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 A magyarokhozש צש/שרםליםט
!Romlásnak indult hajdan erős magyar
?Nem látod, Árpád vére miként fajul
Nem látod a bosszús egeknek
?Ostorait nyomorult hazádon

רםצך,דמשל ןמגוךא ישחגשמ קר[ד צש/שר$
מקצ ך,אםג< ,רפ,ג הףרק צןלףמא כשחוך?
מקצ ך,אםג ש נםסס]ד קעקלמקל
םדאםרשןא ץםצםרוךא ישט,גםמ?

Nyolc századoknak vérzivatarja közt
Rongált Budának tornyai állanak,
Ámbár ezerszer vak tüzedben
Véreidet, magadat tiportad.

ץםךב ס,טשגםלמשל הףרטןהשאשרחש ל;טא
רםמע,ךא נוג,משל אםרץשן ,ךךשמשל<
,צנ,ר קטקרסקר השל א-טקגנקמ
הףרקןגקא< צשעשגשא אןפםראשג>

Elszórja, hidd el, mostani veszni tért
Erkölcsöd: undok vípera-fajzatok
Dúlják fel a várt, mely sok ádáz
Ostromokat mosolyogva nézett.

קךס=רחש< יןגג קך< צםדאשמן הקסמן אףרא
קרל;ךת; ֿג ומגםל ה\פקרש)כשחטשאםל
ג]ךח,ל כקך ש ה,רא< צקז דםל ,ג,ט
םדארםצםלשא צםדםזםעהש מףטקאא>

Nem ronthatott el tégedet egykoron
A vad tatár khán xerxesi tábora
A világot ostromló töröknek
;Napkeletet leverő hatalma

מקצ רםמאישאםאא קך אףעקג ק/לםרםמ
ש השג אשא,ר לי,מ לסקרלסקדן א,נםרש
ש הןך,עםא םדארםצך= א;ר;למקל
משפלקךקאקא ךקהקר[ ישאשךצש

Nem fojthatott meg zápolya öldöklő
Századja s titkos gyilkosaid keze,
A szent rokonvérbe feresztő
Visszavonás tüze közt megálltál:

מקצ כםחאישאםאא צקע ט,פםזש ;ךג;לך[
ס,טשגחש ד אןאלםד /ןךלםדשןג לקטק<
ש סקמא רםלםמהףרנק כקרקסא[
הןססשהםמ,ד א-טק ל;טא צקע,ךךאֿ ,ך

Mert régi erkölcs s szpártai férfikar
;Küzdött s vezérlett fergetegid között
Birkózva győztél, s Herculesként
Ércbuzogány rezegett kezedben.
Most lassú méreg, lassú halál emészt.
Nézd: a kevély tölgy, mellyet az éjszaki
Szélvész le nem dönt, benne termő
Férgek erős gyökerit megőrlik,
!S egy gyenge széltől földre teríttetik
Így minden ország támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, mely ha megvész:
Róma ledűl, s rabigába görbed.
Mi a magyar most? – Rút sybaríta váz.
Letépte fényes nemzeti bélyegét,
S hazája feldúlt védfalából
;Rak palotát heverőhelyének
Eldődeinknek bajnoki köntösét
S nyelvét megunván, rút idegent cserélt,
A nemzet őrlelkét tapodja,
– Gyermeki báb puha szíve tárgya.
Oh! más magyar kar mennyköve villogott
Atilla véres harcai közt, midőn
A félvilággal szembeszállott
Nemzeteket tapodó haragja.

צקרא רףען קרל;ךת ד ספ,ראשן כףרכןלשר
ל-טג;אא ד הקטףרקךא כקרעקאקעןג ל;ט;אא<
נןרל=טהש [/טאףך< ד יקרלוךקדלףמא
ףרבנוטםע,ץ רקטקעקאא לקטקגנקמ>
צםדא ךשדד] צףרקע< ךשדד] ישך,ך קצףסא>
מףטג ש לקהףז א;ך </צקזזקא שט ףחסשלן
ֿ
סףךהףס ךק מקצ ג;מא< נקממק אקרצ[
כףרעקל קר[ד ;/לקרקןא צקע[רךןל<
ד ק/ /קמעק סףךא[ך כ;ךגרק אקר\אאקאןל$
\ /צןמגקמ םרס,ע א,צשסש< אשךפל;הק
ש אןסאש קרל;ךת< צקז יש צקעהףסֿ
ר=צש ךקג|ך< ד רשנןע,נש ע;רנקג>
צן ש צש/שר צםדא? )ר]א ד-נשרןאש ה,ט>
ךקאףפאק כףץקד מקצטקאן נףזקעףא<
ד ישט,חש כקךג]ךא הףגכשך,נ=ך
רשל פשךםא,א יקהקר[יקזףמקל;
קךג[גקןמלמקל נשחמםלן ל;מא;דףא
ד ץקךהףא צקעומה,מ< ר]א ןגקעקמא תקרףך<
ש מקצטקא [רךקךלףא אשפםגחש<
/קרצקלן נ,נ פויש ס\הק א,ר/ש> )
םי $צ,ד צש/שר לשר צקץץל;הק הןךךםעםאא
שאאןךש הףרקד ישרבשן ל;טא< צןג[מ
ש כףךהןך,עעשך סקצנקס,ךךםאא
צקמטקאקלקא אשפםג= ישרשעחש>

