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י,טומל א,חש
[ס)וחרש ק-/א™
;ר;Mצקך ס"צײךיAאומל נA Eרר+ך< יA /Oט [ס נEל{ס{מאףהקך ]Jרש צקע®,:ך®ל ק,M/ד®> ײךהשד+ןמל ל{ט-ך דOלXמ ךקהקךקא ל-
א װ,RדOלXא ןד< צקז©לFא ןג[הקך סקרקאמףמל ל~ט{ךמן>
ךגאקל< א;ננEל ל{ט{ ™
תףרקאקך י:XצײטTשל קך צןמלFא< גק
™
כקךיװ!Z,Vומל אקי"א ןעקמ קרקגצףץקד הOך®> שממQל לןכקחקטקא™קמ ~ר-ך~ל< י /Oמקצ תCל ג\
הףךקצףץ-לFא< נװר"סA!LאולAא ןד צקעכײעAסM!Lשט,Tל> ס"צײצ!Rש קט ןד חקךטן< י /Oצקץץןקמ א©לןמאIל ס\ה-/-למ©ל ש סףלFז)MשA/ר
ןא MסOד® צקע ןד רשעשגײצ Aט AסLל:XצAא ףד ל{ס{מקאקא צםמגםל צןמגקמלןמ©ל ףד אײה,ננ!Rש ןד לףרקצ< י/O
™
רOה,ד!װ,Rד /-ףא>
מק כקךקJאלFטטקמ©ל צקע Jס +סOלZ,ולרֿ +ך TסOה,ננ!Rש ןד \רJשמQל מ©ל-מל>
א< גק Aטא צקע לH!Fס Gקצך\אקמקצ< י /Oש הןססשחקךטףד©ל סקרןמא דOלXמ
צןמגקמרק לןאףרמ <Iיש מקצ ןד ךקס צ=ג יקזס|ל Fצן™ A
צקע (: *1שPומלAאײ:השZהש יQט,מל Tס{ננ ה,ר,Z!OנQמ ףך[
ֿ
לFרקדןל קZ,M/סSשך ש לAפתOךAאםא> קט לףא צ=גםמ ץ\ךה,מוך
א< י /Oצקעסקרהקטטק ש יקזן רOה,ד\ר+ל נQר"אן ל{רףא> (,M *2דOל ,Mר Aטא לףרגקטןל< י/O
יםמכן,TרSומל יOטט"ס"Lאײ ™
צןלףמא ףראקד-ךיקאמףמ©ל< סקרקטיקאמףמ©ל Tוגםצ,ד® ,MדיOך אקהףלFץלFג[ יOמכן,Tרדולר+ך>
השךAצן צקעצײטגו ?®Lרקצףךקצ ןעקמ> יQגג ךק/קמ ךשPומל קממ©ל ץןךה,מOד ףד םרס,עOד כ=רוMש$
נ"ארשמ \ר,Jל צקע מ©ל-מל< יש Aטא סקרקאמףל< י,M /OדOל ןד ףראקדG-חקמ©ל צומל"חולר+ך>
ומל ל,רפ,איםמן ףנרקג[ לשפתםךשא ב\Mצקך> ישסמ,ך,Jל לן ש
ֿ
קטףרא צםד®שמן ס,צומל®=ך לFטגהק ק] /ח רOהAאײא ץןT
אקרקצאףד ףד Aט ~ססקכםע,ד ךקיקא[דףעףא> ןגקחק< יT /OוגJומל ק,M/דר+ך$
לAפתOך™ A
רקצףךקצ< ש צקעש:שלו ®Lףד^הש /צקעש:שלוך +רOה"ס\Sר +ל{ר{ל< לךונOל< ןמאףטצףץFל ףד Mשע,מסקצףז©ל יAצשרZ!Oשמ ק,M/דסRש
Tשך,ךמQל> ש Mס+רן ר,V!Oדןר+ל נ,R!Qא Iל{רק ,MסRחש חקךקמאלFטףד-לFא>
ל,ךךשן ך,סך=

\[
ִֵ> MשA/ר מקMטקא Iר,V!Oד!װZ,RהקרSקץ
ש MשA/ר תקרלףסס{הקאדףע >15ס> @נקאיךקמ ע,נםר@ תקרלףסתAפAא QסקרהקטףדףנEמ< ףד Aט ײרס,עOד €צשA/ר לוך®]Rש נQר"אן
א ש
,TרSשד,ע רOה,ד!װ,Rד סCלםס,Tז XרקמגקטףדףנEמ לFר ®L-דOר Aט צהס MשA/רOל י"!,YנQמ A >2004ו)21>Gמ< סײצנQאםמ €16)10רש ל{ט{ ™
אײא כןAאQך קרגףזנ[ך< ל"ר,PאQך,Jר+ך ףד MשA/רOרס"!Gר+ך
ִֵ> MשA/ר מקMטקא Iר,V!Oד!װZ,RהקרSקץרק> ש רףסTהקה[ל< ,V 42ךOע™ A
א©ל>
™ {!J
ש הFרSקץא ש יIצמוס< גר> אקךקלן '+!Jקכ תקרלףסPשרשמתמOל< ךןנןדבי [/ט[ סשלםסא,זאIאל"ר ףד ש י"טןעAטגש PשR!Tונ,ץ
אש צקע> ק/פקס!₪Rקד מףMש כקך:,סZ,LסSשך קצךףלFטאקל צקע ש ר,V!Oד!װ,Rד סשלםסא,ז מקצרףע קךיוץא
צןלך+ד< שט צהס ץן™ O!T
קךמ;לףר[ך< גר> הףלםץ ע,נOר ק/קאקצן גםבקמדר[ך< ך,סך/ +וLש ךקעי|ננ אשמ\,V!Tץ"ר+ך< שלן ש סV!R!Aשדן א|Tש!Rא=< ש
מש/סקמאצןלך+דן לןמת ףד ,Mד V!Aשרלםרן ר,V!OדכקךןרAאםל< הA!L!Aצןמא ש נOגרOע)L!Aד+נ|ן כ]ה+ל XכקךןרAא,מQל MשA/ר
קא מש /כקךא|מףדא> ש הקרSקץא ש סCלםס,TזאIאל"ר Jש!VשZסA!Lא"רש Aט [ קצךףלףמ©ל סקמאקךאףל>
ץקHס |!VצקעכקJאףדףהקך לFך® ™
ש צקעצףרקא™קאףד  4לםרתOפם!Rא סקרןמא Iלשאקע+רן,נQמ< VשHשצןמא נT!OרOה"סSנQמ כםזא> ש כקךשגשTסOלXא ק /א\!טאQע] '|רן
אקלןמאקאקך דAחמOד מקצ
™
ףראףלFך®ק> ש '|רן אIסאקךקאנקךן קךמ~לק כםרRשן ד,מגםר אQמ,ר ]ר הOך®< Cלן ףךקאלםר"רש
ךקיקאקא חקךקמ>
™
ש יםסס] הקרדקץ ס-מקאףנקמ גןץץףד Jס'+קכ ףמקלקךאקא™ק צקע ש /קרFלFלFא> ש Jס +ישמעוךשא] ףד לןMשעAסSך+
אקHחקד\אצףץקלFא כקךMוTשTס +הFרדקץ ש ג\חלןםסאZ,סSשך< ש סY!+שא ףד Aט קרגףזן יןצמוס קךףמקלךףדףהקך ףסRא הףעקא> הףע-
חקךקמאקאףל< י /Oח~ה[ ןזקמלםר< Aו)20 >Gש ,J,Tמ צקע®שרTח,ל ש JונIךקוצן ֶ> ס,צ] הקרדקץא>
™
ך ש סקרהקט[ל נE
ףד ךןנןדבי [/ט[ =צא רןס)אןאל,רש ץ,M!Oמ
ל{טֿ L

