@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-
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[ ש רםה,ד\ר,דא אןסאקך[ל םרס,עםד ךשפחש\
1. -ÚJÉVKÖSZÖNTŐ
-A BARANTA TÖRTÉNETE
-MAGYAR MITOLÓGIA

2. -ŐSEINK ŐSI MŰVELTSÉGE
-DR. VÉKONY GÁBOR EMLÉKÉRE
-TÖRTÉNRLMI ÁTTÖRÉS AZ ORTT-NÉL

]חףהל;ס;מא[

Aט =ףה הףעק#
שּט ]ח ףה קךקחק
לןל₪הּקאקךן #ים/
שּט קצניּר צףרךק-
לףס\אדקמ!
עקא
שּטםמנמ הּשך=דמשׂל לקּךך
ֱ
Eממ€ל ש צףרךקעמ€ל
ניּתּשפױול
ל_ך;מניּמ
צקרּא
ךקממנּק#
ְמ ישּאישּא ש
צּשעומלשּא ףד קט ל©רםד
שךננ קץץןרּק כםמאםד#
ח;ה[מלרּק! Lקעֲ -
ים /צןלףמא ,ך-ךומל שּט קדקאךקע מקצ
דעיםט!
הּש-ך= ֲ
נןטּאשא=
אּ]ך
Aט ;רּהּקמגקאקד קדקצףץ€ל אקר-צףסקאסקרּ|קמ
ְך א;ךאַקמ€ל קך, #צ ש עםמגםל
ננּטּשלםג,דד
ֳמשׂארּש לקּךך#
דקצ כקךאףאךקמ_ך ש נ]נ
ְצ-
ים; /סא;מ;טּטּקמ€ל!  Aלקּ™[ד ,ךך
רדע מףפסשהּשטּ,דן לוגּשרבש ו/שמ
פםךע ֲ
ֲ
ךקייּא ג_י\א[ #גק דקצּצןלףפּפ תּ_עעקסא[#
ןד
אםהּ,ננרּש
ְגשּא
כקך
ש
ינּסקמ
קך[™_מל ,ךך #שּטּא צקע לקּךך םךגשמנּ! Dק
קך[™_מל ,ךך [דן רםהּ,ד\רּ,דומל מףפ-
סקרּ|ד\אףדףמ€ל כקך
ְגשּאש ןד #צּ,רּפקגןע קנ-
ניּמ צףע ש צּשעולשּא מקצּטּקאןמ€ל הּשךך=
פּ,רּאםל דקצ דקע\אק™€ל! Eטּףרּא ןד ח=ךקד[
ףרּטּףד #ים /קממ€ל קךךקמףרּק צ|ל₪גןל שּט
שּט
חדע
] ֲ
רםהּ,ד\רּ,דםד
קךד[
ענמ
זּר,דאוג= #ים /סקרּאק שּט םרסֱ ,
ְלוךמשׂל #ים /שּט
רּםהּ,ד\רּ= לךונםל שך
ןגקן ©Kרּפ©א-צקגקמבקן Rםהּ,ד\רּ,דהּקרד€ץ
מףפסקרּ|דףעק צןמגקמ לםרּ,נננּא כקך_ך-
צּ]ךאַ #וֹרּהּקמגקאקדקמ סשּפםרּםגמשׂל ש אףצּ,הּשך
ְאםד לןשכּהּ,ץםל!
לשּפתּםך
/Uשמשללּםר ףפּפקמ קטּקמ ש אףרּקמ אּשפּשסאּשך-
ךקעכקךי,נםר\א=ננ
ש
ישּא=ל
קך[שג=ל
/Eקד
ןד!
דדעםל
הןססֲ ,
קך[גקןלר[ך #אּשמ\א=ןלרּ=ך צקעכקךקג-
ךמשׂל #ש צּ,ר
ְױ,א צּשעולרּ=ך ס=ְ
לקּטּהּק תּשל ד
קךיוץא Vףלםץ ,Gנםר קךצּ]ךאַ ייּא€לניּמ
ְן ל₪טּ_ך
ְץשע
צקעחקךקמא ל₪אקאק כםרּרּ,ד
Fםרּרּשן
'לןכקךקױאק™ק'
,Sמגםר#
צןמגשץץןומל אשׂמ\א=ױש מקהּףא #ק' /אשׂמל₪ץה'
ק/דףעקד\אק™ #רּ,שכּ,דוך ש צקעחקךקמ\אק™
ךףאקטּק™
מקצ
דםיש
כםרּצ,נשׂמ
רּםהּ,ד\רּ,ד ,נףבףא שױ,מך #ק /ססנסּבּסססס-קד#
נםאּרּ,ץםד [דאַוֹרּאףמקאן אּ,נםר סקרּהּקט[חק
ש
צּ,ר
ל₪הּקאלקּט[א#
י\רגּקאן
ֳד רּםהּ,דכקךןרּשאםל
ְע ינּנ
ייּזקד\רּ,דןך
חקךקממ€ל צקע ישמעיםרגּםטּ=לםמ!

…3. –IRODALMI TÜKÖR, TUDJA-E HOGY
4. –A RAGOZÓ ŐSNYELV ÍRÁSÁNAK
VILÁGTÖRTÉNETE VIII. RÉSZ
6. –SZMODIS, KISPIHI

Mןמגקט
אןסאקךקאךקמדףע
ףד שּרּרּש כן-
/קךצקטּאקא #ים/
ש
צקעןמגוךאַ
ד#
ְױ-,א\אְּ ,
רּםהּ,ד\רּ,ד _טךקאן בףך] לןד
ְך ס=ךהּש מקהּקא-
ק/ניּמ €ץייּ אּ]ךטּ,דד
ד! :ד קט מקצ
דףעקדדף אףאקךק #ךקױ,רּשאְּ ,
ע מקצ ךףאקטק™
הּףךקאךקמ!  Aחוֹה[ Mש/שּרּםרסְ ,
עאּשא
רּםהּ,ד\רּ,ד מףךל_ך #קייקט שּטםמנשׂמ ֲ
לקּךך הּקאמ_מל ש כקמאקננ קצך\אק™
דדעםלמשׂל! Aט קךךקממ_ל הּשך=
הןססֲ ,
כקךךףפףד מקצ ש 'מקצּטּקאן םךכּשך' סףאהּקרּףדףא
ֲ
צקעאןסאּוךדאַ!
חקךקמאן #ישמקצ ש
 Aרּםהּ,ד\רּ,ד ףד קך[גקןמל ןרּ,מאן
אןסאקךקא ינּ,ץש ',לוּאב,נשׂ הּקטּקא #כקךף-
ְאּומל הןסםמא ש
ח_ל אּשמוד\אם™ י=גםך
צקעםךג,דאַ ל\מ,ךױש! Eטּא שּח,מךױול צןמגקמ
רּםהּ,ד\רּ=משׂל ףד ל\הּ,מומל יםטּטּ ,ס\הנ[ך
שּרדע
ֳ ש צּשֲ /
חוֹה[ Kקרּקתּקמ _ממקפקא #אםהּ,ננ
]ח
שּט
ינּאקא
הּקאק™
דנשׂ
כקךאַ,צּשכֲּ ,
קסאקמג[ניּמ!

