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  ךשפחשעםד, םרסל]דא אןסאקך,ר\ד,ש רםה 

 האשךשל נקממקאקלקאI\יאםל צןףרא ,אוגח@
  (=אI\מאש> ןא]רט;שאףלומל /סקמא יש> ןגק

 (ד סקרןמא השךש,דן סםל]? < < < צקדאקרקלקא
 -_עזש א,אשגםצ צשחג ש צ,צקזןלאקלמקל 
 =שרך/משל ,שאףל/מל יש_טףמקל מקצטקא

 דםד נםאםא ףד,ר\ שט> אקצנקרן חקךהףץקן
 ר,צ> א,שאףלםא צשע/ש יש< דא,ש סקמא רםה

 ד> קל צןמגשץץןשמארטן]ךקךלקאקלנקמ 
 ,<@לןל ףרגקצקדקל רק> אםל שטםלשא,אח\אשמ
*השדד שךנקרא)  

 מאI כםר- <290 צ, ס<ֱֵ ףהכםזשצ< ֱ   נקר=םלא< ְֲִ

 
     

6. o. – MAGYAR ÉVEZREDEK 7VÉGE PRORAMJA 
        - HUMOR 
7. o. – TANULJUK ÉS TANÍTSUK A ROVÁSÍRÁST 
        – KERESZT REJTVÉNY 
 

 
8. o. – DIÁK MURPHY 
        - AMIT A TEVÉRŐL FELTÉTLENÜL ….. 
        - GARFIELD 

 
 
   3. o. – IRODALMI TÜKÖR 
   4.o. – RAGOZÓ ŐSNYELV…. (V. rész) 

 

 
1. o. -TORMA ZSÓFIA IGAZSÁGA (befejező rész) 

        - BAKAI  KORNÉL MÓRON 
        - KINEK A HITE ….? 

 ךנשלשן לםרמף
 רםמ=צ

 
 נשלשן מ,גףךוא מ-24 סקפאקצנקר

 אאול,ך ראףמףספרםכקססםרא}סT לםרמףך

 ש נשמ,ד,שג]קך< רםמ=צ ך_הקמגףע

מקאן;דא ] שר/צש  רשד,לואשא רא

 רש,לשפתםךשא מקצטקאאוגשא ש ףד

 <מלקא_קךצ/כן כקך האש\י

>

ף

מ)

 ש כקססםרOפר לםרמףך נשלשא

 ססקעטן ;דםרםלנשמ] טFהקאל}ל

 יןאףֿא ] שט> ךףץקעףא ל©טקמקאףמ_

 

 ש צןמא> מל_אףמקאRס}סTד]

 קה}פל:שT שאDו™טקאMמק
 

 סןמאק שRס"צ"ס ףס רA/שM שמYס+סJ ש

 Sף דOשךTשVיןס ש/ Oי> שמLסTשTשײעיךככׂ

 רA/שM™ ןמאקאל©סT לCמ=גXלאףRצףס

Tס}סRס\אףמקאR,לף דPסVסןדקL[צןףס ל©ןמRא 

> NמLס_תBךקנ אFלמ_צLקמאףRס}סT ך+סJ ןלSק

 סקר/ק צמׁ> Nאקמ\אףלאקךקמקךחקךקמ

 שגשYס"ףהס/ ק טקך}ל? ךמןOר"ת€

Jת ךרףהׂסׁ+סCל AסYןמאןלל©א א 

 T,שע:ן/רOד <Vגן+שך Tדמ€וגCל <Cלן 

 ך_מףךל ד,TשרTכקממ צןמגקמ

Mףמ,שעCל Vס:שLכןממוע חשOר 

 לןC> ךקאקאצףLדק,YשסMר"ס Sף( ע,ZלםמOר

 ך_מףךל Nננ,Vאײס צןמגקמ= שמג:חAי

 ןמל,.דש/ ]Oי> NמקחקסאRאקס Sף Nממקךין

 שP+ור ׁ>לOץ,עOסP שגV> ר"נשרנ

> ן+מט\ל קאךקמ/Fל ל©ורמףפקןמTלוך

 לןלC> לQךאOה ן+סTלןכםס Sף שןZןךלם/

 ש יש> מQשננ ךקךןל אFל_צ}ר~

 מףטהׂ מל,R מQלנOד,Rרכײ NמOךי_ל

 ד לCךמ,:שT אZקצטףLס:חק] אףך\קך

AסYאקיקאןל טטף}ל א> 
 *םךגשךם< 2ד ש ,אשאכםז

 

  ??<<<<<<יןאקיןאק  שש  לןמקללןמקל
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ש ™ םא- ™ל ןאCאYךלײס₪שךTל Cקךקןמל מקצ ת/ Oי

@ שVאףאײס@קך GסHףSרקסאףץFל

 ישמקצ ש >מ,RסO דשןלד₪זםמעOנ

ײך שןאM+ףעמקל ש רSרקסאףץFל

 מQנ,לאםרNל נQמ,TשYאײס:,V] קךאףר

Jס"ל ש ל™©א}סRףנצקגקמב-א"פB> AסY א

ט O /Aי> רEט קצנA, מגםײךמOע

א :,Vרקסאףץץף Fר סןמאףמ ל,Mש RסHןגשג

ש Jג(אהףרלףמא כײעZש אקP+קור-שאGסUץ

> ננ,ןמלך ןד ®שממ> מלקא_מףפ

ל ©'ר}סTה "מגןמXלן דלCט ףסAצןהקך 

מ Bףדק ףרגקלףנTףרװTע צקNננ]צןקך

/ \מקצ < ףעZא\סׂעZ ש QךמOא ה:Fקךל

Tר}סTףמא >TוDי> חולO /אק סןמAס:ט קS [

ל צןמגקמא CשֹאT,M טֹהקFלך ™€אQשמLס:פן

A צןMש/Aס\< רR,Zין> אTקא <

 <דא₪דךOהRײס

Aצןמֹשגגןע ףס> ט םלRאיE אקאךקמ

 מקצ BטקצנFע ש ל\צA> שRצײצס"ךא סOה

| מקצ@ ר חקךקמA/שM@ךא ש _רFל

ל Oצן דF <Aןל בןֻל/ע ק₪חד{

א Aשאײא שגיYס,RסA/שMך +פםמאנMסק

 <רקSףDר לףר,Pחם
 *םךגשךםמ< 2ד ש ,אשאחכם)

