tud
olvasni, írni. Bánja is most már keservesen.»

- Miért bánja? - kérdezte Sándor. -
Hiszen ha. dolgozni tud, akkor megél olvasás
nélkül is.

- Megél ám, de hogyan? - felelt K a-
szásné. - Mikor katona volt, igen szerették a
tiszt urak, mert nagyon jól egzecérozott. Lőni
úgy tudott, hogy kitüntetést kapott érte. Kap-
hatott volna csillagot a gallérjára és lehetett volna

~~~~----



belőlezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkáplá r . De nem lett, mert írni, olvasni nem
tudott. Közlegény maradt.. Mikor haza jött, itthon
is mindenki megsze- .

rette. Azóta már meg'
tették volna öreg bí-
rónak is, de nem le-
het, mert nem ismeri
a betűt. Ha levelet
kap, kénytelen mással
elolvastatni. Ha a kis- .
bíró hiva ta los írá st

visz neki; a szom-
szédjától kérdi meg,
hogy mi van benne.
EIa a városban akad
dolga, ott sem tud
eligazodni, mert nem
tudja elolvasni az ut-
cák és boltok fölírásait. Bánja és szégyenli a dol-
got nagyon ..De most már nem segíthét a baján. l)

Sándor azt gondolta magában:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« Csak én jár-
hassak iskolába! Tudom, egy napig sem mara-
dok el a tanításról. Mert én szeretnék minél előbb
olvasni tudni. l)

I .
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A KIS LOVAS.QPONMLKJIHGFEDCBA

3 '1 . F e • .kó pajtás.

Egész éjjel szakadt az eső: Reggelre fene-
ketlen sár lett. Másnap nem lehetett a mezón
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dolgozni. Kaszás gazda tehát otthon maradt. Volt
elég dolga a ház körül is. Dél felé azt mondta:

- Meg ken patkoltami a lovakat. Sanyi
fiam, ülj fe] a Tündérre, te is velem jösz a

kovácshoz.
Sándor alig tudott

hová lenni örömében.
A Tündér szép sárga ló
volt. A homlokán fehér
csillagot, a lábain fehér
harisnyákat viselt. Mel-

lette szaladgált a csengős csikója; azt Kedves-
nek hítták.

Kaszás gazda fölültette a
fiút a lóra. A másik lovat Szel-
lőnek hítták. Azt ő maga ve-
zette kötőféken. Sándor kemé-
nyen ült a Tündér hátán. Félni
egy cseppet sem félt. Az apja
gondolta magában :« Ez a fiú legény lesz a tal-
pán, ha a jó Isten megsegít bennünket.»

Csöndesen haladtak. Sándornak eszébe ju-
tott egy ver-s, melyet még kisebb korában tanult.
Elkezdte magában mondogatm :

.E. 4

Matyi huszár.

De nagy úr is a huszár !
Mindenüvé lovon jár.
Szegény gyalog katona
Nem jár lovon sehova.
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Matyi huszár megjárta,

Nem vigyázott magára.
Büszkélkedett a lován,
Mint valami kapitány.

Egyszer aztán a Ráró
Levetette magáról.

Már nem az a hős gyerek.
Fáj a lába ... pityereg.

Gyalog vitéz neveti,
Gúnyolódva szól neki;
«Huszár ne ülj a lóra,
Nem esel majd le r6la!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII

Eközben Vargáék háza elé értek. A ház előtt
álldogált a kis Varga Ferkó. Vargáéknak nincs
lovuk, nem is volt. Ferkó még soha sem ült
lóháton. Hát bizony szomorúan nézte, hogy paj-
tása lovagolhat, ő meg nem. Sándor meglátta
Ferkét és észre vette rajta, hogy szomorkodik.
Megsajnálta. Szólt az apjának:

- Édes jó apám, nézze csak, hogyan húsúl
Ferkó. Szegény, talán soha sem ült még lóhá-
ton. Kérem szépen, édes jó apám, ültesse fel 3

Szellőre. Vigyük el a kovácsműhelyig.
Kaszás gazda hajlott a fiú kérésére. Föl-

ültette Varga Ferkót a Szellő hátára.
Ferkó hálás pillantást vetett Sándorra és azt

mondta neki:
- Várj csak Sanyi, édes apám csinál nekem

nyilat. Majd' te is lőhetsz vele I
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32. M árton bácsi. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközségháza előtt egy öreg embert láttak.
Fehér volt a haja meg a szakálla, mint a hó.
Egy nagy bottal botorkált. .

Sándor rögtön megismerte az öreget. A vak
Márton bácsi volt az. Szegény vak ember haza

Ifelé igyekezett. Az út-at jól ismerte. De nem
látta a sarat és a pocsogókat. Minduntalan bele-
lépett hol az egyikbe, hol a másikba. Ilyenkor

a sár és a viz végig föccsent
ruháján.

Két fiú gátat épített az ut-
cai folyókában. Ezek látták Már-
ton bácsi baját és nevettek rajta.
Sándornak megesett a szíve a vak

. emberen. Megkérte édes apját:
- Kérem szépen, édes jó

apám, szállítson le. Engedje meg, hogy szegény
Márton bácsit haza vezessem.

Kaszás gazda megengedte. Sándor oda sza-
ladt Márton bácsihoz és azt mondta neki:

- Én vagyok a Kaszás Sanyi, Adja ide a
kezét, haza vezetem.

Márton bácsi nem szólt semmit. Oda adta
kezét a kis fiúnak. Hagyta magát vezetni. Sán-
dor szépen kikereste a jó útat. Márton bácsiék
kapuja előtt azt mondta:

Itt vagyunk már. lsten áldja meg, Márton
bácsi!
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Az öreg ember azt felelte neki:
- A jó Isten látott, fiam. O majd meg-

fizet neked!
Sándor nem bárita,' hogy most gyalog kell

mennie. Mert a szívében egy hang azt mondta
neki: «Derék fiú -vagy, helyesen cselekedtél l.

33.QPONMLKJIHGFEDCBAA . kovácsrnűhcíy.

Sándor szaladt vissza a kovácsmúhelv felé.
Mert szerette volna látni, hogyan patkolják a lovat.

