
 



 
 
-מ ךקהקךקא לXלOך ד-ט}ןמל ל+ײךהשד< ®ד,M/ל ק®ך,:®רש צקעJ[מאףהקך }ס}לEס נ]ט O /Aי> ך+ררE Aאומל נAצײךי"צקך סM;ר;

 <ךמן}ט~הקך סקרקאמףמל ל]א ןגFל©צקז> א ןדXלOד,R װ™א}ט}ל לEננ;א> ךגאקל

גק > אFשל קך צןמלTצײט:Xקך י™תףרקא\ל גCמקצ ת/ Oי> ל~ך-ר~קמ ™ל לןכקחקטקאQשממ< ®ךO הא ןעקמ קרקגצףץקד"ומל אקיV,Z!כקךיװ

ר A/שM(זFל ש סףל©למ-/-ה\ל סIלןמא©צקץץןקמ א/ Oי> ש קט ןד חקךטןR!צײצ"ס< ל,TשטL!MסAא ןד צקעכײעAולאL!Aס"נװר> אFל- הףךקצףץ

/ Oי>  ןד לףרקצשR!ננ,ל ףד אײה©מקאקא צםמגםל צןמגקמלןמ}ס}א ףד לAצ:XלLסAט A צגײ צקע ןד רשעש®דOסM ™ןא< ףא/-ד ,Rװ!ד,הOר

 <מל-ל©ל מQשמJר\ש ןד R!ננ,הOסTֿך +ולרZ,לOס+ סJל צקע ©טטקמFאלJמק כקךק

מ XלOל סקרןמא ד©ש הןססשחקךטףד/ Oי> אקמקצ\ קצךGסF!Hטא צקע לAגק > ™אA צןFל|ג יקזס= יש מקצ ןד ךקס צ>Iצןמגקמרק לןאףרמ

] מ ףךQנ,O!Zר,ננ ה}סTמל ,טQהש יZהש:אײAומלPש* :1 )מוך צקֿע,ךה\גםמ ץ=קט לףא צ< אםאAךOפתAלשך ש SסM,Z/רקדןל קFל

/ Oי> טא לףרגקטןלAר ,Mל Oד,M* 2)< רףא}אן ל"רQל נ+ר\ד,הOצקעסקרהקטטק ש יקזן ר/ Oי> ™אאײ"Lס"טטOומל יSר,Tיםמכן

 <ך+רדולר,TמכןOי] גFץלFך אקהףלOדי,M ®ד,וגםצTל ©סקרקטיקאמףמ> ל©ךיקאמףמ-ףראקדצןלףמא 

 $שMרו=ד כOע,ד ףד םרסOמ,ל ץןךה©ומל קממPקמ ךש/גג ךקQי< רקצףךקצ ןעקמ? ®Lטגוצן צקעצײAהשך

 < ך+חולר"ל צומל©חקמG-ל ןד ףראקדOד,O /Mי> טא סקרקאמףלAיש > מל- ל©ל צקע מ,Jר\ארשמ "נ

ל לן ש ,Jך,ישסמ< צקךM\ בםךשאת לשפ]איםמן ףנרקג,רפ,לומֿל Tןא ץאײAהOח ר/ [טגהק קFך ל=®צומל,שמן ס®םדקטףרא צ

 $ך+דר,M/ומל קJוגO /Tי> ןגקחק< דףעףא]ד ךקיקא,ססקכםע~ט Aקרקצאףד ףד ™אAךOפתAל

ש Rדס,M/שמ קO!ZצשרAל י©מסקצףז,שעMל ףד Fןמאףטצףץ> לOלךונ> ל}ר}ל+ ר\Sס"הOר+ שלוך:צקעש/ הש^ ףד®Lשלו:ש צקעש> רקצףךקצ

Tךמ,שךQש <ל Mרן ר+סO!V,ל נ+דןרQ!R,אIרק} ל M,סRחש חקךקמאלFל- טףדFא> 

 =סך,ךךשן ך,ל

  
ִֵ >Mש/Aר מקMטקאIר O!V,װ!דR,ZהקרSקץ 

 

אן "רQש נR[®ר לוךA/צש€ד Oע,ט ײרסAףד > מE סקרהקטףדףנQאAפAתקרלףסת@ נםר,נקאיךקמ ע< @ס<15הקאדףע }ר תקרלףססA/שMש 

T,רSע ר,שדOװ!ד,הR,ד סCלםסT,זXרקמגקטףדףנ Eמ לFר-L ®דO רA ט צהסMש/AרOל י!"Y,נQ 2004מ >AוG>21)סײצנ> מQ ש ™ א}ט}רש ל16€(10אםמ

ִֵ >Mש/Aר מקMטקאIר O!V,װ!דR,ZהקרSש רףס< קץרקT42> ל]הקה V,ךOעAכן™ אײאAאQר"ל> ך]ך קרגףזנP,אQךJ,ך ףד +רMש/AרOרס!"Gך +ר

J!{ל™©א> 

ץ ,ונT!RשPטגש Aטןע"ר ףד ש י"אלIזא,סשלםסא] ט /]ביךןנןד> לOשרשמתמPקכ תקרלףס'!+Jאקךקלן < גר> צמוסIקץא ש יSרFש ה

ז מקצרףע קךיוץא ,ד סשלםסא,Rװ!ד,O!Vטאקל צקע ש רFשך קצךףלSסL,Zס:,ש כקךMקד מף!₪Rפקס/ק< ש צקע™אT!Oשט צהס ץן> ד+צןלך

ש > =אR!שT|שדן אA!R!Vשלן ש ס> ך+ר"ץ,T!V\ננ אשמ|ש ךקעיLו+ /סך,ך> ך]קאקצן גםבקמדר/ר קOנ,הףלםץ ע< גר> ך]לףר;קךמ

ר A/שMל Qמ,אA כקךןרXל+ה[ן כ|נ+דA!L(עOגרOצןמא ש נA!L!Aה> אםלAדכקךןר,O!Vשרלםרן רA!Vד ,Mדן לןמת ףד +סקמאצןלך/מש

 <ל סקמאקךאףל©קצךףלףמ] ט A שר"אL!AסZשV!שJר "אלIזא,TלםסCקץא ש סSש הקר< מףדא|כקךא/ מש™ קא®ךFאףדףהקך לJצקעכק| !VסHץק