-\Lס:,ט Aמ OטAצ AמגײךלםגאOא עXלOד

T,דOמ <A צןאMרק /ש קTס€ננ ח}סY שמ

 > ג(אףמףס ןד  קךכײעRס}סZ ]T,מגײךלםOֹע

ר A/שMל ש Qמ,Rס[אLצקגקמבקן לו-א,פ

 ר A/שM™ שראײאTך כקממ]

ףד > ל,Jג(שעTל צקעOד=DוT™ אײא

,J ראףמקאףא מקצ רףעףסקאן~דא]ול <

-מףפ> עןשן=שמארםפםך

-ץװאףOטNד נ®לNמ+ לרIשחטRס

מקצ Xי> מ,JפAלםל שך

= קמאצםמגLס:ל ק©למ©קט

 <ל ךקך הקטקאן+לנ=בן

ע

 Tר,שמI P,כושזT,דOא(צ ױך ™

צ A™א₪ל קטרקןא ךFל©קר/™ אײא\ךנוא

קמ Lס:ול קY,JסXפקמ יPף/ שN <Vמ] כקךמ

ש JרOועםר לןדקננדףע אקרר-

 Iקמ אקממLס:ר קOשלןל ק אקרר 

/ שV> ל™©מ לףפטקא(דOשךTהשI י

כןש ='ל אםרצש © ןד ףרהףץקד

א ףד V,/A צןמגקמ גןתס@שֿן Vן סשס™א

-חאקצףץקצ חקךקמ_/ךהק _רF ל

/ Oי> אײצ₪מ ךQננWך _קג/א ק,TךOה

 Qענ₪טאםמדNך נ;שן קך,ס:םד יו

קצ ]אJ|] /ד צקעכקךקך, רק 

Yא שממQי> קמףרק ןדס:ל קO / ט

לשל Oגףד דFקצקאךקמלס:Fל:[ לײךגש

ש ןד א ףד צףע מו,Vצקעץןךס

LM

מ

LA

L

LM

Tגןל=שא > > > > 
 

 

 <רףס] כׁחקטEנ

 

\ /V שמ קטColin Renfrew  A עץקךהרק ₪הןך ססקד;ט

מ ףד ש נףץן Bץהקןנ}רףעףסקאן ל™ אײא\רגOךקכ

Kunsthistorischen Museum-נQ מ

ך ש צן Oשי> ןד

-דן לןמ=סקמאצןלך/מש

 

ר, ל]קךאקרחקסא

ל פףמטףנ]כןטקא=שג

 

שמװTמ לןFל©קאקצ/ק

YסXגםמ י=מ צ(אך"פףךג

,כןש ןעשטד='אםרצש   
ש

-ר ךק₪עךOנ=קא מל_ת

 < מאקאןל כקך_ אל©מךקא

 ש Xי> ך;לא©ךגן}ךכ_ומל ש לJר,Vןא א צ"גק י

Mש/Aננדףעףנ;ל א©ראףמףס~ר אBמ מNתמ Tע₪אײרד,נ> ד®וג <

ש ףד צףע Rס₪ד,Rס,Tע כקך₪טד(ט ןעAקרקאקא סשYסXי

ש Tההן:ל ץק}ר}סT-רOשגן ועYס,ס< צןמגןע ש ִֵֶ

 <ל,JשאHרOא כ,MשךMשMן

וךש = /סך, ךXי> ך]לא©ךגן}ךכ_רומל ש ל,Vצןא 

שד Mר"א י]ד> ד]™אFל™ ײאא\ץOטNך נFלל©רךקךקא\ד

> רק-צקז Aֱֲֵֵֶָ> קמףרקLס:ד קךצףךקאק ק₪ך(עךOמכOי

דקןמל ]ש אקסן Rס-קאהק Lֳֵֵֶַָס:ן

צףע צןמגןע > Bצקגקמבףנ-א,רפ,א ש ל₪ד₪צךAר,Bנ[ M,ס/Qמ

א YסAדלףמא ףד ₪ך(מכײעךOל י_ממקפקךח_םא -ֱֳִֵֵֵֶָ

ך €ומלאHשMמקצ / Oי> ןמלFל©קר/ל ,JשמוךT[/ ןד 

 < ל ןגק©טא~ךג_ל ]דקץBמקצ ש נXי> מל_™א~ח

ר ,X Mי> ך]לא©ךגן}ךכ_רומל קך ש ל,Vצןא 

A ך,טTול ןד :שT,חאײא[מ ץ,ךב™ <A ס\טR,ש > דא

> דא®מOכ- הףדא~ס> קץףסאףדא™א(ךך,ט A> הקךףדא|ךגצ]כ

 מ Bרףסףנ/ Qןש מ,'פש ףד =מאףדא קור~כףצ> אOע₪טקלױדדXכ

 