A múhelyben a kovácsmester meg a legénye
már javában. dolgozott. Az inas a nagy fujtatót
taposta. Mind a hárman kormosak voltak. A mes-
ter egy nagy fogóval egy jüzes patkót tartott
azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAülőn. A jobb kezében ka lapács volt, avva]mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ozm a-S om ogyi-S ző llős i-E m be~: E lS ő könyvem JA B C j, 8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF
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ütötte a vasat. Szemközt állott vele a legénye,
az meg a nagy kalapáccsal segített neki. A vas
csak úgy szórta a szikrát mindenfelé.

A kalapácsok egész kis nótát vertek ki az
ülőn. Sándornak erről eszébe jutott azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Kooacsok
da la ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» melyet egyszer egy iskolás fiútól hallott.
Úgy tetszett neki, mintha most is, ezt hallaná.
Vele is mondogatta a kalapács okkal :

Kip-kop, kip-kop, ka lapács!

Kicsi koudcs, nagy kooács,
Üssed, üssed a vasa t,

A szép ha jna l máJ ' ha sad.
I

Fujta tóva l,

Fujta tóva l

.A szenet hevítsük,

Azt a vasa t,

Azt a vasa tmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jó l m eqtusesitsuk.

Kicsi kouács, nagy kovács,

Kip-kop, kip-kop kolapocs t ,

Mikor a palkó kész volt, a mester kivitte a
műhely elé. Ott álltak a lovak. A Tündérnek
egyik lábát fölfogták. A kovács egy nagy reszel6-
vel egyenletesre reszelte neki a pa tá já t. Azután
ráillesztette a patkót a ló patájára és oda szegezte.
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Sándor kérdezte apjától:
- Nem fáj a Tündérnek ?
Felelt az apja:

. - Nem, mert a patájazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsza rúból van. Az
nem érez fájdalmat. A te körmöd is- szarúból
van. Az sem fáj neked, ha levágják.

Megint kérdezte Sándor:
- Hát mire való a lónak a patkó?
- Arra - felelt az apja - hog-y el ne

kopjék a patája. Meg hogy kapaszkodni tudjon
a lejtős úton és a síkoson.

- Hát a tehénnek meg az ökörnek miért
nem vernek patkót a lábára? - kérdezteSándor.

- Azért, mert azoknak a patája nem kopik
nagyon, mivel nem nyargalnak. Meg azért is;
mert a tehénnek és az ökörnek mindenik lábán
hasított vagyis két pa tá ja van. Mikor lép, a két pata
széjjel válik; arra nem' igen való patkó. A lónak
csak egy pa tá ja van; arra jól rá lehet verni a
patkót. Azonban -jártam én már .olyan vidéken, .
ahol az ökörnek is vernek két fél patkót a lábára,
mivel az út köves.

Elvégződött a patkolás. Kaszás gazda föl-
ültette Sándort a Tündérre, Ferkót a Szellőre.
A két kis fiu büszkén lovagolt haza felé.

8*



1 1 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NAGYAPÓ MESÉI ÉS TRÉFÁLkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

34. A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArryuszfkák, a bárányka és a kis gida.

I.

Mikor Sándor haza ért, azt mondta neki az
édes anyja:

- Tudod-e, fiacskám, ki jött meg? A nagy-
apó meg a nagyanyó. Siess csak a szobába, ott
találod őket. .-

Sándor örömében akkorakat ugrott, mint
egy szöcske. Szaladt a szobába nagyapához,

nagyanyához. Ezek is
igen megörültek, mikor
meglátták kiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAunoká ju-
ka t. A nagyapó azt ,
mondta neki: «Ejnye
de megnőttél, te legény;
bizony iskolás fiú lesz
belőled maholnap l»

De még csak akkor
lett ám nagy az öröm, mikor Sándor megtudta,
hogy mit hotott nagyapó: egy pár nyuszikát, egy
hófehér báránykát és egy huncut kis gidát. J ulis-
ka és Katica már javában játszott a kis állatokkal
a pajtában. Nosza sietett ándor is a pajtába.

Ott I találta testvérkéiL, meg a nyuszikákat, a
báránykát és a gidát.
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A nyuszikák félénken meglapultak. Buksi
fejüket behúzták, hosszú füleiket hátra fektettek.'
Sándor oda ment hozzájuk és megsimogatta
őket. Hosszú szőrük fehér volt, fekete foltokkal
és olyan puha, mint a pehely. A szájukat olyan
furcsán mozgatták, hogy nevetséges volt nézni.
Elkezdte őket bátorítani egy versikével, így:

.Nyuszi, nyuszi, nyulacskám, \
Ne fuss tölem, nincs puskám!
Van ám nekem egyebem:
Friss káposzta levelem! J

Azután a hófehér báránykát nézte meg. Annak
kék szalag volt a .nyakán, a szalagon jneg kis .
csengő. A bárányka bégett: beee! .. '. A csen-
getyü meg így szólt: csíngiling ! Szegény bárányka
nagyon szomorúnak látszott. Hozzá simúlt Kati-
cához. Bizonyosan azért búsult, mert elválasz-
tottak édes anyjától. Sándor a báránykát is meg-
simogatta és arról is tudott verset mondani:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rir i, biN, bá rány,
Alig á ll a lábán,
Kivisszük a zöld mezőre,
Édes !üvű legelőre:
Ri'r i, bir i, bá rány,
'J J fa jdm~gá ll a lábán.

II.

A kis gidó volt a legvidámabb és a legbát-
rabb a kedves állatkák közt. Sós kenyeret evett
J uliska kezéből. Azután hálásan megnyalta Juliska
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kezét és elkezdett bohókásan ugrándozni. Kész
nevetség volt nézni. Sándor meg J uliska hanyatt
feküdtek a gyékényen és a pajkos gida keresz-
tül ugrált rajtuk. Katica ezen úgy kacagott, hogy

a könnyei is kicsordúltak. .
A vidám zajra apjuk is oda ment.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO is jót

nevetett a kis gidó huncutkodásán.
-. . No gyerekek - szólt az apa - már most

jól gondjukat viseljétek ám ezeknek az állatok-
nak. A nyuszikáknak az istállóban adunk helyet.
