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Oyerűnk iskolába!

....... SzeptemberwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvan! Fü, fa
Levelét hulla tja .
Szá ll fecske, szá ll gólya
Messze vandorútra .

Gyerünk mi is fiüi;
Lányok iskolába !
lsten szent nevében!
Fogjunk a munkába !zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• ,;.< , -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARévai és Salamon könyvnyomdája, Budapest, Vl!l., Öllői-út 18.- . .
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Új, ujj, jár,már, raj, haj, jóljihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

É ljen , é ljen ! Jó , ha jő a ha jó .

R aj, h a j, já ró , j ár-j on, ha j-na l. Jö jjön !

Nő-jön! N e jer erre! U jjam . N e járj

erre! R eám , reá ja , juh , juha , ru -hám .



-
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-wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_____-- --..u------- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ ,~ ."

I Z ~ ez, UwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr az, oz, IZ,

ez, ez-zeI. az, az-za!.

zin: zar-ral. Z~Jzaj-jal,
-". .zaJ-ra, raz-za"

.,.,' " , , "" "'..'9... J

t I~a~a~o, 0, U~u.e..e, o,O.U.Uo
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ZzwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx
1 fl IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J/X/ mx; Iam /fIX/ rmtJ -!XO: "

X /x; , . 1fft-flDTU wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1mv ilx)
,

rxiJx;-fXtI/7) fl7?iI'JJ-ruJ iIU/

z z
Az, ez, emez, azzal, azon, ezen. "kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ez az! ázni, .. zörren, zajra, zúz, zene."

Üzen, ü-ze-nem, ház, házam, házon,

Öz, néz, néz-zen, nézze," hízó .marha,

Iz, zaj, rázza, züm-züm, méz, házra.
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~-~~~-1ZV .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, ..

IV e V O V. V U ,VU. VU.
, .,. .
vl,var ver ·ver von.

ve-lern, ev-vel. nev~vel.
, . ".

var-rom .vö-forn.V il-fO , .va-ra ..
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VVIifUwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 1.. / IIwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fl) C/ru: ffu: IJU lTU!IlJ : rvo:

ru: .7f ? ldl( bv: fU(}Jl2/

Ov, rovó, vö, veje, velem.
r r. •kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

var, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvarja, varr, varrja ,
vonal, vonó, vonom, valahol, ,alvó, való,

virúl, venni, várni, varrni, vinni, vér r

vére, Zavar, növő, nevű, neve, hóval.
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, ...,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a 58 kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsas, s a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS~m a s SOS,
.. , ,

T n OS, sor .sor. sar S Ir-

se. sem. h€ss, hess, hös.

S i. s i. S á, sa. Sli. s u.
S. S,

S..
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SSiJYwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/. / 1/ 1 /

~Jjj, o» wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.a». lk) .1!J,rteIJ

:1 cl/ ,cJ ),",'
,J" úJl/!(J)Uil!TlUU, LJflAJ,

I

WJ/ JJl iJJYm! mf!fe!J, 1ZIeJ.

8 s
EsöjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés , á s , m ás, m áslá s , Ő Se

Sára m esé l. S am u ás. S im on vés.

Sör ,U sörös, seres , m ézes-m ázos, h árm as,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.,Jl1"'

ha lm os, la ssú , lassan,~lássJ! M ás, m ásé ,

1J1áso l,á lm os, á lm osan , m os, m osson .
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•• • • -
fo- ~ •....•

- -

if af. óf ef ö[ uf. üf.
fi. fu. ra. rü.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArÜl. rö. föl.

füz-fa. fel. fal. fer. fen. fenn

fon. forr. fiu. fej. fia.
1. m. n. h.r. J Z. v. s r. .

\"nse.
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.-(}'llZ!

, cÍtruAlmwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. j). lJ (1 ()

~,fUJifY '
1· -

fF' .
Feri Iujja, ami forró. Fű, fa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- rjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fe j, fö l, fe lő l, fö lü l, íja -fia , fű zfa .

Főz, fő z i, fő zzön . F iam , fiam ! menj e l

onnan ! F on , fon ja , forrjon .N e fé ljen . F ü l.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fél, elfér, forr, forrjon, faház, fahéj, fa lon. Fáj a fejem .

Dr. Gööz J.: Hangutanzó Képes ÁBÉCE. 4
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""

.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r

( ( (~'- ..,j-. ~'- A

ad. ad. nad. v ad.h ad.h id.1ud.
da-da. del. der, i-dö, fe-dö, ,

old, hol d . ro ld, föl d , ilId,
ne-ned ved.ma-maJ aid.

j- deo -da a -mo - da, , , ,

vidd o-dö,ne i-de ..



dD wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,d !lJwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r :

JI; dmi;
/_ (})Ú), ." dJJ

f/jd).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,cfi1 / /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ . ~ .

/a dd.jJg/ rrw JI jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dD

.- 51 -

, .

É des M am ám ! É des F iam !

L ásd , mí ez? d ió , m ind . aaüvé,
,.

edd , d érre l-dú rra l, di6val,~lmáddal, 'd a l,
. .

da lo l, d é l, d e le l, d e le lő ,d e le lő ll, d é lre ,

dinom -dánom , húzzad, húzzad! dalom , fájdalom , hever, hadar, had .

.j,'



.,"' -':' . JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. .
. .

.,

ék. kekJek. vak. rák. makk.
kar kar ker. kis,kö. kes, kas.

ka-kas ku-ko-ri-kol
ku-ko-ri-ku! ki-ke-ri-ki!·

.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•• ••kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•• •• •• •

1,a 0, u,e,0, u.uue U.O, 0, L



k K/tJi~ wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IlU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh dt mil;~
xu,v J '.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA J inu.
~kuk lamim.

K k·

- 53 .-J

Ok, hók ' hök-hök,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAluda im !

B őkö l az ökör . H óka iovam ,

kár! kár l kárát 'kar, karral, akarok,

vakarok, kerűl. Ne örvendj a kárnmon.
Akár akar, akár nem. Omlik, ömlik, kis, kés, késő, keres, kér, kérni.



!

. ('
:. I )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.\
! '

~----.EEttt. ö brt
at-lat. ral. rent. úl rüt itt. rut.
ont. vont ront. önt.dönt. rönt.
sót. sirt. sört.kert. kert. hant.

Iü. ti. t6. lúz. tör. lól.

tik-tak. tik-tak.
. '

z,\/, s. r d. k. l. K,T kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO , [E .

- 54 -
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t T wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj; wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:r
/; ÓIJ ,a t i/i; jJ ll; , ffZ;-d/;

cr - / új .: ,j},

ufJV{;U1C{/1~eJffJt1XJ mJeLÜ

onéxdJ ff ~tttumllk/fu!;

", T tjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T am ás a lm át áru lt. L úddá tett.'kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jó te tlér t jó t ~várj!
T e em tő Isten terem tett m inden é lő

á lla to t. .Tlalad az é le t ú tján ! T e , ti,
F á tól nem lá tja a z erdőt, Jó a z Isten, jót ád l JÓ estét!

A kerekes kerekét kerekíti kerekre.
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ep. nep,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtep, lep, kep. sipo Iap.

pad. hip. hop. piff pa H. puff
pac-va, pi-pa, a-po, le1pö. te-pő,

pa-pa, pa! pa! .
ZzVv. Ss.ETO,d,K.kTt. Pp.
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P PwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfV/JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA·L,.

' . .:. -'

. -
.. ,' / 0'0' -" .• 'wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

flj fU, ífU1jV /J /rufV /
J~t' , '. /!Lim '/ ;~I

.úJ~ ;ul1r;,;~61f(}j. kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p., p
Pál pál papa, Iap, lapát" lapúl.

, -jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P éter , P á l, P ista fiúk neve i.
E per ',ep res ,~ ' ep ret, '"seprct, pórúl já r t.

Púr , pé.ros; párosan) páIjá val, párját, püföl, ps.skol, hopp!

Pántlikás, kerek kalapom . Pendül a kapa. Kap az," aki nem rest, Koppan.
. -

Páva lépdel'. Süt a nap. Harap; harapós, lapos, tapos, kép, képe; képet.



•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O;) ,

W. ;~~,. ,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: '~fu< ~
, .' c.\('",,,,3~

_~~.;~'fÉ~k\\;' :~~1f!~=-

.~~----_._-_. __zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.-

~.~. -~~~--"--"--~

ag. rag.vag. ra k,meg-rag.

eg, é-get. ve~gett,el-é-gett
zig-zug. zúg. zi-reg. zö-rög.

. r.nm.Í Ih.r Jz. S.V r d. k.
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.E rnő gazda . G azdasága van .

G inga lló , g ilin g -ga lang , lóg .
Gát, gátol, meggátol, ég, elég, eléget.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Görög, gördűl, gördit, gurúl, görget, gerenda , gége, gá zol.

Gép, gépel, géppel, gépen, gróf, drótos, drótozgat, foldoz, kéreg.
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, .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ehseh ~'ab,~'6-6e,ah~ha
bi-hi, ba-b·fi, ba-bu,

j ()bb, :baLi-d ebh, \u~da bh
,.~' "'é,. '., .r' • • 'c' ~ • , ;

leb-ben,1il~len,"gir-be, gór-he..
c,run]kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAth :r jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 1.k.z.v s,d,g, g,b
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'8:"6 .:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t& j~1M r ia 1:
J j J J ifm Ji '

I -, I ,1....zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.,',

lJjiuJ ft!X)dff. Jl
8 b

/

/J J1J '!f

Eb, seb, rah.: darab, galamb.
Béla, Bálint, Benedek,. Bertalan, fiúk nevei.

, ,

Bús az idő. Adjon .Isten három b-t: bort, búzát,

békességet! Borúra derű. Ború után derűl az ég.
Borsódzik a háta. NeIn oda Buda! Leesett lábáról.

Ill' a berek, nádak erek. Heje, huja, haj; elmult már a baj!
- .

Elő, elő, elő! fűben-fában rejtező. Jobb valami, mint semmi.
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"wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l s.l s.ls.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlS llst
"

• ~ ~ lJ,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

riZS , rozs. rozsn. ro-zsas~ '-- . . '. -_.., , - '-'.. ~ ,•..-' '~ ,

lseb . zsem -6e l. lsem-6es,
Iso ld ,S iT: ls ir . s ir -6a . ls ir -b ö ,

per~zs el. hor- zsol,pe-zseg.

. zsong-bong, da-ra zs.
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ZS ZSwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc» ~ wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hJJllJJ}j 1:011;, 1lJ/11JiIiruildJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~;Jm.~&!XiJifrfMim7U
. .

~:onr4J ;mJ ;~dmv!XiJ td

Z1r ruJw a: ' ,/l/.)iftoJ

lS lsjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z song , zsib ong , rozs, rózsa . kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zsuzsi, Zsuzsánna, Zsiga,. Zsolt.

Z sibbad , zsú fo l, z sugorog , zsugor i, z súp .

Zsák is m egtalálja a m aga foltját. Zsákon is jó a fo lt.

Zsip-zsúp, kenderzsúp, ha megázik, kidobjuk.



. {~L.CZ.C7Erricz~ejj.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

arcz.harcz, erez. ferez. rer-czel.
táncz. táncz. ranc/. lún-czo 1.

tál-cza.pal-eza. pi-ac~.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApolcz,
. -

incz..pincz.pincze\ez a pin-eze.

j-eza ri-eza Ka-ti-cza.

- 64 -
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c kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAez wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUXJ. G wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÍr J

JfJljj ~ r rna ibt. JfJ1fJJ-rmJ;Wj

fJmmfJXjjm miJJv J i; /1J(JJ11Jkt
bJ;wt ~[ ; l; ;b/; -(moioó.

eZ ez

Dr. Gööz J. Hangutánzó Képes ÁBÉCE. 5

A rcz , h arcz , lécz , fércze l, czél.

Czicz.! czicz! czicza, cziczuk~, cziczuska.
H ereze - hu rcza , hu rczo l, iczeg - b iczeg .

Tánczra perdül. Tánczot jár. Tánczot ropnak. Ráncz, sáncz.

Czini, czini, czini, neked negedülök.
Iccza lánczos, labanczos.
Cziróka, maróka, fogd meg az egeret!
Hejje ricza, rucza, ricza,
Pattogatott kukoricza.
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Es. (:5. cs:CS.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACS. esi. Csi.
ejcs. ilesi. p a esi, 6 ilesi-

. csecse. becse. csengö. csenRel

csakó.csikó. csikős. csíkos,

recseg. fecseg. locsog. csepe~

ZS, IS. CZ. ez. CS. cs. .



- 67 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CS CS il 6 ~ wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G iw,miw,Ja !lmwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÍJff1fJ -Jő1fJ.

fJd;; ~;J JY/iJffrl[ fl)JflffTlF

&rf;y /ni!rWJ/lru oi!d ilfdJ.
jJ;&uYfJUfj7j)Jff!7J f1!imiy milJd. kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. Cs cs
Ács, rács, kalács. Osem-esem!

Csono~r, Csongrád, Csanád, Csengei, Csipkés.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O seng a csengő . O sörög . a csörgő .

Csípi csóka " vurjú vágja . Gödör i róka , nincs itt a macska .

Ha hén maceke volnék, egeret is fognék. Egérke adj

va sfoga i, én: ; 'meg, adok csontloga t. Csingi-lingi csá rda .
5'



.Sz.Sz.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATC.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•

Sz ISz.

- 68 -

"" ~ ; . ,

. OSZ~esz~resz. vesz,mesz.
Lassan jarj tovabb érsz

. TOTkan aka dta -zó.
fején lalaIta a szöget.

Szaraz aonak nem
b

kell mar öntözes ..



s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz SZwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiJ l1J :J /x;wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

If

0iflJ, úa;, f!l7iJw, :1xo:ŰUJ1l7j iJl1LÍJ

WdiJ&J rmim/; mÓVeI.

: !dvk v juIJ i1I1J

j' -/o~ /);xá !f JJk/ kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8z sz

- fj~)

Ne szólj szám, nem fáj fejem!
Szem esnek áll a világ.

Szállj le barát a hintáról, nem a te pénzed ára.

Szit s., szite., sűrű szita ! Ma szit álok, holnap. sütök.

Sok szakács elsózza a levest. Szájába rágják a szót. Szemenszedett búza.

Nincs okosabb m int a ló , Hopp, rózsa, vio la,
Nem kell neki viganó, Most érik az alm a,
Fejkötő je a kantár, Terítve az alja , _

Felü lhet rá a huszár. Fölszedjük hajnalba.
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~.- ~.... _.~--...~-,~. _.~-~. ~, ~~. -=~~. ~.,

i .

.y:
•

,~psylanti (O Ivasd: ipSlilanti)

faJ ~y.liti. Karolyi. Hakóczy
fojt a füst. Folyik a folyó.
ily. oly., ilyen. olyan. pehely

Eljen ö kiraly! .
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L y kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAly .wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAly tr wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JJydy~ l'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.7rmil~7

lj;[jif1trnfi;};,~,o/UJJ~-lyd;
hr Jm: :JfJnOJr J toJLiJ J /

tU ul' j '1// fl

Z, ÍN:~: /X;J jIfM.{/J/,fI) 1/1J!Jy.

ly L y
Ily, oly, olyan, amolyan. Mely?
Hely, helyes, helyen, helyre.
G erge ly -napkor m en jünk k i a m ezőre .
Kirá Jy. Éljen Ő F elsége a kirá ly t Jó kirá lyu nk .

Ibolya terem a kertünkben. Ibolyából apám nak bokrétát kötök.

Lyuk, lyuk, csupa lyuk
Csim i-csom ó, csupa csom ó.
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nyil. nyilas. nyul. nyal. nyar.
nyel. nyelv. nyelvei. nyelvvel.

.arany erszeny. növeny. barany.
• •jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m ellJ ' m eny . m enny .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAannYi,
. . .,,' "ennyI. mennYi, ernyo, esernyo.

Nyuszi. nyuszi. nyulacskö.
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Anyám , anyám , jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéd es anyám !

N yifeg -nya fog . N yávog . N yú l. N ye lv . N ye lvve l.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Annyi, amennyi. Könnyű, mint a pehely.
Nyár, nyer, nyel, nyes, nyit, nyilik. Nyal akodik.

Szeget ütött a szó, nem mondom, fejébe, -
Nyilalló örömmel szíve közepébe.

Teli rakta édes anyám Elvesztettem szerencsésen,
Pogácsával a tarisznyám, Lesz módom a böjtölésben.
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egy. egyik gyizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk.gYÜTÜ,gyön gy.
Egyik olyan mint amasik.

Gyalog jin: kinek nincs lova.
Gyorsan menjünk a faluba,

gyorsan gyorsan!
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ogykjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG y

Igy, úgy, amúgy, sehogy, hogy.
Gyuri. Gyors a madár, gyors a szélvész.

Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem!

Gyere pajtás katonának!
Nem megy ek' én, mert levágnak.
Ejh! levágnak; dehögy vágnak,
Csak gombóccai hajigálnak.
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( .

füty. fütyöl. ponty potyka,
kutya. kü Lja. 6 iltya. bil tyj a

•

alya. kelyeg. petyeg. potyog.
Tyúk is kikaparja az igalsagot.

Csirke ne legyen okosabb
il tyuknöl!

.:
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Vall nekem egy kendermagos pettyegetett tyúkom,
Korán reggel, délben, este, mindig van rá gondom.
Tyúkom mondja: "koty, koty, koty,
Gazd'asszonykám gondoskodj!"
Azt is mondja: "kotkodács!

. MindenIlapra egy tojás!vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ty lylkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'~ rif
O; ,;J új "/ I "/ ~ I ""ji"

ú1fffJJJ/(jj ~?j/"=r=
""-v'~r;Jd7l/)r ;//blJ lJflll7J

:fytiliollí
1

r!t; /!t;]kiJ t /LltJjámt!

J[;'!o Ifywni lJ) /~ /mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ty Ty
Konty, ponty, pinty, petty.

Hortyog, potyog, hat tyúk , . attjúk.
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.'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.~- -
f . -

!

X. X .

.ksz. iksz. O

~x(ObSIt~)
Xaver (olvasd: Kszaver)
Xerxes (Olvasd:Kszerkszesz)

. .. . .. . .mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

XI, XI. XI. Xo. xe. xo. IXI.
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Ouin mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtihan (olvasd:Kvin tdian) .
x·X y Y qu Qu

Beatrix ( olvasd: ) Xanth s (OlVasd:)
Beátriksz • li Kszántusz •vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r>

'"
. ~ ~-

Quarnero (olvasd: Karnero). .
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A.á. B. b. C.c. C S. CS. O d.
[,eo uG.~,Gy.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~y H.h
•

I.t Jj. K.k. LJ Ly ly
. ..

~.m. N. n. Ny. ny. Oó.Oö
Pp. O. 9. R.T: S. S, SZ. Sl.

o.

T t. Ty. ty. U.ú U.ü.V v.

Z.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz. ls. zs.X.x~Yy.
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• pont. ,," idézőjel. ? kérdőjel.

: kettős pont. • pontosvonás. - szünetjel.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,,
,vonás.. ! felkiáltójel. () zárójel.

Dr. Gőóz J. : Hangutánzó Képes ÁBÉCE.

§ paragrafus.

* csillag.