₪ץקךהףסקאן דפקלוך

צןמב ףהקדRסXי

ףד ק™ צקעאףהקסאקא

ך_שסקרקאקא מףךלYסXי

 ש כןממNכםרגוךמ

>לOטAד צןמג< ™אAצן

Pךמ®נ+רQל©קמ/ךק> ל

שM> ל,גןגשלא=שוא

]ֲֶָ ףההקך קטקך

גףדא}דל]מ|כקךא

מאײד Oל כ©דףעףמ]א

ךקךקאקןצקא ש צשר

 ,צןו> אקצYחקסEי

קצ קס™אקא< שלשלשג

Oע ףד ד₪אדוקךכם

קמקצ Lס:ך ק]רףסףר

  < < < <גןל=שאTזOכ

TמM

T

HL

@

זOש ןד כMףד צףע 



 

 צ,ס<  ֱֵףהכםזשצ<  ֱ<ְֲִ םךגשך< 2

 
 

 רםמ= צךנשלשן לםרמף
 

> מQץנ,MםDו™אףמקאRס}סT רA/שM ש

TרןשמOמ= Tךףץׂעףנ> שBלףא מ T,נOר Vשֿמ 

Aומ ט >CלXה גףצןשןOמQך 

 LסAײךג מקצטקאן ש Sף ל©ןמ]הןדקךPלף

 לףא ק< שRסOנ,T ש ל©ןמ]הןדקךPלף

T,נOה מקצ™ א]קך 1945™ א}ט}ל רOךא 

 לCת קמ]מא;ג צןהׂך> ר,אAי ש ףךקד

 Sס!"LסUץOהןס+ שךV טOיSוMרןטOכןממוע ש

 ךאOה מBאקלןמאקאףנ

 מQמנOטA מ,Tו 1945< מנדףע;ך_מףטקאל

 ר~ס]קך ד זטקאEי ש™ אOאײטLס"צקעה

 שחגM> טןדףע}מקצטקאל קהןלSס:Oנ ש

 ד€בן,ךןטQםנLסH ךןד,RסBךןנ ש

 רׂ/ק SוMפײךןאןטOסMלםט

 טA כקך™ ךףפקא מQשננZלםCס]קר

< קמLס:ק SוMךןטQבןםמQמ רA/שM מגOסM/ו

/ Oי> זטקאEי ש טA שRס"צ אLלו(ױך/ \

 ש™ צׁרׁהׂגקא, Vס"צHגם מ(אךAאAשאיTלו

Mש/AרS"סG כןממו< ומGר םרOלםמZ,Hש 

 קךקןמל/ Oי> זEטי}ל דגן €טA טA ףד

 שמLסTגשXסשל שT =ףה אקטקרAי

V,מגםרOךאCסןנףרןשן יןגקע ש ל 

TשJסG,ס"ל ש ך€אRצקגקמבףןע-א,פ> 

 טשןQי קאךקמ/ק ר"לC ק-שמV גק

 ש ך]סRקר צקזA> דומל,Rכםר™ אOר\

 לCת ר"לC ך+רZ,HלםמOר רOכןממוע

UאQס"ךSךמ+ס ןד קמ|סקרQ ?מNמתׂמ >Vק-שמ 

Cק/ק ר"לTסLנ רףעףסקאן קמNטOץװאףלומל 

AרRי> שO[ /סןנףרןשן ש דקןמל 

TשJסGש-Tהׂטקאנ ~ומגרשBףך מ [

PשךקםסןנNצםמע ףד רןגOךOןג 

 ףד םלLעוOה ה\רןצןאT,J ]PחAכ

< מתׂמNמ? QךמOה™ אךק QלםמOר לםל,.םס

Vצקדףןמלנ ק-שמBמ <MסOןמלנ,מגQמ <

> מBטקמףמלנ> מQןמלנ,ךקעקמג

T,מבשןמלנQמלנ_הףסקא|צ]א\ס\ג> מBמ <

 ףד מBמלנ_טקאPלף-ןדאקמ

 רOכןממוע< ומ מQומלנH,יןאהןך

< מתׂמNמ סצUה\צםא ףד ףעSסZקעטקאקLס:חק

Vץ ק-שמOש ךומל,מ צש 

- שדVרףמסשר ש> לQסמאוLול©צקגה

 <מתקמNמ? ל©אןסאקךקאמ

> NשמL\Tס: ,אYסA אקךקמדףעPלף

 צמׁ ך_רׂסאFל מFל©סגףהRקט דקןמל/ ]Oי

TוDלןת ל,אOר ש לןל> ל,גOלםמQןל <

 אקךקמדףעPלף? ןגק טאקלFףרל מQממOי

 צןףרא> ל,אDוT צמׁ/ Oי> Nאףאקךקטמ:כק

 ד לQרמA/שM אXשעולM מקהׂטןל

 לOד,M אFל ]ל,Jה\י צןףרא

 $לQמSסUשרHיומ

> שJצםמג אYסA ומלR,Zכײר צןמגקמ

AסYנןטםץװ אTי> חשO /ש Mש/AרOל 

 טA לCא:Oה מףפקן-לםמOר ףד-אהףרZאק

AסVשרOלמQיומ ש> לOלמQהף ףד> לHסS [

 <ןד לQלמ,T\סל ש מOרOד

< 1 ן™א]קך< ס<לר ש ל©מףפ קטקמ

 צOר"י א"אקי> ך]קךקחףא ףהקטרׂג

 צםמOץ קמ]מ|לןא> סקגףהRׂקט

 יש> ןד שֻלײר צףע> ל©]אEהׂאי}ל

< צקראZן מׁצ ל_ףלLסMץׂךהׂ יןאקךקד

 מאOסP+ לןןמגוך לCתZצףען טA גק

 ע,ZרA/שM ש/ Oי> קמ/ךק קמקLס:Fל

> מQץשןנ,Mם/יש צןמג> מBץׂךהףנ צןמג

 קמSאקךחק מBלדףעףנ}ר~עףמ צןמג

MשH,נQס: ,מL Aןמגםקו טRס+Pל©מףפ שן 

 זײד[Z חלײרן {טA צףע )מQנ,P,J+סRקו

 ל©הׂרקגףדFל ףד ל©הףרהקסאקדףע

 א\דOעOסJכקך קט ד* $ןד קמףרLׂס:ק

 SסUט€אקמגקמבן/ Oי> שRרA אFמל_ממBנ

> חומל:מגײOע שRרA™ איׁזׂ ל©כקךאקהףד

/ Qמ )רףסק/ ק ל©מףפ לםמOר קטקמ/ Oי

 <חקמ:סףBנ™ קאLס:Fל LסUרA/שM* ?רףסק

 שסלםגומלT,M מׁצ יש

> מQומלנSס"מגײךלםגOע> מBמלנ]מדBנ

> מBמלנ_גףדFהןדקךל> מBמלנ_ךקךל

