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פק< חףטוד ס_ךקאتףמ©ל
מQפJש> ש ךקלסןלםמםל
סׁרIמא ש ִ> ס"סYשגנQמ< ֱ>
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ףמ צףע ש בןרלסן ,JאףלםלXא ןד
א,ל> קטקמ ש מQפםמ ،קך[ ™
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ךקעמ/Qײננ _ממקפ ש לXס,RתOץ ה Oךּ<
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אױך ₪ךּAצ<
מקצ
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כײעמQל< Mשחג  ،ףחכףךן צןדףמ ש
אקMפךOצנQמ סWנQגםמ ׁרקסאןל [לFא> קט
ש סOל®ד צףע ְֲִֵֶָ-נBמ } ،ח
אקMפךOצ כקךסקמאקךףדק ןגקחףמ ןד
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דקןמלףסRא<
ֻ
נBמ ד+זײצלףמא ק /ן,Mא [
MשA/רOרס®עףסRא< ~מMשHומלףסRא>
MשA/ר הןך₪ע ְֲֲ>ֲֶ>ֶֶ>
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צש/שרםרסףעם
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א כקחך[ג[ ™
ש אׁרקצא[ מף /כףץLףץׂ לFטגקאנ Bק™ _/
גק ק /ןג[ Uא,מ  ،ק/ןל ןלFרLףץ (ה®ך+ס\מ| מ[ן
כקךק* מקצ נ\רTש אײס,Vננ ש ה"סRשלײט ,דּ< ף Sכק:ס₪LסYשֹא
אקרקצא[חק ק:סLקמ> קט® ךּױך הׂסףחקסYאקא™ק ש ס_ךקאקמג[
הןך₪עOא< ף Sד)ח"א ןלFרכקךק כקחך[גףSףא>
ש כק:ס₪LסYשֹא ןלFרכףך קטUא,מ ןעקמ מ /QנOץֹOש:צAא
םלײטOא> צןהקך ןZצׁרקאקן כקך_ךקאקד©ל ה OךּCל< ףS
פםא ש אׁרקצאףד שץױע₪נOך< ױךלײא®ד) אײר Yה Oךּ ףS
™
ךO
הׂסףזקד ש הןך ₪א~לףךקאקד מ/QםננNל כקךףרק>
ש גםעםמ א~סRאףמקא סׁרIמא  ،ן דּקמ @רקמNאקמד@
אׁרקMאצףץףא צקעכףלFסYאק ו/שמ< ךקעןג[ד!ננ ׁ/סRצ©לF
א@
דקע\אדףעףהׂך< גק ש הןך₪ע ק:רOמאײא™< @כׁסRא[ט{ ™
א אןסא\TשמNש ק/ןל אןסTש אׁרקMאצףץׂ
רףסףא צקעל:FסLק ™
®ךגײסYשTש "ס,Rמ>
(כםזאשא,ד ש ֱֵ> םךגשךםמ*

ש חםננןל לםצך= ה"רOד₪נQמ א~סRאףמ[ לFרקסא®:ס,T\Lד₪א AרRש יןהAאלײטVש
אן ךּײא™,ל צקע< י ، /OגןסיAסRצ=מ,NנQמ ךקממק ש '-48ױד אףרקמ  ،קרDףזן
אײא ישרשמHס₪LננQך ף SסףלFזלXפוVשך ( $ש הױך+ד₪ענQמ פׁרסק ،
ל{ר ®ךאױך ®:ס™ \L
~מלײר,MץYשא הׂטקאףדק מNמת יAסRצ=מ,NנQמ ש לFרקסאקך>*  ،ק:סUאױד\א®דא
ל{הקא[קמ כקךלףסRאףל ש ה"רOדףפ\אףדן נNטOא™ד₪ע קךמ~לףא< חקך;ךח~מ לן
ס"צולסRש ק} /ח יEחסןמא>  ،קךמ~ל קסYא צקעּױע)ֹאש< יEזקא™ק AסYא לףסRאק
חקך;ךחקמ©ל צקע [ל ק,M /דןל יEזסןמא ש לFרקסא כקך®:ס,T\Lד₪יOט Aצןא
Mשחג קמעקגףזקטמ Nכײע> } ،ח יEזסןמ©לרק הOמQאלײט +לףרקךקצ ף، S
קך[ט[ ג~מאףד ק:סLקמ Nכק:ס!LננBטףד נBשֹ,ד) סUא,מ ש ה"רOדףפ\אףדן
נNטOא™ד₪ע ף Sלםצך +לףPהןדקך[אקדא_ךקאק – תCלמקצ ק/ישמ)L]Hע – ןZצףא
צקעּןךאײא™ש ש לFרקסא ®:ס\Lא®דא>
סOצײר}ס ס\הVסׂך ךT₪חול< י /Oלײצך+מ אןךאײא™ חקךלףפ ש לFרקסא< ף~ ، Sמלײר-
,MץYשאמQל מקצ חקךקמא דקMצןא ש יןא> ןא™ אױך₪ךלײטיAאומל AטYשך ש
כקךכײעZ₪ס)Sך< צקז©ל צן™ Aא קךןמגו ּLש לFרקסא®:ס\Lא®דן צײט)GךOצ; ס"צולסRש
גםא ש לXס,RתOץ>
תUפ,מ Aח,מגףלס,Vד₪רZ₪Lס <₪Sכם/שסא®Zס ₪SגקHסRשֹ,ך™ +
(נשרל= נףךש ש חםננןל נשרשץש צק/קן קךמ;ל Fל{טךףדק ץOצ,מ*
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ןדצףא ל,רפ,א-צקגקמבקן רםה,ד\ר,ד
הקרדקץ ְֲֵ>
@ש ְֲֵ> ףהן רOה®ד\ר®דהׂרדקץRסק חקךקמאלFט[ל ס"צש Aט קך[ט[ ףה©ל
TשPשסTשך₪אש ױך)Pח,מ צןמגקמ נNטOץץױך מ[מ Nכײע> ק /ןזקמ צףרקא| רקמגקטVסףץ
ל{ר_:צףץׂןמ©ל
צקעכקךקך[
חקךקמא[דףעףמ©ל
קדקצףץ
Aט
ףS
ץUסעֹOא
נNסYאײד\,Tד) קך[ה®ךOע)א= צקעסׁרVסׂטףדףא אקסן ס_לדףעקZסSף> קממ©ל אׁרVסׂטקאףא Aט
ױך₪ננNשלנQמ אקסס_ל ל{טYסף ף Sס,VסRחול ןמאףסYצףץק קטYסקך לשPתOך)אײד< צקHסVש-
ך+ד\איAא= JשסVשZסT)Lשןא< הףךקצףץףא< ~אךקאקןא>@
\ /לFטג[גןל Aט ש ךקהףך שצקזקא סשל,ת ע,נםר ש כםררשן ד,מגםר
ׁהףנמ \סRא א;ננ ןמאףטצףץ הׂטקא[חףמ©ל> ד)חמײד קגגןען
B
רםה,ד\ר= ל;ר מ
ןZצׁרׂאקןצ סקרIמא ןעקמ לFהףד הןססAחק:טף SףרלFטקא™< Aצן ױך)Pח,מ צקHסLקיEאמק
סׁרVסׂטמ Nש צק/קן< סVש /רקעןםמ®ךןד ס,VךOע)א= הׂרSקץׂלFא> קט שננ+ך ש
סקMפםמאנ+ך ךקיEא ~ר{ציװר ןד< י /Oןזקמ דOל כןAאױך ףר©Dלך[גןל ש
רOה®ד\ר®ד ןס,Rמא< גק (ד)חמײד* צײדא ףסRא_ל קך AסYא ש ךףאס"צײא Aצן צןשא™ ,Mר
Aט
לFמ[ צקמאקדקמ ךׁהׂטףץׂךמ Nק /ןזקמ RשמעOד הׂרSקץא>
מקיEטקמ ךקיEא ט{ ֻ
ןנמ פקגןע צףע מקצ TוDשאײדOגםא™ Aט ש אףץ< י /Oש
ןמאףסYצףץ©ל הׂטקא[ B
גן,לJשןל ל{רףנBמ ק/רק קר[ד!ננ ש לןס,VמתIד ₪קטIס,Rמא> Mשע)צ ןד דOלXא
לXך Aט ®ךאױך₪מײד ןדלײך₪דא€ך ש ל{טףפןדלײך₪דןע>
נBסף:סGקא©ל כןAאױךֻ O
ק:צםמֹח,ל< י /Oןממקמ-םממשמ כק:סLקךא שנב-נ[ך MשHול Pר+נ®ך,Jל צקעּשמ]LמN
Aט \ס,Rדא> דקע\א©ל מ©לןל שי /Oא[ךקצ אקךןל< גק יש צן Aט }חד₪ע
ײ:סVשד+ן מקצ C/לײרOךומל ק /פןבןץל FץOצ®דא< ש ל{רץׂטקא_מלרק< ף Sש
Tשמ"רOלסRש< מקצ אוDשאײדOגןל נBממ_ל< י /Oקט Aט ןעףץ נNטOץ ךףאקטIל>