A bárányka nappal az udvaron fog szaladgálni,
éjjel az istállóban fog hálni. Ti fogjátok etetni
gyönge füvecskével, friss Ióherével. Majd ha megnő
észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjuh lesz belőle, lenyírjuk agyapjá t és eladjuk
a posztÓ-gyá r tónak. És ha meghízik, eladjuk a

mészárosnak.
De erre a gyermekek könyörögni kezdtek:
- Nem, nem, édes apám, ezt az aranyos

barikát ne adja el soha se! Mi nem engedjük

szegénykét levágni !
- No, ha annyira megszerettétek, hát hadd

maradjon meg -' szólt az apa. - Inkább veszek
melléje még néhány pajtást, hadd nőjjenek együtt.
Jövő tavaszra már nekik is lesznek báránykáik és
tejet.is.fognak adni. Abból majd túrót csinálunk.
Sanyi, Juliska ésKatica finomjuhtúrót fognak enni.

J uliska tapsolt örömében: «Jólesz, jó lesz !»
- Hát a gidóval mi történik? - kérdezte

Sándor.

ff
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- Azt is ti gondozzátok. Abból majd nagy-
szakállú, nagyszarvú kecske lesz és a gondo-
zásért édes tejjel fog nekünk fizetni.

35. Mese a kis gidóról.

Eközben a nagyapó is oda érkezett. Juliska
és Sándor mindjárt közre fogták és hízelkedve

_ könyörögtek neki:
- Drága, jó nagyapó, lássa, milyen rossz

idő van! Megeredt az eső, nem. mehetünk az
udvarra játszani. Hát meséljen nekünk valamit,
kedves, aranyos nagyapó.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚgy is régen nem
volt már nálunk!

A nagyapó hallgatott a gyermekek kérésére.
Leült a pajtafia küszöbére, ölébe ültette Katicát,
és. így szólt: Jól van hát kis csibéim, mesélek .
Mesét mondok az okos kis gidóról meg a gonosz
farkasról. Hallgassatok ide: -

Egy öreg kecskének volt egy kis gidója, drága szeme-
fénye, aranyos bimbója, Harmatba' fürdette, széltől is fél-
tette, patak partján szedett lágy fűvel etette.

Nagyfogú farkasról mesélt neki sokat: elviszi a gidót,

aki szót nem fogad. Viszi az erdőbe, hamm! bekapja ottan.
(C Hallod-é, hogy ordít most is a vadonban P»

Hallgatott a gidó a mesére szépen, kis fejét lehajtva
éd's anyja ölében: «Ügy-e én jó vagyok? Nem visz el' a
farkas ?» - «Jó vagy, kis gidócskám, csak mindig rám
hallgass !»

«Most pedig, fiacskám, megyek füvet szedni. Zárd be
jól a závárt, be ne jöjjön senki. Játsszál addig itthon,



de ki ne pillantgass! Ki ne nyisd az ajtót, ha zörget

a farkas.»
Megy az öreg kecske pillangós mezőre, már az erdő

mellett fehérlik a szöre. S míg szedi a füvet ezüstpatak

partján, kopo~tat a farkas, mint egy ,szelid bárány:
(C Gidócskám, gidócskám, gyönyörű gyöngyöcském. Haj-

nal ban született cukros kicsi kecském. Eressz be, bocsáss
be, aranyos szép szen-
tem 1 Zöld erdőben fe-
hér gyöngyvirágot szed-

tem.»

(C Köszönöm jóságát,
megköszönöm, bácsi! De

a gyöngyvirágra nem va-

gyok kiváncsi. Édes anyám mondta, hogy be ne bocsás-
sam. Tágasabb odaki, követem alásan.» .

Jön haza a kecske, látja, hogy mi történt? Szalad
batyújával a vadászhoz tüstént. Siet a vadász is, a far-
kast lelőtte, mert ez a kis család=kedves volt előtte.

Úgy örült a kecske, ugrált a gidócska, tetézve hullott

rá édes anyja csókja. Harmatba fürdette, ölébe rengette,
patak partján szedett lágy fűvel etette.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

36. A m it m ég senki sem látott.

- Jaj, de szép volt, jaj, de szép volt!
szóltak a gyermekek. - Még egyet, édes nagy"
apó, meséljen még egyet!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ

- Elég a meséböl egyszerre egy - mondta
a nagyapó. Most- inkább mutatok nektek
valami nagy dolgot.

- Mit? mit?

120zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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- Azt mutatom meg nektek, amit eddig soha
senki még nem látott és ezután sem lát többé

soha senki.
- De mi -csak látjuk talán?
- Mondom, hogy. nektek megmutatom.
Azzal a nagyapó elővett egy mogyorót.
- Látta-e valaha valaki ennek a mogyoró-

nak a belét?
- Nem.
A nagyapó feltörte a mogyorót és megmu-

tatta.
- No úgy-e, hogy most olyant láttok, amit

eddig soha senki nem látott. És hogy ezutánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASP

lehessen többé látni, kapd be, Sanyi fiam í

Sanyi úgy bekapta a mogyorót, mint a kakas
a legyet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nagyapó fölvett egy hosszú sza lmaszá la t és

így sz6lt:

- Gyer tek be, gyerekek, a szobába . Megmuta -

tom, mit lehet csiná lni egy sza lmaszá lból.

Azza l apró da rabokra vágta a sza lmaszá la t b

ilyen figuráka t rakott ki belőlük.'

37.QPONMLKJIHGFEDCBAJkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAátéli a szalm ával.

u
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A gyerekek mind meg tudták ezt csiná lni, csak

épen a házza l nem boldogúltak. Mindig dűli háza l

csiná ltak.

- No most - szólott a

nqgyapó - csiná lja tok apró ke-

nyéTgolyócskáka t. Azokka l lehel

ám szép széket csiná lni.

És a nagyapó sza lmából és

kenyérg()lyókbnl ilyen széket esi-

ná lt:
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38. A három szem kukor-íca.

A nagyapó azután három szem pattogatotl
kukoricát tett az asztalra, szerosari egymás mellé
és így szólt az unokáihoz :

- No gyerekek, ki tudná ebből a három
szem kukoricából a középsőt úgy elfujni, hogy
a két szélső ott maradjon.

