
1849 ,NÁJPAN VÉJÚ

 
,si tevé za tze etrégeM

:azah ra¤am a etrégeM
,tluroble negé seđév A

.agalli$ el ttese men eD
.knüzek a kizrév ,avladgav nav geM

,knürev¤ef ajríble gém tréza eD
,gáv errema S          
.támo}rév ójáf aj¤ah ttO

,támo}rév ójáf aj¤ah ttO
!nedepék ,adro$ ajmaraH

nopantelétí za djam ¤oH
,ne¤el dólodáv ge€éb E

,ttőle eniđ netsi za dólodáV
,tő argarah őtnetter astju¤ sÉ

,denelle eT          
!denef dagof tteđev knár iK

?knüken telétí za tim eD
!đel arákos ,za si đel aH
:őf ima sé ,bböt ima sÉ
.setelűrö}ök netsi zA

...ő kikén anda temle¤ek djam géM
őzegnerév e >knuzzokaráv eN
ttelef ká&uK          
!teteléti knugam knustraT

,tetelétirév €o knustraT
>gáliv a nojdazroble ¤oH
a kojár kujróđ gidda djaM
,tá€ava} solálah ű}röä

,¤e ka$ daram kanódnomrih gímA
,gem ajdnom evtekđer nohtto djam iK

,iken jaj ¤oH          
!iletđit men tra¤am a iK

,sévek netsi za tsom knükeN
>}émek éggéle men ő treM
,lokop ,mozokdámi dázzoH
:nélegger ődnetđe jú zA

,tedöhüd nednim ebknievíđ dstnÖ"
,tetelürö}ök knüjremsi en ¤oH

kozag e giM          
"!gozom ¤e nödlöf a lűzöK

.1 ráunaj .1849 ,necerbeD



!ÓLäÁZ TEMÉN ARJU NÁRÁV ADUB

 
!ólđáz temén arju náráv aduB

?lótájgarah meklel ke¤el avoH
!lütrév-konraĐ men ed ,sorip knucrA

!lüténe¤éđ knüviđ tájas menaH

>témsi cnál a nav tjar nöknüzek ¤E
?késsökel si tzama ¤oh ,e-kujráV

,ajráj atón igér a tnigem ¤oH
?arágásfu$ gáliv ,arknunik nE

tájdrak gásdabađ a kankoza ráK
,kájtrat tréza ka$ kik ,innev ebzéK

,azzála girop a konraĐ a ¤oH
.tazála¤ tte€eh rév ár nojdaráđ S

,tezmen ra¤am ,trev¤ef a tza el ddeT
,ttetmeret arra men netsi degéT
,jludól ,lürrétata$ a nanno lE

!lubókcuk a ,ár ka$ zzén lőriđđeM

,nepéđ el jlepedrét ,nöj daru aH
,nebézek to$ábrok a gem dlokó$ S

,lóđ tlálah dáer gím ,nékéb le dráv S
!lóbáros ketezmen a gúrik sÉ

,pén ra¤am ,metezmen ho ,mázah hO
?pék e löf tđair men ,gem tnebböd meN

llek lef artalodnog őtnetter E
.leđkef nabrís a rábah ,dodnallÁ

,ttogável tsom ima ¤oh ,međih tzA
,dogásavá¤ men sé tlov dosroslaB

,dár zoh men tsédeggü$ sroslab a ah S
.dázzoh e$neređ a kidőgeđlE

laggásrotáb jú sé levőre jÚ
>lakkájmarah ama ebmeđ knujllÁ

,netsi za nav knülev ,knü¤ü za tneä
.ne$nin knülevim ah ,$nis kölev ¤aV

,ne€évek knievíđ kotajgoboD
!nebétezréőle knumladaiD

,lütrév-konraĐ jlurip ,knucra ,jluriP
!lüténe¤éđ knüviđ tájas en sÉ

.7-6 ráunaj .1849 ,necerbeD



...SEDNEŁ ARJÚ ,SEDNEŁ APÓRUE

 
,sedne$ arju ,sedne$ apóruE

...iamladarrof katgúzlE
sé tlűsedne$el !áer ne¤éä
.ik atvív men tágásdabaä

arágam ¤e ,kát¤ah arágaM
>tra¤am a kepén avá¤ A

a nápu$ ,nezék nednim grö$ cnáL
.drak a gne$ nebézek ra¤aM

,knünse e-llek ebgésték táh eD
?ttaim e e-knujlusúb táH

bbákni ,noh ho ,gelőzeknellE
.da teklel ima ,ne¤él zE

,teknieklel löf ze ejlemE
,}éfapmál a knu¤av im ¤oH

,kiđla ibböt a nődima €eM
.nélejjé géstétös a gÉ

angobol men knü}éf im a aH
,tá nejé neltetehgév A

,nebgé za nnöf kántahlodnog tzA
.gáliv a tteđé}ele ¤oH

,gásdabađ ,stniket ,knáer stnikeT
:tedepén natsom gem dremsI

,inda rem mes te}}ök sám nődiM
.deken knuzodlá lerrév iM

dosádlá ¤oh ,bböt gém e-llek ¤aV
?knár nojlláđ neltemedré eN
ósótu im nabrok neltűh E

!knálav dievíh nelte¤E

ráunaj .1849 ,necerbeD

...UßÁ ZA TTÖGRÖD PAN ßÉN

 
u¤á za ttögröd pan ¤éN
,tzök avéD s ankaziV
i}talaplat nednim ttO
.ttözötnö rév tedlöF

péđ ,gáliv a tlov réheF
,eb etse óh réheF

rév sorip a ttolmo ¤U
.el aróh réhef A



knutzáta$ pan uđđoh ¤éN
,táta$ dav őtnetteR

ótáleđđem a tőniM
.tál ahén¤an ka$ paN

tima ,knüttetgem tnedniM
...telü$eb a tnáviK

,nelle za tlov i}}azíT
.ttetehel men knünzőß

netsi za sé e$nereä
,alotráple knülőT

ka$ tdaram ógoftráp ¤E
.alav meB ze :knüleV

,merézev zétiv ,meB hO
!mokonrobát ő$iD

se}}ök tágás¤an dekleL
.molumáb lekkemeä

inléđeble móđ ne$niN
,tedegésisőh ¤aN

lattatihá amén kaŁ
,tedegét kellélmeä

tnim tik ,rebme anlov ah S
,kénadámi tnetsI

dettőle kénaljahgeM
.kénaljahgem ,medréT

seđév a ttotuj meken S
delev ¤oh ,géső$iD

,merézev ho ,eb majráJ
.tekerétata$ A

kélgavol dettellem eT
,nebi€éđev crah A

lutđup telé za lohA
.meret lálah a sÉ

et ,kanat¤ahle nakoS
,gga neltetehtídneR
e-¤ú ,degét e-¤ú eD
?kalat¤ah men le nÉ

gilálah dnim disépél S
,mogof si intevöK

,merézev zétiv ,meB hO
!mokonrobát ő$iD

.15-10 ráurbef .1849 ,necerbeD



ÓLAVARKA{

 
?tadázah indévgem doraka lűklén ólavarka{

!ze telezpék abotso őnim ,et rámađ et hO     
őf a za :cifók dnim ,sám s gásrotáb ,teteređnoH