7. –KERESZTRELYTVÉNY
8. –AMIT A BÉKÁRÓL FELTÉTLENÜL
TUDNI KELL
-MESE: ROGA KIRÁLYFI I. RÉSZ

Fרןקגרןבי Kך,רשX #של,ת ,Gנםר

ש נשרשמאש
א;ראףמקאק
 Aנס! ס,טשג ףד ש נדּסססס! ס,טשג ל;ט;™
ףךא צש/שרד,ע מףפן אקדאלוךא]ר,חש ףד
לשאםמשן ישרבן לןלףפטףדן כםרצ,ןרש
פוסאשלקטקד
ףד
כק/הקרקד
ףפ_ך[
ישרבצ|הףסקאן ןר,ץטשא!  Aמףפרשחטן#
א;ראףמקךצן ןדצקרקאקל #השךשצןמא ש
ףראףלרקמגחק
יש/םצ,ץםד
צּש/שרד,ע
א_לרףנקמ רקלםמדארו,ךא /שךםעםד ףד
;ססקדדףעק!
לףפקדדףעקל
ךםהשד
Eךקצקןנקמ יםרגםטטש ש יםמכםעךשך=ל
ש צש/שר
יש/םצ,ץ,א=ך לקטג[ג[קמ
לשאםמשן
צקעשךלםאם™
חקךךקעעקך
ל;טקךישרב קרקגצףץקןא! Eךד[דםרנשמ ש
צש/שר א;ראףמקךקצ דםר,מ ףךא ישרבםד
רףאקעקל /רקמגקל( /לשפךםץםל #ל;ךפףץקל#
פועןךםל #הןשגםרםל #ץ;עףרקל[ #רדף-

Tןסש Aמגר,ד

 !XXXרףד
ד הׂךאַ #צקזקא מף /לוךתּתםמא
ִצנסקר| אםױְ ,
 Aגׂעםמםל סקרןמא ש Tקרּקצא[מ€ל ק /ע
הןךע
ֲ
ְפםא ש לקּטגקא€ל קך[™ הׂךאַ \ #/צןהּקך ש
םסאם™ מף /ק/כםרּצש רףסרק! Eט שּט ,ךך
צףע תּשל ק /עׂמגםך
ֵ #אקרּהּף ףד
ְאםא לקּניּךףניּייּזקט
ְא הׂךאַ תּוּפ,מ! Mשחג עׂמגםך
ֵל ם™!
קךלףפטּקךףדדף ףר
Mןמגקטּקל וּא,מ מףטּטּ_ל צקע הּשמ-ק ש צּש/שּר יש/םצּ,ץׂל ל₪טּס ™₪םזשמ שּצן ישדׂמך\א ש
גםעׂמםל אקרּקצאףד צ\אםס,יׂט:
דאN $קצ ךקס מײיףט
ִצנסקרּ| אםזֲ ,
Kקרּקדד_ל צקע ש אקרּקצא[ מף /רףסרּק םסאם™ ע
שׂךךלםטּומל הּקךק! Eט פקגןע מקצ צּ,ד
גםךעומל #צןהּקך י]דהּףא אּ,ױ,מ ךףפאקמ-ץׂצםמ א ֲ
צןמא ש י\צקד אםױ,ד:
 Aצּש/שּר יש/םצֱּ ,
ץנמ ש י\צקד אםױ,ד ש ס_ךק-
דא #ש Tקרּקצאףדאַ חקךלףפק-
ױוך ֲ
אףדא שּט ףךקא צקע] ֲ
ֵ #של©ר ש גםעׂמםלמ,ך!
ט
Eטּקמל\ה_ך הּשמ צףע ק /כםמאםד חקךלףפ_ל#
צףעפקגןע ש צּש/שּר לםרּםמשׂ #צקזמ€ל כקך_ךמףטּקאן
כםרּצ©חש סןמאףמ ק /מף /רּףסרּק םסאם™ ל₪ר! Dק ו/שמ-
ֵ ףך[יקז_מלקּא ש הן-
קט ש סןמנ=ךוּצ חקךלףפקט
ךעק/קאקצניּמ ש כ₪ךגקא ףד ק/ניּמ קט ש רּםהּ,ד\רּ-,
ֲ
דול @כ@ ניּא|חק ןד!
הּשךׁנמ צקע ֲ
ֱ
דא אקי©א
T Aקרּקצּא[ מף /רּףסרּק םסאם™ אםױֲ ,
ְױ,א חקךלףפקןמל
אַשךךױול ד
ל₪ט!™₪
(כםזאשא,ד ש  !6םךגשךםמ*
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 >2םךגשך

כקךי\ה,ד

חשלשנ נשרמש

םךהשד=ן ךקהףך
;Tראףמקךצן ;™,רףד שט
-TTROמףך
Mןמא קך[ט[ ס,צומלנשמ ל;ט[ך-
א_לV #שרעש Yםךא,מ ףרגן םךהשדםמל#
פשמשסא ץ]חאם™ נק ש Oרס,עםד ,Rגן=
ףד Tקךקה\טן= Tקדא_ךקא Pשמשסנןטם™-
ד,ע,יםט #ש Mש/שר ,Rגן= @:ראד_מל
ס=א@ ץקךהצ|הקך; צ|דםר,משל ק/םך-
גשך] #תשל ש @כןממ-ועםר@ ץקךהקך-
צףךקאקא לףפהןדקך[ סקצךףךקאק קךךקמ!
P Aשמשסנןטם™ד,ע  !4ס,צ] קךח,ר=
אשמ,תש ש פשמשסמשל יקזא שגם™!
Aט קךח,ר= אשמ,ת ק/ישמע] ,ך-
ך,דפםמאחש #ים /ש ר,גן=ט,דר=ך ףד
אקךקה\טן=ט,דר=ך ס=ך=  !1996ףהן !X
א;רהףץ  *1( § !4נקלקטגףדףנקמ
צקעכםעשךצשטם™ לןק/קמד]זםטם™ד,ע
שצןלםר
צקעדףראקאאק#
שךשפקךהףא
א]ךץםצ= רףסא תשל ק /קךצףךקא
צקעחקךקמ\אףדףהקך כםעךשךלםטם™!
Nם קטא ןד צקעףרא_ל$

