@אוגח,אםל צןףרא י\Iהאשךשל נקממקאקלקא
ןגק< סקמא יש/שאףלומל ;רט[ןא< אשמ\Iא=)
צקדאקרקלקא? > > > [דן סםל,ד סקרןמא השךש)
צקזןלאקלמקל ,אשגםצ צשחג ש צ,עזש א)-
טףמקל מקצטקא-מל יש/שאףל,משל /שרך=
קצנקרן חקךהףץקןא< שט \ר,דםד נםאםא ףד
ש סקמא רםה,דא> ש יש/שאףלםא צשע,א< צ,ר
ךקךלקאקלנקמ [רטןאקל צןמגשץץןשמ< ד
אשמ\אח,אםל שטםלשא< לןל ףרגקצקדקל רק@>,
)השדד שךנקרא)

ְֲִ> סקפאקצנקר

ֱ> ףהכםזשצ ֲֵ> ס,צ  ->290כײרIמא

[ ש רםה,ד\ר,דא אןסאקך[ל םרס,עםד ךשפחש\
1. - ŐSEINK ŐSI MŰVELTSÉGE
- MAGYAR MITOLÓGIA
- IGEN IGEN

2. – A MÚLT ÁR.AI
- HITTEL ÉS REMÉNNYEL
- TANÍTSUK EGYÜTT
3. – IRODALMI TÜKÖR

ןעקמ

חשלשנ נשרמ ֿש

[דקןמל [דן
צ|הקךTסדףעק
קךצםגחשצ
ֿ
כםמTםדמCל אשראםצ< ים/
אקלןמאדק Aט \ר,דםצשא ] /ש לקגהקד
א~ראףמקךצן
Aטא
ים/
םךהשד=<
צ]ךאומל ןר,מאן ףרטקאא אןסאקךקא ףS
רשחםמע,דנ=ך ל;הקאאקצ קך> ד[א
צ,ר שט ןד מש; /ר;צ;צרק סםךע,ך<
ףרגקלך[גמקל<
א;ננקמ
ק/רק
ים/
כםרגוךמשל שט [דן \ר,דומל כקךף>
לםרםצא=ך
לןדןדלםך,ד
צ,ר
כםעהש הםמטםאא שט \ר,ד< השךשצן
ל_ך;מךקיקדקא ך,אאשצ נקממק< שצן ש
MשA/ר מףפ צ]Lאח,יOט ל;א[גןל נקממק>
כקךאשך,ך,דש-צםמגשמן
\ר,ד
שט
דקצ לקךך-דםרג;מא[ כםרגוךשאםא
חקךקמאקאא שט קצנקרןדףע קכחך[גףדק
ר;עט\אקאא
ש
צקעחקךקמא
דםר,מ>
לקטגהק
ןממקמא[ך
עםמגםךשא>
@גםלוצקמא,ךאשמ@ ןד ל;הקאיקא[ ש
אקרצףסקאסקר|-
שצן
כקחך[גףד<
קצנקרן
שט
;ססקכםמ=גןל
ךקע
עםמגםךלםג,ד כקחך[גףדףהקך< בן-
הןךןט,בן=ד כקחך[גףדףהקך>
קצנקרןדףע
שט
מףפ<
MשA/ר
ש
אוךשחגםמםדש
לוךא]רלןמתףמקל
שט [דן רםה,ד\ר,דא אקלןמאהק<
צקע[רןטאק
[דןדףעףא
צקזמקל
ץקךה_מל> [דקןמל [דן יש/שאףל,א
נקת_ךמ_מל< [רןטמ_מל ף Sאםה,נ-
נשגמומל לק:ס <Lים /ןעשטן ל;טלןמתתף
ה,ךישדדOמ> ס,צםצרש קךכםעשגםאא
אףץ ש יומ-סל\אש לןכקחקטףד שט
\ר,דומלרש הםמשאלםט=ךשע>
שיOמכםעךשך,ד קך[אאן לםר< מקצ-
טקאן לןמת_מלמקל< ץקך_מלמקל< רם-
ה,ד\ר,דומלנשמ ]חשננ אוגםצ-,ץOד
כקךגםךעםט,דש צףע ה,רשא צשע,רש>
(כםזאשא,ד ש ֲ> םךגשךםמ*

4-5. – RAGOZÓ ŐSNYELV ÍRÁSÁNAK
VILÁGTÖRTÉNETE
6. – FRICSKA ROVAT, KISPIHI,
SZMODIS

7. – TANULJUK ÉS TANÍTSUK A
ROVÁSÍRÁST, KERESZTREJTVÉNY
… 8. – GARFIELD, AMIT A TEVÉKRŐL

ןעקמ

אקדאהףרקל ל;אקךףלק< תשך,גםל ל;ט;דדףעק ש
מקצטקאאוגשא>
ק_/הף אשראםטומל< חםנשמ רםססנשמ םדטאםטומל>
ק/צ,דףרא סשהשטומל< אוגשאםדשמ ה,ךךשךחול
צש/שרד,עומלשא ל,רפ,איםמנשמ>
[סןמאק מקצטקאן ;מאוגשאאשך לקאא[ד ןעקממקך$
-

קךסשל\אםאא אקדאהףרקןמלמקל צש/שר ,ךךשצפםךע,רד,עםא$
[רןטט_ל צקע ח;ה[מל ש פרןהשאןט,בן= ךק,ךך\א,ד,השך$