.ne¤el ajólavarka} ¤oh ,nabánotak A     
ő s ,málunat tze né lőtika ,rázáL soráđéM

,ólavarka} a nebsőh őfgel a ¤oh ,ajduT     
,tlov tlúmatufgem gelsőh €em ,adah ő za đih treM

.alav 'abólavarka} dnim ,dnim gi¤e-lüt¤E     
...lürrétata$ a kotajdorakat ,konalatólavarka{

!ólavarka} a nejlé s soráđéM nejlÉ     

.20-18 ráurbef .1849 ,necerbeD

EBÉV{ÖKKÉLME LÁP NÁIRUB

 
!gásdabađ ho ,deit ,modrak ,motnaL

.26 ráurbef .1849 ,rávĐoloK

NABÁTAŁ

 
,garah si nödlöf A
!garah si negé zA

sé rév sorip t€ofiK
!karaguspan soriP
€o pan őnemel A

!go¤ar nabrobíb daV
,kánotak ,erőlE
!kora¤am ,erőlE

lüzök kőhlef €omoK
,pan a knáer lumáB
ko}oruđ őtnetteR

,kanalmálli$ nebtsüF
tsüf ahmol ürűs A
,go€omog netétöS
,kánotak ,erőlE
!kora¤am ,erőlE

gopor nađđoh ,gopoR
,erev¤ef korátaŁ

¤oh ,kenlöbmöb kú¤Á
>eleb gáliv a gneR
nálat ,dlöf et ,gé eT

!kotolmoeđđö tsoM
,kánotak ,erőlE



!kora¤am ,erőlE

sédeseklel jaliä
,rázüt tnim ,menneb €oF

tsüf a sé gađrév A
,rám etígeđérgeM
,né kotnor erőlE

!kolah ah ,kelé aH
,kánotak ,manátU
!kora¤am ,manátU

.3-2 suicrám .1849 ,se¤deM

...RAßAM A TSOM ZŐß ßOH ,MODNOM {OZIB

 
,ra¤am a tsom ző¤ ¤oh ,modnom }oziB
!raka tőzeknelle dlöf s gé rábaH
,noh e si gidde ttöző¤ men trézA
>notaraka ¤e tlov mesahos treM

...rak a ,víđ a ¤e ,kelél a ¤e tsoM
?ra¤am ho ,mes tsom ah ,lénző¤ rokiM

,đék inlah ze s ,azah a rebme ¤E
,đlégem tréze pé ,mepén ho ,tréze S

,dabađ sé godlob ,detlé đel ő$id S
!ttala pan a éiknes ne€imA

,tézüt káta$ a mollá nartáb né S
,tév men meken ó€og a ¤oh ,moduT
,temegne zirő sros a ¤oh ,moduT
,tehel men inlögem temegne ¤oH

ik ,innel llek meken ,keđel né treM
,idef dlöf a dnim tekninelle aH

,tadamladaid djam melkenégeM
,takattolah tneđ a sé ,gásdabaä
,dezivđerek tlov erév kenkikA
>dekenéő$löb eségröhlálah S

,topan péđ a tza mejré ¤oh ,llek geM
,doda knáer tadosádlá nődiM

nátu vé sejletkotá i}}a im S
,náim mörö za ,knug€osom ,knuriS

đen a ,dá knucnál trötle tim ,nődiM
!đel agásdámi tezmen dabađ ¤E

,topan ¤an a tza mejré ¤oh ,llek geM
!ttodaráf modrak s motnal tré€emA

.7-6 suicrám .1849 ,€ehrásávsoraM

TNIGEM KOLLAH TÓäATRÍŁAP

 
!tnigem kollah tóđatrí$aP

.rám metdelefle neđégE



,et ajódnomríh kanđavat ,jlolaD
.rádam sik sevdek et ,jlolaD

kiselój im ,menetsi hO
,lad e nátu jaz icrah A

tđörüf katap sűh icréb ahtnékiM
.lavimálluh tebes őgÉ

,rádam sevdek ,jlolad ,jdlolaD
,kolad e kázzoh ebmeđE

,anotak ,zökđe sokli¤ ka$men ¤oH
.ko¤av si őtlök dnimsređ¤E

a lurdolad tuj ebmeđE
,meleređ a sé teđétlöK

őnnetsi ték e tim ,ój kos a zA
.melev gof innet gém sé tteT

a ze ,}émer s tezekélmE
tíriv témsi afaĐór téK

soromám ajtjahel sé ,ardolaD
,tiajbmol péđ élöf mekleL

miamlá sé ,modomlá sÉ
...kesedé €o ,kesevdek €O

,mola¤na víh ,modomlá dalóreT
,keteređ nevíh na€o tiK

,¤av egéssevdü meklel iK
,kére} tréza lőtnetsi tiK

,nnöfado men ¤oh ,assatumgem ¤oH
.gé za nav nödlöf a nnel eD

diajgnah ,atrí$ap ,jlolaD
>takogáriv a kitlekiK

rám enneb sé tlov atđup €im meviä
.dakaf gáriv péđ kos ne€iM

.8 suicrám .1849 ,nelteB

A#ÁB RETÉP

 
,ergés€eh a ttese anotak zíT

,erlétök ósodgof gésküđ tlov meN
lóbátnáđój agam tnem }égel đúH

.lótávrađ eke za ála ólđáZ

!llek rokim ,tsemörö knénnem en¤oH"
.€ehrok avá¤ ,}ávih ,¤em men ikA
,natsom knuzokadah tré€árik meN
.nabros inllá knugof tréázah A



,nelle €árik a tős ,tré€árik meN
!nejrev ékkörödnim netsi tikA
,atraka ő tnima ,¤u gem ejreV

.abromo} s im knussuj abági ¤oH

,abáta$ a knü¤em detteréeT
!agásdabađ agárd kenknütezmeN

,llek ah sé ,tte€eh zít nađúh knü¤eM
".le nöj i}}a ređték gém knunátU

neđék arsáludni katlláeđđö S
,nebépezök ulaf kocnoju zA

kenév ,kolataif köttölüröK
.ttegév letévu$úb kenzekelüß

,edner teđémret a ze) ká}a zA
,ettetmeret ¤í rám tekő netsI

(kentehet men lőrre ke}égeđ kŐ
.ketgeresek ne}röđ ká}a za táH

,gellef iđő za tnim ,katír-katriS
,ttellek innemle ¤oh kankiaiF
,gidep ado gém sé köinnemlE