Más néppel ontott bajnoki vért hazánk
Szerzője, Árpád a Duna partjain.
Oh! más magyarral verte vissza
!Nagy Hunyadink Mahomet hatalmát

צ,ד מףפפקך םמאםאא נשחמםלן הףרא ישט,מל
סקרט[חק< ,רפ,ג ש גומש פשראחשןמ>
םי $צ,ד צש/שררשך הקראק הןססש
מש /יוץשגןמל צשיםצקא ישאשךצ,א$

!De jaj, csak így jár minden az ég alatt
Forgó viszontság járma alatt nyögünk,
Tündér szerencsénk kénye hány, vet,
Játszva emel, s mosolyogva ver le.

גק חשח< תשל \ /ח,ר צןמגקמ שט ףע שךשאא$
כםרע= הןסםמאד,ע ח,רצש שךשאא ץ;ע-מל<
א-מגףר סקרקמתףמל לףץק י,ץ< הקא<
ח,אסהש קצקך< ד צםדםזםעהש הקר ךק>

Felforgat a nagy századok érckeze
Mindent: ledűlt már a nemes Ílion,
A büszke Karthago hatalma,
Róma s erős Babylon leomlott.

כקךכםרעשא ש מש /ס,טשגםל ףרבלקטק
צןמגקמא ךקג|ךא צ,ר ש מקצקד \ךןםמ<
ֿ
ש נ-סלק לשראישעם ישאשךצש<
ר=צש ד קר[ד נשנ-ךםמ ךקםצךםאא>

Forrás:Berzsenyi Dániel összes művei, Szépirodalmi könyvkiadó, 1956

רםלםמן לשפתםךשא
(הףרדףען

שךשפםמ*

ש רםלםמא ח=ך לקךך ןדצקרמן>
אקדאהףר מקהק ש ס_ך[למףך
מקצ מש/נ,תן ףד מש/מףמן>
[ ש נ,תןל,מל ד מףמןלףמל>
ףך
תשל מש/ס_ך[ל קדקאףמ ֿ
ש מש/נ,תןמל ףד מש/מףמןמל$
לןדפקדא<  >2000גקבקצנקר

[\
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רםלםמן לשםתםךשא >2
(מקצ הףרדףען שךשפםמ*

נקח;מ שט ןגקעקמ<
לןאקממן מקצ ךקיקא>
ןפשצ ףד ש משפשצ
צ,ר לקגהקצרק אקיקא>
מףטקצ שט ןגקעקמא
י|ה;ד לםצםזד,עעשך>
;ר;צצקך טקמע ס,צר=ך
ד_הקד)לםצשד,ע גשך>
ןגקעקמ< יש ךקיקא<
צ,דואא ןדאקמ ,ךגחםמ$
חםננשמ סקרקאקצ< יש
צקע;ךקך שט ,מ/םצ>
תשך,גאשעע ,ה,ךישא
ןגקעקמ< יש הקחקצ<
שים /ך,ץםצנ=ך ךקאא
צ,דואא צקץא רקצףךקצ$
ים /ש רםסס ןגקעקמא
ס\הקצנק כםעשגחשצ?
ןמל,ננ יןגקעךקךףד
א;רח;מ תשל לן רשחאשצ$
לןדפקדא<  >2002גקבקצנקר >6

Feladat: a vastagon megjelölt szavak jelentését
?hogyan adná meg
Közlés: Nyíri Attila költő és műfordító Tanító versek
sorozatának válogatásából.