[דקןמל [דן
צ|הקךאדףעק

(ש מםהקצנקרן ס,צ כםזאשא,דש*

שט ןגקן ףהנקמ ]חנ=ך
ךןל ש
ךקיקא[דףע ץ\ךןל

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

לףרגףד
ֿ
ש
נקממקצ
כקךהקא[גןל
השחםמ כםמאםד הםךא ש רףען [דן
לוךא]רש ןזקמ צףרה| ,אשךשל\א,דש<
ים /סןמאק ;/לףר מףךל_ך צשרשגאומל<
ג\חרש
צףע צ,ד קר[ד מףפקל מקצ אקאאקל
חקך;ךחףל ש
קץץן ףראףלרםצנםך,דא שט ]ח יןא
א,חחק/ן
רףען
ש
נקהקטקאףדףהקך>
קצךףלקןמל \ /א_מאקל קך ;ר;לרק<
ףד קממקל ךקעמקהקדקננ
רםה,ד\ר,דםד שץשעשןמל< י[דל;ך-
לואשא=ח,א
[דן
משפא,רשןמל<
[דן
אקצףץקןמל<
,מגםר
םררשן
ףמקלקןמל< גשךשןמל< [דן יש/םצ,ץשןמל<
נ,ךה,ץסםנרשןמל< לוךאןלוד יקזק-
אשמ,רורשא>
ןמל< [דן מש/אקצפךםצשןמל< ל_ך;מ-
צןמגשטםל שלןל ק/קא ףראקמקל
ףראקמקל
נ;ט[ [דן חקךקמאףד| א,ר/שןמל> קטא
סקרקאמףצ הקך_מל< ל_ךגחףל קך מקה_ללקך
שההשך
עםמגםךשאםא
ש
ףד ב\צ_ללקך קךך,אםאא
צקעצשרשגא
שצן
ים</
ט,רנן<
ס;הקעקד חשהשדךשאולשא<
כףךאהק [רןטט_ל צקע שט וא=לםר
ס,צ,רש ןד> ש גקנרקבקמן גףרן צ]טקוצ סקרלקסא[דףע_ל ב\צףרק< שצןא צן
אםה,ננ\אומל ש צקעכקךקך[
כ;ךגפןרשצןד
ש
ישסמ,ךאש
רףעףסק
יקזרק>
ל,רפ,א-צקגקמבףנקמ
ש
קךמקהקטףדא
ש
כ;ךגישךצםלרש>
אשך,ךישא=
לףרח_ל צןמףך א;ננ
ישךצםלמשל כקךס\מףא שט ןג[ח,ר,ד
ןדצקראקדד_ל
נשר,אומללשך
יםסס] ןג[ שךשאא צקעגםךעםטאש< ףד צקע קטא ש ךקיקא[דףעקא< ים/
דקצ
נקשהשאלםט,דםל
קצנקרן
שט
הףערק קט]אםמ לקר_ךיקדדקמ
/
הש
ל
,
ךא
,
רםמע
רשחאול
ֿ
של
™
אםא
\
חשה
צףךא= יקזףרק
א_מאקאאףל קך>
לוךא]ר,מל [דן ;ר;לדףעק< ףד
(Fםסאשא,ד ש ל;הקאלקט[ ס,צנשמ* שט שלן קממקל כקךא,ר,ד,ףרא ש
ךקעא;ננקא אקאאק>

צש/שר ;ר;לדףע

רםה,ד\ר,דא

כ

Dר! Vףלםץ ,Gנםר
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[רמE ףפX Szép Ernő:

#ק אוגםג ש נשרמש לקץףר \טףאT Te tudod a barna kenyér ízét,
!רעש הןטףא,ןסש דT ק אוגםג שT Te tudod a Tisza sárga vizét.

ע,גד,צI Imádság
#ן _ךס שט ףענקמ ש הןישר כקךקאאK Ki ülsz az égben a vihar felett,
!מ ןדאקמקצ ישךךעשדד צקע קמעקצקא: Én istenem hallgass meg engemet.

 ןאא צןזקמ ס\הקדקמ/ ים#ק אוגםגT Te tudod, hogy itt milyen szívesen
!קצפקרקע ש תןל= ש כ_הקדקמH Hempereg a csikó a füvesen.

# ןאא סשהשצ גשגםע# ס\הקצ/ג צק,םטטH Hozzád megy szívem, itt szavam dadog,
!םל/שר הש/ צש#צףרא רקסלקאקל,שטH Hazámért reszketek, magyar vagyok.

#קמ/א יש צק,ח לםךםצפח,וגםג ש ץT Tudod a nyáj kolompját ha megyen,
קמ/גקד ס[ךך[מלקא אוגםג ש יק: Édes szőllőnket tudod a hegyen

#םמ/ מףפקללקך יש ישרשעםג השA A népekkel ha haragod vagyon,
!םמ/שררש מק ישרשעוגח מש/ צשA A magyarra ne haragudj nagyon.
# נ|מףא מק לקרקדג#,ק ישרשעוגח רN Ne haragudj rá, bűnét ne keresd,
! סקרקדג#ךחשג, דשחמ#דד צקע מףלן,םתB Bocsáss meg néki, sajnáljad, szeresd.

#רשצU # לקדקר| ל;ץץקןמל אוגםגS S keserű könnyeink tudod, Uram,
#מ/ צקץץןא ןד סקמהקג_מל תשלו/םH Hogy mennyit is szenvedtünk csakugyan,
#רומל צןמגקמףר, ה\ע קסאקמג[א ה/ יםS S hogy víg esztendőt várunk mindenér,
!ר, לקץ/, ך#[ ךקס צףע ס[ךך/ ים#\סס_לH Hisszük, hogy lesz még szőllő, lágy kenyér.

#צ,. ןדאקמקצ ש#,טט ר,/ הן#קרקדגX Szeresd, vigyázz rá, istenem atyám,
!מ,ך מק הקססקמ הקסקחא[ ףחסשלE El ne vesszen veszejtő éjszakán.

#שרא הףגקמן/י לקךחקאקל ש צש+ Óh keljetek a magyart védeni,
^ן ןדאקממקל כףץקד תקךףגקןT Ti istennek fényes cselédei:

# צןא ףר#ל,קרא ןאא ש מףפקל מקצ אוגחM Mert itt a népek nem tudják, mit ér,
# םזשמ ח= צןמא ש כשךשא לקץףר/םH Hogy olyan jó mint a falat kenyér,

#שפN ] שרשץ שרב#רשגמשל צםמגג קךU Uradnak mondd el, arany arcú Nap,
נםגשא,םמגג קך סקרקךצקד גףךןנM Mondd el szerelmes délibábodat

#מאשמן, מקצ סםלםאא דקמלןא דקצ נ/םH Hogy nem szokott senkit sem bántani,
!מאשמן,שדד] גשךךשך סקרקאמק סL Lassú dallal szeretne szántani.

#םךגH שךשאםמא אןסאשB ןתףרחקג שD Dicsérjed a Balatont tiszta Hold,
! סקננ א_לר;ג ש כ;ךג;מ דםידק הםךא/םH Hogy szebb tükröd a földön sohse volt.

# אק אוגםג צשעשג#גקד ןדאקמקצ: Édes istenem, te tudod magad,
!ראשאךשמשננ, ךש מקצ,ץ מ,ר, נA A bárány nála nem ártatlanabb.

^ ףרא_מל ל;ץ;ר;עחקאקל# <ןךךשעםלCsillagok, értünk könyörögjetek:
נש רקסלקאקע,טשל שנךשל,ןד יK Kis házak ablakába reszketeg

# צןז נקתקד#א,ק אוגםג קטא ש כשחאT Te tudod ezt a fajtát, mily becses,
! צןזקמ לקךךקצקד#ןזקמ אשלשרםדM Milyen takaros, mily kellemetes.
#מ,אםג ףךקאףא צןמגקמ אשץ,ק ךT Te látod életét minden tanyán,
!צ, נקסףך^ ףגקד שץ/ ים#ק ישךךםגT Te hallod, hogy beszél: édes anyám.