 רA/שM שטןHן טA מBנXמל_קצLס:_ל

M]Lאןס אTקךהׂס> לדףעףרק}ר ~ש\Tל_ח 

 ל©צׁזמA> אAומלTשDוTמ;מׁצטקאן

 טA שֹומלVס:Oכׂך מBטאףנFהׂאל}ל

 ל©מףפ שTסׁצן ףד שןP+סRןמגםקו

 <מBףנראקמעק

 ן לײרמףךXלCנ

 

 ??<<<<<<יןאקיןאק  שש  לןמקללןמקל
ח {ט A@ל © צײדא ןגףטSף

| צ\ב@ שמתשRשסPקגןל /רקמג מקH₪הןך

ל הףעןֿע Cול תJמגײךOע @<ך+דנ,Rס\

P, ך מקצTשראײטOחףטוד ™ אTשמװTסV, ץשן
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A magyarokhoz 
 
Romlásnak indult hajdan erős magyar! 
Nem látod, Árpád vére miként fajul? 
Nem látod a bosszús egeknek 
Ostorait nyomorult hazádon? 
 
Nyolc századoknak vérzivatarja közt 
Rongált Budának tornyai állanak, 
Ámbár ezerszer vak tüzedben 
Véreidet, magadat tiportad. 
 
Elszórja, hidd el, mostani veszni tért 
Erkölcsöd: undok vípera-fajzatok 
Dúlják fel a várt, mely sok ádáz 
Ostromokat mosolyogva nézett. 
 
Nem ronthatott el tégedet egykoron 
A vad tatár khán xerxesi tábora 
A világot ostromló töröknek 
Napkeletet leverő hatalma; 
 
Nem fojthatott meg zápolya öldöklő 
Századja s titkos gyilkosaid keze, 
A szent rokonvérbe feresztő 
Visszavonás tüze közt megálltál: 
 
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. 
 
Más néppel ontott bajnoki vért hazánk 
Szerzője, Árpád a Duna partjain. 
Oh! más magyarral verte vissza 
Nagy Hunyadink Mahomet hatalmát! 
 
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. 
 
Felforgat a nagy századok érckeze 
Mindent: ledűlt már a nemes Ílion, 
A büszke Karthago hatalma, 
Róma s erős Babylon leomlott. 
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Feladat: a vastagon megjelölt szavak jelentését 
hogyan adná meg? 

 
Közlés: Nyíri Attila költő és műfordító Tanító versek 

sorozatának válogatásából. 

Forrás:Berzsenyi Dániel összes művei, Szépirodalmi könyvkiadó, 1956 
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>  ש יומםלל אקדאהףרמףפקןמֿל|כקךאףאקךקטט/ Oי

AהשרOסשנװר> לOא ןד₪ד®ר\< ל דאנ> 

 

 ד,ר\ד,יומ רםה-אש\ש סל
 

רל כקחקגקךקצ ש _מ גןטשנוךםד אQנ-ֱִֵֵֵֶָ@

מ B לןדףרקאףנךקהףך> סםעגןשן צשמןשבי הקטקאףדףהקך

Aרמ"ס,ע ת}ר~חודאןמםד ע<  ֲ™א;ךג_מגףלםלשא ל,חQל >

אש \סל] מ ךקהQהשרנDט וAךקהקךקא ר ש "ס,ש ת

צקמשמגקד )@ ש קךTאדףעףהקך םךהױד\ דקעתםל,אםךצ

 *פרםאקבאםר

 

 צשךMד צםמםערשOד,ל רםה|ר|/יומ 

 

יומ ] ל קך©ךא_מ לקר, שפשיןגקן/צק' ש לםךם

<ך+לנO דןרIלםר
6
  

Aןל/ט קF קמקד /ק/ ק@ א]פקתףאצקט@מ ש

ש ִ Jסאם* ד א®הOדלףמא יומ ר®צ> +רעOפכQמ)רקסא Fל[ ר"ס

  ֿך_ר}הקס ל* קךק)ר }ל™ צןא הףדקאA> רףסרק
 

 

ד ®ר\ד®הOר| דסקר®ר\ש לףפ

 ֿ!שVשטסM ױךלױךא,Jג=דן צ,T\ד+מעטXא יRצקעןדצקס

eT-ELE ןד / השATTILA  

 ֿ =!אAךי₪שךTצ Aצםמםער@ ™ןרםא@מ |ר|/דןל ,Mש 

 

 
 >Lס:,ך ]לנ©דחקך®הOקמ ר]אEך לןהקי€ש הףדקא ח

לדףעקד _ס רשצםמםערשצםא[אא ש ךןעשYקטףרא קס

 < NשמTמOכקךנ

 ול לן ףדJר\ך חםננ  כקךף +ךרQא נFל©ש חקך

ט Aםר שֻל> של הקךקTףאקא ץםצת פקשגק י> ולSסZשםךה

ך +ךרQדא נ,TמOש נ™ ןא< ™אםא\ץש כםרג,ד ןר®םךהױד

  ש שגםֿצRחםננס

 
 

