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ELÕSZÓ

A rovásírásról tartott elõadások során folyamatosan felmerül az igény felnõttek, szülõk,

gyermekek részérõl újabb gyakorlófüzet iránt. Cserkészvezetõk, rovásírás oktatók is megke-

restek, érdeklõdtek, milyen ötletekkel lehetne színesebbé tenni a szakköri foglalkozásokat.  

Az elsõ két gyakorló füzet kiadása óta szerzett tapasztalataim megerõsítettek abban,

hogy legkorábban a negyedik osztály elejétõl kezdjük a  rovásírás oktatását. Ennek oka

nem a rovásírás nehézségében keresendõ, hanem a nyelvünktõl idegen elemeket tartalma-

zó, nehézkes, latin betûs írás kis- és nagybetûs, írott és nyomtatott változataiban.

A rovásírás, mint a magyarok õseinek írása, nyelvünkkel együtt fejlõdött, tehát minden hang-

jára volt és van benne jel. A 10–11.században át kellett térnünk a fejletlenebb latin betûs írásra,

amellyel magyar nyelvünk 13 hangját nem lehetett  lejegyezni (Ty, Gy, Ny, Ly, Sz, Zs, Cs, J, K,

Á, É, Ö, Ü). Csak a 19. század közepére alakult ki úgy-ahogy ezen hangjaink leírása.  

A rovásírás szellemisége és oktatói nem vállalhatják fel, hogy a befolyásolható közvéle-

mény õket okolja a latin betûs írás-olvasás zavaraiért. A harmadik osztály elvégzése után

már a legrosszabb indulattal sem állíthatja senki, hogy a gyermek a rovásírás oktatása mi-

att nem sajátította el rendesen a latin betûs írás-olvasást. (Csak zárójelben szeretnék emlé-

keztetni arra, hogy amikor a nyelvünktõl és lelkünktõl teljesen idegen orosz, cirill betûket

kellett negyven évig tanulnunk, senki sem aggódott az illetékesek közül, mennyire zavarja

a latin betûs oktatást és milyen megterhelést jelent a kis gyermekek számára.)  

A rovásírás a világ legelsõ írásrendszerei közé tartozik, õseinkkel együtt itt a Kárpát-me-

dencében született. Legalább 8.000 éves, mert ebbõl a korból már kialakult megjelenési

formát igazoló leleteink vannak. Itt szeretném cáfolni azt a téves állítást, hogy az elsõ

könyveket a nyugati térítõ papok hozták hazánkba. Jóval a növényi rostokból készült papír

feltalálása elõtt (Kína, i.e. 2. század), õseink már juhbõrbõl készült pergamenlapokból  ál-

lították össze könyveiket, amelyek borítója az erõsebb disznóbõrbõl készült. A pergamen a

legnemesebb íráshordozók közé tartozik, fontos oklevelek, kódexek, Mátyás király Corvi-

nái pergamenre íródtak. A pergamen feltalálói szkíta õseink voltak. A rovásbotokra csupán

rövid üzeneteket, feljegyzéseket, emlékeztetõket róttak.  

„Sokan azt fogják hinni, jogosan tehetnek nekem szemrehányást, ami-
ért bizonyításaim ellentmondanak egyes szaktekintélyeknek, akiket
nagyra becsülnek olyan véleményeikért, melyeket a tapasztalat nem
támaszt alá; ám õk nem veszik figyelembe, hogy az én tanításaim az
igazi tanítómestertõl, az egyszerû, tiszta tapasztalattól származnak.”

Leonardo da Vinci  
(1452–1519)
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A rovásírás ésszerû, egyszerû, 5-6 szakköri foglalkozás alatt megtanulható. Fejleszti az

intelligenciát, azaz értelmességet, a képzelõerõt, gyermek és  felnõtt ismereteit, személyi-

ségét egyaránt gazdagítja.  

Tanári munkám során sajnálattal tapasztalom a magyar szókincs fogyását, az idegen sza-

vak térnyerését. A füzet egyik célja ennek lehetõség szerint gátat vetni.

Betûinket Forrai Sándor tanár, rovásírás kutató válogatta hiteles nyelvemlékekbõl. 

A betûtanulás sorrendjét jómagam állítottam össze több éves tanítási gyakorlat alapján.

A BETÛTANULÁS SORRENDJE

<===== jobbról balra
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A ROVÁSÍRÁS LEGFONTOSABB SZABÁLYAI:

1. A rovásírást jobbról balra írjuk, mert legtöbb írásemlékünkben így szerepel. Lehet bal-

ról jobbra is írni, ebben az esetben azonban meg kell fordítani a betûket. Ezért inkább

maradjunk a jobbról balra haladásnál, mert az íráskép így természetesebb, és rovásem-

lékeink bizonysága szerint ez a hagyománykövetõ.

2. A szavakat szóközökkel választjuk el egymástól. Kis és nagy betût külön nem jelö-

lünk. Az írásjelek ugyanazok, mint a latinbetûs írásnál.

3. A rovásírásban két fajta K betû használatos. Fischer Károly Antal és Magyar Adorján

szerint az egyik a szó végeire, a másik a szó belsejébe kerül. Forrai Sándor vélemé-

nye ezzel szemben az, hogy a kétfajta K használatát a mellettük lévõ magánhangzók

hangrendje dönti el. Egyszerûbb, és ezt az egyszerûsítést Forrai Sándor is elfogadja,

ha csak a  kk jelet használjuk K-ként. Ugyanis régen nemcsak az (e)f, (e)l, (e)m, (e)n,

(e)ny, (e)r, (e)s, (e)sz hangoknál ejtették elõl az e-t, hanem mindegyik mássalhang-

zónknál. Tehát (e)b, (e)c, (e)cs … (e)k, ennek a jele pedig a kk

4. Fontos szabály, hogy rovásírásunkban csak azokat a betûváltozatokat használhatjuk,

amelyek valamely régi, hiteles rovásemlékben megtalálhatók.

5. A rovásbetûk között nincs Q, X, Y, W. Rovásírással így jelöljük õket:

Q=KV pl. Aquincum – mucnivka, Quartz – ztravk,   X=KSZ pl. taxi – iSkat,

Y=I pl. Vörösmarty – itramsqrqv,   W=V pl. Wesselényi – iNElessev,  

A hagyományos sorvezetés tehát jobbról balra halad. Szamosközi István, Berecz Sándor

és Magyar Adorján említenek felülrõl lefelé írást is. A rovásemlékek között elõfordul há-

rom balról-jobbra történõ sorvezetés, ezzel íróik – Keteji Székely Tamás, Szamosközi Ist-

ván, Zakariás János – mondanivalójuk titkosságát fokozták. Alsó tagozatos gyermekeknek

sem jelent gondot jobbról balra írni, több balkezes tanuló pedig arról számolt be, hogy ez

könnyebbséget jelent számukra.

Az egyiptomi szent vésetek, a hieroglifák egy részét, valamint az egyiptomi hieratikus

(papi) írást, a legkorábbi sumer képírást, az ógörög és etruszk írást legtöbbször szintén

jobbról balra írták.

Tankönyvemben nem használom a „szóvégi”, vagy „mély hangrendû” ak (KK) jelet, mert
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hiteles rovásemlékeink nem igazolják a rá vonatkozó szabályokat. (Lásd: Friedrich Klára –

Szakács Gábor: Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás, 61. oldal), de tudjunk róla,

õrizzük meg, talán felbukkan egy olyan rovásemlék, amely tisztázza szerepét.

Ugyancsak nem használom az úgynevezett bogárjeleket,

mert kutatásaim szerint nem a betûrendbe tartoztak, hanem a rovásbotok tulajdonosai-

nak névjegyei, tulajdonjegyei voltak, amelyek sok-sok másolás után, már tollal írva beke-

rültek egyes ábécék betûsorába. Szövegben csupán három fordul elõ, az elsõ és a nyolca-

dik, a Marsigli féle botnaptáron, az ötödik a Konstatninápolyi Feliratban (Lásd a fenti mû

73. oldalán).

A rovásírásban csak nagybetûket használunk, írott és kisbetûs forma nem hátráltatja a

gondolatközlést. Aki szükségesnek érzi, nagyobb betûmérettel kiemelheti a mondatok és a

tulajdonnevek kezdõ betûit, pl.: rrooddnnAAs iiaarrrroof
Jó gyakorlást!

MB OMB TPRU EMP MB AMB PTHRU NT TPRUS US

A Nikolsburgi Ábécé, 1483.
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GYAKORLATOK

A tankönyvhöz szükséges egy vonalas gyakorló füzet. Legjobb a nagy alakú 81-32-es,

amelyben minden második sorba írjunk.

Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt

következõ sorrendben az SS,,  II,,  ii,,  dd,,  GG betûket!

Pótold az SZ, Í, I, D, GY betûket a következõ szavakban, majd olvasd el!

Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt

következõ sorrendben a jj,,  tt,,  cc,,  ZZ,,  qq,,  bb,,  TT betûket!

Pótold a J, T, C, ZS, Ö, B, TY betûket a következõ szavakban, majd olvasd el!

Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt

következõ sorrendben a ss,,  gg,,  ll,,  pp betûket!

Pótold az S, G, L, P betûket a következõ szavakban, majd olvasd el!

Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt

következõ sorrendben az WW,,  rr,,  CC,,  zz betûket!

1.

2.

��OO,,  vv  ee  ��,,  SS  ��vv,,  ��rr,,  vv  ��SS,,  NN  ��tt,,  aa  ��,,  ii  ��QQ,,

nn  aa  ��,,  AA  ��UU..

3.

4.

��OO,,  EE  ��,,  ��OO,,  HH  aa  ��,,  ��EE  ll,,  mm  aa  ��ii,,  ��ee  bb,,  rr  ii  ��,,

��tt,,  kk  ��tt,,  ��OO  rr,,  ee  ��,,  ��UU  kk,,  aa  ��aa..

5.

6.

��OO,,  QQ  ��,,  ��aa  zz,,  EE  ��,,  ��OO,,  EE  ��,,  ��aa  ��,,  aa  ��aa..

7.
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Pótold az Ü, R, CS, Z betûket a következõ szavakban, majd olvasd el!

Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt

következõ sorrendben a vv,,  uu,,  UU,,  aa,,  AA,,  mm,,  kk betûket!

Pótold a V, U, Ú, A, Á, M, K betûket a következõ szavakban, majd olvasd el!

Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt

következõ sorrendben az nn,,  oo,,  OO,,  QQ,,  EE,,  ee betûket!

Pótold az N, O, Ó, Õ, É, E betûket a következõ szavakban, majd olvasd el!

Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt

következõ sorrendben az NN,,  WW,,  LL,,  ff,,  HH betûket!

Pótold az NY, Û, LY, F, H betûket a következõ szavakban, majd olvasd el!

Írd le a neved rovásírással, gyakorold többször!

8.

9.

��ll,,  ff  ��ll,,  ��OO,,  oo  ��  ��,,  ��QQ,,  AA  ��,,  ��AA  rr,,  QQ  ��..

10.

��II  zz,,  EE  ��,,  ��jj  jj,,  ff  ��tt,,  ��jj,,  ss  ��LL,,  ��zz,,  ff  ��,,  ��gg,,

ss  ��ll,,  ��aa  ��aa,,  ��QQ,,  OO  ��..

11.

12.

��QQ,,  EE  ��,,  ��tt  tt,,  tt��ll,,  ��ll,,  HH  ��,,  ��ss,,  ff��,,  ��nn,,  nn  ��zz,,
��GG,,  nn  ��  mm..

13.

14.

��AA  rr,,  aa  ��aa,,  ��rr,,  HH  ��,,  ��uu  kk,,  HH  ee  ��,,  ��ii  UU,,    tt  rr  EE  ��aa,,
��aa  ll,,  mm  oo  ��aa..

15.
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Írd be a betûk párját a kockába!16.

CC ii AA GG gg EE cc
D E H B A F

QQ ll kk nn qq NN II
LY Ó M P J O

TT rr WW UU tt
ZS U V S Ü Z SZ

kkaattaapp ggAArriivv SSaavvaatt aammllaa
FÉNY ÁG

QQssee CCllqqmmWWGG rrAANN NNAArrAAbb ppaann ddllooHH
PARIPA FELHÕ

Írd be a szavak párját a kockába!17.

Karikázd be az értelmes szavakat, és írd be a gyakorlófüzetedbe rovásírással!18.

eeAA,,  ooddaa,,  bbooLL,,  bbnndd,,  ccll,,  ccgg,,  ccEEll,,  ddqqTT,,  ffCC,,  ffoorrrr,,
ggEEmm,,  lliigg,,  llaaTTaakk,,  HHrrWW,,  HHoorrdd,,  iiddQQ,,  ddiiQQ,,  ddoommbb,,
ddooNNTT,,  jjAArr,,  jjUUmm,,  ccUUnniiuuss,,  kkrrff,,  kkAArr,,  kkeeTTeegg,,  lloodd,,
oolldd,,  mmuuZZ,,  mmzzUU,,  mmaaZZoollaa,,  nnaaNN,,  nnaaGG,,  GGIInnGG,,  GGqqnnGG,,
NNuuSSii,,  NNuullaaCCkkaa,,  lluuNNaaCCkkaa,,  qqmm,,  qqvv,,  ddqqrrqqll,,  ddqqrrqqgg,,
ppaarrppaann,,  ppaappllaann,,  QQrrrr,,  oorrrr,,  ssaass,,  ssOOss,,  ssiillee,,  SSIIvv,,
SSIImm,,  aatttt,,  ootttt,,  UUdd,,  UUGG,,  WWgg,,  WWll,,  WWsstt,,  WWzz,,  WWrr,,  vvaa--
GGoonn,,  vvaaggoonn,,  zznnee,,  zzeennee,,  ZZeeff,,  ZZeebb,,  ZZqqmmllee,,  ZZuuZZaa..
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Írd be a négyzetekbe egy „reggeli” hiányzó betûit!20.

Írd be a hiányzó számokat!21.

Rendezd az összekevert lányneveket, írd le!22.

Írd le a szüleid, testvéreid, barátaid nevét rovásírással a gyakorlófüzetedbe!23.