- összekötőjel.
G
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Magyar szóhangok ÁBÉCE-sorrendben.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nyom tatott bet űk : A, a, Á, á, B, b, C, c, Cs, cs, D, d, E, e, É, é,
F, f, G, g, Gy, gy, H, h, Í, í, 1, i, J; j, K, k, L, l, Ly, ly, M, ill, N, n, Ny,
ny, O, 0, Ó, Ó, Ö, Ö, Ö, Ö, P, p, R, r, 8, s, Sz, sz, T, t, Ty, ty, U, U, Ú, Ú,

Ü, Ü, Ü, Ü, V, V, Z, z, Zs, zs, X, X, Y, y, Qu, qu.
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Jancsi álm a.

játékosan tanulta meg jancsi az olvasást. jártában-keltében előtte
lebegtek a hangutánzó képecskék. Rajzottak körötte, mint az édes mézű
méhek, Tréfálkoztak, enyelegtek vele. Mint az aranyos piIlangók a rózsa-
bimbókkal. S a nyíló virágokkal.

Legalább ő úgy képzelte. Úgy látta.

Egyszer magánosan heverészett a puha fűben. feje alá csapta az
ÁijÉCÉ-t. Maga mellé tette írótábláját. Hanyatt fekve gyönyörködött a

kék égben. Meg a bárány felhők szaladgálásában. Végre elszenderedett.
A sok nézéstől. Meg a tücskök cirpelésétől. Méhek zümmögésétől.

Csalfa lepke álomport hintett szemepiIlájára.
Meseországban járt álmában. Színes tarka képek vonultak el előtte.

Azok a megelevenedett képes betűk. A hangutánzó. képes ÁBÉCÉ-ből.

Cirmos cica cincogó egérkét kergetett a C betű körül. Álmos
Oyurka valami álló létrára, a nagy A-ra támaszkodva most is ásított.

Boriska alkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB betűn átbúvó báránykát fűvel csalogatta. Dobos Dani pec-
kesen lépdelt át a nagyvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD-én. Katonásan dobolt. Nagy í mellé, mintegy
oszlophoz csaesi támaszkodott. Ennek a hátára kis á betű ugrott, ostorá-
val pattogva. Jajgató jancsi J alakban lógatta balkarját a nagy J mellett.
Andris zabbaI csalogatta a N betű mellett nyerítő Pejkó csikót.

H betűn hintázó baba játszadozott. Géza úrfi a a betűbe ülve
gurgolyázta fájos torkát. Kakas ·uram szemétdomb helyett a K betűre
szállt fel. Ott kukorikult. O betűben' egy kis leány ó alakban kulcsolta

össze kezét a feje felett. Mintha imádkoznék: Ó Istenem! Az Ő kariká-
jában kuporodva kávét őrölt Örzsike.

Egy P alakú pereces pék a félbajúszú Q-t csodálta: micsoda terem-
tésyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Sándor csikós S betűből suhintó ostorával csapott az ugráló
idegen Q után. Egy fiú kezén, lábán forogva cigánykereket hányt a X

előtt. Másik fickó meg a szétterpesztett karú Y nyakába ugrott. Onnan

mutatott két kezével újabb Ypszilont. Vilma a viharban Valakra kifordult
esernyőjével bírkozott.

Még több kép is következett a sorban. Végül vén garabonciás
diák lépdelt szörnyű hosszú lábával a Víg ABÉCÉ-n. Kakas tollas kalappal.
fölleghajtó köpönyegben. Kéregető tarisznyával. Balkezében meszelőt

tartva, jobbjában ákom-bákomos ABÉCÉ-t.~Ki látott már ilyenmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12 iskolát

kijárt vén diákot?
fölébredt erre az álmodó tanúlócska. Szétoszlott a színes álomkép.

Csak a nagy gyönyörűség maradt meg emlékezetében. Azóta teszik éjtsza-
kára az iskolás gyermekek a könyvüket a fejök alá. Hátha ők is meg-

tanúlják álmukban a leckét I

S"
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Tyúkanyóék tavaszi kirándúlása.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NovutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyerekek! készűlődjetek. Ma görbe napunk lesz. Kedvem kere-

kedett kimenni veletek a bársonyos, zöld 'mezöre. Tudom: örömest hallgat-
játok majd a madarak pittyegését. A pacsirta rezgő nótáját. Szaggathattok
virágokat. A' kalapotok mellé bokrétának. Vagy koszorúnak valót. Piros
pipacs ot. Kék búzavirágot. Illatos székfűvet. Kergethetitek a tücsköket, lep-

kéket. Futkározhattok. Ihoghattok-vihoghattok ... Így beszélt Kakas uram.

Anyjok! te is vedd elő a szebbik ruhádat. Egy kis elemózsiát

(élelmet) is vigyünk magunkkal. Úgy látom: aranyos idő van!
Tyúkanyó kapva-kapott az alkalmon. Örűlt neki, hogy künn a szabad-

ban lehet majd a család. Egy-kettőre ment a készűlödés.

Tyúkanyó megmosdatta, megfésülte. csinosan felöltöztette a kicsiké-
ket, Apró kontyos főkötőt (fejkötőt) kötött a fejükre. Játékszert adott a

kezükbe. Magára vette tarka viganóját. Előkereste idres-bodros napernyőjet.
Tarkapettyes, módis nyakkendőt kötött.

Kakas uram nyári pepita (kockás) nadrágot, módis vágású kabátot
öltött magára. Ölbe kapta a kicsikéket. Négyet öt t berakott egy gyermek-

kocsiba. Úgy kocsikáztatta őket. Akárcsa k egy gondos családapa.
A csibék már útközben megkezdték a tereferét. Odakünn meg széles

jókedvükben majd a nyakukat törték. Úgy örűltek. Úgy ugráltak. Úgy
szaladgáltak. Kakas uramnak néha a könnye is kiperdült a jóízű neve-

téstől. Tyúkanyó szíve repdesett örömében. Mint ringó ágon a játékos,

repdeső madárka! . . . Alig lehetett a gyerekekkel haza takarodni '
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Téli háború.

Se füst, se puskaropogás! Mégis tart a nagy háború.
Hógolyókkal lövöldöznek egymásra. Kétlábú meg négylábú állatok.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mucika, a kis nyulacska is nekibátorodott. Hólabdákkal futamodásra

késztette a hősködő Kakast. Tapsifüles Rókafival vette fel a harcot.
Keményen küzdenek, Egyik se hátrál. Csihi-puhi! Repül a hógolyó. Szétomlik.
Egyik az öreg nyúl, másik a rókafiók fején! Föl se veszik. Ebcsont beforr.
A Bundás meg a Lompos kutya is hozzálátott a kemény harchoz. Három
cica hóembert gomolyít.
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Katonácska vagyok én!
Büszkélkedve lépek én.
Indúlj! Egy! .. Kettő!

Papircsákó fejemen,
fakardom a fegyverem.
Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la.

. <c.
1} vállamon apuskám!
Ugy biz, édes apuskám !
Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-l
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Katonásd i.

K is l.eányka vagyok én!'

Ha esik az eső, ezt is hozzádalolják:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Virágos. :hőld mezőDen,
Madárda /os erdőben.

De most esik az eső.
Gyere velem esernyő!

Kis leányka vagyok én .
Gyakran sétá lgatok é17.

Libásd i.

K is l.ibácska. vagyok: én ,

H angosan így jápok én!

Dal.o lok is: gí-gá-gá!

Lúd anyókáD1: pá.-pá-pá!



Jó Istenem! felébredtem,

Te őrködtél én fölöttem.

Köszönöm, hogy megtartottál,

Hogy fölöttem virrasztottál.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a)mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAReggel.

Óvj meg ma is szent kezeddel!

Szent kezedböl ne eressz el!

Vedd oda mind, aki szeret,

Ó hallgasd meg kérésemet! Ámen.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Olvasmányok a beszéd-, értelem- és cselekvés-
gyakorlat köréböl,

1. Elsö napom az iskolában.

1. Édesanyám egy' reggel így szólt hozzám: _
"No, fiam, jer velem azvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiskolúbo.l Beíratlak teuiúlonek; "
El is mentünk. Jö tanítóm beírta a nevemet egy nagy könyvbe.

Kijelölte helyemet' egy padban. Lskolás gyermekké lettem.
Sok ismerős pajtásra akadtam. Ez tetszett nekem.

Mikor édesanyám hazament, elkezdtem pityeregni. Úgy
dobogott a szívem I Bizony, szerettem volna édesanyám után
haza szaladni. Mint a kis csikó fut az anyjához. De a gyermekek
csak biztattak: "Ne sírj! nem bánt itt téged senkisem!" Jó taní-
tóm is nyájasan beszélt hozzám. Mutogatott szép képeket, piros
tollszárat, játékokat. Aztán odavezetett a többi tanuló közé ját-
szaní. Volt futkozás, lovacskázás, karikázás az udvaron!

II. Bent a to.nité.eteremben ugyancsak szoktattak : "Állj fel!
Ülj le! Vigyázz! Jobbra nézz! Balra nézz! Mutass jobb kézzel
jobbra! Balra! Mutasd: melyik a jobb lábad! Jobb láb! Jobb
kéz! Bal láb! Bal kéz! Mutass mind a két kezeddel jobbra! Bal-
ra! Mondd utánam: Ez a fejem! Ez a hajam! Ez a szemem! Ez az
orrom! Ez a fülem! Ez a szám! Ez az ajkam! Ez a nyakam!"

Leckét is kaptunk hamarosan. Azok, akiknek nem volt tiszta
a kezök. Vagy az arcuk. Vagy a ruhájok. Bezzeg, akadt dolga a
mosdóvíznek, szappannak, törülközőnek, lábtörlönek, sárkaparónak !

Megtanultuk, hogy pontosan kell iskolába jönnünk. Jó reg-
gelt! Jö napot! mondanunk köszönésül. Imádkozásnál kezünket
össze kell tennünk. Nemsokára párosan összeállítottak bennünket.
Aztán szepen haza találtunk. Édesanyám galuskával várt
reám. Úgy vettem észre, nem is olyan nagyon rossz iskolába
járni. Kivált ha csak játszhatunk, Aztán galuskával várnak- odahaza.

Ez volt az én első napom az iskolábe.n l

2. Imádságok.
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Jövel, Atyánk! légy vendégünk,
Amit adtál, áldd meg, kérünk.

cl) Étel után .

Aki ételt, italt adott,

Annak neve legyen áldott!
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b) Este.

A Nap leszállt; az éj beállt; álom jő szememre.
Jó Istenem, viselj gondot alvó gyermekedre!mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Szülői ház.

"Édesanyám" süt nekünk kenyeret, kalácsot, pogácsát.
Ö tanított meg felöltözködni. Mosdani. Ruhámat megtisztogatni.
Imádkozni. Ö varrja, foltozza ruhácskáimat. Meg a testvéreimet
is. Szeretem is az én jó édesanyámat.

Édesapám sokat dolgozik. Fárad, hogy legyen mit főz-
nünk. Legyen ruhánk. Legyen jó lakásunk : kedves szülői
házunk. Ahol testvéreimmel együtt megférjünk édesapám, édes-
anyám mellett. Mint egy madár családja kedves fészkében. Kerek
fészke van a madárnak. Nekünk meg családi korűnk: van.

"Nagyapánk" , "nagyanyánk" is ami családunk körébe
való. Ök is sokat tesznek érettünk. Dolgoznak, amennyit bírnak.
"Nagyapó" mesél, tréfál, játszik is velünk: testvérekkel. Szeretjük
őket, mint édesapánkat. édesanyánkat. Virágokkal vagy máskép is
kedveskedünk nekik. Szót fogadunk. Kedvök szerint cselekszünk.
Ök is szeretettel ölelnek magukhoz. Apánk, anyánk, nagyapánk,
nagyanyánk ingyen tesz értünk mindent. Nem pénzért. Mert -
ezeretnek minket.

Jó testvérek vagyunk. Nem bántjuk egymást. Segítjük
egyben-másban. Ami testvérünknek fáj, az nekünk is fáj. Örö-
müknek mi is örülünk.

Csak az árva gyermek boldogtalan!

4. Magyar otthon. Magyar nemzet. Magyarország.

Be jó is odnho.zn : otthon! "A családi fészekben".
A kis galambhoz haza-haza jár az élelemkereső galamb. Édes-
apánk, édesanyánk is hazatér hozzánk,' munkájából. "Családi
fészek" ami kedves "otthonunk" .

Egy fán egynél több madárfészek is van. Mindmegannyi
más-más csal ád. Egy-egy fészekben csupa testvér, csupa rokon,
csupa atyafi. Akárcsak minálunk: a szülői házban. Otthon.
Ahol magunkat otthonosan, jól érezzük.
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Egymás közelébenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsok ess.lúd megél. Egész nemzetség.
Egész megys» nemzet. Egy helyütt van nekünk: magyaroknak
odahaza. A ms.gynr nemzet hs.zájsbs.n : Ma,gya,rországon.
Mindnyájan szeretjük mi: testvérek, atyafiak, együttes lakóhelyün-
ket. A megyur ha,zát. Hála , Istennek, hogy megy urnak:
születtünk!

ll/agyar vagyok. magyarnak születtem!
Magyar csillag ragyog énfölöttem!
Magyarország az én kedves hazám!
Itten nevelt édesapám s anyám!mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. Jobb otthon!

Mi fehérlik ott a síkon távolba?
Talán biz az édesapám kunyhója?
Messze jártam, másutt is volt jó dolgom,
Hej, de szívem csak azt mondja: jobb otthon!

Késő ősszel száll a fecske messzire,
De tavasszal újra megjön fészkire,
Messze elszáll, hegyen', völgyön és síkon,
Hej, de mégis azt csevegi: jobb otthon!mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. Magyar haza. Magyar király.

Tündérországban volt egy király. Mindenkinek parancsolt. Min-
denkivel jót tett, ha tehetett. Mindenkit szeretett. Mindenki szerette.

Ahol mi, magyarok, mindnyájan lakunk: ez a mi hazánk.

A magyar haza. 1l1agyaroJ 'ijzág.

Magyarország áldott ország.
Tündé?"ország.

Magyarországnak is van egy
jó királya. Aki mindenkinek
parancsol. Mindenkivel jót tesz,
ha lehet. Mint a jó atya gyer-
mekeivel. Örül, ha jól megy dol-
gunk. Könnybe lábbad szeme,
ha baj ér bennünket.' Aki min-
denkit szeret. Akit mindenki
szeret.

Első Ferencz József a ,
neve.

Áldja meg az Isten!
ÉljenlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjó kirá lyunk!

«
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7. Szülöimhez.

Hej édes szüléim ! Gazdagodjam meg csak! Hiszem Istent,
akkor nem panaszkodhatnak.

Minden teljesűl majd, amit csak kivánnak. Megelözöm
vágyat éd'sapám s anyámnak.

Lesz csinos ház, melyben megvonúlnak szépen, Pince lesz
alatta. Jó bor a pincében.

Szép kocsit csinálunk éd'sanyám számára. Még a templomot
sem gyalogosan járja.

Igy élünk boldogan a mulatságolmak! Igy biz', jó szüléim!
Gazdagodjam meg csak 1vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8. Öleld meg anyácskád!

Öleld meg anyácskád,
Nyujtsd ide kis szúcskúd,'
Angyal vagy, angyalka ,
Hófehér angyalka!

Harmat a vállo.cskúd,
Gödrös az álls.esk sd,

Égszín a szemecskéd,
Tiszta a szivecskéd.

9. Édesanyám is volt nékem.

Édesanyám is volt nékem,
Keservesen nevelt engem.

Éjtszaka font, nappal mosott.
Jaj, be keservesen tartott!

.'
10. Hogy beteg volt édes szülém. 00

Hogy beteg volt édes seidém. o o •

Ezerjófűvet szediem. én;
Hej! az erdőn s a réteken
Ezerjófű elég terem.

11. Istenem, mért fáj a szívem?

Istenem, mért fáj a szívem?
Mért lábbad könnybe két szemem?

Mért nem szűnik bús sóhajom?

. ., Arva vagyok . . . azt siratom.

Édesanyám, aki régen,
Aluszol a föld hűsében,
Látogass majd meg álmomban:
S ringass, rengess két karodban.

Borúlj reám édes szóval,
Altass, altass ezer csókkal,
Súgd szívemnek, hogy ne fájjon:
Istenem, de boldog álom!
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12. Magyar ember háza.

Galamb, gólya, veréb, fecske fészket épít családjának.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kutyácska meg a cica is búvóhelyet keres magának. Az ember
sem marad fészek nélkül. Csinál csendesvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanyát, állandó helyet.
Ahol meghúzódjék szél ellen, eső ellen, hideg, hó, jég ellen.
Ahol lakjék családjával. Amely "lakóhelye, " "szülŐföldje", "otthona"
legyen. Ahol állandóan tüzet rakhasson. Ételét megfözfiesse.

Ahol megmelegedhessék. Ahol állandóan "tűzhelye" legyen.
Ha mindjárt csak egylkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp onyvasát or, ruidkunyho volna is az.

Régente, nagyon, nagyon régen a magyar ember csak sát-
rakban lakott. Közel oda, hol lovait legeltette. Kunyhókban, víz-
partokon. Ahol közel halászgathatott. . Aztán sárból, földből,
majd köböl, téglákból erős házat épített. Hogy sokáig eltartson.
A fiaknak, unokáknak is jó legyen egy kis igazítással.

A magyar ház hosszúkás, négyszögletes épűlet. A háztető eleje
olyan, mint egy sátor nyilása. Mint a nagy A betű. A lakószobában
hálnak, étkeznek, laknak. Apitvurbuu, konyhába:nfőznek, sütnek.
A ks.ms.rábe.n lisztet, búzát, zsírt tartanak. A pincében tejet,
bort, edényekben, hordókban. A házpadláson szárítják a kimosott
ruhát. Odarakják a kukorícát, Ha hideg van, a szalonnát, húst is.

A magyar ember nemcsak lakik a házában, hanem azt is ottan
tartja, ami kis szegénysége, amije van.

13. A magyar földmíves ember háza és udvara.

A magyar földmíves ember házának udvara is van. Az udvar
belső része a szérű. Szérű mögött néhol kertet kentenek.

Udvaron tartják a tüzelő és építő fát, építő válykot, téglát,
követ. Istállót építenek szállásul a lónak, ökörnek, tehénnek. Ólat a
sértésnek, kacsának, libának. Kocsiszint a kocsinak, szekérnek.
Szérűn vagy pajtában rakják "Ie a szalmát, szénát.

Á legtöbb magyar ember szántóvető meg szőlőmíves. Lovat,
tehenet, sértést tart, nevel. Sokat fárad, hogy a földből kenyér-
nekvalót teremtsen. Ha szántóvető nem volna, kenyerünk
sem volna. A jö érzésű földmíves embert meg kell becsülnünk,

ha szegény is. Az úrnak többet adott az Isten. De szegény·
emberek dolgoznak neki. Egymaga nem bírna annyit szerezni.

Négylábú háziállat minden magyar háznál van. Egy helyütt keve-
sebb; másutt több. Emitt kutya, macska, tehén) ló; másutt szamár,
juh, kecske és disznó is van. Mind hasznára a ház gazdájának.
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14. Magyar tehén.

Úgy-e, jól esik szürcsölni az édes tejet? A kis cica is megnyalja a
száját a tejecske után. Tejes kávé nélkül még nagymama se tud élni.

Hiszen könnyü a tej es fazékból. tejes pohárból tejhez jutni. Dehát
ha tehénke nem volna! Ott lehetne akkor a sok fazék meg a sok pohár.
Nem szürcsölgethetnétek abból egy mákszemnyi tejet sem.

A tehéntöl fejik a tejet. Nem is a kútból merítik. A jó Isten
úgy teremtette a tehenet, hogy ne csak a maga borját szoptassa.
Az embernek is juttasson a tej éből. Hiszen éhenhalna az a sok
gyermek, meg az a sok játékos cica, tehéntej nélkül.