ל,רפ,איםמן
ש רםה,ד\ר,דא אןסאקך[ל םרס,עםד
ךשפחש
יש/םצ,ץ)לוךאורש)א;ראףמקךקצ
ךשפשךשפ\א=ֿ אןסש שמגר,ד
 [)ֱ 2004ףהכםזשצ  >5ס>
כ[סקרלקסא[ֿ ל,ךךשן ך,סך=
לםררקלאםר צםךמ,ר אקרףט
ֿ
ץאסֿ ISSN 1786 2019
לןשגחש אןסש שמגר,ד
ֿ
צק
שט \ר,דאוג= סקרלקסא[דףען ב\ ֿ
 8060צ=ר< סקמא ןדאה,מ אףר  < >7אקך^כשלסֿ
06 562 510 & 06 20 95 20 483
צפםדאש lakasz@freemail.hu
ֿ
הןךך,
צקעחקךקמןל ףהקמאק אןטקמק/סקר
כןטקאףד  1500כא כףךףהרק<  3000כא ק /ףהרק
ֿ
קך[
קך[כןטקאףד-לקא פםדאשן תקללקמ ש
דטקרלקסא[דףע ב\צףרק לףרח-ל>

ףנרקג[
לשפתםךשא
םךהשד=ן לףרףדמקל ןד קךקעקא אףהק
טרק
ֿ
שט שך,ננןשלשא שגחול ל;
@שט חואםא™ קסקצנק< י +!J /Oךקממק
ק«/ךקהקךקטףדן ב\צקל» רםהשאםא
ןמג\אשמן>>>< ד \ /כקך אוגמ,מל הקממן
ש לשפתםךשאםא ךקהקךקטףד בףךח,נ=ך>
ףד שט ,ךאשךשצ הקטקאקא™ סשל;Kר
קךףריקא[דףעףא קךל-ךג;צ>@
Toldi Miklós Református Általános Iskola
Rovásírás Szakköre
Berettyóújfalu
Kálvin tér 4.
4100
Szakkörvezető: Siteri Róbert

ְֲִ> ֱ> ףהכםזשצ ֵ> ס,צ

 >3םךגשך

א-ל;ר

ןרםגשךצן

KÖR

IRODALMI TÜ
!Tóth Árpád: NÉZZ RÁNK, ADY ENDRE

א=אי ,רפֿ ,ג מףטט ר,מל< שגן קמגרק

)(a » Halottak Élén« új kiadására.

(ש «ש ישךםאאשל ףךףמ» ]ח לןשג,ד,רש*

 Meghalt az Élet és elmult a Harc,?Figyelsz-e még e tespedt, tompa csendre
A sír mélyéből, büszke, dacos arc,
?Figyelsz-e még ránk, harcos Ady Endre

צקעישךא שט ףךקא ףד קךצוךא ש ישרב< )
כן/קךס)ק צףע ק אקדפקגא< אםצפש תקמגרק?
ש ד\ר צףזףנ[ך< נ-סלק< גשבםד שרב<
כן/קךס)ק צףע ר,מל< ישרבםד שגן קמגרק?

?Érdemes még szemedet vetni ránk
?Nézni a hetyke magyar sors kudarcát
Országunk csorbult, tépett a gunyánk,
S az Isten is arrább fordítja arcát.

ףרגקצקד צףע סקצקגקא הקאמן ר,מל?
מףטמן ש יק.לק צש/שר דםרד לוגשרב,א?
םרס,עומל תםרנוךא< אףפקגאא ש עוץ,מל<
ד שט ןדאקמ ןד שרר,ננ כםרג\אחש שרב,א>

Kik körülálltuk a ravatalod,
Ma már tudjuk, vezeklőn, törve, sírva,
Hogy nem te voltál akkor a halott ,!Mi dőltünk zsibbadt, léha, szörnyű sírba

לןל ל;ר-ך,ךךאול ש רשהשאשךםג<
צש צ,ר אוגחול< הקטקלך[מ< א;רהק< ד\רהש<
ים /מקצ אק הםךא,ך שללםר ש ישךםאא< )
צן ג[ךא-מל 'ןננשגא< ךףיש< ס;רץ| ד\רנש$

Csak vad órákon kél és kavarog
A szittya sír, a kísérleti csontváz,
És marjuk egymást, esett magyarok,
Árva az árvát, csontvázat a csontváz.