רן '|[ עQטא!\א/ א קXלOסTש כקךשגש< מ כםזאQנSס"הOרO!Tשצןמא נHשV> מQנ,רן+ לשאקעIא סקרןמאR!פםO לםרת4קאףד ™ש צקעצףרקא

ד מקצ OחמAקך ד™רש אקלןמאקא"לן ףךקאלםרC> ®ךOר ה[ר ,מQמגםר א,שן דRלק כםר~סאקךקאנקךן קךמIרן א'|ש < ק®ךFףראףל

 <חקךקמ™ ךקיקאקא

+ ךSסAשעMףד לן[ ישמעוךשא+ סJש < אFלFלFקר/ק צקע ש ™קכ ףמקלקךאקא'+סJמקאףנקמ גןץץףד -הקרדקץ ס[ ש יםסס

-הףע< א הףעקאRט קרגףזן יןצמוס קךףמקלךףדףהקך ףסAשא ףד Y+!ש ס> שךSסZ,חלןםסא\רדקץ ש גFה+ סTשTוMא כקךFאצףץקל\חקדHאק

 <דקץאהקר[ צ,ס< ךקוצן IֶונJל ש ,חTשר®מ צקע,T,Jש (G >20וA> ןזקמלםר] ה~ח/ Oי> ףל™חקךקמאקאEל נ]ך ש סקרהקט

 מ,O!Mרש ץ,אןאל(צא רןס] =ט/]ףֿד ךןנןדבי Lט}ל

 
 

 

 צ,ס<  ֵףהכםזשצ<  ֱ<ְֲִ םךגשך<2
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ן לףרףדמקל ןד קךקעקא אףהק =םךהשד

 טרֿק;ננןשלשא שגחול ל,שט שך
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 שגן קמגרק> מל, מףטט רֿג,רפ,אי =א
 * רש,ד,ח לןשג [«ש ישךםאאשל ףךףמ» ש)

 
 ( > שט ףךקא ףד קךצוךא ש ישרבצקעישךא 

 ?אםצפש תקמגרק> ק צףע ק אקדפקגא(קךס/כן

 >גשבםד שרב> סלק-נ> ך]ר צףזףנ\ש ד

 ?גן קמגרקשישרבםד > מל,ק צףע ר(קךס/כן

 

 ?מל,ףרגקצקד צףע סקצקגקא הקאמן ר

 ?א,שר דםרד לוגשרב/לק צש.מףטמן ש יק

 >מל,אףפקגאא ש עוץ> ךאועומל תםרנ,םרס

 <א,אחש שרב\ננ כםרג,ררד שט ןדאקמ ןד ש

 

 >ךךאול ש רשהשאשךםג,ך-ר;לןל ל

 >רהש\ד> רהק;א> מ]הקטקלך> ר אוגחול,צש צ

 ( > ך שללםר ש ישךםאא,מקצ אק הםךא/ ים

 $רנש\ד| ץר;ס> ךףיש> ןננשגא'מל - ךא]צן ג

 

 לםמ לףך ףד לשהשרםע,ר=תשל השג 

 >ט,דףרךקאן תםמאה\ש ל> ר\ש ד..ש סן

 >שרםל/צשקדקאא > דא,צ/ףד צשרחול ק

 <ט,טשא ש תםמאה,תםמאה> א,רה,רהש שט ,

 

 $שר/צש(ד,צקדדן> שגן קמגרק> םי

 $א ש ישךםאאמשל,ךצ,רןשסג סףא ךןגףרב

 >מל צףע ףךמן שלשר-ה\ס(ר,ט,ד ך[נ

 $גשךםגמשל] טףא ףך-משפםד א, םמאדג ר

 

 >מל,מףטט ךק ר> מ סקרקאאףך,יש ןעשט

 רן ףחףֿמ\ךהש דםרדומל ד/[םסךםפמשל 

 >מע,ךא ףען ך-]גןת> מל-אא]רח קך,ח

 $ד ישךםאאשל ףךףמ[נ= ףךמן שלשר

 IRODALMI TÜKÖR  ר;ל-א ןרםגשךצן   
 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

         
  

 
 
 
 

 *מרש קצךףלקטהק,ןדאה< עםמגםךשאםל ס)שר דםישדקצ נקסףךא /שמ ש צש/שים 
 

 >sialiaש = צןזקמ ס

 ?ל-מקצ ףראח/ ים> שמ השמ שט/ים

 >ןמעוד> צןמערקך> משמשח> ורגו

 ?ל- הםךשפ/ הש> תשצ> צםמ> הש> אישח

 

 >ןלקמ דקצ חקךקמא דקצצןא/ק

 <מקצ קטקללקך השמ צםדא נשחומל

ֿ  קטא כקךכםעישדדול/ ים> שייםט

 <ךאנש לקךך קךואשטמומל[ש צ

 

 מלקא-ד יןא]דומלשא ד ,ר\

 >ךאק;ר;ז קךא,מ לןר,ןדאה

 מל- שר ץקךה/ד שט שללםרן צש

 <יקזףנק ש ךשאןמא אקאאק

 חק(ק ץקךהמקל שט שנב

  ֿֿאחש\סקעףץדףעףא נןטםץ

 חק דקצ\קאךקמ נקא/ןמת קמ

 <רםצ סףפ ישמעומלרש,אןטקמי

 

 ץא,הםאא פשפםל קטא ש ין\י

  ֿל,אםךא=ך פ=דנ,ישךךםצ

 הקך|ננ נקא;דולנשמ א,ר\

 <ל,ך צקעשךלםאא-יקזאקךקמ

 

 >ד,ש ישךםאאן נקסףג ףד צ

 >צקזקל קללםר לקךקאלקטאקל’

 ך]גקןמל נקסףגףנ]קך

 <צקע/ \רןטאקל דקצצןא ]מקצ 

 >sialiaמ ש ,קט וא

 >מל,ר/ \אשל /ל יש]שצקזקא 

  רהש ד קחאהק\שרוך /תשל צש

 <מל(,ז',קט ש   ֿ]ךקס ףראיקא

 

 צ,ס< ףהכםזשצ ֵ<  ֱ<ְֲִ םךגשך <3

Tóth Árpád: NÉZZ RÁNK, ADY ENDRE! 
(a » Halottak Élén« új kiadására.) 
 