.kideksegédnev lálah a lohA

,sávír-sárís kos tlov ,modnom tnimA
,sám ttír 'estnárok ka$ ¤u menah jeH

,e}étök sevden €o tlov 'es ken¤E
.enén annaP }égeđ ,kendemlek tniM

,no¤av aif moráh ?anrís en¤oH
,no¤an }égel láđ péđ moráh a dniM

avzoros no¤av eb moráh a dnim S
.'abros a llá natto s kanánotaK

evrék tlóđ ",rám le d¤ah ,koj}a ,le d¤aH"
,ejréf inén annaP ,a&áb retéP

,i}}e lübbe géle ,koj}a ,le d¤aH"
.ingeresek ti}}e killi si meN

,dekén tnim ,miaif ¤u si mekéN
,tekő má motaris mesgém trézA

namráh lemmeven ¤oh ,kölürö tőS
.nabácrah gásdabađ a tto kenđeL

>midéle$ tteteređ ,le ketejneM
,nigév úrobáh a köttöjgem aH

,ketđevado ah sé ...đel mevdek ¤aN
.gem deper men ed ,djam mevíđ a jáF

,inlah trégásdabađ a lálah péä



,inlodnog modut le tza né ¤ohA
,irétata$ a za lálah bbeđgeL

.irélöf međe né za tza ¤ohA

,ablálah-ebtelé táh ketejneM
,avdlágem kene¤el ketirev¤eF

,kotjar djam nojgo¤ar gásdabađ ¤oH
".kotdaram tto ah ¤oh ,bboj nebnölüK

,ketdekerek artu kocnoju zA
>kenkekere¤ ój a tlov evdek óJ

,arájtu lálah a kenetnem ¤U
.arámokal anlov ketnem ahtniM

?etlel im tednek táh a&áb retéP
,eklel a lláđik djam ,tjahós ta€O

,kengeres-cnoju za anátu zéN
.kengerep ie}}ök emí ,emí S

?kanóđ arfic kos a egév táh E
,galótatzib zohsám tléđeb giddA
nátza gim ,tákram a etpök giddA
.nálđoro zétiv a ttel rádamkú#

,ne}émek tegerö za kátlofúŁ
,ne¤él etző¤ lavóđ ka$ ő táh ¤oH

,ajnú si no¤an ráb ,gerö za eD
.ar}úg a lelef mes tákropiđ ¤E

nabágam ¤ú ka$ tza ,ttolóđ timA
:nabátgallabazah le atgomroM

!mekén llek indaram sé kő kenneM"
.megésgerö söhtög tđaram nohttI

,norá agárd kenđev togásdabaä
,norásáv serév a ke¤el en né S

,kessel tákétrop đék ka$ nohtti nÉ
!kessezif si né ¤oh ,tto ke¤el eN

,trok a tze metrégem ¤oh ,kiselóJ
,droh trev¤ef tte€eh cnál metezmen loH
,bbákni gidde le 'nóv metđev sigém S
!táknum tneđ e mezzén ka$ tsom ¤ohtniM

,mabál ték mezek ték a mángávlE
,nabáih mogáv men ¤oh ,mándut aH

,enőn jú sőre sám ette€eh aH
"!erőzemcrah a djam kéntehem ¤oH

.25-15 suicrám .1849 ,atnolaä



GERESDAH IłÉDRE ZA

 
,knürézev a meB đih ?knénző¤ en iM

!akonjab igér gásdabađ A
knüttőle ráj le}}éf ólláuđđoB

.agalli$ serév aknelortđO

allákađ >rézev đő za ,ő ¤em ttO
>zedegnel ólđáz réhef ¤e tniM

inátu ladaid ttovívik A
.ze epéklej a kengésekéB

anátu ,rézev név a ,ő ¤em ttO
,im agásujfi kanázah A

a trataviz név a kirésik ¤I
.iamálluh jaliđ keregneT

,knünneb evlűse¤e nav tezmen téK
!ra¤am s le¤nel a !tezmen ték €im S
tnim ,bbasamlatah €ema ,sros e-naV

?raka tléc ¤e ah ,tezmen ték E

te$nilib sözök a :knuléc a ¤E
,knázodroh te€em ,inröteđđÖ

€ém sorip knüđükse ,küjröteđđö S
!knázah tlofu$gem ,erdiebeS

,ajmarah sánorok et ,knéle ddlüK
,tadiáglođréb tnéknóigéL

ablokop a nenni ardomáđ ¤oH
.tadih knüstípé lübkötsettloH

,knürézev a meB đih ?knénző¤ en iM
!akonjab igér gásdabađ A

knüttőle ráj le}}éf ólláuđđoB
!agalli$ serév aknelortđO

.27-26 suicrám .1849 ,da}uhifnáB

...ÁNADNOM IK ,ÁNLODNOG IK

 
,ánadnom ik ,ánlodnog iK

?rétata$ €eh e ¤oH
ttőle téh divör }áhén ¤oH

?rév i}}a le t€of ttI

lűrök ttev tti ,knálocrah ttI
,adah gésnelle zA

,lálah lutáh ,lálah lőlE
!alav pan semér zE



,dnogifréf a tnékim ,rokkA
,gé za tlov avrogoM

,emeđ kemre¤ sik a tnim ,tsoM
.kék atđit sé díleä

,ejef ná&sagga tnim ,rokkA
,dlöf a tlov réhefóH

kanujfi za tnékim natsoM
.dlöz na€o ,e}émeR

óguz tti rokka nebgél A
,le ketlűpör kó€oG

ttölöf mejef tsom nebgél A
.lekené atrí$aP

nokís a rokka tti knuttáL
.takattolah seréV

,kenetdükef katloh a loh S
.dakaf gáriv tto tsoM

,ánadnom ik ,ánlodnog iK
?rétata$ €eh e ¤oH

ttőle téh divör }áhén ¤oH
?rév i}}a le t€of ttI

.12-3 silirpá .1849 ,sebesđáä

NODA{UHADJAV

 
1              

,kalaf ő$id it ,eb kotajdagoF
!ráv iső seríh ,abdagam jdagoF

,ttokal sőh a loh ...evlezevdü ¤éL
.ráj evdeseklel natto őtlök A

!ida}uH ¤an a ,tti ttokal sőh €iM
!temegne tegé sélűseklel €iM

,iasánabbod sognah kenmeviä
.tte€eh miakja it ketejléđeB

tti nepé rok€o nát ,ttokal nettI
,néjetet a&sáb e kédoklodnoG
,ő ebővöj a ttetniket nennI