כקךי\ה,ד
שט ןגקן ףהנקמ ]חנ=ך
ךקיקא[דףע ץ\ךןל ש

צש/שר ;ר;לדףע
ג\חרש חשהשדךשאםלשא אקממן>
ש רםה,ד\ר,דא אןסאקך[ל
א,נםר,נםך סקרקאמףמל< יש
צןמףך א;ננקמ שגח,ל ש
מקה_לקא שיםט< ים /ש

צש/שר ;ר;לדףע
ג\חרש חקך;ךחףל ש

רםה,ד\ר,דא
ףד קממקל ךקעמקהקדקננ
לואשא=ח,א

כםררשן

ד,מגםר

אשמ,רורשא>
צןמגשטםל שלןל ק/קא ףראקמקל
הקך_מל< ל_ךגחףל קך
מקה_ללקך ףד ב\צ_ללקך
קךך,אםאא ס;הקעקד
חשהשדךשאולשא<
סקרלקסא[דףע_ל ב\צףרק< שצןא
צן אםה,ננ\אומל ש
צקעכקךקך[ יקזרק>

אןסש שמגר,ד׳
םךהשד=ן ךקהףך

צש/שר ר,גן= קךמ;לדףעףמקל
םראא פשמשסנןטםאאד,עש
א PשמQססױך ףך©ל ש צש/שר
ױ:ו\Lר™ O
ק/ןל
שג=
לםדדואי
ר,גן=
ץׂ:סVצ|הׂך[ צ|דײסRש< מקהׂטקאקדקמ
Aט @ףסRאד_מל ס+א@ ב\צ| שֹ,ד צ|-
דײרסׁרלFסאףדק ק:סLקמ> ש צ|דײר סקר-
לFסא[ן דײרOסYשאײד)מ צקHסSףסRאןל ש
לןק/קמZס}חײטOא™ ף,P SסRאAאך)מ ,Tזףלײט-
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בףך,Jנ+ך>

לףרח_ל צןמףך א;ננ
ןדצקראקדד_ל
נשר,אומללשך
צקע קטא ש ךקיקא[דףעקא< ים/
הףערק קט]אםמ לקר_ךיקדדקמ
צףךא= יקזףרק
לוךא]ר,מל [דן ;ר;לדףעק<
ףד שט שלן קממקל
כקךא,ר,ד,ףרא ש ךקעא;ננקא
אקאאק>

השרעש טםךא,מ

שט \ר,דאוג= סקרלקסא[דףעק

ףפ\אףסצףרמ;ל ףרג

ְֲִ>ֲֶ>ֲֶֶ>

]ר
טםךא,מ
השרעש
ל{ס~מח_ל
\ר®ד₪א< Aצןא Aט םראא PשמשסנNטOא™-
א< ף Sהקך_מל ןד
ד₪ע₪מQל ל_ךג~ ™
סאײא> הףךקצףץףיEט תAאך)לײטסVש<
™
צקעO
תUפ,מ שץץןא סׁרקאמףמל יײט,Yכ|טמ<N
מאײרץUסלנ Qט"רל€ט™ O
א
Aט קךקכ,מאת™ O
צאש Tו€Dד א~סRאףמףס פרOכקססײסRשןמCל<
TוDײצ,ץOל קגגןען א~סRאף-
י /Oש
מקאק דOס,Rמ< ק/קאךקמ אףאקךק דקצ
ה Oךּ דOיש ~ר{ל ף SצקHס ,VךּOסYאAא-
קט כקךקא™ףננ ןע)ט ש
יAאAאך)מ>
א~סRאףמקךקצTוDײצ,ץOלסRש ןד>
קצךףלFטYס_מל< יA /Oצןלײר יAאױױך-
Mולנ:® Qס <ּLשא™€ך דקצ רIשֹאCל
,Mדלףמא הףך©לFג[
הןססש< י /Oש
קצנBסRא"ר)SןלXא ,Mעז"סRש ל_ךֹחףל>
MשמQפד₪ע קט ,Mר מקצ ח"סRחש< קטףסRא
ה®ך)סTח,ל ש סױךOמלףפקד!ננ לןל{ט{-
ד\אףד< קךיױ:ס)Gא®ד< ךקח"סRשא®ד< מק-
הׂאדףעקZסSף אףאקך כק/הׂרףא> Aצן-
יEט Aט ןגקעקמ לףטנBמ ךףה[
צףגןש< צףע ~ר{Mצקך דּAאןסא®ך ןד>
אןסאק ךּ וRשןצ< צן מקצ יAרױעסומל$
ש
[ דּ~סRאףמקאק
מקצטקא_מל
גק
כןממ©לףא;ך ®:ס Lש ךקעּ"הOך)ננ<
עקמקאןלXןך)ע< ץׂךהףסקאןךקע< ףS
,Mר [ סׁרIמא_ל ןד>
ש
צקע
ס_מח~מ
לףרח_ל
Hומדג;רכקמקל (Hומכשךהן* ףT Sרקאכםרא
"עםדאםמםל ,אל <Xף Sכײע)ֹח,ל קך ש
מקצטקא ךקךלףנBמ ף Sיש/ײצץשןנQמ
ףך[ ןגקמאןא,דT-וDשאײא>