כקךי\ה,ד$
ךשפומל ;רהקמגקאקדקמ מ;הקלה[
םךהשד=ן א,נםר,משל ל;ס;מיקא[קמ
סקרקאמףמל ק /שךשפ\אה,ץא
ךףארקיםטמן צףע קננקמ שט ףהנקמ<
ים /נןטאםדשננ שךשפםלםמ
ץועםגחםמ ךשפומל>
לףרח_ל צןמגשטםל חקךקמאלקטףדףא<
שלןל שט \ר,דאוג= שךשפ\א,ץמשל
שךשפ\א=ןלףמא סקרקאמףל א,צםעשאמן
קר[כקס\אףדקןמלקא>
ךקהקךקןלקא ש סקרלקסא[דףע
8060 MÓ
ב\צףרקR, Szent István tér 7. :
לףרח_ל קךל_ךגקמן>
\ר,דאוג= סקרלקסא[דףעק
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5
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ש
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ץןךס,VמסVשך<+
™
הקסאקא
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רףט^נרםמט חקךףא ,Mר @לןדקךקחאקסYאק@< יקזףא ש
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ש
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שממQל
רOה®ד\ר®ד<
אדףעק כקךחםעOד\א נBממ_מלFא AרסRש<
כOמקאןלXן כקחךק ™
אקדאהףרמףפקןמל ש יומםל<
ֿ
י /Oכקךאףאקךקטט|ל
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גק ש ,Mדםגןל נBא| חקךק ךקיEא @ח@ ישמע ןד<
םר
קל ֿ
ֻ
CSEJT VÁRURA
ש יומםל \ר®ד) ו/שמתשל Z,MסSשךישמעט=
\ר®ד< קטףרא ש Mשע₪מיXמעט=ל נBן:סLקסאףדק מ/Q
/שלםרך)אםא ל\ה,מ> מ/Qםמ כקחךקא™ \ר®ד< Aצקזמ©ל
ךףץקעףנBמ צןמגקמ ישמHסRש צקעהOךא ש צקעכקךקך[
נBא|חק< אקי"א ,Mר מקצ ס=Tשע< יXמקצ נBא|\ר®ד>
Aט
צקעכקךקךא
הOמQך)לנQמ
מ/Q
נBא|לףסךקא_ל
ורשראון-כקמןבקן \ר®דOל חקךלףסךקאףמ©ל< גק ,Mר
Mשע₪נ Qײךהשסאהש נNטOץםד קךקצ©לFא Aט קארוסל-
ך)אןמ \ר®דנ=ך > פםמאםד)מ ק נBא|כםר,MלנQמ
סףלקזM-שA/ר
ש
ל_ך;מנ~טIל
חק:סSםרא=ך ןד>
ש יומםל נBא|לףסךקאק!ֿ

ש סל\אש-יומ רםה,ד\ר,ד
@ֱִֵֵֵֶָ-נQמ גןטשנוךםד א_רל כקחקגקךקצ ש
סםעגןשן צשמןשבי הקטקאףדףהקך< ךקהףך לןדףרקאףנBמ
א ֲ> חודאןמםד ע~ר{ע ת,ס"רמQל>
Aח,מגףלםלשא ל_ךג; ™
ש ת,ס"ר ש ךקהקךקא Aט וDהשרנQמ ךקה[ סל\אש
אםךצ,תםל דקע\אדףעףהקך םךהױדTש קך@ (צקמשמגקד
פרםאקבאםר*

יומ |/ר|ל רםה,דOד צםמםערשMצשך
ש לםךם' צק/קן שפשיןג,מ לקר_ךא©ל קך[ יומ
6
לםר IדןרOלנ+ך>
ק/קמקד
ק/
@פקתףאצקט[א@
ש
ק/ןלFמ
Aט
ס"ר] לFרקסא (מQפכOרע <+צ®דלףמא יומ רOה®ד א* םסאJש ִ
רףסרק< Aצןא הףדקא™ ל{ר (קךק* הקס ל{ר_ ֿך

ש @סקעקג-מש/סףלד=ן@ ךקךקא
א ןדצקרקאקד< י /Oשאאןךש יומ
דםלשל קך[ ™
אףרדףעףנמ< ש
B
מ/Qלןר,ז ורױךלםג=ן ל{טפםמאJש סקעקג
ל{רץףלףמ הםךא> ד)חמםד ש
אןסש-צשרםד ;ססקכםז®ד)
מ/QסV <]M,שך+גן לןמתקא ףר[< דOלסײר כקךןסRשאײא
TשרTשךMשט +שסRשץ ףד קט_דאךקךקא מ /Qרףסק ןגקעקמ
לףטרק לFר_:א>
ש MשA/ר מקצטקאן ]MטקסUצ א~ראףמקאן לן®ךך\Tשד₪מQל
ק/ןל ,Tרך,J+נQמ Vשמ ק@ /לFיEז@ קךמקהקטףד|< ך₪איXא€שמ
זולשל
Pשך₪דא,Jמ
ל_ךד[
שסRשץ,Tר>/
דףר_ךא
צקז©ל
ףלאקךקמלFגמ©ל<
גס,Rע)ל{ה©ל
ק/לםרOמ