A jó ember gondját is viseli tehénkéjének. Tisztán, szárazon
tartja. Istállót épít neki hajlékul. Illatos füvet kaszál táplálékul.
Kukoricát, krumplit, répát, korpát is ad neki eledelül. Jól bánik
vele. Meg is itatja, amikor kell. Kis leánykák, kis fiúk egész
nap is ellegeltetik a kedves tehénkét az útszélen s más füves
helyen. Mert bizony jó az édes tej. Kedvezni kell érte a tehénnek.
Majd több tejet ad naponta. Aztán meg a tehénhús-leves,
marhapecsenye is jól esik ám!

A marhabörböl meg igen pompás cipő készül!
A magyar tehénnek szép feje, szép egyenes háta van.

15,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagy~r ökör.

~Ha kél az ég szép hajnala,
Kezemben az eke szarva.
Hajtom avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsúkót, a Boqári,
Ugy szántogatom a határt!"

Így dalolgat a magyar földmíves, mikor ökrén szántógat.
De csak az, aki nem sebes járású lovon, hanem egy pár enge-
delmes ökrön szeret szántani. Villás szarvú, magyar ökrön.
Amelyik nem szeleskedik. Nem kapdossa ki a barázdából az
ekét, Szép rendesen ontja a barázdasorokat. Mint a jó toll az
írást. Meg aztán amelyik kirántja a sárból a rakott szekeret.
Mert van ereje hozzá bőviben. Több mint némely parádés paripa-
nak. Pedig nem csupa szénán, zabon él, mint a ló. Hanem,
kukoricaszárral, árpaszalmával is megelégszik.

Párosával is szepen jár az ökör. De hát még négyesben!
Erre a dicsőségre fáj a béreslegény foga. Hogy ö kiereszthesse
négyes ostorát. Nagyot pattanthasson vele egész utca népe hallatára.

Ökör húsából sütik a legjobb pecsenyét. Ökör bőréből készí-
tik a legerősebb szíj at, csizmatalpat. Az ökör szarvából fésűt,
kürtöt szoktak csinálni.



Ha én katona volnék!

Gyalog sohasem járnék.

Keselylábú paripán

Ugratnék át a Tiszán!
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16. Magyar ló.

Az a keselylábú paripa magyar földön nő fel. Csikó korában
csengőt, kötnek' a nyakára. Hadd örüljön neki, mint a kis gyermek
a csengőnek, trombitának. Bársonyfüvön, virágos mezőn szágul-
dozik. Ott tanúl versenyt futni a széllel. Odahaza zabos tarisz-
nyában abrakot is bőven kap. Három éves korában kocsiba fogják.
Vagy eladják nyereg alávutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhuezárlo-nes,

Mi volna a huszár paripa nélkül? Szánalmas teremtése Istennek.
De bezzeg, ha paripajának a hátára kaphat, repül, mint a madár!
Szinte nem is lép a földre. Ha ellenséget lát, rátámad) mint a
förgeteg. Viilámló kardjával sujt, mint az Istennyila : a villám! Jaj
annak, aki kardja élére kerül. Édesanyjának is visszasír ölébe.

Tüzes huszárgyerek, tüzes magyar lovon, szikrázó kardjával
legyi'zhetetlen. Azt mondják: a magyar huszár a világnak leg-
jobb, legszebb katonája.

Ha elmult a zivatar, mindaketten. hazamennek. Egyik az
eke elé, másik az eke, szarvához. Pacsirtaszónál szántják magyar
búza. alá a kövér földet.

17. Az énJIHGFEDCBA

A z én. l o v a m p e jk ó ,

M a g a m va g y o k J a n k ó .

H e j, l o v a m n é g y lá b á ró l

L e e s e tt a p a tk ó .

lovam pejkó.

C s a k e g y m a ra d t ra jta ,

A z i s k o ty o g ra jta .

H e j, k o v á c s , jó b a rá to m ,

I g a z i ts o n ra jta !

18. Elveszett a lovam.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elveszett a lovam juharfa-erdőben ,
Jaj, de elfáradtam a nagy keresésben!

19. Huszárriadó.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rajta tehát! Rajta tehát!
Huezérlegény ham arosan

Nyergelje fe l fakó lovát,

Ugrs.sss.át Tiszát-Dunát t
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20. Huszárok.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Huezúrok; lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhu szúrok,

Nyalka szép vitézek!
A· lelkem is őrül,
Ha reátok nézek.

A lelkem is őrül,
Seivern pedig dobog.
Csákótok Iorgoju,
Afilyen szépen lobog!

Mint repül a mente,
Ha; vágta t az a ló.
Hej, csak ez az élet
A legénynek való!

21. Magyar sertés.

Fürge malac jóízűen csemcsegtette a kukoricát. Mellette
egy elhízott öreg disznó szomorúan hunyorgatta szempilláit.

"Miért szomorkodik kend, Sertés bácsi?". szólt
a malac.

Hej öcsém, hogyne szomorkodnám! Attól félek: rossz vége
lesz még ennek a jötartásnak. Gazdank furfangos ember. Malac-
koromban kalapjával vert el a pitvar-ajtó elől, ha egy kis élelemért
zőrgettem. Most meg nap-nap után tömné belém a sok zsíros
eledelt. Tegnap már igen tapogatta a torkom pecsenyejet. Aztán
összesúgott a szomszédjával. Valami disznó ölő kés köszörűléséröl
váltottak szót,

Bizony, másnap reggel kirántották a lábát a hízó disznó alól..
Valami hentesmester kegyetlenül elbánt vele. A pajkos gyerekek
örömmel kiabálták: "Disznót öltünk, hurkát eszünk estére."!
Úgy is lett!

Megpörzsölték, levakarták, megtisztították, felbontották a hízott
disznót. Estére kétoldalt lógott a nagyszalonnája. Aztán besózták
a sonkájával, húsával együtt egy nagy teknőb en. Sütöttek a kol-
bászt, hurkát, pecsenyét! Volt nagy dáridó. Még a koldús gyerek
is hurkát evett a disznótorban.

Az árván maradt malac csóválta a fejét erre a nagy heje-
huj ára. "Már magam is látom, _. fakadt ki keserűen - nem
kutyából lesz a szalonna. Minden jólakásnak meg kell adni
az árát!"



Csak úgy nézem az időt alóla,
Még a jég is visszapattog róla.
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22. Magyar juh.

Kedves, szelíd állat. Báránykoraban játszó pajtása a gyer-
meknek. Akárcsak a macska kis cica korában.

Ruháját nem igen szokta váltogatni. Télen-nyáron gyapjas
ruhát: bundát hord. Egyszer rövidre nyírt, máskor jó nagy für-
tökkel. Ebből csinálja az ember a meleg posztot, bekecset.
ködmönt, bundát, subát, báránybőr sapkát. A magyar "süveg"-
nek nevezett sapkát. A melyről azt tartja a nóta, hogy még a
jégeső is visszapattog róla.

A juh tejéből készítik a túrót, juhtúróból a sajtot. Húsából
főzik a birkapörköltet. Bárányhúsból a báránypaprikást. Abból
sütik a kirántott bárányhúst.

A juhot, bárányt, míg csak lehet, legeltetik a füves helyen. Őrzője,
pásztora a juhász. A billegö-ballagö, meg-megálló, furulyáló juhász.

Ha látom a förgeteg elejét,
Bevágom a süvegem tetejét.

23. Báránykám.

Hol voltál, báránykám ?
- Kertek alatt asszonykám.
Mit ettél, báránykám ?
- Réti füvet, asszonykám.
Mit ittál, báránvkám ? .

- Folyóvizet, asszonykám.
Mért sírtál, báránykám ?

-- Mert megvertek, asszonykám.
Ki vert meg, báránykám ?
- Juhász bácsi, asszonykám.
Hogy vert meg, báránykám ?
-' Bunkos bottal, asszonykám.
Hogy sírtál, báránykám ?

- Me-he-he-he, asszonykám.

24. Magyar házi szárnyasok.

Még a legszegényebb ember is szeret tartani egy párlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtyúkot egy •
kakas vezetése alatt. Kell a tojás gyúr ott tésztába meg kalácskába,
pogácsába. A sült vagy főtt csirkehús meg igen jó ízű. Sok pénzt ad
ám a csirkéért, aki megveszi. Az öreg tyúk is fazékba kerűl vénségére.

Édesanyánknak 3 kacsa, lúd nevelésére is nagy gondja
van. Puha tolluk, pelyhük jó lesz párnának, dunyhának. Húsokat
drágan megveszik. Aki megeszi, jó falatot kap.

Némely tyúk is nevel kacsát.
Pulyka, páva már nem minden háznál akad. Galamb is

csak itt-ott van már. Pedig ezeknek a húsát is meg lehet enni.
Jó pénzt adnak értök. Házi szárnyasaink mind ; ennivalók".
Vendégek a magyar háznál a fecske - és a g6lyam adár.
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25. Búbos tyúk.
Búbos tyúkom, ide hallgass! Megkergetünk meg is fogunk,
Kis kertemben ne kapargass! Nagy fazékba belédugunk,
Ha kivágod a virágot, Megkopasztunk, gonosz pára.
Gonosz búbos, majd megbánod ! Meg is eszünk vacsorára.

26. Szép állat aliba.
Szép állat a liba, Kis kertekben, ligetekben
Ha magát megmossa,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyütt repkednek.
Csőrével tollait Édes-kedves. libuskáim,
Felborzolgatja, Jaj, be szeretlek :

27. Magyar pásztorok.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ménesben legelteti a csíkót, lovat, szilaj paripát a csikos.
Szabadban, az Isten kék ege alatt. Csord ába tereli a teheneket,
borjúkat, ökröket a csordás, gulyás. Juhnyájat őriz a mezön
a juhász. Sertésnyáj at (disznót) őriz a kurráez, kondlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAás. Ezek
az igazi, híres magyar pásztorok.

Ha nagy eső esik, nagy szél támad, összeterelik a pásztorok
a reájok bízott ménest, gulvat., nyájat. Szél ellen felállogatott
nádból, vesszőből készült menedékhelyen: a cserényben húzód-
nak meg. Pedig annak teteje sincs. Süthet a forró nap. Durú-
zsolhat, zúghat a szél. Szakadhat a záporeső: a magyar pásztor
kiállja. Nem betegszik bele. Pedig főtt ételhez is csak néha-
napján juthat. Kevéssel beéri. Mégis van kedve a nőtázás-
hoz. Az ilyen kemény legényekből lesz aztán a vakmerő huszár.

Némely pásztorsághoz kevés tudás kell. Pásztornak pásztor
ugyan a szölöpásztor, mezöör, kukorica-, dinnye-, krumpli-
csősz is. Meg a faluban éjjelenként vigyázó bakter is. Meg még
aztán a liba-, pulyka-pásztor is. De micsoda pásztorok ezek a
csikóshoz, juhászhoz képest! Hiszen a libát, pulykát egy gyer-
mek is megőrzi. Mert azok igen félénkek. Bezzeg, a szilaj csikó,
haragos bika, villás szarvú ökör, múmúzó tehén megőrzéséhez már
legény kell ám!

28. Csordás-dal.*
Gyüjtik a csordakat. Nőjjön fü előttük,
Csingi-lingi, lánga, Csingi-lingi, Iánga,
Hajtják a marhákat, Járvány ne járjon köztük,
Csingi-lingi, lánga, Csingi-lingi, lánga;

* Tavasszal a szarvasmarhákat a közös legelőre hajtják. Ott őrzi a csordás-
pásztor (csordás) a hó leesésig.
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Tinó-binó jöszágocskák,
Nyakukon a harangocskák -
Csingi, lingi, lánga,
Rínak az utcába'.

Hízzanak meg mind egy lábig.
Igerjenek száz forintig .
Csingi, lingi, lánga ..
Értük a vasárba.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

29. A kisbéres.

Nem ül kevélyebben a huszár a lovon,
Mint a kisbéres ott, a vendégoldalon ;
Behordta a szénát gazda padlására,

_Ures szekerével ballag a tanyára.

Hat címeres ökör sétál a szekérrel,
Legelől a hajszás nagy csengetyűjével;
Ritka egy csengetyű, oly hangos a szava,
Harangnak illenék holmi kis faluba.

Kiált a kisbéres: "Cselő Csákó, cselő!"
S a -szekérböl a nagy ostort veszi elő;
Két öles a nyele, három a kötele,
Irgalmatlanul elkezd pattogni vele.

30. A csikós. '

Pusztán születtem, a pusztán lakom,
Nincs födeles, kélnényes hajlékom;
De van. cserényem, van jó paripám:
Csikós vagyok az alföldi rónán,
Szőrén szoktam megülni a lovat,
Ha ide vagy oda útam akad.
Nem szükséges a nyereg a hátán ...
Csikós vagyok az alföldi rónán.,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

31. Juhászlegény.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nem vagyok én kap it áIJY, Juhászlegény vagyok én,
Nem- járok én paripán. Csecsiri ms.sirozok: én.
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32. A juhász-élet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nincs jobb élet a juhásznál,
Nincs szebb élet a juhásznál :
Kihajt ja a nyáját,
Fujja furulváját,
Bú nélkül éli világát.

Szalonna, hús az étele,
Füstös kunyhó a lakhelye,
Onnan nézi nyáját,
Fujja furulyáját,
Bú nélkül éli világát.

. 33. Virágoskertek.

Magyar ernber nem szereti, ha "puszta" a háza környéke.
Kerít kertet. Ultet bele jó gyümölcsfákat. Ez avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyümölcsöse.
Másutt paradicsomot ültet; ugorka-, petrezselyem-, saláta-, sárga-
répamagvat vét. Ez a veteményes kertje. Háza elé, a kerítésen
belül vagy máshova virágokat plántál, virágmagvat vet. Hadd
gyönyörködtessék szernét, szívét. Illatokkal hadd kedveskedjenek. A
mézgyüjtő méhecske hadd szálldossen rájok. Ez a virágos kertje.

A virágot meg a zöldséget leginkább leányok ápolják. Gyü-
mölcsfáknak a fiúk és férfiak viselik gondját. Nyesik, csínosítják.
Jótermő gallyat oltanak bele. Evvel nemesttik.

Egy fiúcska leskelödött a gyümölcsöskertben a madárfészekre.
A madár megszólította :

"Kis fiúcska, szépen kérlek! Ne bántsd kicsi fészkemet.
Nézd, fiacskáim pihennek. Ne keltsd föl szegényeket."

A fiúcska szöt fogadott. A fészektöl eltávozott. Madár csipege
édesen : "Köszönöm, kedves gyermekem!"

Alig van kert rózsafa nélkül. A "pünkösdi királyné" nevü
játékban azt mondják az ünnepelt kis leányról: .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nem JIHGFEDCBAa n y á tó l l e tté l ,

R ó z s a f á n termettél;
P iro s p ü n k ö s d n a p já n

H a jn a lb a n s zü l e tté l ."

34. Mit dalolsz te, k is madár?

Mit dalolsz te, kis' madár,
A virágos ágon?
-- A jó Istent dicsérem,
Kedves, kis barátom!

Ó taníts meg engem' is,
Erdő madárkája l
- Kérd meg csak a szívedet,
Megtanít az ráj a !

35. Az ősz.

Komor, ködös idő van. A nap sápadtan kel fel. A fák meg-
rázkednak. Hideg rázza őket. Hullanak sárgult leveleik. Beszél a
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fákkal a bús őszi szél. Minden szürkül, sápad, halványodik.
Mint az őszülő ember.

Fecske, gólya elköltözik melegebb helyre. Kénytelenek vele.
Nálunk már nem sokáig találnának élelmet.

Szedik az emberek a téli almát, körtét meg a diót. Törik a
kukoricát. Ássák a krumplit. Behordjak a télirévaló takarmányt.
Tüzelötöl gondoskodnak. A ló, tehén, juh, sertés is bekerül a
legelőről. Az ember gondozása alá. Meleg hajlékba.

Szüretelnek. Édes musttal fizet a szölöhegy.
A szántóvető elveti az őszi búzát, gabonát. Hogyarathasson

a. jövő nyáron. Vetni kell annak, aki aratni akar.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Emberé a , munk s. Istené s.z álqásj

36.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐszi dal. (Pereg már a levél.)

Pereg már a levél, sárgúl már a határ.
Ne menjetek még el gólya s fecskemadáryxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!
Lám, milyen szomorú erdő, mezö, liget I
Mikor mi is sirunk, mért hagytok el minket?

Nem veszünk mi búcsút tőletek örökre,
Midön elvándorlunk innen messze földre.
Aranyos tavasz majd elüzi a telet,
Visszahí, visszahoz a bájos kikel et.

37. Beszél a fákkal a bús őszi szél ...

Beszél a fákkal a bús őszi szél.
Halkan beszélget, nem hallhatni meg:
Vajjon mit mond nekik P Beszédire
A fák merengve rázzák fejőket.

38. Visszatérés az iskolába.

a) Az ajtó.

Sarkon fordúl az ajtő. Csikorog a sarka, ha nem kenik.
Visít, mint az éhes malac, ha nem etetik. Lebben az ajtó szár-
nya. Pedig nem madár. Engedelmeskedik az embernek.

Az ajtón lépünk be a tanításterembe.
Behúzzuk magunk után. Becsukódik. Az ajtózár "nyelve"

beleakad az ütközöbe. Kulcssal is becsukhatjuk. Hogy idegen
ne jöhessen be rajta, ha mi nem akarjuk. "Nyelve" van s még-

7'
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sem tud beszélni. Az ajtó asztalosmunka. Asztalosmester füré-
szelte, faragta, gyalúlta, enyvezte a fát meg a deszkát. Be is
mázolta, be is festette .

. Az ajtó magasabb meg szélesebb, mint az ember. Ha
kisebb volna, nem jöhetne be rajta az ember görnyedés nélkül.

b) Az ablak.

Ablak van a falori, hogy világosság legyen a szobában.
Ezt is asztalos csinálta. Fából a rámájat. Üvegből az ablak- .

táblát. Vasból vagy rézből a sarkát. Az ablak se nyilnék ki, ha
sarka nem volna. Sarkára áll. Sarkán fordúl meg.

Kisebb, 'rnint az ajtó. Magasabban illesztik a falba. Hogy
ne nézhessen be rajta minden csibe.

Az ablakon nézünk ki az udvarra meg az utcára.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVak
ablakon nem lehet kilátni. Mert a vak ablak csak mélyedés a
falban. De nincsen rajta üveg. Vak ember se lát.

Némely ablakban. virág nyíl ik.

c) Ablakomban rozmaringszál.

Ablakomban rozmarinqeeál. Édesanyám kedves képed

Anyám! eszembe jutottá l. Ezen a világon legszebb .

Ápoloatom virágszálad. Reávetem tekintetem

Gondolatom csak tenálad. Mindennapi imám közben.

d) A fal.

. Ház nem volna fal meg tető' nélkül. Ablakot, ajtót meg
padlást (mennyezetet) már könnyü rá csinálni.

A ház falát kömíves rakja. Köböl, téglaból vagy vályogból.
Néhol meglocsolt földből verik, bunkólják. A gyermek a kukori-
cacsutkából is tud házat építeni, falat .rakni, Mert a gyermek'
"nagy mester" ám! .

A falat bevakolják, besimítják .. Bemeszelik vagy kifestik. Hogy
tiszta legyen. Az iskolában a falon függnek a szemléltető képek.
Meg a falitáblák és fogas ok. ,

Nem szabad firkálni a falra, ajtóra, ablakra, kerítésre!

e) A padlózat és a mennyezet.