׳

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

Lשפשךשפ\א=T :ןסש Aמגר,ד
 !2004ס! ףהכםזשצ דּסס! ס,צ!
[Fסקרלקסא[,K :ךךשן ,Lסך=
KםררקלאםרM :םךמ,ר Tקרףט
>ISSN 1786 2019 ֿXT
KןשגחשT :ןסש Aמגר,ד
Aט ©ר,דאוג= סקרלקסא[דףעק
\Cצק 8060 :צ=ר< Xקמא Iדאה,מ אףר >7
אקך/כשלס^
06 30 375 1953 & 06 20 95 20 483
Vןךך,צפםדאש^ lakasz@freemail.hu
Mקעחקךקמןל ףהקמאק אןטקמלףאסקר!
Eך[כןטקאףד^  -!1500כא כףךףהרק-!3000 #
Fםרןמא ק /ףהרק!

Eך[כןטקאףד_לקא לףרח_ל #פםדאשן
תקללקמ סקרלקסא[דףע ב\צףרק #הש /שט
שך,ננן נשמלס,צך,רש ל_ךגחףל^
10201006-50229219

צ,ְֲִ> ֱ> ףהכםזשצ ֳֵ> ס

> םךגשך3

=סך, ך/שN Nagy László

סשרהשד-]םגשכן€ Csodafiú-szarvas
<שהשס לקרקלקגלT
<נןצנ= א_טקדקגןל
השך כףץקד,טצןמכ,ח
<שעשמת הקרקלקגןל
סשרהשד-]תםגשכן
<מקלןא_ךקלקגןל
>מקלןא_ךקלקגןל
א,ע,טצןמכש הןר,J
<עםצ ישחמשךרש,ךקר
ןמשןצצשך וערםל
<רגקךקך[ משפנש,ץ
פ;רל;ך[ג;ל< הףלםץםגםל
<צשרשגםל צשעשצרש
>צשרשגםל צשעשצרש

Tavasz kerekedik,
bimbó tüzesedik,
jázminfával fényes
agancs verekedik,
csodafiú-szarvas
nekitülekedik,
nekitülekedik.
Jázminfa virágát
lerágom hajnalra,
inaimmal ugrok
nyárdelelő napba,
pörkölődök, vékonyodok,
maradok magamra,
maradok magamra.

<סםל צקעך[מקל,שגV
<קצנקמ/_עםז= ש ס
<שךשאםמ ש דםל ה\טB
<צןמג שט ףמ ל;ץץקצ
<ד\רהש ד\רםל< ד\רהש ד\רםל
<יש דןקאקל ךקצשרשגםל
סשרהשד-]תםגשכן
<םל/נש הש,ין
>םל/נש הש,ין
קרקדקמ< ישהשדשמD
<תםץ,קךח;מ ש לשר
סשרהשד-]תםגשכן
<רםמ,ךך שט םךא,כ;ך
ֿ
וךךשג/ ]ךהש/ סףפ שעשמתש
<רםצ,ש אןטקמי.קר/
>רםצ,ש אןטקמי.קר/

Vadászok meglőnek,
golyó a szügyemben,
Balaton a sok víz,
mind az én könnyem,
sírva sírok, sírva sírok,
ha sietek lemaradok,
csodafiú-szarvas
hiába vagyok,
hiába vagyok.
Deresen, havasan
eljön a karácsony,
csodafiú-szarvas
föláll az oltáron,
szép agancsa gyúlva gyullad:
gyertya tizenhárom,
gyertya tizenhárom.

>>>/ק ים- אוגחשTUDJA-E HOGY...
?א, … >>> לןר[ך מקהקטאףל קך שצקרןלkiről nevezték el Amerikát?
Sך ף+ר+טAאU שצקרןעם הקדפובבןר=ך< ש יװרקד
?רקסאמׁהׂאFט שצקרןעם לA שTפXא לR [ צןףסSכקךכקגקט[ר[ך> ף
ג ש ע)טֹשע₪ש הקדפובבן תױך
>מ< כןרקמטףנקמ ףךאQנ,JפםמאYןא®ךןשן רקמקסשמס צ|הףסקא ל{ס
מBט ןג[נA מQננW Sךא< ףOר הBד< י\ה[ קצנOד₪גכ[ הױךך₪ש תױך
מ, אןסאקך[חק ®ךך)צױך)פ\א= דקמא ןדאה/Q_א™ מ/ך קXללXלOד
מאן,Rרבקע ןסEרבקעמ©ל> ןצרק יEל< סקמא ןצרק יQמ,זומל כן,Rלןס
טAטA <רקסאקךאק כן"א שצקרןעםמשלFאןסאקךקאק חקךף_ך ל
רA/שM משל, שצקרןל/Oול אקי"א< יJאAןצרףמקל> קךצםמגי
>מ כןש< סקמא ןצרק יקרבקע,שמ< צףעפקגןע סקמא ןדאהV שJ=שגVמףס

Amerigo Vespucciról, a híres utazóról és felfedezőről. És
ő miért kapta az Amerigo keresztnevet? A Vespucci
család a gazdag itáliai reneszánsz művészet
központjában, Firenzében élt. A családfő vallásos, hívő
ember volt, és abban az időben sokakkal együtt nagy
tisztelője államalapító Szent István királyunk fiának,
Szent Imre hercegnek. Imre herceg iránti tisztelete jeléül
keresztelte fiát Amerigonak, azaz Imrének.
Elmondhatjuk tehát, hogy Amerikának magyar névadója
van, mégpedig Szent István fia, Szent Imre herceg.
*2003 – צ,ע< ֲֶ> ףהכ> ֱ> ס, ( (מקצטקאן ]חדNemzeti Újság, XII. évf. 1. szám – 2003)

?ומל כןממועםרםל/… >>> צן=אש השmióta vagyunk finnugorok?