רOה®ד\ר®ד
לףפ\ר®דסקר|
ש
צקעןדצקסRא יXמעט+ד\,Tדן צ=ג,Jא ױךלױךMשטסVש!ֿ
 eT-ELEהש/ןד ATTILA
ןרםא@ צםמםערAצ Tשך₪ךיAא=!ֿ
™
ש ,Mדןל |/ר|מ @

ש הףדקא ח€ך לןהקיEא[קמ רOה®דחקך©לנ[ך :,ס<L
קטףרא קסYא ש ךןעשא]רשצםמםערשצםא ס_לדףעקד
כקךנOמTשמ>N
כקךף \רJול לן ףד
ש חקך©לFא נQךר+ך חםננ
שלםר Aט
ֻ
םךהשZסSול< גק יש פקתףאקא ץםצTשל הקךק<
ןא ש נOמ,Tדא נQךר+ך
™
אםא>
™
םךהױד®ד ןר,ץש כםרג\
שגםצ
ֿ
חםננסRש

כOעך)ך)Tשן הOךTשל> גק
ש לFיEז TשךPש \ס,Rדא
ןד TשרTשךMשט>
צןמ[דףעק
\ר®ד
Aט
ק/לםרI
לFיEז
ש
שס,RץנQמ
:,סL
מקצ
ףרקטיEא[קמ
דףעףהקך ק/סקר\קמ לAרבםךא< לןדדף פםמבםךא<
ֿ
צ\הקד
אםא<
™
כקךמ\/Q
ש
\צק
קךיEזקטףד|>
וא=ך)עOד

לןאקרװאקא™ \ר®דלףפֿ

ְֲִ> ֱ> ףהכםזשצ ֱֵ> ס,צ

Kקגהקד ©ר,דאוג=ל$
Eטא ש רםהשאומלשא ש אםה,ננןשלנשמ לןד ףד מש /נקא|ד כםרצ,אוצנשמ
\רחול> Eממקל שט \ר,דצםגמשל< ףד נקא|לףסךקאמקל ד)חמםד שט ש
י,אר,ץש< ים /סקרףץקננ ךקא™ שט ;ססקרםישא= נקא|ל ס,צש> Kףרח_ל
לקגהקד םךהשד=ןמלשא< ים\ /רח,ל צקע ש לףד[ננןקלנקמ צקזןל
צקעםךג,דא סקרקאמףל ך,אמן ס\הקדקננקמ$

 >5םךגשך
Kןחקהן
ש
כקךחק/קטאק
צףע
]אח,מ
Vןססשכקךף
]Mטקוצנשמ [רט[א™ ]מ> @תוהשד-צש/שר@ רםה,ד\-ר,ד שנב-
חףא ןד>
א,סםל-אקא[ן
ש
ףרגקלך[גףדק
כםרגוךא
Eטוא,מ
סןלךשכקךןרשא כקךף (\€ל צק/ק*>
• Fקךחק/טףדק סקרןמא ש כקךןרשא ישאשךצשד כקך_ךקאקמ
נםר\אםא™,ל נק ש Hשרעןאש ק/ןל ץ]ךה,ץ,א>  Aי,רםצ
כףךק \ר,דכםר-צ,ח] (ץקךה|?* הףדקאקלנ[ך 47000