A tanítástermet kideszkázzák. Asztalesok kipadlózzák. Hogy
tisztábban lehessen tartani. Ne legyen ott annyi por, mint a padló-
zatlan helyen. A padlózatot mindennap seprik. Néha. fel is mos-
sák. Súrolják. Hogy ragyogjon a tisztaságtól.
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Illedelmes ember kíméli a padlót. Letörli előbb a lábát,
csizmáját, cipőjét. Csak azután lép be a szobába. Lassan jár.
Nem kopog, hogy "az egész ház meghallja.

Gerendázat van a tanításterem felső részén. Vagy mennye-
zet. Úgy borúl az a szobára, mint a mennybolt a földre. Ez takarja
be a szoba négy falát. Hogy a padlás hideg levegője ne jut-
hasson be olyan könnven .. A mennyezetről néhol lámpa csüng le.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f) A z asztal és szék . ,

Az iskolai asztal iróasztal. Fából csinálta az asztalos. Négy
lábon áll. Irólapja négyszögletű. Fiókjába tintatartót, tollat, író-
és rajz-füzeteket, könyvet lehet elrakni.

. A széknek is négy lába van. Még se tud annyit tapiskálni,
mint egy 3 éves gyermekcse. Ülőlapja négyszögletű vagy kerek-
alakú. Ezt a bútort is az asztalos csinálta.

g) A pad és szekrény.

Az iskolai pad a tanúlök ülőhelye. Fiókjába szekták tenni
táskájukat, könyvüket. Az iskolai padnak asztallapja is van. Ezen
írnak a tanítványok.

Az iskolai szekrényben van a helye némely tanítási eszköz-
nek. Ezért sok polcot csinálnak bele. Ajtaját be lehet zárni.

A padot és szekrényt az asztales fából készíti. Vasból is
készítenek iskolai padot. A pad, szekrény,. asztal, szék, kályha
mindvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiekols.i bútorok.

h) Tanítási eszközök .

Az iskolai táblán tanúlunk írni, számolni, rajzolni. Krétával
írunk reá. Törlőruhával vagy szivaccsal törüljük le. ,

Irótáblánkra, írófüzetünkbe is' írunk. Rajzónnal vagy tintába
mártott írótollal. Szemléltető képekről, szemléltető tárgyakon sok
állatot ismerünk meg. Meg egyebet is.

A számológépen számolni tanúlunk.
Könvvünkböl, a fali olvasó táblákról és a mozgatható betűk-

ről olvasunk.
A könyvet írják, könyvnyomó-sajtón kinvomtatják, aztán bekötik

s eladják. Könyvből okosodik az ember. Tanúlássallesz úr e földön .
. Játékosan tanúlunk a hornoktáblán, papirdarabokon, kuko-

rica- és bab szemekkel, kirakó pálcákon.
A tanítási eszközökre. iskolai bútorokra vigyázunk, hogy

rendben, tisztán tartsuk. Kiméljük, hogy ne rongálódjanak. Soká
tartsanak. .Mert még más tanúlök is akarnak azokról tanúlni.
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i) A kályha és takaréktűzhely.

A házban a tüzelés helye a kályhában meg a takaréktüz-
helyen van. Néhol sárpadkán (padocskán) is tüzelnek a pitvar-
ban. Nem szabad ám akárhol tüzet rakni. Könnyen meg-
eghetnénk .. Meggyulladhatna a ház.

A kályhában azért ráknak tüzet. hogy fütsék a szobát.
A takaréktüzhelyen főznek, sütnek.

Legtöbb helyütt vasból van a kályha. Cserépkályhát keveseb-
bet láthatunk.

A tüzelésre nagyon kell ügyelni.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gyermek ne bubráljon a tűzze]!
Világító eszközre: gyertyára, lámp ára, világító légszeszre (gázra)

nem igen vanyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszükség az iskolában. Mert mi riappal tanúlunk.

Tábla.

39.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanítás eszközei.

~adár nem száll szárnya nélkül. Cica nem jár lába nél-
kül. Okör nem döf szarva nélkül. Kocsi nem halad kereke híján.
Vadász nem lőhet nyúl at, ha nincs puskája. .

Kaszás ember vágó eszközről gondoskodik, hogy szaporább
legyen a munkája. Kapás ember kapáról. Asó ember ásóról.
Szántóvető ekéről. Mindegyiknek van gazdasági eszköze.

Hát a kis tanúló ugyan mit csinálna, ha valaki hirtelen rá-
parancsolna: tanúlj, írj, olvass! Oe nem volna hozzá táblá ja ,
krétá ja , irótáblá ja , irónja vagy más »eszköze.« Amivel tanúlhasson!
Tanúlási eszköz híján nehéz tanúini. Még tanítani is nehéz tábla,
kréta nélkül. A tábla, kréta, irótábla, irón a tanttás eszköze. A tanúló-
nak pedig tanúkisi eszköze.

A tábla asztalos munkája. Lába is van. Oe csakhogy álljon
rajta. Veszteg maradjon. Majd adnának neki a tanúlók, ha egy-
szer kedve kerekednék a járásra is. Meg ,tán még a táncolásra is.
Mint a játékos gyermeknek. S ott lépdeine a szoba közepén.

Feketére szokták a táblát festeni. Vörös festékkel megvonalozzák.
Hogya tanúló tudja: meddig húzza-vonja a krétát betűírás közben.

Számolni,' rajzolni is lehet rajta. Oe csak krétával. Fehérrel
feketére.

A tábla íróiapja olyan, mint egy élire állított négyszögű
asztal.
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A kréta.

Ésszel-mésszel meszelik a házat. Bizony, ésszel. Okosan.
Nem is ész' nélkül. Se nem mész nélkül. Mész kell a meszelés-
hez. Úgy lesz fehér. Mint a mész.

Krétával írunk, rajzolunk a fekete táblára. Az is olyan mész-
féle. Mint a mészkő. Oe nem olyan kemény.

A kréta írásközbenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAporlik) mint a liszt. Hamar elkopik.
Mert igen lágy. Porhanyós. Kezünkre is igen könnyen rátapad.
Krétás lesz tőle a kezünk. Vízzel kell lemosnunk.

Nincs olyan tanúló gyermek, aki már krétával nem. írt
volna. Hűséges segítő, tanúlási eszköz a kréta. Igen engedelmes.
Könnyen lehet vele bánni!

Törlőruha,. szivacs.

Krétás táblát, poros asztalt, tintafoltos padot törlőruhával
kell letörűlni. Vászondarabbal. Vagy szivacssaI. Avval a puhintós
törlővel. Mely likacsos, mint a rosta. Ha összeszorít juk s aztán
eleresztjük : hamarosan »kirúgja« magát. Mint mikor a guggoló
gyermek egy pillantás alatt talpra ugrik. Oumilabda-módra.

Se szeme, se füle, se szája, se torka. Mégis iszik. Oe még
milyen mohón! Egy-kettőre elnyel egy tányér vizet, ha beledobják.
Felszíjja magába, mint az itatóspapír a tintát. A vászon a zsírt.
A papír az olajat. Ilyen nagy vízivó, ilyenyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»iszákos« a szivacs.
Víztől hízik. Ettől kövéredik meg.

Egy bohókás csaesi nem tudta a szivacsnak ezt a szokását.
A hátán levő szivacsos zsákkal meghömpörgődzött a vízben.
Bizony alig tudott kilábalni. A szivacs olyan nehéz lett, mint a
sár. Vagy a kő. Teleszítta magát. Jó, hogy közelben volt a gaz-
dája. S kirántotta a bajból.

Vonalzó.

Egyenesre gyalult vékony deszkadarab mellett a táblán, desz-
kán, földön, falon, »vonalat« lehet húzni. Még pedig egyenes
vonalat. Csak legény kell hozzá. Aki bánni tud vele. AzértlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

»vonalzá«, hogy vonalozzunk vele.

Irótábla.

T án biz ez is olyan, mint az »íródiák.« Ír, ír, ír. Mindent
tele ír. Reggeltől estig. Ezért nevezik »írótáblának.« Pedig csak
írnak rája . Nem őmaga ír. Aztán rajzolásra is igen jó. Még
sem mondják »rajzoló táblának.« Valamikor - talán - majd
úgy hívják.
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Irón.

, Irótáblánk csak arra való, hogy eltűrje, amit ráfirkálnak.
Irni nem íro Hasztalan »írótábla« a neve. Csak tábla, amelyre
írnak, rajzolnak. .vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Iróón, »írónyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« kell, ahhoz; hogy betű támadjon az írótáblán.
Meg Írástudó gyerek. Iróember. Aki írjon.

Egyszer kérdeztek egy tanúlót : mi az »írón« ? Olyan,'» vessző,«
mellyel Írnak - felelt a kérdésre. Nagy igaza volt. Iróvessző-
nek is mondhatnók az »írónt,« fog a papírra, táblára, fára. fa-
köpenyegbe burkolódzott. Hogy kőnnyűszerrel meg ne sérüljön.
Törékeny jószág. .

Az író vesszőt (irónt) s egyéb tanítási eszközt kímélni kell.
Nem ingyen adják. Kényérnekvalót lehetne az árán venni, Szülői nk-

. nek köszönjük, hogy ellátnak bennünket tanítási eszközzel. Az
iskolában levő tanítási eszköz nem a mienk. Nem bánhatunk
vele, amint tetszik. Ha gondatlanul megrongáljuk, szándékosan
kárt teszünk benne, mást kelJ helyette vennünk. Szülőinket káro-
sítjuk ezzel. Meg is büntethetnek a rongálásért.

Némely gyermek kevélykedik a sok cifra, drága tanulási
eszközével. Mintha bizony okosabb lenne ettől! Elégedjünk meg
egyszerű sorsunkkal is. Különben pórul járhatunk, mint az egy-
szeri szamár a mesében. Amelyik sokat válogatott a helyben, a
hol szolgáljon. Mindig rosszabb-rosszabb gazdája akadt.

Pálcarovás. Rovásírás.

A kis gyermek is szeret faragcsálni. Ha szerét ejtheti. Késé-
vel (bicskájával) puha fába, nyers vesszőre -jeleket farag. Jobbról,
balról bevág, bevés egy helyen a fába. A kivágott részt kifeszíti.
Megvan a jel. Megjelezte a fát, mint a dinnyét meg 'szokták
jelezni. Vagy a kenyeret is néha. Hogy más el ne cserélje.

Régi, öreg emberek is fára, csontra róttak fel jeleket. 1, V, X
alakú rovásokat. Egy rovás egy ujjat jelentett. Mintha ujjukat
ráfektették volna a puhafára s a mellett. róttak volna egy-egy
1.. alakú vonást a fába. Négy rovás négy ujjra emlékeztette őket.
Ot rovás őt ujjra. Az egy kézfejbőI szétnyúló, kifeszített öt ujjra.
A kézfej öt ujját később V alakú nyílással rótták fel. A V is egy
tőből ágazik szét. Ma is szereti _némely ember az ilyen pálca-
rovást : rovásírást. Betűvetés helyett. Vagy pedig számláláskor
egyre egy, kettőre két vonást húz a krétával.

A nagy betűket könnyen lehet rovásírás módjára rajzolni.
Kivált az 1,N, A, M, L, T, V, Z, E betűket. ,Játékközben fűzfára,
fenyőfára be sok gyermek ró ilyen ABECE-t!
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Irótoll. Irka. Rajzfüzet.

Nem csakvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkretdval, iránnal lehet írni, hanem »írótollal« IS.

Papírosra, vászonra, bőrre, fára.
Oe mi fán terem az az írótoll?
Régente igazán »tolla l« írtak. Liba hátán termett az írótoll.

Csak meg kellett hegyezni. Jó éles késsel. A hegyét kissé be-
repeszteni. Aztán festékbe, tintába mártani s írni vele. Ha tudunk.
Volt liba bőviben.

Ma már nem a libát koppasztjuk az írótollért. Hanem
fényes, kemény, hegyes tollat, cifra íróeszközt veszünk. Olyant,
amelyik. sárga, mint az arany. Ha mindjárt rézből van is az
aranya. Vagy kékesszürkét, mint némely galambnak a színe. Szép
piros, kék, fekete, sárga szárral. Nyéllel. Tintafestéket se maga
csinál már a tanúló. Azt is másutt veszi. Nem a maguk boltjából.

Az »írótoll- is csak olyan hamis név, mint az »írón.« Bizony
az írótoll se tud magában írni, ha emberi kéz nem mozgatja.
Nem maga ír, hanemlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»vele« írunk. Csak -írásra való toll.« Az
írótoll egy iokkal meg egy tollszárra l egy egész.

»Papiros«, meg ttizta-festék kell az írótoll hoz. Aztán, aki a
tollat forgatja. Betűvetésre. Számításra. -Rongyos- papír, »rongy-
ból« csinált papír kell a tanúlónak. Nem holmi »kukoricaszár-
ból«, »fenyőfáből« való. Mert ám olyan is van.

Ha az írásra szánt papírt cérnaszállal összevarrják, vagy
drótszállal összefűzik : trofűzet (irka) lesz a neve. A rajzolásra
való papíroslapot meg »rajzlap«-nak nevezik. Több egybefűzött
rajzlap »rajzfűzet.« . .

Tintának külön edény kell. Tintatartó. Tintásüveg. Vigyázni
kell a tintára. Meg az írótoll al is gondosan kell bánni. Az író-
tollat, tollszárat »tolltartó doboz«-ban lehet tartani, mikor nem
írunk vele.

Számológép.

Hát ez miféle »ldbasfászdg ?« Mezitláb van. Se papucsa,
se bocskora, se cipője, se csizmája. Pedig lábon áll. Talpon áll!
Azt mondják: »Szárnoló-gép-. . . . Szeretném "látni: melyikünk
tud jobban szárnolni? En-e vagy az a »szdm oldsra való gép«?

Golyókat fűztek fel a drótszálaira. Pirosakat, feketéket. Csecse-
becsét. Hogy jobban megszeressük. Nagyobb kedvvel számoljunk
rajta. A piros csizma, piros kendő, piros pántlika is jobban tet-
szik némelyik gyermeknek. Jobban, mint a fekete, sárga, kék.

Mikor már az ujjunkon, meg a babszemeken, kukoricasze-
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1

meken egy kicsit megtanultunk számolni, odaállunk a számológép
mellé. Attól várjuk, hogy még okosabbak legyünk.

A számológép szelíd, jámbor, türelmes. Nem bánja, ha ide-
oda lökdössük drótjain a golyókat. Ha játékos alakokat rakunk
is ki golyókból.

Az asztalosmester jól megcsinálta. Fából. Meg egy kis drótot
IS adottyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhozzá.

Sokáig eltart. Tartós életű.

Hegedű .

. Énekelni jó tanítónk tanít bennünket. Énekel előttünk meg
velünk. Hegedű meg hármónium szavára is lehet énekelni. Tilinkó,
furulyaszó után is. Néha olyan bánatos a hegedű szólása. Más-
'<or meg víg. A furulya hangja szornoni. Szomorú nótához illik.

40. Dal a hegedűrő\.

A hegedü bús nótája,
Magyar ember mulat nála:
Úgy megdanol, táncol, vígad,
Hogy a szíve majd megszakad.

A hegedü száraz fája,
Be szomorú a nótája l
Úgy meg sír, rí, úgy kesereg,
Talán a könnye is pereg?

41. Fütyülőm szól . . .
(Tücsök kesergése.)

Fütyülöm szól,... tilinkórn szól: ... ű ű ű ...
Furulyám szól : trü ... lü ... lü ... lü, trü lü lű!
Bús furulyám nótája, .
A tücsök is ezt sírja
Keservesen: ű ••• ű ... ű •••

42. Nem szól a tilinkóm ...vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nem szól a tilinkom, elhasadt, Olyan szom orú volt a nóta ,
Amott a hármas halom alatt. Még a fát is meghasitott»:

43. Kis furulyám szomorú fűz ága ...

Kisfurulyám szomorú fűz ága,
Temetőben szomorkodik fája ,
Ott metszettem azt egy sírhalomról,
Nem csoda, hogy oly sira lmasan szól.

Haza ballag nyájam estefelé,
En ballagok a temető felé,

. Kél« holdnak halovány orcája ,
Kél furulyám epedő notéie !
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44.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJátékos tanulás.
1.

Mindig ott csengőzött a kis csikó a pejló oldalán. Szalad-
gált a kocsi után. Látni akarta az anyját. Meg azt is, hogy mit
csinál? Tanúini akart tőle.

Mikor nagyobbacska lett, odakötötték anyja mellé. Húzni-
még nem húzott, de már »iskolázták,- Már nem lehetett szabadon
ficánkolnia. Rendet kellett tartani. Akkor indúlni, akkor megállni,
mikor parancsolták. A többivel, a nagyobbakkal együtt mozogni.
Ha munka ideje volt. . . Aztán ő is rúd mellé került. Befog-
ták. Nyakába akasztották a dolgot. Ne egyék-igyék ingyen.

Pistike is odakerült a bátyja mellé, Megfogta a kezét. Együtt
mentek iskolába. Mindaketten tanultak. Kiki annyit, a mennyit
bírt. Oe hiszen-édesapjuk is csak ezt tette gyermekkorában.

Pistike játékos gyermek volt. Még át sem lépte az iskola
küszöbét, már is mindig tett-vett. Ujjával rajzolgatott a párás
ablakra. Meg a jégvirágos ablaküvegre. Edesanyja ezt megtiltotta,
ha észrevette. Rajzolgatott minden deszkára. Cseresznyelével pin-
gálgatott is. A porban csibét rakott. A homokosyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAudvaron útakat,
vonalokat barázdált vesszőparipájával. Utakat taposott. Nyomokat
hagyott. Kukoricacsutkából hizlalót rakott. Házikót épített. Ho-
mokban vájkált. Pincét ásott. Sírgödröt is. Abba temette a lehul-
lott, halottsárga faleveleket. Kavicsokkal kertet kerített. Vesszőcs-
kékből fákat ültetett kertecskéjébe. Kávésbögréjével vizet hordott
fácskáira. Megnézhette azt akárkifia. A cica sokszor rnegbárnulta.
A Bundás kutya akárhányszor oda heveredett közelébe. Ugy gyö-
nyörködött benne. Nézte-nézte: hogyanvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanui já tékosan házat épí-
teni. fákat ültetni. Kerítést csinálni. Porcsibéket megszámlálni.
Papirdarabokból csákót, sárkányt készíteni. Nagyobbat, mint a
tenyere. A sárkányt ákom-bákommal teleirkálni. Telefesteni. Kis
kertjébe 1 alakú rózsakarókat szurkálni .

.II.

Meg sem érezte Pistike, mikor iskolába adták. Ott is foly-
tatta a já tékos tanúldst. Hangicsált madármódra. Betűket rakott
ki pálcikákból, vesszőcskékből, babszernekből, kukoricaszemekbő\.
Rótt ott puhafára. Pereceket csinált gyúrós agyagból. Rajzolga-
tott homoktáblájára. Láncot csinált hajlós vesszőből, szalmaszál-
ból. Szép kis karikákat is. Gyalűforgácsból : kunkorodó csiga-
bigát alakított. Sehogyse tudta volna elviselni, hogy ha húga
szép bábukat készít vászondarabokból, pántlikákból: ő meg ne
tudjon játékos munkát.
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T anítója segítségével könnyen haladt a tanúlásban.
Eszre se vette, mikor megtanult játékosan rajzolgatni. Meg

aztán irni, olvasni, számolni. Többnyire játékos eszközökkel, meg
szemléltető képekkel.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

45. A z én ÁBÉCÉ-m .

Annácska így beszélgetett magamagával :
Tudja IstenyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl Olyan furcsa volt az! Először szorítottam

hónom alá az ABÉCÉ-met. Szetettem volna ugrándozni örömöm-
ben. Mint a kis madárka ugrál az ágon. Ha jóízű falatot talál.
Nekem is olyan jól esett ránéznem a könyvecskémre!