Fujták, fujták a gyerekek, de bizony elfujó-
dott mindig .mind a három szem pattogatott
kukorica.

- Nem lehet,. hiába, nem lehet - . mon-
dották a gyerekek. .

- Dehogy nem lehet - felelte a nagyapó.
Azzal rátette szépen a két ujját a két szélső

kukoricára, a középsó szemct pedig kifujta kö-
zűlük.

39. Az átuqor-hatatlan :,zalmaszál.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Muta tok há t va lami könnyebbet - s7tólott

a rutgyapó. - Itt van egy s7tolmas7tá l, ki tudja

á fU(/01'ni, ha leteszem a jöld1'e ?
- Én is! én is! -' kiá ltották a gyerekek.

- No há t ugor já tok á t! - mondta a 'Ywf/ya lJó.

És a . .~7ta lmas7tá la tletette a jöld1'e, de a gye-

rekek nem tudtá l: á tugorni .. Miér t ?
lYe'r t a la l meüé tette.

A gyermekek jót mulattak a nagyapó tré-
fáin. Aztán könyörögtek neki, hogy meséljen ,
nekik megint valamit.
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Nagyapó mindig jókedvű volt a gyerekek
közt és mindig kész volt mesélni. Hát most IS

mondott nekik szebbnél szebb mesékeI :

40. Csillaghullás.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy sze-
gény kis lány. Nem volt egyebe, mint a ru-
hája, meg egy darab .kenyere. Elindúlt szol-
gálatot keresni. Ment, mendeqélt, szembe jön
rázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy koldus. .

«:~is lányom, nem ettem még ma egy fala-
tot sem.»

A kis lány szó nélkül odaadta az utolsó
darab kenyerét.

cAdjon Isten ezer annyit értezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!» - mondta
a koldus.

A kis lány .ment, ment odább. Szembe
jön rá egy kis lány .s azt mondja: «Jaj néni-
kém, de fázik a fejem, nincsen keszkenőm h

- Nesze hugocskám, itt az enyém!
- Áldjon meg az Isten érte! .
Már itt nem volt a kis lánynak sem ke-

nyere, sem keszkenője. Ment, ment tovább.
Egyszer csak látja; hogy hullanak a csillagok
az éqröl. Hullottak, hullottak a kis lány kötő-

jébe s mindenik arannyá változott. Volt most
már a kis leánynak init aprítania a tejbe;
voll, rniből segítse a szeqényeket.
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41. AQPONMLKJIHGFEDCBAs á n ta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkutya.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy sánta

kutya. Ez a sánta kutya elindúlt világgá.

Ment, ment, egyszer előtalált egy sánta macs-

kát. Azt kérdi tőle a sánta macska: «Hova

- mégy, kutya koma 1» «Megyek viláqqá l» «Én is

megyek, menjünk együtt 1))

Mennek, mennek, mendegélnek. Egy-

szer csak kérdi a macska a kutyátóI : «Ugyan,
•

kutya koma, nem moudanád el, hogy sántúltál

- meg b) -

«El biz én, kedves komám, ha meghallgatod.

Mikor még otthon' voltam a gazdámnál, egy

éjtszaka észrevettem, hogy valaki ólálkodik a

kerítés körül. Hát én csak torkom szakadtából

kezdek ugatni, hogya gazdámat felébresszem.

De a tolvaj megharagudott s egy rúddal leütötte

a lábamat.. - Hát te, hogy sántúltál rneq ?»

«Ked ves komám, én bizony. egy kis pecse-

nyét csentem, de a szolgáló észrevette s a

lábamhoz vágta a bárdot.»

«N<>.,ha úgy - mondja a kutya - akkor

fel is út, alá is út. Mi nem megyünk eqyütt.»

Ezzel a sánta kutya ott hagyta a sánta macskát
az IIlfélen.'
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A macska kegyetlenül pusztította az egereket. Volt

ijedelem! Összegyűltek hát az egerek egy nagy kamra köze-

pén, hogy védelmükről tanácskozzanak.

- «Mihez fogjunk, barátaim ?» - szólt egy öreg egér

ifjabb társaihoz. «Oda van minden nyugalmunk. Ha ez

soká így tart, maholnap az utolsó egér is elpusztúl a föld

szinéröl. Hogyan védelmezzük meg magunkat? Adjatok

tanácsot !ll

«Adok én !I) - kiáltott egy fiatal egér. «Beszélj ! Hall-

juk! 1) - hangzott mindenfJlől. «Nincs annál könnyebb

dolog! Veszünk egy csengetyűt s rákötjük a macska nya-

. kára. Jöhet aztán, nem félünk tőle. Jó fülünk van, messziről

meghallja mindegyikünk a csengétyú szavát. Mire a macska

rajtunk üthetne, elbújhatunk.»

Megörültek ennek az egerek és dícsérték az okos ta-

nácsadót. De megszólalt megint az öreg: «Jónak találommlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f én is, amit tanácsoltál. De végre is kell ám azt hajtani!

Eredj hát, fogd a csöngetyűt és akaszd a macska nyakába! II

(cÉn?I) - kiáltotta a megszeppent tanácsadó. - Én

akasszam a nyakaba ? Az lehetetlen 1 Arra vállalkozzék

más valaki III

«Hát ki meri megtenni ?I) -"kérdezte az öreg. - «Én

nem III -- (cÉn sem !» - (cÉn sem [» - kiáltották a többi

egerek és ijedten futottak szerteszét.

Könnyű a tanács, nehéz a végrehajtás f



TYÚKMAMA- ÉS GYERMEKEI.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4:3.A kis csibék kikeltek.

A szomorú esős idő után gyönyörű verőfé-
n yes reggel következett.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABorúra derű.

Az első napsugár kicsalta az udvarra Sán-
dortés Juliskát. Ott már nagy sürgés-forgás volt,
Kaszásné enni adott a baromfinak. A ludak gá-
gogtak, a ka csák hápogtak és összeverekedtek az .
ennivalóért. A Pandur kutya ezt a csunya irígy-
séget .nem nézhette nyugodtan és egy mérges
vak kantással szerte- szét riasztotta a lármás se-
reget.