!!!םע/קראקסףא קדאק צקץץן צףת רשX Szerteszét este mennyi mécs ragyog…
!;ץ;ר;עחקאקל ףרא_מל תןךךשעםלK Könyörögjetek értünk csillagok.
Forrás:”Hass alkoss gyarapíts …” Haza és nemzettudat a magyar
irodalomban. Szalay Könyvkiadó Pannon-Literatúra Kft. 2001

#םרםמשK קמאX  … !!!שa Szent Korona,
*ש..,נ/אאןךש משA( םעשR שצקזקא יומ ;אה;ד;ל לףס\אק™קל
ר,B !נקמ-ֲֳִֶָ  השך=ס\מ|ךקע# ףד [ הןדקךאק קך[ס;ר#רש,צ,ס
#םעש צקערקמגקךףדףרק לףס_ךא ש לרםמשR שחםד סקרןמא מקצL <םצםר
!צןמא ךקעןךךקאףלקדקננקא [א ןגףטּט_ל

amelyet hun ötvösök készítettek Roga ( Attila nagybáttya)
számára, és ő viselte először, valószínűleg 432-ben. Bár
Csomor Lajos szerint nem Roga megrendelésére készült a
korona, mint legilletékesebbet őt idézzük.
„… a megrendelő hunok még tartották pogány
hagyományaikat, de már erősen ismerkedtek a
kereszténységgel is. Erre utal a Magyar Szent Korona nem
keresztény eredetű formája és jelképrendszere. A Nap, a
Hold, a csillagok és a fák mezopotámiai eredetű
jelképrendszer elemei. Ugyanakkor formáját és arányait
tekintve a Magyar Szent Korona minden keresztény
keresztpántos koronának a mintaképe."

מן ףהאןטקגקלקא ש,ד וא,!!! ש יםמכםעךשך
=לםרשנקךן הקסאקדקל ףד ש צּשן שלשגףצןדאש א;רּאףמקא\רּ=ל @לשךשמגםטּ
נשמ לשאםמשןךשע,טּקל הּשך=חE !ל,ךח,ץסקרּטףדמקל@ גקערּשך,לצּ,'
 שצקזקלמקל כ[ בףךחש ש#אעםמג=ךא ישגצ|הקךקאקל הםךאשל, ןעקמ
 כםמאםד ס;הקאדףעקדקל לשאםמשן#דש,רג\א,נןרּםגשךםצ צקעסןך
ךגםטאש הףרףא וא=גשןףרא, שר/ שצקזנקמ א]ך דםל צש#דש,צםעשא,א
!דמש דףראקעקדדףל, לשךשמגםט/ ים#שייםט
ךאשך קךרשנםךא שהשר, ננש ש כרשמלםל,ד פקגןע ןמל,ץםך,לצ,' A
 שצקזקל ל;ט;™ סל\אש ףד#ץוךא,לןמתקל הןססשסקרטףדףרק ןר
!חש ןד,םעש לםרםמR מ, אשך#יומ ףראףלקל הםךאשל

… a honfoglalás utáni évtizedeket a korabeli

ץ,ל פםע,™@!!! ש צקערקמגקך[ יומםל צףע אשראם
ר קר[דקמ ןדצקרלקגאקל ש, גק צּ#ץשןלשא,םצ/יש
םרּםמש מקצK קמאX שּר/שM רּרּק ואשך שE !לקרּקסאףץדףעעקך ןד
 ש#שפN A !חש ףד חקךלףפרּקמגסקרּק,לקרּקסאףץ קרּקגקא| כםרּצ
|צןשן קרּקגקא,ל צקטּםפםא, ש תןךךשעםל ףד ש כ#םךגH
ץשןא,א ףד שרּ,ח,שמשללםר כםרּצ/U !חקךלףפרּקמגסקר קךקצקן
םרּםמש צןמגקמ לקרּקסאףץK קמאX שר/שM אקלןמאהק ש
@!משל ש צןמאשלףפק,מאםד לםרּםמ,לקרּקסאפ

*>ְֲִִֵֵֵֶָ@חש,םעש לםרםמR@ רש,ךK רןקגרןביF ^ד,םררF(

vesztesek és a mai akadémista történetírók „ kalandozó
zsákmányszerzésnek” degradálják. Ezek valójában katonailag
igen átgondólt hadműveletek voltak, amelyeknek fő célja a
birodalom megszilárdítása, a fontos szövetségesek katonai
támogatása, amelyben túl sok magyar áldozta vérét utódaiért
ahhoz, hogy kalandozásnak sértegessék.
A zsákmányolás pedig inkább a farnkok által elrabolt avar
kincsek visszaszerzésére irányult, amelyek között szkita és
hun értékek voltak, talán Roga koronája is.
(Forrás:Friedrich Klára „Roga koronája” 1997)
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ֿ
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נח[רמ בםךךןמעקר 14ס,T+סRש ( *1975סקרIמא ש נNטאײד
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ֿ
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הםע>
71
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צןמגקטקלFמ ל\ה_ך ש כןממ ף SסOהחקא – םרOס
לוTשא=ל AסYא נNטOץװא,Jל< י /Oש הOעוך-םסאח,ל (ישמאן
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Aט קרקגצףץ אקי"א דןסRשךMשד< יןס קט ש MשA/ר
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כןממועםר ץׂ:הTוגם,Mץ קצק שך)תOץ צקעכקךקךףד| ףS
אקדקמ סקערט Iסקצנ Bש
תCלמקצ ק/קמךקאקד צקעײסך ₪דּ ק™ _/
MשA/ר ץׂ:ההׂך> קטטקך לףאסקרקד צ=גסקרTשמ Nיןנ"א
אקלןמאקאנ ש כײרג\אםא™
B
קך ק/רףסא מקצ הׂסן
ֿ
ל{הׂא
ןס,Rץ} יש,Tד Mשסס\ה סVשך+ס\מ|דףעףא< ,Mדרףסא ש ס"צTשמ
]Zזקךײס,Tד אףץףא דקצ> ש  15צןךךן€ד MשA/רד₪ע
ץׂךהףא אקסן Aט שךןע  5צןךךן=ץן<  15 – 13כףךק<
ס+ר ,ֹ+דּ MוTשא=
מ/Q
ןד
כםלםמ
בןהןךןסYשבן=ד
צקעלףדקא
™
@כןממועםר@ מףפ©ל ץׂ:ה®ךך)פם,TסVשך סקצנBמ ש
ץׂךהן כקחך[גףד נNטOץ\אףל,ס>,V
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שרשץ ח,מםד ק /קפןערשצצ,א \ר יOטסֿ*1881( ,Y
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ֿ
TשראםטIל קט אקרק,ג? >>> ק /נN
ש Mשן מקצטקאל{ט Iץׂ:הTוגם,Mץ ,Mר קךהׂאן ש
כןממועOרןסאןל Xץׂ:התשך₪ג -ף[ SדישסYשקךצףךקא> a
לוTש,TדOל
!!!GמארOפLך}עןשן
ףד
רףעףסקאן
ךקעוJױשננלLרI
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קצנHר Iףךקאמ€ל צףע ץOצשן דקצ TשךZךיAא=ל> kר> ק>
XךZתOץ
ףד
ךףאס"צ]
/ףר
ל{ט~א™
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קך[לףפףמ€ל ס,צ\א= ]מ> ןמגםעקרצ,מ ץ!Eךהקךצףךקא ךףץEעףא
ףד א~ראףמקאףא>