שTשDוT ש< סל\אש ןגקמאןא®ד..ר מקצטקאמ©ל צןמגןע ןד סןA/שM ש
הףרלףמאTךא> ש יומ מףפקא פקגןע צןמגןע אקדOה
שTמOא צןמֹשגגע מקצ ןד הYמ> קסQןנ,ֹקצךקעקא™ק [דן ךקעקמ
 ™אOצ\ע קך מקצ ישמעטA < דקמלןBלףאדףענ
טA +סRרA שVסAרס,Yסאקר סNעםדאםמ לוךאוסצןמ, ארקאכםרא
שRצסUסNפקמ ש צןךךקמPצקז ףA <*1877( גףצןשן _ךףדר[ךXלC
רס®ע [דא~ראףמאףרק הםמשאלםט= לואשא®דאOרA/שM [לףס_ך
>Nךמ₪ךעOש סVשאסVךא יןסOה
מ – צןמאQמנOטA ח"א< ףמTדפםמ₪של ®ךךRסU טA @אןסאקךקצ
א שR קטףסSךך מףטמקצ< ףFןא לFקלDט ײרס®ע ףרA – סאקרNלוךאוסצןמ
נ=ך קך[ץ;דקננ< כןממועםר,ל_ךד[ אקלןמאףז סקצפמאח
א כםעשגםצ קך< צקרא מקל_מל,ד פרןמבןפןוצ,רצשט,ס
ן< ישמקצ קור=פשן רםלםמםלרש השמ ס_לדףע_ל> ש/'ן, מקצ
ץ שצש לףפהןדקך[ןא,ץ ש ח;ה[נקמ תשלןד ש אוגםצ,לםרצ
צםעשאמן< שלןל ש כןממועםר קרקגקא צקךךקאא,כםעחש א
>א,'מג,א;רמקל ך
- ל{הׂא[ן אקי"א ש דביך;דקרSיומכשךהן (יומדג;רכקר*< נוגקמבט ף
ל צקע צןמגקמ א"צײע)א®דא שCפאA לSשל ףTאך)לםטAט תEכףךק סקצךףךקאי
>ד לףפהןדקך[ןא[ךOאױךA יןהXפםךןאןלRוTלוך
*2000 עא;ראףמקאק,משל הןך,ד,סך=ֿ ש רשעםט= [דץקךה \ר,(רו'ןמסלן ך
$פןעQשן מM שרא שT  קטSף

A magyar nemzetnek mindig is szittya, szkíta identitás
tudata volt. A hun népet pedig mindig testvéreiként
emlegette ősi legendáiban. Ezt mindaddig nem is vonta
kétségbe senki, amíg el nem hangzott Tretfort Ágoston
kultuszminiszter zárszava arról az akadémiai ülésről
(1877), amely éppen a milleniumra készülődő
Magyarország őstörténetére vonatkozó kutatást volt
hivatva szolgálni.
„Tisztelem az urak álláspontját, én azonban – mint
kultuszminiszter – az ország érdekeit kell nézzem, és ezért
a külső tekintély szempontjából előnyösebb, finnugor
származás princípiumát fogadom el, mert nekünk nem
ázsiai, hanem európai rokonokra van szükségünk. A
kormány a jüvőben csakis a tudomány ama képviselőit
fogja támogatni, akik a finnugor eredet mellett törnek
lándzsát.”
Hunfalvy (Hunsdörfer), Budencz és követői tehát a
Schlöser-féle szemlélethez csatlakoztak, és kaptak meg
minden támogatást a kulturpolitika hivatalos képviselőitől.
(Ruzsinszky László: A ragozó ősnyelv írásának világtörténete 2000)

És ez tart a mai napig!
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ש רשעםט= [דץקךה \ר,ד,משל הןך,עא;ראףמקאק
ֲֵ>רףס
א AטOמנQמ םלץOצײט +לןא©לןמאףד_מלFא צקע-
צןקך[ ™
לFטגקמףמל< ק /לןד לןאףר[א לFךך אקממ_מל> ו/מןד ש
רOה®ד\ר®ד TשמוL-צ,ץOט®ד) דײס,Rמ סׁרטקא™ נBץOצ®ד)ןמל ףד
א  L]Tמ</Q
ש @יןסVשאױךOד@ א~סRאףמקךקצכקך-כײע₪ד ל{ט{ ™
"אך₪איAאAאך)מ ש סCלXגףל> קסYא ש כקממ®:ס=L
צםמגיAאמN
יAאױ:צױד סCלXגףל,Tה:Oס₪SעOא מקצ ךקיEא צקעMשA/ס,Rטמ Nש
ןא מקצ ש
™
לוTשא®ד הױך+ס\מ|ד\איEא[ יןנQס"סYש-ךףל"סVשך<
ׂלFך
לסUאAא= קצנBר IאקהףלFץSףע אׁסRצףסקאקד< קדקאךקע אףץ ֻ
ןד ןע)טOךיAא= הAר,Iבן=ןר+ך נBסףךיEא_מל>
ןא ױך)Pהׂא[ סקצךףךקאל_-ך~צנדףHר[ך< םז
™
מקצ<
מ/Qכםל] סקצנBמ®:סZ₪Lר+ך סVשמ ס <+י /Oהױך)צקז צקעל{טק-
ך\אףדמ©ל מקMתCל ש @TוDײצ,ץOד@ הףעׁרקגצףץׂ< גק ש לן-
ןמגו =Lױך)פכקךכײע₪ד) ןד אףהקד> מףטYס_ל צקע Aט
קטYסקך לXפתOך)אײד אףץׂלFא>

ש @כןממועםר@ ץׂ:הק:צףךקא ףד
לרIאןל"חש
א~סRאףמקאן "א™קלןמאףד
ש MשA/ר א~סRאףמקא -ףׁ SרקגקאלסUאAא®ד  1848קך[א™
ןמלXך (לר+מNל,ל* ף Sש
סןמלרOמנQמ ה Oךּ ל{טףפלײר Iכײר,Rד) ֻ
דג
ױךלײאײא ןZצׁרקאקןהקך> (ךֿ ₪
™
ל_ךכ{ךג ® ךּױך₪נQמ ר:+ומל
פרשן ;/ר </לשאםמש ןדאה,מ< חקרמקן ח,מםד< כקיףר
;/רA *>/ט =לײרVסףען ע~ר{ע ף Sך)אןמ לס}אכ[ל ו/שמקסYא
אקאףל> (יקרםגםאםד< פך\מןוד>*
™
קר[-ד\
ק /מ/Qםמ לײסRשן לןהףאקך סֿ V
שמ ֲ> פןוד P,Pש –
מקהףמ שקמקשד דןךהןוד פןבבםךםצןמן (P,Pש
ֿ
ׁרקגקאן
-1458א€ך* C < -לן @בםדצםערשפיןש@ ב> צ|הף-
נBמ (ר+צש<  *$1458ש MשA/ר ץׂ:הקא Aט @ףסCלן PרIצןא\ה
מקפ©ל@ ץׂ:הףנ[ך ס"סRצAסYאAאJש>
● הAחםמ יOממQמ ס"סRצAטIל קטקמ צקע®:ס)Lפ\א®ד כײר,Rד)<
ף SצןףסRא ןזקמ כםמאײד< יM /Oשע) ש P,Pש ץןך)א-
לײסYאױZס )Sלן?
צןמגקמ קדקTרק ישנדנורע-שוסארן,נשמ ,Mר ש
 >18-19ס"סYשג כײרDו+Lח,מ ישמעOסYאAא,Jל ק הףך©לFגף דּ>
Aט ײסTס,Rל קך[סYצףץ©ל ו,Tמ >(דביך;דקר< נ_גןמעקר<
אףרי+ג\-
ןמגםעקרצשמןסאןלש
Aט
ר;דדךקר*
אקאק יAא®ד₪א> ש מףצקא
™
א®ד) יAצAרOד)מ מ®:ומל ןד ףרקסY
א< קעףס קור=פ-,
לוּLוRסכ{ךףץ ןעףטקאףנBמ צקעכײע)ךMשר™ O
רש לןאׁסRחקסאקא™ ןמגםעקרצ,מ קךצףךקא צףע ש לשדפן-
אקאק
™
לFך מףפקד\
שרשך אףרSףעקא ןד @ןמגםעקרצ,מ@ מףפ© ֻ
נ Bקעףסקמ ןר,מןע> ש MשA/ר ף@ Sכןממועםר@ מףפ©ל ס"צ"סRש
אײא,ל@<
ק/סׁר|קמ @מקצ ,MסRשֹא יEז@< ף Sר:+ול@ צקע®:ס)Lפ\ ™
י /Oקור=פ,נש @נQרנ"ר@ לוR]ּLסכםלםמ ףרלFסYא©ל>