Meghalt az Élet és elmult a Harc, - 
Figyelsz-e még e tespedt, tompa csendre? 
A sír mélyéből, büszke, dacos arc, 
Figyelsz-e még ránk, harcos Ady Endre? 
 
Érdemes még szemedet vetni ránk? 
Nézni a hetyke magyar sors kudarcát? 
Országunk csorbult, tépett a gunyánk, 
S az Isten is arrább fordítja arcát. 
 
Kik körülálltuk a ravatalod, 
Ma már tudjuk, vezeklőn, törve, sírva, 
Hogy nem te voltál akkor a halott ,-  
Mi dőltünk zsibbadt, léha, szörnyű sírba! 
 
Csak vad órákon kél és kavarog 
A szittya sír, a kísérleti csontváz, 
És marjuk egymást, esett magyarok, 
Árva az árvát, csontvázat a csontváz. 
 
Oh, Ady Endre, Messiás-magyar! 
Riaszd szét lidércálmát a halottnak! 
Bús Lázár-szívünk még élni akar, 
Ontsd rá napos tüzét élő dalodnak! 
 
Ha igazán szerettél, nézz le ránk, 
Oszlopnak gyúlva sorsunk síri éjén: 
Járj előttünk, dicsőült Égi Láng, 
Élni akaró bús halottak élén! 

Forrás: Tóth Árpád: Isten Oltó-kése, 
Szent István Társulat, Bp. 

ISBN 963 360 793 0 

 $ד,ה\כקךי
  

ן =םךהשד] הקלה;רהקמגקאקדקמ מ;ךשפומל 

/ קמ סקרקאמףמל ק]מיקא;ס;משל ל,נםר,א

ץא ךףארקיםטמן צףע קננקמ שט ,אה\שךשפ

נןטאםדשננ שךשפםלםמ ץועםגחםמ / ים> ףהנקמ

 <ךשפומל

ט שלןל ש> ל צןמגשטםל חקךקמאלקטףדףא-לףרח

ןלףמא =א\ץמשל שךשפ,א\שךשפ= דאוג,ר\

 <אףדקןמלקא\כקס]צםעשאמן קר,סקרקאמףל א

 8060    צףרֿק\דףע ב]ךקהקךקןלקא ש סקרלקסא
MÓR, Szent István tér 7.   

 <ךגקמן-ל קךל-לףרח

 

 דףעק]סקרלקסא= דאוג,ר\

 

 
 

Gyepű Nemzeti Könyvesbolt 
 

 ץהקדנםךא;מקצטקאן ל| קפ/

 נוגשפקדא> 1091מֿל -צ\ב

 <7ךהןמ אףר ,ל

 *ט,טךקאי-רםדלשפו ,ה)

 2800(215*(1(06)אקֿך 

06)30)327)6825 

 <18(10ֿ <פ(<ֿד י,ץןאהשאשרא

 <13(10ֿ <סם

ךקהףךנקמ / צקערקמגקךףדקןלקא אקךקכםמםמ הש

 <ל ךק,שגישאח

ןמלשא =רך,ד,ול סקרקאקאאקך לקגהקד הרח,ה

 $נםךאומלנשמ

Közlés: Nyíri Attila költő és műfordító Tanító versek 
sorozatának válogatásából. 
Égeraracsa, 2002. augusztus 20. 



 

 
 רףס< ִ

 

 ֿ שמ=ךףדקל םךהשדישא;ש ישמעשךשלן צקעחקך

 *טףדףנקמ/צשרדןעךן ךקחק)

  

 

> *ל|נקֻא)שט שךשפחקךדםר צקךךקאא / ים> ]מ|סקצנקא

  ֿ*ד,ססקרםה;) רש[ךןעשא[ צ,ס/מש

ץ אףהקגףד ,מףי< ™אקא\עט; ןד רֿ ֿיןקרםעךןכֿש

@ eü@שט > *zs)| @'@ ךףד;חקך @esz@שט  ֿ פך> ןד השמ

 ש  <חקךקל* ü)@ @ | ךףד;קךח@ eö@ףד שט > *v)ה  |ךףד;חקך

דן ,ננ הןססשםךהשד,שמ ןמל=אישא,ךחקךדםר 

ר ,נ> דםררקמג| סקר(צןמא שנב> טשא,שר/צש* דן,א\ד=ישמעט)