Kaszásné azután kitessékelte az udvarból a
liba és kacsa népséget. Menjenek a libák a pa-

- takhoz füvet csipegetni, a kacsák a tócsához az
iszapban turkálni, bogarat, b-ékát uzsonnázni.

Mikor csend lett az udvaron, Kaszásné ki-
hozott egy letakart szakajtót.

- Mi lehet benne? - gondolta Juliska.
Abban bizony apró kis csibék voltak. - «Jaj

de aranyosak, jaj de helyesek!» - kiáltott a kis
leány.

Kaszásné azután egy nagy vékát hozott ki,
amely rostával volt leborítva. Mikor a rostát le-
vette, kiugrott a vékából a Juliska kedves ken-
dermagos tyúkja. De most nem volt kedves.
Haragosan kiáltotta egy párszor : kot, kot, kot!

127
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az után oda szaladt a kis csibékhez és elkezdett
velük beszélni kotló nyelven.

Bizonyosan azt mondta nekik:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« Én vagyok
a ti édes anyátok. Jertek hozzám, kis aprósá-
gaim, szeressetek engem, én is nagyon szerét-
lek ám titeket l

Akkor vették a gyermekek észre, hogy a
vékában mozog valami. Anyjuk mosolyogva
mondta: «Jertek csak közelébb 1» Oda mentek,
hát bizony a vékahan a sok tojáshéj kozött
két csibét pillantottak meg.

- Lássátok, gyerekek - szólt Kaszásné -
a többi csibe már az este kikelt, azokat elvet-
tem az anyjuk mellől. De két tojás még' nem,
volt kikelve, azokat alatta, hagytam. Most már
azok is kikeltek. Számláld csak meg, Sanyikám,
hány csibéje van a kendermagosnak !

Sándor megszámlálta. Tizenhat volt.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

44. A .kls csíbék reggeliznelL

- No most, reggelit adunk a csibéknek. Nesze
Juliskám, szórj nekik egy marék köleskását l

Juliska örült, hogy ő adhatta azoknak a ked-
ves kis jószágoknak az első reggelit. De menyire

bámult, mikor látta, h0S"Ya csibék nem esznek!
« Édes anyám - szólt félig pityeregve - nem
akarnak enni l

- Nem ám, mert nem tudnak. De majd
megtanít ja őket az anyjuk.
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És csakugyan, tyúkmama elkezdte a csőrével
a földet kopogtatni és a köles szemeket szedegetni.
Közben pedig egyre biztatta kis gyermekeit, hogy
csinálják utána. Azok hamarosan meg is tanúlták
az evés mesterségét. Apró csőrükkel oly kedvesen
szedegettek a szemeket, hogy öröm volt nézni.

Utóbb oda szállott két vakmerő veréb. Ezek
is velük akartak tartani a csibékkel. De bezzeg
megjárták. Tyúkmama olyan haragos kotló-lár-
mával rohant rájuk, hogy eszük nélkül mene-
kültek .a cseresznyefára.

- Úgy kell nekik, úgy kell ne-kik I - kiál-
totta Juliska tapsolva. - Minek akarják elcsenni,
ami nem' az övék?

Reggeli végeztével tyúkmama a kis kert mellé
vezette csibéit. Ott a nagy lap ú-levelek árnyéká-
ban egy darabig kapargálni tanította őket. Az-
után szárnyai alá vette az apróságokat, hadd
pihenjenek a nehéz lecke után.

- Édes anyám - szóÍt ekkor Sándor -
maga az én.fehér tyúkomat iszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmegültette. A J uliska
kendermagos tyúkja már itt van a csibéivel. Hát
az én fehér tyúkom miért nincs még itt?

- Azért, fiacskám, mert még csak tizenöt
napja, hogy megültettem. Pedig huszonegy napig
kell a tojásokon ülnie, hogy 'kikeijenek a csibék.

- No akkor nem baj -' gondolta magában
Sándor - hat nap múlva az én csibéim is ki-
kelnek. Azoknak' majd én adom az első reggelit.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K uzm a-S om ogyi-S ző llős i-E m ber.- E lső könyvem (A B C ). ' , 9 FzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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AkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK IS K ER TBEN .

45. K ezdődik a m unka.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sanyikám, Juliskám - szólt Kaszásné -
ma megint lesz dolgotok 1Megyünk a kertbe ásni,
vetni, ültetni. Édes apátok titokban már meg is
vette nektek a megigért eszközöket, Szaladj csak,
Sándor, a kamrába, ott vannak az alsó polcon 1

Hej, szaladt a' Sanyi gyerek és hozta az esz-
közöket. Milyen helyes kis ásók, kapák, gereblyék
és milyen gYÖnyör:ű öntöző' kannák voltak azok I
Nem is lehet elmondani, mennyire megörült a
két gyermek.

.A kertben csakhamar elkezdődött a munka.
Sándor és Juliska édes anyjukkal együtt szor-:
galmasan ásták a jó porhanyó földet. Katicát is
kihozták a kertbe és beleültették a kis kocsiba.
A Pandur kutyára pedig ráparancsolt Kaszásné :
«Ide feküdj, Pandur, vigyázz az én kis Ka-
ticámra, az én édes kis angyalkámra 1» Pandur
szót fogadott, oda feküdt -a kis gyermek mellé.
Katica pedig csöndesen játszadozott egy babával.

Mikor . már jókora darab föld föl volt ásva,
Kaszásné a gereblyével elaprózta a göröngyöket.
Azután a fölásott darabot fölosztotta ágyakra.
De a k-ét gyermek már nagyon elfáradt. Meg is
látszott rajtuk. .

- Pihenjetek egy kissé, galambocskáim,.
majd később foly tat juk I

, .
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46.'kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM it csinált nagyapó és édes anya
a kertben?

Épen ebben. a percben Jött a nagyapó.' Egy

nagy kertész-olló volt a kezében,' meg egy ócska

kis kosár .és körülnézett a 'gyümölcsfák közt.

A gyermekek oda szaladtak hozzá és szeretet-

tel üdvöz ölték,
- Jó reggelt,' kicsikéim I - szólt a n-agyapó

és megsimogatta mindeniknek az arcát. - No

most gyertek én velem I

- Kedves 'nagyapó, kérern szépen, minek

az a nagyolló és az az ócska kosár? - kér-

dezte J uliska kiváncsian.