@ש כןממועםר מףפ©ל ק/ןל Fדקצ וRשךלםג= מףפ<
ק/קֹ_ך ש MשA/רOל ה OךּCל לףד[ננ לןהףאקך©ל< גק [ל
צקא מףפ< ישמקצ תCל ש סOצסףגםל>>> X
™
דקצ וRשךלםֹZ,סRש אׁסR
א~סRאףמק:צ_ל
ד),Jא
אףנמ
B
ל{הקאלFסY
קממ©ל
Cלןלמ©ל
מןמת ( >>> *keine eigene Geschichte habenש כקממודםל (*$
ס~רץׂמ סVשֹשל ף Sומגײר\א€שמ סקעףץ©ל< דק ךOהUסל< דק
קסמ©ל<
כ_הקא
מןמת>
יAחךףלול
דק
כק/הקר_ל<
רUסי"חול ®:ס)Lאנ[ר< ש כ{ךג~מ י®ךמQל >>> צ®ד ס/,Vשןל
מןמתקמ©ל> קט©ל י"א ש MשA/רOל רOלםמQן>@ 10ש MשA/רOל
יOרֹ,ן ( *die magyaren hordeלFךקאקמ ש נBדקץ[לא~סL
רקאקעּ©ל< ץUס)Gאםמ פקגןע ש יAאױךצ®ד עקרצ,מן,א(*$
™
כקץׂגקא™ףל>@11
קט©ליEט ש צםמֹשאםליOט מקצ לFךך לםMצקמ,Tר>

ןגק TשסRאײטIל< ף Sש א~ראףמקאן י|דףע ןד \/
ארקאכםרא ,עםדאםמ לוּLוסצןמNסאקר ס,YרסAסVש
ל\ס,Vמֿ Jש
AרRס+ך Aט CלXגףצןשן _ךףדר[ך (A <*1877צקז ףPפקמ ש
צן:סLקמNסUצסRש לףס_ך[ג[ MשA/רOרס®ע [ דּ~סRסאףמקאףרק הOמQא-
לײט +לוTש ,Tדּ ה Oךּ יןהAאײא™ ס:Oס₪Gךמ>N

@אןסאקךקצ Aט UרCל ®:סZ₪LפםמTח"א< ףמ AטOמנQמ – צןמא
לוּLוסצןמNסאׁר – Aט ײרס®ע ףרDקלFןא לFךך מףטYסקצ< ףS
קטףסRא ש ל_:ס [Sאקלןמאףז סקMפםמא,Jנ+ך קך[ץ{ד!ננ< ש
כןממוGײר ס"רMשט®ד PרIמבןפןו,Mא כײע)גײצ קך< צׁסRא
מ©ל_מל מקצ ',ןשן< ישמקצ ׁורP+שן רOלםמםלסRש סVשמ
ס_לדףע_מל> ש לײר,Mץ ש ח~ה[נBמ תCלןד ש TוDײצ,ץ
Aצש לףפהןדקך[ןא כײעJש ,Tצײע)אמC <Nלןל ש כןממוGײר
ׁרקגקא צק:סLקא™ א~רמ©ל ך₪מג'"א>@
יומכשךהן (יומדג;רכקר*< נוגקמבט ף Sל{הקא[ן
אקי"א ש דביך;דקר-כףךק סקצךףךקאיEט תAאך)לײסYאCל ףS
לXפאCל צקע צןמגקמ ,Tצײע)א® דּ ש לוR]ּLפײךןאןל Xיןהש-
אשךOד לףPהןדקך[ןא;ך> מףטYס_ל צקע AטOמנQמ AסYא ןד<
לFך גײ:סGײסYאCל?
צןזקמ MומלXצ=גסׁר© ֻ

לײסRשן ץׂ:הׂצךףלFןמל ס~הׂעהן'ע₪ך)Tש
עףטש ש MשA/ר ץׂ:ה ףךקא-
ֿ
לןןמגוך+פםמTו Lנ"רבטן
סRשJסYש ב\צ| ל{ץVסףא ( *1963אקלןמאהק  ,RלFךך MוTשאמ<N
יA /Oט םלTשא®ד ף Sל{ץVסלןשֹ,ד ל{רףנBמ צקעןZצקסRא
ס~הׂHרףסךקא©ל מקצ כקךקךמ©ל צקע Aט ׁרקגקאן גםלסUצקמ-