ע ש ,ד=ש ישדםמך/ ש דםררקמגןדףעקא מףטהק מש

 <*ְֱֳֳִֵֶָ)הקך (מןלםךדנורען שנב

 ?דנםא צשעש,ש רםה| צןלםרן לקךאקטףד

פודםל כםרצשן \א|ךקאקא ש נקא קררק כקךק

דםרנשמ ]קךד> ך[מ א,גח=דםל צ,ססקרםה;שט > צקעחקךקמףדףמ

ש < דשן שגמשל,רםט,ממקפקל ךקיקאדףעקד לםרצקעישא-( ש מףה

< ֳֵֶ(ֵֶ)ן ]יומ לםרן ףד ש לףד(אש\ל ש סל,כםרצ|נקא

דףעקדקמ ]ש נ< טןל;לר-שפםאםא אLס:,ן ™א;ט;ד ל,ר\* טשגן,ס

 <ל,שמקטא ןעשטםךח/דםל ו,ססקרםה;ךא ,קמ ישסמ|ףד סשלסקר

/ הש@ דן,ססקרםה< @;מ= [רצשט,ך ס=דםלנ,ססקרםה; שט •

הקע ;רא ס\ש לן< םד(38%< דן ףראףל לנ,א\צקעאשלשר

ש / \>  ךקאא הםךמשצ2ךבש אקךחקד יםססש ,מ ש פ,שךשפח

 < הםךאבצ150(140אףץךקעקד יםססש 

= צOךץ[ממקפ א- רקסאףץ מףהF  צןמא ְ לננ;א א"ךבש אקי,Pש 

  ֿ=אישא"ממקפ ך- ססק לףא מףה;מ צןמג,T ְֲָ ו<ן™א]רףסק ְֲָ קך

 )Assisi Szent Ferenc י Xמ,ך,ךQל מQפJ נ=םלא< ְֱֲֵָ)שE ר

ִ>*> 

 )Árpádházi Szent Erzsébet י Xמ,ך,ךQל מQפJ ש(ְֱֲֳֶָ> 
 < *<ִֵר EֶהקנOמ

> ל סקמאף,™מ שהשאEנ(ףנקא ְֲֳֵֶָ'קר> מQנ(כקרקמב ְֲֲֳֵֶָ

השמ < ר~ס] ךקעקך™אקאEםראײך סקרקפקךיKמ קלQרנ,TפQא ש מ"אקי

AטOמנQמ צףע ק /T,חףלםטTשT,ס:דן חקLשג| קעAא > 

 ננ;שמ א+Lס:,ך-גק/שמןד  ק/ו@ מQטנ"י/ר קA/שM@ש 

 ֿ !צק\> ךOדי,Mשמ צןמא V! ממקפ- @ ץOךגײעשססOנ@

 <ץOךגײעשססOנ] סקמאקךQ.קר/  <ר ֲ,כקנרו( 

(Aע ןדאקמשסס,ט שץשדOץש לF  ךקאן-

 *<מקפקמ

 )M,ֵ נ =ךתײךא;צ-/  <רבןודOעשססגײךOץ> 

ךקאן Fד ל,TשTעשמOץדףע ףד כFאקרצףל)

 *<ממקפק-

 <ץOךגײעשססOד נ+דשרך  < ךןוד ֲ[ח( 

ל Qסמ,ךXל ש ל©ץ חקךלףפףמOךגײעשססOנ) 

ןד + רךAצקזקא ש דA> ממקפק- Iלםר=

 ֿהקד~טל|א(ר,ֿ  סקעה!דג,ך> לןכקחקט

 *<ןגםך@ ד+דשרך@ְִ ףהקד 

א YסAט ,י/ןלוד קצשן לשאםך= ש ר•

רןש ,צןלםר צA> ממקפךן-פםא Qש מ

ןד /הש> אקאEש קרטףנ™אםעשא,LסHצק

 < מףמחףא/מש

 *@ץOךגײעשססOנ/מש@)ץ Oשממש שסס  < ךןוד ֱֲֵֶ[ח( 

ש < ֿ שממש אןסאקךקא!שJרןש ףגקדשץ,צ

Mש/Aטףפלײרנ}ר לQא מקהקטאףל  ]מ

 א"רן,ףד צ@ לQץמOךגײעשססOנ/Qמ@

ן פש,פ)@< לQץמOךגײעשססOלןדנ@

> לףךא}ר~ש אRדס,T\שדTו

ר Eנ( אקצPמא סקOהןס@ ץאOךגײעשססOלןדנ@

 *<ל,JאRשסTמ ,(<ֳֵ

 <נםךגםעשססםץ/מש  <שועוסאוד ֵֶ( 

ט ,י/צשן לשאםךןלוד ק=ש ר)

ל ©ךףמ( צקמקאקEרןש צקץץנ,מ צEרףנ}ל

 *<שJפQמ

שגא גםלוצקמאוצםל RשסM כקממ•

 <שJפQל מ©ךקאףדףמ-מ חףטוד ס,חPשךש

 דש,גםעשססםץ נקצואשאנםך  <מםהקצנקר ֱֲֶ( 

( אקךקמ כם]נםךגםעשססםץ סקפך  <גקבקצנקר ֳֵ( 

 <דש,עשמאשא

A ממקפמ-טQממקפ - ( רןש,קן צ(<ך ש מםהקצנקר ֱֲֶ-ט}פםל ל

ר מקצ ,Mמ ,T ְֳָ ו/Oי> אRא ןדצקסRצקס> שRומלסצ,מאײד סOכ

 < מQוצםלנIר,ךקמגX לIטףפלײר}סקרקפקך ש ל

מ ,JפAד שך,םמגײךGסHצק] קדEנ/לףא קא Rקטףס> ןעקמ™ צןהקך ןא

 Lס:טף לק}ְֳָ ל(!ל ןגקחףא ְֲֳֵֶָ©אףדףמ\א לףסOנSס"הOןד ש ר

סק RסTלשאםךןלוד יןש / Oי > Marsigliאש Rס\שך GסH חם $!Nאקממ

 < אשAך,מססAךא י,Gס:ש סםRס,צ"אקל סRףס™א"ר ~ס]קך

 

 פףךגש™ ך הקא]מלנ-גקלס=טףפלײרן ל}ץ ל,מףי

 ך+סומלרTךש,סמXד ץקךהי|ךשאןמ נקא

 

 Müncheni-kódexbenקרטףנקא ש  סקמא ןט,י(ג,פר,

(ְֱֱִֵֵֶָ* ֿScent Ersebet <  שBathyany-kódexben(  ְֱֵֵֶָ

< ל צקעNמ חקךקמQנ,MרOכ  Zent Erzebeth Azzon napiaֿ *ך-ר}ל

= ךאOךת;צ( -/> א"סשה@ שססםץ@ן לןכקחקטףד ננ=ט ואAאהףהק ,

 Bathyany-kódexben ֿ Gymelch oltoממקפק ש - ץ מףהOךגײעשססOנ
Bodogh Azon  מQפJש > שWinkel-kódexben ( ְֱֵֵֶָ* ֿGyumelch 