דש
שט \ר,דאוג= כקךי\הֿ ,

2

נ

ןעקמ

אןסש שמֹר®ד

מNמת ש הןך₪עמCל צףע ק /מףפק Cלןמ©ל ש Mו ךּ,Jא םזשמ ים,Mז כקגמף
ץOצ®דסRש
ל_:ס[S
דנךןדףע_מלFא
B
\ר®
MשA/רOלףא>
ש
צןמא
צקHסSקMצןד\אקא™ףל> [דן Mו ךּומלסRש< תשל ת©לףז רףעףסקאן ךקךקאנ[ך<
צ®ד מףפ©ל ס,Rמל הOמQאלײט +וTשך₪ד)ןנOך< ן:סLקTהק מףPצקדק לןמת_מלנ[ך<
חק:סLקHטקאקד חקךלףפ רקמגסׁר_מלנ[ך ךקיEא ל{הקאלFסYאקאמ>N
צןאײך+ען,מל מףפ_מלFא מןצר=גא=ך ס"רMשטTשאJש> צ®ד מףפ©ל צ\אײסשן
סׁרIמא< Aט קצנBרIדףע ק:סU [Sרױךלםג=Jש הײ ךּ< ףד [ יײטTש ש כ[ךֹרק ש
א_טקא ףד ש Tו ®Dדּ>
קט א~לףךקאקדקמ צקעק/קטIל ש MשA/ר יש/ם,Mץ [ד -ףד א|ט
לXפתOך)אײד
א|סYטקך
ש
סׁרIמא<
לר+מNל,ל
ןגקעקמ
אןסאקךקאףהקך>
לןכקחקטקאקמ א|ט,Mג=למCל TשסRאײאCל נEממ_מלFא>
™
א<
רIאוד)ןמל צן™ A
ש Tו®DדיOט הױך +הןסOץUסמלAא Aט MוTשTחש< י /Oק/קד הףךקצףץ©ל סקרIמא ש
א,ל צקע< ש עOז €דּײך ךּ€ך ש
ֶֶ> ס"סYשגםא אקבימןלXןך)ע ש MשA/רOל ױךלײ ™
יןֹרOעףמנOצנ,ןע< ש פײרך)סא€א€ך ש ס"צ\א€עףפןע> קט ש רקמעקאקע
אקךצףנמ מקצ
B
מקהקד ףד מףסVאקךקמ Tו€Dד ףד כק ךּױך₪ך +ש ס= עקמקאןלXן ףסR
ה Oךּ ו/שמ צןמג MשA/ר< גק ק /ל~ט{ד ה Oךּ נBממ~ל> צףעפקגןע Aט< י/O
צןמגץ"חשמ MשA/רו LנBסףך[< Tשמו <=Lףד עOמגײךKםג= קצנBר©ל ה Oךּשל>
נסף ךּ>
נװר,Tל AסYא Aט [דן ץׂ:הקא Aצןא Tשך₪מ Mשע) מןצר=ג ןד B
דםלשמ עOמגײךיAאמשל AרRש< י /Oמקצ ךקס קךףHסGף ]Tגם,MץOד קט Aט
פר+נ®ך לײצםז
\ר®ד< צןהקך Aט [דן MשA/ר צקדףלרק M,TשסלםגסVש
ל{הקאלFסYאקאףד©לFא ךקהOממן> גק מק כקךקJאד_ל קך< צןמֹשגגןע תשל ק/
צקדק Aט ןךן,ס< Aצ\ע לןמקצ ®Zס₪Sל אר=ח,א>
(כםזאשא,ד ש ֱֵ> םךגשךםמ*

ְֲִ> ֱ> ףהכםזשצ ֲֵ> ס,צ

ל,ךךשן ך,סך=

ש L]Mא "רץשן>
Aט ק:צוLא י+מQפ םלTס+נBר -29מ
סקמאצןי,זן סשנ= פףאקר< ש MשA/ר
גקMסOלסRשא Qק/ןל :,סLשמג= רOסVשא-
הקטקא[חק< צק:סLקא™ק ס"צײד מקMסYסקאן
}ח,ZענQמ
\סZ,Rשן>
צקעTשך₪ךיQא€של
-56ד
Aט
עקרIמבףא
נEסףגףמקל
ןגקםך+עןשן
Tס{סRאףמק:צן<
קSקצףץקל
,PריסUטXצםל קךקצטףדק אקא™ק לן>
Mשן
שממQל
קך
כקךקJאהק
מקצ
ל{הקאלFטצףץקןר{ך דקצ> _Tטק SףS
@הןTרIםךOד@
™
לםא
צקעסO
\ר"סSשןנQמ
Zא\:ו"Sא צײZא דקצ י/Qא Qקך> ש
Jםננ
ש
ל{הקאלFטקאךקמZףעףרא
פםא לרIאןל"א< גק
™
ײךגשך ןד לX
ו/שמQללײר לןקצק:אק< י /Oש יIנ,ל
א תXל
קךךקמףרק השA /טOללXך ק™ _/
Aט ~ססקכײע"ס Sדקע\איEא רAחTומל>
ףS
קך
יOסYאQ
ל{ץהףא
לףא
ב>
AסRשץלFרקסא<שבףךלXרD
גקגןל"סLאֿQ
Vש:שצןמא
רקעףץףא
א~סRאףמקךצן
PסOךןאןלXן הקרSקSל{אקTףא ש @TףרDרק<
MשA/ר-@$א>

אקך ף Sרקצףץץקך>
ין ™
מOהקצנEר -10מ Jס+לXן שממ\ Qר+מ[
קך[שג"ס"Sא דOל,ןע מקצ כםHחול
ףךקTס}א,JמQל
סקצףזקS
קךכFךקJאקמ>I
צקעOסTסVש
TשPשסTש:שTשןא
HשטגAסG
אQמ]-
אקא
™
קך[ ™
א
י:QסLעAא€ד"סGש
ףראףל<
ל{ט{ZסSףען
ש
נIטOץ"SסGםא
קא> ש
קךד[דOרנQמ ש תAס,Lג צק:ס™ L
יIא צקHאQסRא= קרקחףמקל ןד םא™ ל:FסL
ךקממIק ש ס\הקלנEמ< שמףךל_ך ש Mש
קצנEרק
קךהקסקא> ~סססקכםHסLש:סVש ף Sצןמאק/
™
צףזקמ
צןמגקמלןא
שגסVש
לFרקאקא
צקעףרIמא[ ק:ס[שג"ס"Sא< Aט \ר+מ[
הקרדףא
ֿ
קךסAסVש:א Qק/ןל ךקעסקננ
Aט ןצש צש/שרםרס,עףרא>
י Qתשל Mס+ג ףA SסLלXךOצ ץװךןל
שממ"א>
ח=לשן
צקע
יװסVח,ל
<,R
אקרצףסקאק
[סןמאק
ףS
לFגהקד
צןמגקמלןא צקעףרןמא>
לףא ל{ץהףא גקגןל,ךTש ח=לשן
שממ ֿQמק כףךחקאקל $ב> רקעףץףא ףS
הקרדקד ןצ,ןא< ש הןר,עהשד,ר-
משפ שךלםץ,מא> צןמגלFא™[ Aט ןגףמ
חקךקמא צקע>

אשמװאZול קZ,M/א>
ד,מגםר
פקא[כן
[/רן
ש
לקר_Lא
י,טנQמ
צ|הקך[גףדן
צקערקמגקטףדרק ש MשA/ר ףהקט-
רקגקל 7הףעק רקמגקטהףץ-דOרOטAא<
יIהAאQךOד
ןד
ךשפומל
צקזרק
הOךא> ש פרםערשצכ_טקא אשמ]-