.né kezén abtlum a tsom nannohA

,tiamladaráf ik énehip ttI
,káta$ }émek a katgúzle nődiM
nia}rot €opánitnatsnoK ke€eM

.kátagnigem tadlohléf ekđüb A



}ágam péđ sedne$ ...€eh őnehip óJ
...nélö dlöz ken¤löv óljahel ne€éM

rahiv iré men >ráv a nnel ttI
.néjetet a}rot mes tólđáz a géM

lőle gáliv a evzetjer nav lE
,tál men sám ejéleb >}ágam tneđ E

a levéjef réhef lőriđđem kaŁ
.táze&eR név a ,ajpa¤an ke¤eH

2              

:lerrö}ö¤ ólumáb rávda}uH ttolóä
!tida}uH ?kotál tik ho ?kotál tiK"

,ergév ,esőh kösőh ho ,táh léttöjgeM
.gidazáđ uđđoh ¤én kalatráv tiK

,inőj et đgof ađđiv ¤oh ,tza mettih nÉ
,ttoda tőre im ,tlov metih a zE

majríb inlesiv ¤oh ,kejlőd en le ¤oH
.totanáb sé tđá¤ sevé záđ¤én A

,evlezevdü levvéh ¤él ...lévöjgem sÉ
!mápa ho ,sőh ho ,gédnev tráv nađđoH

...ők a inrís dut men ¤oh ,tsom jáf za kaŁ
"!mánatno ¤oh temiű}ökmörÖ

,ráv }égeđ ,kallánjaS" :gédnev a tleleF
...!inatnor llek le tedemörö ¤oH

,látráv tika ,ttöj za men :lozoktalaŁ
".ida}uH men sé ,meB meven né zA

,mejdőröt lazza nÉ" :ráv a ađđiv tlóä
?deven a natsom im s rokka tlov iM

ima >}okézotláv ,ódnalum vén A
.temelleđ a ,né mezén tza ,körÖ

lürdemelleđ menah ,lőrdeven a meN
:dáer keremsi lőrévüm kanna S

tsom s ttőle vé záđ¤én ,látlov ik ,¤av zA
"!tázah ra¤am a gem dettetnem eT

.14 silirpá .1849 ,da}uhadjaV

KEłEKÉä A

 
!ke€ekéđ erőle :né modnom meN

>kúif sőh ,si¤ú ketnem erőlE
,ki¤ednim inlocrah návik nattO

.gúz nebbesemérgel ata$ a loH



!rév €ekéđ a gém le tlujaf men kaŁ
.ré tö¤nö¤agárd ejppe$ sik nedniM

,kő ebéle lálah a kennem ¤U
>ném erőzge}em rebme sám tnimA

kiajpalak kenzűt takogáriV
.néjezem crah a kanlolad s ,élleM

!rév €ekéđ a gém le tlujaf men kaŁ
.ré tö¤nö¤agárd ejppe$ sik nedniM

?inallánelle kikén enrem iK
?droh ik nebévíđ togásrotáb €I

kizü s ,léđ a tnim ,kenlüpör ,kenneM
!trop a léđ a tnim ,tegésnelle zA

,rév €ekéđ a gém le tlujaf men kaŁ
!ré tö¤nö¤agárd ejppe$ sik nedniM

.17 silirpá .1849 ,sebesnáraK

ZOHKONROBÁT ABMOROG ßE

 
magam motrat men né ,rú konrobáT
ka$ ak$árokka ed ,kenrebme ¤aN

,nö őnima ,ko}árap €o ¤oh ,ko¤aV
.melev kanajlóđ lappalak tteveL
lavigásabmorog temegne nö S

.tlúrip mácro ték ¤oh ,ttozomlahlE
,trémagam men ed ,matlúrip ,negI
,ttaim geres ra¤am a matlúriP
.nav ajkonrobát €i ¤e kanna ¤oH

,géle gésnelle nav ,rú konrobáT
,dabađ tto ,lazza kéjdoksábmoroG
,lakkaifnoh ój a nepéđ kéjnáb eD

le tekő ¤oh ,küđđih tza nebnölüK
,lőbgeres a integrek nö kiđkédnáä

.dáv }émek ,djam ennel dáv }émek ze sÉ
!izű matjar nepé tigásabmorog S

eré¤eh kanmallot ¤oh ,nö e-léf meN
,ermenetsi ,llot a ze ?tnö lef mözüT
,lénteremsiiklel s lénrőt a bse¤eH

iken jáf ,elév korúđgem tika S
iegréf rís a ah ,si rokka géM

.ttala dlöf a nnel tto kájtagóriC
tima ed ,tniređ vén tti tnö mánríiK

,neletpék innet lavájdrak tájaS
,moraka men né innet lammalloT
.inetíkörögem tnö mogof meN

neđel gém ah¤oh ,molnája tza kaŁ
rokka ,zohsám¤e knügésnelté$nereä

,nesegésrebme melév nejléđeB
tamagam motrat men na¤u né treM



ka$ ak$árokka ed ,kenrebme ¤aN
,nö őnima ,ko}árap €o ¤oh ,ko¤aV
.melev kanajlóđ lappalak tteveL

.7 sujám .1849 ,necerbeD

ARÁLÁLAH MIELÜä

 
a tnétrötgem ergéV

!sátálnođiv tráv géR
,enneb tenöđök $niN
.sádlánetsi ne$niN

,tájósropok ka$ ¤av ...tamá&a ój mattáL
,eléđ ki¤e za ka$ ik ttođtál mes kannA
,nebőtemet a nnik mattál rokka si tzE

.ejéllem el küttet tamá}a ój rokiM

má}a mes ,má&a meS
,đel si men ,ébböt $niN

kéntahtírođ tekiK
,zehmelbek ógoboD

,si támo} kobál gém mánlokó$ kenkikA
,lef ketleven nérév köviđ temegne treM
pan a tedlöf a tnim ,ketzevölűrök treM

!lekköteteređ tneđ ,irágus ólognáL

,má}a ho ,má&a hO
?kotázovát tréiM

a sádlá ¤oh ,moduT
,kotár amlagu} ríS

,mekénné kotá za ,sádlá ketken im eD
!gem deper men ¤ohka$ mevíđ }égeđ lüt€eM
,ketetteređ kik it ,melev kotnáb ¤í aH
?kenteređ men kika ,lutkoza kajráv tiM

,ketnemle ,kat¤ah ttI
!ađđiv kenőj si meN

temie}}ök ólmO
.ađđi amlah kojriS

,katap órrof et ,j€of ,mie}}ök ,kotaj€oF
,naklah arkiácro gedih el jgoráviä

kenkökemre¤ avrá :dalór gem kájdut ddaH
!nav moladjáf őgé €im néklel tto¤ahlE

bbákni ,men ed ,men eD
,nenni mozovátlE

ajrá me}}ök mes¤oH
>nejnemel kojázzoH

miőlüđ ój sedé ...!előt netsi nestneM
,tévresek kankuif kénzerégem ah¤oH
,ennehip mes nabrís a köviđ őtereä