תשל השג =ר,לםמ לףך ףד לשהשרםע
ש סן..ש ד\ר< ש ל\דףרךקאן תםמאה,ט<
ףד צשרחול ק/צ,דא< קדקאא צש/שרםל<
,רהש שט ,רה,א< תםמאה,טשא ש תםמאה,ט>

!Oh, Ady Endre, Messiás-magyar
!Riaszd szét lidércálmát a halottnak
Bús Lázár-szívünk még élni akar,
!Ontsd rá napos tüzét élő dalodnak

םי< שגן קמגרק< צקדדן,ד)צש/שר$
רןשסג סףא ךןגףרב,ךצ,א ש ישךםאאמשל$
נ]ד ך,ט,ר)ס\ה-מל צףע ףךמן שלשר<
םמאדג ר ,משפםד א-טףא ףך[ גשךםגמשל$
יש ןעשט,מ סקרקאאףך< מףטט ךק ר,מל<
ףחףמ
ֿ
םסךםפמשל ]/ךהש דםרדומל ד\רן
ח,רח קך[אא-מל< גןת[-ךא ףען ך,מע<
ףךמן שלשר= נ]ד ישךםאאשל ףךףמ$

Forrás: Tóth Árpád: Isten Oltó-kése,
Szent István Társulat, Bp.
ISBN 963 360 793 0

Ha igazán szerettél, nézz le ránk,
Oszlopnak gyúlva sorsunk síri éjén:
Járj előttünk, dicsőült Égi Láng,
!Élni akaró bús halottak élén

שים/שמ ש צש/שר דםישדקצ נקסףךא (עםמגםךשאםל ס> ןדאה,מרש קצךףלקטהק*
ס= ש <sialia
השמ שט< ים /מקצ ףראח-ל?
משמשח< צןמערקך< ןמעוד<
הש< צםמ< תשצ< הש /הםךשפ-ל?

ק ץקךהמקל שט שנב)חק
סקעףץדףעףא נןטםץ\אחש ֿ
מןמת ק/קאךקמ נקא\חק דקצ
אןטקמי,רםצ סףפ ישמעומלרש>

ק/ןלקמ דקצ חקךקמא דקצצןא<
מקצ קטקללקך השמ צםדא נשחומל>
שייםט< ים /קטא כקךכםעישדדול ֿ
ש צ]ךאנש לקךך קךואשטמומל>

י\הםאא פשפםל קטא ש ין,ץא
ישךךםצ,דנ=ך פ=אםךא,ל ֿ
\ר,דולנשמ א;ננ נקא|הקך
יקזאקךקמ-ך צקעשךלםאא,ל>

\ר,דומלשא ד [ד יןא-מלקא
ןדאה,מ לןר,ז קךא;ר;ךאק<
ד שט שללםרן צש/שר ץקךה-מל
יקזףנק ש ךשאןמא אקאאק>

ש ישךםאאן נקסףג ףד צ,ד<
’צקזקל קללםר לקךקאלקטאקל<
קך[גקןמל נקסףגףנ[ך
מקצ [רןטאקל דקצצןא \ /צקע>

צןזקמ
ים/שמ
ורגו<
אישח<

Gyepű Nemzeti Könyvesbolt
/קפ| מקצטקאן ל;ץהקדנםךא
מל  <1091נוגשפקדא
ב\צֿ -
ל,ךהןמ אףר >7
(ה,רםדלשפו -טךקאי,ט*
אקך (2800)215)*1)06
ֿ
6825)327)30)06
ץןאהשאשראֿ ,ד י>)פ>ֿ >18)10
סם>ֿ >13)10
צקערקמגקךףדקןלקא אקךקכםמםמ הש /ךקהףךנקמ
שגישאח,ל ךק>
ה,רחול סקרקאקאאקך לקגהקד ה,ד,רך=ןמלשא
נםךאומלנשמ$

קט וא,מ ש <sialia
שצקזקא [ל יש/אשל \ /ר,מל<
תשל צש/שרוך \רהש ד קחאהק
ךקס ףראיקא[ ֿ קט ש ',ז),מל>

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

כקךי\ה,ד$
ךשפומל ;רהקמגקאקדקמ מ;הקלה[ םךהשד=ן
א,נםר,משל ל;ס;מיקא[קמ סקרקאמףמל ק/
שךשפ\אה,ץא ךףארקיםטמן צףע קננקמ שט
ףהנקמ< ים /נןטאםדשננ שךשפםלםמ ץועםגחםמ
ךשפומל>
לףרח-ל צןמגשטםל חקךקמאלקטףדףא< שלןל שט
\ר,דאוג= שךשפ\א,ץמשל שךשפ\א=ןלףמא
סקרקאמףל א,צםעשאמן קר[כקס\אףדקןמלקא>
8060
צףרק
ֿ
ךקהקךקןלקא ש סקרלקסא[דףע ב\
MÓR, Szent István tér 7.
לףרח-ל קךל-ךגקמן>
\ר,דאוג= סקרלקסא[דףעק
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ש רשעםט= [דתקךה \ר,ד,משל הןך,עא;ראףמקאק
ףד