CC  oo  kk  oo  ����dd  EE,,  ZZ  qq  ����ee,,  vv  ��jj,,  rr  AA  ��tt  oo  tt  ��aa,,  mm  ��zz,,
ll  ����vv  AA  rr,,  kk  ��NN  ��rr,,  ��ee  aa,,  kk  ee  ��QQ  mm  ��jj  ��ss,,  ��ee  jj,,
kk  aa  ��aa  OO,,  kk  ��ll  ��CC,,  ll  AA  ��tt  ��jj  ��ss,,  kk  ��vv  ��,,  cc  ��  --
kk    ��rr,,  SS  aa  ��oo  nn  ��aa,,  ss  ��nn  ��aa,,  ss  aa  ��  tt..

BB yyyyVV bbbbbb yyyyyyyy yyyyyy yyYY
bbbbbbbbVV yyyyyyVV yyyyyyyyYY bbbb yyyy

BByyyy yyyyyybbbbbbbbVV BB bbVV bbbbbbbb yybbbb bb yyyyyyYY

lliinnttaakkaa,,  bbAAllaarroobb,,  lloonnaaii,,  zzAArroolliiaa,,  ttaaggooAA,,  EEnnrrii,,
nnaalliiaannjjuu,,  aannkkaarraa,,  ggeennCCee,,  sseennggAA,,  kkaarroossppii,,  aaddii,,
nniirroovveekkaa,,  ttiiggmmaarr,,  llaaggEEnnaa,,  ddoollmmaaggnnaa,,  zzeellggiillaa,,
ttiieedd,,  mmaammee,,  aallvviioo,,  aarriiAAmm,,  bbEEZZeerrttee,,  kkEErraa,,  ddeennttWW
ssoorrooLLaa,,  nnaannaa,,  aalllliibbeezzaa,,  llAArraakk,,  ooTTTTaarroodd..

yyyyyy yyyyyyyyYY bb yyyyYY YY yyyy
4 8 1 6 2

Írd be a párját!19.
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Rakj össze értelmes szavakat a szótagokból, írd le a füzetedbe!24.

mmee,,  ttEE,,  bbee,,  SSeenn,,
kkaa,,  kkoo,,  SSaa,,  SSaa,,  SSoo,,
ttaa,,  ttAA,,  ggAA,,  qqrr,,  ssuu,,  rroo

bboorr,,  bboorr,,  bboorr,,  TToorr,,
CCii,,  mmAArr,,  ttAArr,,  SSAAll,,  SSEEll,,  ssEEll,,
vveedd,,  vveedd,,  vveenndd,,  HHaann,,  HHaann

bb ee ff rr oo dd SS aa vv aa tt nn ii ll

ll EE tt ff SS QQ ll NN oo gg aa rr AA NN

ff ww vv WW kk QQ ff tt EE HH bb TT ee ff

ll CC TT II ii pp kk ee tt nn EE pp mm OO

aa dd dd ee kk bb CC ff pp kk SS II cc AA

mm NN LL pp aa nn rr AA ss aa vv ff SS pp

pp ZZ rr aa dd rr ee SS qq kk HH cc cc TT

ss pp GG TT qq ZZ tt aa bb mm oo SS ff pp

GG kk qq tt rr qq tt WW CC LL GG kk TT NN

Keresd az évszakokat, a hét napjait a rejtvényben! Színezd zöldre és írd be

a gyakorló füzetedbe!

25.

Keresd a párját, számozd be!26.

8 7 6 5 4 3 2 1

87 44 19 60 51 70 59 32

yyyyyyyyYYVV yyyybbbbbb yyyyyyyybbbbbbbb yyyyYYbbbbbbVV bbVV bbbbVV yyVV yyyyyyyyYYbb
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Összekeveredtek a fiúnevek betûi. Rendezd, írd le!27.

Szólánc – folytasd 30 szóig! Írd le a gyakorlófüzetedbe!28.

Írj a gyakorló füzetedbe 10 olyan foglalkozást, amelyet szívesen csinálnál!29.

Írd le rovásszámjeggyel:30.

Összekeveredtek az állatnevek betûi. Rendezd, írd le!31.

eennccrreeff,,  ddQQllee,,  LLoorrAAkk,,  rreemmii,,  ttoonnrrAAmm,,  ssAArraanndd,,

ssOOllkkiimm,,  rruussbbaamm,,  ddAArrAApp,,  ssAAmmaatt,,  LLAAHHiimm,,  rroottkkiivv,,

eecceennbb,,  llOOSSAAll,,  bbaaCCaa,,  ttOOttoo,,  eerrttEEpp,,  nnAAttlloozz,,  llaannttaa,,

rreebbttOOrr,,  LLeerrggeegg,,  nniittllAAbb,,  ZZaallAAbb,,  aalluuGG,,  ttoollZZ,,

ssAAvviinntt,,  rroobbAAgg,,  aalliittttaa,,  aalllliittaa,,  ssAATTAAmm..

bb  aa  bb  aa  ,,    aa  ll  aa  pp  ,,  pp  ee  tt  QQ  ff  ii  ,,  

qqttvveennHHAArroomm

HHeettvveennkkiilleenncc

HHuuSSoonnNNoollcc

ttiizzeennkkeettttQQ

HHaarrmmiinncchhaatt

lliippuu,,  nnAAfflleettee,,  HHuujj,,  aarrbbeezz,,  nnEEHHeett,,  kkaabbii,,  iinnOOpp,,

rrAAHHaajjll,,  ttaammoorroomm,,  aassss,,  TToonnpp,,  ggaannppiillllOO,,  qqrrqqkk,,

��  �� ��  ��
�� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� ��
�� �� ��

�� �� �� �� ��
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ttaappaarriiCC,,  HHoollbbaa,,  kkuuCCaa,,  kkeennccii,,  ffeennddiill,,  SSOOddiinn,,

kkaarrssaaff,,  ttaaggiiSSllii,,  HHAALLkkaarr,,  NNeerrHHOO,,  LLeesseekkww,,  kkrrii--

bbiilloo,,  CCqqkkttWW,,  kkOOGGII,,  CCaammaakk,,  TTaakkuu,,  rrooSSoonnAAll,,  eevveett..
Írd be a hiányzó betûket: ezek közül választhatsz: LL,,  NN,,  GG,,  TT32.

Két-három szóval egészítsd ki mondattá!33.

��UU  kk,,  ��II  kk,,  ��UU  ll,,  ��uu  kk,,  uu  SS  AA  ��,,  ff  oo  ��aa  mm,,  ff  oo  ����aa  dd,,
HH  ee  ��,,  ��AA  rr,,  ��AA  vv  oo  gg,,  HH  aa  nn  ��aa,,  ��oo  mm,,  aa  ��uu  kk  aa,,
kk  aa  ss  tt  EE  ��,,  kk  ee  ss  ee  ��WW,,  ��qq  nn  ��,,  kk  oo  nn  ��,,  ff  WW����,,
mm  aa  ��ii,,  aa  ����ii,,  gg  OO  ��aa,,  ll  AA  ��,,  kk  ee  ��EE  rr,,  HH  aa  ����UU,,
��ee  rr  ee  kk,,  pp  qq  ����qq  ss,,  ��ee  rr  ee  gg..

aaNNuukkAAmm  ......

HHoollnnaappttOOll

mmaatteekkttaannAArruunnkk

CCiillllooggOO

LLuukkaass

aa  vviizziillOO

vviiGGAAzzzz  aa

ffEElleekk

aa  ffQQlloovvAASSmmeesstteerr

jjOOtt  nneevveetttteemm
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rreeggggeell

rrEEggeebbbbeenn

bbuuddaappeesstt

eeggeerrbbeenn

ffoorrrrOO

kkaaCCAAkkaatt

jjEEggeessQQ

ssWWtteemmEENNtt

mmaaTTiivvaall

CCeerrEEppkkAALLHHaa

ZZqqmmllEEkkeett

kkqqNNvveekkkkeell

ffooLLaammaattoossaann

ffeellHHQQttlleenn

Keresd a párját! Számozd be!34.

5 4 3 2 1

759 651 157 980 725

bbbbbbVVBByyyyyyyyYY yyyyyyyyYYVVBByyyyYY YYbbbbBByyyyYY yyyyYYVVBB yyVVBByyYY
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Írd be a hiányzó betûket. Ezek közül választhatsz: SS,,  ZZ,,  CC35.

Írd le rovásszámjeggyel!36.

Igaz? Nem igaz? Javítva írd le!37.

Keress rokonértelmû szavakat! Írd le!38.

��EE  ll,,  ��AA  kk,,  ��ii  gg  aa,,  ��aa  ��ii,,  ��aa  vv  aa  rr,,  ��II  rr,,  mm  aa  ��oo  ll  aa,,
��II  vv,,  ��ii  nn  oo  ss,,  ��qq  mm  ll  ee,,  ��EE  pp,,  ��ee  ll  II  dd,,  ��ee  bb,,
gg  aa  rr  AA  ��,,  ��OO  nn  aa  kk,,  kk  aa  ��aa,,  EE  ��,,  mm  EE  ��,,  mm  ee  ����ee,,  mm  AA  ��ii  kk,,
kk  ii  ��ii,,  ff  ee  ��ee  gg,,  pp  oo  ��oo  LL  aa,,  ��ii  rr  AA  ff,,  uu  ��oo  nn  nn  aa,,
HH  oo  ����UU,,  ��ii  ll  ll  oo  gg,,  ��oo  kk  oo  ll  AA  dd  EE,,  dd  aa  rr  AA  ��,,  ��OO  ff  ii  aa..

HHEEttSSAAzzHHuuSSoonnHHaatt

SSAAzzqqttvveennNNoollcc

HHaattSSAAzzkkiilleennccvveennHHEEtt

kkiilleennccSSAAzzkkiilleennccvveennkkiilleenncc

kkEEttSSAAzzeeGG

��  ����  ��  ��  ����  ��

������������

����������  ������������

����������  ������������  ����������

��������

bb  ++  yyyyyy  ==  bbYY

BB  ++  bbbbbb  ==  BBbbbbbb

VVbbyyyy  ++  bbYYyyyyyyyy  ==  VVbbbbbbyy

BBbbYYyy  ++  YY  ==  BBbbbbbb

VVbbbbbbbbYYyyyyyyyy  ++  yyyyyy  ==  BBbbyyyy

vviiddAAmm

SSEEpp
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ffiiaattaall

ookkooss

ttiiSSttaa

kkeelllleemmeess

rreennddeess

ffEENNeess

IIzzlleetteess

EErrddeekkeess

Írd le az ellentétét, többet is lehet!39.

ZZeenniiAAlliiss

gguuSSttuussttaallaann

ffeelleeddHHeetteettlleenn

ffoorrrraaddaallmmii

rreemmEENNtteelleenn

rriikkIIttOO

ssUULLooss

vveeSSEELLeess

ffrriissss

OOvvaattooss
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Mivel? Írd le latin betûkkel a füzetedbe!40.

Egészítsd ki minél több szóvá! Írd le a gyakorlófüzetedbe is!41.

llAANNNNaall,,  uuSSAALLLLaall,,  mmooLLLLaall,,  rrooZZZZaall,,  rrUUZZZZaall,,

bbooSSoorrkkAANNNNaall,,  ssAArrkkAANNNNaall,,  kkiirrAALLLLaall,,  vveerrsseeNNNNeell,,

ttrraaggaaCCCCaall,,  aaGGGGaall,,  HHeeGGGGeell,,  HHqqllGGGGeell,,  llEEGGGGeell,,

HHUUSSSSaall,,  bbuuSSSSaall,,  kkoovvAASSSSaall,,  lloovvAASSSSaall,,  ppaammaaCCCCaall,,

ppoonnTTTTaall,,  ffWWTTTTeell,,  kkaallAACCCCaall,,  ppeeTTTTeell..

aall  ......,,  aallmmaa,,  aallkkooHHooll  ssttbb..

ttee  ......

bboo  ......

ffaa  ......

rrAA  ......

SSEE  ......

qqkk  ......

NNuu  ......

HHii  ......

CCoo  ......

GGee  ......

mmWW

ppuu
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Pótold tetszésed szerint a hiányzó szót!42.

Írj le húsz magyar városnevet a füzetedbe!43.

Egy betû megváltoztatásával alkoss új szavakat!44.

Alkoss összetett szavakat! Számozd be! Írd le!45.

kkaattaa  HHAArroomm                                                                                ttaallAAlltt..

eellvviitttteemm  aa                                                                aa  ffEENNkkEEppEESSHHeezz..

vvEElleettlleennWWll  kkiibboorrIIttoottttaamm  eeGG                                                  

aa  NNoollccaaddiikkoossookk                                                                vvoollttaakk..

eellvveeSSeetttt  aa                                                                                    kkuuTTAAmm..

HHaall,,  bbaall,,  HHooll,,  ffaall,,  HHaaGG,,  NNaall,,  ssttbb..

ttEErr,,

vvAAmm,,

ttAAjj,,

kkoorr,,

vvIIzz

ttqqrrllQQ

ffooggOO

ttAAsskkaa

kkrrEEmm

mmaaddAArr

rreenndd

cceennttii

llAAbb

1

2

3

4
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Alkoss minél több szót a következõ betûkbõl: aa,,  AA,,  ee,,  II,,  ll,,  kk,,  mm,,  oo,,  OO,,  HH,,  rr,,  ss,,
tt,,  vv..  (legalább 60 szó készíthetõ), és írd be a gyakorló füzetedbe!