.télkörö úđđoh a kikén ennel úb ¤E

...táh ketelev netsI
ređ¤e ,gém ređ¤e kaŁ

eđđö mezeklelÖ
...lekketetđerekríS

,rak őlelö ték tnim ,agá ték a na€O
...tájrak ik ánatju} má}a s mápa ahtniM
,lóbko¤á ittolah ketdeklemelöf náT

!kájraka inlelö ređ¤e gém takoiF

.20-19 sujám .1849 ,tseP

LÁLAH A TTÖJ

 
teknim nöjröpösle ¤oh ,lálah a ttöJ

,lálahgöd a ttöj ,lőréniđ dlöf A
lőbéklel ódahtor etlehel knáeR

.€árik đonog a lehhüdnátás tzA
levőre ótatzótri đév a tlobmoT

,tnékajárógév telétigév A
,gem knálah men sé gém knülé im mí sÉ
!knéröt men le ed ,knutlojahgem kaŁ

rok¤e loh s ,noh a llá ,gém ra¤am a lÉ
,dne$ uđđoh a tlov ittolah na€O

!drak ólocrah a tto tsom tü tjaz őniM
!gne$ argáliv ¤e eségne$ nedniM

,datdut es dagamnö gidde ,mepén hO
:gáliv a ajdut tsom s ,lezetél ¤oH
,kőslegel a emí s ,látlov ósótU

.dár kenzén avlumáb si kő gém tsoM

¤oh bbőle élne¤éđ men ra¤am ki€eM
?ttetelüđ kanra¤am lóbáktá sroS

netsi ¤oh ,áer tsom ekđüb men ki€em S
?ttel ajgat tezmen e lőbémle¤eK

,arúrođok bbágárdgel a ¤av bbótléM
>názagi ¤av bbótlém ,sám ikráb tniM

,togáriv kelel loh ,kesserek loh hO
?mázah tneđ ,tőlli erdejef ő$iD

,aknum a gém ne$nin evzejeféb eD
.llek inzejeféb dekén te€emA

,avgávle ómo$ a gém nav giléf kaŁ
.levilé dodrak dongáv llek téđ tiM

,degét úrođok a telli rokka djaM
,dézegéveb pékgév táknum e aH

,inzúrođokgem kalgof né men rokka S
!gésirebme ¤an đége za menaH



,gem jllá en ,metezmen ho ,táh erőlE
?népezök dá€áp gem lánallá ¤oH

,er¤eh a létrélöf ,¤av nodatúléF
.ném eb¤löv ika ,kanna rám ű}}ök S

,nebdezek ,lavólđáz a őle ,őlE
.őj danátu et apóruE đégE

...erézev gáliv a tsom ,mázah ,¤av eT
!őtiseklel ne€im ,peređ ¤an €iM

.21 sujám .1849 ,tseP

RÁäUH A

 
,ko¤av }égel }égeä
>mono¤av immes $niN
,mé}e za mes mevíä

.mobmalag ajrib géR

gidep temetelÉ
,mázah tneđ et ,mázaH
tnána¤ tazodlá đéK
.mázodlá dekéneT

:tdaramgem gém imA
,metelü$eb zűđ eT

,le kelđiv lammagaM
.melev đlláđ abrís eT

.28-27 sujám .1849 ,atnolaä

DÉVNOH A

 
vén bbetneđgel a sé bbeđgel nátu netsI

!tezeven-dévnoh A
inlemedrégem táh mándokrapi en ¤oH

?teven ¤an péđ a tzE
,mázah ho ,lübmeviđ sejlet modokrapI

,degét inedévgeM
inatjusel s ,degét inlemelöf ,indéV

!degésnelle et A

,tehelgem ed ,rám im knuttotjusel takoS
>artáh nav kos gém ¤oH

,}áhráka ,ikráka ?kujnáb tim ,ne¤el ddaH
.ajráv neđék knuraK

,ie}égelréhóh gásdabađ ,ketejőJ
,trébé¤e köttöj meN

,ketlemedré tima ,keté¤evle ¤oh kaŁ
.tréblálah serév A



tédlöf knugáđro kik ,ko}áviĐ ,kot¤av iT
,kotáttotítđupiK

tnim giednetđe záđmoráh atjar névkeF
.kotánetsi zéheN

ketiđet it tedlöf a tze neđih menaH
:é}}ekémret arjU

atti gidde tnim ,tsom ađđi teketeréV
!té}}ök epén tájaS

,kottuf it ,tsám¤e rám küjremsi !ketejőJ
,teketit knüzű iM

ttotaggađlejjéđ a đévléđ a tnim ,knüzŰ
.tekegellef so¤noR

a teketievíđ kujrúđ ddah ,ketejőJ
,eré¤eh knu}oruä

a si nogálivsám a ketezzekélmE
!eréven kedévnoH

modnomik temeven rokim >ko¤av dévnoH
- ?enneb sádagat iM -

ajárkiđ ógo¤ar kengésekđüb sik ¤E
,ebmemeđ a nekköä

pén ra¤am tdamátlöf ergév a ko¤av ¤E
,lübégeres őzőß

intüel tánorok mettetíges si nÉ
!lüréjef €árik A

,degeres péđ igér nav loh ,€árik et jeH
?de}éf igér nav loH

,kedévnoh }égeđ a kétteterknöt eb jeH
.ke}égel so¤nor E

¤oh ka$ ,tdakađlurgá za tnim ,ko¤av so¤noR
,koráj men báltízeM

,ketken tnim ,sigém nav metelü$eb bböt eD
.kogásaru arfiC

,¤an ed ,metelü$eb mekénné }ozib naV
,ttőle gáliv-gáđrO

,trúđel mo}oruđ tik ,si ttőle koza géM
>ttőlel merev¤ef tiK

latđagam ka$ tika ,si gésnelle za géM
,lajjáđ ¤e ,levvíđ ¤E

,etezmen nodjalut tza énlü$eb en¤oH
?ajázah nodjaluT

temeven-meríh ój ¤oh ,keđel si atjaR
.gilálah mastratgeM

,zohkólavnohtto za djam kémađđiv ah ¤aV
.giázah me¤ivlE

kerétađđiv djam ah ,mörö za má đel zA
,zehmié}e né zA

ti}}emalav erdner motírođedi sÉ



!zehmeviđ ógoboD

¤oh ,modut esgém sé ...!pan a má đel za jeH
:nabboj kénteređ tiM

tti ¤av négév crah a djam e-innemazaH
?nabcrah a inselE

,kanalluhle kika ,lórácra miasráT
:motál tza lórra nÉ

gásgodlob bbo¤angel inlah tréázah A
!nogáliv a nezE

.10-1 suinúj .1849 ,tseP

!ARÚROBÁH TNEä A LÖF

 
ósótu za ,abórp a ttI

>abórp ¤aN
,đoro za nöj ,đoro za nöJ
.'abólav rám nav si ttI
ósótu za táhet ttöjlE