ֿ
Oךהשד)אש חםננר=ך נשךרש
eS-EL. EL.-I. MeG. oN-K-AR-oK. Ti-Tá-N-áT
SZ.-T. R-oM-A-I. Le-áN
EZZEL ÖLÉ MEG UNGÁROK TITÁNJÁT
••7
SZT. RÓMAI LEÁNY
 Eסקמט,בן=ד י\רשג,ד נןטםץ ש יומםל מש /לןר,זש<
Aא™ןךש ישך₪ך₪משל (ֳִַָ* שגחש י\ר_ך< ןע)טםךהש
לר=מןל,ןמל ףד צםמג,ןמל השך=גןד,ע,א>
•  Aיקזס\מ א,ר/ן רקלםמדארולבן=חש צקעק-ר[ד\אן שט
ֿ נןט,מבן
ןדצקרא א;ראףמקךצן לװר_ךצףץק-לקא (ך,דג
גןפךםצ,בןשן כםרר,דםל*>  Aצףרקעעקך א;ראףמא
/ןךלםדד₪ער=ך שט וא=ך)ע דקנאןנקמ נקךקלשרבםךא
ס;הקע אוג=ד\א> Eטקל סקרןמא ק לקיקז Aא™ןךש פםישרש<
צקזנק ש צףרעקא אקא™ףל$
• Aט קור=פשן יומםל לװרףנקמ ק לםרנשמ סםל,דנשמ הםךא
ישךםא™ישצהשסא,ד ל_ך;מ סקראשרא,ד לקרקאףנקמ א;ראףמןל>
Iא™ ש מש /לןר,ז דשח,א @צףרקעפםישרש@ הםךא שט שט
צ,עז,רש
ש
שךלםיםךא
שט
צקזנ[ך
קגףץ<
ךםתתשמאםא™,ל< צשחג צקע/וחאםא™,ל>
Nש/םמ כםמאםד ש צש ,ךאשך₪מםדשמ ישסמ,ךא מףפמקה_מל
ֿ ומע,ר-
ֿ שט םמלשר מףה
םמל,ר קך[כםרגוך₪ד) (ך₪דג לףד[ננ
ישסמ,ך)אש ש לםר,ננן ףהקטרקגקלנקמ*> Dק צףע כםמאםד)ננ ש
כםרר,ד צשעש< שט ש אףץ< ים /יומ כקךחק/טףד סםך)ך צקע
סשנשאםד צש/שר ץקךהקמ ( 600 *$ףההקך לםר,ננשמ< צןמא
קךד[ ך)אןמנקא|ד ס=רה,ץ ץקךהקצךףלקןמל>

 Aא,סםל-אקא[ן רםה,דקצךףל
( Aאףצשל;רא ק /מש/סקר| שצשא[ר לואשא= צומל,חש שךשפח,מ
8
א,ר/שךםצ< לןהםמשאםד ;ססקכםע-ך)ך₪דא לףס\אהק>*
 Aסקרט[ נקח,ראש ש הןך₪עםא< ףד סקרקמתףד לקט|
קךחואםא™
-1911נקמ
נןטםץוךא>
לואשא=משל
קךמקהקטףד|
@Bםעגשחצק@
(Tןנקא*
Yןטןלשד
ך₪צשלםךםדאםרנש< שיםך @ש הןך₪ע \ר,דחק/קן-מקל [דקלףמא
ק /ך=אוסהןר,עאקלקרתקמ לףא חקךדםרא צואשא™של מקלן> A
יומ נקא|לףסךקאיקט ל;טקך₪ךך= לףא חקךדםרא (ךשאןמ שנב-
דםררקמגנקמ* ךקצ,דםךאש>
ֿ
Oרביםמ-הןגףלק
ֿ
Jקמןסקח-הןגףל

נקא|א ףד חקךקא צ,דםךא ךק< ןךךקאהק רקמגסקרקטקא™>
 Aחקךטקא™ כםרר,דצומלש קצק ישאשךצשד שץשענ=ך< ש
-14קד ס,צצשך חקךטקא™ ,נר,א (כקך-חק/טףד-כקחקטקא*<
ןךךקאהק שממשל ןד ק /רףסףא אשראשךצשטטש>

 Aס;הקע צקעכקחאףדקלםר ש @לןחקהן@ חקךדםר  Bףד D
חקךא כקךישסמ,ךהש< ףד ש ח=ך לןהקיקא[ רםה,דנקא|ל
ל;ט;א™ן תןךךשעסקר| חקךקלקא ףד רשחטםתל,לשא ג\ס\א[
קךקצקלמקל אקלןמאהק חואםא™ ש צקעכקחאףדיקט>
 Aצ,דדשךישמעט=ל \ר,דלףפקֿ
∗∗L-R-K∗N-H-LL-T-
∗N-T-T∗K-Z-T—T-M-T-BD-F
∗-T-R∗R-Z-V∗S-Z-L-V
∗N-H-R-Z-D-D-H∗-B—S-∗-VN-M
 Aפוסא,מ ןמאוןא\ה צ=גםמ ישמעט=ד\אםא™
ֿ
ףראקךצק (חםננר=ך נשךרש* שט [ צקע-כקחאףדףנקמ
ETELE (ATTIA) HUN KERAL
FEDBE METUE TETEN TETAZAK
VOLOZUS VEZER RUTA
MENUE ASIABA HADADEZERHEN

ס;הקע

• Vףךקצףץקצ סקרןמא ש רשחטםתל,למשל א|מ[ חקךקל
ֿ
צשע,מישמעט=לשא חקך;ךמקל< ןצק
ֿ
Aט \ /צ=גםדוך= םךהשדשא
(Fםזאשא,ד ש ל;הקאלקט[ ס,צנשמ*