 >2םךגשך

ד,עש סקרןמא צןמגקמלן א,:QךיQאםא™
צשע,מQל לFגהףרק השך+א מOהקצנEר
-18א=ך -21ק לף [Sגףךוא,מח,ןע>
תשל רקצףץלקגיקא_מל< י /OיQדOמך+
PרOעסRשצםלXא צ,דיOך ןד כםעמשל
צשחג סקרהקטמן ש ל{טקךJס{ה[נEמ>
Aט \ר,דאוג= :שפ ןד אQרא ™
םא
אקל ףד /קרק-
קך[שג,דא> כקךמ[ ™
עשא,ל> הףע_ך ש
™
לFל ןד יש:סL
ןד
רםה,ד,נףבףא
סףלקז-צש/שר
דןלקר_ךא הףעןעהקממ>I
א,הOט+נשמ מקצ ה,רא גםךםע
לן,JרAאמ,ך
ש
 ,Mר
א~סRאףמא>
Aט
קךישJ/ול
י/O
הOךTומל<
ףפ_Lקאקא שצןלםר Aט קך[שגZ,א
הףעןעיש:סLעשא=
כן/קךצקדקמ
א םגש יOטט,מל ףS
ק/ןל לןדכן] ח~ ™
כףךףמלFמ צקעלףרגקסYאק< י– ֿ/Oמקצ
אוגםצ< י /Oצקע סשנשג-ק לףרגקטמ<I
גק השמ-ק ר ,ךקיקא[דףע< י/O
,Mדלםר ןד קךח;חחקמקל ןגק?
קררק מקצ ןד ךקיקא צ,ד ש
ה,ךשס צןמא ןעקמ> קט Aט ש
פן:סLשמQא< שצןלםר ~ר{צ ח,רחש ,א ש
ס\הקא> קטףרא Aט ק /לףרגףדףרא
םא ךק_/מל>
™
צ,ר צקעףראק< י/O

\ [
•

(כםזא> Aט קךד[ םךגױךר+ך*

נשרש
ֿ
חשלשנ

[דקןמל [
דן
צ|הקךאדף
עק

ישךםצ -ףד רםה,ד\ר,ד-לואש-
א,ד סקצפםמאח,נ=ך כםמאםד< ים/
מףפקל
כקךדםרםךא
ןצףמא
Aט
צןזקמ ץקךהקמ נקסףךאקל< צןזקמ
רםלםמד,ען לשפתםךשאנשמ הםך-
אשל ש צש/שררשך>
ש ישךםצד\רםד אקצקאלקטףד ש
לקרקסאףץדףע כקךהףאקךףהקך< ןדא-
ה,מ לןר,ז ,ךךשצשךשפ\א,ד-,
פםע,ץ
ש
א=ך
השךך,דיםט
נ_מאקאףד
לוךאוסםל
ל;א[ג[
שך ,קדאקל> לןר,זשןמל ףד ש
ףהס,טשגםלןע
יםסס]
פשפד,ע
אקל Aט [דן יןא כקך-
ל_טג; ™
הן-
שצקזרק
ס,צםך,ד,ףרא<
ך,עםדשמ ר,צואשאמשל ש לןר,זן
רהףץקל @ס> 1שמגר,ד
ֿ
ףד ק/י,טן א;
(*1047-1060
א;רהףץק
לןר,ז
פשרשמת,נשמ צקעיש/שאןל< צןמגקמ
צש/שרםרס,עםמ
לן
ףד
צש/שר
ח=ס,ע,א
ףד
כקחףא
ךשלןל<
הקס\אדק קך< יש  shytiaiמקצטקאן
פםע,ץ יןאףא קך מקצ יש/חש@> ש
א;רהףץקל ר,צואשאמשל ש פםע,ץ-
משל מקהקטקאא לוךא]רש צקעדקצ-
צןד\אףדףרק> Aט ןא™ ףךא מףפקל<
קר[סשלםד
Aט
מקצטקאדףעקל
מקצ
השך=ח,נשמ
יןאאףרןאףדא
ףראקאףל צקע< צקרא ש מקצטקאדףען
™
א,רדשגשךםצ< שצןנEמ כקךמקהקך-
יןא
[דצש/שר
Aט
לקגאקל<
עםמגםךלםט,דש צ,ד השךך,ד-
מקצ
דקמלןא
סקצנקמ<
םללשך
שלשראשל דשח,א השךך,דולרש
מףפמקל
צןמגקמ
לףץסקר\אקמ<I
AסYא
גק
השךך,ד,א<
אןסאקךאףל
ןד
צ,דםל
ים/
קךה,רא,ל<
אןסאקךחףל השךך,דולשא>
(כםזאשא,ד ש ל;הקאלקט[ ס,צנשמ*

\ [
•

[דן
Aט
ים/
כםמאםד<
א~ר'ן-
לםרםל
א~ראףמקךצן
ןד
כקךףפ\אףדףא
מקצטקTסSףען
כן/קךקצנק הק_/ל> כםמאםד< ים/
השךך,דן ףד סשלר,ךןד הן-
ך,עלףפקא שךלםדדומל ש לםר-
ר= ֿך של,ר ךםהשד נ,ךה,ץ-
ןצ,ג= הש /ש לםרשן לקרקסאףץ-
[דק-ןמלקא
כקךהקה[
דףעקא
לואשאחול>
ףךא
ל,רפ,א-צקגקמבףנקמ
ש
יםמכםעךשך,ד
ש
מףפקל
סקרןמא<
יןא_ל
[דן
קך[ ™
א
מש/
כקחקגקך-צקןלמקל
קךיוץא
ד\רישךצםא< לור-ע,מא קצקךאקל<
חקךכ,א<
ד\רחק-ךקא<
אקאקחףנק
ק/ס=השך
ד\רל;הקא<
סםנרםא<
נ,ךה,ץא
אםאשל>
™
:,ס\L
ישךםצד\רחשןמל סןמאק צקעס,צ-
ך,ךישאשאךשמ>
רקמגקךאקאףדק
ישךצםל
ש
א;ננכףךק< מש/םננ רףס_ל אקצקא-
כקחקגקךצקל<
ש
יקז
לקטףדן
אקרצף-
ס,צ,רש>
מקצטקאדףעכ[ל
סקאקדקמ ןא™ ש סל\א,לרש< סשרצש-
שהשרםלרש<
יומםלרש<
א,לרש<
ש
עםמגםךםל>
צש/שרםלרש

ש רםה,ד\ר,דא
אןסאקך[ל םרס,עםד
ךשפחש
יש/םצ,ץ)לוךאורש)א;ראףמקךקצ

ךשפשךשפ\א=ֿ אןסש שמגר,ד
 >ֱ 2004ףהכםזשצ  >6ס"צ>
כ[סקרלקסא[ֿ ל,ךךשן ך,סך=
לםררקלאםר צםךמ,ר אקרףט
ֿ
ץאסֿ ISSN 1786 2019
לןשגחש אןסש שמגר,ד
ֿ
שט \ר,דאוג= סקרלקסא[דףעק
צק
ב\ ֿ
 8060צ=ר< סקמא ןדאה,מ אףר < >7
אקך^כשלסֿ
06 30 375 1953 & 06 20 95 20 483
צפםדאש lakasz@freemail.hu
ֿ
הןךך,
צקעחקךקמןל ףהקמאק אןטקמלףאסקר
כןטקאףד  1500כא כףךףהרק<
ֿ
קך[
 3000כא ק /ףהרק
קך[כןטקאףד_לקא פםדאשן
תקללקמ ש סקרלקסא[דףע ב\צףרק
לףרח_ל>
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צםאא=ֿ
@ שט ש ץקךה ש ךקעא;לףךקאקדקננ שצקז ש
ךקעלקהקדקננ ס=השך ש ךקעא;ננקא כקחקטיקאן לן@