 

> מע ןדש י@ח@א Eחקךק ךקי| אBדםגןל נ,Mגק ש 

  םֿרקֻל

CSEJT VÁRURA 
= שךישמעטSסM,Zשמתשל /ו( ד®ר\ יומםל ש

/ Qקסאףדק מLס:ןBל נ=מעטXמי₪שעMקטףרא ש > ד®ר\

ל ©צקזמA> ד®ר\™ םמ כקחךקא/Qמ< מ,ה\לאםא (שלםרך/

] ךא ש צקעכקךקךOצקעהש RסHמ צןמגקמ ישמBךףץקעףנ

< ד®ר\|אBמקצ נXי> שעT=ר מקצ ס,Mא "אקי> חק|אBנ

ט Aמ צקעכקךקךא Qלנ(ךQמOה/ Qל מ_לףסךקא|אBנ

ר ,Mגק > ל©ל חקךלףסךקאףמOד®ר\כקמןבקן -ורשראון

Mנ₪שעQײךהשסאהש נ NטOל©ץםד קךקצF אAט קארוסל-

מ Qלנ,Mכםר|אBמ ק נ(פםמאםד < ך=דנ®ר\אןמ (ך

ר A/שM-ש סףלקזל Iט~מנ;ך_ל

 <ך ןד=םראSס:חק

 

   ֿ!לףסךקאק|אBש יומםל נ

 אקךקך@ ן=סףלד/מש-סקעקג@ש 
 

ומ שאאןךש י/ Oי> ןדצקרקאקד™ א]דםלשל קך

ש > מBסקעקג אףרדףעףנש Jטפםמא}ן ל=ז ורױךלםג,לןר/Qמ

חמםד ש (ד< רץףלףמ הםךא}ל(  ד®ססקכםז;צשרםד -אןסש

שאײא Rלסײר כקךןסOד> ]גן לןמתקא ףר+שךM] <V,ס/Qמ

TשרTשךMשס+ שטRדאךקךקא מ_שץ ףד קטQ / רףסק ןגקעקמ

 <א:_רFלףטרק ל

ל Qמ₪שדT\ךך®ראףמקאן לן~צ אUטקס[Mר מקצטקאן A/שMש 

שמ €אXאי₪ך|> קךמקהקטףד@ זEיFל@/ שמ קVמ Qנ,J+רך,Tןל /ק

מ זולשל ,Jדא₪שךP] ךד_ל< /ר,TשץRךא שס_דףר

ל ©צקז> ל©גמFףלאקךקמל

ל ©ה}ל(ע,Rמ גסOלםר/ק

גק < שלTךOשן הT(ך(עךOכ

דא ,Rס\ש PשךTז EיFש ל

 <שטMשךTשרTןד 

A דףעק ]ד צןמ®ר\ט

 Iלםר/ז קEיFמ ש לQץנ,R שסLס:, מקצ קמ]אEיףרקט

> לןדדף פםמבםךא> רבםךאAקמ ל\סקר/ קדףעףהקֿךהקד\צ

> ™אםא\/Qצק ש כקךמ\|< זקטףדEד קךיOע(ך=וא

ֿ דלףפ®ר\™ לןאקרװאקא

 < ֱףהכםזשצ ֵ<  ֱ<ְֲִ םךגשך< 4

  ראףמקאקראףמקאק;;עאעא,,ךךמשל הןמשל הן,,דד,,רר\\דתקךה דתקךה = ]= ]ש רשעםטש רשעםט



 
 צ,ס< ףהכםזשצ ֱֵ<  ֱ<ְֲִ םךגשך< 5

  
Oנשךרשֿ ך=אש חםננר(ךהשד   

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  
SZT. RÓMAI LEÁNY7•• 

 
Eזש,לןר/ ד נןטםץ ש יומםל מש,רשג\ד י=בן, סקמט <

Aטםךהש (ןע> ך_ר\שגחש י* ֳִַָ)משל ₪ך₪ןךש ישך™א
  <א,ע,גןד=ןמל השך,ןמל ףד צםמג,מןל=לר

• Aאן שט \ד]ר-חש צקעק=ן רקלםמדארולבן/ר,מ א\ יקזס
מבן ,דֿג נןט,ך)לקא -ךצףץק_ראףמקךצן לװר;ןדצקרא א

ראףמא ;עעקך אק צףרA< *דםל,בןשן כםרר,גןפךםצ
םךא באןנקמ נקךקלשרנע דק(ך=ך שט וא=ער₪ןךלםדד/
 >ןךש פםישרש™אAטקל סקרןמא ק לקיקז E< א\ד=הקע אוג;ס

  $ ףל™צףרעקא אקאצקזנק ש 
• Aדנשמ הםךא ,פשן יומםל לװרףנקמ ק לםרנשמ סםל=ט קור

< ראףמןל;ד לקרקאףנקמ א,מ סקראשרא;ך_ד ל,ישצהשסא™ישךםא
Iהםךא שט שט @ צףרקעפםישרש@א ,ז דשח,לןר/ ש מש™ א

 שר,עז, צך שט שךלםיםךא ש]צקזנ> קגףץ
  < ל,™וחאםא/צשחג צקע> ל,™ךםתתשמאםא

Nר,ומעמֿל _ךא מףפמקה,מסמםדשמ יש₪ךךאש,םמ כםמאםד ש צש /ש-
 מףה םמלשרנֿנ שט ]דג לףד₪ך( )ד₪כםרגוך] קךר,םמל
ש  ננ(ק צףע כםמאםדD< *ננן ףהקטרקגקלנקמ,אש ש לםר(ך,ישסמ