46.

kkuullCC

iisskkoollaa

bbaabb

CCiirrkkee

ttoojjAAss

aarrcc

llaakk

ppOOLLAAss

ssWWnn

ggooLLOOss

ZZeebb

ffWWttQQ

vviirrAAgg

ttaarrttOO

bbaabbaa

kkeennddQQ

tteesstt

QQrr

LLuukk

eetteettQQ

lleevveess

ccIImm

CCeerrEEpp

mmEEtteerr

ttoollll

ddiiSSnnOO

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ddiiOOffaa,,  NNAArrffaa,,  kkooffaa,,  aakkAAccffaa,,  mmeeGGGGffaa;;  

AAssOO,,  kkaappaa,,  ggeerreebbLLee,,  bboorroottvvaa,,  ffWWNNIIrrOO;;  

tteennggeerr,,  kkrriissttAALLvvIIzz,,  ttOO,,  ppaattaakk,,  ffooLLOO;;  

Melyik a kakukktojás? Karikázd be!47.
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ttOO,,  ppaattaakk,,  ffooLLOO,,  CCeerrmmeeLL,,  ffooLLaamm,,  EErr;;  

aallmmaa,,  cciittrroomm,,  nnaarraannCC,,  ddiiOO,,  kkqqrrttee,,  bbaannAAnn;;

mmaaGGaarroorrSSAAgg,,  aauuSSttrriiaa,,  ssppaaNNoolloorrSSAAgg,,  kkaannaaddaa;;

HHAAzz,,  ssAAttoorr,,  ffootteell,,  ppaalloottaa,,  OOll;;

cceerruuzzaa,,  rraaddIIrr,,  ttoollll,,  SSeemmWWvveegg,,  ppaappIIrr;;

kkAAppooSSttaa,,  llAAbbooss,,  ssaallAAttaa,,  ssppeennOOtt,,  ssOOsskkaa;;

WWvveegg,,  SSookkNNaa,,  bbllUUzz,,  ppuullOOvveerr,,  kkaabbAAtt;;

llaaccii,,  ffeerrii,,  GGuurrii,,  kkaattii,,  ggeerrggQQ,,  ppeettii;;

aauuttOO,,  vviillllaammooss,,  rreeppWWllQQ,,  HHiinnttaallOO;;

HHAArroomm,,  HHEEtt,,  NNoollcc,,  eeGG,,  kkiilleenncc,,  qqtt;;

NNUUll,,  rrOOkkaa,,  ttiiggrriiss,,  TTUUkk,,  mmaallaacc;;

ppooHHAArr,,  kkaannAAll,,  bbqqggrree,,  CCEESSee,,  kkeeHHeeLL..

Keresd a párját! Számozd be!48.

Fejezd be! ezeket a szavakat használhatod: kályha, róka, farkas, gyík,
bárány, oroszlán, madár lajhár, mormota, macska, nyúl!

49.

4 3 2 1

9004 91001 51350 12301

yyMMyybbbbbbbbVV VVBByyyyyyMMyyVV yyBByyyyyyMMyyyybb yyyyyyyyMMyyyyyyyyYY

rraavvaaSS,,  mmiinntt  aa  



––  2211  ––

EEHHeess,,

ffWWrrggee,,

SSeellIIdd,,

bbAAttoorr,,

SSaabbaadd,,

lluussttaa,,

aallSSiikk,,

HHIIzzeelleegg,,

mmeelleegg,,

GGAAvvaa,,

Írd le ábécé sorrendben a költõk neveit a gyakorlófüzetedbe!50.

Bontsd szavakra az egybeírt szöveget, és írd be a gyakorló füzetedbe!51.

Írj le 15 magyar folyónevet rovásírással!52.

kkqqllCCeeii  ffeerreenncc,,  vvqqrrqqssmmaarrttii  mmiiHHAALL,,  iiLLLLEEss  GGuullaa,,

aarraaNN  jjAAnnooss,,  ppiilliinnSSkkii  jjAAnnooss,,  vvaassss  aallbbeerrtt,,  ppeettQQ--

ffii  ssAAnnddoorr,,  bbaallaassssii  bbAAlliinntt,,  AApprriillii  llaajjooss,,

kkAANNAAddii  ssAAnnddoorr,,  jjOOZZeeff  aattttiillaa,,  ssaajjOO  ssAAnnddoorr..

aavvqqrrqqssHHaaGGmmaaEEssaaffookkHHaaGGmmaaeeggEESSssEEggeess
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rr tt gg ee mm dd dd ll AA nn ee tt ss ii OO ff

vv dd ee kk OO jj NN tt rr aa GG aa mm bb TT aa

ff cc ll ee gg gg EE ss QQ bb NN ZZ zz ll ee vv

EE vv GG ee jj EE ll ee ff ss tt jj UU NN qq ff

SS pp dd zz WW kk aa HH tt rr aa kk  SS GG QQ dd

WW ff LL ll ee gg gg EE ss nn ee ll ll ee qq GG

EE rr ZZ tt dd kk aa vv TT ss rr oo ss ll aa bb

cc zz zz oo HH pp zz NN pp EE tt ff dd nn ee gg

tt QQ dd nn ee tt SS ee gg II vv ZZ HH AA ee rr

ee tt dd QQ HH nn WW bb gg ee mm ff TT kk II jj

ll UU mm aa pp EE nn WW UU GG vv ee vv rr AA mm

tt QQ dd nn ee vv qq jj ZZ zz ff ss cc tt aa tt

Színezd be zölddel a Himnusz szavait! Írd le a gyakorlófüzetedbe!53.

Melyik jó az üres helyre? Írd be!54.

bbaaddaa,,  ppeerroo,,  ddaappee

oorrddaa,,  iibbrree,,  eebbrree

ppooss,,  mmiiss,,  TTaass

ffEENNeess,,  kkEENNeess,,  EEkkeessff

tt ss uu bb

HH eevvAArr rr EE SS

nn ee cc dd

cc ll oo kk



––  2233  ––

Keresd a párját, számozd be!55.

Alkoss az összekevert szavakból mondatokat. Írd le a gyakorló füzetedbe!56.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

bbookkrroonn

lloobbbbaall

nnaappppaall

ddUUrrrraall

SSoommjjaann

ffQQrree

ffQQvvee

vvaassssaall

bbiiggaa

EEttlleenn

ssWWllvvee

AArrkkoonn

EEjjjjeell

sseebbbbeell

ddEErrrreell

NNaakkrraa

ttWWzzzzeell

CCiiggaa

kkqqNNvveett  tteeggnnaapp  vvAAssAArroollttaamm  HHAArroomm..

eellkkEESSIItteennii  ffoorrddIIttAAsstt  aannggooll  eellffeelleejjtteetttteemm  aazz..

vviittttEEkk  CCWWttqqrrttqqkkqqnn  eeppeeHHOOLLaaggGGuullllaaddAAssssaall

nnaaGGmmaammAAtt  kkOOrrhhAAzzbbaa..

ffeelleetttt  OOrriiAAssii  aa  eell  vvAArrooss  HHUUzzttaakk  rreeppWWllqqkk

rroobbaajjjjaall..

mmeeggttaannuullttaa  mmaaTTii  aa  HHaammaarr  rroovvAAssIIrrAAsstt..
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varkocs

flastrom

sajtár

tarsoly

findzsa

alamizsna

ványadt

toportyán

gulya

véka

ménes

csûr

berzenkedik

süveg

kéve

poroszló

sujtás

llaappooss  bbQQrrttAAsskkaa

lleevvAAggootttt,,  qqSSSSeekkqqttqqtttt  ggaabboonnaa

CCUUCCooss  ffEErrffii  ffeejjffeeddQQ

mmEEllttaattllaannkkooddiikk

ttaakkaarrmmAANNttAArroollOO

vveeSSSSQQkkoossAArr

lloovvaakk  nnaaGGoobbbb  CCooppoorrttjjaa

SSaarrvvaassmmaarrHHAAkk  CCooppoorrttjjaa

ffeejjQQeeddEENN

ttqqrrvvEENNSSoollggaa,,  bbqqrrttqqnnQQrr

ddIISSrruuHHAArraa  vvaarrrrtt  ZZiinnOOrr

ffaarrkkaass

sseebbttaappaaSS

bbqqggrree,,  CCEESSee

CCeekkEELL  aaddoommAANN

HHaajjffoonnaatt

GGeennggee,,  ssoovvAANN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Régies magyar szavak és jelentésük. Számozd be! Alkoss velük rovásírással
mondatokat a gyakorlófüzetedbe!

57.
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Írd le helyes sorrendben a gyakorló füzetedbe, rovásírással!58.

jjUUlliiuuss  EErrlleellQQ

nnoovveemmbbeerr  tteelleellQQ

mmAAjjuuss  SSEEppeenn  zzqqllddeellllQQ

SSeepptteemmbbeerr  GGWWmmqqllCCHHoozzOO

jjaannuuAArr  eellqqll  jjAArr

AApprriilliiss  nneevveetttteettQQ

ookkttOObbeerr  bboorroozzOO

ddeecceemmbbeerr  ppiiHHeennQQ

ffeebbrruuAArr  aa  NNoommAAnn

mmAArrcciiuuss  SSAAnnttOOvveettQQ

aauugguuSSttuuss  CCEEppeellQQ

jjUUnniiuuss  nneevveellQQ

Használd az idegen szavak helyett a magyar megfelelõt!59.

ambivalens

kvalifikált

lezser

rezsim

1

2

3

4

HHaattaallmmaassssAAgg

qqSSSSeegg

kkEEttEErrtteellmmWW

iinnggaattaagg
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doktrina

mandátum

dekorál

eminens

ukáz

illúzió

releváns

hermetikus

ironizál

potentát

gardrób

summa

labilis

kkEEppeessIItteetttt

rruuHHaattAArr

kkqqNNNNeedd

ttaann

ddIISSIItt

ppaarraannCC

llEENNeeggeess

HHoozzzzAAffEErrHHeetteettlleenn

mmeeggbbIIzzaattAAss

uurraalloomm

ggUUNNoollOOddiikk

EErrzzEEkkCCaallOOddAAss

kkiittWWnnQQ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ez az öt szó legalább 15 másikat hordoz magában. Keresd meg, írd le!60.

Kit, kiket vinnél magaddal egy lakatlan szigetre? Írd le a gyakorló füzetbe
rovásírással!

61.

Mit, miket vinnél magaddal egy lakatlan szigetre? Írd le a gyakorló füzetbe
rovásírással!

62.

SSEElleess  ppaattaakk,,  mmeelllleettttee  vviirrAAggooss  mmeezzQQ..
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Alkoss a szavakkal két csoportot! Írd le külön-külön!.63.

Számozd be!.64.

Keresd a mondat másik felét! Írd le együtt a gyakorló füzetbe!65.

SSoommoorrUU,,  vviiddAAmm,,  ssqqttEEtt,,  zzaajjooss,,  vviillAAggooss,,  iillllaattooss,,

ffeellHHQQss,,  zzAAppoorr,,  jjEEggeessQQ,,  HHaallkk,,  dduurrvvaa,,  kkeeddvveess,,

ffEEllEEnnkk,,  HHaarrcciiaass,,  bbAAttoorr,,  NNAArr,,  ttEEll,,  EErrddeess,,  ssiimmaa,,  

rraaggaaCCooss,,  ddaallllaammooss,,  kkeesseerrWW,,  llAAzzaass,,  ffeeHHEErr,,

mmeelleegg,,  ffoorrrrOO,,  HHWWvvqqss,,  jjeeggeess,,  HHWWssEEggeess,,  CCaallAArrdd

4 3 2 1

90.500 100.090 930.001 900.103

bbbbbbbbVVMMBB yyyyyyBBMMBByyyyyyyyYY BBYYMMbbbbbbbbVV yyMMbbbbbbBByyyyyyyyYY

SSoommoorrUU  aa  bbaarrAAttoomm,,  mmeerrtt

NNAArroonn  ssookkaatt  SSeerreettnnEEkk  ppiiHHeennnnii

aa  ttoollmmAACCnnaakk  ssookkaatt  kkeellll  ttaannuullnnii

kkii  kkeellll  HHIIvvnnii  aa  kkEEmmEENNsseepprrQQtt,,

gguuLLAAsslleevveesstt  ffQQzzqqkk,,  mmeerrtt

HHooGG  mmeeggEErrttssee  aa  kkWWllffqqllddiieekkeett..

mmeerrtt  eerrQQtt  GGWWjjttqqkk  aazz  UUjj  ffeellaaddaattookkrraa..

aa  ffiiaammnnaakk  aazz  aa  kkeeddvveenncc  EEtteellee..

1

2

3

4

5



––  2288  ––

A XI. században a rovásírást, amelyben minden magyar hangunkra volt jel, le
kellett cserélnünk a fejletlenebb latin betûs írásra, amellyel 13 hangunkat, töb-
bek között a TY, GY, NY, LY, Sz, ZS, CS-t nem tudtuk jelölni. Ezek csak a
XIX. századra alakultak ki véglegesen. A rovásírásban logikusan egy jellel le-
írhatók. Gyakoroljuk õket, írjuk át rovásírásra.

Mátyás, Csaba Zsolt, Gyula, Szabolcs, Csilla, György, Gyöngyi, Györgyi,
asszony, hattyú, fattyú, fonnyad, rossz, lecsó, kacs, meggy, konty, hely, lyuk,
gólya, rozs, rizs, Zsuzsa

66.

HHooGG  eelllleennQQrriizzzzee  aa  kkAALLHHAAkkaatt..

eeGGeesstt  kkaappootttt  aannggoollbbOOll..

Igaz és hazug mondatok. Az igazakat Írd le  a gyakorló füzetbe!.67.

Régies magyar szavak és jelentésük. Számozd be! Írj velük mondatokat a
gyakorló füzetbe!.

68.

mmaaGGaarroorrSSAAgg  aa  lleeggSSeebbbb  oorrSSAAgg  aa  vviillAAggoonn..

mmAATTAAsstt  aa  ttiiSSaa  jjeeggEEnn  vvAAllaaSSttoottttAAkk  kkiirrAALLLLAA..

mmAATTAAsstt  aa  dduunnaa  jjeeggEEnn  vvAAllaaSSttoottttAAkk  kkiirrAALLLLAA..

ttoollddii  mmiikkllOOss  nnaaGGoonn  GGeennggee  vvoolltt..

ttoollddii  mmiikkllOOss  nnaaGGoonn  eerrQQss  vvoolltt..

aazz  eeggrrii  CCiillllaaggookkaatt  mmOOrraa  ffeerreenncc  IIrrttaa..

aazz  eeggrrii  CCiillllaaggookkaatt  ggAArrddooNNii  ggEEzzaa  IIrrttaa..

csucsorka

zsombor

guzsaly

1

2

3

1

2

3

dduuzzzzoogg

ddoorrbbEEzzooll

rrooSSSS
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dümmög

szattyán

cudar

tilinkó

csippentyû

zsezse

böllönködik

hitves

gúnya

csapász

golyhó

zegernyés

suttyomban

bodobács

szütyõ

durákol

csiriz

CCeeppppeennttQQ

NNoommkkeerreessQQ

ppeerrlleekkeeddiikk

bboolloonndd

ppeeTTTTeess  bbooggAArr

ffWWlleettlleenn  kkoossAArr

bbuurrggooNNaa

ffoonnOOeeSSkkqqzz  rrEESSee

ffeellssQQrruuHHaa

ssIIpp,,  ffuurruuLLaa

ttaarriiSSNNaa

ppuuHHaa  bbQQrr

ttiittookkbbaann

ppiinnTTffEEllee  mmaaddAArr

HHAAzzaassttAArrss

rraaggaaSSttOO

HHOOvviihhaarrooss  iiddQQ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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A Q, X, Y, W, DZ, DZS nem tartoznak a magyar betûkészletbe. A rovásírásban
az alábbi módon használjuk õket. Számozd be! Írd le a gyakorló füzetbe!.