Siettem vele az iskolába. Megmutattam Margit néninek.
Annak az aranyos tanítónőnek. Akit úgy szeretek, mint az édes-
anyámat. Szeretern, ha rám néz. Szeretem, ha szól hozzám.
Nyájas szavával. Szeretem hallgatni éneklését. Madár sem énekel
gyönyörűbben. Be jó szive van! Aldja meg az Isten mind a két
kezével! Együtt forgattuk a könyvemet. Szebbnél-szebb képecs-
kéket mutogatott benne. Azt is megmondta: mit csinálnak, mit
mondanak azok a leánykák ott a képen.

Este alig tudtam elaludni az ABÉCÉ-m miatt. Fejem alá
tettem éjtszakára. A párnácskám alá. Puha, meleg ágyba. Még
köszöntem is neki, mikor lefeküdtünk. Nem is tudom: aludtarn-e
igazán. Vagy csak álmodtam. Szinte hallottam, hogy megszólalt. .mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

46. A tél.

Jégvirág lepte be a lombtalan fákat. Hótakaró alatt nyug-
szik a föld. Ember, állat sokat szenved a nagy hidegtől. Keresi
a meleg helyet. Még a nap is későn, bágyadtan kel föl. Mintha nem
is volna reá szükség, mert világít a ho fénye. Megjött"vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATélapó".

Kevés munka akad künn a mezön, erdőn a hideg miatt,
Keveset kereshet a ruunkásnép. Beköszönt a szükség a szegény
hajlékokba. Fáznak, éheznek a gyermekek. Jószívű emberek
segítenek rajtok. Élelemmel, ruhával, tüzelöszer ajándékozásával.
Ad, akinek Isten többet adott. .Úgy érzi, Isten előtt kedves
dolgot cselekszik vele. De meg kötelessége is, hogy szűkölködö,
szenvedö embertársan segítsen. Jaj a ezivtelen embernek! Még
az éhező madárkák etetéséröl is gondoskodnak imitt-amott.

Szánkázás, korcsolyázás, csúszkálás a téli mulatság. A gyer-
mekek "hóemberrel " is játszadoznak. Mesélés, nótázás, beszél-
getés járja téli estéken. Névnapok, lakodalmak, disznótorok is
sok örömet szereznek.
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Egyszer a gyermekeknek erdő szélén volt a téli mulatságuk.:
Hóembert csináltak. Hólabdával játszottak. Hógolyókkal csatáztak.
Szánkóztak.

Játékközben nagy hópelyhek kezdtek szállingózni. Távolból
puskaropogás hallatszott: piff! paff! Majd vadászkürt zengett:
"Halihihó ! ... Halihihó ! ... Az erdő visszaszölt erre:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhiho ... hihó!

Egyik gyermek hamarjában felugrott a gömbörgetett nagy golyó
tetejére. Intett a kezével, mint a hogy a hó hullong. Rázendítette.
A többiek vele együtt énekelték. Az erdő is visszaszólt :yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

49. Kiszakadt az'. . .

Kiszakadt az angyaloknak a párnája.
Hull belőle hópelyhecske udvarunkra ...
Gyere anyám! édesanyám! szedjük össze,
Angyalkáink majd eljönnek még ma érte.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hull a hól

Hull a hó, hull a hó,

H alih ihó! .1-1alih ihó I
TJ •J nl ol o f" A o o f
11 aragszu(, ,,1e apo. ... pO ... apo .

47. Szilveszter temetése.

Jóéjtszakát,Szilveszter, M ajd ha jön a Icikelet,

Te ősz, öreg apó l' Nopfény játszik ra jta ...

M egásták a eirodat, Dalos m adár rá ja száll

l'akarja be a ho, S kivirú l a hant ja;

48.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz angyalok párnácskája

Hideg téli idő volt. A napócska dideregve húzódott meg felhő-
köpenvében. Csak néha-néha kukucskált ki. Mint a cigány a
sátrahól. Hogy megnézze: milyen idő van idekint ?

Egészen elkornorodott az ég: boltja. Haragos szürke lett,
mint az ólom. Szél támadt. Egyszer csak finom hópelvhecskék
szállingóztak az udvarra.

Érzsike odafutott az ablakhoz. Elkiáltotta magát: Édes-
anyám! Édesanyám! Kiszakadt az angyaloknak a párnája.

Gyerünk ki az udvara. Szedjük össze. Aztán, ha estére
eljönnek hozzánk a kis angyalok, odaadjuk szegénykéknek. Hogy
legyen parnácskájuk sálmodhassanak odafent. .
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50.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMozgathátó betük. Mozgatható szók.

1.

Igen megszerettük a betű ket.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjá tékos pajtása inknak tekintettük
őket. Csakugyan azok .is voltak. Magunknak is kedvünk kereke-
dett ahhoz, hogy betűk legyünk. ,

Az i betű tanúláskor kiállott közülünk két gyermek. Ugy
állottak mereven a pad előtt, mint a feszes i :;,betűk, Egyik göm-
bölyü fejével a rövid i-re emlékeztetett. Másik, elül fölfésült hajá-
val, a hosszúlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí betűre. Meg-megszólaltak. Hangoztatták a maguk
betűnevét : i . . . í. Aztán két kisebb tanúló állott ki melléjük,
Azok meg a ki~ i í betűre emlékeztettek. Sorban együtt han-
goztatták a nevöket I I i í. Aztán helyre mentek. No ezek igazán
mozogtak. Jártak, keltek. Mozgó betűk voltak.

Mikor már a C betűt is tudtuk, betűsdit játszottunk. Egyik
volt a tündérkirálynő. Betűneve C. A többi leánykák tündér-
Iányok, tündérkisasszonyok. Nagy 1. Nagy 1. Kis i. Kis í. A tün-
dérlányokhoz sorban odament a tündérkirálynő. Bemutatkoztak
betűnéven. Egyszerre hangzott kettőnek. a neve. Igy ni: Ci. . Ci.
Ci. . Cí. . Aztán a leányok visszaültek a pad ba.

Az iskolai szekrényből keménypapírosú C meg, i í i í betű-
ket vett elő jó tanítónk. A tábla szélére állította. Ugy, hogy ezt
olvashattuk le róluk: Ci. . Ci . . ci. . cí. . Majd fölcserélték
a helyüket. Előttünk állottak ezek: IC. . IC. . ic. . íc. . .
Aztán szépen helyökre raktuk a betű ket a szekrénybe. Ezek meg
mozgatható betűk voltak. Majd egyes szókat mutogattunk kemény
papíroson. Igy: CI. . IC. . Ezeket mozgatható szóknak nevez-
tük. Tanultunk rajtok. T anúlási eszközei nk voltak. ----

II. .

51. Könyvecském.

Gyer ide, kedves könyvecském. Hadd lássalak, jóbarátom !
Mesélj nekem származásodról. .Hol születtél? .Kinek az ija-

fija vagy? Tán fán termettél ? Valami aranykertben. A sok ked-
ves gyümölcs között. AranyaImák, aranykörték szomszédságában.
Talán arany tollú madár énekelt nótát bölcsőd felett. Csingi-lingi
mondókákat, zengő dalocskákat, amelyeket ÁBÉCÉ-mből olvastam.

Egy tanító nagyon szerette a gyermekeket. Ami örömet
érzett, ami szépet gondolt tanítványai. közt, leirta. Papírosra.
Odaadta a betűszedőnek. Hogy állogassa össze azokat a szókat
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mozgatható betűkből. Erős ólombetűkből. Aztán kösse össze táb-
lánként, laponkint szorosan. festékkel kenje be a betűtáblákat.
fektessen fáivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyomjon rá szoritápressei tiszta papírt, a melyre az
egész betűtábla képe rányomakodjék. Egy festékes betű tábláról
sok, nagyon sok »nyomtatott betűs lapot- csináljon. Azokat
kőnyvkőtő fűzze össze, mint az író- meg rajzfűzetet. Címlapot
adjon hozzá. Borítékba, táblába kösse. S készen lesz a könyv.
Lehet belőle tanúini. Képeeskeket is nyomhatnak belé.
, ,Ez ,az én könyvem származása, születése. Hangutánzó Képes

ABECE-nek keresztelték. Ezt a nevet adták neki.
Az író (szerző) megírta . Betűszedő kiszedte. Kiinyvnyomo ki-

nyomta. Könyvkötő bekötötte. Könyvkereskedő eladta . Edes anyám
megvette. Nekem adta. S most itt vagy a kezemben!

Be jó, hogy az én kezembe kerültél !
Köszöntlek, kedves könyvem! .
Taníts, ó taníts engem!

52. Szemléltető gyüjtemény.

Jóska, a tanúlótársam, szerette a virágokat. Öröm~el járt-
kelt a hímes réten. futkározott a tarka szárnyú pillangók után.
Lepkegyűjteményébe szedte őket össze. Ott aztán rendben rakta.
El-elnézegette szép gyüjteményét. Beszélgetett' a pillangókkal.
-Ugy-e te hernyókorodban almafánkat pusztítottad.« No nem

.fogod többet. Meglakoltál kártevésedért. » Te meg cseresznye-
fánkon élősködtél, Ismerlek, jó madár, majd jobban vigyázok
ezután a fajtádra!

Jó tanítónk is szeretett összegyüjteni mindent,amin tanúl-
hattunk. Elrakta a szeniléltető gyüjteménybe. Csak akkor szedte
elő •. ha nekünk mutatni akarta.

Volt ott minden. Oe minden! Üvegekben,' agyagedénykékben,
papírostaleán. Búza, árpa, kukorica, zab, borsó, lencse, bab.
Enekes madarak, melyeket haláluk után nem engedett elpusztítani.
Okkal-rnóddal' megőrizte őket. Megismertette velünk. Hogy aztán
kíméljük az énekes madarakat. Ne üldözzük. Pajkos gyermekek
ne rabolják ki a madarak fészkét.

Szines képe meg fekete rajza' is volt bőviben. A szemléltető
albumban. Ezekről is tanított. Egész rnesét tudott mondani. Lát-
tam nála' a képen a magyar ház külsejét, belsejét. A szántóvető
rnezei munkáját. A 'kerti eszközöket. Láttam szép madarakat.
Csakhogy meg nem szólaltak, mint az igazi madarak. Mi magunk
is gyűjtöttünk egyet-mást, amiről az iskolában tanúlhattunk. '

I
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53. Tüzelés, világítás, IVOVIZ.

Jaj! jaj! jön a kormos ember! Riadozott Lacika, ha meg-
látta a kéményseprőt. Szaladt be mindjárt a házba. Búvóhelyre.
Ki se kukucskált addig, míg a kéményseprő ki nem tisztogatta
a kéményt meg a takaréktűzhelyet. S el nem ment máshová.

Bezzeg jó ám a meleg kályha mellett I Ha kéményseprő nem
volna, nem égne a kályhában a tűz a sok koromtól. Meggyullad-
hatna akorom. Meggyulladhatna az egész ház.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATiizelnűnk keLL.
A tüzelőhelyet. kályhát, kéményt, tisztán kell tartanunk. Kérnény-
seprő ezután is lesz. Akár riadozik tőle Lacika, akár nem. Csak
szalma, fa, kőszén legyen. Majd tüzelnek az emberek hideg időben.

Ha az est beáll, sötét lesz a szobában is. Nem látnánk aztán
odabent dolgozni. Ha magunk nem gondoskodnánk a nap helyett
világítóról. Oyertyáról, lámpáról. S más. világító eszközről. Mint
néhol van légszesz, villanyvilágítás, a régebbi olajmécses, kőolajlámpa
(petroleumlámpa), gyertya helyett.

Ivávizre is nagy szükség van. Kiszárad a virágágy. Elhervad-
nának .szegény virágaink öntözés nélkül. A tehén, ló meg más
háziállat nem élhetne víz nélkül. Oe még az ember sem ám!
Kell a víz ivásra, főzéshez. mosogatáshoz meg fürdésre is. Nem
lehet mindenki hal. Hogy állandóan a vízben éljen. Szobában,
konyhában, iskolában is kell víz. Kell ivóeszköz. Szegényember
gémes vagy kerekes kútat ás. Mások szivárványos (szivó) kútat.
Néhol csöveken (vizvezető csöveken) vezetik be a vizet a házba.

54. Iskolánk udvara és játszóterünk.
I. '

Valahányszor belépek iskolánk udvarára, mindig nagyot dob-
ban a szívem. Emelkedik a lelkem.

Másvilágban érzem' magam. Szinte nagyobbnak képzelern.
mint máskor. Mintha itten több volnék, mint másutt. Emberebb
ember. Talán közelebb is az angyalokhoz. Meg. mindnyájunk
szerető atyjához: a jó Istenhez. ~ .

Mikor odahaza vagyunk, más-más házban lakunk. Vágy más-
más lakásban élünk. Oe itt az iskolában egybesereglünk : személy-
válogatás nélkül. Mintha egy édesapánk volna a mi tanítónk. Egy
édesanyánk a lányok tanítónője. Eszembe jut az a szép képecske,
a hol Krisztus urunk körül sereglettek a gyermekek. Ott áll O
középen jóságos, szelid arcával. Nem kérdi: ki fia? ki leánya?
Tanít mindenkit, Arra, hogy miképen szeressék az emberek egy-
mást? Miként imádják az Istent? Hogyan lehetnek boldogok?



Egyedem, begye dem, tenger tánc,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hejdú sógor, mit kivánsz?
"Nem kivánok egyebet,

Csak egy fala t kenyeret."
Szil-szúl, szalmaszál,
Üzd ki, hajtsd ki, pöndöátsd ki ezt!

113zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. .

_ Egy szép kertben jártam egykor. Tisztaság, rend volt minden
lépten-nyomon. Gondos kertész nyesegette le a csemeték vad-
hajtásait. Tisztogatta a virágágyakat. Gyomlál ta, irtotta a gazt.
Kötözgette, erősítgette a gyenge csemetéket, virágokat. Szép formát
adott az össze-vissza, görbén sarjadzó ágacskáknak. Üröme telt
benne mindenkinek, aki ránézett erre a kertre.

Iskolánk udvarán, kertjében is mindenütt rend és tisztaság
van. Ez az iskola is olyan, mint egy kert. Ahol apró csemetéket
ápolnak, nevelnek. Edesapák, édesanyák szíve virágait. A gyer-
mekek erősbödnek, növekednek. Gondos tanító, ügyes kertész
viseli gondjukat.

Be jól esik tanítás után kimennünk az udvarra ! Tanítónkkal
együtt. Mozogni, játszani. Felvidúlni a napfényen. Pihenni, ha
munkánkat jól végezzük. Hát még mikor kimegyünk a játszótérre!
A mezőre : Játszani társas-játékokat. Virágokat szedni bokrétába,
koszorúba. Hazavinni egy-egy virágocskát édesanyánknak, test-
vérünknek. Van ott a fiúknál labdázás, lovacskázás, karikázás,
sárkányozás, buj ósdi, kifutójáték. A leányoknályxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» kis kertecske,
nagy kertecske«, » Bujj-bujj zöldág«, ))Pünkösdi királyné«, -Oyertek
haza ludaim «, » Körben forgó táncjáték « csilingelő dalocskákkal.

55. KiQ lvasójáték.

56.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIskolánk kertje.

Iskolánk kertjében tanuljuk meg a fa- és virágültetést,
zöldségtermelést. Eleinte csakúgy játékosan.

. Sok örömünk telik a kert játékban, virágágyak tisztogatása-
.han, öntözéséhen. Kedves virágaink az ibolya, viola, szegfű,
gyöngyvirág, tulipán, mályva, rozmaring és rózsa. Méhecskék is
ellátogatnak hozzánk, hogy virágainkat megnézzék. Mézet is
gyüjtenek belőlük.

57. Jó tanítónk.

Egy jó tanítót temettek. Ott volt mindenki. Apák, anyák, fiúk,
leányok, iskolás gyermekek. Minden szem könnyezett. Búsan
zengett a gyászének. Zokogás hallatszott a fekete koporsó körül.

Dr, Göőz József: Hangutánzó Képes ÁBÉCE.
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Mikor a sírtól visszatértek, mindenki csak róla beszélt. Az
övutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjóságáról. Aki atyjuk volt édesapjuk helyett. Aki isko-
lában nevelte őket szeretettel, jóakaratta l. Tanította sok
szép imádságra, versikére. Mutatott nekik hangutánzó képecské-
ket. Játékos rajzokat. Amelyeket maga talált ki, maga rajzolga-
tott. Tanítás közben meg-megzendült ajkán az ének. Szinte észre-
vétlenül. Önkéntelenül. A magyaros nóta. Egy-egy gyermekdalocska,
melyek tanítványai közt fakadtak lelkében. Áldja meg érte az
lsten I Áldja meg jó tnrdtonkút !

Be sok kedves órát szerzett tanítványainak! Hogy örült
velök, ha ök örültek. Kiderült arcza, mikor tanította kis tanít-
ványait arra a szép versre: "l/1lagyar vagyok, magyarnak
születtemlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1(( Mennyit fáradt velük! Milyen nyájasan, mily ked-
vesen tudott beszélni! Milyen buzgón imádkozott növendékei
körében is, Épenoly szívhez szólóan, mint a leányok angyali

. lelkű tanítónöje.
Nekünk is adott az Isten jó tanítot.
Szeretem édesapámat, édesanyámat.
Szeretem, tisztelem jó tanítómat. Apám, anyám helyett

nevel, tanít ö engemet.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

58.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJóyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanulótársak.
,

Halottátok-e a minap, mikor édesanyám azt mondta:
."Megyek kalap ot venni az iskolás Iiamns.k !" "Hát mikor édes-
apám a multkor egy fürt szölöt adott eme szavakkal:" No, ezt az
iskolás gyermekemnek hoztam! Hogy dobogott akkor az én
szivem : Hogy örült a lelkem! Egy öreg úr megállított bennün-
ket, mikor szépen köszöntünk neki az utcán. Fejével intve azt
mondta édes szóval: "Derék gyermekek vagytok! Meglátszik raj-
tatok, hogy már iskolába jártok 1" Be jól esett ezt hallanunk?

Hogy ne esett volna jól! Kedves t anulötérssdmrs. emlé-
keztetett. Akikkel úgy szeretek iskolába járni. Mintha csak
testvéreim volnának. Az idősebbek segítenek minket, amiben
lehet. Nem bántanak. Mi is kim élettel vagyunk a kisebbek,
gyöngébbek iránt. Ha együtt megyünk valahová, mintha egy
atyának gyermekei volnánk .. Egy sziv, egy lélek vagyunk
Senki sem kevélykedik köztünk Pedig vannak ott gazdag
emberek gyermekei is. Akik cifrább, jobb ruhában járhatnak,
mint mi,
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59. Tanító és tanítvány.

Megbetegedett Gergely, egy iskolás fiú. Egyik igen jövise-
letű, szorgalmas tanuló.' Tanulótársai mind nagyon szomor-
kodtak e miatt. Sajnálták szenvedő, jó pajtásukat. Hát még jó
tanítónk szíve hogyan fájt érte! Egyik napon elment Gergelyt
meglátogatni. Az volt az öröm, mikor betoppant házikójukba.