olto Bodog Azon  כOרM,נQ ס:,מL> 

סקך Vֳָ ףה(למףך ֲׁ©קלס=ל™ אקא\ט קצךAמ Eסקך סקצנYקט

/ \א רקמגסקרןמא XלCאםמ ק סשהOדנ,הOא רRך צקעןדצקס+ננר,לײר

 < ךת;צ-/> שססםץ> ףנקא'קר> סקמאֿ !אחולXשדיVײךס

ד ,T\שפLס:,צקע[ ע,SסZמאםOכ] פהקאAץ שך,ך מףי;גקננצןמ

 ֿ !טןלFהקאל}ל

ע הןסםץךשע ,SסZמ ש ךשלםEמ קרגףזנQטףפלײרנ}ש לRש לײס< ֱ

 <מ,JפAד שך,Rס\ר A/שMש רףען ™ אOסףךקד רףאקעק ײךהשד

ֲ >A ך,טT ךא ץקךה ש ,ישסמשךולMשן נE סףךאMש/A ר

 <ךאOה[ ד, ישמעט=Lס:,טקך}ץקךהיקט ל

ש @ ומלZ,HדOץ,MוגםT@שן YסXצקזקא י>  ש לףפטAצןד Xי< ֳ

T,לײרנ® שך/רQ מ שMש/Aנד,ר ץקךה ישמעטE ךן

 < ך כקךאףאקךקט+ר,שפײאLס:,

ע קעףס ,ט ײרסAד ,Rס\ד,הOק ש ר(ךאOמ הQךשאנ,מססAשחםמ יVגק 

 ?נמ]ןג™ ךקאףמ ש חקךטקא-אקר

ךקךקא שג ® ך- רFל]קך™ מ פףתקאEמקצרףעןנ/ סק קRקר

 <כקךקךקאקא

 

 אשAדכקךןר,הOר' שחP]ש פףץן ל

 

ל גףךן Cשממ> דשלײר,ר,Tל כקךCךXדכOר,טףפלײרן ה}ש פףתן ל

שן JצOצ רOפךMל אק©מקגEנ< לײרן סא/קט A> ]קך® ך-מ לקר,סXלCס

[ ךוד\®מ ד,צOט קרקגקאןךקע רA< קמ(ך ְֳִִֵֵֶָ-ט}ל

, SסZאןלו+הףעףמ ע< ס< קך ש GֳָסHדף|מ\ס+השך/ Qצײא מOפךMאק

ר Oנ,אן ע,Pר,ל)קך ® ך-אקר] ק אקצקא™א~ך-ר}ל< א "ףל™אקא\ףפ

 <*דקףLט}רףעףס ל

ש פףתן חשמוד |> בצ צףרקא 8נ6' שחP™  הףדקאEנ]ש ל

רףסק ] דךכק] צקט'שחPש < רטןל]מ Qטקוצנ[מןוד צ=פשממ

א ]ש צקט+ אך"ףא ל< =אXאי"ך ך=ד ח,ר\ד,הOגק ש ר> ךא-דףר

ל רקמג ©מקגEנךקע ש ]כקךאקיקא< חשTרףסרק ײס/ מף

צ Aש צםמײער< שJחףא שג|אEנ נ] טגFל ל©ףמא מקהףמחשלMצםמײערש

+ הO רEצןהקך ש נ חקךנA> ססק;אן }קמקד ל/ק/  קLו:א ש"ר,לףא ס

ֿ /\ םךהשדשא ֿשT+ךקרEןד נט ש חקךףא A]* הףד)

 נשש 
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 'פשח]ש פףתן ל

 

לףא > טגהקFך ל] סףךרננא חם"ד,ל ײךהשד©רףס]ש צקט

 ֿ !ל]טFהקאל}דשן ש ל,TמOכקךנ> ךומל,שךTא "ר[אAךןע

 

 

 

דֿג ,ך)  

 *חקךףא@ ומל@לםךדנורען שנב Nמ

 ךרֿשQך נ+רננרףס חקךקן חם]צקט] ש כקךד

 

 

 ך ךקכקךף]ררףס כקמא]ך צקטQש נ

 

 

 

 

 ֿא"א אקיAש אקךחקד ײךהשד

 

 

 

] א הקיקאAש לףא שגRס,ד,טOר,אAךקךקא לײרצקעי ש

 ףהן  <ט Aְֲֲֳֶָאקצפךםצ ( נקמקגקלIרףסא ש פףת/ק< Eקךקצנ/כן

P,Pטףלנ/שן אןטקגחקEמ כOר~ס]קך] רגוך קך >M,ZסRא ןדצקסססףRא <

 מקצטקאדףע QנWט A™ אOאײטRשסTט יקף/טצק"י/ש פףתן ק/ Oי

פןע ןד Qמשן Mש < מ,Rס"אAי/ צםOד(שץשRסQךקאק נ-דאקר,Lס:,ס

ט Aספםמא K;YראםלIצןמא נ> טדףע}ךןעקא לQנL =Wס:,כקממ

זלףמא Eד י]ר חקךקמא,Mמ ,Tשן אןטקגךןדP,Pן (ְֲֳֳֶָ

ל ש QשטמMר"ףנקא ןממקמ ס'ףד קר> שממש> קסאקר< אRןדצקס

א Fל-סקצךףלRװ!ד ד}ט}שצ לRשאײד צםמײעסRש כקךןס< מאIא סקרAכקךןר

 <ק™איקך;חקך

מל -דקצךףל,VסOתקד רEא נ"ססקהקאףדק אקי;קצק שגשאםל 

כףךק (שמ ש צשרדןעךןZפםמאם> ן™א}ט}ְֲֳֳֶָ ל(ְֲֲֳֶָ

 $ד]ןג/הקצךףלףהקך ק:א ץקOדנ,VסOר

 קעףס Gס"רײרסA/שMךן EשנRש לםס/ Oי> ™ץװאײאOטIקטטקך נ

  ³<ג=צR,Zס\ר A/שMדן ]ט Aא :Oמ הQאנALס"סמXךקאףמ י!_אקר
 

 שנב(ד,ש מןלםךדנורען רםה

 

רבקען יק* ע,תקיםרס> צןלוךםהש)מןלםךסנורע 

* ְֳֳִֵֶָ )מQץנ,VשאסTצOדץ/ ]ש קRס,TסVץ}גןקארןבידאקןמ ל

( מאIטףד סקר/כקךחק(גק > ל,TסRשצקמרק װHפקר< טאק צקעIר]

  AMENט Aר הףעףרק Oש חקךד< ל,Tך+ד,Mך +ר,:נ,אXגקסל

ט Aחקךקמךקע ,< Rא !:_רFםר לKךקע של|מ\ס+שךV+ ס] כקחקטEנ

 <=אXךי,:שTרנשמ ,ץהא; סףביקץן לעםד,םרס

 

 מ,פתXל ש מןלםךסנורען שנב ל©ףסרקהףאקך

 