69.

Quarelin

Quartz

xilofon

taxi

foxi

boxer

oxigén

Mexikó

lexikon

Ady Endre

Kölcsey Ferenc

Ybl Miklós

Xerxész

Watt

Wesselényi Miklós

Wartburg

Wagner

iibbll  mmiikkllOOss

kkSSeerrkkSSEESS

lleekkSSiikkoonn

ttaakkSSii

bbookkSSeerr

aakkvviinnccuumm

kkSSiillooffoonn

kkvvaarrttzz

ffookkSSii

ookkSSiiggEEnn

mmeekkSSiikkOO

kkvvaarreelliinn

kkqqllCCeeii  ffeerreenncc

aaddii  eennddrree

llAAnnddZZaa

ddZZeemm

vvaatttt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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edzõ

madzag

bodza

dzsungel

lándzsa

dzsem

Aquincum

ddZZuunnggeell

vveesssseellEENNii  mmiikkllOOss

vvaarrttbbuurrgg

bbooddzzaa

eeddzzQQ

vvaaggnneerr

mmaaddzzaagg

18

19

20

21

22

23

24

Használd az idegen szavak helyett a magyar megfelelõt! Számozd be!70.

anoním

inspiráció

trezor

kooperál

szlogen

protezsál

uniformis

dialógus

partner

irritál

ppAArrbbeeSSEEdd

ttAArrss

ttaannffooLLaamm

eeGGeennrruuHHaa

jjeellSSOO

iiHHlleett,,  ssuuggaallllaatt

eeGGWWttttmmWWkkqqddiikk

vvAAllttoozzaatt

eellQQrreejjeellzzEEss

ppAAnnccEEllSSeekkrrEENN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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kurzus

enervált

tréner

rekonstruál

variáció

prognózis

extrém

HHeeLLrreeAAllllIItt

SSEEllssQQssEEggeess

ffAAssuulltt

eeddzzQQ

nnEEvvtteelleenn

ppAArrttffooggooll

zzaavvaarr

11

12

13

14

15

16

17

Összekeveredett az írók vezeték és személyneve. Rendezd, írd be a gyakorló
füzetbe!

71.

vezetéknevek:

keresztnevek:

vvaassss,,  NNIIrrQQ,,  jjOOkkaaii,,  mmOOrriicczz,,  ttaammAAssii,,  ssiinnkkaa,,

SSaabbOO,,  SSEEccHHeeNNii,,  mmAArraaii,,  ggAArrddooNNii,,  ffeekkeettee,,  mmiikkSSAAttHH,,

mmOOrraa,,  bbeenneeddeekk,,  iiLLLLEEss,,  bbaakkttaaii,,  nnEEmmeettHH,,  bbaabbiittss..

rrAAkkOOcczzii,,  ssWWttQQ,,  HHeerrcczzeeggHH,,  aappAAcczzaaii  CCeerree

aallbbeerrtt,,  iissttvvAAnn,,  ssAAnnddoorr,,  AArroonn,,  llAASSllOO,,  ggEEzzaa,,

ffeerreenncc,,  ZZiiggmmoonndd,,  eerrvviinn,,  eelleekk,,  GGuullaa,,  kkAAllmmAAnn,,

mmOOrr,,  iissttvvAAnn,,  ddeeZZQQ,,  jjOOZZeeff,,  iissttvvAAnn,,  mmiiHHAALL..

ffeerreenncc,,  ffeerreenncc,,  aannddrrAAss,,  jjAAnnOOss
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Használd az idegen szavak helyett a magyar megfelelõt. Számozd be!72.

vitalitás

tradíció

totális

korrekció

tusol

szelektál

studíroz

rükverc

publikum

dekoncentrált

blõd

analizál

irracionális

honorárium

szponzor

intuíció

obligát

mmeeggEErrzzEEss

ttaannuullmmAANNoozz

ttAAmmooggaattOO

EElleetteerrQQ

kkqqtteelleezzQQ

zzuuHHaaNNoozziikk

HHeeLLrreeiiggaazzIIttAAss

HHaaGGoommAANN

vvAAllooggaatt

kkqqzzqqnnssEEgg

ttiiSStteelleettddIIjj

oossttoobbaa,,  bbuuttaa

EESSSSeerrWWttlleenn

tteelljjeess

eelleemmeezz

SSEEttSSOOrrtt

HHAAttrraammeenneett

8

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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Rendezd az Árpádházi királyok uralkodásának idejét. Számozd be!73.

yy..iissttvvAAnnMMbbbbbbbbYYyy––MMVVbb

yy..eennddrreeMMyyBBbbYYyy––MMyyBBbbbbbbyy

yy..bbEEllaaMMyyBBVVbbyyyy––MMyyBBVVbbbbyyyy

ssaallaammoonnMM––MMbbbbbbYYyyyyyy

yy..ggEEzzaaMMVVbb––MMVVbbyyyyyy

yy..llAASSllOOMMyyBBVVbbbbbbbbYYyy––MMyyyyBByyyyyyyy

yy..kkAAllmmAAnnMMyyBBbbbbbbyy––MMyyBBbbbbbbbbyy

yyyy..iissttvvAAnnMMyyBBVVbbyyyy––MMyyBBVVbbyyyyyy

yyyy..bbEEllaaMMVVbbyyyyyy––MMVVbbbbyyyyyyyy

yyyy..ggEEzzaaMMVVbbbbbbbbYY––MMyyBBbbYYyy

yyyyyy..iissttvvAAnnMMyyBBVVbbyyyyyy––MMyyBBVVbbyyyyyyyy

yyyy..llAASSllOOMMyyyyBByyyyyyyy––MMyyyyBBYY

yyyyyyyy..iissttvvAAnnMMVVbbbbyyyyyyyy––MMVVbbbbYYyyyy

yyyyyy..bbEEllaaMMyyBBVVbbbbyyyy––MMyyBBVVbbbbbbbbYYyy

yy..iimmrreeMMyyBBbbbbbbbbyy––MMyyBBVVbbyyyy

yyyyyy..llAASSllOOMMVVbbbbYYyyyy––MMVVbbbbbbbbYY

yyyy..  eennddrreeMMyyyyBBbbbbbbYY––MMyyyyBBVVbbbb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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Szólások és magyarázataik. Keresd a párját, számozd be!  Írd le rovásírással a gya-
korló füzetbe! (O. Nagy Gábor: Szólások és közmondások. Talentum, 8. kiadás)

74.

yyyyyyyy..bbEEllaaMMyyyyBBVVbbbbyyyy––MMyyyyBBVVbbbbbbbb

YY..  iissttvvAAnnMMyyyyBBVVbbbbbbbb––MMyyyyyyBByy

yyyyyyyy..((kkuunn))  llAASSllOOMMyyyyBBVVbbbbyy––MMyyyyBBVVbbbbyyyy

yyyyyy..eennddrreeMMyyyyBBYY––MMyyyyBBbbbbbbYY

A halat úszni tanítja

Más tüzénél melegszik

Kiadja az obsitot

Kiporolja az irháját

Egy korpán híznak

Ne pipázz, ha nincs dohányod

Nem enged a 48-ból

Nem teszi ki az ablakba

Pedzi, mint agár a nyulat

Beleharap a savanyú almába

Árkot ás valakinek

Aki kutyával fekszik, bol-
hával kel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

nnaaGGoonn  jjOOSSIIvvWW

ookkoosskkooddiikk

rrooSSSS  WWzzlleetteett  kkqqtt

bbWWnnqqss,,  rrooSSSSaatt  tteetttt

nnaaGGoonn  ookkooss

aakkaaddEEkkoosskkooddiikk

ttaakkaarrEEkkooss

rrooSSSSaallkkooddiikk

HHaaSSnnoott  HHUUzz  vvaallaakkiibbQQll

SSIInnvvaallllAAssrraa  kkEESStteett

eellkkWWlldd,,  mmeenneeSStt  vvaallaakkiitt

vvAAllaaSSdd  mmeegg  bbaarrAAttaaiiddaatt

18

19

20

21

(Dümmerth Dezsõ alapján)
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Kiugrasztja a nyulat a
bokorból
Eben gubát cserél

Az ingét is odaadná

Vág az esze

Élére rakja a garast

Belé bújt az ördög

Fabatkát sem ér

Felöntött a garatra

Lyukas a marka

Kákán is csomót keres

Vaj van a fején

Ha magyar kenyeret
eszel, becsüld a magyart

Magyar ember nyelvén
hordja a szívét

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

jjOOll  eellvveerr

bbeerrUUggootttt

bbaajjbbaa  aakkaarrjjaa  ssooddoorrnnii

eeGGiikk  sseemm  kkWWllqqnnbb  aa

mmAAssiikknnAAll

kkeelllleemmeettlleenn  ddoollooggbbaa  kkeezzdd

nnee  nnaaGGzzoolljj,,  nnee  ddiiCCeekkeeddjj

kkeezzddii  mmeeggEErrtteennii  aa  ddoollggoott

eellSSOOrrjjaa  aa  ppEEnnzztt

nneemm  ddiiCCeekkSSiikk  vveellee

EErrttEEkktteelleenn

rraaggaaSSkkooddiikk  aazz  eellvveeiiHHeezz

aa  mmaaGGaarr  eemmbbeerr  QQSSiinnttee,,

SSOOkkiimmoonnddOO

aakkiitt  eellttaarrttuunnkk,,  bbeeCCWWlljjee

aa  mmaaGGaarr  nnEEppeett!!
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Három találós kérdés.75.

Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt délvidéki
helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi
atlaszból!

76.

yy..        SSeeggEENNtt  EEss  ggaazzddaaggoott  eeGGffoorrmmAAnn  mmeelleeggIItt..

yyyy..      mmiikkoorr  ffeekkSSeell,,  QQ  aakkkkoorr  kkEEll,,

eeGGSSeerr  eeggEESS,,  mmAAsskkoorr  CCaakk  ffEEll..

nniinnCCeenn  ttWWzzee,,  mmEEggiiss  llAAmmppAAss,,

aa  vvAAnnddoorrnnaakk  SSiinnttee  AAllddAAss..

yyyyyy..    kkeerreekk  EElleettffAAjjaa,,  SSEEpp  ttiizzeennkkEEtt  AAggaa

SSEEpp  ttiizzeennkkEEtt  AAggAAnn  qqttvveennkkEEtt  vviirrAAggaa

qqttvveennkkEEtt  vviirrAAggAAnn  HHEEtt  GGqqnnGGlleevveelleeCCkkee

GGqqnnGGlleevveelleeCCkkEEiinn  HHuuSSoonnnnEEGG  eerreeCCkkee..

EEvv,,  HHOOnnaappookk,,  HHeetteekk,,  nnaappookk,,  OOrrAAkk

HHoolldd

nnaapp

mmuurraaSSoommbbaatt,,  aallssOOlleennddvvaa,,  CCAAkkttoorrNNaa,,  bbeelloovvAArr,,

ddaarruuvvAArr,,  llaaccHHAAzzaa,,  HHaarraaSSttii,,  eeSSEEkk,,  HHeerrcceeggSSQQllQQss
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bbeezzddAAnn,,  vvqqrrqqssmmaarrtt,,  zzoommbboorr,,  bbAACC,,  SSaabbaaddkkaa,,  aaddaa,,

UUjjvviiddEEkk,,  zzeennttaa,,  mmaaGGaarrkkaanniiZZaa,,  OObbeeCCee,,  ttqqrrqqkkbbeeCCee,,

nnaaGGkkiikkiinnddaa,,  mmaaGGaarrCCeerrNNee,,  mmaaGGaarrSSeennttmmiiHHAALL,,  HHeettEENN,,

zziimmooNN,,  ttoorroonnttAAllvvAAssAArrHHeeLL,,  vveerrsseecc,,  uuddvvaarrSSAAllllAAss

Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt kárpátaljai
helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi
atlaszból!

77.

Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt erdélyi
helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi
atlaszból!

78.

nnaaGGbbeerreezznnaa,,  ppeerreeCCEENN,,  uunnggvvAArr,,  nnaaGGddoobbrrooNN,,  eeSSeeNN,,

CCoonnggoorr,,  bbeerreeggUUjjffaalluu,,  iilloossvvaa,,  nnaaGGbbeerreegg,,  ggAAtt

nnaaGGbbEEggAANN,,  nnaaGGmmuuZZaajj,,  nnaaGGSSQQllQQss,,  nnaaGGbbooCCkkOO,,  vviisskk,,

bbuussTTaaHHAAzzaa,,  ttEECCQQ,,  HHuuSStt,,  ttaarraacckkqqzz,,  mmuunnkkAACC,,  vvAArrii,,

bbeerreeggSSAASS,,  mmeezzQQkkAASSooNN,,  nnaaGGppaallAAdd,,  ttiiSSaaUUjjllaakk,,  HHOOmmookk

SSiillAAGGssoommLLOO,,  ddEEss,,  nnaaGGkkAArrooLL,,  zziillaaHH,,  sseeggeessvvAArr,,

aarraadd,,  CCIIkkSSeerreeddaa,,  ttoorrddaa,,  bbrraassssOO,,  ffooggaarraass,,  CCAAkk,,

kkoollooZZvvAArr,,  mmaarroossvvAAssAArrHHeeLL,,  nnaaGGSSaalloonnttaa,,  CCuuCCaa,,

bbeeSStteerrccee,,  nnaaGGeeNNeedd,,  SSaattmmAArrnnEEmmeettii,,  GGuullaaffeeHHEErrvvAArr,,

kkEEzzddiivvAAssAArrHHeeLL,,  nnaaGGvvAArraadd,,  vviillAAggooss,,  tteemmeessvvAArr,,

rrOOnnaaSSEEkk,,  EErrmmiiHHAALLffaallvvaa,,  mmaarroossvvEECC,,  bboonnccHHiiddaa
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Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt õrvidéki
helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi
atlaszból!

79.

Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt felvidéki
helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi
atlaszból!