TסUצםל \ר™ O
א

ױך)ל,JמQל>12

א ש @ישךםאאן נקסףג@-נ[ך לFךך
צןמגקמ©ל קך[ ™
ןגףטמ <NשיOך Aט ׁרקגקאן ס~הׂענBמ \T /שך₪ךJול ק סAסVש-
לXא (ס,Yר+חקךנBמ נ,רבטן ןמאקר-פרקא,סן=חש*ֿ
)vilagbele (vilag bele
)nugulmabeli (nugulma beli
ש ישךםאאן נקסףג סׁרלFסא[חק (ךקחק/ט[חק?* מקצ
ןדצקראק ח€ך ש MשA/ר ץׂ:הׂא> קט ,Mר Wננ+ך ך₪אסןל<
י /Oש נקךק ף Sנקךן ס+תל,ל סׁרקפףא ;ססקאףהׂסאן ( ש
נקךקצק /ף Sש כשךונקךן מקצ ו/שמAט*> ® ךּױך₪נQמ נן-
טOץTשך)מו LױךלXךMשטYש ש רױעOל ק/נ -Bף Sש מףהוא=ל
ןד
דג ס~הקענֿ Bמ @V @vimadságucmiaשֿ /
ל_ך~מ\ר®ד₪א (ךֿ ₪
לײר ש @ *malasztban( @milostbenףS
 >*imágságuk miattו/שמֻ C
ש
י/O
MסUאAא,Jל<
הןך₪עOד)מ
סAהCל
@@paradisumban
ךקחק/ט[ ® ךּױך יש:סLײא™ ס~הׂענBמ ש –נQמ< -נBמ רױעOל צשן
ש
צףע
ןזקמ
סׁרIמאן©ל>
ישסמ®ך)Tול
@<@gimilsben
@( @gimilsnekף Sמקצ _/צ;ךת נקממק< _/צ;ךת מקלן*> ש
@-@vilag beleכףךק נ,רבטן ® ךּױךן ל_ך~מ\ר®דמQל ל_ך~מ
שמ AסYא ZוJ)Gש< צןמאיש ש ץׂ:ה ֳֵָ ףהVסׂך קטק-
סׁרקפק ֿ V
ך[ ™
א @פרIצןא\ה@ ®:ס)Lפײא,נQמ ש Mשן רױעOל צףע מףהUא=ל
ךקא™©ל הOךמ>Q
אײס,Vננ Nפףךֹֿ ,ל
@M_/ ֿ@Gimilcuctul munda neki elnieס{ךת{לTס{ך צםמֹ ,מ©לן
ףךמNק& von Obst sagte ihm zu leben.
● ש MשA/ר M_/ס{ךתתקך ףך< מקצ M_/ס{ךתTס{ך> Aט
@ףךמNק@ CלXרAאך)מו Lןד "רUסךלםג=< צׁסRא קט אןפןלו)Sמ
ש יAחך\א= ץׂ:ה @V <@zu lebenש/ןד ןמכןמןא\ה כײרJ,Mש>
צםמֹשאײא
ֿ
גק הׂ_/ל ש ל{הׂאלFט[
„Horoguvec isten es veteve wt ez muncas vilagbele”:
יAסRשHה( +קט* ןדאקמ ף Sהקאף [א ש Mומל®ד הןך₪ענQ
&es zürnte Gott und warf ihn in diese mühsame Welt hinein.
נגײנ; ש יןמקןמ ק:ס,Vך+
B
&HineinwerfenנBךקהׂא<
●
ןעקל{א[ ש מףצקאנBמ> ש @הןך₪ע נBךק@ נ,רבטן ® ךּױךן
ש
סׁרקפקךאקאףדק
כײרMש
מף-צקא
Tו)LחגםמלףPפקמ
הןססש®:ס\Lא®ד)$
אקא ל{ץVסףנBמ AסYא ®:ס\LאJש< י /Oש
™
נ,רבטן< קצך\
א
לײסRשנBךן MשA/ר ץׂ:ה צףע מקצ ןZצׁר Iש יAא"רOט™ O
@ישמע-כקחך[גףד@
לףד[ננN
Aט
אקי"א
מףהׂך[א<
ׁרקגצףץׂ>
= ”„Ki nopun emdul oz gimilstuul
(Aצקז* מQפםמ קסקך Aט _/צ;Lתנ[ך ;
=„ „es evec oz tiluvt gimilsttuul es oz gimilsben halalut evec
אןךאםא _/צ~סLתנ~ס LףA Sט _/צ~סLתנBמ
™
ף Sקהקא™ Aט
קהקא;
™
יױך ₪ךּ
=”„es oz gimilsnec vvl keseruv uola vize
ףA Sט _/צ~סLתמ©ל םז לFדׁר| ה Oךּ הןטק>
ץׂךהףסקןמל ]M /שA/ס,Rט,Yל< י/O

ְֲִ> ֱ> ףהכםזשצ ֳֵ> ס,צ

Aט ” „ozס+תל XסM,RסUאAא= סM <+שן ץׂ:ה_מלנBמ ”„azon
אׁסRצף-
ףרTקךצ|< אקי"א Tו)LחגםמלףPפקמ MוTשא=מףסVצ®ד>
סקאקדקמ קסYא ש ץCלXא©לFסRא ®:ס\Lא® דּ הןססש לFךך Uאױד\Tשמ<N
יןס צןמגקמ ףפ ץׂ:הףרYסףל| קצנBר ך₪אJש< יA /Oט ”„oz
א מףהׂך[ן צןמ[דףענBמ ®:ס Lש
צןמגקמ קדקאנBמ יAא"רOט™ O
א$
כ[מףה קך[ ™
לןאקאסןל ש
ֿ
אשמ
ק ס~הׂHצןמ,Tלנ+ך Aט ןד יAא"רOט™ O
קהקא* סWנQגײד
™
דג & evec
א[ד א-חק (ךֿ ₪
Mו ּLןג[ ל™ F
כײסRצ,נQמ נBמא Vשמ ש צםֹשאנQמ> @ך₪א-יAא=@ ין,ץ"א ש
ס~הׂע\ר +דןסRש:צױד כםמקאןלXן לףסדףעק םלײטYש>
”( „mend ozhuz iarov vogmucצןמג שייOט ,Jר+
Vש/ומל*>
● נ,רבטן קסYא ש צםמֹשא™~רקגףלFא שממQל נNטOץװא®ד₪סRש
אן נBסףג ןגקחףמ ץׂ:ה_מל צףע
ישסמ®ךJש כקך< י /Oש יױך™ O
דג צןמג
Aט ױך₪ץ:®-ס\Lא,Mץ ק/קסYאקאף דּ דקצ ןZצׁסRאק> (ךֿ ₪
שייײט ,Jר+ל Vש/ומל*>
ש ץׂ:הן TסRשמסכײר,Mבן= עׁרMשמNסYצוA )SטOמנQמ ןא™ ןד
סקצנBס~ל[ֿ &Wir sind alle satt; wir sind alle wüttend
לםא^ג_י;ד Vש/ומל< ףד מקצ
™
ח€ךך)
 &satte^wüttendeח€ךך)לםא ™Cל^ג_י;ד©ל>
לײר:® Iס)LפםTש
נ,רבטן כײע)ךMשט®ד₪נQמ ץׂקךה_מל ֻ C
דײסֿ ,Rמ
@כקחך[גףד@
נBל{הׂאלFט[
Uא,מ<ש
ס|ל
@ש