De micsoda öröm! Láttátok volna: mint gyulladt ki szegény
beteg gyermek arca!lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.Lsten hozta,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkedves, jó tanítóm 1" így kiáltott Gergely
meglepetésében. "TesS'ék leülni minálunkyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj "

No volt aztán beszéd!
Elmondta Gergely: mennyit szcnvedettt Hogy fájt a szíve

mulasztása miatt, Pajtásait s jó tanítóját is szerette volna már
látni. Aztán a könyve, irkája, füzete panaszolkodni kezdtek:
"Kis gazdánk, beteg vagy? Mi lelt? Miért hagytál úgy
magunkra?" Könyvecskéje kínálkozott meséível, hogy felvídítsa.
Irófüzete szinte azt mondta neki: "Nézd, nézd, Gergely! ...
itt a sok betű ... De még mennyi üres hely van! Mikor írod
tele? . .. Talán nem haragszol reánk? .. " Mily kedvesen
emlékezett meg a szeretett tanítvány tanúlótársaíról t Meg-
mondotta elbúcsúzó tanítój ának, kezét szorongatva: "Köszö-
nöm, kedves tanító úr, szíves látogatását. Köszöntöm jó
barátaimat! Sokszor gondolok reájok! Úgy-e ök is szívesen
emlegetnek engem? . . .. "

Igy szeréte egy jó tanítvány tanítóját meg tanúlótársait.
De a tanító is szereti ám a jö tanítványt! Ha szigorú is hozzájok,
igazságosan bánik velök. Aqogy megérdemlik,

60. Egészséges élet.

A cicának télfelé nagyon megnő a szöre. Sűrű lesi.
,Mintha kicserélnék a nyári ruháját téli bundával.

Bundás kutyánk szöre is megnő, mire hidegek járnak.
A)yúk meg a kakas tollazata tömöttebb lesz. A tehén, ökör,
ló szöre is hosszabb.

Bezzeg, ha elmúlik a hideg tél, ruhát, takaródzöt cserélnek:
Mire kisüt az aranyos tavaszi napsugár, hullani, _ ritkúlni kezd
a tyúk tolla. A tehén, ökör, ló vedlik. Hullatja a szörét úton-
útfélen. Nem kell már a meleg ruha. Levethetik.

Az iskolás gyermeket is begyöngyöli, beburkolja édesanyja
téli időben. Melegebb ruhát ad akkor reája. Hogy ne fázzék meg.

8'
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'Egészséges maradjon. Tavasszal meg nyáron könnyü ruhában járnak
a gyermekek. Némelyek mezítláb is. Igy nem igen lesznek betegek.

A galambocska gyakran tisztogatja a tollát. Tollászkodik.
Ha vízét talál, fürdik mint a lúd, kacsa meg a lubickoló gyer-
mek a teknőben, kádban, fürdövízben. Jól esik nekik.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATisztáb-
bak lesznek. Egészségükre válik. Az ember is tanúihat tőlük:

A ló addig eszik, mig jől esik neki. A bárányka is csak
addig. De némely gyermek torkig eszik-iszik. Aztán nyom-
hatja az ágyat betegen. Úgy biz, édes Katika. Aztán kell majd
doktor meg patika!

Ha csak annyit ennénk, amennyi igazán jól esik, nem beteged-
nénk meg a mértékletlen evéstől. Nem kell mindent megenni,
amely eledelre ránézünk. Rendes időben kell ennünk. Nem
reggeltől estig.

Be jól esik reggel, ha kinyitjuk az ablakotyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Feléledünk.
Egész nap szinte könnyebben járunk, ha jó levegőn -vagyunk
a szabadban. Lám! a bárányka is milyen vígan ugrál, ha
kimehet szabad helyre! Gyermeknek, embernek is jól esik ez. Jó
esik, ha mozoghatunk. Csaka rest tud reggeltől estig heverni,
Iustálkodni. Úgy is veszi hasznát.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

61. Tavaszi öröm ök.

Kikelt már a sárgapelyhes libácska. Tipeg-topog a kásás
tányér körül. Csípegeti az udvaron a gyenge zöld fűvecskét.

Anyai örömmel vezetgeti tyúkanyó a csirkéit. Tanítja őket
kapirgálni.

Báránykák szökdécselnek anyjuk körül. Mint a bohókás tücs-
kök. ürűlnek a tavaszi napsugárnak.'

A méhecskék virágról virágra házalnak mézecskéért.
Hangyák sokasága sürög-forog. Cipeli az ennivalót. Pihenni

ráér télen is.
A pacsirta is furakodik nótájával fölfelé.
Fák ágain, bokrok rejtek helyén madárfészkek teremnek. Fió-

káiknak vetik a pelyhes, puha ágyat a madáranyák. ..
Minden ember, minden fűszál, rninden állat éled. Orűl a

tavaszi napsugárnak.
A gyerekek is sietnek a verőfényre. Csalogatják ki a napocs-

kát, ha el-elbúvik. Kergetik a hideget a föld alá. Van gólyahívó-
gatás, fecskelátás, szeplőmosás, esiga-biga csalogatása. Tücsökhívás.
Körbenforgás, tánc, nótázás. Kifutó-befutó játék. Cicázás.
Labdázás. Kertásás, ültetés, virágágycsinálás.
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A földmíves ember szánt-vet, ültet. V árja aztán az Isten
áldását. A kenyérnekvalót. A ruháravalót. .

A tanúlók is szorgalmasabban munkálkodnak. Nemsokára
itt lesz az aratás. A nyári vizsgálat ideje.

A magyar gyermekek tavaszi játék közben ezt éneklik:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

62. Süss ki Nap!lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Süss ki Nap! Süss ki Nap, lsten fényes napja!

Hadd vigadjon a bárányka idekünn m a!

Te m eg hideg, a fö ld alá m essze bujj e l!

A virágot, a kis m éhet m eleg sugür; aranyos nap élessze fe l.

63. A templom.

Némelyik énekes madárka a fák ágain zengi halaadó énekét
A fecske a háztetőn. A pacsirta égfelé emelkedve. A harang a
toronyban. Az ember otthon, hajlékában. Vagy az Isten házában: a
templomban. Mind-mind Istent dicsérik jóságáért. Kiki a maga
nyelvén. A maga szokása szerint.

lsten mindenütt ott van. Minden bokrot, minden füszálat
lát. Minden szót meghall. Mindenütt jól esik hozzá imádkoznunk.
Oe legjobban esik az imádkozás az Isten házában. A templomban.
Ahol mindenki megtanúl imádkozni. Egyik a másikától. Meg a
paptól: lsten szolgájá tól. Ugy érezzük ott, mintha az énekkel
együtt szárnyalnánk. Emelkednénk égfelé. Az Istenhez. Itt imádko-
zunk magunkért. Szülőinkért, testvéreinkért, a szegény betegekért,
szerencsétlenekért. Még kedves halottainkért is.

Nem mind ugyanabba az egy templomba járnak az emberek.
Mindegyik hitfelekezet (vallásfelekezet) a maga templomába. Oe
egymást tisztelik.

Mert mindnydjunknak egy a teremtő atyánk: a jóságos lsten. Mind-
nvdjan egy atyának gvermekei vagvunk.

64, Istentisztelet a templomban.

Isten egyszer azt mondotta: »Ahol ketten-hárman össze-
gyűltök az én nevemben, én ott vagyok veletek l« Apáink ezt úgy
értették, hogy ahol kevés ember van, ott is lehet Istent tisztelni.
Még ha nem is volna ott templomépűlet.

Bizony úton-útfélen is találtak imádkozó helyet, Nagy kő-
tuskó mellett. Csergedező kis vizecske mentén. Arnyékos nagy
fák alatt. Meg-megzendült énekük: »Isten áldd meg a magyart!«

Aztán fából építettek kisded templomokat, Később meg kő-
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.ből, téglábóI. Fazsindelyes, cserepes, bádogos tetővel nagy templo-
mot. Magas toronnyal. Allandó hajlékot Istennek. Isten házát.
Ahova még az unokák is eljárhassanak imádkozni.

A templomot szépen bebútorozzák, fölszerelik. Hosszú padok
is vannak benne, hogy az emberek leülhessenek. A pap magas
szószéken állva imádkozik. Tanítja az embereket a jóra, az
lsten imádására. Akármerre nézzünk ottan, minden Istenre emlé-
keztet. Énekelnek is együtt az emberek," nemcsak imádkoznak.
Dicsérik az Istent orgonaszóval is.

Toronybeli harangok hívogatnak bennünket imádkozni. halot-
takat búcsúztatni. Némely halottat három harang is megsirat.

lsten házából, mintha újjászülettünk volna, reménykedve
távozunk.

A pap és aki vele együtt jár egy templomba, az mind
együtt egylkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhitfe lekezet. EgyvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvallásfelekezet. A pap és a hívők
gyülekezete.

Tisztelnünk kell ,egymás vallásos szokásait. Mert mindnydjan
Isten fia i vagyunk. Ugy áld meg bennünket az egy Isten.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

65. Mese- a kis harangról.

Messze-messze, nagy állóviz, nagy tó mellett lakott a »Ten-

gerszem tűndere.«
Haragudott, ha a tó partján levő kis templomban: a kápol-

nában meg-megszólalt a kis harang: -Oingalló l« Szerette volna
örökre elnémítani. A közelben éldegélő juhásznak egy zsák ara-
nyat meg egy zsák ezüstöt igért. Hozza el neki a kis harang
szívét: a harangocska nyelvét. Hogy aztán- az néma legyen. S ne
szóljon többet.

A juhász igen vágyott a sok pénzre. Hasztalan érezte: nem
szabad. Ejtszaka mégis ellopta a harang szívét. Meg is kapta érte
a tömérdek pénzt. Vállára vetette zsákokba szedve a sok ara-
nyat, ezüstöt.

Alig próbált egy-két lépést tenni, már büntette az lsten.
Besüppedt a gonosz juhász a földbe. Első lépésre bokáig. Máso-
dikra térdig. Harmadikra derékig. A hideg rázta ijedtében. Lelökte
válláról a pénzeszsákot. Futott a bárányaihoz. Kikapta a vezető
juh nyakából a rezeskolompot. Oda kötötte ezt a kis harang-
lábra harang helyett. Megszólalt másnap a »harnis harang.« Oe
csak úgy kongott, mint a repedt fazék. A tóbeli tündérek kárör-
vendve kiabáltak:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» Oingallá , gingalló, főzz kását 1 Nincsen só 1
Ha nincs só, kérj mástá ll Oingalló 1«
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Nagy volt a juhász bánata. Szerette volna visszatenni a kis
harang szívét. Juhait szarvuknál fogva összekötötte s beléjök kapasz-
kodva akart átúszni a kápolnáig. A tündér le akarta rántani a víz
fenekéig. Oe a juhász elkiáltotta magát:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»Hűzzatok ki birkdim!« Ki
is húztak. A juhász meg magával ragadta atündért a partra.

Rimánkodni kezdett a tündérkirálynő :eressze vissza a maga
víziországába. Visszaeresztette a juhász; de visszakapta ezért a kis
harang szívét. Visszavitte a kis harangnak.

Megcsendült ismét a kis harang. A tündér megrázkódott erre
a szóra. Leszállt a feneketlen tó mélyébe : a tengerbe. Nem látta őt
emberfia többé. Csak mesében él már. A mese szerint a tündér-
Iányokból gyöngyvirágok, nefelejtsek, rózsák lettek. A tündérkirályné
aranysárga hajaszálaiból valóságos arany lett. Talán azért találnak
némely folyóviz fövényében aranyport?yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

66. A hét napjai. Hétköznap. Vasárnap. Ünnepnapok.

Isten úgy rendelte, hogy egymásután 6 napon dolgozzunklkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj a hetedik
napon imádkozzunk.

Hét nap egy hét. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat,

vasárnap a hétnek hét napja. Vasárnap a pihenő és imádkozó nap. A többi
nap hétköznap, munkanap.

Vasárnap - úgy szokták mondani - az Isten napja. Minden szebb,
minden ragyogóbb ekkor. Mindenki igyekszik ezen a napon tisztábban,
csínosabban öltözködni. Még az étkezés is jobb. A szegényember is várva-
várja a vasárnapot.' Mert ekkor együtt lehet családjával. Találkpzhatik jó-

barátaival. Szíhat egy kis friss levegőt. Meleg napokon vasárnap délután

a gyermek, legény és leány kim ehet a játszóhelyre. Vigadhatnak ottan.
Még az iskolai munkálkodást is megszüntetik ilyenkor.

Várva-várt nap a vasárnap. Hát még a valóságos ünnepnapok: a

karácsony, husvét, piinkösd! Meg még más ünnepnap is. Ezek az ünnepek
közt is.ünnepnapok. Ünnepek ünnepei. Virágok a virágok között. Templomo-
zás, aztán mulatozás napjai.

Karácsony tá ján gyermekek járnak néhol házról-házra. Énekel-
nek, karácsonyi köszöntőt mondanak. Betlehemjátékkal töltik az időt. Kará-

csonyfát is állítanak némelyek. Karácsony estéjén ajándékokat osztogatnak.
Jószívű emberek ajándékokat, ruhát, élelmet, pénzt osztanak szét. Még a

szegényeket is meg akarják örvendeztetni. Hadd legyen nekik is kará-

csonyuk!
. Újévko1' újesztendei köszöntőket szoktak mondani. Sok helyütt régi

"regőket" is mondanak a regösök. Kalácsot és más ajándékot kapnak jó-
kivánataikért.
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Husoétkor sokhelyütt »öntözködés" járja. A fiúk örűlnek a piros tojás-

nak. De bezzeg pityeregnek, ha valamelyik eltöri a piros tojást!

Pünkösdkor tele rózsával minden. De különösen a lányok játékaiban

a "pűnkösdi királyné." Néhol virágot dobálnak a tűzbe s azt ugrálják át

dalolás között. Lófuttatás is van néhol "piros pünkösd". napján.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

67. Karácsonyi vers.

Szálljatok le, szálljatok, Minden piciny ablakot.
Bethlehemi angyalok! Házikökba, palotákba,
Zörgessetek ma este meg Egy örömet vigyetek:

Boldog, édes ünnep~t.

68. Husvéti köszöntöcskék (Öntözködéskor.)

I.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E háznak kis kertjében
Van egy rózsatő ,
Rózsás kertben növelteJIHGFEDCBA

f l jó terem tő.

j(usvét ünnepére
f l z a kivánságom :yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.

V izet öntök a tövére,
Szálij'on álaás a fejére!
f l z Jstentől ezt kérem ,
p iros tojás a bérem .

II.

E háznak népére
~laás, öröm szálljon!

/

69. Vasárnap.

70. Magyar gyermekek regös éneke.

aj Adjon az Úr Isten ennek a gazdának e) Adjon az Úr Isten a háziasszonynak
Két kis ökröt, egy kis bérest; Annyi tejet, annyi vajat,
Annak a kezébe aranyekeszarvat, Mint kútban a sok viz,
Az ökörhajtónak aranyszálsudarat. Mint kútban a sok viz.

Rejteki régi törvény, Annyi libát, annyi libát,
Hej regö rejtem! . . . Annyi récét, annyi pulykát,

Mint réten a fűszál,
Mint réten a fűszál.
Annyi csirkét, annyi csirkét,
Mint égen a csillag,
Mint égen a csillag.

Rejteki régi törvény,
Hej regö rejtem!

Mondá egykor az Úr Isten:
"Hét napunk van minden héten.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b ) Adjon az Úr Isten ennek a gazdának
Egy hold földön ezer kereszt búzát,
Csengös-csílíngös aranyozott szekeret,
Bele aranyos kereket.

Rejteki régi törvény,
Hej regö rejtem!

Hat napon csak dolgozzatok,
Vasárnap imádkozzatok!"
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71. Iskolai és családi ünnepek.

Iskolásgyermekek külön is szoktak ünnepelni. Jó királyunk
nevenapján. A tanító nevenapján. Meg máskor is. Verseket, köszőn-
tőket mondanak, énekelnek. Ezek azvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiskola i ünnepek.

A családoknak víg és szomorű ünneplő napja i vannak. Vígad-
nak keresztelés, lakodalom alkalmával, szűletésnapon meg nevnapon.
Szomorkodnak temetéskor s egyéb gyászünnepen.

72. Beborult az ég.

Beborult az ég fölöttem! Hátha könnyem bő patakja
Szívem felét eltemettem. Fájó tüzem elolthatja ?
Virág, napfény és madárdal Peregj szemem égő gyöngye I
Engem többé nem vigasztal. Míg be nem fed sír göröngye.

73. Idő, nap szakaszai.

Az idő beosztása .

A madarak felébrednek, ha virrad. Pihenni térnek, ha a Nap
Ienyugszik.

A szántóvető meg a pásztorember föltekint az égre. A Nap
járásáról vagy a csillagokról megtudja: hogy áll az idő? Van-e
már dél? Soká lesz-e még éjfél?

. A toronyban megszólal a harang: »Itt az imádkozás ideje l«
A gyermeket felkölti édesanyja: »Készűlj iskolába! Menj a

templomba! «

A munkásoknak, iskolásgyermekeknek sokhelyütt csengetnek:
»Kezdjétek a munkát l« -Végezzétek be a munkát l«

Beoszt juk munkánkat idő szerint. Hogy pontosabban, ren-
desebben végezhessük. Rend a lelkelkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm inden dolognak.

Napok, órák szerint igazodunk. Hogy el ne késsünk. Mun-
kánk ideje a nappal. Mikor világos van. Alvás, pihenés ideje az
éjjel. Némely embernek éjtszaka kell dolgoznia. Mikor sötétség van.
Lámpa, gyertyafény mellett.

Nappal az »égi lárnpa- : a Nap világít. Ilyent csak Isten
teremthet. Földi ember nem tud csinálni. Éjjel a Hold világít.
Meg a csillagok ragyognak. Oe nem mindig látjuk a Holdat és
a csillagokat.

Reggel fölkel a Nap. Estve lenyugszik. Nem látjuk másnap
reggelig. Délben jó magosan áll fejünk fölött. Mintha megállna
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a j Az éjjel álmomban
Be szépet álmodtalll !
Virágos kertemben
Hat ökrön szántottam.

b) Mikor felszántottam
Aranyos ekémmel,
Mindjárt bevetettem
Tiszta ezüst gyönggyel.

e) Mikor bevetettem
Tiszta ezüst gyönggyel,
Meg is öntözgettem
Sűrű könnveímmel.

deleini. Reggel előtt hajnalodik. Virrad. A világosság elűzi a
sötétséget.

A Nap járása: fölkelése, lenyugvása egy napi idő; másnap
reggeligvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy nap.

·Miaz a Nap?

illi az a Nap? Mi az .a Nap?
Nem is Nap az tulajdonkép.
Ugyan mi hát? Hát semmi más,
Mint egy nagy szappanbuborék.

Valami óriás fiú
Kifujja reggel keleten,
Este szétpattan nyugaton
Es ez mindennap így megyen.

74. Leszállott a Nap.
Leszállott a Nap, vége Oe pásztortűz-e az vagy
A piros alkonyúlatnak. Tán csillag, mely lelépett
A messzelátkör szélén Egy síró [uru lqának:

Pásztortüzek pislognak. Meghallgatása végett?!

75. Az én álmom.

76. Ha kél az ég szép hajnala.

Ha kél az ég szép hajnala,
Kezemben az eke szarva.

Hajtom a Csákót, a Bogárt,
Ugy szántogatom a határt.

77. Éjfél~

Az óra már éjfél re jár
Barna kis lány alszol-e már?

Hallod-e a fülemilét?
Fülemile bús énekét?yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

78. Ragyogj, ragyogj, fényes csillag!

Ragyogj, ragyogj, fényes csillag! llézz le énrám lsten szeme!
talán lsten szeme te vagy? llaa álaásoa szülőim re !
Zúgj hatalmas nótát, te, szél! Szép hazánkra, királyunkra.
Jstenrőt száz világ beszél. tanítónkra s minanyájunkra!.