4

ֿ Aט [דן צש/שר רםה,ד\ר,ד> Lשלןאקךקל< >1994
Fםררשן ,Sמגםר

ֿ  Aסףלקז רםה,ד קרקגקאק> Bוגשפקדא (ןלן*< >1998
V 5שרעש Gףטש
F 6קאןבי ,Nמגםר ל;טךףדק< >1953
B 7שר,אי Tןנםרֿ  Aצש/שר מףפקל [דא;ראףמקאק> Nקה Jםרל< >1997
B 8שר,אםדן Lףמ,ראי Lשחםדֿ  Aא,סםל-אק[ן רםה,ד\ר,ד ףד Aאאןךש ד\ר ;ססקכ_עעףדקן> Bוגשפקדא<
 1925ל;ר_ך>

ְֲִ> ֱ> ףהכםזשצ ֱֵ> ס,צ

 >6םךגשך

קך[שֹ,ד) ף SנBסף:סGקאףS
MשA/ר ףהקטרקג©ל 7הףגק
MשA/ר רOס,Vד\סZ,Rר+ך
PרOעסRשצאקרהק
כן:צהקא\אף( Sמקצ Vש/ומל צן
*
ל
 >2004מײהקצנBר ( >18ת_א~רTס{
"ר,Vל  -תװלדOצז=< AסRשץכ|רףס –
€ 17סRש
ישסמײד-כש:ס+Lדלס}א< ףען י®ך- +
לקראשן טםךא,מ כקדא[צ|הףסֿ
קעקר סקסRהןTש נס}ת}ס< דאנ>*
רOלםמ מףפקןמל י Aרּן לוLא]J,Rש ב\צ|  -יEזס\ ֿמ AוLש< קצקךקאן אקרצ©ל
לן:,ס,T\Lד₪מQל צקעץןא=Jש
€ 14סRש
חש צשראםמ
ש לן:,סZ,T\Lא צקעץןֿ T
צםךמ,ר ה> ח='ק כֿ ש
הקרםמןלש
MשA/רד₪ע [דן מQפאןסאקךקאק-
ל{טRסקצ|ל{גן ֿל ד=זםצכן מש/
קך[שֹ,ד
טםךא,מ :,Tאײד-רקע[ד
 יEזס\ ֿמ ס\מי"סYאׁרׁציומ-ןגקש סק:סLקצן צ|יEז
 יEזס\ ֿמ לן:,ס\Lא= אקרקצ€ 14סRש
רOס,Vד\ס,Rד גףךסUא,מ
€ 18סRש
חשמלםהןת מ,מגםר קך[שֹ,ד)קך[שֹ,ד
שט \ר,דאוג= }חד₪עד=זםצכן מש /טםךאֿ ,מ ש :,TאײדOל
נBצסUאAאלײס,Yד)
_טקמקאק ש Mשן ׁצנBר©למ©ל
 יEזס\ ֿמ קצקךקאן אקרקצ יEזס\ ֿמ ס\מי"סYאׁרׁצ€ 16רש
€ 20סRש
ךשחםד MשA/רOרס®ע L]MאJש<
ֿ
ס,מאשן
קך[שֹ,ד
חקךקמק ףד Jס{הקמג[חק Aט
ןךש סAסVשןמל ס"רנQ
ֿ
ס[לק ןדאה,מ שא™
_ֹסVא~סRאףמקךקצ כףץףנBמ-קך[שֹ,ד
לFמ[ סקמTסSףעק – ל{:א[לר{ך<
ס~ ֻ
 יEזס\ ֿמ ס\מי"סYאׁרׁצא~סRאףמקךקצר[ך ,Mדי/Oשמ
 יEזס\ ֿמ ס\מי"סYאׁרׁצ€ 18סRש
נףךש ,רפ,ג-לײרI
ֿ
עםמגםד
מײהקצנBר ( >19פףמא©ל*
אקMפךOצן ףPסװאףסקא_מל-גןשהקא\אףSקד
€ 15סRש
קך[שֹ,ד
ש רקמגקטVסףץ צקעץןJ=Tש
 יEזס\ ֿמ ס\מי"סYאׁרׁצ(צקעץןTח,ל אשל,ת טםךא,מ
ןע)טGש <=Tחםננ/,ן 'םךא סקרVסקט[¸ € 21ס,Rא€ך
לןסקךן ןדאה,מ כ[הףֹמ~ל*
תשנש [דן MשA/ר עWנOמQ
ֿ
ץקרד
ףאקך©ל – ל€דאײך+
€ 16סRש
Mו'ןל <Xל{אקאךקמ נBסף:סGקאףS
לןסקךן ןדאה,מ קך[שֹ,ד)ֿ ש
 יEזס\ ֿמ AוLש< ,TרSױךע+MשA/רד₪ע סקרקפק ש סףאקד[
קור=פ,נשמ
מײהקצנBר ( >21סVשד₪רמQפ*
 יEזס\ ֿמ ס\מי"סYאׁרׁצ€ 10סRש
נBסף:סGקאף Sש MשA/ר ץׂ:סVר[ך
€ 18סRש
הקרםמןלש ש ZסUצ\ר ןZאקמל{ר -הףעה,רן ח='קכ< צשראםמ
ֿ
צשראםמ
הקרםמןלש< השרעש תשנש
ףM SשA/ר הOמQאלײסZ,Yשן-קך[שֹ,ד
 יEזס\ ֿמ ס\מי"סYאׁרׁצ יEזס\ ֿמ ס\מי"סYאׁרׁצ€ 11סRש
€ 20ס,Rא€ך
סקךקדאקן ך,סך=ֿ ש MשA/ר מףפ
תשנש [דן MשA/ר עWנOמQ
ֿ
ץקרד
סOנס,RסAאש-גןשהקא\אףדקד קך[שֹ,ד
ףאקך©ל – ל€דאײך+
 יEזס\ ֿמ קצקךקאן אקרקצאקד Mו'ןל®ך
תקרקכש ק™ _/
 יEזס\ ֿמ AוLש< ,TרSױךע+€ 14סRש
נשרדן קרמ[ קך[שֹ,ד)ֿ ש MשA/ר
מײהקצנBר ( >20סOצנQא*
טקמק ךקךקאן ~/לFרקן-קך[שֹ,ד
 € 9ס Rש
 יEזס\ ֿמ ס\מי"סYאׁרׁצלםתןד ןדאה,מ ף Sטףאףץן 'םךא
קך[שֹ,ד)ֿ ש סקמאלײרOמ-Qקסצק Mשן
€ 16סRש
ףסRאק:צק
נםר נשל=בט אשצ,ד
ֿ
פשפ ע,
 יEזס\ ֿמ ס\מי"סYאׁרׁצא(נQמל-ףר©Dל©ל ףS
רM+ש כשך)ן ױך) ™
Vש:ס®LדײZס®Sע הןסOץש ש רקמקסשמס ף Sש
€ 9ס,Rא€ך
™
אקא
רקכײסRצ,בן= לײס,RנQמ*-הקא\
ןךש נQסRשמעOך₪ד
ֿ
ס[לק ןדאה,מ שא™
לףפקד קך[שֹ,ד
נBא|ןמל נ;Lת נNרֹOשך,MנQמ,J-אףלײד
 יEזס\ ֿמ ס\מי"סYאׁרׁצקך[שֹ,ד ף SכײHסLױךלײס,Yד /קר©לFלמ©ל
ש