אקרחקגקךצ| TוDשאנQמ כקךהן:ס)Lמ= לFהףד ס"צ] כײע)ך-
MשלמQל >>> ך)סYש קZ,M/סUא,מ,Jמ ך)Zס)Sמ נ[ה_ך[ >>>
ךּײאש כקך< AצקזנBמ ש מ/Qײננ ס"צ] כײע-
™
TוDשא™AרTשךOצ ה®
ןגףטקא צ|
™
ױךMשל סOרOד ךOעןלXן הןסOץנ Qא~צ~ר_ךמ©ל@ (

 >70ײךֹשך*>
,Mדס+הױך >>> ש MשA/ר(?* אוגםצ,ץםד שלשגףצןש ין-
סVשTשךOד ®:ס₪Lדפםמא,Jא לףPהןדקך[ נ,רבטן עףטש Pר-O
כקססOר סקרIמא ש ֳֶ> ס"סYשג לFטגקאףמ ש MשA/ר מףפ צףע
PרIצןא\ה י_זק ה Oךּ$
קטYסקך סקצנBמ< יש ש ס~הׂעקךקצטףדקןמל דOס,Rמ Tשך ₪ךּ
זקאקד\אףדן (יEזקד\ר®דן*< אײס,Vנ-
™
כםמקאןלXן ישמענBיE
נ ,ש ץן:ס,Vמהױך+שמ ןגקעקמ ץׂ:הן ל{רץׂטקאנ[ך ס"רMש-
ננ סקצןאןט-
ט +ס~הׂע\ר +עׁרMשמNסYצו)Sןא (ך₪דג לףד[ ֿ
צודשןא* לק:ס[LלףPפקמ צקעהן'ע₪ךJול< אק:חקדקמ צ®ד
אן נBסףג לײס,RמQל ץׂ:הן
לףפקא לXפומל> AסYא< י /Oש יױך™ O

®:ס)LפםTש ]/ס+ךס,Vמ ױךןע ל_ך~מנ~טIל Mשן נBסף ךּ ץׂ:ה_מל-
א;>L
● ס_לדףעסׁר| צקעחק/קטמ ֿNש מ/Qכםל] ה® ךּOט®ד ףPפקמ
ש כןAאױך קוRסP+שן ץׂ:הׂלרק ןע)ט< יןס ש ץׂ:הכקחך[גףד
סןמאק ש סקצ_מל קך[א™ ח"אס+גןל ךק> ש מףצקא ץׂ:ה צ=-
גםZו₪Lד) פףךֹ,ו Lםז הןיAרOד ה Oךּ< י /Oש ֳֵָ ףהVסקך
אן =כקךמףצקא גן®ך©לTו ּSש Mשן מףצקא קצנBר
קטקך[ ™
צקע דקצ ףסRאן13$

סקצק:הףץׂל ש ךשל= ->/רףגקן ל>ֿ ש MשA/ר ס+לףסךקא
כןממוGײר קךקצקן ב\צ| קאןצײך+עןשן ס,T+ס,Rנ+ך (1967-
*>78
ש כןממוGײר ןדלםך) ס+לףסךקא_מל צקעל{טקך\א[-
ךקע ְ סAס,Vר+ך ®:ס\LאJש Aט וRשךן (כןממ-וGײר* ׁרקגק-
אקא סׁרYס[ל ל_ך~מ-ל_ך~מ הקסןל ק סAסVש-
™
אקא> Aט קצך\
שצםלXך ףסRאק:צקטIל> ע;אט ך,סך=
ֻ
לXא< ף Sמףצקא ,PריוY
דג לFךקאקמ לףך ש מQפ* אײס,VננN
כײר,RדלרIאןל"חש (ךֿ ,
ססUצׁר ,PריוYשצםלXא ױךלXךMשט> קט ،ףרא TשמוLד₪עOד<
צׁסRא ש ססUצׁר ץׂ:ה צןמא ִ ְֵ-ףהVסׂך קטקך[فן ץׂ:הן
ץׂ:התױך₪ג-
Mשן
ש
ײךֹשך*
>57
דג
(ךֿ ,
לםןמף
קךצףךקא ;ססקד @תױךֹ₪ח"סRש@ יAאײف>
 ،קאןצײך+עןשן ס,T+ר ֲ> ל{אקאףמ©ל ב\צסAסVשן י-א€ך
צ-ןע (לןהOמQאײד)מ*ֿ
י=מ (י=מ-שךח* >”„Anschel, Anschelhöhle
>1
כןממוGײר (וRשל?* ױך)פױך) ֿל >Kon vagy Kana
סוצקר לומ&(Schulterה®م< לןקצקךלFגףד*>
ֿ
ה{>ֿ י+מֿ :Qח ( unter der Schulterה®مױךفן רףס*>
יOר; „tragen” DיוRסבײך”>”schleppen, herumtragen
>2
וRשךן ױך)פױך) ֿל לור>
סוצקר עור< עורו&( tragenיOר>*D
ֿ
ה{>ֿ Mש/שר ע=רף (עור-ק*>
יםריםד ”>„tiefer Gebirgsweg, Hohlweg
>3
כןממוGײר ױך)פױך) ֿל לור
סוצקר ישר& P(Bachtal, SchluchtשTשלה{ך </סCלXגףל*>
ֿ

 >5םךגשך

צףע ישר-רש-שמ&)Weg(út
ֿ
ך₪דג
יOרתOך”kertien, falzen, nuten, riefen”.
>4
כןממוGײר ױך)פױך) ֿל לורצש< לםר>
ֿ
סוצקר ישר&(einzitzen, kertienנBלXרבײך< יOרתOך*>
שא לשר&( kratzenלXרבײך< לXסRציך*>
לFצףץׂננ ה® ךּOסֿ Y
ה{>ֿ MשA/ר לXסRצײך>
יםר&(reibenיםר'םך*>
ה{>ֿ אײס,Vננ Nי-ר ס+א~ה| MשA/ר סAהCל-יAרביך<
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Tanuljuk és tanítsuk a rovásírást
ber alig több mint 2 óra alatt megtudja tanulni. A
gyerekeknek pedig, 4-5 órai foglalkozás után
már nem okoz gondot semmilyen rovásírásos
szöveg leírása, vagy elolvasása. Volt olyan
tanítványom, aki az általa gyakorlásként leírt
szövegben összerovásokat kezdett alkotni, holott
erről a lehetőségről előtte említést se tettem.
Az előző számokban ötleteket adtunk az
elsajátításhoz, a teljesség igénye nélkül,
különböző gyakorlatok segítségével.
A mottó most sem változott: „Úgy mint a
suliban. Vegyünk egy szép nagy vonalas füzetet
és kezdjük „róni” a betűket.”
Ki, hogy érzi annyit, amennyi a rögzüléshez
szükséges.
Mi Forrai Sándor tanár úr által javasolt
betűkészletet használjuk, mert tapasztalatunk
szerint ez áll legközelebb, a ma beszélt
nyelvünkhöz.
A továbbiakban, az újságunkban használt
összerovásokkal szeretnék bővebben foglalkozni, ezen belül is azzal a betűkészlettel,
amivel az újságunkat írjuk.
Ezzel a betűkészlettel nem csak egy
különleges program segítségével lehet írni,
hanem a manapság használt összes számítógépes
operációs rendszer elfogadja, és ugyan úgy
kezeli, mint az eddig használt bármelyik
betűkészletet a számítógépünkön. Az összerovás
lehetősége a billentyűzeten, lehet hogy csak a
„véletlen” műve, de az is lehet, hogy egyszerűen
csak egy felsőbb sugallat a UNICOD alkotóinak,
hogy jó lesz, ha programotok ezt is tudja, mert ki
tudja, hátha egyszer majd szükség lesz rá.
Tisza András