ִ> רףס
צקעחקך;ךףדקל
ישמעשךשלן
ש
(צשרדןעךן ךקחק/טףדףנקמ*

םךהשדישא=שמ

ֿ
) שועוסאוד ֵֶ>

א|ל*<
סקצנקא|מ[< ים /שט שךשפחקךדםר צקךךקאא (נק ֻ
(;ססקרםה,ד*ֿ
ךןעשא]רש
מש/ס,צ]
אףהקגףד
מףי,ץ
אקא>
™
ר;עט\
ןד
ֿ
יןקרםעךןכש
ֿ
ןד השמ< פך ֿ שט @ @eszחקך;ךףד| @'@ ( <*zsשט @@eü
חקך;ךףד| ה( <*vףד שט @ @eöחקך;ךףד| @ @ ( *üחקךקל> ש
הןססשםךהשד,דן
ןמל,ננ
ך,אישא=שמ
חקךדםר
(ישמעט=ד\א,דן* צש/שר,טשא< צןמא שנב)סקר| דםררקמג< נ,ר
ש
ישדםמך=ד,ע
ש
מש/
מףטהק
דםררקמגןדףעקא
ש
מןלםךדנורען שנב)הקך (ְֱֳֳִֵֶָ*>
צןלםרן לקךאקטףד| ש רםה,דנםא צשעש?
כםרצשן
נקא|א\פודםל
ש
כקךקךקאקא
קררק
צקעחקךקמףדףמ< שט ;ססקרםה,דםל צ=גח,מ א]ך< קךד[דםרנשמ
ש מףה) -ממקפקל ךקיקאדףעקד לםרצקעישא,רםט,דשן שגמשל> ש
נקא|כםרצ,ל ש סל\אש)יומ לםרן ףד ש לףד[ן (ֵֶ)ֳֵֶ>
אן :,סLשפםאםא א-לר;טןל> ש נ[דףעקדקמ
ס,טשגן* \ר,ד ל;ט; ™
ףד סשלסקר|קמ ישסמ,ךא ;ססקרםה,דםל ו/שמקטא ןעשטםךח,ל>
• שט ;ססקרםה,דםלנ=ך ס,רצשט= ]מ> @;ססקרםה,דן@ הש/
צקעאשלשר\א,דן ףראףל לנ> )%38םד> ש לן\רא ס;הקע
שךשפח,מ ש פ,ךבש אקךחקד יםססש 2צ ךקאא הםךמש< \ /ש
אףץךקעקד יםססש 150)140בצ הםךא>
ש ,Pךבש אקי"א א;ננ צןמא ְ לFרקסאףץ מףה-ממקפ א]ךץOצ=
אן> ְֲָ ו,Tמ צןמג;ססק לףא מףה-ממקפ ך"אישא= ֿ
רףסק ְֲָ קך[ ™
)  Assisi Szent FerencיXך,ך,מQל מQפJש (ְֱֲֵָ> םלא=נEר
ִ> *>
 Árpádházi Szent ErzsébetיXך,ך,מQל מQפJש (ְֱֲֳֶָ>
)
מOהקנEר ִֵֶ>*>
כקרקמב ְֲֲֳֵֶָ)נQמ< קר'ףנקא ְֲֳֵֶָ)נEמ שהשא™,ל סקמאף<
אקא ךקעקך[ס~ר> השמ
™
אקי"א ש מQפ,TרנQמ קלKםראײך סקרקפקךיE
AטOמנQמ צףע ק,T /חףלםטTש,Tדן חק:סLקע| שגAא>
א;ננ
ק/קג-ך:,ס+Lשמ
ו/שמןד
ק/י"טנQמ@
@MשA/ר
ש
@נOךגײעשססOץ@ -ממקפ! Vשמ צןמא ,MדיOך< \צק!ֿ
/קרQ.סקמאקך[ נOךגײעשססOץ>
) כקנרו,ר ֲ>
(Aט שץשד,ע ןדאקמשססOץש לFךקאן
ממקפק>*
-/צ;ךתײךא= נOךגײעשססOץ>
) ,Mרבןוד ֵ>
(אקרצףלFץדףע ףד כOעשמTש,Tד לFךקאן
ממקפק>*דשרך+ד נOךגײעשססOץ>
) ח]ךןוד ֲ>
(נOךגײעשססOץ חקךלףפףמ©ל ש לXך,סמQל
=לםר- Iממקפק< Aצקזקא ש דAרך +ןד
סקעה,ר)א|טל~הקדֿ
לןכקחקט< ך,דג!ֿ
ְִ ףהקד @דשרך+ד@ ןגםך>*

) ח]ךןוד ֱֲֵֶ>

• ש ר=צשן לשאםךןלוד ק/י,ט AסYא
ש מQפםא -ממקפךן< Aצןלםר צ,רןש
הש/ןד
קרטףנEאקא<
צקHס,Lאםעשא™ש
מש/מףמחףא>
שממש שססOץ (@מש/נOךגײעשססOץ@*
צ,רןש ףגקדשץJש!ֿ שממש אןסאקךקא> ש
מקהקטאףל
[א
ל{טףפלײרנQמ
MשA/ר

צ,רן"א
(פ,פשן
א~ר{ךאףל<
סקPאקצ) נEר

@מ/QנOךגײעשססOץמQל@
@לןדנOךגײעשססOץמQל@>
וTשד\,TדסRש
@לןדנOךגײעשססOץא@ הןסOמא
ֳֵ>),מ TשסRא,Jל>*
מש/נםךגםעשססםץ>
ק/י,ט
לשאםךןלוד
ר=צשן
(ש
ל{רףנEמ צ,רןש צקץץנEצקמקאק) ךףמ©ל
מQפJש>*

גםלוצקמאוצםל
כקממMשסRשגא
•
שךשPח,מ חףטוד ס-ךקאףדףמ©ל מQפJש>
נםךגםעשססםץ נקצואשא,דש
) מםהקצנקר ֱֲֶ>
כם)
סקפך[אקךקמ
נםךגםעשססםץ
) גקבקצנקר ֳֵ>
עשמאשא,דש>
Aט -ממקפמQפםל ל{ט-ך ש מםהקצנקר ֱֲֶ>)קן צ,רןש) -ממקפ
כOמאײד ס,צומלסRש< צקסRא ןדצקסRא< י ְֳָ /Oו,Tמ ,Mר מקצ
סקרקפקך ש ל{טףפלײר IלXךקמג,רIוצםלנQמ>
צןהקך ןא™ ןעקמ< קטףסRא לףא ק/נEקד[ צקHסGםמגײך,ד שךAפ,Jמ
ןד ש רOה"סSנOא לףס\אףדףמ©ל ןגקחףא ְֲֳֵֶָ)!ְֳָ ל{טף לק:סL
אקממ$!N
חםHסGשך \סRאש  < Marsigliי /Oש לשאםךןלוד יןTסRסק
אףסRאקל ס"צ,סRש סם:ס,Gךא יAססמ,ךAאש>
קך[ס~ר " ™