80.

kkiirrAALLHHiiddaa,,  mmiikkllOOssffaallvvaa,,  nnaaGGmmaarrttoonn,,  ddaarruu--

ffaallvvaa,,  ffeerrttQQffeeHHEErreeGGHHAAzzaa,,  ffrraakknnOO,,  ssoopprroonn--

kkeerreeSSttUUrr,,  ddoobboorrjjAAnn,,  CCAAvvaa,,  llEEkkaa,,  bboorroossTTAAnnkkQQ,,

ffeellssQQQQrr,,  aallssOOQQrr,,  vvaassvvqqrrqqssvvAArr,,  rrooHHoonncc,,

GGeeppWWffWWzzeess,,  nnEEmmeettUUjjvvAArr,,  nnaaGGssAArroossllaakk,,  rrAAbbaa--

kkeerreeSSttUUrr,,  GGaannaaffaallvvaa,,  nnaaGGffaallvvaa,,  QQrriiSSiiggeett

kkoommAArroomm,,  dduunnaaSSeerrddaaHHeeLL,,  ppooZZooNN,,  NNiittrraa,,  zzOOLLoomm,,

nnaaGGSSoommbbaatt,,  rrooZZNNOO,,  kkaassssaa,,  SSaakkoollccaa,,  sseellmmeeccbbAANNaa,,

ttrreennCCEEnn,,  kkEEssmmAArrkk,,  lliippttOOSSeennttmmiikkllOOss,,  eeppeerrjjeess,,

llQQCCee,,  bbAArrttffaa,,  ZZoollnnaa,,  ddiiOOSSeegg,,  ggaallAAnnttaa,,  ttUUrrOOcc,,

nnaaGGmmeeGGeerr,,  llEEvvaa,,  ppAArrkkAANN,,  iippooLLssAAgg,,  ffWWlleekk,,  ggAACC,,

ppeellssQQcc,,  ppAAsskkaaHHAAzzaa,,  nnaaGGiiddaa,,  ssoommoorrjjaa,,  uuddvvaarrii,,  

SSaallOOcc,,  rriimmaaSSoommbbaatt,,  ttoorrnnaalljjaa,,  ggoommbbaaSSqqgg  uuZZookk,,

bbrreezznnOObbAANNaa,,  AArrvvaavvAArraalljjaa,,  ttAAttrraaffWWrreedd
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SOKAT TETTEK A ROVÁSÍRÁS FENNMARADÁSÁÉRT,
NE FELEJTSÜK EL ÕKET !

Ábécé, vagy idõrendi sorrendben írd le a nevüket rovásírással a gyakorlófüzetedbe!

Magyar Adorján (1887–1978) néprajzgyûjtõ,  kultúrtörténész

Torma Zsófia (1840–1899) a világ legelsõ régésznõje

Csallány Dezsõ (20. század) régész, múzeumigazgató

Thelegdi János (1574–1647) rovásírás tankönyvíró (Rudimenta), késõbb

katolikus fõpap

Forrai Sándor (1913–) tanár, írástörténész, oktató, rovásírással kapcso-

latos könyvek szerzõje

L. F. Marsigli (1658–1730) olasz térképész, hidrológus, botanikus, had-

mérnök, hadtörténész, tábornok

Debreczenyi Miklós (19–20. század) bíró, rovásíráskutató, történész

Fischer Károly Antal (1842–1926) katonatiszt, rovásíráskutató

Szamosközi István (1570–1612) Bocskai István fejedelem történésze

Ráduly János (20. század) az erdélyi rovásemlékek kutatója, gyûjtõje 

Tar Mihály (19. század) juhász, a számrovás, a botra rovás tudósa, õrzõje

Petrovay János (19–20. század) Tar Mihály  barátja, a rovásírás õrzõje

Kiszely István (20. század) antropológus, régész

Kájoni János (1629–1687) csíksomlyói ferences rendi szerzetes

Harsányi János (17. század) egyetemi hallgató, a rovásírás ábécéjét eljut-

tatja Oxfordba, ahol könyvben jelenik meg

Bod Péter (1712–1769) református pap, író

Lakatos István (18. század) csíkkozmási plébános, rovásírás gyûjtõ

Kapossy Sámuel (17–18. század) erdélyi, gyulafehérvári fõiskolai tanár

Bél Mátyás (1684–1749) evangélikus lelkész, polihisztor, kora leg-

nagyobb tudósa, tankönyvet is írt a rovásírásról

Dr. Esze Tamás (20. század) református presbiter, levéltári gondnok, a ro-

vásemlékek gyûjtõje

Révai Miklós (1750–1807) tatai gróf, rovásábécék gyûjtõje

(Sebestyén Gyula szerint). Jobbágy származású piarista

tanár, tankönyvíró (Szerb Antal szerint)
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Horvát István (1774–1846) mûvelõdéstörténész, felismerte, hogy

a magyar nyelv õsnyelv

Makfalvi Farkaslaki Mátyás (17. század, Erdély) rovásírásos feljegyzése maradt fenn

1624-bõl

Zakariás János (18. század) Peruban térítõ jezsuita szerzetes

Sebestyén Gyula (1864–1943) néprajzkutató, múzeumigazgató, a Magyar

Tudományos Akadémia tagja

Rettegi István (18. század) földrajztudós

Tetétleni Szabó Gyula (20. század) a debreceni rovókör szervezõje

Szekeres Lajos (20. század) parajdi sóbányász és fafaragó

Miskolczi Csuják István (1575–1645) református prédikátor, Bethlen Gábor udvari

papja

Miskolczi Csuják Gáspár (István fia, 17. század) a rovásírás terjesztõje

Szenczi Molnár Albert (1576–1634)  író, református prédikátor

Fehérné Walter Anna (1915 – ?) emigráns történész, szerkesztõ. Nagy mûve Az

ékírástól a rovásírásig címû összefoglaló munka.

Baranyai Decsi János (16–17. század) a marosvásárhelyi Református Fõiskola tanára

Szabó Károly (1824–1890) történész, bibliogfárus

Jakubovich Emil (1883–1935) nyelvész, a Nemzeti Múzeum könyvtárigazgatója

Németh Gyula (1890–1976) nyelvész, turkológus, õstörténész

Fehér Mátyás Jenõ (1913–1978) domonkos rendi történész, emigrációban élõ író

Fadrusz János (1858–1903) szobrász, a kolozsvári Mátyás szobor és a zilahi

rovásírásos Tuhutum emlékmû alkotója

Szentkatolnay Bálint Gábor (1844–1913) nyelvtudós, õstörténész, rovásírás gyûjtemé-

nyét, feljegyzéseit Hunfalvy Pál elégettette 

Csepregi Ferenc (20. század) a somogyi táltos köveket és palatáblát örökölte

õseitõl

Gödri Ferenc (18. század) sepsiszentgyörgyi polgármester  

Musnai György (17. század) az erdélyi, énlakai unitárius templom rovásfe-

liratának készítõje, pap.

Musnai Jenõ (20. század) Musnai György leszármazottja, svájci állam-

polgár, a svájci hunok történetét írta meg

Dernschwam János (1494–1567) német pénzverõ, utazó, könyvgyûjtõ, író

Keteji Székely Tamás (16. század) Törökországba küldött követség tagja, a

Konstantinápolyi Felirat rovója 
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Somogyi Antal (19. század) rovásírásos könyvet ad ki „Régi magyar énekek”

címmel, emiatt hamisítással vádolják

Barátosi Lénárth Lajos (20. század) a tászoktetõi kõfeliratokról írt

Pataky László (20. század) mérnök, rovásíráskutató

Andrássy Kurta János (20. század) szobrász, rovásíráskutató

Geleji Katona István (1594–1649) erdélyi református püspök, a gyulafehérvári

kollégium tanára

Dezserickzky Ince (18. század) nyitrai kegyesrendi szerzetes, a csíkszent-

miklósi felirat közlõje

Lisznyai Kovács Pál (17. század) székely krónikás

Jerney János (1800–1855)  utazó, õstörténész, nyelvész

Kémenes Antal (19–20. század) Csíkszeredai gimnáziumi tanár, a tászok-

tetõi kövek leírója

Vitéz Szakonyi István (1911–1974) rovásíráskutató, emigráns, a Margit-szigeti

rovásfeliratos kõ megmentõje

Orbán Balázs (1830–1890) mûvelõdéstörténész, néprajztudós, az énla-

kai rovásfelirat felfedezõje 

Badiny Jós Ferenc (1909 – ) történész, író

Wass Albert (1908–1998) író, költõ, Hagyaték címû könyvében méltó

emléket állít a táltosoknak és rovásírásnak

Vén András (XIX. század) tordosi tanító, Torma Zsófia segítõje

Fehérné Walter Anna könyvébõl.
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A HANGOS OLVASÁS TANANYAGA

Meixner Ildikó: Nyuszi Nyiszi1.

NNuuSSii  NNiiSSii  NNuuSSiiEEkk  lleeggkkiisseebbbb  ffiiaa  vvoolltt..  kkeeddvveess
kkiissNNuuSSii  vvoolltt,,  bbaarrAAttaaii  vvoollttaakk  aa  ffeeNNQQkk,,  aa  bbookk--
rrookk,,  aa  NNIIrrffAAkk  iiss..  bbAAttoorr  iiss  vvoolltt::  kkEEtt  HHooSSSSUU  NNuuSSii--
ffWWllEEtt  lleessuuNNvvaa  NNaarrggaalltt  eell  aazz  eerrddQQ  mmeelllleetttt..
„„kkiissffiiaamm,,  kkiissffiiaamm,,  --  SSOOlltt  NNuuSSii  aaNNuukkaa  --  ootttt  llaa--
kkiikk  aa  rrOOkkaa,,  mmEEgg  eellkkaapp!!””  „„ddee  HHiiSS  ffuuttookk,,  NNaarrggaa--
llookk,,  vvAAggttaattookk!!  aa  rrOOkkaa  aa  NNoommoommbbaa  sseemm  EErr!!””
HHiiAAbbaa  bbeeSSEElltt  NNuuSSii  aaNNuukkaa,,  NNiiSSii  ttoovvAAbbbb  SSaallaaddtt..  aazz
eerrddQQ  mmeelllleetttt  aa  mmaaggaass  ffeeNNqq  mmAArr  mmeeSSSSiirrQQll  llOObbAAllttaa
AAggaaiitt::  „„iitttt  aa  rrOOkkaa,,  aallaattttaamm!!””  NNiiSSii  mmeeggffoorrdduulltt,,
ddee  mmAArr  SSeemmbbee  ttaallAAllttaa  mmaaggAAtt  aa  rrOOkkAAvvaall..  „„HHWW,,  eezz
bbiizzooNN  aa  ttAANNEErroommbbaa  vvaallOO,,  ppuuHHaa  NNuuSSiiHHUUss!!  --  kkaappootttt
ooddaa  aa  rrOOkkaa..  --  ssWWllvvee  eeSSlleekk  mmeegg!!  mmAArr  eeNNEEmm  iiss  lleett--
ttEEll!!  aaNNuukkAAdd  kkeerreessHHeettii,,  HHoovvAA  lleetttt  aa  NNuuSSiiffiiaa!!””  --
ggUUNNoollOOddootttt..  NNiiSSii  kkEEttssEEggbbeeeessvvee  uuggrrootttt  ffEEllrree..
„„sseeggIItteekk!!””  --  ssUUggttaa  aa  bbookkoorr,,  EEss  SSEEttNNiittoottttaa  aa  NNuuSSii
eellQQtttt  aa  lleevveelleeiitt..  eell  iiss  ttaakkaarrttaa  aa  rrOOkkaa  eellQQll..
„„sseeggIItteekk!!””  --  ssUUggttaa  aa  NNIIrrffaa,,  EEss  AAggAAvvaall  eellkkaappttaa
aa  rrOOkkaa  ffaarrkkAAtt..  „„sseeggIItteekk!!””  --  SSOOlltt  aazz  aallkkooNNaatt,,  EEss
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ssqqttEEttbbee  bboorrIIttoottttaa  aazz  eerrddQQtt..  NNuuSSii  NNiiSSii  ffuuttootttt..  aa
rrOOkkaa  eellvveeSStteettttee  aa  NNoommAAtt..  NNiiSSii  kkiiffuullllaaddvvaa  EErrtt  HHaa--
zzaa..  „„HHaazzaaEErrttEEll,,  kkiissffiiaamm!!  --  ffooggaaddttaa  aaggggOOddvvaa
aaNNuukkAAjjaa..  --  ttEENNlleegg  vviillllAAmmsseebbeess  vvoollttAAll!!””  „„aa
bbaarrAAttaaiimm  sseeggIItteetttteekk  --  vvaalllloottttaa  bbee  NNiiSSii..  --  ddee
mmAAsskkoorr  SSOOttffooggaaddookk,,  aaNNuukkAAmm!!””

Pilinszky János: A kõszívû király (részletek)3.

vvoolltt  eeGGSSeerr  eeGG  kkiirrAALL,,
SSEEpp  vvoolltt  EEss  ffiiaattaall,,
ddee  kkQQbbQQll  vvoolltt  aa  SSIIvvee,,
ggoonnooSS  EEss  SSiillaajj..

ssqqttEEttllQQ  HHaajjnnaalloonn
eellmmeenntt  vvaaddAASSnnii  eeGGSSeerr
SSoollggAAkk  HHaaddAAvvaall  EEss
vvEErrSSoommjjaass  eebbeekkkkeell..

rrqqppWWlltt  aa  GGiillkkooss  EErrcc,,
EEss  qqlltt  aa  vvEErreess  kkaarrddvvaass,,
ffuuttootttt  aa  GGeennggee  QQzz,,
ttEEppeetttteenn  bbUUjjtt  aa  SSaarrvvaass..

ddee  HHaattaallmmaass  EEjj  bboorruulltt
aa  rreennggeetteegg  vvaaddoonnrraa,,  

eellttEEvveeddtt  aa  kkiirrAALL,,
nneemm  ttaallAAlltt  rrAA  aazz  UUttrraa..

HHEEtt  nnaapp,,  HHEEtt  EEjjSSaakkaa,,
mmIIgg  vvEEggrree  kkiittaallAAlltt,,
EEHHeezzvvee,,  SSoommjjUUHHoozzvvaa
mmeegglleellttee  vvAArroossAAtt..

ddee  nneemm  iissmmeerrttee  mmeegg
iiffjjUU  ffeelleessEEggee,,
ttuullaajjddoonn  kkiissffiiaa
ffEEllvvee  bbUUjjtt  eellQQllee..

aakkkkoorr  aa  SSoollggaaHHaadd
lleevveettvvee  QQtt  aa  ffqqllddrree
kkaarroonn  rraaggaaddttaa  EEss
aa  kkaappuukkoonn  kkiillqqkkttee..