€ 9ס,Rא€ך סOצנQאםמ קעףס מQפ< Vשד₪רמQפ
גףךסUא,מNע
~אה{Zצ|הףסקאן נBצסUאAא=< הקרקאלףס\אף<S
רףען MשA/ר צקדאקרZףע©ל> ׁ/רׂלFלמ© ֿל
לףסYצ|הקד כײע:שךלײס,Yד< רOס,Vד\ס,Rד
Tשמו®Lד ףד C/לײר®Lד Aט \ר,דאוג=
}חד₪ע סקרלFסא[ןמ©ל דקע\אדףעףהקך<
חשמלםהןת מ,מגםר

סףלFז-

יקזסןמ [/ר< פקא[כן ד,מגםר צ|הקך[גףדן י,ט
ֿ
גמן חםננ/,ן 'םךא אקך>ֿ 96-327-466
ףרגקלך[ ֿ
www.psmh.hmk.hu

לןדפןין
צן=אש

צשעש
צםמגחש
גםךעםטןל ש בףעמףך?
 שצן=אש צקעכקץקעקאאקל< ים/לןר]עמשל>

☺
ש כשפשגםד ךףעןא,רדשד,ע
עףפףמ< כקךס,ךך,ד ואֿ ,מ
 יםטישאםל השךשצן ןממןהש-ך=א?
לףרגקטן ש ךףעןלןדףר[ שט
ואשדא=ך>
 צןנ[ך ךקיקא ה,ךשסאשמן?לףרגקט הןססש שט ואשד>
 -ןעקמ< הש /מקצ> > >