 ננשJ[ט Aדףעק ]ר חקךקמאOש מןלםךדנורען חקךד

טצףץק ]כןשן קך,קפןער/ Oי> שמVמ QננWמ ,Jשפ:שאםל ש:,H'הן

  4<איקשן ךקRםמ לםס/Qמ* ש:נ,אXכ)

 Sס"ךל,ך ס!_ה\ל רקמגל©ל ש חקךCמקצת® ק כקךאקהףד

[ M,ס/ Qמ] איקקךLס:קכמ QרנOש חףךד> שJשל:ש* ™א+ר)

מקצ Xי  ,* aty, us, emp, unk, tprus)יןקרועךןכןלוד חקך 

Aחקךד® ט ףסךקךOרR!קמג ןד דקחאקTסI >ש רOסV,ש: ש ל©דחקךTסI מ

מ ש QמנOשט> לQשלײטמRסOמ דEרקמגנRסOד= Lס:,טקך}ט לOריOד|אEנ

ל OמIסTש:מקצ ש רקמגקא RסOד|אEמ נIסTש:ד ש Iשמ/ו< LסAא תAאס,:

Tך,:שT,צקס>ל כקך R אAסY אM, רTלםס> !ננ}סR,ס\ן ננR, ד ןד\ /

TשרTשךMשטYש > 

 ש מןלםךדנורען שנב

 

ש / Oי> Lו,פףךג+ שךTר רףעןדףעףרק וOד|אEז נFש סףל

חקמ יקמ ש Oחקךק שט@ aty@. ר Oמןלםךדנורען חףךד

מ ש QמנOשט> מעXי+ מךOדXמת יNמ מQמנIסTש:ך ש Oשי> ל צקעIחקךקמ

שצןמא :שV> צן,ט שרA> ש יףנקר> אןט ועשרןA> כקמןבקן(מ,Qמ,ל

 ,th” (lásd: thet„/שt” @ VשמVמ QרנOססל חקךדUע ףד קאר}ר}סHש 
theta * >ל ש חקךכ©קטOרM, זן ףראקךקיקלMצקך ןד נװרמQל <

Vשצקץץן :שA ד]טW." חקךלףפקט* ןדאקמא)אI> 

 *שעלףפLס:ֿש ײרןםמ תןMג +צרIמ^W.Qד)]

 

A ט@atya @ חקך

( ר ץקךהA/שMש Tש:,סמXי

ןע ,לOךקאקמ ד!_אקר

שך ש Tסק וRקר> שגאRשסMכקממ

וד M,TרOטן רקכ;ע;נ

ש TשRס כקךןד,VסOרצ OפךMאק

> ך!_ר}ְִִֵֶָ ל)ןד 

 קמ®שןד.שֿש TשZשVשא ײךסRש כקךןס< *ק/וגהשריקז צק

 

 Uש סףלקז / Oי> ט ןדAש RומלסM,א סQשמYצםט= סךלםגUר,
מ QרנO חקךד דףצןIסTשHסUגק ש ץ> ע}ר}סH> מIסTש:מת צקע ש Iחקך מ

קד /ט ורשראון הקA= אXךי,שךTמ צקעEסקך סקצנYקט< דקצ

< מ,T,Jְֵָ  <ק<לרמ Eנ(שנב* הםמשךשד(יןקרםעךןכןלוד)

סקמ Iי> מQשאנ:OפתX לLס:,קך GסHףSסZהק|צM כףIמטלםרOצןמגקט ש נר

A ט ורשראון&U יIקרOעךןכX ש < ק®ך}ס:א חק(@מאהףץ~כףצ@ ש

  ץQםמלOטהקאךקמ ר}ל ל© קממחקך U &וסףלקז 
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Aס:ט קLך™ םפםאOפדאײפ 
 

לק ~אקךמRס,Pט סגס Aר Oנ,ק עבטלומ

ךקאן - ש לקר™ אקא®כקךחקךקמאףד

קד ™מ ןדצקרקאךקמ אקאOע,Zץ,TפןXל]כ

ש < מEףנ/-ד ,פO ך™הקאקא}שך קךלTך,

ך +טנ"סףליאRס,Pקמאףד סקרןמא ש ךקחEנ

ט ףח ךקפךק Aקד ™ןדצקרקאךקמ אקא

 אRס,Pק ש ™ ףד קךהןאאRס~אE נ™שךשא

ךםפ  @™שאםאHשמ צואםRסלC/ך שTך,

 Nמ\זסיקש < א"נך,T$@ דאםפ

חקךקמאףדק ] Sס:שאםל ק:,H'הן

< דףעקא|ט ןגקעקמלקטAש Tר,Yסלן

= שאTט קדקאקא כןרAר Oנ,ק עבטלומ

> אRסך לןאף]ל לףרגףדקן קך+ר\ע,Zח{

 <קך™ט קדקאN AמטלײLסL!AסHם כננ,Vײס א™חאםאAי=מקצ 

 

  עקסאודןא,רשנ
 

ש H,JףLס:מ לם,צOקמ ר]הקא}א ל"Sס"מגן פףאקר ךקצםSסZק/גצק

ר A/שMש ש Tה\מ כקךיOמOשגרןשמ משדאשדק אקךקכ

] ג}ל|מ צOר,Vס'Oךײ ש ל™אOמך,Jא שL,Zס:,א ףד }ל~סאקרקךמNצןמ

Vע,רסײל ]רףבקאקץףסאשגOהק}ד סTסSר"ל אןאל©ףעףמIפםסא J,סRצקז > ש

שצןא < ןדקךףדן קמעקגףז ןד!Vהקר/ר ש כק,J ™א-/שך קSסL,Zס:,

ץ ,VסTװץOטIנ Iךת}קרל מאIל סקר©רהףץ~מ א,MOד רײז,אAש י

( ךף-רג~ש ע< אAפיAרלן צקעל"נקמ ]הקא}א ל"ד,TשTצוEנ

ש ™אOמך,חA( משדאשדק כקך ףרגקלףנקמ ןמאףטףד /-  לקץקננ

קדדן פףאקר צןמףך ישצשרשננ /צק/ Oי> אדףעףא \דקע

עעקאךקמ -  כ<אOע,Zר,HךײפMשLס:,מ ,צקעלשפחש ש רםצ

שננ כקחקטקאףיקט J[קטטקך / Oי> ל לןקצקךןל]סשלףרא

מ ש רףבףל Eנ/-ט A <ע,Zא"רQנ רA/צש(מ,M ש רם™ףרלקטקא

 <™אOאלםטAחק מקצ ץןך]לףפהןדקך

 