מףי,ץ ל{טףפלײרן ל=גקלס-מלנ[ך הקא™ פףךגש
ךשאןמ נקא|ד ץקךהיXסמ,ךשTסומלר+ך

Müncheni-kódexben
ש
קרטףנקא
סקמא
,רפ,ג)י,טן
ְֱֵֵֶָ( Bathyany-kódexben
(ְֱֱִֵֵֶָ*ֿ  <Scent Ersebetש
ל{ר-ך*ֿ
 Zent Erzebeth Azzon napiaכOר,MנQמ חקךקמNל צקע>
,אהףהק Aט וא=ננן לןכקחקטףד @שססםץ@ סשה"א<  )-/צ;ךתOךא=
נOךגײעשססOץ מףה-ממקפק ש Gymelch olto ֿ Bathyany-kódexben
 Bodogh AzonמQפJש< ש Gyumelch ֿ*ְֱֵֵֶָ( Winkel-kódexben
 olto Bodog AzonכOר,MנQמ :,ס>L
ףהVסקך
ׁ)ֲֳָ
ל=קלס©למףך
™
אקא
קצך\
Aט
סקצנEמ
קטYסקך
לײר,ננר+ך צקעןדצקסRא רOה,דנOאםמ ק סשהCלXא רקמגסקרןמא \/
ײךסVשדיXאחול!ֿ סקמא< קר'ףנקא< שססםץ< -/צ;ךת>
צןמגקננ;ך מףי,ץ שךAפהקא[ כOמאםZס,Sע] צקע:,סLשפ\,Tד
ל{הקאלFטןל!ֿ
ֱ> ש לײסRש ל{טףפלײרנQמ קרגףזנEמ ש ךשלםZס,Sע הןסםץךשע
סףךקד רףאקעק ײךהשדOא™ ש רףען MשA/ר \ס,Rד שךAפ,Jמ>
ֲ> Aט ,ךTשךול ישסמ,ךא ץקךה ש Mשן נEסףךא MשA/ר
ץקךהיקט ל{טקך:,ס =Lישמעט,ד] הOךא>
ֳ> יXצןד Aט ש לףפ< צקזקא יXסYשן @Tוגם,MץOדH,Zומל@ ש
ישמעט,דנEךן
ץקךה
MשA/ר
לײרנQמ
ש
,Tר/שך®
:,סLשפײא,ר+ך כקךאףאקךקט>
גק Vשחםמ יAססמ,ךשאנQמ הOךא)ק ש רOה,ד\ס,Rד Aט ײרס,ע קעףס
אקר-ךקאףמ ש חקךטקא™ ןג[נמ?
שג
ךקךקא
קך[לFר-ך®
פףתקא
™
מקצרףעןנEמ
ק/
קרRסק
כקךקךקאקא>

ש פףץן ל[Pשח' רOה,דכקךןרAאש
ש פףתן ל{טףפלײרן ה,רOדכXךCל כקך,Tר,דשלײר< שממCל גףךן
סCלXס,מ לקר-ך® קך[< Aט ק/לײרן סא> נEמקג©ל אקMפךOצ רOצJשן
ל{ט-ך ְֳִִֵֵֶָ)קמ> Aט קרקגקאןךקע רOצ,מ ד®\ךוד]
אקMפךOצײא מ /Qהשך+ס\מ|דףHסGקך ש ֳָ> ס> הףעףמ ע+אןלוZס,S
אקאףל "א> ל{ר-ך~א™ק אקצקא[ אקר-ך® קך (ל,ר,Pאן ע,נOר
™
ףפ\
רףעףס ל{טLףדק*>
הףדקא Pשח' 6נ 8בצ צףרקא|< ש פףתן חשמוד
™
ש ל[נE
פשממ=מןוד צ]טקוצנQמ [רטןל> ש Pשח'צקט[ כקךד[ רףסק
דףר-ךא< גק ש רOה,ד\ר,ד ח=ך ך"איXא=> לףא "אך +ש צקט[א
רקמג
נEמקג©ל
ש
כקךאקיקא[ךקע
ײסTחש>
רףסרק
מף/
צםמײערשMחשלףמא מקהףמ©ל לFטג[ נ נEא|חףא שגJש> ש צםמײערAצ
לףא ס,ר"א ש:ו Lק /ק/קמקד ל{אן ;ססק< Aצןהקך ש נ חקךנ EרOה+
ןד נEךקרֿ T+ש םךהשדשא \ֿ/
(הףד[* Aט ש חקךףא
ש נש
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Tש,:ך,Tל כקך< צקסRא AסYא ,Mר Tס{ננ!< לםס,Rננן \ס,Rד ןד \/
TשרTשךMשטYש>

ש פףתן ל[פשח'
ש צקט[רףס©ל ײךהשד,ד"א חםננ סףךר[ך לFטגהק<
ךןעAא]ר"א Tשך,ךומל< כקךנOמ,Tדשן ש ל{הקאלFט[ל!ֿ

לףא

דג
(ךֿ ,
מNלםךדנורען שנב @ומל@ חקךףא*
ךרש
ֿ
ש כקךד[ צקט[רףס חקךקן חםננר+ך נQ
ש נQך צקט[רףס כקמאר[ך ךקכקךף

ש אקךחקד ײךהשדAא אקי" ֿא

ש מןלםךדנורען שנב
ש ךקךקא לײרצקעיAא,רOט,ד,סRש לףא שגAא הקיקא[
כן/קךקצנ >Eק/רףסא ש פףת Iנקמקגקל)אקצפךםצ Aט ְֲֲֳֶָ> ףהן
P,Pשן אןטקגחק/טףלנEמ כOרגוך קך[ קך[ס~ר> Z,MסRסףסא ןדצקסRא<
א Aט Wנ Qמקצטקאדףע
י /Oש פףתן ק/י"טצק/ףיקט TשסRאײט™ O
ס:,ס,Lדאקר-ךקאק נQסRשץש)דOצם /יAא"ס,Rמ> ש Mשן מQפןע ןד
Aט
נIראםלY;Kספםמא
צןמא
ל{טדףע<
WנQךןעקא
כקממ:,ס=L
יEזלףמא
חקךקמא[ד
,Mר
אןטקגךןד,Tמ
P,Pשן
ְֲֳֳֶָ)ן
ןדצקסRא> קסאקר< שממש< ףד קר'ףנקא ןממקמ ס"רMשטמQל ש
כקךןרAא סקרIמא> ש כקךןסRשאײד צםמײעסRשצ ל{ט{ד ד!װRסקצךףל-לFא
חקך;ךיקא™ק>
קצק שגשאםל ;ססקהקאףדק אקי"א נEתקד רOס,Vדקצךףל-מל
צשרדןעךן)כףךק
ש
פםמאםZשמ
אן <
ל{ ט { ™
ְֲֲֳֶָ)ְֲֳֳֶָ
רOס,VדנOא ץק:הקצךףלףהקך ק/ןג[ד$
קטטקך נIטOץװאײא™< י /Oש לםסRשנEךן MשA/רײרס"ס Gקעףס
אקר_!ךקאףמ יXסמ"סALאנQמ ה:Oא Aט [דן MשA/ר \סZ,Rצ=ג>³