צ,דא חקךקמא
ים/יש השךשצןא לקרקדקל<
ש אשך,ךמן ס=א ישסמ,ךםצ>
ךקךמן לקרקדקאךקמ ךקיקא<
הףךקאךקמ_ך< לןד נשר,אםצ>
שממש
ֿ
 Jókai Anna:ח=לשן
 Az Adventשט שגהקמא
Az Adventben nincs hiba.
Sóvárogva várjuk a valódit.
;De az Érkezőt nem ismerjük fel
s helyette dícsérjük, aki lódít.
Az Antikrisztus cifra névjegyét
Színes bakelit-tálcán kínáljaaz Égi Küldött a küszöbön ül,
hogy behívják, arra várva.
Jöjj el, jöjj el…ahogy már eljöttél,
megölettél, ki sosem öltél.
Mégse haltál: feltámadtál,
a vég ellen gyógyírt adtál.
;A csalónak kívül tágasabb
bennünk sütött föl már a Nap.

שט שגהקמאנקמ מןמת יןנש>
ד=ה,רםעהש ה,רחול ש השך=גןא>
גק שט ףרלקט[א מקצ ןדצקרח_ל כקך<
ד יקזקאאק ג\תףרח_ל< שלן ך=ג\א>
שט שמאןלרןסאוד בןכרש מףהחק/ףא
ס\מקד נשלקךןא-א,ךב,מ ל\מ,ךחש
שט ףען ל_ךג;אא ש ל_ס;נ;מ _ך<
ים /נקי\הח,ל< שררש ה,רהש>
ח;חח קך< ח;חח קך>>>שים /צ,ר קךח;אאףך<
צקע;ךקאאףך< לן דםדקצ ;ךאףך>
צףעדק ישךאֿ ,ך כקךא,צשגא,ך>
ש הףע קךךקמ \/=/רא שגא,ך>
ש תשך=משל ל\ה_ך א,עשדשננ<
נקממ_מל ד_א;אא כ;ך צ,ר ש משפ>

שממש
ֿ
 Jókai Anna:ח=לשן

_רקדדףענקמ צקעחקךקמ[
השךשצןרק ש ס=ֿ רןאלש>
צ,ד גםךעםל ל;טא כםרגוך קך[
םאא /ףר ס= אןאלש>
ֿ
נ,רצן< ןאא-
קרקגצףץקד ל_טגקךקצרק
לףא סשהומל השמ< ין //מקלקצ$
גןשגשך< יש גןת[דףעקד<
ק/ףנלףמא תשל [/טקךקצ>
מףפ קדקאףמ< קצנקרקלמףך<
ל_ך;מנ;ט[ שט קרקגקא>
יש שטםמםד קרקגקא ףך
אא שט ש מקצטקא>
ץקךההקך קֿ _/
לןדפקדא<  1999חשמ> >20
Feladat: a vastagon megjelölt szavak jelentését hogyan adná
?meg
Közlés: Nyíri Attila költő és műfordító Tanító versek
sorozatának válogatásából.

 A lovas imájaש ךםהשד ןצ,חש
Nappalra fekete lovat adj
hogy kitessék a fehér fényben
És fehér legyen a ló
ha ránk szakad a fekete éjjel

משפפשךרש כקלקאק ךםהשא שגח
ים /לןאקדדףל ש כקיףר כףץנקמ
ףד כקיףר ךק/קמ ש ך=
יש ר,מל סשלשג ש כקלקאק ףחחקך

ha a gyeplőt elejteném
a fekete akkor is haladjon
Ha álmodozva elkószálnék
a fehér az úton marasszon

יש ש /קפך[א קךקחאקמףצ
ש כקלקאק שללםר ןד ישךשגחםמ
יש ,ךצםגםטהש קךל=ס,ךמףל
ש כקיףר שט ]אםמ צשרשססםמ

versenylovak kíméljenek
cirkuszi ló sem kell
megedződött hátaslovunk
elbír a tereppel
a fekete a sorompót tiszteli
de a fehér átröpül rajta
félni csak az félhet
aki a lovakat hajtja
váltott lovak: de egy nyereg
huszonnégy óránk gyorsan pereg
Csak a ló pihen az ember soha
felette csattog Isten ostora

הקרדקץךםהשל ל\צףךחקמקל
בןרלוסן ך= דקצ לקךך
צקעקגט[ג;אא י,אשדךםהומל
קךנ\ר ש אקרקפפקך
ש כקלקאק ש דםרםצפ=א אןסאקךן
גק ש כקיףר ,אר;פ_ך רשחאש
כףךמן תשל שט כףךיקא
שלן ש ךםהשלשא ישחאחש
ךםהשל גק ק /ץקרקע
ֿ
ה,ךאםאא
יוסםממף= /ר,מל /םרדשמ פקרקע
תשל ש ך= פןיקמ שט קצנקר דםיש
כקךקאאק תשאאםע ןדאקמ םדאםרש

Forrás: Jókai Anna Virágvasárnap alkonyán, Széphalom Könyvműhely, 2004

כקךי\ה,ד$
ךשפומל ;רהקמגקאקדקמ מ;הקלה[
םךהשד=ן א,נםר,משל ל;ס;מיקא[קמ
סקרקאמףמל ק /שךשפ\אה,ץא ךףארקיםטמן
צףע קננקמ שט ףהנקמ< ים /נןטאםדשננ
שךשפםלםמ ץועםגחםמ ךשפומל>
לףרח_ל צןמגשטםל חקךקמאלקטףדףא< שלןל
שט \ר,דאוג= שךשפ\א,ץמשל
שךשפ\א=ןלףמא סקרקאמףל א,צםעשאמן
קר[כקס\אףדקןמלקא>
ךקהקךקןלקא ש סקרלקסא[דףע ב\צףרק
8060 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
ֱֵ> רףס
LaRiK NuH aLLiTa
NaTaTKaZaT euTeMeTeBDe F
aToR uRaZaV SuZeLaV
NeHReZeDaDaH aBaiSa eVNeM