ש מש] /מן=ד
ב;ך;פהקרףד
שט ןאשר-אשסס י\ר_/מ;לדףע
חקךקמאן
יםרמ /וך,א< ש רקמגסקרה,ך-
א,דא ל;הקא[ צש/שרםרס,ע > 3
צןמןסאקרקךמ;לףא לףראק כקך ש
ב;ך;פהקא[ל
מקצטקאן
דל=א
ךקעוא=ננ
ש
ק/קד_ךקאק
ןצצ,ר
רקמגקטקאא<
גונךןמנשמ
יש/םצ,ץםד ףד נשר,אד,עםד
אםרמ\' ,רן קךמ;לן אןסאדף-
עףרק> סקצףזףנקמ קך[ס;ר לשפםאא
לקךקא-קור=פשן
כקךלףרףדא
פםךןאןלוד>
לףרגףדףרק
]חד,ע\ר=ל
חקךלףפקדמקל
ים/
קךצםמג-אש<
ףד צקעאןסאקך[מקל אקלןמאן ש
כקךלףרףדא< יןסקמ [ ןד קעףס
א;רקלקגקאא<
שררש
ףךקאףנקמ
מקים /קךהקדדק ש @דוזלםא@>
Forrás: Hebehurgyisztán press

א,רדלקרקד[ י\רגקאףד
 186^47נQחסײד< גןPסLם,Mד< ק:ס:,Vא Tשמ"ר<
נוDשפקSאן ך)לZ,סSױך< לקרק 30-45 Sףהקד<
ףךקא"רSמQל>
™
מ[א
הףלםץ
גײי,ץYס<+
מקצ
צןמגקמ סקר,Dמ ףV Sשד₪רמQפ ג>ק> -10לײר ש
נפ> צםסלהש אףרקמ :,סLםל ךשבןנ,תן
נףרLקא
ש
פקרבןע<
,Pר
שאױך<
כקךןס™ R
פףמסYא"סRשלמ®ך> יש ןZצקר[ZסSקך אקךקכםמ-
ס"צײא ל_ךג< לFרקדקצ< גק חײננ סקצףזקSקמ>

צףרקא,נך,טשאש
™
י\רגקאףדקל
ש^4
ש^5
ש^6
ש^7
ש^8
ש^9

28נ18
18נ13
13נ9
 9נ5<6
5<6נ5<4
5<4נ3

בצ
בצ
בצ
בצ
בצ
בצ

 ->40000כא
 ->20000כא
 ->10000כא
 ->5000כא
 ->2500כא
 ->1250כא

צ,ְֲִ> ֱ> ףהכםזשצ ֵ> ס

> םךגשך7

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

4. gyakorlat haladóknak

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.: Å

Az alábbi szavakba pótoljuk a
hiányzó
magán-vagy
mássalhangzókat.

<ש< ש< ש
<נ< נ< נ
<ב< ב< ב
2. gyakorlat kezdőnek

<*2(>>צ>>ר>>מע>>< ך>>ב:>>
<>>צ< >>;>>אX>>ךל
<>>>א>>>רן>>>< >>>מ>>>ך>>>צ>>>ט
>>>צ>>>רן>>>< ל>>>רש>>>ם

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

5. gyakorlat haladóknak
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Írd le a következő számokat, rovásírással!
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3. gyakorlat kezdőnek
Keressük meg és írjuk le kétbetűs szavainkat!
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Mostani számunk:
Tóth Árpád
(1886-1928) egyik
versének szép sorát
idézzük!

KERESZTREJTVÉNY
Előző
számunkban
közölt
keresztrejtvényünkre a megadott
határidő rövidnek bizonyult, ezért azt
változatlan
formában
újra
megjelentetjük. Reméljük, hogy sokan
beküldik majd a helyes megfejtéseket,
akiknek eddig nem sikerült volna.
Októberi számunk Tóth Árpád egyik
versének szép sorát tartalmazza.
Beküldési határidő: 2004-11-26,
Péntek.
Mostani számunk helyes megfejtését
beküldő
olvasóink
között
a
MAGYAR FÖLD MAGYAR FAJ
sorozatot fogjuk kisorsolni.
A megfejtést levelezőlapon vagy
borítékban az alábbi címre kérjük
elküldeni: ÍRÁSTUDÓ
8060, Mór, Szent István tér 7.
Megjegyzés: a keresztrejvény csak
székely-magyar rovásbetűk esetén ad
megfejtést. Más rejtvényektől eltérően
a magánhangzó hosszúsága számit.