,telétI
,trémagam mes lótta né eD
.keléf men trémázah meS

teléti za kénléf tréiM
?lutájpaN

kilesiv kik ,kő kenejléF
,ludálag €o takogaM

naltatrá za ketrötár kiK
,arra¤aM

netsirú za gem irev tsoM
!ajgarah ótahnedniM

i}}emalav kanmázah ,löF
,ajókaL

tásázotrat ¤oh ,ejedI
>ajórel rebme nedniM

,arkís a ik ,lóbzáh a iK
,kerebmE

gáđrora¤aM đége za tsoM
!geresdah ¤an ¤e ne¤eL

,alór $nis óđ ,knü¤em si iK
.najá}dniM

temledező¤ ¤av inlahgeM
.nabáta$ tneđ a inre{

knulocrah men ,ata$ a tneä
:tré€áriK

knugásdabađ nelle €áriK
!tréknázah sé knünetsI



táh detzeré ,€árik soktÁ
.tedetđeV

,nestnemgem ¤oh ,kengödrö zA
.tedeklel a datdalE

,rásáv a tlov abáih eD
:d'tehihlE

tza ,tto¤ahle netsi za tiK
.gem itnem men gödrö zA

,amáđ a ¤an ,đoro za koS
?anđah iM

nálat >ra¤am a tto đel bböT
.arđoro ¤e tuj si záä

,nebbesevek knánlov ah sÉ
:koza tniM

¤u íh teknim ,netsi aláH
!kora¤am ¤oh ,gáliv A

en ,knikemre¤ ,ketejléf eN
,ketejléF

lavájádrád latlá rúđ meN
>teketit kázok dav A

en ,knisevdek ,knigéseleF
,kotajríS

esélelö kenegedI
.kotatjar tofú$ đet meN

tneđ ,kniá}a ,kniápa it S
,kattolaH

en gésnelle nokotoríS
>tahdopat men ,nojdopaT

knütezmen ik neđđev bbáknI
,giláđ ¤E

knürév t€ofik löf nojdagad S
!giájtlob gé za ajrÁ

,knüttőle tneđ ima ,nedniM
,nav nákcoK

,gem si damát gáliv a aH
>nabkáta$ e llek knünzőß

,inđev llek le kanmojlim aH
!le neđđeV

indokrakuf tsom angof iK
?levirév ,levételÉ

¤an kora¤am ,netsi et sÉ
,enetsI

,leddepén űh ,leddepén ¤éL
!elev ¤él ,leddepén óJ
kandiaif damlatah ddeT

,erékleL
tadogarah őtnödgáliV



!erélé knierev¤eF

.30-20 suinúj .1849 ,tseP

...ŐDI Ű{RÖä

 
!ődi ű}röđ ,ődi ű}röä

.őn er¤ednim gésü}röđ a S
gé za nálaT
,kévüksegeM

.ajtriik tra¤am a ¤oH
,knüzerév lóbknugat nedniM

knünelle golliv ?en si ¤oH
.ajdrak kangáliv léf A

úrobáh a lőle tto sÉ
,bbúromođ >jab bbesik a kaŁ

,llá lutáh iM
.lálahgöd A

deđér a ttotujik eB
,noh o ,lóbisápa$ netsI
nodirátah tara tsáv€oF

.teđé}e za lezzék téK

?im e-knüđevle giláđ ¤E
,ikalav indaram gof ¤aV

e inríeL
etekef daV

?kangáliv a tekődI
,daramgem ik ,rebme đel ah S

takoglodđá¤ e ajdut lE
?kanálav tnim ,inléđeB

tnima ,¤ú iléđeble ah S
:dnim im tekeze kütrégeM

,djam e-dakA
tjab i}}e iK

?tenétröt ze ¤oh ,ne¤¤iH
iđev men tedéđeb e sÉ

,iletsélümér ,tlürő ¤E
?kenéjésem đé travaZ

.17-6 suilúj .1849 ,}érebőzeM

KEKÉDERÖT

...LŰKLÉN TELÉMäE



 
...............................................

náĐárav irédnüt ggüf tto lűklén telémđE
>záta$ ejnözö nik ,úb ,mörö nebéviđ ,amlaD

kanájah agrás ,röt tóbmib robib avg€osom tsoM
...tnigem avmari nalli s ézök itrüf itellI

ka$ gitanallip ¤e ,jráv ha !sseis en !ssuf en ,azóR
.nélö kamlá ie}}em gém újfi za nossáL

,kitđéme kognál ótítđup támlaD sé ,ne¤em Ő
.nabiajrá neletkéf meleređ ógobol nőH

:ebéle narka¤ }ál a őJ .kanlum ¤í iajpaN
.teveh azzonođiv men !ú}ođi ?ré tim ed !jaH

demleređ avlu¤ál neb€em ,ődi !azóR ,e-neđéL
...kenézüt amlaD tzök iajkó$ ....
...............................................

nára} .1839 ,af}ođđaiftsO

...NOTU GODLOB S

 
...............................................
,tá metelé dalađ notu godlob S
.tál elejjé romok rís a mengíM

,e}émer anla$ kenműđ ah ed hO
>de¤ek anlláđ arsám ah !azóR

enlűnetsi sám nodiajrak S
:tte€eh amlaD ódámi degéT

,dleme en ho ,edi stniket en ¤Ú
.tlebek avrá ze ebkege ,ak}áL

zén negedir pan a tnimalav ¤aV
:eriedlöf ósótu kađjÉ

nótđa¤af e}éf kéjdelezök ¤Ú
eritezén s >kendiemeđ máR

,lahik ajrá ketezré za menneB
.laviamlá dileđ kődi godloB

nára} .1839 ,af}ođđaiftsO

...ŰF TNIM

 
...............................................
,attala kanólras selé űf tniM
,ra¤am sé nelle avzáta$ lluH

attatum géssekéb tájólđáz loh S
.[rakat rév] tnednim tsom tto :giddE

...............................................

nára} .1839 ,af}ođđaiftsO



...IN ßÍ

 
...............................................