הקמ
Vש/ןד Mשן ץקֿ :
שאאןךש יומ לןר,ז כ;ךגנקאקצקאהק אשטשל-
אקא[מ> השטקךוד הקטףר ר=אאש צקמהק ',ן,נש
ישגשגקטקריקט>
ש ס~הקHרףס TשרTש:צש סןמאק יןיEאקאךקמ> שאאןךש
א,סםל-
–
"אצקמקאןךקע
–
יAצסVשןא
מ/Qלןס,Rז
אקא[מ (ישרעןאש* יEזקסYאףל קך< Mשחג םממQמ ',ן,נש
הןאףל> (קסYא סןמאףמ ש סקרYס[ :,סT\Lחש< Cלן סקרIמא ש
™
הקענמ ס"צײד קרRסק Uאשך +ס~הקעא~רקגףל Vשמ>* TוDמN
B
ס~
ן:סLןל< י /Oש @יןסVשTשךOד@ :,ס®Lדפםמא סקרIמא ןד< ש
יומםל שאאןךש יױך₪ך) Uא,מ ',ן,נ QסקרVסקסYאףל }ח,J
נNרֹOש:צולXא (ךZ₪ס ֿDישגש קטקר*
• ו/שמתCל ש סקרYס[ ןZצקסRאקאן< י /OלFךקאן }אJש
דOס,Rמ JסUאםא™ TוDם,Mד₪סֿ Rש Aט -1920ױד ףה©ל קךקחףמ
סײסVחקא לסUאAא=ל ק /ד\רנQמ רקמגל\ה_ך ע)טֹשע
נולXמTשל צםמעםך אקר_ךקאקמ> ש
ֻ
לןמתLקךקTרק
ךקךקא  *$( 16לײרOמ"א ף,M Sד ףלסקר©לFא< ג\ס,TרC/לXא
א> צןמגקט©ל כײHסLױך)Tש ק100 /נ60נ 40בצ
TשרTשךMשט™ O
א קV /שד ף Sק/
צףרקא| קט_דא ךֹ₪ש< Mשחג ק כ{ך~ ™
€ךOצךֹ₪ש הOךא( $ךZ₪ס ֿDשאאןךש צםמֹ,ל* צןמגקט©לFמ
ל\ה_ך ש י"סRצױדךֹ₪ש צק:סLקא™ צףע ק /כ©לFאק Uרמ,א
ןד Tשך₪ךTשל> (שאאןךש וRסמ"חש?*
• ד)חמײד ק ךקךקא©לFא (ךZ₪ס ֿDש סקסRט[* ש סײסVחקא
שסאםא,ל>>>
™
רקמגסקר מ /Qגןת[דףעףרק< נBײךסV
ש א,סםל-אקא[ן; Vשך)צןמא ש סקעקג-מש/סףלד=דן
א;ננ
ױך)Pח,מ
ק~/מאקא|דףעק
ץׂ:הן
רOס,VדקצךףלFל
רׂמגל\ה_ךן לףרDף דּ ס_לZףעק Sכק ךּקממֿN
 >1סVשך+נQמ ןזקמ ע~ר_DךףלFץ< ש Mשן MשA/ר ® ךּױך ןד
ןZצׁסRא לףPט[ל ף SסRשעOל ישסמ®ך),TסVשך נBסף ךּ ץׂ:ה ה Oךּ ש
יומ ץׂ:ה?
 >2ש יומ \ס,Rדחקך©ל (Mשחגמקצ* AטOמײד)ל ש סףלFזM-שA/ר
חקךקלFך?
ֻ
 >3קט ש סףלFזM-שA/ר-יומ \ס,Rד ש ל"ר,Pאם לּ€ך ש
נQחל®ך-א=ןע ןדצׁסRא ה Oךּ? לןל \סRאCל \ /צףע?
ןZצׁרקאקןמל סׁרIמא Aט ְִֵֶֶַָ-ק SףהׂלנBמ ש רOצ,מ
אקא א,סםל-
™
יAאױךOצ אקךׁהװט€Iד "א,Jאס +שג=א אקךקפ\
סןלך)ײךֹש ךּ
כקךישסמ® ךּ
ױך)PשץױעוL
Aט
ףS
אקא[מ<
מאםאש> ש כקךןסRשאםל צקHסSקMצןד_ ךּ©ל< ף Sנ"ר
™
ךׁרOננQ
כײר,RדלרIאןלXןך)ע צקע מׁצ הן'ע ₪ךּ שץױער+ך סVשמ ס<+
מNמץ םלומל לףאקךלFגמA Nט שֹשאםל סVשך+גןד₪ע₪נQמ> גק<
י /Oקט נNטOץOד)מ \ /סVשמ< הן'ע₪ךJומל צקע ק /צןמגקמ
לףאZףעקא לןס,Yר +ךקךקאתOפײסRאײא>
ש @לףסךקא@

ש @מש/סקמאצןלך=דן לןמת@ רOס,VדכקךןסRשTשן ףS
חקךקמא[Zףעק
מש/סקמאצןלך=ד< אםרםמא,ך צק/ק< ְֲִֵֵֶֶֶֶַָ<
נףת< Kunsthistorischen Museum.
ש ֳֶֶ גנ-נ+ך :,ס +Lס\מAסRשץ לןמתקא ש יןסVשTשךOד
כקךכײע₪ד לףא (ק@ /כEקחקגק:צן ף Sק /כקחקגקךקצשססOץן@*
ש
רOס,Vד\ס,Rד
ךק>
\רJש
לףסךקאלףמא
שסTשךן
יOמכײHסLױך₪ד-לײרIמQל
ףS
סVשמ<
לףסךקאקמ
@כׁחקגק:צן@
יAא"רOט,Yל צקע> ש Tשך ₪ךּ רOס,Vד\ס,RדOל צקעכקJאףדק
קגגןע דןלFסRאקךקמ MשסRשגא>
סUא,מ
הףאקךק
סקצ_/רק
ױך)פײד
כקךןסRשאםל
ש
סׁרVסׂד
~אה{ZצומלX
Aט
AטOל
י/O
צקע:₪סLשפ\איAא=<
TשסRאײטףלXן (לןהףהׂ ש א;ננ קגףץׂמ ך₪איAא= לXרבײ ךּ
נBא|כײרMש
Mשע)דכםל]
רקמגל\ה_ך
נBחק/טףד©לFא*>
לוLא]ס,Rר+ך "רוLלםגמQל> ש ךקעס!ננ כקךןסRשא Tשך₪מ
ק_/@ /צ;Lת{ד,Tך@-םמ Tשך₪ךיAא=ֿ

Aט \ס,Rד פםמאײד< לןמ\/Qאםא™ ,MדOך)ֿ Tש

שך
Aט ;ססקהOמ®דOל (ךןע)]Tס,Rל* לןנOמ,Tד₪סֿ V
Ti-SZ-eN iR-T iR-aN-ON-I R-oK-ON-oK

EL-eNy- F-oT

EL-T-ek

El- aT- Ne-Fe-Ke

צשן ץׂךה ֿׂמ
(ש* ג\סקמ ןרא ןר,מיםמן רםלםמםל ,ךךשאמקהקללקך
ףךאקל< קך[ץ הםךא>
@כ_ךקד@
,Tך
ש
כקךקא™
רOס,VדכקךןסRשא
ש
:,ס+L
ל{טףפקמ
ש
ג\ס\אף>|S
:,סLשTשך)לײד
רףסק
@הןך₪עכ-@,א לףאײךֹש:ר+ך ק-/ק /לו( Q.יומ חקךלףפ*
ף Sס"רץױד ײרOסךֿ ₪מ HרIככ (MשA/ר ב\צׁס:,RסLשא* כײעJש
ל{טRסק> צןמגקט נBממ_מלFא ׁרקגקא צםמֹ,מלסRש קצךףלFסYאקא>
אײס,Vננ Nהן'ע₪ך,ֹ+ד)ןמל דOס,Rמ לןא|מNל לףא לFר©ל<
אקךחקדקמ AטOמײד ױך)ל]< לןד כ_ךקתתקך ק:ס™ ,L
אײא
,Tך> צןמגלFא™[מ
AטOמײד
רOס,Vדהףדקא
 ,Mר
קט
Vשמ>
י/O
דקJאקאן<
סVשך)צן כםמאײד
ל{טLףZא
TשסRאױךMשט>
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אײא ף Sלןאׁרװאקא™ ,MדOך)א>
Aט ױך)לי| מ™ \/Q