ך צקע (טףד סםך/יומ כקךחק/ ים> אףץ שט ש> ד צשעש,כםרר
צןמא > ננשמ, ףההקך לםר600 *$)שר ץקךהקמ /סשנשאםד צש

  < ץקךהקצךףלקןמלץ,רה=ד ס|אןמנקא( ך]קךד
  

Aדקצךףל,ן רםה]אקא-סםל, א  
  

(Aמ ,חש שךשפח,צומל= ר לואשא] שצשא|סקר/מש/ רא ק; אףצשל
  8*<אהק\דא לףס₪ך(ך-ססקכםע;לןהםמשאםד > שךםצ/ר,א

Aףד סקרקמתףד לקט> עםא₪ראש ש הןך,נקח]  סקרט |
™ נקמ קךחואםא-1911< משל נןטםץוךא=לואשא

Y ןטןלשד(Tןנקא *@Bהקטףדקךמק@ םעגשחצק |
דקלףמא ]מקל -קן/דחק,ר\ע ₪ש הןך@שיםך > צשלםךםדאםרנש₪ך
 A< של מקלן™אקלקרתקמ לףא חקךדםרא צואשאע,אוסהןר=ך/ ק

-ךשאןמ שנב )אלףא חקךדםר= ךך₪טקך;לףסךקאיקט ל|יומ נקא
  <דםךאש,ךקצ* דםררקמגנקמ

Oהןגףלֿק-רביםמ  
  
Jהןגףֿל-קמןסקח  

V קטאק ש /מ צףע כקךחק,אח[ןססשכקךףKןחקהן 
M] ד שנב,ר-\ד,רםה@ שר/צש-תוהשד< @מ[™ א]רט]טקוצנשמ-

  <חףא ןד
Eן ]אקא-סםל,גףדק ש א]מ כםרגוךא ףרגקלך,טוא

  <*ק/ל צק\€)סןלךשכקךןרשא כקךף 
• Fךקאקמ _טףדק סקרןמא ש כקךןרשא ישאשךצשד כקך/קךחק

רםצ , יA< א,ץ,ךה[ןל ץ/שרעןאש קHל נק ש ,™אםא\נםר
 47000ך ] הףדקאקלנ*|?ץקךה[ )ח,צ- דכםר,ר\כףךק 

  <™ןךךקאהק רקמגסקרקטקא> דםךא ךק,א ףד חקךקא צ|נקא
Aש > ך=דצומלש קצק ישאשךצשד שץשענ,כםרר™  חקךטקא

> *כקחקטקא-טףד/חק-כקך)א ,נר,™ צצשך חקךטקא,קד ס-14
  <רףסףא אשראשךצשטטש/ ןךךקאהק שממשל ןד ק

A חקךדםר @ לןחקהן@הקע צקעכקחאףדקלםר ש ;סB ףד D 
ל |דנקא,רםה] ך לןהקיקא=ףד ש ח> ךהש,ישסמחקךא כקך

] א\ס\לשא ג,חקךקלקא ףד רשחטםתל| ן תןךךשעסקר™א;ט;ל
  <ש צקעכקחאףדיקט™ הק חואםאאקךקצקלמקל אקלןמ

Aדלףפֿק,ר\ל =דדשךישמעט, צ 
  

∗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 

Aהקע ;ס™ אםא\ד=גםמ ישמעט= צה\מאוןאמ ן, פוסא
  כקחאףדףנקמֿ -צקע] שט * ך נשךרש=חםננר)ףראקךצק 

ETELE (ATTIA) HUN KERAL 
FEDBE METUE TETEN TETAZAK 

VOLOZUS VEZER RUTA 
MENUE ASIABA HADADEZERHEN 

 

• Vחקךקל ] מ|למשל א,ףךקצףץקצ סקרןמא ש רשחטםתל
  ןצֿק> ךמקל;לשא חקך=מישמעט,צשע

A םךהשדשֿא= גםדוך=צ/ \ט  
  

(Fצנשמ,ס] הקאלקט;ד ש ל,םזאשא*  

4 F םררשןS, מגםֿרA ד,ר\ד,שר רםה/דן צש]ט >L1994> שלןאקךקל>  
5 V שרעשG ֿףטשAד קרקגקאק, סףלקז רםה >B 1998> *ןלן)וגשפקדא>  
6 F קאןביN, 1953> טךףדק;למגםר>  
7 Bאי ,שרTןנםר ֿAראףמקאק;דא]שר מףפקל / צש >N קהJ1997> םרל>  
8 Bאםדן ,שרLראי ,מףLשחםד ֿAד ףד ,ר\ד,ן רםה]אק-סםל, אAעעףדקן_ססקכ;ר \אאןךש ד >Bוגשפקדא <

  <ך_ר; ל1925

K ל=דאוג,ר©קגהקד$  
Eאוצנשמ ,ד כםרצ|נקא/ ננןשלנשמ לןד ףד מש,טא ש רםהשאומלשא ש אםה
חמםד שט ש (לףסךקאמקל ד|ףד נקא> שלדצםגמ,ר\ממקל שט E< רחול\
ל _ףרחK< צש,ל ס|נקא= ססקרםישא;שט ™ סקרףץקננ ךקא/ ים> ץש,אר,י
ננןקלנקמ צקזןל ] ש לףדל צקע,רח\ /ים> ןמלשא=קגהקד םךהשדל

  $הקדקננקמ\אמן ס,דא סקרקאמףל ך,צקעםךג
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 *ל}סTר~א_ת)< 18ר Bמײהקצנ< 2004