 

בןש ,צO ףד ש גןפךXש פײךןאןל
 חשןמT[ד }סH}ר

 
/ Oי> שך™אAךמגײOר ש ע,Mשל TבףרלםגXל ל+דשVסךײגהקד Fל

/ שVמ צקטקן  Xצ םז"גק מקצ ? ל©קמ/ךקםל Sפײךןאןלו

ש Jך,HךO קעףס מקצטקאףא סלןCמקצ Xי< Sךןאןלוײקאףדן פצקעףךי

 ש Lס"סלײאײלףרגףד צ/ ל קC תר,M? +מטOא מקצ ה"י< שמײשגAםג

ֿ Nךמ,:שTמא סקרקאמףל כקךקאקא Oסק הןסRקר< מEכקחקצנ

הןדקךקאק Pײצ לףGס"רסײט Aקךהקןצ ףד / Oי> מקהקטקאקדקמ

 צקרקאןZלןןךךק/ הש"> דאM/ק ק(מ כקגןEצןמגקמ אקלןמאקאנ

פ Q ש צןמ?Nקמ כףךרק אקממ|סקר/ננ קחםשא MשןL!MסAגםGסHש

א Fל]הקאלקט}קןצקא ףד ש לK בןל™א~א( ח-/קצ ™קאGרקמגקט

Tך,:שTי< שצO /קהVטקךקננ }סקך לJסUםאא™Aק ש לףרגףד (צ

 ֿש TשחRל ©חקמHפרקמ~א/ Oי> צOר\ךק< צ קךײLרו"צ ט מקOי,Sס"ךגOצקע

 

 

 @J,ע,:סםל הןTטײךל,:ש+Jש 
 

א LזגוOך כקךנ€א,J+טײלך,:שTע,:ד הןײפAצמOרAל יOס,Jש 

ףנלףמא תקמגקד /ט קAש יףא הףעףמ ™ אאײ\םמךSסAט יOצףילשדי

J,ץ,שג:ס<!>!>! >A אש צןמגקמ ףהנ=(1995טEמ צקHאAסRרקמגקט™ אאײVףץ ס

RשמHי> טן:א חק"חO /ל אןסאףא ~הףגמ]ש כM, גך כקרקמב

 @<ש קךTךשLס:,Vל ~ען קךמ,ZשSר,Tט}ל
 <6ךןוד [ח< 2004קא שרמקצט/ֿד צש,כםרר

 

 

 

 

 

 

 @M,גך ש כןממוGגף}ל|צ™א-/ר קײZך]ר  
 

A ס:,טLשMףד = אײשךלM,סRש Aסט קUר+Pשן ומN =TשעJ,סV ,V,: א

ש > ל©ש ךקיקא ש לןדקננעOך,Yר מףפקל דןלקרק ײGוכןממ

ש Tטײז[SסHמXי( ל Qמ,Sס"שגRסשMל צקע]מ ףךQרנOלןדקננדףען ד

M,ס}גך כקרקמב לYר"אZשZ,ל אקעמ~ען קךמQל ©ר מףפײ ש כןממוג>פ

מ QןמנLס:שTש < מEחףנ]מא~ד}ל™ אײצםמג:מ ק,ZרקססוHעלםמ,:הן< 4

ר ײGש כןממו/ Oי> ™אײשאTוR,M] צכשLס:,ט Aםמ Sס"טײתל"שמT= זOכ

 ( Gס"רסOרA/שM ףד Gס"רסײףסא> Gס"רסײכןממ( צOר"ר י"צMך ן-ט}מףפקל ל

ע ,:ש הן™ ד ךקאײLסAאAל יןה- ץקךה> טןלאײRסשTט Oי(ט קוAןד 

 <@מEהקאדףעףנ~צסשLס:,דקננ ]ל ךקעקרן/ק
 

 <17שועוסאוד < 2004שרמקצטקא /ֿד צש,כםרר
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קש רקצקא  
 

/   קמ Eנ/ך} הךקמא ש  <מ]אקא/רקצקאק  ש יק/ ףך ק

ש J רקצקאק מקצ נװררקע~ט A<  שMקט  ש לײת< ךך,ךקא - ףפ

 < Eנ/ך}ש ה/ ץא ףד ךקצק,שעM@ננ ש ,אםה

 < שRאסLוPא ש Yש ש פףמסTע,Vףד ךקס( $ ]מ>  פןש> חשAל( 

 ?מ ש נףךש,שךT< < < ]גק מ> שמVט סAחש צקע פןש Aל( 

 $םזשמ םל/שVס ףמ מקצ? צAך+ש רHשM גק צןאלףפטקך> Wמ( 

ט Aפ ףד Wמ+י/ קךאקךןל ק< /א ףד קךצק€חאA טAש Jע,הEנ

 < שMץ ש לײת,ןר@< דOת,שעM@רקע צקעןמא ~

 <שRאסLוPש א Yש ש פףמסJע,Vףד ךקס( $ ]מ> פןש> חשAל( 

 <<< מ ש נףךש,שךT$ ]מת מNמ™ אן/ Oי> ך€ש חJוגTרקע ~( 

 $םל םזשמ/מקצ הש( 

 ֿש Jר מקצ נװר,Mפ ףד ש רקצקאק Wמ+ י/קקךאקךןל צףע 

 $]מ> פןש> חשAל( 

 ?מ ש נףךש,אשך( 

 < שגRשסM™ א}ט}מל ל]™ לקאXי> ײרKגק תשל של< ל<ם( 

 <מ,שךT™ א}ט}מל ל- (N <9ט מקצ כײע צקממAא "י( 

 ???   / Oי> /Oי( 

 <א ש נףךש דקצ םזשמRש צקסJלן ךקכײעCךך Fר לE קצנ6( 



 

Ezt a rovatot azoknak ajánlom, akiket 
megfogott lapunk betűinek, a székely-magyar 
rovásírásnak szépsége és harmóniája, és bírni 
szeretné a betűvetés ezen formáját.  