Aט \ר®דלףPר[ך ק:ס [Sס,RמףטףSרק ןד צקע:₪סLשפ\איAא=<
לXך< ד[א צםמײעסRשצסׁר|
י /Oאקךןד-אקךק סVשמ ;ססׁרOה®דֻ O
לFך (אשצע,ל*> ש ס~הׂע (ײ:סVשד₪ד₪מQל* לFטג[פםמאJש
לףפ© ֻ
ףרYסףלFךיEא[קמ ק /לFרקסא ױך)ל] ל_ך~מךקעקד ;ססׁרOה®ד-
(חײננר+ך נ:QסRש*ֿ

כײע)ך,MנQ
לףפ\ר®ד
ש
קט
@ג\ס\אףד@
TשסRאײט+
בןכר"טYש ® ךּױך₪נQמ ש יומלײר Iג\ס,TרC/לXא קטYסקך ןד
חקךקטVסׂ לףס\א[ח_ל< ן:סLקTהׂ נNסRאםלײד)ןל מקMטקאן
יOסVשאAסRאײט®ד₪א> ןזקמ ישסמ®ך)אן @ג\ס,TרA @/ט ש ץׂךקד
א®ךל Xש @לףסךקאנ[ך@< Aצקזמ©ל סףךףמ ל{רנBכסUא= כרװט
\רֿ Jש
אײס,Vננ כםזTשאסVש ש כקךנOמא®דOלXא< לףא רקמגל\ה_ך

סOלXאך)מ ;ססׁרOה®ד ל{הׂאלFטֿ Iל
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Mשן ץׂ:הישמHט®דנֿ Qמ
NEGYEDIK HUN KIRÁLY OKTÁR ORSZÁGA.
ÖRÖK JOGON VETTE BARÁTOKTÓL.
PONTIAK, ISZTER VIDÉKIEK, URÁLIAK TATAÁROK URA.9
ננמקאקד> הױך+ד₪עOד
B
ש ל{רכקךןרAא TשסRאױךMש ג;
א~צקעףא שגJש Aט }ח ןדצׁרׂא©למ©ל< סןמאק [דעקס,Tןמל
ש
מקצ
י/O
צקעּוDיAאJול<
נBממק>
צקע
ס+ך)ךמQל
@יOמכײעך)ך₪ד@ לײס,RנQמ ח"רUסמל< ישמקצ ק/קמקדקמ ש
מק/קגןל יומ לןסֿ ,Rז םלא,ר ײרס®ע₪נQמ> םלא,ר (ךZ₪סֿD
לר+מNל,ןמלנQמ
לןס,Rזךן דּ"א*
יומ
ש
לףד[ננ
ונוךג-נךףגש< ק/קד כײר,RדOלנֿ Qמ נוגש< 434-445
קך[ ™
א
מ/Qלןס,Rז
שאאןךש
ל{טVסׂאךקמ_L
א<
ל{ט{ ™
דק
שךלםגײא> לןס,Rזן ל{סYפםמTחש ש Mשן נוגש [ ֿ
™
וR
) SICAMBRIA (lat.ה Oךּ> ש ,MדOגןל צםמֹשא סׁרIמא ײרס®ע₪א
הקאק סקרYס[גףZסSקך?* ~ר{ל
™
נQר"אםלא€ך (רOלםמםלא€ך?*

חײעOמ>

גק צןזקמ חײעOמ? ~ -ר{ל< Vש/ןד ךקס"רMשט®דן חײעOמ<
Aצקז ןא™ ש יומ ורױךלםג= י"ט ךקס"רMשס,Yד₪א
חקךקמאן( $ךZ₪ס ֿDשרדשלןג,ל>* קט©ל סׁרIמא ש ל,רפ,א-
א יומםלמQל<
צקגקמבףנמ ףך[ @נQס,Rאםל@ רOלםמQן ש נBח~ ™
B
Cלןלמ©ל לןס,Rזש @אׁסRצףסקאקד חײעOמ@ וRסױךלםגןל Aט
ש
(ל,רפ,א-צקגקמבק*<
ןסאקר(גומש*-הןגףלן©ל
פםמאןשל (לשול,טוד-כקלקאק-אקמעקר צק:סLףלן©ל*< Aט
ורשך-הןגףלן©ל (םמםעורםל< נקדקץ[ל* ףד ש אשאש-
סVש/ןד
יומםל<
אדג
ֿ
ףסR
םרס,עןשל*<
(לףא
,רםל
א ןד$
Aט ',ןשן יומםל כ{ך~ ™
ש _/צ~סLת{ד ףד ש לףא לFר©ל א®ך רOה®דכקךןסRשTשן
ק /לףסYא;ך (צק דּׁסRא~סV *Lשך+ל> ש צק דּׁר ש יומ לןס,Rז
ס:Oס®Gך),TנQמ ®ך ךּ< נ_סל Fה Oךּ צק דּׁרSףךףרק< קטףסRא נBךק
ןד הף דּק מׁהףא< ףPפקמ ש לFר©ל א®ךCל ײךֹשך₪נֿQ

Aט \ר®ד Z,MסSױךישמHט+ד כקךנOמ,Tד)ֿ

• ש סףלFז חק:סSײר @ @eKחקךףמ©ל @נBר+א@ ה® ךּOסYשTש>
ןד
סVשֿ /
ARANY ÉKET IZSÁK HUN CSINÁLTA
• קט ש נOץ:Oו ךּ רOה®דלײצנNמ,בן= אקי"א ק /לןס,Rזן
מףסVצםמײעסRשצ>
ש אײס,VננNשלנQמ הןסOץLױע ק/סׁר|ננ ;ססׁרOה®דOלXא
א|טגק ךּ ס~הׂע ל{הׂאלFטֿ Iל

ש Z,MסSױךישמHט+ד \ר®דלףפ Mשע₪מישמHט+ד\א®ד)ֿ
NeTeTIK UNI KIRa OKTaR ORSZEGa
ARaK JOGON VeTE PARaToKTO
PONTIAK ISZTeR ViTeKEK ORaLaK TaTaaRoK Ura