ש מןלםךדנורען

רםה,ד)שנב

יקרבקען
תקיםרס,ע*
(צןלוךםהש<
מןלםךסנורע
גןקארןבידאקןמ ל{ץVס,TסRש ק[ /דץOצTשאס,VץנQמ (ְֳֳִֵֶָ*
[רIטאק צקע> פקרHשצקמרק װRס,Tל< גק )כקךחק/טףד סקרIמא)
גקסלXא,נ,:ר+ך ,Mד+ך,Tל> ש חקךדOר הףעףרק Aט AMEN
נEכקחקט[ סV +שך+ס\מ|ךקע שלKםר לFר_!:א  >,Rחקךקמךקע Aט
םרס,עםד סףביקץן ל;ץהא,רנשמ Tש,:ךיXא=>

ףסרקהףאקך©ל ש מןלםךסנורען שנב לXפת,מ
ש מןלםךדנורען חקךדOר חקךקמא[דףעק Aט ]Jשננ
הן':,Hשאםל ש:שפ,Jמ WננQמ Vשמ< י /Oקפןער,כןשן קך[טצףץק
4
(כXא,נ:ש* מ/Qםמ לםסRשן ךקיקא>

ק כקךאקהףד® מקצתCל ש חקך©ל רקמגל\ה_!ך ס,ךל"סS
א* ש:שלJש< ש חףךדOרנQמ כק:סLקךיקא[ מ /Qס]M,
(ר™ +
יןקרועךןכןלוד חקך ( , * aty, us, emp, unk, tprusיXמקצ
Aט ףסךקך® חקךדOר!Rקמג ןד דקחאקTס >Iש רOס,Vדחקך©ל ש :שTסIמ
נEא|דOריOט ל{טקך:,ס =LדOסRרקמגנEמ דOסRשלײטמQל< שטOמנQמ ש
,:אסAא תAס >Lו/שמIד ש :שTסIמ נEא|דOסRרקמגקא מקצ ש :שTסIמOל

ש סףלFז נEא|דOר רףעןדףעףרק וTשך +פףךג,ו <Lי /Oש
מןלםךדנורען חףךדOר  @aty@ .חקךק שטOמ ש יקחקמ
חקךקמIל צקע< שיOך ש :שTסIמנQמ מNמת יXדOמך +יXמע< שטOמנQמ ש
ל,מ,Qמ)כקמןבקן< Aט ועשרןאן< ש יףנקר< Aט שר,צן< Vש:שצןמא
ש Hס{ר{ע ףד קארUססל חקךדOרנQמ Vשמ ”V @tשlásd: thet, („th” /
 >*thetaקט©ל ש חקךכOר,Mל יקזן ףראקךקMצקך ןד נװרמQל<
Vש:שצקץץן Aט [ד".Wא (ןדאקמא* חקךלףפקט>I

([ד^Q.WמIצר+ג ֿ Mש ײרןםמ תן:סLשעלףפ*
Aט
חקך
@@atya
ץקךה)
MשA/ר
יXסמ:,שTש
דOל,ןע
אקר_!ךקאקמ
כקממMשסRשגא< קרRסק וTשך ש

רקכOרT,Mוד

נ;ע;טן

אקMפךOצ רOס,Vד כקךןסRשTש
ל{ר_!ך<
(ְִִֵֶָ
ןד
וגהשריקז צק/ק*> ש כקךןסRשא ײךסVשZשֿ Tש ש.שןד®קמ

,רUסךלםג= צםטYשמQא סM,ומלסRש Aט ןד< י /Oש סףלקז
חקך מIמת צקע ש :שTסIמ< Hס{ר{ע< גק ש ץUסHשTס Iדףצן חקךדOרנQמ
דקצ> קטYסקך סקצנEמ צקעTשך,ךיXא= Aט ורשראון הק/קד
(יןקרםעךןכןלוד)הםמשךשד* שנב)נEמ לר>ק> ְֵָ ,J,Tמ>
צןמגקט ש נרOמטלםר IכףMצ|הקZסSףHסGקך :,ס LלXפת:OשאנQמ< יIסקמ
Aט ורשראון & UיIקרOעךןכ Xש @כףצ~מאהףץ@)א חק:ס{ך®ק> ש
סףלקז ו & Uחקך קממ©ל ל{טהקאךקמ רOלםמQץ

U

3
4

כםררשן ד,מגםר ֿ שט [דן צש/שר רםה,ד\ר,ד> ךשלןאקךקל< >1994
כםררשן ד,מגםר ֿ שט [דן צש/שר רםה,ד\ר,ד> ךשלןאקךקל< >1994

WX

(כםזא> ל;ה*
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םפםא ךOפדאײפ
™
Aט ק:סL
לומבטק ע,נOר Aט סגס ,PסRאקךמ~לק
לקר-ךקאן
ש
אקא™
כקךחקךקמאףד®
כ[לXפן,Tץ,ZעOמ ןדצקרקאךקמ אקא™קד
הקאקא ךOפ,ד /-ףנEמ> ש
™
,ךTשך קךל{
נEחקךקמאףד סקרןמא ש ,PסRאסףלי"טנ+ך
ןדצקרקאךקמ אקא™קד Aט ףח ךקפךק
שךשא נEא~סRא ףד קךהןא™ק ש ,PסRא
™
@ךםפ
צואםHשאםא™
C/לסRשמ
,ךTשך
יקזס\מN
ש
,Tנך"א>
דאםפ@$
חקךקמאףדק
ק  :ס[ S
הן':,Hשאםל
ןגקעקמלקט|דףעקא>
Aט
לןס,YרTש
לומבטק ע,נOר Aט קדקאקא כןרTשא=
}ח,Zע\ר+ל לףרגףדקן קך[ך לןאףסRא<
מקצ =יAחאםא™ אײס,Vננ כםHסA!LסLלײטמA Nט קדקא™קך>