©ט ןמגםקור=פשן (ןמגםעקרצ,ד*
ץ!Eךהקךצףךקא
aט ןגםעקרצשמNסאןל!!T@ Fוגם,MץOד@ לEטגקאקן ©ט G-1820ד
ףה!Eלרק אקיHאח_ל> €ללLר חקךקמא צקע fרשמט bםפפ מףצקא
„Über das Konjugationssystem der
ףראקלEטףדק
ץ!Eךהףס
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א (] *1848מ> @יAמעא~רהףץ קךצףךקא@> eט ©ט
עOט™ O
קךצףךקא שטOמ שךZפוך< יg /Oרןצצ (ףד ל{ה!Eא[ן* קך[ס~ר
אףל ש מףצקא ץEךהױ,ר:דOל!!
©פר+ךףלLד Mומל !FהAך ;ססק_/חא~ ™
אףל< י /Oסשנ,חLדמQל
,PריוטAצLד חקךקמאףד| סשהAןא< ףד ףסרקה!™ E
vן'עFך,D+דול!!Zא
נHממ_ל>
הAממQל
יAמעה:ךאםטAאםל
א|מ[
™
ישMשרOדZמ לןא !€
רחקסאקאףל ,Mד ץ!Eךה!Eלרק ןד>  aיAדOמך+
קךצףךקא
©ט
צקעס_ךקא™€ל
ר{עא~מ
א ,מ
ך™ F
@קרקגצףץ!Eל@
דקן
שךZפאףטֿ I
דג ©ט קור=פשן יAחך\א=*
ףר ֿ
a >1ט ןמגםעקרצ,מ ( U
ץ!Eךה!Eל ר+לםמדFע ZתAלןד ק /ל{ט{ד ןמגםעקרצ,מ [דץ!Eךה
כקךאףאקךקטףדףה!Eך Mש©/ר:טיAא=>
a >2ט ןמגםעקרצ,מ [דץ!Eךה @ךףאקטףדק@ ס_לדףעסקר|קמ
ק /ןמגםעקרצ,מ [דמףפ ךףאקטףדףא @נNטOץװאױש@>
צקע
ֿ
gרןצצ קיHט י:רOצ ןג[ט+מ"א (כםלםטAאםא* יAא,רOטOא™
ֱ> iמגםעקרצ,מ שךZפ -ה[ /AדכםלםטAא (kר> ק> ֱ>ֲ-
ףהקטרקג*>
ֲ> !€gר,Mמ (ע+א* ל{טףפכםלםטAא (kר> ו> ֱ> ףהקס₪רקג
קךד[ כקךק*>
ֳ> fקךמףצקא כםלםטAא (kר> ו> ֱ> ףהקס₪רקג  >2כקךק*>
 aכםלםטAאםל ל{ט{ ™
א לףא יAמעקךאםך,D+דZֹG Yפ\א צקע< ףד
קטW RנסOך] Rא~רהףץמ€ל צםמDחש>
g aרןצצ כףךק יAמע,TנךFטֿ Aא
ךשנן,ךןדםל
שךפיAמעOל*
( Z

גקמא,ךןדםל
(כLעיAמעOל*

הקך,רןדםל
(י:Uד +רףדיAמעOל*

B P PH,F
P PH,F B
PH,F B
P

D T TH,S
T TH,S D
TH,S D T

G K CH,H
K CH,H G
PH,F G K

•  aיAמעא~רהףץ-קךצףךקא ©ט @;ססקיAדOמך\א= ץ!EךהTוSם,Mץ@
אקאףל< י /Oצןמגקמ ,Mד צ=גס!€ר<
ךפפןֹףרק ךקא™> kןחקךקמ ™
Z X
הףךקצףץ קך ! €ה!T EוSם,MץTשךZמ> jקֹקMט[< י© /Oט \/
גLע,Mה :צ!€ר!€ה_ך Yקךצףךקא ש Mשן ץ!EךהTוגם,Mץ דק
הן'עFךTש צקע GךTשךFמLד קךהן ףד צ=גס ! €רTשמX NךZפםמ>
hש ש פףך,Dל!!Zא< צקזקלEא ש יAמעקךYםךFד א~רהףץ!Eןמ€ל
רןצצ Geschichte der
ֿ
דג g
נNטOץװ,TדFר Aכקך סOלTשל יOטמ( Nךֿ F
 *deutschen Spracheצקעסקצךףךח_ל< קךד[ נHץOצ,דומל הAך+נQמ
ןא סWנ,זLד ;ססקכ_ׁףד€ל הAממQל> aטOמנQמ ףרSקצקד ש
™
©ט< י/O
גLךעOל צVעף מףטמ\ ֿNצק ק /פףךֿ Dש
ֱ> כםלLטAא
ךאןמ*
( Z

ֲ> כםלLטAא
(ע=א*

(דןלךןל=LAB-i ( gleiten
(אקא[=TEC-tum (Dach

(כוא=HLAUP-an ( laufen
(אקא[=THEAC (Dach

ךאּןמ
Z
eט€ל ס€רIמא ש מףצקא ( HAB-enנזּר< מ€לן הAמ* [דק ש
( CAP-ereל !Zפ< צקעכLע* ףד מקצ ש ךZאּןמ  HAB-ereנזּר< מקלן
הAמ*> eט לףPאקךקמדףע$
קרקגקאןךקע דCהףץ< כםמQגףל<
ֿ
( „Garten” aלEר *!Rמףצקא ס+
נHלEרװאקא™ יHז חקךקמאףד|> (nףצקא קאןצLך+עןשן ס,T+ר*>
LרOס
}סךFה
ךןTה:מ
ע +א
GOROD
GRADU
GARDAS
GARDA
(ה:רOד
(נHלEרװאקא™ יHז*
(ל !Zר"צ*
(ל !Zר:צ*
tק_/מל כLעZךצן נ[הװאףד Yןד ש מףצקאנ[ך לןןמDוךהֿA
עCרVע
ךZאּןמ
=כקךמףצקא
מףצקא
GYRO
GYRUS
GURTIL
GÜRTEL
(תAהAר< |/ר|* (א€לEר< תAהAר*
(~ה*
(~ה*
KYRTE
CRATIS
KRATO
KRATE
(כםמQגףל*
(כםמQגףל*
(לLדFר*
(לLדFר*
CHORTOS
HORTUS
HURD
HÜRDE
הףגקא יHז*
™
(
(לEר*R
(כםמQגףל*
(ל!Zר:צ*
GARTU
GARTEN
(לEר*R
(לEר*R
łםפLרRםדזּאדול פך> ש H(CH)-K-G
עךMשלֿ !Zא
הףאקךףהEך ק כZ L
K
G
KYRTE
GYRO
עCרVע
(א€לEרףד< |/ר|* (כםמQגףל*

אקאףל
• aט ןעףל צקֹקא™ לףד[ננ כ[מ!€ה€לרק ןד לןא ! €רJקס™ -
©ט קךצףךקאקא>
דOר (" T-TH-Dאצקמקא*
:rמףטףדרק ש TEC-THEAC-DAH
יNנ"אךZממQל ךFאסןל< גק ©ט קךד[ דFמא\ ֿא ו/שמNד ש ךZאןמ
 LAB-iףד©ט =כקךמףצקא  ֹG LOUF-anל{טקךײננ> mןה!Eך ש
צקֹקאק< קך]Mךןל* ןעק< קטףר© Rט
™
( LAB-iקךצק/
ךZאןמ
=כקךמףצקא ( LOUF-enד[א ש מףצקא  LAUF-enןד* [דןננ
כLרMש צןמא ש ע=א í >HLAUP-anז צ=גםמ הןסOמא מקצ ךײיHא
יAמעקךYםך,D+דר+ך ( " B-P-Fאצקמקא* נHסףךמ$N
hם /צקץץןרק \ /הAמ קט< מףט₪ס_ל צקע ש יAחך\א=
רקגקאףא
ֿ
ץEךהEל ק/ןל XךZפןעףחףמ€ל @יAמע®;YהףץEד@ €
F
B
P
HAB-en
מףצקא
HAB-en
=כקךמףצקא
HABB-en
! XמעOךס,ס
.HAF-en
=דל !Zמגןמ"ה
ע+א
HAB-en
ךאּןמ
Z
CAP-ere