1. gyakorlat kezdőknek 
Úgy mint valamikor a suliban. Vegyünk egy 
szép nagy vonalas füzetet és kezdjük „róni” a 
betűket . Betűnként 2-3 sor ajánlott! Próbáljuk 
meg leírni fejből az egész ábécét is!  Pl.:  

 >ש> ש> ש

 >נ> נ> נ

 >ב> ב> ב

   2.  gyakorlat kezdőnek 
Az eddig megtanult betűkből próbáljunk  
szavakat alkotni, és szintén írjuk le gyakorló 
füzetünkbe 1-1 sorba.  Pl.:  

 
3. gyakorlat kezdőnek 

Keressük meg és írjuk le kétbetűs szavainkat! 

 
 

 

 

 

 < < < ךשנגש

 <  <  <תשךן

 <  <  <א,ךשפ

 >ףמ> =ד> ט]> שט

 < < </\> \ר

  רףס* <2) צ,ך רת;ס

 ףאקר

  

 ךקךלן

גשךח,כ

( קממן

 =השך

  

 הקעקא;ס

 צםמג

]ך-רקפ

( תףסק

 שךח

ןגףטקא

רףס* <1)

         

  אא

( אקהף

 לקץדףע

 
( ,נשר

 אםצ

       

]( א|כ

 שץשע

   ש.לו <צ<י
 רקאאקע

  
כףך 

 $ךםהן

    

(הןך<<<

 צםד
 קךקצן

  
 הףץ;מ

    

=ס,צ<<<

 

 ]קךד

 ]מ

( \ןמג

 אףל

   

( רפ;ס

 =םסא

     

 צ,ס

ש '[צ

 אקסן

     

קטקמ ש 

 יקזקמ

    

< ן(םצ

 =כםז

( טק;ל

 פףנק

< כםרג  

שמעםך 

 /הש

    

 =ס< צוא

 

 הףג

        
< לןר

 רםד,ה

 

  
( ףמקל

 ישמע

נ(ארםצ   

ןאש 

 ישמע

   

Tanuljuk és tanítsuk a rovásírást 
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3. gyakorlat kezdőnek 

Az alábbi szavakba pótoljuk a 
hiányzó magán-vagy 
mássalhangzókat. 
 

> א,ר<<<נ> !<<<שךצ

> ל<<<ךמ-> נ<<<הקר

> ךך<<<א> ג<<<א> ח<<<נ

<<<> רן<<<צ<<<> ש<<<ו

<<<ם<<<,ר<<<ל  

 

4. gyakorlat kezdőnek 

Írd le a következő számokat, rovás-
számokkal! 

 ]יוסםמלקאא

  /טישרצןמבמף,ס/מף
הקמץ/טמק,קטקרץםךבס

  םךב
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versének szép sorát 
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==דאוגדאוג,,!!רר\\  לל;;זז;;לל
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 מקא-ס
 

- ח( מן סשנשגןגק,ש גףךוא

שך SסZ,לקא מקצ אשמוך

 רהףץק;ל א]ךא;א

 

צןמא ש > מקא פםמאםדשמ םזשמ- ש ס

הףעןע / ים> =שררש השך< !<!<ֿ !רש=אשמ

 < ל,חוךאשמ

 

@ ל;ר;דקצצן דקצ @ש 

 אףאקך

 

ש אשמאקרקצ שנךשלש מקצ 

  גןל =ך,מ קךישסמ,תופ> רןל;נקא

 <מקאנקמ-ס

 

 ד,שרשגש כםזשגףלצקעצ

 רהףץק;א

 

ד =רםךא טשתל,גנשמ א,דל,ש א

ל =גםנםטםד ןממןהשך/ הש

ץהקןג ;טקאקןג ףד ל-צךףדקלםר כ;לן

רא \דפשפ=ש ךקעחםננ ןאשא

גםמ לףפקדקל קךץקךמן =צ] א\קמ/צקעסף

 <קד כםזשגףלתקפפקא/צןמגקמ ק

ֿ !ץש,כםזשצ

נש מקצ אוגס שץץן    ,דל,ןזקמ א/ ק

מק חואמש / ים> יםךצןא רשלמן

 <ר תקפפ,נרש פשקד גשר/קמ צןמגק

ֿ !ץש,ץ כםזשצ,ש כםזשצ

/ ץה הש;שט ש ל, ךישאשאךשממ,ישסמ

שצקזןלקא > ךןל,טקא ה-כ

ך מקצ -מ נקך]ןג= אישא,נקך

 < אםךמן=אוגםג פ

 

 רהףץקן;רשן א=ט\ש א

 

   צןמגןע ש ךקעחםננ כשךשאםא §<ֱ!

 <ל קך,ךח,לוץקר

רשןחש צןמגןע =ט\דןל א, ש צ§<ֲ

 <חםננ

ך צןמגקמלן =רשןגנ=ט\ ש א§<ֳ

גק > קאךקמ כשךשאםא לףר/תשל ק

מ ,שלןל שטא> צש,ךןד שטםל ס,צןמןצ

 <ךק]שץץןא קסמקל ןד נקך

ֿ !אףד\לןקעףס

כשךשאםא / יש הןסםמא אףץךקע ק

 <רםצצשך ןד,שט כקךףר י> קסןל

ך ,שממ> / צןמףך ףיקדקננ הש§<ִ

ר ,ננןקל צ;אש / ים> ננ|מ\ס=השך

 <רשןגשא=ט\אףל ש ™צקעקא

ֿ !ץש,םזשצכ

אךקמ קדקאנקמ מקצ ק/רשןגשא ק=ט\א

ֿ !רדשןג,זא,ךקע שט םסא]ל קך א,ךםפח

 <יש רםצךםאא( 

 

 *ל=ך השך]שךןל פףאקראH  ש עםגםךשאםל)

 

 

 

 עשרכןךג
 

 

 

 

>ל צורפין,גן  
 
/שהש  

 קדןל ל לקטגקאק מקצ,ש פרםנךףצ

לםר לקטגקאףהקך™א]נק ש כקךמ/ק  

פשפ אןנםר( הןש \קךקל ך( ; ר;/ד ,לשס  

ך אוגמן לקךך-ך כקךאףאךקמ;שצןא ש אקהףר  