נשר,אן עקסאוד
צקג/קZסSן פףאקר ךקצםמג"ס"Sא ל{הקא[קמ רOצ,מ לם:סLףJ,Hש
MשA/ר
ש
כקךי\הTש
אקךקכOמOמ
משדאשדק
שגרןשמ
א ש לײך'Oס,VרOמ צ|ל{ג[
צןמNסאקרקךמ~ל{א ףד :,סZ,Lא ש,Jמך™ O
Vשגרףבקאקץףסא[ל ײרס,עOד ס{הקTסSףעףמ©ל אןאל"ר Iפםסא,JסRש< צקז
:,סZ,LסSשך ק-/א™ ,Jר ש כק/הקר!Vןדקךףדן קמעקגףז ןד> שצןא
נIטOץװTס,Vץ
קרל{ךתI
סקרIמא
א~רהףץ©ל
ר,MOמ
יAא,זײד
ש
ע~רג-ךף)
ש
צקעלAפיAא>
נ"רלן
ל{הקא[קמ
נEצוTש,Tד"א
אש
משדאשדק כקך) Aח,מך™ O
לקץקננ /-ןמאףטףד ףרגקלףנקמ
דקע\אדףעףא < י /Oצק/קדדן פףאקר צןמףך ישצשרשננ
כ-עעקאךקמ
:,סLשMפײך,Hר,ZעOא>
רםצ,מ
ש
צקעלשפחש
סשלףרא[ל לןקצקךןל< י /Oקטטקך ]Jשננ כקחקטקאףיקט
נQר"א,Zע> Aט /-נEמ ש רףבףל
ףרלקטקא™ ש רם,Mמ)צשA/ר
א>
לףפהןדקך[חק מקצ ץןךAאלםט™ O

ש פײךןאןל Xףד ש גןפךOצ,בןש
ר{Hס{ד ]Tחשןמ
אשך< י/O
לFגהקד ײךסVשד+ל לXבףרלםגTשל ,Mר ש עOמגײך™ A
Vש/
פײךןאןלוSםל ךק/קמ©ל? גק מקצ "צ םזXמ צקטקן
צקעףךיקאףדן פײךןאןלו >SיXמקצ Cלן קעףס מקצטקאףא סOך,HךJש
םגAשגײשמ> י"א מקצ הOמט,M ?+ר תCל ק /לףרגףד צײאײסל"ס Lש
Tש,:ךמֿN
כקךקאקא
סקרקאמףל
הןסOמא
קרRסק
כקחקצנEמ>
מקהקטקאקדקמ< י /Oקךהקןצ ףד Aט ײרס"סGײצ לףPהןדקךקאק
צןמגקמ אקלןמאקאנEמ כקגן)ק קM/אד< "הש /ךקךלןןZצקרקאן
שHסGםגAסM!LשןMשא חםננ ק/סקר|קמ כףךרק אקממ ?Nש צןמQפ
א בןלKקןצקא ףד ש ל{הקאלקט[לFא
קאקצ -/ח) א~ ™
רקמגקט™ G
לףרגףד
ש
JסUאםא™Aצ)ק
ל{טקךקננ
קהVסקך
י/O
Tש,:ךTשצ>
צקעOךג"ס,SיOט מקצ "רוLײצ קך> ךק\רOצ< י /Oא~פרקמHחקמ©ל Rשחֿ Tש

@

,Jסםל הן,:עTש,:ךלײטJ+ש

כקךנOזגוLא
הן,:עTש,:ךלײט,J+א€ך
יAרOצמAפײד
,JסOל
ש
צףילשדיOט יAסSםמך\אײא™ ש יףא הףעףמ Aט ק/ףנלףמא תקמגקד
,Jס:שג,ץ<!>!>!> Aט =)1995אש צןמגקמ ףהנEמ צקHאAסRאײא™ רקמגקטVסףץ
RשמHח"א חק:טן< י /Oש כ[הףגמ~ל אןסאףא ,Mגך כקרקמב
ל{ט,TרSש,Zען קךמ~ל :,VסLשךTש קך>@
כםררֿ ,ד צש/שרמקצטקא  >2004ח]ךןוד >6

@

אצ|ל{גףZר[ך
,Mגך ש כןממוGײר ק™ -/

Aט :,סLשMשךלײא= ףד ,MסRש Aט קסUרP+שן ומT =Nשע,Jס:,V ,Vא
כןממוGײר מףפקל דןלקרק ,YךOעש ךקיקא ש לןדקננ©ל< ש
לןדקננדףען דOרנQמ ףך[ל צקעMשסRשג"ס,SמQל ) יXמHס]SזײטTש
,Mגך כקרקמב ל{סYא"רZש,Zען קךמ~ל אקעמQפ< ש כןממוגײר מףפ©ל
 >4הן,:עלםמHרקססו,Zמ ק:צםמגײא™ ל{ד~מא[חףנEמ> ש Tש:סLןמנQמ
כOז= Tשמ"תלײט"סSםמ Aט :,סLשצכ[ M,RוTשאײא™< י /Oש כןממוGײר
מףפקל ל{ט-ך ןMצ"ר י"רOצ) כןממײרס"ס <Gףסאײרס"ס Gףד MשA/רOרס"ס) G
ךקא ש הן,:ע
™
ןד Aט קו)יOט TשסRאײטןל< ץקךה-ל יןהAאAסLײד
ק/ןל ךקעקר[דקננ :,סLשצס~הקאדףעףנEמ>@
כםררֿ ,ד צש/שרמקצטקא  >2004שועוסאוד >17

ש

רקצקאק

ק/
ךקמא ש ה{ך/נEמ
ש יק/אקא[מ>
ףך ק /רקצקאק
ףפ-ךקא ,ךך> קט ש לײתMש> Aט ~רקע רקצקאק מקצ נװרJש
אםה,ננ ש @Mשע,ץא ףד ךקצק /ש ה{ך/נ>E
) לAחש< פןש< מ[ ) $ףד ךקס,VעTש ש פףמסYא ש PוLאסRש>
) לAחש צקע פןש Aט סVשמ< גק מ[> > > Tשך,מ ש נףךש?
) מ <Wגק צןאלףפטקך MשHש ר+ךAצ? ףמ מקצ סVש/םל םזשמ$
נEה,עJש Aט Aחא€א ףד קךצק >/קךאקךןל ק /י+מWפ ףד Aט
~רקע צקעןמא @Mשע,תOד@> ןר,ץ ש לײתMש>
) לAחש< פןש< מ[ ) $ףד ךקס,VעJש ש פףמסYא ש PוLאסRש>
) ~רקע TוגJש ח€ך< י /Oןא™ מNמת מ[T $שך,מ ש נףךש>>>
) מקצ הש/םל םזשמ$
קךאקךןל צףע ק /י+מWפ ףד ש רקצקאק ,Mר מקצ נװרֿ Jש
) לAחש< פןש< מ[$
) אשך,מ ש נףךש?
) ם>ל> גק תשל שלKײר< י Xלקא™[מל ל{ט{א™ MשסRשג>
) י"א Aט מקצ כײע צקממ-)9 <Nמל ל{ט{א™ Tשך,מ>
) י </Oי??? /O
)  6קצנEר לFךך Cלן ךקכײעJש צקסRא ש נףךש דקצ םזשמ>

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

3. gyakorlat kezdőnek
Az alábbi szavakba pótoljuk a
hiányzó
magán-vagy
mássalhangzókat.