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Friedrich Klára: Roga, hun király 2.

ppiinnttEErr  eennddrree  oozzoorraaii  ttaannIIttOOttOOll  EEss  HHeeLLii  nnEEpprraajjzz--
GGWWjjttQQttQQll  HHaalllloottttaamm  eellQQSSqqrr  rrooggaa  HHuunn  kkiirrAALLrrOOll..
rrooggaa  aattttiillaa  nnaaGGbbAATTjjaa  vvoolltt..  aa  kkoorraabbeellii  ttqqrrttEEnneett--
IIrrOOkk  rruuaa,,  rruuggaa,,  rruuggiillaa,,  rreeuuvvaa,,  rrooaass,,  rrHHooiillaass
nnEEvveenn  eemmllIIttiikk..  aa  ssvvAAjjccii  HHuunnookk  kkqqzzqqtttt  rruuaass,,  rrooaass,,
rruuaa,,  rroovv  CCaallAAddnneevveekk  EEss  eeGG  rruuaazz  nneevvWW  HHeeGGHHAAtt  QQrrzzii
eemmllEEkkEEtt..  rrooggaa  yyyyyyyyBBbbbb  ttAAjjAAnn  kkeerrWWlltt  aa  HHuunnookk  EEllEErree..
rreennddkkIIvvWWllii  HHaaddvveezzEErrii  EEss  ddiipplloommAAcciiaaii  kkEEppeessssEE--
ggEEvveell  aa  lleeggnnaaGGoobbbbrraa  tteerrjjeeSStteettttee  kkii  aa  HHuunn  bbiirrooddaa--

HHEEtt  AAllllOO  EEvveenn  AAtt
bbooLLoonnggootttt  SSAAmmkkiivveettvvee,,
HHEEtt  AAllllOO  EEvveenn  AAtt
nneemm  lleelltt  kkeeGGeelleemmrree..

SSeeggEENNeekk  kkqqzztt  SSeeggEENN
lleeHHeettnnEEkk,,  CCaakk  lleeHHeettnnEEkk,,
kkeesseerrggeetttt  aa  kkiirrAALL,,
SSoollggAAkk  SSoollggAAjjaa  lleennnnEEkk..

eekkkkoorr  aa  SSaarrvvaassookk
aaggaannCCooss  bbWWSSkkee  nnEEppee
kkiijjqqtttt  aa  rreennggeetteeggbbQQll
aa  kkiirrAALL  eellEEbbee..

ss  mmiikkEEnntt  aa  HHaazzaattEErrtt
bbWWnnbbAAnnOOkk  ssIIrrnnii  SSookkttaakk,,
ssIIrrtt,,  CCaakk  ssIIrrtt  aa  kkiirrAALL,,
HHAAttAAnn  aa  SSaarrvvaassookknnaakk..

ffEENNeess  zzAASSllOOkk  aallaatttt
mmaaggaass  vvAArrAAbbaa  EErrvvee,,
kkiiCCiiNNkkee  kkiiss  ffiiaa
ffuuttootttt,,  SSaallaaddtt  eellEEbbee..

EElltt  EEss  uurraallkkooddootttt
mmEEgg  ssookk  ssookk  EEvveenn  AAtt,,  
SSeerreettvvee  nnEEppeeiitt,,
SSoollggAAllvvaa  vvAArroossAAtt..

11.

12.

13.

8.

9.

10.
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Áprily Lajos: A fejedelemhez (részletek)4.

eerrddEELLoorrSSAAggii  QQSSii  rrOOnnaassAAggoonn
WWttkkqqzzeetteekkbbeenn  mmeeggffAArraaddtt  HHaaddaakk,,
ffeejjeeddeelleemm,,  mmaa  nnEEmmaa  HHOOddoollaattttaall
SSIInneedd  eellQQtttt  iimmHHooll  mmeeggAAllllaannaakk..

iimmHHooll  ddiiAAkkoodd,,  kkiitt  rrookkoonntt  kkeerreessnnii
eeGG  mmAAss  vviillAAggrrEESS  ttiittkkaa  CCAAbbIIttootttt,,
aaddOOjjAAtt  HHoozzzzaa,,  lloobbooggOO  SSeemmEEbbeenn
mmaa  iiss  kkiissEErrtt  aazz  oollddaattllaann  ttiittookk..

IImmee  ttaannIIttOOdd,,  GGUUjjttOO  ffAAkkLLaa  SSeelllleemm,,
mmeeggHHaajjttjjaa  HHaallvvAANN  mmAArrttIIrr  HHoommllookkAAtt,,
kkii  aa  ttuuddAAssnnaakk  bbWWSSkkee  ffoorrrraaddaallmmAAtt
aallvvOO  SSIIvveekkbbee  ttWWzzzzeell  vviittttee  AAtt..

lloomm  HHaattAArraaiitt..  vvaallOOSSIInnWWlleegg  aazz  QQ  SSAAmmAArraa  kkEESSIItteettttEEkk  eeGG
kkaauukkAAzzuussii  HHuunn  qqttvvqqssmmWWHHeeLLbbeenn  SSeenntt  kkoorroonnAAnnkkaatt..
ppiinnttEErr  eennddrree  SSeerriinntt  SSAAllllAAssbbiirrttookkaa  oozzoorrAAnn  vvoolltt..
rrooggaa  kkoorrAAnn  EEss  vvAArraattllaannuull  HHaalltt  mmeegg,,  aa  ffoorrrrAAssookk
SSeerriinntt  vviillllAAmm  ssUUjjttoottttaa  aaGGoonn..  ppiinnttEErr  eennddrree  ffeell--
ttEEtteelleezzttee,,  HHooGG  aa  tteemmeettkkeezzEEssii  HHeeLLee  iiss  oozzoorrAAnn  vvaann,,  aa
kkAAllvvAArriiaa  ddoommbb,,  vvaaGG  aa  vvAArr  aallaatttt..  QQrriizzzzWWkk  mmeegg  nneevvEEtt
eemmllEEkkeezzeettWWnnkkbbeenn..  bbQQvveebbbbeenn  IIrr  rrOOllaa  SSAASS  bbEEllaa  „„HHuunnookk
ttqqrrttEEnneettee,,  aattttiillaa  nnaaGGkkiirrAALL””  ccIImmWW  kkqqNNvvEEbbeenn..
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Ü Olvasásra ajánlom még Priszkosz rétor fennmaradt írását, amelyet Koricsánszky
Atilla írt át rovásírásra A Napút ábécéje címû könyvében.

Ü Igen jó olvasási gyakorlat, ha rovásírásos naplót vezetünk, majd egy hét múlva a leír-
takat felolvassuk.

EEss  jjqqnn  ttuuddOOssoodd,,  SSAAmmookk  OOrriiAAssaa,,
ss  HHAAllAAtt  lleerrOOnnii  IImm  eellQQddbbee  llEEpp,,
aa  SSAAmmllAAllaattllaann  CCiillllaaggookkkkaall  HHoozzzzaa
aa  vvEEggtteelleennssEEgg  SSeenntt  WWzzeenneettEEtt..

SSeenntt  kkiinnCCeeiiddbbQQll  HHAANNSSoorr  nneemm  mmaarraaddtt  mmAAss,,
CCaakk  mmUUllttrraa  eemmllEEkkeezztteettQQ  rroommookk,,
HHAANNSSoorr  ttoorrzzuullvvaa  ddeerrmmeeddeetttt  aazz  WWrrbbee
vviillllAAmmssUUjjttoottttaa  bbEEkkee  tteemmpplloommoodd..

AA  SSAAzzaaddookk  ffeellHHQQiibbQQll  tteekkiinnttss  rrAAnnkk,,
vvIIggaaSSttaallOO  ssuuggAArrrraall,,  mmiinntt  aa  nnaapp,,
tteekkiinntteetteeddrree  HHaaTTTTUUss  lloobbooggOOiinnkk
aa  mmeeggrreennddWWllQQ  ffqqllddrree  HHaajjllaannaakk..

ttee  vvoonnSS  mmaajjdd  mmiinnkkeett  vvEEggssQQ  SSAAmmaaddAAssrraa,,
ttee  HHaallllggaassss  mmeegg,,  HHaa  vvEEggzzeettWWnnkk  ssiikkeett,,
WWttkkqqzzeetteekkbbeenn  mmeeggffAArraaddtt  HHaaddaakknnaakk
aaddjj  mmeegg  nneemm  rreennddWWllQQ,,  eerrQQss  SSIIvveett..

eerrQQss  HHiitteett,,  HHooGG  HHaaTTTTUUiiddnnaakk  aajjkkAAnn
ssookkAArraa  CCeennddWWll  mmEEgg  aa  HHaaTTTTUUddaall
ss  aa  SSeelllleemm  eellrreennddeelltteettEEssee::  EElleett
ffeellttAAmmaaddAAss  EEss  qqrrqqkk  ddiiaaddaall..
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KAKUKK

A rovásírásban az egyetlen nehézséget a K betû jelenti, amelybõl kettõ van. Legalább hétféle

szabályt állítottak fel használatára a kutatók. Sajnos rovásemlékeink egyik elméletet sem iga-

zolják. A kakukk szónál is látható, milyen furcsaságok jönnek létre e szabályok alkalmazásával. 

Az igazi K nagy valószínûséggel a kk jel, az EK, mivel ez illik a régi, elõl ejtett E-vel

sorolt betûrendbe: A, Á, EB, EC, ECS, ED, E, É, EF, EG, EGY, EH, I, Í, EJ, EK, EL, ELY,

EM, EN, ENY, O, Ó, Ö, Õ, EP, ER, ES, ESZ, ET, ETY, U, Ú, Ü, Û, EV, EZ, EZS.  

A zavar elkerülése végett használjuk írásunkban csak a kk  jelet.

A másik „vég” K – KK – esetleg a többes szám jele lehetett valamikor, de ezt még nem

volt idõm bizonyítani. A kakukk szó ajánlott írása tehát: kkkkuukkaakk

Hogyan írjuk le a KAKUKK szót rovásírással a kutatók álláspontja szerint?

1. KK a szavak elején és végén, ha „A” magánhangzó következik utána!
Thelegdi János

2. A KK a szóvégi „AK” szótag jelölésére szolgál.
Sebestyén Gyula

3. A kk-t csak szóban, a KK-t csak szó végén (szó elején?).
Magyar Adorján

4. Az elõzõ elmélet, ha úgy gondolta, hogy a szónak két vége van.
Magyar Adorján

5. Mély magánhangzók mellett KK, magas magánhangzók mellett kk (msh-k mellett?)
Forrai Sándor

6. Mélyhangrendû szavakban KK, magasban kk (vegyesben?).
Libisch Gyõzõ

7. Mélyhangrendû magánhangzók után KK..

Für Zoltán

kkukaK

kkukak

Kkuka?

KkukaK

?KuKK

KKuKaK

kKuKak



––  4499  ––

RÖVIDÍTÉSEK ÉS ÖSSZEROVÁSOK

Az Elõszóban már írtam, de ismét hangsúlyozom, hogy szkíta – pártus – hun – avar

õseinknek voltak könyvei, amelyeket a szkíták által feltalált pergamenre rovásírással írtak.

Egy szkíta könyvrõl Szamosközy István  tudósít, egy pártus pergamen töredék pedig fenn

is maradt. Összerovás nem látható rajta, valószínû, hogy õseink könyveikben teljesen

kiírták a szavakat. A rövidítést és összerovást többnyire a botokon alkalmazták, feljegy-

zéseknek, emlékeztetõknek, amikor úton voltak, vagy a futárok hírvivõ botjain.  

A rovásírásban rövidítés alatt az E hang kihagyását értjük. Mint a kakukk szó leírásánál

láttuk, régen elõl ejtett E hanggal sorolták a mássalhangzókat, tehát a rovásírásos mással-

hangzóink elé az E hang odaértendõ. Így a rovásbetûknek szótag, sõt némelyeknek szó

értékük is van, pl. bb = EB, GG =Egy, ll =EL, zz =EZ.

Tehát íráskor az E hang kihagyható, de ha szó végén áll, mindig ki kell írni.

Pl. gyermek = kkmmrrGG

gyermeke = eekkmmrrGG

gyermekeim = mmiieekkmmrrGG

Más magánhangzót is ki lehet hagyni, ha ugyanabból több van a szóban, de mivel csak

az E kihagyása magától értetõdõ, ezért a más magánhangzóból az elsõt mindig ki kell írni.

Pl. hatalmas = ssmmllttaaHH

hatalma = aammllttaaHH

hatalmasak = kkssmmllttaaHH

Csak olyan rövidítéseket alkalmazzunk, amelyek nem ellenkeznek az iskolában oktatott

helyesírási szabályokkal. Ezért nem javaslom sem a torlódó mássalhangzók, sem a hosszú

mássalhangzók egyik tagjának elhagyását. 

Mind a gyerek, mind a felnõtt rovásírók kedvencei a játékos, talányos, szellemes össze-

rovások, betûkötések, idegen szóval ligatúrák. A legfontosabb, hogy a szó önállóan is

értelmezhetõ legyen, szövegkörnyezet nélkül. Thelegdi János, a tudomásunk szerinti elsõ

rovásírás tankönyv írója felhívja figyelmünket, hogy a szótagolás rendjét igyekezzünk

figyelembe venni. Pl. helyesebb a magyar szót így összeróni:             , mint így:

Forrai Sándor, Koricsánszky Atilla, Dittler Ferenc és jómagam ötleteibõl mutatok be

néhány összerovási lehetõséget. Lejegyzésükre az igen szépen „rovásíró” Dittler Ferenc

építészt kértem meg, mivel a számítógép nem tudja követni õsi írásunk összerovásának vál-

tozatos lehetõségeit. Ötletességét, szellemességét csak az emberi agy és kéz tudja kifejezni. 
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PÉLDÁK: (Megfejtés a 67. oldalon)

Véleményem, és a frissen, befolyásmentesen gondolkodó gyerekek véleménye is, hogy

a úú jel hangértéke nem US, hanem NNY, azaz hosszú NY. Ennek megfelelõen került be a

rövidítések közé is.