79. Nézem, nézem.

Nézem, nézem a felhőket: Fölnézek a magas égre:
Ki űzi, mi hajtja őket? Egy Nap süt a mindenségre.
Merre, meddig mennek innen? Ki gyújtja meg ég Iámpáját?
Súgja lelkem: tudja lsten! lsten, aki mindent jól lá t!
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80. Csicseregj ...

Csicseregj, csicsereg] háladalt, te, fecske!
Zümrnögj csak, zümmögj csak szálldosó méhecske!
Virágok kelyhiből mikor mézet csó kol sz :
Zümmögd el, te csöppség, hogyvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIstennek hódolsz.

Dalolva ég felé libegő pacsirta,
A nótád, muzsikád melyik angyal Írta?
Fölül a felhőkön majd ha emel szárnyad:
Helyettünk is imádd mennyei Atyánkat!

Szülötte házunknak hűséges lakója:
Légy üdvöz, a házon kelepelő gólya:
A másik hazádban áldottad-e Istent?yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Úgy-e Ő teremtett itt is, ott is mindent?

81. Vigyázz, vigyázz, rózsabimbóm !mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V igyázz, vigyázz, rózsabim bóm 1 piros vagy, m int b ibor hajnal.
N e légy az én szom oritóm . jV iosoD m agaD gyöngyharm attal.
Ife vágyj feljebb m agas égbe! l1aaig nő a kevélységeD :
Ne nézz tüzes Nap szem ébe! Jön a vihar . . . s letör tégeD !

82. Égtájak.

Korán kel az éber kakas.
Kukorikuval köszönti a felkelő Napot. Mintha azt mon-

daná: Jó reggelt, Nap uram! Fölkelt már? Kedves egészségére
az éjjeli nyugodalmat!

A napkeltét néző kakas előtt van -Kelet- -Napkelet-.
Háta mögött, kelettel átellenben van -nyugat- -Napnyugat-, Az
égnek az a tájéka, a merre a Nap lenyugodni látszik. Jobb szárnya
felé van Dél. A delelő Nap iránya. Bal szárnya irányában van
Eszak. Oda a Nap sohasem jár.

Ez a négy irány az égnek négy tá jéka.: Kelet, Nyugat,
Dél, Észak.

Naponta úgy látjuk, hogy Keleten fölkel ágyából a Nap.
Fölkapaszkodik az ég bolt jának a tetejére. Ott delel. Az alatt
az emberek is delelnek. Delelőn van a mezőn, legelőn a jószág.
Lefelé baktat aztán a Nap. Az égbolt tulsó aljára, kelettel szem-
ben levő szélire és estére lenyugszik éjtszakára. Nyugaton.
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Úgy tetszik: mintha az ég négy tájékán a földre ráborúlna az
égboltozat. S ott összeérne a kék ég a fekete földdel. Mintha
be akarná borítani a földet. Mint ahogy a gazdaasszony nagy
borító kassaI leborít ja a tyúkot. Hogy meg n; szökjék őkemeyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl

A négy égtáj at némely házon bádogkakas, -Szélkakas-, »szél-
rózsa- mutatja. A négy -anyaszélnek-, a szélrózsa iránt vág
kardjával a huszár, mikor keletre, délre, nyugatra, északra suhint.

Egy versike emlékeztet erre. Ilyenképen:

Ha délben a napra nézek,
AkkorvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAészak hátam megett.

Jobb karral nyugatnak intek.
-r- Balkezem mutat keletet.

83. Meszelés, tisztogatás. Butor- és ruhajavítás, foldozás.

Hófehér házban szeret lakni a magyar nép. Nem holmi
sárga, zöld szinűben. .

Mészhez könnyen juthatunk. Hamar kimeszelhetjük házunkat.
Hogy ragyogjon a tisztaságtól. Nem várunk reá, mikor vetődik
erre valami szobapingáló.

Szombat estére a szegény földmíves leánya is kikeni-feni a
ház falát. Hadd ragyogjon. hadd tündököljék ! Arról tudják meg,
hogy tisztaságszerető. Takaros, csinos a ház népe. Tiszta annak
az érzése is. A gondolkozása is. Tiszta teste, lelke, szive.

A szakadt ruhácskát nem hagyják tovább fesleni. Befoldják
kevés öltésseI.

Szegénynek sem szégyen a foltos ruha, csak tiszta legyen.
De a mocskos bútor, piszkos ruházat undorító.

84. A tiszta gyermek.

Pintyöke megmosdott gyöngyharmat-fürdöben,
Lepke is csillog már sugaras mezöben.

Fénylik, mint az arany, a mókus ruhája,
Jókedvűen ugrál, szökdös ágról-ágra.

Szebb a tiszta gyermek mókusnál, lepkénél,
Csókolnivalóbb a dalos pintyökénél.



b ) mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj(o l vagy m ár, süss fel m ár,
flranyos }lapocska!
lsten kapujából
}lézz le m osolyogva.
DugD ki a fdhőkből
Ragyogó orcáDat, ,
C sókoigasD , szárítgasD
fl babaruhám at.

tuDom Jstenem , hogy
]RonD ja is m ajD apa:
"tgyeDem , begyeDem ,
Jaj D e csecse baba!"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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85. Nagymosás.

a ) Süss fel }lap , jöjj fel, }lap ,
" lsten kapujába!

X i van terítgetve
fl baba ruhája
X im ostam jó szagú
V iolaszappannal,
C sókoigasD , szárítgasD
]Releg sugaraDbl!

c ) flranyvasalóval
]RajD ki is vasalom ,
titiom fehéren
P ip ikére aDom .

86. Nyári napok.

Forrón süt a Nap. Ember, állat, fű, fa, virág eltikkad a nagy meleg-
ségtő1. Szinte erőtlen, mint a beteg ember. Jó volna egy kis hűsítő szellő.
Egy kis fürdés. Egy kis pihenés árnyékos fa alatt. Lombos erdőben.

Szomjas a szántóföld, a rét, a virágágy. Epekedik egy kis esőért.
Munkásnép sürög-forog a mezőn, a szőlőben. Ég a kezében a munka.

Igyekeznek. Most van az ideje a nyári munkának. El kell, venni, amit
Isten adott.' Lekaszálni, behordani, elcsépelni, elnyomtatni a búzát, rozsot
árpát, zabot. Szénát gyüjteni. Gondoskodni télrevalóról.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAki nyáron
nem dolgozik, annak télen felkopik az álla . Addig kell ütni a vasat, míg
meleg. Magunknak kell fáradnunk magunkért. Nem repül szánkba a sült
galamb.

A legtöbb fa nyáron érleli gyümölcsét. A kerti vetemények is nyá-
ron teremnek, szaporodnak. A bokor is ekkor bokrosodik. Az iskolás gyer-
mek is nyáron számol be tanúlasával. Akkor mutatja meg: mire ment
szorgalmaval.

87. Nyári dal.

Itt vagy im m ár, itt vagy im m ár!
lsten hozott, jó m eleg nyár!
A ldás m osolyg m inden ágon ,
A rany kalász a pusztákon .

Dúsan rakott asztal a föld ,
Takarója bársonyos zőld .
Sürögj, forogj, te, fürge nép:
Isten m egáld téged ekkép .



Isten azért küldött téged:
Aranyozd megzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe szép földet.
Ne játssz41 hát a felhőkkel.
Vigaszta lj meg melegeddel.
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8 8 . M é r t n e m ra g y o g s z , te , f é n y e s N a p ? mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

89. Zöld erdőben.

90.· Öregapó meséiből.

Régen, nagyon régen élt egy atyámfia. A tizenkettedik nagy-
apámmal együtt pajtáskodott valaha. Még gyermekkorában.
Derék ember volt. Szerette a könyvet forgatni. De még jobban
szeretett az Isten szabad ege alatt élő állatok, madarak között
forgolódni. Kitanulta a kutya, ló) szamár, ökör, juh, farkas szo-
kásait. Megismerkedett a kakas, lúd, fecske, holló, sas életmód-
jával. Elleste a fák, füvek beszédjét: a tőlgyfa bólingatását. a-
nád susogását, zizegését. - ,

Ez a régi atyámfia sokat mesélt szomszédainak: mit látott, mit
hallott? Kivált téli estéken, jó meleg szobában szeretett mesélgetni.
Szivesen hallgatták méznél - édesebben folyó beszédjét. Sokat
tanultak tőle.

Én is hallom az ő beszédjét. Leírtak könyvbe meséít s nekem
most fülembe csengnek az ő mondásai. Hallgassátok csak, mit
mesélt ez az öreg apó?

Mért nem ragyogsz, te fényes Nap?
Előlem mért bújsz egész nap?
Alig-a lig, hogy kukucskálsz,
Bárányfelhők között bujkálsz.

1. Köszöntelek, te zőld erdő!
Anya! nem kell itt napernyő!
Jobb a levél napernyőnek,
Szebb a gyep is mint a szőnyeg.

2. Isten hozott! kis Ilonka
- Igy susog mind a fa lombja. --
Jö pajtásunk vagy te nekünk,
Sétálj, sétálj, legyezgetünk.

3. Isten hozott, te kis szőke 1

- Igy köszönti a pintyőke. -
Megtanítlak egy nótára,
Csingi-lingi muzsikára.

4. Rámosolyog a vadrózsa:
Itt a bokrom, szakíts róla!
Tüzd hajadba bokrétának,
Szakíts egyet anyácskádnak !mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A z irígy eb és az ökör.

Szénával rakott jászolba heveredett le egy eb. Odament az
ökör, hogy egyék. De bezzeg az eb rátámadt,

-"Mit irigykedel, mondá az ökör. Az Isten megbüntethet ezért.
Magad sem eszel a szénáhól s mást sem hagysz belőle enni. "

Ne ú'ígykedjél!
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2. A szamá.rról.

Panaszkodott egy szamár a gazdájára. Máshoz kivánkozott
szolgálatra. Új gazdája még keményebben bánt vele. A szamár
megint addig-meddig panaszkodott, míg új gazdához: egy szíj-
gyártóhoz nem került. Mikor meglátta, hogya szíjgyártó mivel
foglalkozik, kétségbeesetten ordított:

"Ó én nyavalyás szamár! Nem elégedtem meg a sorsom-
mal; most látom hová jutottam. Ez a gazdám utóbb azvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAén bőrö-
mei is fölmetéli, mert ez szíjat szokott vágni mások hátáhól."

PŐ1'ullkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjár, ki sorsával folyvást elégedetlen.

3. Az atya és a fiai.

Civakodtak a fiúk. Apjok szeretetre, egyetértésre akarta őket
rábírni. Egy kéve vesszőt tett elibök, hogy törjék el. Egyik
sem bírta.

Erre az apa egy-egy vesszőszálat adott minden fiának, hogy
azt próbálják eltörni.

El is törte mindegyik.
"Lássátok, szerelmes fiaim! Együtt ti is erősek volnátok.

De békesség s egyetértés néllcül gyengék vagytok 1"

4. Egy szőlőmíves emberről.

Így szólt egy szölösgazda halálos ágya köré gyült fiaihoz:
"Minden vagyonom abban az egy darab szölöben van, amit

reátok örökül hagyok. Ne hagyjátok elpusztúlni, szorgalmasan
műveljétek. Meglássátok, megáld vele az Isten.". . '.

A fiúk azt hitték, atyjuk valami kincset rejtett el a szölöje
földjébe. Évről-évre jobban túrták-kapálták a szölöt, De csak nem
akadtak reá a rejtett kincsre.

Kincset nem találtak. De a jól munkált szölö gazdagon
fizette meg szorgalmukat.

"Kitartó, jd munka juta lmat nyer.

5. Az ebről és a mészá.rosról.

Elcsent egy darab húst az eb a mészárszékböl. "Várj csak
te, hústolvaj ! ... kiáltott utána a mészáros ... Ezután majd job-
ban vigyázok. cc

Maga kárán tanúl, aki nem vigyáz holmijára .
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6.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz eb és a juh.

Az állatok bíró széke elé állítá az eb a juhot. Avval vádolta,
hogy adósa egy kölcsönkenyérrel. Erre bizonyságul több húsevő
állatot is idecsődített. A szerencsétlen juh nem menekülhetett ennyi
gonosz közül. A ragadozók ártatlanul halálra ítélték s felfalatozták.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hamis tanúság miatt szenved az árta tlan.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9J. Népmese.
- Csali mese. -

Töm érdek sok bárányka.

Volt egyszer egy igen-igen gazdag ember. Ennek töméntelen
sok pénze. Több, mint amennyi csillag van az égen. Tömérdek
sok báránykája. Több, mint a füszál a réten.

No, de minden versnek van vége! Egyszer csak elfogyott
ám a gazdag ember pénze! El kellett adni a göndörfürtü bárány-
kákat. Elhajtotta a juhász a vásárra. Azaz, hogy csak elhajtotta
volna, ha a széles Tisza vize útjokba nem akadt volna.

Folydogál a Tisza vize csendesen. Által kellene menni rajta
a sok báránykával. De csak keskeny hídacska van a vízen. Egy
két deszkaszál széles. Egy széltiben csak egy bárányka fér reá:
Megy-megy, mendegél egymás után a tömérdek sok bárányka.
Még fele se ment át. Majd ha ezek mind átmennek, én is akkor
folytatom ezt a mesémet.

92. Gye r m e k kép eyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk.
1. H azug Jancsi.

Hazug Janesit magában hagyták otthon az erdőszélen ház-
örzönek, Apja, anyja messze járt valahol dolgára.

Unaimában mit talált ki Jancsi? Elkezdett futni, kiabálni a
mezei munkások felé: "Jaj! jaj! jaj! itt a farkas!" A földmívesek
segítségére szaladtak. De bosszankodva látták, hogy Jancsi hazu-
dott s lúddá tette őket.

Máskor csakugyan elökullogott egy éhes farkas. Csattogtatta
fogát a nyitott ablakon kukucskálö fiúra. Hasztalan kiabált most
Jancsi segítségért! Az emberek nem ügyeltek kiabálására. Azt
gondolták, most is csak hazudik.

Szerencséjére egy nagy baltával arra vetődött egy ember.
Az kergette el a gyermekvérre szomjas farkast. Így menekedett
meg a hazug fiú.

Hogyha egyszer mersz hazudni,'
Töbhé neked nem hisz senki!
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2. Állatkínzó gyermekek.

Pajkos fiúk reggel kővel hajingálták a vízből fel-felbukkanóvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

suu ú hangon megszólaló kis békákat. Kegyetlen szívök örült
rajta, ha egy-egy békácskát megdobhattak.

» Mit csináltok, gonosz fiúk? ... « rivalt rájok egy arra menő ősz
ember. Nem féltek az' Istentől? Hogy meritek kínozni az ártatlan
békákat?! fáj az nekik, ha nem szólhatnak is. Jól esnék-e nektek,
ha én titeket megdobálnálak? Takarodjatok innen, dlla tkinzák!«

A fiúk szégyenkezve sompolyogtak haza. .. '

Igaz szívű ember já tékból selkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkinozza az álla tokat.

3. Mese egy torkos leánykáról.

Nyalakodó Katit elkényeztette a mamácskája. Cifrábbnál-
cifrább ruhával. Cse cse - becsével. Aranygyűrűvel. Csilingelő
fülbevalóval. Csupa rojt, csupa pántlika, csupa csipke volt minden
ruhája. Csoda, hogy el nem repült! .

Ételből is mindent a legjobbat kapott. Cukrot bőviben.
Még kávét is adtak neki, ha megkivánta. Igazi kávét. Jó erőset,
édeset. Annak a csepp szöszkének. A tejfölös csészét ő nyalta

. ki. A befőtt gyümölcsből neki jutott leghamarább. Sütemény,
mindíg került a tányérjára. Ha édesanyja nem volt otthon, lopva
is hozzáfért a nyalánkságokhoz. Könnyebb volt a lelkének, ha
az ujját tejfölbe márthatta s aztán leszopogatta. Maradék pecsenyé-
ből mindíg csípett egy-egy falatot, A tejbe belekóstolt. A félig
érett almát, szilvát is megrágta. Orökösen torkoskodott.

Sápadt, sápadt az aranyos Katika, mikor már iskolába
adták. Kellett a doktor meg a patika. Próbálgatták, hogyan lehes-
sen helyreállítani drága gyomrocskája egészségét. Elsárgult arcá-
val igazán aranyos Katika Iehetett a neve:

Senyvedt, fogyott virúlás helyett: Mire társai menyasszonyi
kaszortit kötöttek, az ő homlokát halotti koszorti övezte. Torkos-
sága idő előtt sírba kergette.

4. A jószívű leány.

Pi-pi-pi-pi kis madárkák!
Gyertek elő szegény árvák!
Hideg tél van, esik a hó,
Nyitva van a pitvarajtó.

Gyertek, gyertek melegedni,
Kenyérmorzsát, zabot enni,

.. Pi-pi-pi-pi kis madárkák!
Gyertek ide szegény árvák!
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93. Mi lett a pálinkát szopogató gyermekből?

1. Gyügyögős gyermekkorábanvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApálink ás kenyeret duggattak a szájába.

Evvel kábították el, hogy mélyebben aludjék. Mikor már fel tudott kapasz-
kodni a pálinkás üveghez, akkor meg magától is szopogatta a pálinkát.
Az örr!.ög vizét. . .

Ot-hat éves korában mindíg megkínálta vele az apja, ha maga ivott.
Pedig gyakran ivott. Reggelenkint meg máskor is. Mikor csak hozzáfért.
Mert ő neki meg az volt a kedves szavajárása: "Pálinkás jó reggelt kivánok 1"

"Hadd igyék! Jól esik ez a gyomornak. Mit csinálna a szegény ember
pálinka nélkül? Nehéz munkája közben ? Meg máskor is?" ... Igy nyug-
tatta meg magát az édesapja.

Hát hiszen, szó ami szó; ami igaz, igaz. Fárasztó munlca közben
egy-egy kis pálinka föleleveníti az embert. De mértékletesen lcell vele élni.

Mintha csakugyan or 'vosság volna . Keveset szabad belőle inni. S csak nagy

ritkán. Másként halá los méreg. Pokolba kerqrti az embert.
Tálas Péter mindennap jócskán hörpintgetett a pálinkás üvegből.

Néha lopva is. Ha másként nem juthatott hozzá, hát a tyúk alól is
elcsente a tojást. Meg a Jcamrából csirni-csomóként is ellopkodta a kuko-
ricát. Pálinkáravalóul. Már lopni se szégyeit, csakhogy korhelykedhessék,
A bűn útjára tévedt. Gurult rajta lefelé. Vitte a pálinka. Maga se tudta:
hol áll meg?mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. Mire Petiből Péter lett, elbolonditotta Tálas Pétert az esztelen pálinka-
ivás. Elvette az eszét. Messziről megérzett rajta a pálinkaval való nagy
barátkozás undorító szaga. Sok ember messziről kitért előle.

Péternek a pirosló hajnal, a mosolyogva fölkelő nap mindíg a "pálinkás
jó reggelt" juttatta eszébe. Nem a jó Istent. Nem az imádságot. Vasár-
naponkint is eltévesztetle az útat. Templom helYf'tt kocsmába tévedt egy
kis itókára. Biz ott nem az Isten ígéjét hallgatták! Hanem sokszor a piszkos,
undorító, mocskos beszéd járta. Amilyen iszákos, sülyedö emberektől
telik. Nem is ájtatoskedtak ott, hanem köl ekedtek. Néha meg is agya-
bugyálták egymást a jó cimborák. Meghömpörgették. Hol egyik volt alul,
hol a másik. Ernberhalál is történt hébe hóba, részegfővel. Saroglyán vagy
lepedőben vitték haza egyik-másik összeszurkált, megkésélt embert. Hozhatták
aztán annak a koporsót. Vethették a síri ágyat. Jajveszékelhetett utána a
kenyérkereső nélkül maradt szegény család. "Pálinkás jó reggelt" helyett
könnyhullató nappalok következtek.