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

<א,שךצ>>>!< נ>>>ר
<ךמ>>>ל- <הקר>>>נ
<נ>>>ח< א>>>ג< א>>>ךך
<>>>ו>>>ש>>>< צ>>>רן
>>>>>>ם,ל>>>ר

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

4. gyakorlat kezdőnek

> > >ךשנגש
>
>

>
>

Írd le a következő számokat, rovásszámokkal!

>תשךן

Õ[יוסםמלקאא
Õ/טישרצןמבמף,ס/מף
הקמץ/טמק,קטקרץםךבס
Õםךב

>א,ךשפ

3. gyakorlat kezdőnek
Keressük meg és írjuk le kétbetűs szavainkat!

<שט< [ט< ד=< ףמ
> > >/\ <\ר
ס;רת

ףאקר

צ,ך

>* רףס2( [ך-ןגףטקא רקפ
)תףסק
>* רףס1(

קממן) ךקךלן
חגשך,השך= כ

ס;הקעקא
צםמג

שךח

א
)אקהף
לקץדףע
)[כ|א
שץשע

),נשר
אםצ

>י>צ

ש.לו
כףך
$ךםהן

רקאאקע

קךקצן

)>>>הןך
צםד
=ס,>>>צ

מ;הףץ
[קךד
[מ
)ס;רפ
=םסא

)\ןמג
אףל

צ,ס
צ] 'ש
אקסן
קטקמ ש
יקזקמ

>כםרג
שמעםך
/הש

> צ ם)ן
=כםז

)ל;טק
פףנק

=צוא> ס

הףג
>לןר
רםד,ה

)ףמקל
ישמע

ארםצ)נ
ןאש
ישמע

Mostani számunk:
Tóth Árpád
(1886-1928) egyik
versének szép sorát
idézzük!

KERESZTREJTVÉNY
Nyári számunk megfejtése: Dávid
Antal: A szolgadiák.
Szerencsés nyertesünk:
Berecz János hódmezővásárhelyi
olvasónk.
Nyereményét postai úton elküldjük.
Gratulálunk!
Szeptemberi számunk Tóth Árpád
egyik versének szép sorát tartalmazza.
Beküldési határidő: 2004-10-22,
Péntek
Mostani számunk helyes megfejtését
beküldő
olvasóink
között
a
MAGYAR FÖLD MAGYAR FAJ
sorozatot fogjuk kisorsolni.
A megfejtést levelezőlapon vagy
borítékban az alábbi címre kérjük
elküldeni:
8060, Mór, Szent István tér 7.
Megjegyzés: a keresztrejvény csak
székely-magyar rovásbetük esetén ad
megfejtést. Más rejtvényektől eltérően
a magánhangzó hoszúsága számit.
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ל;ז;ל \ר!,דאוג=
גן,ל צורפין<
שהש/
ש פרםנךףצ,ל לקטגקאק מקצ קדןל
ק/נק ש כקךמ[א™לםר לקטגקאףהקך

ס-מקא
ש גףךוא  ,מן סשנשגןגק ) ח-
אשמוך  Z ,ס  Sשך
מקצ
לקא
א ; ךא [ ל א ; רהףץק
ש ס-מקא פםמאםדשמ םזשמ< צןמא ש
אשמ=רש!ֿ >!>!> שררש השך=< ים /הףעןע
אשמוךח,ל>

ש
אףאקך

@ דקצצן

דקצ

;ר;ל@

שנךשלש
אשמאקרקצ
ש
נקא;רןל< תופ,מ קךישסמ,ך=גןל
ס-מקאנקמ>

ש
א ; רהףץק

מקצ

כםזשגףלצקעצ שרשג  ,ד

ש א,דל,גנשמ א,רםךא טשתל=ד
ןממןהשך=ל
גםנםטםד
הש/
לן;צךףדקלםר כ-טקאקןג ףד ל;ץהקןג
ןאשא=דפשפ\רא
ךקעחםננ
ש
צקעסף/קמ\א[ צ=גםמ לףפקדקל קךץקךמן
צןמגקמ ק/קד כםזשגףלתקפפקא>

כםזשצ,ץשֿ!

ק /ןזקמ א,דל,נש מקצ אוגס שץץן
יםךצןא רשלמן< ים /מק חואמש
צןמגקמ ק/קד גשרשנרש פ,ר תקפפ>

ש כםזשצ,ץ כםזשצ,ץשֿ!
ישסמ,ךישאשאךשממ ,שט ש ל;ץה הש/
שצקזןלקא
ה,ךןל<
כ-טקא
מקצ
נקך-ך
ןג[מ
נקך,אישא=
אוגםג פ=אםךמן>

ש א\ט=רשן א;רהףץקן
!ֱ>§ צןמגןע ש ךקעחםננ כשךשאםא
לוץקר,ךח,ל קך>
ֲ>§ ש צ,דןל א\ט=רשןחש צןמגןע
חםננ>
ֳ>§ ש א\ט=רשןגנ=ך צןמגקמלן
גק
לףר<
כשךשאםא
ק/קאךקמ
תשל
צןמןצ,ךןד שטםל ס,צש< שלןל שטא,מ
שץץןא קסמקל ןד נקך[ךק>

עשרכןךג

לןקעףס\אףד ֿ!

יש הןסםמא אףץךקע ק /כשךשאםא
קסןל< שט כקךףר י,רםצצשך ןד>
ִ>§ צןמףך ףיקדקננ הש </שממ,ך
השך=ס\מ|ננ< ים /ש א;ננןקל צ,ר
צקעקא™ףל ש א\ט=רשןגשא>

כםזשצ,ץשֿ!

א\ט=רשןגשא ק/קאךקמ קדקאנקמ מקצ
ךםפח,ל קך א[ךקע שט םסא,זא,רדשןג ֿ!
) יש רםצךםאא>
(ש עםגםךשאםל

Hשךןל פףאקרא[ך השך=ל*

WX
לשס,ד ;/ר; ) קךקל ך\הןש ) פשפ אןנםר

שצןא ש אקהףר;ך כקךאףאךקמ-ך אוגמן לקךך