)H(SH
CHORTOS
(הףגקא™ יHז< לEר*R
CHORD
('ןמ}ר< ל{אףך*

ךZאּןמ

GYRUS
(א€לEרףד< |/ר|*

HORTUS
(לEר*R

CRAT
(כםמQגףל*

CHORD
('ןמ}ר< ל{אףך*
GART
=כקךמףצקא
(ה:רOד*

KRATTO
(לLדFר*

GURT
(~ה*

HURD
(כםמQגףל*
CHREZZO
(לםתIל!Zד*

GARTO
(לEר*R
מףצקא

ֳ> כםלLטAא
(=כקךמףצקא*
(כוא=LAUF-an ( laufen
(אקא[=DAH (Dach

@יAמע®;Yהףץ@ כן/קךקצנH

GARDEN
(לEר*R

KRATTE
(לLדFר*

HÜRDE
(ל !Zר:צ*

GÜRTEL
(~ה*

KRATZE
(לףט IלLדFר*

HORT
(צקמקגףל*

ֹפןאשּמ?N
mןא ךײיHא קננ[ך צקעZ G
 a >1מףצקא © <GARTENט =כקךמףצקא ( GARTOלEר*R
ךאּןמ ףד עCרVע (*HORTOS, CHORTOS
Z
יAמעXךZלױש ש
ד ֿמ מNמת ל{טףפד[
כקך[ך צקעל{טקךװאיHא[ ו/שמ< גק י!NGץZ O

כםלLטAא>
עךצןךZע ;ססEאשּראLט +ס©הAלמQל תAל
@ a >2יAמע®;Yהףץ@ GךYXך ש כZ L
ק /א~רקגףלףא ךײיHא צקערAעZגמ>N
xףךקדװאד_ל ךFאּ=ל{ר_מלEא
ךננ @NץEךהEל כקךףֿ
@אףּהZ O
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ו!!X!/מקננHמ
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כLעZךOצל{רנHמ

cםךךןמגקר ס€רIמא ש @כןממועOר@ יAמעט+לףסךקאנ[ך י,NץOטמQל © ֿט  <,ף<
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רOמאױש ש יAמעYשמ Nק/קטףד€ל קדףזףא>
וךש őד®;Yאףמקא_מל ךקעלLר:ננ Nס! Xל !Zסשן> bו©Sפקד>1961-71 Y
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,lסך= q
;gאט ,lסך=ֿ kקךקאקמ לףך ש nשפ> (ֱ> ל{אקא*> bו©Sפקד >1994
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 >6םךגשך
Tןסש Aמגר,ד

לןדפןין
Aט -1800ױד ףהקל קךקחףמ Aט ח,ראש
צםאא=ֿ
לנמ< י /Oש MשA/ר ץׂ:ה
צ|הקךא< Tו€Dד ל{ר~ B
ױךל:XצAאך)מ ש יוצײר הןססששֹ,ד₪סRש> י"א אקZסSףל$

לםרּםצנמ  4ישחךףלםץ ףד ק/
ֱ
Fןשאּשך
ַעםצ הםךאַ! Mםדאַ  4צקרּקה
צקרּקה הףעאש
ףד ק /ישחךףלםץ!

☺

ךללּ! Aט
 Aאּוגּ,ד םזשמ #צןמא ש ל₪ר₪צְ
ד!
שךלםיםך ךקצםד ְ

ֵל ש
ְצןזקמ ק/קט[דףעקא! ;Tננס[ר קךישמעט
Vשחםמ אּשך,ךומל-ק צףע הּשך
גםעםמ ךקעקמגֱ ,נצ ש Tקרקצא[ לקּנךק צקזניּמ צקעס_ךקאק™ ש הןך,עק/קאקצ ;אךקאק!
ְךצן
©Bרצןזקמ ינּייּאקאךקמ #גק ש רּםהּ,ד\רּ,דומל @ @Kניּא|חףמ€ל כםע
חקךקמאףדק שּטּא חקךקמאן :לקנקך! Eממ€ל ש חקךמ€ל כ_עע[ךקעקדקמ ©אי]טּם™ הּ,ךאַםטּשאּש
שּט Uד&{ד #הּש/ןד ש Tקרּקצּא[ ןד-אקמ ק/ןל סןמנ=ךוצּש #שּצן כקךךקךייּא[ שּט
ףמךשלשן אקצּפךםצ צקץץקּטּקאףמ€ל ג\ס\א[ קךקצקן ל₪ט ™₪ןד!

☺
 Aננּנךןש שּרּרּש אּשמ\א #ים /סקרּקדג
כקךקנרּ,אםגשא! ,K Aצשסוארש קך-
ֱ
צםמגױש #ים/שמ אקגג!

☺
Aצןנ[ך ך€להּ,רּא ךקיקא כ[טמנּ #שנ-
נ=ך פּ,ךןמל©א ןד!

☺
 Aכן]ל םזשמםל #צןמא ש
ֵמ,ךמשׂל!
ְא ת
לן! :גקד€ל ףד משׂ /ישד

תם-

 Aעםמגםךשאםלשא ,Jצנםר ;Qמ/ן _/חא;™ק ;ססק
ךשפומלמשל!

Rםהּ,ד\רּ,דומל  S{&SUחקךק
Aט קךד[ [ד צשעש ש אקרקצא[

Rםהּ,ד\רּ,דומל @לקּניּך@ חקךק

ק/סקר הםךא #יםך מקצ הםךא!!!
Gםמגםךאַול הםךמשׂ #ים /שּצןלםר /קרּצ€ל_מלמ€ל צקדףא
ךמשׂאּ,הּשך ןמג\אױול
צםמגומל #הּשך=ױֱ ,נמ ש אקרּקצאףד פןךְ
אּס₪רּאףמקא_מלקּא%
 Aגםעםמםל @Nםצצם@ #שּטשּט {ד חקךק
Mקדףןמל ן /לקּטג[גמ€ל/E :סקר הםךאַ #יםך מקצ הםךאַ!
עםדד הּ,ךןל#
ֲ
הןך
ֲ
Aים /צקעהּ,ךאַםטּאשּאױול ש צקעסםלם™ ישמעד]זםטּ,דאַ #ר₪עאַ;מ
ֵ=מל
ְיםך #שיםך ש צן גןצקמט
ים /צקדףןמל לקּטגקאק ש Tקרּקצאףדרּק ואּשך! Lףאקטּק™ הּשך
ֵמא מקצ הםךאַ דקיםך!
סקר
(כםזאשא,ד ש ל;הקאלקט[ ס,צנשמ*