-. Evvel a nagy ollóval levágom a' gyü-

mölcsfákról a "száraz és hernyófészkes galyacs-'

kákat. Ebbe a kosárkába pedig a hernyófész-

keket gyűjtöm össze. Tudjátok-e minek ?
- Én már tudom - 'szólt Sándor. -

A hernyók a gyümölcsfákon sok kárt tesznek,

levelet, bimbót lerágnak. Azért kell őket pusz-

títani. De minek őket kosárba rakni?

- Mert ha itt hagynám őket a földön, újra

csak fölmásznának a fákra. így pedig tűzbe há-

nyom, vagy vízbe fojtom valamennyit. .

Nagyapó nagvbuzgalommal látott a mun-

kához és a gyermekek iparkodtak neki segíteni.
9*
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47. A rab madár.

Mikor nagyapó végzett, visszamentek édes
anyjukhoz. Az már nagyon előre haladt amun- ~
kában. Sándor és Juliska szintén újra hozzálát-
tak az ásáshoz. Dél felé azt mondta Kaszásné:

- Galambocskáim, ha így haladunk, akkor
délután elvethetema salátát, a sárgarépát, a-petre-
zselymet, a céklát, a hagymát. Holnap sor kerül-
het az ugorkavetésre, a hagymaültetésre; azután
vetünk. szegfút, violát, rezedát, árvácskát, majo-

. ránnát, nefelejcset és még néhány fajta virágot.
Nektek pedig mindeniteknek adok egy külön
darabka kertet; abba vethettek, ültethettek, amit
akartok.

- Jó lesz, nagyon jó lesz! - mondták a
gyermekek örvendezve.

Igy folydogált tovább a kerti munka délig.
Csak néha-néha szaladt be Kaszásné a konyhába,
a főzés után nézni. Ebéd után tovább dolgoz-
tak napestig. Persze a gyermekek közben gyak-
ran megpihentek és játszadoztak. Még verset is
mondtak a nagyapának. Ezeket ni:

Szomorú a kís madárka

Az aranyos kalitkába'.

Sem nem eszik, sem nem Iszik,

Éjjel-nappal epekedík.



133zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•

«Mi bajod van, kis madárka?

- Kérdi tőle a gazdfija -

Tán kalitkád kícsl nagyon?

Majd nagyobbra csínáltatom.»

«Mindegy már az, kalitka csak,

Ha nincs benne erdő, patak!

Síli mezőben szabadságom,

Kis fiókom, édes párom!»

Másnap jószivű gazdája

Kalitkáját kinyitotta.

Vígan r-epűlt zöld erdőbe,

Zöld erdőből sík mezőbe.

48. A szabad madár.

Az aranyos kalitkából

Kiszabadult a rabmadár.

Mosolyog rá erdö-mezö,

Mosolyog rá a zöld határ.

Meg-megpihen minden bokron,

Dalol egyet minden ágon:

Köszöntelek, te szép v.ilág!

Köszöntelek, szabadságom.

, ,
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N A G Y A PÓ BU D A PESTEN .

4 9 . A vasút és a pályaudvar-i-

Este megint együtt volt az egész család. Vacsora után

Sándor kérte nagyapót :

- Édes' nagyapó, kérern szépen, meséljen valamit.

Mondja el, mit 'l;átott Budapesten, mikor fönt járt.

- No bizony, akkor beszélhetnék reggelig - mondta

a nagyapó.

- Hát mondja édes nagyapó, messze van-é Budapest

- és hogyan kell oda utazni.

- Messze is van, meg nem is. Gyalog szerrel oda

érne innen az e~ber nyolc nap alatt; kocsin .elég volna

három nap is; én megzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvasúton oda értem nyolc. óra alatt.

- Milyen az a vasút? mondja csak, kedves nagyapó'

- Az bizony olyan út, amelyik vasból van. No nem

az egész 'úL Hanem az út hosszában két szál vékony vas-

gerenda van lejektetve így ni, ide rajzolom krétával az

asztalra:

Ezeket úgy híj-

ják, hogy sín. A sí-

neken járnak a ko-

esik, amelyek olya

nok. mint egy kis

ház. Legelől megy egy gőzkocsi, ahhoz va.n kapcsolva

a többi kocsi. Így ni, ide rajzelek. egy egész vona tot.'

fl 11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1\
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A gőzkocsit gőz hajtja 'és a gőzkocsi húzza a többi

kocsit. A vonat sokkal sebesebben száguld még a' leg-

jobb paripánál is.

, - Aztán mondja csak, édes nagyapó, ingyen vitte

magát a vonat?

- Mit gondolsz, te kishuksi ! ,Addig nem is engedik'

rája fölülni az embert, mígzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiegyet nem váltott.

- És mi történt, mikor nagyapó Budap~stre érkezett? '

- Semmi különös. Budapesten a' vonat' berobogott azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, 'mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pá lyaudvar ba. Az. egy roppant nagy ház, amelynek óriási
.; .-

udvara van. Az -udvar vastag üvegtetővel van befödve. Ott

az utasok ies·zállnak a vo'natról és ~~nnek:a ~árosba.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

50.' A városi utcák' és házak.
- '.

Sándor tovább faggatta nagyapját:

- No mondja, édes nagyapó, hogyan talált be abba

a nagy városba? '

- Hát mentem, arnerre -a többr utas. De nem voltam

egyedül. Volt velem még, egy.' falumbeli ember: Gondoltam,

ketten csak jobban eligazodunk. Amint kiértunk a pálya- •

, 'udvarból; egy széles utcán találtuk magunkat. De olyan'

széles volt az az utca, hogy talán négyszer olyan széles

is, mint itt a mienk. Hosszúnak meg olyan hosszú volt,
, .

hogy a végét se láttam.' Hát még a házak! Mind a ket

_ során csupa három- és négyemeletes ház volt.
, , I

- Magas a h~romemeletes' ház?