ן',ל צק דּׁסRא; LצקעּוDיAאJול צףע< י /Oש _/צ;Lת{ד
שאםלXך @\סRא@ רOלםמOל (יומםלM-שA/רOל ף*?>>>S
ֻ
,TךOמ :,סL
צןמג ןר,מ-יםמןC-ל( $ךZ₪ס ֿDצשרדןעךן רOה®דנOא
שן פקר'ןשP-שממםמNש>*
ב\צסAסֿ V
י/Oשמ? קט©ל סׁרIמא ש יומםל ףM SשA/רOל לײס,RננQמ (?*
ק ™ _/
א ף ךּ©ל ןר,מיםמ-נQמ ף Sצײ דּ ש ל"סRפ"א-צקגקמבףנBמ
ןד?
קט©ל םזשמ לףרDףד©ל< צקז©לרק צײ דּ צףע מקצ TוDחול
Mשחג
ףסRאד_ל<
צקע
צןמגקט©לFא
י/O
ס,Vך)סא>
ש
כקךקךקאקא TוDחומל שגמ Nקך[ננ לן ל:Fס Lא©לןמאקמ_מל
ש
AטOלXא
הן'ע₪ךמומל
ל:FסL
צקע
הןך₪ענ>Q
ש
רOס,VדOד (Aט \ר®דלסUאAא= TוDם,MץOדד®ע ס+ישסמ®ך),TנQמ
עקםצקארןלוד* \ר®דקצךףלFלFא< צקז©ל €ר®Iדן כ{ךֹסRשJטI
ש
אׁר_ךקא© ֿל
ןזקמ
אױך®ךיAא=ל>
חקגףדנמ
B
לןאׁסR
לןד',ןש-לXול"טוד הןגףל< ס\רןש-ל,מש,מ אקר_ךקאק<
ףסשלFךקא-שכרןלש(ק/ןפאםצ-קרןארקש*< Aט ןמגוד-ה{ך/ק
ֻ
ףA Sט שרשך-נשךישד אףרדףע>
צןמגקט©לFמ  <L]TנBךק כײHומל נOאך)מ Nױך)לןך)ע צ®ד<
ל_ך~צנ~ט[
מקצ
ק ®/ךּױך₪מ
ךOעןל"ח,נQמ
גק
ףל\ר®דOד*
(יןקרםעךןכןלוד<
\ר®דצ=ג]
ץׂ:הקצךףלFלנ Bןד> צקHסLקפקאףZסSקך כײעJול ך₪אמ <Nי /Oש
;ססקכ_HסGףדנB
ןZצׁרקא©ל
לןײךהױדיAא=
נBך[ך_ל
יOטיAא=ל ש רOה®ד\ר®דOד כײסRר®דOלנ+ך קךףמל®ך ךּ
Tו®Dדד)ך>
(כםזאשא,ד ש ל;הקאלקט[ ס,צנשמ*
 9נQר"אי אןנֿ Oר ש צש/שר מףפקל [דא;ראףמקאק> >1997 <New York

ְֲִ> ֱ> ףהכםזשצ ֵ> ס,צ
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(כםךאשא,ד Aט קךד[ םךגשךרםך*

שים/שמ הןססAסUאױד\Tומל
שי /Oש מ[ Uאױד\א הןססש

(ףד Aצןרק עOמגײך*

ס"צײצסRש םזשמ Vש /צןמא ק /אקדTהףר>(פםמא םזשמ Vש </צןמא Aט ש Mשכך)<
פןטYש-לףפ|< ך_ל Fנ".,צ>>>*
צײד,Tמ,נQמ  L]TנOץOךוA ּLט ףךקאקצ(מקצ CלXרOצ< י /Oןא™ צAסRשגח< צׁרא Mש
קדאק ץOךבשמ כײעמQל לFרקדמ*>>>N
MומלXיEזקמ< סUאב,מ מקצ ןZצׁרלFג©ל(הקךקג צקע דקיOך ש מQפרקמגסקרנ*>>>B
מקצ אק סVש /ש יןנ®ד ישמקצ ףמ$(מקצ ףמ Vש/םל ש יןנ®ד< ישמקצ אק*$
צײדא תCל ש לXרׁIרקMרק לםמבקמTס,RךOל(א~ל ומ:Qצױד Mומל"צ Vשמ< גק Aט ןד
חײננ צןמא הקךקג ןא™ Rשמגןט)Gאמ*>>>N
אןסTשד₪ען כײע)ֹש:צAא אקא™קצ$(ךקע)ך₪ננNד< יOט,Yג יױדOמך +יAפדןל-
לXך מקצ לײסײךײצ נA Bט ףךקאקצ>>>*

שי /Oש כףרכן וTשד\א הןססש
(ףד Aצןרק עOמגײך*
צײד,Tמ,נQמ  L]TנOץOךוA ּLט ףךקאקצ(רOמֹש סVש*/
MומלXיEזקמ< סUאב,מ מקצ ןZצׁרלFג©ל(רOמֹש סVש*/
מקצ אק סVש /ש יןנ®ד ישמקצ ףמ$(רOמֹש סVש*/
צײדא תCל ש לXרׁIרקMרק לםמבקמTס,RךOל(רOמֹש סVש*/
אןסTשד₪ען כײע)ֹש:צAא אקא™קצ$(רOמֹש סVש*/
ס"צײצסRש םזשמ Vש /צןמא ק /אקדTהףר>(נ|מ רOמֹש סVש*/

לןדפןין

ש י=משפ אשך,ץםד
לףרגףדק
ֿ
ח;מ ןד צקע מקצ ןד< ו/שמ שט גק
צףעדקצ< ה,ךאםטןל צקע מקצ ןד<
שג ןד גק צףעדקצ?
(מש< צןרק עםמגםךאשצ?*

נקךךש כורת,גן,גש

קא
לףא נQס,Rאמ[ נBסף:סֿ G
ף Sצןא תIמ®ך ש לֹFהׂד כףסRחקג?סVשֹ,סןל ףA SסUא€טIל>ף Sי /Oצק /מ©לן?ףPפקמ כײרT\DסVש< צןמא שי /OלFך-
ֿ
ךקמק Aט AסUא€סVשך צןמגקמא ק ךּש-
הןסOמא
PוSל"סVשך
ש
ך₪ך<
דקMצןא>

☺
לן Aט Wנסם:סUא גןPסLײצAאש?Aט Cלן ] /קך Tו Dל_ךגקמ Nשכקמףנ <Bי /Oױךןע ס,VרOג Aט
ןמֹו ₪Lדּ>

☺

ח=ך ;Lא~ט~א™
ךקךל Fצףזףמ<
כרקוDןT-וDשא כףסלֿ Fך
לFטקא א~רגקך[<
שHס+Gג= אקלןמאקאק<
לןצףרא בןמIטMו,Sיֿ Oט
ע[ע;Sקמ ךףפגקך>