Ha bizonytalanok vagyunk egy szó rövidítésében, vagy összerovásában, inkább írjuk ki

teljesen. Ne erõltessük mindenáron, aki olvassa, hálás lesz érte. 
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SZAKKÖRI ÖTLETTÁR

Eszközszükséglet

1. A Forrai féle ábécé minden gyereknek. Ebbõl mindig legyen több tartalékban.

2. Egy sorozat A4-es méretû rovás betûkép, egyik sarkában kis méretben a latin betûk.

Ezt a szakkörvezetõ készíti el.

3. Kartonlapok, vonalzó, olló, filctollak a tanulói betûkártyák elkészítéséhez.

4. Egy doboz gyurma tanulónként.

Feladatok:

A feladatokat az alábbi sorrendben, a tanulók haladásának megfelelõen osztjuk be.

Beszélgetés az írásról, jelentõségérõl.1.

Milyen régi az írás ?

Kik hozták létre az elsõ írásokat ? 

Milyen írásfajtákat ismerünk ?

(Gyûjtõmunka, képek, lexikális adatok)

A rovás ábécé bemutatása, kiosztása a gyerekeknek.2.

Írjuk le a nevünket rovásjelekkel, jobbról balra.3.

Ismertetés: a rovásírás a magyarok õseinek az írása. A legrégibb írásfajták

közé tartozik, amelyben nyelvünk minden hangjára volt  és van jel. A X.-

XI. század táján a latin betûs írás szorította ki, amelynek kisebb betûkész-

letével nem lehetett 13 hangunkat(Ty, Gy, Ny, Ly. SZ, ZS, CS, J, K, Á, É,

Ö, Ü) lejegyezni. 

Jobbról balra kell írni. Nincs külön írott és kisbetûs változata

Beszélgetés – milyennek találják a rovásírást, összehasonlítva a többi

ábécével?
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SZ, Í, I, D, GY, – SS,,  II,,  ii,,  dd,,  GG mint legegyszerûbb betûk képének elhelyezése
a táblán, kiválasztásuk az ábécébõl bekarikázással, írásuk gyakorlása.

4.

A betûk elkészítése gyurmából. A gyurmabetûk letakarása és felismerésük
tapintással.

5.

A betûk elkészítése gyurmából. A gyurmabetûk letakarása és felismerésük
tapintással.

14.

A betûk elkészítése gyurmából.  A gyurmabetûk letakarása és felismerésük
tapintással.

11.

A betûk elkészítése gyurmából. A gyurmabetûk letakarása és felismerésük
tapintással.

17.

A betûk elkészítése gyurmából.  A gyurmabetûk letakarása és felismerésük
tapintással.

8.

Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját betûkártyáit.6.

Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját betûkártyáit.15.

Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját betûkártyáit.12.

Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját betûkártyáit.18.

Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját   betûkártyáit.9.

J, T, C, ZS, Ö, B, Ty – jj,,  tt,,  cc,,  ZZ,,  qq,,  bb,,  TT betûk képének elhelyezése a
táblán,  kiválasztásuk az ábécébõl bekarikázással, írásuk gyakorlása.

7.

S, G, L, P – ss,,  gg,,  ll,,  pp betûk képének elhelyezése a táblán, kiválasztásuk
az ábécébõl bekarikázással, írásuk gyakorlása.

10.

Ü, R, CS, Z – WW,,  rr,,  CC,,  zz betûk képének elhelyezése a táblán, kiválasztásuk
az  ábécébõl bekarikázással, írásuk gyakorlása.

13.

V, U, Ú, A, Á, M, K – vv,,  uu,,  UU,,  aa,,  AA,,  mm,,  kk betûk képének elhelyezése a
táblán, kiválasztásuk az  ábécébõl bekarikázással, írásuk gyakorlása.

16.

N, O, Ó, Õ, É, E, – nn,,  oo,,  OO,,  QQ,,  EE,,  ee betûk képének elhelyezése a táblán,
kiválasztásuk az ábécébõl bekarikázással, írásuk gyakorlása.

19.
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A betûk elkészítése gyurmából. A gyurmabetûk letakarása és felismerésük
tapintással.

20.

A betûk elkészítése gyurmából. A gyurmabetûk letakarása és felismerésük
tapintással.

23.

Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját betûkártyáit.21.

Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját betûkártyáit.24.

Táblára 6–7 rovásjel írása, ki tud többet leírni emlékezetbõl.  26.

Egymás hátára írjuk a betûket, felismerés.27.

Szókártyák készítése, szó- és képkártyák egyeztetése.28.

3–4 szókártya húzása, ezekkel mondatalkotás, majd leírás.29.

Diktálás utáni írás, majd egymás munkájának javítása.32.

Szépírási verseny.33.

A táblán 6–8 szó rovásírással, majd letöröljük, ki tud többet leírni
emlékezetbõl.

30.

A tanulók eltakarják a szemüket, közben a táblára szavak, vagy mondatok
kerülnek.
A) Ki tudja hamarabb elolvasni.
B) Ki tudja hamarabb leírni.

31.

Szólottó. Két darab A4-es lapra ugyanazokat a szavakat fénymásoljuk latin
betûkkel és rovásírással, kb. 25-öt. Az egyiket a szavak szerint szétvágjuk,
összekeverjük. Ezeket minden tanulónak kiosztjuk. Az gyõz, aki hamarabb
befedi a szavakat a párjukkal. Több ilyen lapsorozatot lehet készíteni.

34.

Most már minden betût ismerünk, játsszunk a betûkártyákkal!
A) Hangoztatom a betût, a gyerekek felmutatják a megfelelõ kártyát.
B) Felmutatom a kártyát, a gyerekek hangoztatják a betût.
C) Tíz rovásjeles betûkártya húzása, ezekbõl a betûkbõl minél több szó

alkotása, leírása.

25.

NY, Û, LY, F, H – NN,,  WW,,  LL,,  ff,,  HH betûk képének elhelyezése a táblán,
kiválasztásuk az ábécébõl bekarikázással, írásuk gyakorlása.

22.
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Csoportosítás
Szókártyák szétválogatása fõfogalom szerint, pl. növény, állat stb.

35.

Válogató olvasás: például csak olyan szavakat olvasunk fel, amelyekben
egy bizonyos, gyakorlandó betû van, vagy.csak az élõlényeket jelentõ
szavakat stb.

41.

Számok másolása, olvasása, diktálás utáni írása
tízes, húszas, ötvenes, százas, ezres, tízezres, százezres körben.

47.

A tanulók elõtt lévõ hosszú rovásírásos szövegbõl néhány szót felírok a
táblára, karikázzák be. Ki találja meg leghamarabb?

42.

Tréfás feladatokat tartalmazó mondatok húzása, amelyeket el kell végezni,
pl. húzd meg a padtársad fülét stb. 

36.

Mondatok húzása, lemásolása, átírása latin betûre.37.

Írás gyorsasági verseny. 38.

Olvasás gyorsasági verseny.39.

Nem írom fel a keresendõ szót, csak kimondom. Karikázzák be!43.

Szétvágott, összekevert mondatok rendezése, leírása.44.

Mondatokra vágott, összekevert történet idõrendi sorrendbe rakása.45.

Rovásírásos keresztrejtvények szerkesztése.46.

Hangoztatom a számot, a tanulók felmutatják a számkártyát.48.

Felmutatom a számot, a gyerekek hangoztatják.49.

Rovásszámjegyes számkártyák húzása, a tanulók írják le arab számmal.50.

Hangos olvasás mondatonként. Aki nem tudja folytatni, zálogot ad.40.

Számrovás gyakorlása 
Rovásszámjegyeinkkel, amelyek között nulla nincs, mûveleteket végezni, milliós szám-

jegyeket leírni jelenleg nem tudunk, ez azonban nem jelenti azt, hogy õseink sem tudtak,
biztosan volt rá ötletes módszerük.
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Házi feladatok
1. Átírások rovásírásról latin betûre, latin betûrõl rovásírásra, kisebb fogalmazások, szó-

betû- és számkártyák készítése. 
2. Rovásfeliratok készítése gyöngybõl, gabona magvakból: kartonpapírra halványan

ráírjuk a szavakat. A vonalakat bekenjük ragasztóval és ebbe illesztjük a magvakat,
vagy a gyöngyöket. Kiállítás készülhet belõle.

3. Napló vezetése rovásírással.

Arab számok húzása, a tanulók írják le rovásszámjeggyel.51.

Számok hangos olvasása feladatlapról.52.

A gyakorló füzetben a dátum leírása minden foglalkozáson rovásszámjeggyel.53.

A tananyagban szereplõ költõk, írók, stb. születési, halálozási idejének
leírása rovásszámjegyekkel.

54.

A botnaptár ábécéje a XII.–XIII. századból. (Forrai Sándor könyvébõl)

Miskolci Csuják Gáspár album lapja 1654-bõl. (Sebestyén Gyula könyvébõl)
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ROVÁSÍRÁS ÉS EURÓPA

Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere a gyökerek fontosságáról

Miközben Európa népei egymással versengve igyekeznek hangsúlyozni kulturális örök-

ségüket, értékeiket, és az Amerikai Egyesült Államok saját nemzeti büszkeségétõl eltelve ma-

gának tulajdonítja a világ igazságosztó szerepét, a Kárpát-medencében a nemzettudat még-

oly parányi rezdülése is heves indulatokat váltott ki. Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely

polgármestere egy határozatban többek között a rovásírás megismerését is célul tûzte ki. 

– Mikor ismerte meg a rovásírást ?

– 1990-ben egy ausztriai  cserkésztisztképzõ táborban a felkészítés része volt a rovásírás

elsajátítása, majd a megszerzett ismeretek továbbadása a csapathoz tartozó  gyerekeknek.

Igaz ugyan, hogy más irányú elfoglaltságom miatt az elmúlt hat-hét évben kissé megkopott

a táborban szerzett tudásom, de az alapvetõ ismereteim azóta is megmaradtak.

– Ön egy határozati javaslat mellékletében javasolta a székely-magyar rovásírás kiala-

kulásával, alapjaival, jelentõségével való megismerkedést. Egyeztette elõzõleg valakivel az

elképzelését, vagy csupán egyéni kezdeményezésrõl beszélhetünk?

– Senkivel nem egyeztettem, a testületi ülésen egészítettem ki vele azt a napirendi pon-

tot, amelyik az uniós csatlakozás jegyében önkormányzati feladatként  egy egész képzési

sorozatot próbált ráerõltetni a  képviselõkre. Ez a határozati javaslat  több szempontot fog-

lalt magában a milliós nagyságrendû nyelv-, és számítógépes tanfolyamoktól kezdve a leg-

különbözõbb uniós képzésekig. Az egész elõterjesztésben csak arra volnék kíváncsi, hogy

kik lennének azok a hiteles személyek, akik például az Unióról  tartanának továbbképzést,

vagy számítógépes tanfolyamot  annak a hivatali dolgozónak, aki már évek óta használja a

számítógépet? Erre a javaslatáradatra jegyeztem meg, kivetítve azt az egész országra is és

benne Sátoraljaújhelyre, hogy a felfokozott csatlakozási hevületben jó lenne, ha  nemzeti

értékeink, történelmünk és hagyományaik is valahogy szerepet kapnának. És ha a képvise-

lõ testület már újabb számítógépes tanfolyamot is be tud állítani a költségvetésbe, akkor

miért ne foglalkozhatna a magyar rovásírással is. 

– Javaslatával kapcsolatban kialakult-e egységes álláspont a pártok képviselõi között,

vagy mindenki egyéni belátása szerint szavazott? 

– Minthogy javaslatomat az ülésen tettem meg,  nem is lehetett elõzõleg a pártokban

egyeztetés, mindenkinek a helyszínen kellett eldöntenie, hogy támogatja-e, vagy sem. A

szavazás eredménye 10 igen, 8 nem, 1 tartózkodás volt és még  az MSZP-s képviselõk is

megoszlottak. Egy biztos, a vitában egyetlen hangos szó, vagy ellenvélemény nem hang-



zott el abban a stílusban,  ami késõbb következett. 

– Mely politikai  oldalról kapta a legerõsebb támadást?

– A testületi ülést követõ napon valakik  a tömegtájékoztatáshoz fordultak, a bulvárla-

pok és  kereskedelmi televíziók persze azonnal ráharaptak a témára. Újságírók, tudósítók

kérdezgették  baloldali képviselõtársainkat, akik el is mondták ilyen-olyan véleményüket. 

– Azóta hogyan állnak Önhöz a képviselõk és fõként a hivatal dolgozói? A sajtó egy része

roppantul sajnálni kezdte az alkalmazottakat, akik úgymond ’körmölhetik majd a több ezer éves

jeleket’a határozatok lejegyzésekor. Sikerült fellázítani a polgármesteri hivatal dolgozóit?

– Szerencsére a polgármesteri hivatalban dolgozó nyolcvanegynéhány személy jelentõs

része már a testületi ülést is figyelemmel kísérte, tehát jól tudta, hogy nem a sajtó által ki-

forgatott feladatokról  van szó, másfelõl  józanul gondolkodó magyar emberek. Számukra

teljesen egyértelmû volt, hogy a rovásírás és annak gyakorlati alkalmazása nem kötelezõ.

Csupán jelképes felhívásról volt szó, mely szerint  a csatlakozás jegyében jó lenne nem ki-

önteni a gyereket is a fürdõvízzel. De hadd mondom el az elõzményeket is! A Sátoraljaúj-

helytõl nem messze lévõ honfoglalás kori faluban, Berzsenyben, található egy olyan falu-

múzeum, amely a gyakorlatban is képes bemutatni a honfoglalás korának életmódját. Ezt

kereste fel Jürgen  Köppen úr, az Európai Unió  nagykövete és jegyezte meg az ott látott

rovásírásról, hogy „Ezzel a páratlan kultúrával és hagyománnyal együtt kell nekünk Ma-

gyarország az Európai Unióba.”

Nem azt mondta, hogy rovásírást kell alkalmaznia a magyaroknak, hanem csupán any-

nyit, hogy ezt a kultúrkincset, kultúrvilágot magunkkal kell hoznunk, ha nem akarunk na-

gyon rövid idõn belül feloldódni az európai közösségben. 

– Vajon támadói tudják-e, hogy a japánok, görögök, héberek,  kínaiak, szlávok, arabok

is megtartották eredeti írásjeleiket, ráadásul  egy részük ugyanúgy jobbról balra halad,

ahogyan a mi rovásírásunk is?