,đége za i}}e dotál ,in ¤Í
?¤em edmeN ...?nebbe nav iM
,ne¤el en naltaráp ¤oh ed oN

.¤e za ze gém táh eđeN

?lánalkisle rám ,kí$ sik eT !jaJ
!dabađ mes trégáliv A

!ój ima ,nednim s cnát a moráH
.tamokó$ moráh ddev ¤í S

zehibböt a gém lusádaáR
!tekide¤en a le ddeT

!moda tsemörö netsi }oziB
!deken tsemörösedÉ

,znép a ój ¤ú ,kájdnom tza - ergéV
>nav avlálmáđgem ah¤oH

...?nálat znép men ka$ kó$ a menaH
.nalatmáđ táh ne¤el ddaH

ráurbef-ráunaj .1844 ,necerbeD

...KAJDARAM DDAH

 
(ah ,dettellem) kajdaram ddaH
(.nebdelezök) ,men nedelbeK

(kajlutđupl)e ¤oh ,mázováT
(,matraka) nabmosásodjub S
(delőtet) lovát né ed hA

(.mattahdut) mes inlahgem géM

(,kelé) netti ,mettöjađđiV
(,megne et) đteređ men ah sÉ

(gem kajlah ed) ,monlah llek geM
(.megnese t)ze ...nebdelezöK

(meklel súb) gedir ,úromoä
(,nab}ágam té)tös gno€ob ¤U
(za zűt óg€ob) e ttoma tniM

(.nabátđu)p a nebédök jÉ

rebótko .1846 ,rámtaä



ASROS GÉSIREBME ZA

 
,đavat a zoh takobmol kanáf A
...............................................

suicrám .1847 ,tseP

DNALAKRÉDNÜT

 
!melev kenetnétröt men kim ,ka$ kotájllaH

.meleređ a¤rát trem >nát đel ótattaluM

tiajdnog ótísáf metelé-panzöktéH
.ttiv inlátés sevdek panim a ,inzáreL
,nabiáctu sámrál sorávőf a kég€oB

.nagiv ko¤av ttözök jaz ,ságnolot ka$ treM)
néketjer so}ágam tdogu} teđémret A
.né modoromokle sé ,kolláđ abmagaM

rob iengapmahc a tnim ,ttoloh ,nokáctu eD
>rrof evgeĐep gáliv őgrüs a ,telé zA

,tál tajú tnéknecrep kelél a nokáctU
.tálanof kémđe za na€omok ajnof men S
náji$ok sogáriv tjel evgele}e ttI

(.}á€ ümle}}ök péđ a ,sázokaróđ gív A

tlob igé atđit A .ála sé löf matráJ
>t€osom-ráguspan a el etdlük lórsagaM

etih}e tnéknorok nogásórrof a eD
.etelehel sajá} molavúf ¤ál ,dileä
,pén a élefnednim ttozomálluh nákraT

.pékeléfzáđ gem -záđ memeđ ttödökrö}öß
,agobor ótnihrú sápmop tti mettőlE
.agi€at-somáđpan đor ttogroki} ttomA

...............................................

.10-1 suinúj .1847 ,atnolaä

IAKÉDALMO {ÁRUM

 
,}áruM sőre za tllá tti ,¤an a tllá ttI

i}éleseV nadjah atlomortso tzE
...............................................

.7-4 suilúj .1847 ,ejeB

...ŐDI ZA TTÖJGEM

 
,ődi za ttöjgeM



,erőle meklel iatéforp atál tiM
,őj ima ,bböt gém S

...erő ketezmen a ,netsi za da gém tiM
...............................................

suinúj .1848 ,tseP

ÓZROBOT

 
,ajála ,ke}égel ,ka$ ,ólđáz a ttI
,arávaj gáđrora¤aM löf kotajpaŁ
,kanánotak tnéknejef löf kotajpaŁ

!taknázah itege}ef meledeđeV

,knázah péđ ,knázah sedé ,gáđrora¤aM
>knáer zén lettetniket samladoggA

,géle đel ,medlöfőlüđ ,jdógga eshoS
.tételé azzodlálöf deken ikA

...............................................

suinúj .1848 ,tseP

...MIEMEä KENSEREK DEGÉT

 
,miemeđ kenserek degéT
!memleređ ,tedegét kaŁ

,miemeđ kantál tiknednim S
!men tedegét ka$ nepÉ

,tege ,topan a ébböt mántál eN
!tedegét ,meklel ,kalántahtál kaŁ

delüklén et ,menetsi hO
!telé za gedir ne€iM

,rádam tdaráf kénnel bbáknI
,devét abgatavis €eM

,katap sűh ,bmol sűh arámáđ $nin loH
.karagus órrof ,}evöf órrof kaŁ
...............................................

.25 rebmevon - .23 rebótko .1848 ,necerbeD

ATAŁ ITABMOäßAN

 
,kora¤am löf ,löF
!lüzétiv inlocraH

,naromok ,lújaliđ ódair a gneZ
.lüđék ata$ ű}röä

,nelle za erőle nöj ...đel ata$ ű}röä



!geres-aksás tniM
,gem e-nebböd meN

.neblebek a víđ a ¤an ,sőre ne€imráB

,ra¤am a }áhA
,temén ,he$ ,avrom a i}}azíT

tekerebme dabađ s takogoj tneđ kiK
.kenévöj inlokliß

lütsédesekel ed ,knieviđ kenreV"
!}áhráka nelle za ,latlá meleléf men S

,ajógobol knázah ,arkiaros ssezeV
.}ávráviđ idlöf péä

knüđet im ?tóđ a kujlorazap tim eD
!éle nelle za ...erőle ...avtagllaH

nohtaraM jú ¤e đel tti !azah knár zzéN
"!élüpomrehT ¤aV

,nesőre katlocrah S
,lessédeseklel daV
víđ tlűresekle zA

.levéjere sájirÓ
...............................................

.1848 ,necerbeD

KEŰLETIH SETÉK

...NÉLÉä ŐDRE

 
,adrá$ atđup néléđ ődrE

?agrás ,ado đteis trém jeH
,mápirap péđ ,ađđiv jludroF

.mábab sevdek rám enneb $niN

,adrá$ đonog ,adrá$ ,adráŁ
!abrás a gikénef jde€üS
,t}égel đor a datdagofeB
!t}égeđ ,teme$nik etlögeM