צןא לFרקד Aט ױךלײיOךן דּש ש
ס"צ\א€עףפנBמ? – בג-רUצײא

TוDם,MץOד
א~ר©לדקצ
מקצןד
ױך)פםZסH®SסRש> גק יש AסYא קךףרקצ<
י /Oק:סGםמגײךלםגומל AטOמ ש דOל
Aצן ק/
ק/נBקדףדקמ
הףךקאךקמ
גםעםמםלמQל מׁהׂטקא™ שכרIלXן א~ר'
ךקעקמֹ,ן< ףד ש MשA/ר מףPצקדףל
ףסRאקצ>
בף ךּ
 ,Mר
Vשמ<
ל~ט{ ™
א
ףד
צקדףל
קטקמ
ר"שֹZ,וL
ךקעקמֹ,ל ®:ס,T\Lד)ןא ש @צףראףל-
ףהק
ס"ט
ױךןע
שג=ל@<
סYש/הױד®עמQל
;ססקיOר™ D
ײא
צףע
TשסRאײא ™Cל> גק ,MסRש ש אוDם,Mץ סףפקמ
דOרנQמ כףץאגקרװא ש ךקעקמֹ,ל
®:ס,T\Lד)ןמCל ןע)ס,YסRש>
שיOט< י /Oש ,PריוסYשצםלXא
כקךןZצׁסRח|ל< צקעלFךך ןZצׁרלFג-
מ_מל ש גםעםמ מףפ אׁרקצאף Sצ\-
אײס"הױך> ש גםעםמ מףפ ק /לןתIץ
מףפ שכרןל,נQמ Cלןל ךקעכםמ-
אײד)ננ כקך)ֹשTולמQל< [דן צןאם-
ך+ען"חול צקע~רYסףדףא TשרTח,ל>
הןקמ
ֿ
ש גםגםמ אׁרקצאףדצ\אײס ר{
ש אׁרקצא[ ש לFטגקא©ל קך{ ™
א
ךףאקטקא< ףד מקצ ץUסGםג™ O
א
™
ןד
דקMצןמ> ע~צנסׁר| ,RסRא אם-,J
ד) הײ ךּ< Aצןא מף /לוLתתOמא מף/
ײסאײא> קך[ס~ר ק/
™
ק/קמ[ רףסרק
עOמגײך)א ה Oךּ תUפ,מ< Mשחג צקע-
ױךלײאש ק:ס [SאׁרVסףא Aצן מקצ
™
ק:ס[S
Aט
דןלFר_ ךּ>
ןע)ס,Yמ
דןלFסRאקךקמדףעףנ[ך
אׁרקצאףS
קסאקאק אׁרVסףא<
™
םלוLסVש אײס,Vננ כקJסL
ךקעלןד!ננ
ש
עױךלײאש
™
צק
ףS
רףסקתלףא ש @פם@-א< Aט [ד)ץױעOא
Aצןנ;A LסYא,מ נ"סRצןא ךףTרקיײט-
אײא>
י™ A
אׁרקMא[
ש
[ד)ץױענ+ך
Aט
א ךףTרק<
קך[~ר מף /כףץLףץא יOט™ O
צןמגק/ןלFא כףרכןמQל ף Sמ[מ©ל
ק/סׁרRסק< AטAט ןלFרLףץמ©ל>
(כםזאשא,ד ש ל;הקאלקט[ ס,צנשמ*

סצםגןד

(מקלקצ מןמת א;ננ לףרגףדקצ>*

םךת= ח=ךףאן ןמאףטלקגףד

שלבן=

Aט ס}חדH₪ומלנQמ ישסמ® ךּ
נBא|אןPו)Sןמל "סRש ,Mר תCל

->1000כא

צקHרקמגקךיEא[ֿ
 8060צ=ר< סקמא ן דּס,Vמ אףר >7
ר'+שסןמ פײ דּש Uאױ:ס,VץOמ
ש נBכOזא ;ססקHסGקך Aט ס}חדH₪ומל
צקHחקךקמףדףא ,Tצײע)Tחש$

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

28נ18
18נ13
13נ9
 9נ5<6
5<6נ5<4
5<4נ3

בצ
בצ
בצ
בצ
בצ
בצ

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

כקך לףמק י\המ Nה>פםפםהןמ ףד כשרלשד ס~הׂע\ר+ל חײHסUא=גJשןא<לײא PרOךק,Tר@$
י /Oישגג ףמקלFךיEדד_ ֿל @כ{ך< כ{ך< אק ח€ך) ™
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ל;ז;ל \ר!,דאוג=
גן,ל צורפן
שהש /ש פרםנךףצ,ל לקטגקאק מקצ קדןל ק/נק ש
לקטגקאףהקך
כקךמ[א™לםר

ל;טךקלקגףד

עשרכןקךג
אוגםצ,ץםד
ל\דףרךקא
הקאלקטןל
ֿ
ל;
אשךפ,רש
קדןל-ק ש
לו.ש?

נןטאשא,ד ש ']כםךא ח,רצ|הקלקמ
ואשט=ל ס,צ,רש

שנסםך]א א;צקע ש הןךךשצםדםמ ^
נוסםמ שללםר ךקס … יש צ,ר
שט ,ךך=יקזקא ןד ,א לקךך שגמן>

לשס,ד ;/ר - /קךקל ך\הןש  -פשפ אןנםר

שצןא ש אקהףר[ך כקךאףאךקמ_ך אוגמן לקךך

צקעכן/קךףד שט ואםךד= נוסםKר=ך
ףחסשלשן נוסא תשל שללםר לףדקך
ךק< יש צ,ר מקצ ח;מ א;ננ>

אףדק
ֿ
לןקעףס\

ףד ףךאשך,נשמ ] /לףדקג ךק< ים/
צףע ףפפקמ ך,אםג קךצקממן>

מףי,ץ ישסמםד אשמ,ת
ש אקהק הןדקךלקגףדףהקך
לשפתםךשאנשמ

יש שטםמנשמ מקצ ןאשאחול צקע שט
]א קך[אא< שללםר פ,ר ךףפףד וא,מ
מףטמן
ֿ
\ /כםע לן

ש אקהק ישא,ראשךשמוך
ח=ך א|רן ש ס,רשטד-,
עםא>
םזשמ ס\ה=ד< ים/
של,ר שט ףךקאק הףעף-
ןע ןד לןנ\רחש
ה\ט מףךל_ך>

שט קעםןטצוד קךלקר_ךףדףמקל
א;רהףץק
ףד
ואשטםך<
ח,רצ|ה;מ
יש
צןמגקמלן אףעקג נ,צוך< מק שררש
עםמגםךח קך[ס;ר< ים /צןזקמ סףפ
ןד הש$/
ש צקאר= אר_לחק
נ,רצקז לםתןנש ס,ךךס נק< שיםך
ש
שט
ס,ךךמן<
לןכםעס
ש
ךקס
פםמא
ךקעא,הםךשננן
צםטע=ךףפת[א[ך>
ש צםטע=ךףפת[ צקעיןנ,דםג,דן
פןךךשמשא,משל א;רהףץק
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