– Ehhez aligha tudnak hozzászólni,  viszont nagy fokú tudatlanságot, kissé sarkítva, írástu-

datlanságot  árulnak el, amikor lesajnáló, cinikus, beteges hozzáállásukról vélik úgy, úgy ettõl

európaiak. A magyar múlt szerves része a tudomásom szerint legalább 4.500 éves rovásírásunk.

Ha ezt összevetnék a most használt latin betûs írásmódunk idejével, akkor jobb, ha lehunyják a

szemünket és csendben elvörösödnek. Ellenpéldaként hoztam fel az EU-ban található gael nyel-

vet,  ami az angol utcanév tábláknál, köztéri szobroknál is megtalálható. Bár ott sem használja

mindenki a hétköznapi életben, mégis rendkívül büszkék rá. Megdöbbentõ, hogy  Magyaror-

szágon  bírálat  tárgya lehet az, aki bár az említettekhez hasonlóan gondolkodik, ám társadalmi

csoportot sem gazdaságilag, sem erkölcsileg nem károsít. Öt éve vagyok  polgármester, ezalatt

hoztam vagy ezerötszáz határozatot, de a kutya sem figyelt arra, hogy uszodát, sportcsarnokot
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építettünk, kizárólag a rovásírás említése keltette fel ebben a formában a tömegtájékoztatás ér-

deklõdését.  A beterjesztésemmel ugyan  nem vágytam népszerûségre, de több száz telefon, vil-

lámlevél, fax  után most már azt mondom,  arra talán jó volt, hogy az emberek józan, történel-

met szeretõ többsége kicsit elgondolkozzon, jelenleg merre is tart ez az ország. 

– Az egyik bulvárlap azzal támadta, hogy a rovásírás kezdetlegesebb a latinnál, mert

nincsenek benne nagybetûk, (egyébként csak azok vannak), ékezetek (ezek meg nem kelle-

nek, mert önálló betûk jelölik), és hogy hazánkban csak a témával foglalkozó szakemberek

használják. Mi erre az Ön válasza?

– A Kárpát-medencében csak a cserkész szövetség keretében húszezer gyerek találkozik

rendszeresen ezzel az írásmóddal, akiket pedig alaposabban érdekel, azok a különbözõ elõadá-

sokon bõvíthetik ismereteiket. Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyében például egy munkaterv ke-

retében az egyetemek, fõiskolák bizonyos karain a tanulmányaikban találkoznak vele a diákok.

Ha ehhez hozzáteszem azokat, akik magánszorgalomból, vagy tudományos kutatásaik, illetve

a Magyar Rovók és Rovásírók Országos Szövetségének (új neve Forrai Sándor Rovásíró Kör)

ismeretterjesztõ tevékenysége révén találkoznak ezzel az írásformával, akkor százezres nagy-

ságrendrõl beszélhetünk. Ez egy nagyváros lélekszáma, aminek a semmibevétele egyes  bul-

várlapok és kereskedelmi rádiók nagyfokú hozzá nem értését sugallja. Véleményem szerint

mindenkinek, így az újságírónak is, fel kell készülnie és tájékozódnia a saját szakterületén,  ha

a nyilvánosság elé lép.

– „Szakértõk” szerint több milliós költséget jelent az átállás, a jelek megtanulása. Ezzel

szemben ez eddigi csúcsot egy 24 éves fiatalember tartja, aki a pár száz forintos gyakorló

füzet alapján másfél óra alatt elsajátította a rovásírást. Hol itt a milliós költség?

– Ezt végképp nem tudom, ha csak a cikkíró nem az egész továbbképzési  munkatervre

gondolt, amelyben a rovásírás elsajátításának javaslata szerepel. Az ezzel kapcsolatos, és

érdeklõdés esetén két-három alkalommal történõ történelmi elõadást, csupán útiköltség té-

rítés fejében többen is ingyen vállalták. 

– Nyugaton világhírességek énekelnek az Ön által említett és a hétköznapi gyakorlatban

nem használt gael nyelven, köztük a Clanned együttes, Enya, Kate Bush Rock csillagok, így

a Who, Iron Maiden, Jam együttesek brit zászlókba bugyolálva lépnek fel, Union Jack min-

tás zakót, trikót húznak,  miközben  nálunk bírálat tárgya a nemzeti viselet, a magyar beszéd,

a nemzeti lobogó, a rovásírás. Ezek a jelenségek egy szálra felfûzhetõk.

– Így van. Sajnálatos, hogy a 21. század elején ósdi, régies gondolkodású, ha nem még et-

tõl is rosszabb jelzõkkel illetett személy az, aki nemzetben gondolkodik, és aki a hagyomány-

ból valamiféle büszkeséget érez a fölött, hogy egy ilyen kis ország és egy ilyen kicsi nép meg-

maradhatott magyarnak. Nem véletlenül támogatom azt a kezdeményezést, hogy Széphalmon,
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Kazinczy Ferenc emlékcsarnoka és sírja között felépüljön a Magyar Nyelv Múzeuma. Ez

egyébként a pályázati munkatervünkben is szerepel, és két évvel ezelõtt az alapkõletétel is

megtörtént. Ha a Sátorlajaújhelyhez tartozó Széphalomban megépül  a múzeum, akkor annak

komoly része lesz az õsi rovásírás. Ha elhisszük, hogy nehéz versenyhelyzetben lesz részünk

az Európai Unióban, akkor az ország is, mint versenycsapat, nehéz helyzetben lesz. Az embe-

reket csak bizonyos  közös értékek – gyökerek és  hagyományok– tesznek csapattá, összefo-

gott gárdává. Ha ezekkel nem rendelkezik, akkor a csapat eleve vesztésre van ítélve. Meg kell

vizsgálnunk, hogy Európa kis országai mitõl tudnak sikeresek és értékesek lenni.    

– A bejelentését követõ támadások után több száz visszajelzést említett. Felhívták-e pél-

dául polgármesterek?

– Eddig csupán egyikük jelezte egyetértését, a többiek kivárnak, tartózkodnak. A Fidesz

kulturális kabinetje az egy nappal késõbb Zemplénben tartott sajtótájékoztatója keretében

Halász János úr, a kabinet vezetõje kiállt az ötlet és az elképzelés mellett. Ezzel együtt ta-

lán nem is biztos, hogy ezt a mozgalmat a városok vezetõségének kell kezdeményeznie, ha-

nem sokkal inkább a józan, magyar értékeket valló pedagógusoknak, civil szervezeteknek.

Jó példa volt, amit a mûvészekkel kapcsolatban említett, hiszen az ír Michael Flatley is at-

tól lett közismert, hogy saját hagyományos táncukat mutatta be. Ezzel szemben a magyar-

országi Experidance társulat magyar néptánc elemekre épített csodálatos koreográfiája hi-

ába sikeres külföldön, idehaza alig kapja meg az õt megilletõ tiszteletet és támogatást.

Szakács Gábor

Magyar Demokrata 2003/28.

CSÍKSZEREDAI QUO VADIS SZÉKELYFÖLD? KONFERENCIA

Zárónyilatkozat

Székelyföld autonómiáját csakis együtt, közös akarattal érhetjük el. Legyen ennek az

útnak elsõ mérföldköve az Isten ajándékaként elnyert székely rovásírás közkinccsé tétele.

Kérjük pedagógusainkat és a szülõket, tanítsák gyermekeinket, hogy sajátítsák el e kincset.

Kérjük székely településeink önkormányzati testületeit, hogy a helységnév-táblákon

tüntessék fel a települések nevét a székely rovásírással is.

Csíkszereda, 2003, június 21-én

Isten áldása legyen a munkánkon!
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KÖSZÖNET

Köszönet  mindenek elõtt szkíta – pártus – hun – avar õseinknek, a régi rovóknak, akik

ezt a csodálatos örökséget reánk hagyták. 

Köszönet, sajnos már csak halála után Meixner Ildikónak, a magyar oktatásügy egyik leg-

nagyobb alakjának, mivel a zavaros, ám támogatott olvasástanítási elméletek

közepette sok küzdelemmel ismét tekintélyt tudott teremteni a magyar nyelvnek

legjobban megfelelõ, elemzõ – összetevõ -  szótagoló módszernek, és ezzel

gyerekek tömegét mentette meg a kudarcoktól és juttatta az olvasás öröméhez. 

Köszönet Forrai Sándornak, a rovásírást kutató, oktató, rendszerezõ, terjesztõ munkás-

ságáért, és mert magas életkora, betegsége ellenére példamutató erõvel és

önzetlenséggel osztja meg szellemi kincseit a rovásírás iránt érdeklõdõkkel. 

Köszönet Dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriellának, aki a Budapest, XVI. kerületi Móra

Ferenc Általános Iskola igazgatójaként a szakkörnek és a nem kevés „felfor-

dulást” jelentõ Kárpát-medencei Rovásírásversenyeknek helyt ad és ezek

szervezésében az iskola több tanárával együtt hatékonyan részt vállal.  

Köszönet Szakács Gábornak, aki fáradhatatlanul segített abban, hogy  az utóbbi hét évben

több mint ezer gyermeket és felnõttet taníthattam meg a rovásírásra, valamint

szervezõ munkája eredményeként hazai és határon túli gyermekek százai mér-

hették le tudásukat eddig négy Kárpát-medencei Rovásírásversenyen. 

Köszönet Dittler Ferenc építésznek az igen szép átírásokért, jelvény és plakáttervekért.

Köszönet azoknak a tanítóknak, tanároknak, cserkészvezetõknek, akik az esetleg nem

kis helyi ellenállást legyõzve a rovásírás oktatásának lehetõségét kiharcolják,

a gyerekeket a versenyekre kitûnõen felkészítik és szabadidejüket feláldozva

elhozzák õket a versenyekre határon innen és túlról, akár Debrecenbõl, akár

Erdélybõl, Felvidékrõl, Délvidékrõl, Kárpátaljáról.  

A fennmaradás jogáért küzdõ nemzet érdekében végzett erõfeszítésük fontosabb, mint

azoké a „tudósoké”, akik korlátlan szabadidõ és anyagi lehetõség birtokában kiadott

könyveikben, a rovásírást, mint kizárólag kiváltságos koponyák által felfogható tant állítják

be és véget nem érõen értekeznek a rovásírás jelképrendszerérõl, miközben ezt a jelkép-

rendszert (amely kétségtelenül létezik, csak másképp) gyökértelenül, néprajzi, régészeti 
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összefüggések, továbbá bármiféle tanítási gyakorlat nélkül önkényesen, megfellebbezhe-

tetlenül, a rovásírás terjesztõit és oktatóit lebecsülve mutatják be.

A rovásírás nem csak szent örökség, hanem elsajátítása a magyar nemzet minden tagjá-

nak – életkorra és foglalkozásra való tekintet nélkül – nemes feladata. A fejletlenebb latin

betûs írás ránk kényszerítése elõtt a magyarok õsei között nem volt analfabéta, a juhász

gyerekektõl a fejedelmekig mindenki írástudó volt. Míg Nyugat-Európában a 8. században

a Frank birodalom császára külföldrõl volt kénytelen írástudó szerzeteseket hozatni, addig

itt a Kárpát-medence területén, õshazánkban, már az újkõkorban, 6–7000 évvel ezelõtt –

talán az egész világon elõször – szervezett olvasás-írás tanítás folyt, mint ahogyan ezt Torma

Zsófia régésznõ tízezret is meghaladó, Maros parti, rovásjeles agyagkorongjai bizonyítják. 

Legyünk büszkék õseinkre, az õ útjukon egyetlen lépés sem vész kárba!

A Fischer Károly Antal könyvébõl (1889)

„Az õsmagyar rovásírás betûsora” Fehérné Walter Anna könyvébõl-
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Lakatos István csíkkozmási plébános ábécéi alapján összeállított gyûjtemény 1753-ból
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Fischer Károly Antal könyvébõl (1889).
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Németh Gyula: A magyar rovásírás (Bp. 1934).
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A „Miatyánk” Thelegdi János 1598-ban írt tankönyvének másolatából.

Úrnak születésétõl fogván írnak ezerötszáz esztendõbe, Mátyás, János, Estyán kovács
csinálták, Mátyás mester, Gergely mester csinálták.

A csikszentmiklósi felirat javított szövege 1501-bõl
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MEGFEJTÉSEK

50. oldal

Ember, gyermek, felelet, mellette, kereskedelem, anya, anyu, apa, apu, atya, baba, haza,

haza, út, új, úr, tud, túl, múlt, csak, csúcs, nyúl, duda, turul, nyugat, nyugat, Gyuri, Gyula,

Gyula, Zsuzsa, ma, mai, Csaba, egy, agy, ágy, nagy, így, gyík, idõ, dió, is, sima, itt, itt, inda,

indul, rovásírás, holnap, nyár, nyír, öt, köt, tök, hal, hal, hall, olló, olló, kell, kert, menny,

mennyi, annyi, könny, paripa, szkíta, hun, avar, avar, magyar, vár, vár, ez, az

55. oldal

Légy hû mind haláliglan és teneked adom az életnek koronáját

KÖZLEMÉNY

A magyar Rovók és Rovásírók Országos Szövetsége a jövõben Forrai Sándor Rovásíró Kör

néven folytatja eddigi tevékenységét. Célja a rovásírás tanulása és tanítása, minden tag

lehetõségeihez mérten részt vesz ezen nemzeti örökségünk terjesztésében, népszerû-sítésében.

Örökös és tiszteletbeli elnöke Forrai Sándor, vezetõje Szakács Gábor.

A kör tagja lehet, aki évi 5000 forintos „tagdíjjal” támogatja rovásírás-versenyeinket és

rendezvényeinket. A tagdíj kizárólag a Magyarok Házában (Bp., Semmelweis u. 1–3.)

évente megrendezésre kerülõ Rovásírók Napja, valamint a Kárpát-medencei Rovásírás-

versenyek szervezésére használható fel. A befizetett összegeket, az elõkészületeket a befi-

zetõ ellenõrizheti, a kifizetések számláíról másolatot kap.

Mindenkit szeretettel és tisztelettel várunk a Forrai Sándor Rovásíró Körbe, amelynek

tevékenységével kapcsolatos felvilágosítás Szakács Gábortól kapható.

Postacím: 1163 Budapest, Sasvár utca 53.

Telefon: 06 (1) 403-1086, 06 (30) 431-1281

E-mail: szakacsgabor@axelero.hu

Jelvényünket Dittler Ferenc építész rajzolta
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