(Fםזאשא,ד שט ס! םךגשךר=ך*

SIDOMX

ש נשרשמאש
א;ראףמקאק
ש ישרבן חקךךקעעקך צ|ל;ג[ מףפן
צםטעשךצשל (נק,.רםל* #ש פ,סאםרא,ר-
עוז,דםל#
(חוי,סםל#
דשגשךצשל
לםמג,דםל #תןל=דםל* צםטע,דלוך-
א]ר,ח,רש ףפ\אלקטןל! B Aשרשמאש
שּט ;ססקאק™ לףפקד-
דףע| ישרבםדא#
ךקיקא[דףעקןא
הן'ע,ךחש #קטףרא
ו/שמשללּםרש ישמ-
עד]זא כקלאקא ש
א,הרש ישא= #-ש
ה\ה= כק/הקרקל-
רק #צןמא ש ל;-
טקךישרברש ףד ש
פוסאשלקטקד צקע-
שך-
םךג,דםל
לשךצשט,ד,רש! Aט
ןר,ץטשא צם™=חש
צקעק/קטןל ש א;ראףמקאן צש/שר ישרבן
צקעכקךקך[
ןג[נקמ#
צקעכקך[
כק/הקרקללּקך ףד צקעכקךקך[ קצנקרקל-
לקך!!!@ !  Aךקעכםמאםדשננ כק/הקרקן ש
סשנז,ל#
\חשל#
צש/שר
א;ראףמקךצן
לשרגםל #כםלםדםל #ש ר;הןג ףד
יםסס] נםא #ש נ,רג #ש פשח' #ש לףד ףד ש
פוסאש לףט!  Aכקךלףס\אףד דםר,מ שּט
ףד
קסל;ט;ל
לםצפךקלס
צ=גסקרקל
ןדצקרקאק צקךךק™ מש /ישמעד]זא כקלאקא
ש גןמשצןלשן שךלשךצשט,דםלרש #ש ישרב
צןמףך השך=ד,עי|ננ צםגקךךקטףדףרק#

 Fקךי\המ ,ש צןמןסאקר ורשא #ים /קטא ש רקמגל\ה_ך לקגהקט[ כףסקלרשל= יןאקךאףמ ש Dםגן ףד ש Pשחש נ,תן ים /אוגמ,מל צןישצשרשננ ןעףץנק הקממן%

שּט [מ,ךך= פרםנךףצשצקעםךג,דרש ףד שּט
ףךקאצ=גסקר| קךדשח,א\א,דרש!  Aא;ראף-
מקךצן צ]ךא צקעכקךקך[ שךשפםא אקרקצא
שררש #ים /ש נשרשמא,טםל ש פףךגשלףפקל
ץםצגםלשןנש ךףפחקמקל!
(Fםזאשא,ד ש ל;הקאלקט[ ס,צנשמ*

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

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$
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Tanuljuk és tanítsuk a rovásírást
שלםרךשאםלQ

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 ember 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.
Tisza András

! ך,אשך

>ֲ
"
רףס
=ש ך
[ מףהקךf
חקך
W
ן מףפ-כףרכן מףה קו

T

Helyettesítsük be a hiányzó magánhangzókat:

# ךםה!!!ע!!!ך# רםה!!!ד\ר!!!ד#סקרל!!!ט!!!א
# ר;ה!!!ג!!!מ# ישר!!!ע!!!ד#לקך!!!פ!!!ך
# ור!!!ך# כקך!!!ך!!!ד!!!ע#רקצ!!!ך!!!ג
A táblázatban egy jókívánság van elrejtve, amit a
sakkból ismert lóugrások segítségével lehet
megfejteni. A bal felső betűtől kell elindulni!

B
D
M
F
N
F
N
A

" דקצףזקד
ד,מףהצ
ןממן
דוצקרוך
T W שטםממשך

T

! !!!ףךקאקא
W הקרא/כק

ך,ישסמ
 יןגקע/מש

!
W

ֱ>רףס
צףאקר



S

T

אףרכםעשא

W צקעלשפ

[גקרקמע

W



>צ>ר>ך
ען,ןכח]ד
צשעשטןמ

S

T

T

W -ל;אףך

גןוס,ר

זש,פ

W =ןמגוךשאס

ףר

W לקתלק

W שררש

$כקךק

W טםררם
ךקךק

מןארםעףמ
חקךק/ה'ק

T

W

ך=רש
$הןססש

T

צםמגחש
™נקבףטקא
מ[ן מףה

W

ש
רשלףאש
$קךקחק

=ץ,א|טי

T


W
ת]ס=ד

מףה

T

ח=ג
חקךק/הק

W ך=מףה

נקא\ן
לקהקרהק

W

קךקלארםמ

T

=שךד
טשא,רוי

W

=ךקרםהשמג
-שצקרן

W -,לשן א
נםרמםל
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Mostani számunk keresztrejtvénye:
Varga Csaba: Az ősi írás könyve c.
művének bevezetőjéből egy gondolat.

KERESZTREJTVÉNY
December
számunk
megfejtése:
Friedrich Klára és Szakács Gábor: Attila
ufjúsága c. történelmi zeneművéből vett
idézetünk: ”Hunniába visszahív a
népem”
Szerencsés nyertesünk:
Tamics Ádám Berettyóújfalui olvasónk.
Nyereményét postai úton elküldjük.

Gratulálunk!
A
mostani
keresztrejtvényünk
megfejtésének beküldési határideje:

2005-03-25,

T

W כףרכן
>ש צשרד ק
יםךגחש

:
O
?
K
O
U
V
"

כםזשגףל

T

רשע

-הףגקך
-[צקט
חק

K
H
J
G
Y
R
X
T



הקר

«

a helyes megfejtését beküldő olvasóink
között, Varga Csaba 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.
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ל;ז;ל \ר!,דאםג=
Fרןקגרןבי Kך,רש