rebótko-rebmetpeđ .1841 ,}oĐoP

...HÉM EGRÜF

 
,tetegil a dorájeb et ,hém egrüF

>tedezém lurkogáriv dessehdeđ ¤oH
,argáriv s erűf ráj men mábab né zA



.ajkó$ bbesedé sigém léndezém jeH

rebótko-rebmetpeđ .1841 ,}oĐoP

ADI

 
1              

!erézüt körö tazohrák A"
>igödrö ze ,ú}ođi zE

,tükse za }ál a ádnom pangeT
.igeđgem norádopa$ am S

ablokop he ... ¤oh ,mévih bbáknI
!tezekélme őrtö¤ ,deleV

téjppe$ nednim kenmerév €eM
!dezegrém lakknálufó¤íK

lőtsenednim neđél avtriiK
metelé ibbávot s ,tlum A
kenéregnet ke€édevneđ daV

.metemet abájazmálluH

,tárátlo gésűh a motnoreL
,le nojdavmah gnálatsev A
levérév gelem mevíđ te€eM

.lebek e alálpát nérőD

,tevdü ,tetlé intökel zeh¤E
!tih aglab ,dnárbá aglab hA

,motđo lerreze ,}ál a rezE
".tiajpanekpel kenmővöJ

lekkűteb tétes gésték a tim S
,trí ebéklel jaliđ őneJ

nojlálat tti ¤oh ,intevök tnahoR
.trí sik ¤e erébes őgÉ

,nebélejjé kan€oguz ttetjeR
,a}atnűb a llá mér tnékiM
,ken}ére díleđ a emér droZ
.a}otáz kemlezré bsemeN

kaná}atnűb atrakatjé zA
:}áel s rob ,igárivgalđaM
,ó$nak a ggüf nákja kenőneJ

.nákaja kan}ál ggüf őneJ

sedé dokó$ !adI péđ ,}áeL"
,gelemgnál s őtígeđér sÉ

!nebkemeđjé za zűtgalli$ im S



.keletteređgem né ,mádI

lőbénedé ken€em !ervdü zA
,ekölik gésneletűh A

,egéspéđ kegéspéđ a ¤av eT
!ekemer netsi za ¤av eT

nabánodroz gnalrab e tti et S
!rádamjé tnim ,jlé avgnappaL

iamlah $nik dár ,}áel ¤ú meN
.ráv atolap ógolli$ sÉ

,tékse degésűh meken dda eN
,mekenné ükse za llek meN
desélelö ,dokó$ nednim nÉ

.metezif nasúd la}}arA

kansám¤e ¤í s ,temleređ tré$niK
,levimmes knudnazotrat meN

tsedé ,tuđđoh ¤e ,gém tokó$ ¤E
"!levöj má ,kiđtet ah tsom sÉ

2              

,a}ođđa gadzag ke$nik ,adI péä
,meret őlködnüt ,ajkal adI péä

bbagodlob anlov ika lénőneJ S
.nekerekdlöf a ódnalah ne$niN

térö}ö¤ telé za ő ajvíđ ttO
,lórikja sedé kan}ál bbeđgel A

,ráhopjék a tletgem nődim ,narka¤ S
:lóđ evdepe-léf evgele}e-léf ¤I

,men ,ifrú ¤ú meN' "?ak}ál e-đtereä"
knádukla men dodut lój arra iM

- nesedégen sokjap }áel a dnoM -
.gnál immes ne$nin nebműđ datnárI

!talodnog aglab - inteređ sé nÉ
?ahalav víđ e ttozodavlo táH
,nalatđah domlá ,lázzodomlá eN

'!ahos kalgof men né ,ddih ,intereä

"!delev táhet le - ebkögödrö zA"
- ,tőneJ gem ajdagar talodnog E -

:meleređ €ém a nebéviđ lóđ eD
.tő inzölüklén mándut men né ,meN

,tegetđev arjú sé sajá} arjú sÉ
,tie$nik tnappor azzomlah áeR
,}ara bbajú nálat ,ődi nálaT



!tívehlöf ,sigém ,et ,}áel-}ávráM

,kődi za katrájle !úif }égeä
,nav abáih dnim e}émer péđ eD

gedih €o neltnüđ kađjé tnim }ál A
.nalatno¤av sé -kotrib ujfi za S

3              

!adI ,mettöj inzú$uB"
,mesevdek inzú$uB

ze gém ebdemeđ péđ j¤aH
.menetniket ređ¤E

tűđ e ređ¤e gém dđalúß
,lavignál kandokóŁ
si¤ú arákosmen €eM

.lahik ttözök tanáB

adI dattaim s lahiK
,djam indavmahle goF

rám ajríb men ttözödlü zA
,tjab imleređ ¤an E

,neltekézré agárd eT
,tteteređ si tsom eT
,erkörö delev netsI

.delev netsi ,mádI

,mosásodjub đel úđđoH
,gatavis sé úđđoH

ergévle miabál giM
".kanaltob abrís A

si bbávot gém anlóđ sÉ
>nálat ózu$úb A

ajtđakađgem levvéh eD
.}áel a tájú$uB

,đgof men innem ,ujfi meN'
,llek indaram dekeN

,indaram đgof et ,negI
.le ke¤em né ...né ,nÉ

aróu$úb a tsom sÉ
,nabisátnallipgéV

,monadnomik ne¤el dabaä
:nav evtjer nebműđ iM

,kelteređ s kelettereä
,né kelteređ nőgÉ

detré lognál anteA ¤E



.nékenef kenmeviä

,alognál deviđ ,moduT
,}áeljék a né eD

a mántahdoka¤áv tniM
?nátu víđ bbátđitgeL

mátjaho inatlolE
,tadognál őtđémE

delőle ho matrázle S
.tamogáliv ttezrÉ

,dogásgadzag ,de$nik ,mI
,lázomlah le€€emA

,ađđiv ho ddagof ,ddagoF
.llá neltetniré géM

te}}ök ráp¤e ze gém ddev S
,tnána¤ kélme díleä

erkörö dstjelef bboj ¤aV
'.t}áeljék sönűb A

- adI tahlóđ men bbávot S
,etezré tlu¤állE

ebémeđ tétös-léfjÉ
.etetköđ tekű}öK

4              

ttodaram őttekdnim sÉ
nátu ődi divör S

,ujfi za ttőle rátlO
.}ál a ttőle rátlO

llek si men monadnom nát S
}áel sé ujfi ¤oH
kenévükse tegésűH
.ná€omáĐ kanrátlO

ajravaz men tükse za S
.tezekélme súb A

kenlebek tlutđitgem A
.tezeré űh :ajíD

.1843 ,apáP

ÓäÚŁÚB

 
,enednim kenlebek e teđévüm s noH
.enellek menlé tré€em ,őttek a zE

,tréba€áp táh kotastju} ed ,má menlÉ



.tréteđévűm a s -noh a kessehlé ¤oH

négév suicrám .1843 ,témek$eK

SREVRÍS

 
,lőbknüviđ im a láttolláđle €em ,moladogú{
.élöf ajókal agárd kanrís e edi jlláä     
,kanápa za s jréf a knánda temörö sé tetelÉ

!iken inda tehel men tebe¤e lénők e S     
,nabnoza kilrople bbaramah >ők e gof ákos inllÁ

.zoko te€ema ,tanáb ama nebknüklel tniM     

sutđugua .1848 ,tseP