 שRס 17€

הףֿס |צ]מ כקדא,לקראשן טםךא

| צ\ש בR,J[אLּרן לוAףפקןמל ילםמ מOר

 שJ=ל צקעץןאQמ₪ד,L\Tס:,לן

חֿש צשראםמ Tא צקעץןL\T,Zס:,ש לן

 הקרםמןלש

/ זםצכן מש=ֿל דןג}ל|סקצRט}ל

 ד]רקע-אײד:,Tמ ,טםךא

 ז Eי|קצן צLס:ןגקש סק-יומ

 אקרקצ= א\Lס:,ֿמ לן\זסE י-
 

 ש Rס 18€

 ד,שֹ]קך

ל Oאײד:,Tֿמ ש ,טםךא/ זםצכן מש=ד

 ל©למ©רBנשן ׁצMטקמקאק ש _

 אׁרׁצYס"מי\ֿמ ס\זסE י-
 

 שRס 20€

 ד,שֹ]קך

 Qרנ"שןמל סVסAןךֿש ס™מ שא,לק ןדאה]ס

> ך}לר]א:} ל–ףעק SסTסקמ] מFֻל~ס

 שמ/Oדי,Mך ]אףמקךקצרRס~א

 אׁרׁצYס"מי\ֿמ ס\זסE י-
 

 *ל©פףמא)< 19ר Bמײהקצנ

 שRס 15€

 שT=Jסףץ צקעץןVש רקמגקט

מ ,ת טםךא,ל אשל,חTצקעץן)

¸ ]סקטVםךא סקר 'ן/,חםננ> =TשGט(ןע

 *ל~הףֹמ]מ כ,לןסקךן ןדאה
 

 שRס 16€

ֿ ש (ד,שֹ]מ קך,לןסקךן ןדאה

Mש/Aע סקרקפק ש סףאקד₪רד [

 נשמ ,פ=קור

 אׁרׁצYס"מי\ֿמ ס\זסE י-
 

 שRס 18€

ר }אקמלZר ן\צUסZצשראםמ הקרםמןלֿש ש 

 ד,שֹ]קך-שןY,ZאלײסQמOר הA/שS Mף

 אׁרׁצYס"מי\ֿמ ס\זסE י-
 

 ך€א,Rס 20€

 QמOנWר עA/שMדן ]ץקרד תשנֿש 

 + דאײך€ ל–ל ©ףאקך

 ך®ןל'וMקד ™א_/תקרקכש ק

 +ױךעSר,T> שLוAֿמ \זסE י-
 

 *אQצנOס)< 20ר Bמײהקצנ

 שRס 9€

םךא ' טףאףץן Sמ ף,לםתןד ןדאה

שן Mקסצק -QמOֿ ש סקמאלײר(ד,שֹ]קך

 צק:אקRףס

 אׁרׁצYס"מי\ֿמ ס\זסE י-
 

 ך€א,Rס 9€

ד ₪ךOשמעRסQןךֿש נ™מ שא,לק ןדאה]ס

אףלײד ,J-מQנ,MֹשךOרNת נL;נןמל |אBנ

 ל©למFל©קר/ד ,YױךלײסLסH כײSד ף,שֹ]קך
 

פ Qרמ₪שדV> פQאםמ קעףס מQצנOך ס€א,Rס 9€

 עNמ,אUגףךס

> Sאף\הקרקאלףס> =אAאUצסBהףסקאן נ|צZ}אה~

ֿל ©למFׁרׂל/< ל©ףעZר צקדאקרA/שMרףען 

ד ,Rס\ד,VסOר> ד,Yשךלײס:הקד כײע|צYלףס

TשמוL® ד ףד/CלײרL® דA דאוג,ר\ט =

> אדףעףהקך\ל דקע©ןמ]סאFע סקרל₪חד{

 מגםר,חשמלםהןת מ

-זF ש סףלSקאףGס:סףB נSף( ד,שֹ]קך

Mש/Aר רOסV,ס\דR,Zך+ר 

ומל צן /שVמקצ  )Sאף\צהקא:כן

 –רףס |שץכRסA> =צזOתװלד - ל,Vר"