Ezt a rovatot azoknak ajánljuk, akiket
megfogott a székely-magyar rovásírás betűinek
szépsége és harmóniája, és különös késztetést
éreznek, hogy ezt neki is ismernie kell.
Ne aggódjon, nem Önökkel van a baj! Hála a
mindenhatónak, egyre többen vagyunk, akiket
magával ragadott az a valami, amit egy eddig
ismeretlen parányi kapcsoló okoz a génjeinkben
ami kiadta a parancsot, hogy ha magyarul
beszélsz, és magyarul gondolkodsz, akkor írj is
úgy. Mi más lehet a magyarázata annak, hogy
egy átlag műveltségű magyar em-
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יקזדףע

Mostani számunk keresztrejtvénye:
Friedrich Klára és Szakács Gábor, részlet
Attila ifjúsága c. történelmi zenemű egyik
verséből!

KERESZTREJTVÉNY
Novemberi számunk megfejtése: Vass
Albert Átoksori kísértetek c. regényéből
vett idézetünk: ”A tökkirályok uralma
ellen”
Szerencsés nyertesünk:
Dr. Tarnóczy Zoltán szegedi olvasónk.
Nyereményét postai úton elküldjük.
Gratulálunk!
A
mostani
keresztrejtvényünk
megfejtésének beküldési határideje:

2005-02-06,
a helyes megfejtését beküldő olvasóink
között, Friedrich Klára és Szakács Gábor
egyik művét fogunk kisorsolni.
A megfejtést levelezőlapon vagy
borítékban az alábbi címre kérjük
elküldeni:
ÍRÁSTUDÓ
8060, Mór, Szent István tér 7.
Megjegyzés: a keresztrejtvény csak
székely-magyar rovásbetűk esetén ad
megfejtést. Más rejtvényektől eltérően a
magánhangzó hosszúsága is számit.

ְֲִ> ֱ> ףהכםזשצ ֱֵ> ס,צ

 >8םךגשך

ל;ז;ל \ר!,דאוג=
גן,ל צורפין
שהש /ש פרםנךףצ,ל לקטגקאק מקצ קדןל ק/נק ש
כקךמ[א™לםר לקטגקאףהקך

לשס,ד ;/ר - /קךקל ך\הןש  -פשפ אןנםר
שצןא ש אקהףר[ך כקךאףאךקמ_ך אוגמן לקךך

ש אקהקאקץףסאףד
לןדףרךקאקן

ים/שמ שךסןל ש אקהק

הן'עש

י,אםמ מקצ אוג< צקרא נןךךקע>

ש אקהק לןה,ך= אוךשחגםמד,עשןא
דםלשמ ףד דםלסםר פר=נ,ךא,ל צ,ר
לקרקסאקטףדדקך אם-
ה,ננ כקחךקסאקמן

קדףזךשאםךעשא,ד
ש נםר\אףלםד דםרדחק /ףד ש
לןי]טשמג= הן'עשאףאקך ל;ט;א™
שץץן ש ל_ך;צנדףע< ים /ש דםרד-
חק/קלנקמ השממשל ץקר[ פףךג,ץםל ןד>
ןמאףד שט קךד[ הן'ע,ט=למשל

\ /ח;א™ ךףארק
ש אקיףמאקהק

שטשט> > > < יש תןמ,ך צשע,משל ק/
לןד ע;גר;א< שללםר צןמגקמ
צקעםךג=גןל>

מקצ צןמגןע ש נ,ארשלף ש סקרקמתק$
ןמאףד שט ואםךד= הן'ע,ט=למשל
שט< ים /ש הן'עשמשפםגםמ צףע מקצ
נולםא™ צקע דקמלן< לםר,מאדקצ
חקךקמאן שטא< ים /אףעקג ןד ,א
כםעמשל קמעקגמן>

עםמג תשל שללםר ךקס< יש ישדרש כםרגוך

ש אקהקעףר

ש דןה,ר ה,ךשסאףל אר_ללחק
ש צףע לן מקצ י]טםא™ הן'עשאףאקך
םזשמ< צןמא ש לםמטקרהגםנםט<
שצןר;ך ךקקדקא™ ש ב\צלק>

ףד

ףד ש דארובבאקהק
מףהקמ גרםצשג,ר*
ֿ
(צ,ד

ףד
ש אקהקכ,מא

ץש
כזשצֿ ,

ש לןיוטםא™ הן'עשךשפ ו/שמשט
תשל
לםמטקרהגםנםט<
ש
כקךנםמא,ד וא,מ צ,ר ין,נש
ד\רס< ים /מקצ קטא שלשראשג
קממן>

ףד
ש אקהקלמ[ב

ףד
ש אקהקמעורו

שא™םך צףע השמ< ים /סקרןמאקג מןמת>>>
ש ל;ץץ| הן'עשאףאקך םזשמ< צןמא
ש כקיףר קךקכ,מא; ,ךך\א=ךשע
ךףאקטןל< גק אק דםיש שט ףךקאנקמ
מקצ כםעס הקךק אשך,ךלםטמן>
(ש עםמגםךשאםל

ףד
ש אקהקנ

ףד

ש אקהקפםךןפ

ףד
ש אקהקל\=/

עשךןל פףאקרא[ך השך=ל*

מגםר
ֿ
ל,ץ,גן ד,

סשרהשד ןאשא=

עםד ש אקהק ךקיקא[דףעקן
ֿ
שט קךצםמגםא™שלנ=ך הןך,

שיםך ש סשרהשד ןממן ח,ר
צםבבשמשאךשמ ש ץ\ר ד ש ץ,ר<

=רן,דןשל>

צףע ש כ|ס,ך ןד אןסאקךקע
צןלםר ש סשרהשד ןממן צק>/
צקע,ךך שללםר ש פשאשל ןד
ק /פןךךשמשארש ,ךך ש ה\ט
ד [ ךףפלקג< רןמעשאחש צשע,א
שעשמתש ףע[< ףלקד ,ע>

השחםמ צןףרא?

ףד קממקל ש
מש/סקר| ףד
כםמאםד ךףץמקל
צףע דקמלן
דקצ ,ךך\אםא™
סםנרם$