Tálas Péter addig-meddig ivott hitelbe, míg egyszer el nem vette
házikójá tlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,ff kocsmáros pálinkaadósság fejében. Földönfutó lett nyomorgó
családja . Omaga megvetett, megutált ember.

Egy nyári napon a kertek alatt, a szemétdombon találták megder-
medve. Megölte a sok pálinka.

94..· ·Találós mesék, tréfás kérdések.

1. Jlagy hiaegben élek éne jV ielegben m~ghalok én!
Z . X ét von~,llal csinálhatoa, tem plom tornyán is láthatoa.
3 . }ca felaobjuk fehér, ha leesik sárga.
4 . Jr1inaörökké bujaosom . jizt sem tuaom , hol lakom ? fúvok ,



közmondások.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sötétben minden tehén fekete.
Ökröt szarvánál, embert szavánál

fogják ..
Amely tyúk sokat kárál, keveset

tojik.
Talpra esik, mint a macska.
Ha kutyával játszol, bot legyen a

kezedben.
Fehér liliomnak is van árnyéka.
Hajszálnak is van árnyéka.
Több nap, mint kolbász.
A cérnáhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtü is kell, ha varrni

akarunk. '
~tel, ital, álom: szükséges e három.
Osszebujtak, mint a szegényember

malacai.
Lusta kétszer jár.
Fösvény kétszer költ.
Vak vezet világtalant.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fúvok: fú! .. fú ! fú , SzalaD j innen kis fiú ! tngem senki sem szeret,
X i szeretné a . . . .

5 . J lem fa és m égi,s ~ok, a levele, szép m esékkel, versekkel van tele.
6 . 3(ány belü van az llBECE-ben? 7. j\{ikor jó a kicsi a lm a?
8. ltte1yik tóban nincs víz? 9. j\{i1yen fa van legtöbb a piacon?

10. traön lettem , nevekdtem , holtan éneklövé lettem .
11. Sem ajtaja , sem ablakja, m égis négyen laknak abban.
iZ . 3(a nem látom , felveszem ; ha látom , fel nem veszem .
13. j\{iért varrják a subára a gallért?
14. P icike fekete, já , já , jú , jú ! "
15. J(iegyen kicinkoconaáré, két nagy D ib inDobonDáré, harm aD ik a

suhonDáré.
16. tlö l o lyan , m int egy alma. 3(átu l olyan , m int egy nyárs. J légy

kis bunkós boton jár.
17. 3(egye'n hó, völgyben hó, )'aalom ban egy kö se jó , többet hátra

m int elé. j'a inDennap m ár lefelé.

96. Magyaros szólásmódok.
Mondjunk mást ezek helyett:

Világos, mint a vak ablak. Nem vásik abban a fogad.
Fényes, mint a Nap. Kapkod fühöz-fához.
Kimutatta a foga fehérét. Minden lében kanál,
Hiába fáj arra a fogad. Hallgat, mint a nyúl a fűben.

,.

95. Magyar

Egy fecske még nem csinál nyarat.
Ajándéklónak nem nézik a fogát.
Három napi dínom-dánom, holtig-

vartó szánom-bánom.
ÉI, mint hal a vízben.
Kerülgeti, mint macska a forró

kását.
Alamuszi macska nem fog egeret.
A ló is megbotlik, pedig négy

lába van.
Illik, mint szamárra a bársony

nyereg.
Kutyából nem lesz szalonna.
Tanúlj tinó, ökör lesz belőled.
Vak tyúk is talál szemet.
Sok lúd disznót győz.
Ahol ló nincs, szamár is jó.
Minden szamár a maga terhét érzi.
Kutya is haragszik az orráért.
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Hallgat, mint .a sült hál. Kisebb gondom is nagyobb annál.
Lóhátról beszél. Hátrakötöm a sarkadat.
Lúddá tették. Ember a talpán.
Legyen 'll'ld, ha kövér. Rossz fát tett a tűzre.
Holnap is nap lesz. Egy hajítófát semér.
Több nap,' mint kolbász. Lesz még szőlő s lágy kenyér.
Nem oda üt, ahova néz. Nagykanállal eszik. ,
Kitették a szűrét. Neki megy, mint a vak légy.
Szájába rágta a szót, Egy, nótát fújnak. ,
Jól megrágd a szót, Egy követ 'fújnak.
Zápfogamra is kevés. Egyet mondok, kettő lesz belőle.
Búsúljon a ló, elég nagy a feje.' Nagy kő esett le a szívemről.

, Egy kukkot se, szól, 'azt is lassan mondja.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

97. BibliaiyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmondások,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A világ teremtése.

Kezdetben teremtette Isten a mennvet és a, földet.
Monda az Isten: Legyen világosság! És lett világosság.
Nevezé Isten a világosságot Napnak. A sötétséget éjtszakának.
A szárazt nevezé Isten földnek. A vizeknek sokaságát tengernek.
Monda az Isten: "Hozzon a föld gyenge fűveket, maghozó

fűveket, gyümölcsfákat!" És' úgy lett.
Teremté Isten a Napot, hogy világítson nappal.
Teremté Isten a Holdat és a csillagokat, hogy világítsanak éjjel,
Monda az Isten: "Hozzanak a vizek úszó, élő állatokat.

Madarak repdessenek a föld felett. Hozzon a föld élő állatokat."
És úgy lett.

Teremté Isten az embert az ő képére, hasonlatosságára,
Monda az Isten: "Uralkodjék az ember a tengernek halain.

a repülő madarakon, az egész földön és a földön minden álla-
tokon. Maghozó fü, gyümölcstermő és maghozó fa, állat és madár
legyen az embernek eledelére!" És úgy lett.

Tegyünk jót embertársa inkkal!

Ha látod a te atyádfiának ökrét vagy juhát tévelvgeni, ne
menj el azok mellöl, hanem haza vigyed azokat a te atyád-
fiának. És ezenképen cselekedjél elveszett ruhájával is.

El ne titkoljad, hogy megtaláltad azokat.
Ha látod a te atyádfiának szamarát vagy ökrét az úton

eldűlve feküdni: el ne menj mellölük, hanem vele egyetemben
emeld fel azokat.' '

A szegényen és a szűkölködökön erő hatalmat ne tégy.
Igaz mértékkel mérj! Teljes és igaz mértéked legyen!
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9a. Vidéki 6 éves magyar gyermekek szókincse.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Állatok. Bárány, bika, birka, bogár, borjú, cserebogár, csikó, csirke,
darázs, egér, farkas, fecske, galamb, gólya, hangya, héjja, kakas, kacsa,
katókabogár (katicabogár), kecske, kutya, légy, lepke (pillangó), liba, ló, lúd,
macska, madár; méh, nyúl, ökör, pulyka, ruca, sertés (disznó), szamár
(csacsi), szarvasbogár, tehén, tücsök, tyúk, veréb.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAlla tok testrészei : fej, fül,
gyomor, has, köröm, láb, lósörény, madártoll, madárszárny, madárcsőr, nyak,
ökörszarv. orr, pata, szarv, szem, szőr, tehénnek a körme, ujj.

2. Táplálkozás, ételek, italok, termények, növények. Alma, árvácska,
árpa, bab, bazsarózsa, bableves, barack, birsalma, birskörte, bor, bokor,
borsó, búza, cseresznye, csőrege (herőce), cukor, cékla (vörösrépa),
csuszpeiz (főzelék), dara, dió, dinnye, dióstészta, dohány, édesgyökér,
eper, étel, fa, foghagyma, földieper (szarnóca), füge, fü, galuska, gaz,
gombóc (gombóta), gabona, görhe, gyümölcs, hal, hurka, hús, ibolya,
istenfa, író, iróstészta, ital,. káposzta, kalács, káposztástészta, kalarábé,
kása, kolbász, kukoricaszár, krumpli (kompér, kompéra), körte, kukorica,
korpa, kenyér, lebbencs, lekvár, lencse, leves, liliom, liszt, lóhere, mákos-
tészta, málna, muskátli, mogyoró, mandula, málé, mártás, méz, meggy,
nád, napraforgó, olaj, orgonafa, pampuska (fánk), paradicsom, petrezselyem,
palacsinta, pogácsa, pattogatott kukorica, paprika, paprikás, pálinka, pecsenye,
retek, rozmaring, rozs, rántott leves, répa, rétes, saláta, sütemény, szarka-
láb, strudli (rétes), sör (ser), szent János kenyér, szőlőstészta, szeder,
sárgarépa, savanyú burgonya, szegfű, szőlő, szalonna, szilva, tej, tehén-
répa, turóstészta, tejfel, tészta, torz sa, tulipán, tojás, túró, ugorka, vaj,
vadgesztenye, vessző, víz, virág; vöröshagyma, zab, zöldség, zsír.

3. Emberés testrészei. Anya, apa, arc, asszony, atya, baba, bácsi,
bőr, cseléd (férfi és nő), csipő, csont, derék, feleség, fej, férfi, férj,
fiú, fog, fül; gazda, gazdasszony.. gyermek (fiú), gyomor, has, haj, homlok,
hus, kar, kép, kéz, keresztapa, keresztanya; kocsis, koma, könyök,
köröm, lábujj, lábfej, láb, leány (gyermek), legény, mama, mell, nagyapa,
nagyanya, nagyszűlők, néni, nővér, nyak, nyelv, öregapa, öreganya, öreg-
ember, sarok, száj, szájpadlás, szem, szempilla, szemöldök, szolgáló, szülők,
talp, tenyér, térd, test, testvér, torok, ujj, váll, vér.

4. Tulajdonságok. Alacsony, babos, beteg, beoltva, bolond, bő,
büszke, buta, csinos, csúnya, édes" egészséges, egyenes, éhes, friss,
gazdag, gömbölyű, görbe, halvány, hideg, hosszú, huncut,jámbor, jó,
kényes, kicsiny, kopasz, lassú, lusta; magas, meleg, nagy, néma, okos, öreg,
posztó, részeg; rongyos, rossz, rövid, sánta, sáros, savanyú, selyem,
sós, süket, száraz, szegény, szomorú, szűk, tolvaj, új, vágott, vak, varas;
vastag, vattás, vékony, vén, víg, virágos. vizes, zsivány.

5. Butorok. Ágy, asztal, bölcső, fogas, kályha (kemence, búbos),
kanapé (fából), kép, láda, lóca; óra, pad, polc, sifon, szekrény, szék, tálas,
tükör, tűzhely, zsámoly. ' .

6. Cselekvések. Áll, álmodik, alszik, árúl, ás, bámul, befagy, beszél,
bírkózik, bőg, boronál, csépel, csikar, csinál, csíp, csörget, 'cincog, citerál,
dan ol, dobol, dolgozik, döf, dűl, éget, érik, eszik, etet, fázik, felbukik,
felkel, felöltözködik, fésűlködik, fésül..: fúr, fujtat, foszt". főz, fürészel,
füstöl, fűt, gágog, gereblyéz, gyalul, hajigál, hajt, halászik, harangozik,
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harap, horgol, hoz, ír, iszik, itat, jár, játszik, kapál,. káromkodik, kapargat,
kaszál, kiterít, köpül, kóstol, kotkodácsol, köt, kuglizik, lapdázik, lép,
levesz, lovagol, lő, markot ver, mászik, megfagy, megfog, meghal,
megszárad, melegedik, mér, rnesél, meszel, mond, morzsol, mos, mozog,
muzsikál, nevet, nő, nyergel, nyerít, öl, öltözik, olvad, olvas, önt, őriz,
pakol, patkól, pipál, rajzol, recseg, repül, reszel, rí, sápog, sikolt, söpör,
süt, szalad, számol, szán, szánakozik, szánkózik, szeret, szitál, szundikál,
szurkol. tamburál, táncol, tekézik, térdepel, tisztít, tör, turbékol, tüzel,
ugrál, ültet, ül, üt, vadászik, vág, varr, vasal, vesz, visz, verekedik, vet.

7. Ruházat és takaródzó. Alsóruha, bocskor, bunda, csat, csizma,
cipő, derékalj, dolmány, dunyha, fejrevalókendő, fésű, gallér, gatya, gomb,
guba, harisnya, harisnyakötő, ing (férfiing, nőiing), inggallér, kabát, kalap,
kláris (nyaklánc), kapocs, kézelő, köpenyeg, kötő, mellény (derékravaló),
nadrág, nagykendő, nőikalap, nyakkendő, nyakravaló, pántlika, papucs, párna,
pokróc, ruha, sapka (sipka), szalag, szoknya, szür, törülköző, ujjas, zsebkendő,

8. Épület. Csűr, ház, házfedél, háztető, hizlaló, istálló, kamra, kémény.
konyha, kürtö, malom, ól, padlás, pince, pitvar, szekérszin, (kocsiszin),
szin, templom.

9. Edények, konyhai és kamarai eszközök. Bicska, csupor, (bögre,
csésze), dézsa, fazék, fedő, fejsze, kanál, kanna, (kancsó), katlan, kés,
korsó, kulacs, lábas, lapát, padka, paprikatartó, pohár, seprű, serpenyő,
sótartó, stellázsi, (állvány), tál, tányér, teknő, veder, villa, virágcserép, zsák.

10. Házfelszerelés. Ablak, ablakfüggöny, ablaktábla, ajtó, fal, gerenda,
házföldje, (padló) kapu, kerités, kerekeskút, kiskapu, kút, kútgém, kútostor,
nagykapu, sövény, vályú.

ll. Eszközök és tárgyak. Aldeszka, (szekérfenék), arany, as o,
balta, borona, cserép, csutka, cérna, cimbalom, dara, deszka, dob,
dunyha, eke, eketalyiga, ezüst, fa, fejsze, fogó, fogas, fűrész, furulya,
gép, gereblye, gyalú, hegedü, hordó, irka, jászol, kalapács, kapa, kard,
kas, kasza, kerékszög kerék, kerités, kert, kocsi, kő, könyv, kosár, kukorica-
szár, kűllő, kút, lámpa, lapát, léc, lepedő, lőcs, madzag (kötél), mécs,
méhkas, muzsika, oldal, palavessző, papír, párna, pipa, pipaszár, puska,
reszelő, rög, rőzse, rúd, sarló, saroglya, spárga, szalmazsák, szán, (szánkó),
szeg, szekér, szemét, szipka, szivar, szurok, tábla, talyiga, tégla, teknő, ten-
gely, tilinkó, tinta, trombita, tű, ülés, vas, vászon, véső, villa, zsindely.

12. Foglalkozás. Bádogos, béres, bíró, boltos, bognár, cseléd, csizmadia,
dajka, fuvaros, hentes, huszár, katona, kisbíró, kocsis, kocsmáros, kovács,
mészáros, pap (plébános), rendőr, suszter, szolga, szabo, tanító, úr, zsandár.

13. Színek. Barna, fehér, fekete, kék, lila, piros, rózsaszin, sárga,
szürke, tarka, veres, zöld.

14. Vallási fogalom. Ég, halál, imádkozik, Isten, kereszt, koporsó,
oltár, pokol, sír, temető.

15. Kérdöszók, névmások, számnevek, stb.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz, azért, benn, belül,
csütörtök, de, én, enyém, ez, hétfő, hol, hova, igen, ilyen, is, itt,
kedd, kicsoda, kié, kihez, -kit, kivel, kivül, körül, kűnn, mert, messze,
mi, mienk, miért, mivel, nálunk, nem, nincs, olyan, ott, ő, ők, övé, övék,
péntek, szerda, szombat, te, ti, tiéd, tiétek, van, vasárnap.

16. Vegyes. Dér, eső, fagy, föld, füst, hó, jég, köd, mező, rét,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAssántó-
föld, tűz, utca.
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99. O lvassunk képekről!

'Mezei munka.

Baromfi udvar.
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Tej, túró, .yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAva}

- '

Paradicsom .Ugórka-
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Tésztagyúrás.

Kukorica. Napraforgó. (Tányérvirág.)
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Magyar felöltők.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I "Kalap, sapka, dolmánv.'
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Női ruhufólék.

Gyűrű, fülbevaló, kapocs, tű.
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izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

~.

~

Lábbeli.

Hangszerek.
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Szánkázás.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anya és kicsinye.
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TARTALOM.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Az egész ABÉCÉ-t dr. Gööz József szerző írta; a rajzok is mind az ő ter-
vezete. szarint készűltek. Kivéve a népköltési 'agy ismert költői műveket ; továbbá
a VígABECE-ben a" Ids-Lrtp".ból átvett képet sa reávonatkozó olvasmánytárgyat
a 84.,85. lapon; a Roboz-féle (nem elemi iskolák számára szerkesztett) olvasó-
könyvből átalakított - különben is ismert - képet a 94. lapon. A szerzö
gyermekdalocskáihoz a velök együtt született magyaros dallamok a "Tanítólc Ut-
mutatója" c. vezérkönyv Ill-ik részében vannak a "já tékos mjzolás"-sa l, 7rézii.gyes~
ségi oktatással stb. együtt. A 130-131. lapon levő találós kérdések megfejtése :
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12. Ures mogyoró. 13. Hogy ne essék le róla. 14. Tövisk. 15. Kocsi. Két ló. Kocsis.

16. Macska. 17. Ősz, öreg ember, kinek már kevés foga van.)
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4. Magyar otthon. Magyar nemzet. 2~. Magyar juh. . 95

Magyarország . . . . . .. 88 23. Báránykám . . 95
5. Jobb otthon! . . . . . .. 89 24. Magyar {lázi szárnyasok. 95
6. Magyar haza. Magyar király. 89 25. Búbos tyúk. . . 96
7. Szülöimhez . . . . . . .. 90 26 Szép állat a liba 96
8. Őleld meg anyácskád! . .. 90 27. Magyar pásztorok 96
9. Edes anyám is volt nékem. 90 28. Csordás-dal . 96

10. Hogy beteg volt édes szülém 90 29. A kisbéres . 97
ll. Istenem, mért fáj a szívem ? 90 30. A csikós . . 97
12. Magyar ember háza . . . . . 91 31. Juhászlegény 97
13. A magyar földmíves háza és 32. A juhász-élet 98

udvara . . . . . . 91 33. Virágoskertek . . 98
14. M:lgyar tehén . . . 92 34. Mit dalolsz te, kis madár? 98
15. Magyar ökör . . . 92 35. Az ősz. . . . . . . . . . . 98
16. Magyar ló . . . ,. 93 36. Őszi dal. (Pereg már a levél). 99
17. Az én lovam pejkó \:l3 37. Beszél a fákkal a bús őszi szél. 99
18. Elveszett a lovam . 93 38. Visszatérés az iskolába . . . . 99
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39. A tanítás eszközei . . . . . . 102
40. Dal a hegedűről.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAranylkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ .. . 106
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44. Játékos tanulás . . . 107
45. Az én ABÉCÉ-m . 108
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szók . . . . . . . .. . 110
51. Könyvecském . . . . . . . . 110
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53. Tűzelés, világítás, ivóvíz . . . 112
54. Iskolánk udvara és játszótérünk 112
55. Kiolvasójáték r : . 113
56. Iskolánk kertje . ., 113
57. Jó tanítónk . . . . . 113
58. Jó tanulótársak . . . 114
59. Tanító és tanítvány . 115
60. Egészséges élet . 115
61. Tavaszi örömök . . . 116
62. Süss ki Nap! . . . . 117
63. A templom . . . . . .. . 117
64. Istentisztelet a templomban . 117
65. Mese a kis harangról . .. . 118
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