 -+ ך®ףען י> א{דלס+Lס:כש-ישסמײד

 *<דאנ> ס{ת{ש נסTהןRקעקר סקס

 ל©קצקךקאן אקרצ> שLוAֿמ \זסE י-
 

 שRס 14€

ֿכ ש '=ח< ר ה,צםךמ ק

Mש/Aדן מ]ע ₪רדQפאןסאקךקאק-

 ד,שֹ]קך

 אׁרׁצYס"מי\ֿמ ס\זסE י-
 

 שRס 14€

 מ,אUד גףךס,Rס\ד,VסOר

 (ד,שֹ]מגםר קך,חשמלםהןת מ-

ע ₪חד{= דאוג,ר\שט -

 (ד,YאלײסAאUצסBנ

 ֿמ קצקךקאן אקרקצ\זסE י-
 

 רש 16€

> שJאM]Lע ®רסOרA/שMמאשן ךשחםֿד ,ס

ט Aחק ]הקמג}סJחקךקמק ףד 

 ד,שֹ]קך-מBאףמקךקצ כףץףנRס~אVֹס_

 אׁרׁצYס"מי\ֿמ ס\זסE י-
 

 שRס 18€

 Iלײר-ג,רפ,עםמגםד נףךֿש 

קד Sאף\גןשהקא-מל_סװאףסקאPצן ףOפךMאק

 ד,שֹ]קך

 אׁרׁצYס"מי\ֿמ ס\זסE י-
 

 ך€א,Rס 21€

 QמOנWר עA/שMדן ]ץקרד תשנֿש 

 + דאײך€ ל–ל ©ףאקך

Mןל'וX <אקאךקמ נ}לBס:סףGקאףS 

 +ױךעSר,T> שLוAֿמ \זסE י-
 

 *פQרמ₪שדVס)< 21ר Bמײהקצנ

 ש Rס 10€

 ך]רVס:ר ץAׂ/שM ש SקאףGס:סףBנ

צשראםמ > קכ'=רן ח,הףעה-

 השרעש תשנש> הקרםמןלש

 אׁרׁצYס"מי\ֿמ ס\זסE י-
 

 ש Rס 11€

ר מףפ A/שMֿ ש =סך,סקךקדאקן ך

 ד,שֹ]אףדקד קך\גןשהקא-אשAס,RנסOס

 ֿמ קצקךקאן אקרקצ\זסE י-
 

 שRס 14€

ר A/שMֿ ש (ד,שֹ]קך] נשרדן קרמ

 ד,שֹ]קך-רקןFל~/טקמק ךקךקאן 

 אׁרׁצYס"מי\ֿמ ס\זסE י-
 

 שRס 16€

ד ,בט אשצ=נםֿר נשל,פשפ ע

 Sל ף©ל©Dףר-מלQנ)™א(ן ױך(ש כשךM+ר

Vס:שL®דײZסS®ע הןסOץש ש רקמקסשמס ףS ש 

™ אקא\הקא-*מQנ,Rלײס= בן,צRרקכײס

 ד,שֹ]לףפקד קך

 אׁרׁצYס"מי\ֿמ ס\זסE י-

 רגקאףד\י] רדלקרקד,א
> ר"שמTא :,Vס:ק> ד,MםLסPגן> חסײדQ נ186^47

>  ףהקדS 30-45קרקל> ױךSסZ,ל(אן ךSשפקDנו

< לQמSר"™א ףךקא]הףלםץ מ> +סYץ,מקצ גײי

לײר ש -10< ק<פ גQרמ₪שדS Vמ ף,Dצןמגקמ סקר

תן ,םל ךשבןנLס:,צםסלהש אףרקמ < נפ

קא Lש נףר> ר פקרבןע,P> ױך™שאRכקךןס

-קך אקךקכםמSסZ]צקרZיש ן< ך®שלמRס"אYפףמס

 <קמSגק חײננ סקצףזק> רקדקצFל> ךג_צײא ל"ס

 

 שטשא,נך,™רגקאףדקל צףרקא\י
 

 כא -<40000 בצ  18נ28 4^ש

 כא -<20000 בצ  13נ18 5^ש

 כא -<10000בצ     9נ13 6^ש

 כא   -<5000     בצ5>6נ 9 7^ש

 כא   -<2500      בצ5>4נ5>6 8^ש

 כא   -<1250   בצ      3נ5>4 9^ש

Mש/Aהףגק 7ל ©ר ףהקטרקג

PרOעסRלןדפןין שצאקרהק 
 

אש = צםמגחש צשעש צן-

 ?גםךעםטןל ש בףעמףך

/ ים> אש צקעכקץקעקאאקל= שצן-

 <עמשל[ןרל

 

☺ 
 

ע ,רדשד,ד ךףעןאםש כשפשג

 ֿמ ,ד וא,ךך,כקךס> עףפףמ

- יםטישאםל השךשצן ןממןהש-

 ? א=ך

שט ] לףרגקטן ש ךףעןלןדףר

 <ך=ואשדא

? ךשסאשמן,ך ךקיקא ה] צןנ-

 <לףרגקט הןססש שט ואשד

 < < <מקצ/ הש>  ןעקמ-

 

 

 

 
ד =מן/ [ש מש

 פהקרףד;ך;ב
 

לדףע ;מ/_ר\אשסס י-שט ןאשר

 חקךקמאן

 

-ך,קרהש רקמגס> א,וך/יםרמ 

 < 3ע ,שרםרס/צש] הקא;דא ל,א

לףא לףראק כקך ש ;צןמןסאקרקךמ

ל ]פהקא;ך;א מקצטקאן ב=דל

ננ =ךקאק ש ךקעוא_קד/ק

ר ,ןצצ> גונךןמנשמ רקמגקטקאא

עםד ,אד,רץםד ףד נש,םצ/יש

-ן אןסאדףל;רן קךמ\ ',אםרמ

ר לשפםאא ;ס]סקצףזףנקמ קך< עףרק

פשן =קור-אכקךלףרףדא לקךק

 <פםךןאןלוד

 לףרגףדףרק ל=ר\ע,חד[

חקךלףפקדמקל / ים> אש-קךצםמג

מקל אקלןמאן ש ]ףד צקעאןסאקך

ס ןד קעף] יןסקמ > כקךלףרףדא

> רקלקגקאא;ףךקאףנקמ שררש א

 @<זלםאוד@קךהקדדק ש / מקים

 
Forrás: Hebehurgyisztán press 
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Tanuljuk és tanítsuk a rovásírást 
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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! 

 
 

 

 

 

 < < < צשחםר

 <  <  <ך_לקר]קך

 <  <  <ט,י/ק

 >ףמ> =ד> ט]> שט

 < < </\> \ר

  רףס* <2) צ,ך רת;ס

 ףאקר

  

 ךקךלן

חגשך,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

   

4. gyakorlat haladóknak 

Az alábbi szavakba pótoljuk a 
hiányzó magán-vagy 
mássalhangzókat. 
 

 >*2)<<ב<<ך<<> מע<<ר<<צ:<<

 >א> <<;<<צ<<Xךל<<

 <<<>ט<<<צ<<<ך<<<מ<<<> <<<רן<<<א

 <<<ם<<<רש<<<ל<<<> רן<<<צ

 

5. gyakorlat haladóknak 

Írd le a következő számokat, rovás-
írással! 

343  

1711 

1867 

1920 

 

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. 

Mostani számunk: 
Tóth Árpád      

(1886-1928) egyik 
versének szép sorát 

idézzük! 



 