- A rrii templomunknal mindenik magasabb. Egy

haz falán láttarn egy kis táblát. Arra föl volt írva, az utca

neve: «R ákáczi-íu» , Mondtam az útitársamnak : «Ez ugyan

135
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szép egy utca; a többi is ilyen?» Felelt az 'útitársam: «Van

ennél különb is. Én már jártam Budapesten. AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAndrássy-út

hosszabb is, szebb is ennél. De vannak ám keskeny, görbe

utcák és földszintes házak is ebben a nagy városban.»

51. A rendőr és a villam os vasút.

A nagyapó elhallgatott. De Sándor még többet IS

akart hallani. «Hogy volt tovább, édes nagyapó ?» - szólt

könyörgő hangon.

- No hát, tanakodtunk az úti társammal, hogyan

juthatnánk el abba a gyárba, ahol cséplőgépet akartunk

venni. Ember annyi járt ott, hogy nálunk vásárkor sem

lehet annyit látni. De megszólítani egyet sem mertünk.

Végre is eszembe jutott, amit itthon a tanító úr tanácsolt.

Azt tanácsolta, hogy ha Budapesten nem tudok eligazodni,

csak szólítsak meg egy rendőrt, az majd útba igazit. Csak-

ugyan ott állott azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAút közepén egy rendőr. Megmondtam

neki, hová akarunk menní.

«Gyalog bajosan találnak oda, felelt a rendőr. Ha



tetszik, mehetnekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbérkocsin, ott van ni, de az nagyon

drága lenne maguknak.»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A rendőr az utca másik oldalára mutatott. Ott egy

hosszú sor szép hintó ál-

lott. «No - ~ondoltam -

ez csakugyan nem szegény

embernek való mulatság. II

(IDe mehetnek villamo-

son is, az nagyon olcsó - folytatta a rendőr. - Épen itt

jön egy villamos kocsi, amely arra felé megy. És meg

is áll az előtt a gyár

előtt, ahová maguk igye-

keznek. Csak szóljanak a

kocsikisérőnek, az majd

megmondja, hol kell le-

szállni.»

- Mi az a villamos?

szólt most közbe Sándor.

- Az is vasút - felelt nagyapó. A villamos vasút a

nagy városok utcáin megy végig. De nem gőzkocsik és

vonatok járnak rajta, hanem magános kocsik. Ezeket a

villamosság ereje hajtja.

- Hány ember fér el egy villamos kocsiban, kedves

nagyapám?

- Vagy harminc. Hát bizony mi megköszöntük a rend-

őrnek az útba igazítást és felültünk a kocsira. Fizettünk

húsz-húsz fillért. A kocsikisérő igen derék, szíves ember

volt. Egy negyedóra múlva már odaszólt hozzánk: «Itten

. tessék leszállni 1)) És csakugyan a gyár előtt szálltunk le:kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

137

..



1 8 8

5 2 . A · zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbudapestí s é ta .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Volt-e Budapesten ismerőse, kedves nagyapám?-

kérdezte Sándor.

:..-. Nem volt.

"- Hát akkor hol "hált?mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- V endégfogadóban. A vendégfogadó egy nagy-nagy

ház, amelyben igen sok szoba van. Az idegen ember bemegy"'

és ott pénzért adnak neki szobát egy éjszakára, vagy, ha.

tetszik, hosszabb időre is."

"- Hát másnap. mit csinált, édes nagyapó?

M,ás"napaz útitársammal bejártam a várost. A rend-

őrök mindenütt útba igazítottak. De már akkor neki báto'

rodtam és a járókelő emberektől is meg mertem kérdezni,

hogy rnerre van ez; vagy amaz. Meg is mondták szívesen.

Nem is hittem volna, hogya budapestiek olyan szívesek

az idegenekhez.

- Hol járt egész nap, édes nagyapám?

- Voltam a Duna partján. A Duna egy igen nágy folyó-

víz. Nagy vashídon lehet rajta keresztűl menni. Hajóval is

járnak rajta. De mennyi hajót láttam ottan! A Duna-partról

láttam a király pa lo tá já t, fönt egy hegy. tetején. Föl is
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mentem és megnéztem kívül-belűl. Azután voltam néhány

szép nagyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAséta téren és a Városligetben is~

- Hát még hol ?

- Még sok .helyen voltam az nap meg niásna~. De

már késő van gyerekek. Ágyba veletek gyorsan! Majd más-

kor elmondom a többit.

Mit volt mit tenni, a gyermekek lefeküdtek. Sándor

egész éjjel Budapestről álmodott. Álmában villamos kocsin

utazott, a Dunán hajókázott és a királyi palotát is meg-

nézte. Jaj, dk) szép volt! Ráadásúl még a király bácsi is

megszólította és megajándékozta egy zacskó cukorral!

A királyi várpalota.
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Tiz szines képpel

Ára színes borítékba kötve 3 korona

Szá .z ki8 tör ténet, egy köteihen I Ki adhat
kis fioknak és. leányoknak: eonél kedvesebb
könyveil Száz törtpllet a Javából. A gyermek-,
éleI világából; jól kigondolva és elevenen, szi-

nesen, lőről metszeu magyarsággal elmondva.
/Szép akiállItása is, tel,v.emegkapó színes beszélő
képekkel. Gyermekiinknek nemcsak szőrakoz-
ta tás ára, dll erkölcsi épülésére ~al(} kis könyv
ez a száz t\irténel. f'



Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és FiaI) r. t. kiadásában Budapesten
(VI., Andrássy-út 2i.) megjelent:

Díszesen
khÜlítoit képeskönyv

színnyomatú képekkel

A verseket írta

MIIiSZÁkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATH IiÁLl\'IÁN .

Ara 4 kor, 80 fillér.

TÜNDÉRMESÉK
Jó gyermekeknek mesélí

LAJOS BÁCSIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tizenkét színnyoma lú képpel

t\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAru szinnyomátú kötésben
4 kor-ona 50 fillérQPONMLKJIHGFEDCBA

K É P E S M E S É K
Jó gyermekeknek meséli

LAJOS BÁCSI
/'

Tizenkét szííwyomatú képpel_

A ra szmnyomatú kötésben
/ ti kor. 50 fillér' .

h.ajJlIat!JK UUD.lCU ki nyvke: eskedést en.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1-11. o. e őzek.



Lampel R. klinyvkereskeMse (Wodianer F. ésFiai) r.-t. Budapest, (VI..Andrássy·u121.)

éli a Franklin-Társulat kiadóhivatala Bo.da)Hlst, (IV., Egyetem·utcza 4. sz.)
kiadásában !lIegjelentmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu j tan terv S ZeM 1U i A mini3",terizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NÉPJSI{OLAI TANKÖNY"VEK: etllled.8Z.

ABC ÉS OLVASÓKÖNYV. Kozma-Somogyi-Szöllösl-Em-
ber. lIanl\"oztaw abe . - 48zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC 24.202/1906
_ )o'oDomimikai abc __ . _ . _ .__ .. _. _. __ - -' 50 r 49.25811906

OLVASÓKÖNYV. Kozma-Somog~'i-S7Öllösi-Embcr.
Féll'ászon l'ö tésben: ll. oszL 71l r.nr. o. ~ r. IV. 0.96 r.V/VI. o. t K Ml f
E gész vú..z flnkö th IJen: Il. o. 78 [ lll.o. 92 ~ IV. o. t K 04 f, VlVI. 0.1 K 50 r 49.318/1906

MAGYAR NYELVTAN. Kozma-Somogyi-S7öllősi-Ember.
IL o. 36 r, Ul. o. ._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52 r

_ IV. o. 5.H, V/VI. o. _. .__ .... - _.. ut: { 46.732/1906
Vargyas Enrlre. I1/JII, o. 28 r, IV. 0.28 r. V/VI. 0.28 r, egybekötve 66 r 55,168'1906
_ II-VI. o. (Falusi iskolák számára) __ ._. _. _ .. _ ._. _ .. _. _ 40 I 59,270/1907

. SZÁMTAN. Faludi János. II. o. ,!O r. m. o. 36-f, IV. o~ .. "' r 47.005/1906
~ziklás-Walter. II. o. 40 r, lll. o. 40 r, IV.o. 50 r, V/VI. o. RO f 53,04311906
Több székesfővárost tanító, IL 1). 3G I, lll. o. _ _ _ :-Ifl r
~~"~~LW~n~ ROr~~n~

MÉRTAN. Pantó .János. <0_' __ • _. _. 66 r 115,313/1906

I<'ÖLDRAJZ.Alpáry-Kuttner. _. _" ._ ~.. _. 1 K 89/1907
Asztlllos-Mártonfy. IV. o. 70 r, V. o. 80 r, VI. o. 80 ( 50,754/1906
Bl'ózik-Scbörr. IV. o. 60 r, V/VI. o. _ ~ . 8:1 r
Némethy.l{ároly dr. IV. o. 60 f. V/VI. o .. __ .... R() r 68,998/1900
\'argyas Endre. m/IV. o. 50 r, V/VI. o. 50 f, egybekötve _ _ 80 f Beterjesztve
_ Ill.-VI. o. (Falusi iskolák számára) .... _ .....:. 46 f 66.594/1906

TÖRTÉNELEM. Alpáry-Kuttner. 88 r 98,706/1906
Marczali-I<'öldes. ._ _ _ _ _ _ ___ _ 88 r 23,628/1906

. Sebestyén Glula. V. o. 54 r, VI.o. \ 72 f 1.0S81UI06
Sebesztba Károly. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60 f 4,043/1903
Vargyas Endre. _ :... . __ . _ _ _ _ _ _ _ 66 f 71.814/1906
_ (Falusi iskolák számár a, ) •__ • 46 f 71,847/1906

~LKOTMÁNYTAN. ('.siky Kálmán. 52 r 29.472/1986
Hajnóczy ft. József dr. :....._ _ _ _ _ 50 r 143,457/1907
Mayer Miksa. .. 40 r 43,375/1906
Sebesztha Károly. .... __ ._ _ _ _ _ 50 f ,46,566/1907

TERMÉSZETRAJZ. Béthory-Knelf. t K 46.185/1906
Vargyas I· :mtre. _. . _ _ _ _ _ 66 f 43.859/1906 I
_ ChIusi iskolák számára.) 46 r BelerjeszIve.

G.\.ZDASÁGTAN. Kozma-Mihály. Fioiskolai 80 r, leányiskolai _ 80 r 11,152/1908
TERMÉSZJ<.'TTAN.Bein Kál'oly. 7~ r 21,936/1906

MUdós Gergely. ..:..._ _ _ _ _ t K 26,763'1906
Vargyas F.ndre._ ••... •.. . 66. j 69.980/1906

ÉNEK. Erődi F:rnö. 1. o, U r, II. o. aor.m, o. 50 r, IV. o.mr, VlVL o. 70 I 28,520/1906
Sztankó Béla. rn. o. 30 r, lll/IV.o. 70 f. V/VI. 0. 70 r 51.890/1906

FALUSI I~KOI..ÁSOK OLVASÓ- É8 TANKÖNYVE.
G~'öl'lfy.János. l)8 f (az 1907/8. hnéue)

IDI<:GENAJKUAKNAK. Láng Mihály. ~Iagyar nyelv és olvasókölly~
ll. oszt. ss, 40 f. Ul. o. 40 r. IV. o. 50 r, V,VL 0._ _ _ _ _ I ll: Il)'ert mil.

Márlonry-Goklel'. Magyar abc i;s olvasókönyv __ . __ .. _, ._. 6U r!.. . 'nrut
_ Magyar ayelvgyak. és olvasók. IL évf. 60 r. m. éf!. 90 r, IV. évf. 1 K 1,3.1>7911"""

TÉRKÉPEK. Általános iskolai atlasz. _ . 70 r 41,8
Méhner-féle me{J)'ei térkép. E!-';y-egy_ _ _ _ _ _ _ _ 16 f 7
Hálst'k Iunáe, Jíu .qyarország té ,· ,h llJe ._ . __ .. 40 f
Hátsek Ignác. M agyaror8zag m e9111 iine lj té rképe;. Egy-egy térkép

n8@áK szerfl <10, 40 és .' 50 1

Ko;ma há l/ap .