רםעש לןר,זכן
ס! רףס
Tשך,מ קךעםמגםךלםגאשאםל צ,ר שטםמ#
ים /השחםמ ש לןר,זםל #לןר,זמףל צןא
תןמ,ךאשל /קרצקללםרולנשמ,J %אסם™של-ק#
אשמוךאשל-ק ו/שמ] #/צןמא Tן #הםךאשל-ק
ח,אףלשןל #ל;ץהקןל #נשר,אשןל #לקגהקמב
י,טן,ךךשאשןל ףד לשפיש™של-ק רםסס
םסא,זטשאםא שט ןדלםך,נשמE %רר[ך
Nקלאקל!
צקדףךמן
צםדא
סקרקאמףל
;Tראףמקא_מל כ[סקרקפך[חק ק /לןד יומ
לןר,זכןR #םעש ךקס!
} ְֱֵָ /ףההקך קטקך[™ #שצןלםר ש
צש/שרםלשא צףע סל\א,למשל ףד יומםלמשל
י\הא,ל #ש אןסש כםז= ל;טקךףנקמ ,ךךא ק/
;/ץ;ר| ה,ר! Oאא ףךא ש ס_ךקןהקך ףד
אקדאהףרקןהקך ש לןד Rםעש לןר,זכן!
:גקדשפח,א Uךגןממשל י\הא,ל #שלן
מש/םמ מש /לןר,ז הםךא! Nקצ תשל שללםרש
הםךא שט םרס,עש #צןמא צםדא צש/שרםרס,ע#
ישמקצ קעףסקמ \Kמ,ןע [ ורשךלםגם™!
Rםעש ףגקדשץח,א ;Qמ/ןלק לןר,זמ[מקל
י\הא,ל #נ.,ח,א Bקמגקעוטמשל #לףא ;תתףא
Oלא,רמשל ףד Oחנ,רסמשל #לףא י]ע,א
פקגןע Pשממןל,משל ףד ;Kלףץמקל!
Mןהקך ש משפ רקעעקך לקטג[גןל #ףמ
ןד קללםר לקטגקצ ש א;ראףמקאקא! Aט קעףס
לןר,זן תשך,ג ק ™_/רקעעקךןטק™ #אקחקא#
ךקלה,רא#
צףטקא#
דשחאםא#
אק,א#
לקץקרקא!
לףס_ךא
א;מל;זנ]ט,נ=ך
,Lנשןלמ,ך יקהקראקל לקגהקמב לו,.ןל#
שעשרשל #לוהשסםל #פוךןל ישאשךצשד
לםצםמגםרםל!
Rקעעקךן וא,מ Uךגןמ לןר,ז קךצקמא
גםךעםטמן #שטשט ורשךלםגמן! ;Qמ/ןלק
/קרצקלקן
קךךקמ[רןטאק
לןר,זמ[
אשמסקרקןא #ףד ק-/ק /פןרםד שךצ,השך
]אמשל ןמג\אם™ש ש ה,ר ןדלםךשאקרצףנק!
 ™Oצ,ר ;ססק_/ךאקל ש אשמוך=ל #הםךאשל ם™
צ,ד םרס,עםל לןר,זשןמשל #כקחקגקךצקןמקל
כןשן #ךק,ץשן #ףד ש ל;רץףלנקךן
כשךהשלנ=ך ןד ש ךקעםלםדשננ יומ
/קרקלקל! Aסאשךםל צקךךק™ פשגםלםמ
_ךאקל #חוינ[רנ[ך לףס_ךא פקרעשצקמרק
\רא,ל ש סףפ רםה,ד נקא|לקא #ך,צפשםךשח
ףד לםרםצ לקהקרףלףנ[ך לףס_ךא אןמא,השך!
צןמג
/קרקלקל
ל_ךכ;ךגן
A
צקעאשמוךא,ל ש יומםל ץקךהףא #שצקז
ו/שמשט הםךא #צןמא ש צן צש/שר ץקךה_מל!
 Aיומ /קרקלקל פקגןע אשמוךאשל ע;ר;ע_ך#
ךשאןמוך #עקרצ,מוך!
Tשמ,רשןל מש /אוג,ד] יומ כףרכןשל
ףד שססםץםל הםךאשל #א,ךאםדםלמשל מקהקט-
אףל [לקא! [Tך_ל אשמוךאשל \רמן#
םךהשדמן #ס,צםךמן #הקרדקלקא ףד גשךםלשא
\רמן #טקמףךמן #א,מבםךמן/=/ #מ;הףץקלקא
עםמגםטמן#
,ךךשאםלשא
אקרצקסאקמן#
השג,סמן!

A TIMA
LORK"K:B
L)NELT:TLEF
LLEK INDUT

d
 Aנףלש א;ננתןרק ט;ךג ס\מ|
 Aכ| ןד א;ננץןרק ט;ךג #צףעדק !!!
 Eמקצ נףלש

 Aנףלש יםסס] ך,נ]!
 Aנ,רסףל ןד יםסס] ך,נ]#
גק צףעדק נףלש!
Eט דק!
 Aנףל,משל מש /סקצקן השממשל!
 Aסןאשל;א[מקל ןד מש /סקצקן השממשל#
גק צףעדק נףלש!
Mקע קט דק

f

זּראשK :שס,ד ;/ר/
RשחטםךאשE :ךקל \Lהןש
Tןפםער,כןשP :שפ Tןנםר
c
Eט]אםמ כקחקטט_ל לן י,ך,מלשא ףד
מש/ר/נקת_ךףד_מלקא ש נףל,למשל!
Nקצ לקהףדנף ל;ס;מח_ל
תשך,גאשעחשןמלמשל
ש צומל,מל דםר,מ אשמ]ד\אם™ צשלסןצ,ךןד
צקעףראףא ףד נףלשא|רףדא!
Vףע_ך #גק מקצ ואםךד=דםרנשמ ל_ך;מ
לקךך ל;ס;מקאקא צםמגשמומל ש ל;אקא
קךלףס_ךאףיקט ץ]חאם™ כקךנקת_ךיקאקאךקמ
ףראףל| דקע\אדףע_מלףרא צשעומלמשל!
e
Mשעומל
Tקי,א :שצן א;ננץןרק
ט;ךג ס\מ| #יםסס] ך,נ] ףד מש /סקצ|#
ףד צףדקצ כ| #ףד צףעדקצ נ,רסףל#
ףד צףגדקצ סןאשל;א[#
שט ש

 Aישחש צןמןצ,ךןדמשל
צםמגישא=! Fםגר,סרש
צקע ]ס=דשפל,רש
מקצ ןד ל;ךא דםלשא!

AK:B
Aטףרא מש/םל ש
ך,אישדדול [לקא!

סקצקן #ים /ח=ך

 Aך,נשןמ,ך יםססשננ פקגןע קך דקצ לףפטקךיקא[!

Eט שט$
Dףךקך[™ אשמוךא,ל שּט \ר,דא #םךהש-
ד,דא #ס,צםך,דא #א;ראףמקךצקא #ץקךהקלקא#
צשחג ל;ט;דקמ קנףגקךאקל ש אשמוך=ל
קנףגך[חףנקמ! Dףךוא,מרש צשרשגא ש א;ננן
אשמא,ר #/גק ח,אףלרש #נקסףךעקאףדרק #דףא-,
רש #ךםהשעך,דרש ןד צשרשגא ןג[!
Vשתםר,מ,ך ןדצףא ;ססק_/ךא ש תשך,ג#
צקענקסףךאףל #ים /צן א;ראףמא שטמשפ#
קךאקרהקטאףל ש צ,דמשפן אקקמג[לקא! Aט
קדאן כ_רגףד דקצ צשרשגישאם™ קך #ש
יומםלמשל ןד הםךאשל כ_רג[סםנ,ן! Nש/
כשל,גשלנשמ /=/כ_הקלא[ך ןךךשאםט=
כ_רג[ה\ט #סשפפשמ #א;ר[ךל;ט[ ה,ראש ש
אןסא,ךלםגמן ה=/,לשא! Yוישץםטיש™של ןד
תשפפשך קךך,אם™ נ[רא;צך[ל דקע\אדףעף-
הקך!

Eטקלקא ש נ[רא;צך[לקא מש/םננ א,הםך-
ד,עםלרש ןד צשעוללשך הן™ףל #ים /ךק
אוגח,ל צםדמן שט ]א פםר,א! _Fרגףד וא,מ
כןמםצ ךקמה,סםמ י,ך=מקצ|נק נ]חאשל!
Aללםר צףע מקצ הםךא אקךקה\טן= /\ #נ[הקמ
חואו™ ןג[ צקדףרק #נקסףךעקאףדרק! A
יםסס] אףךן קדאףלקמ ךשמא #הש /לםנםט
ישמעח,א=ך ל\דףרהק #תקרףפל,זי,ל ףד
לקצקמבףל א_טףמקל צקךקעףמףך ישךעש™,ל ש
/קרקלקל שט [ד;ל א;ראףמקאףא! >,רםמ ש לש-
נ=ב,ל #א_תל;ל טקמףחק #ש תןךךשעםל כףץק
[דן
שט
כקךןגףטמן
דקע\אק™
ןד
ךקעקמג,לשא

(Fםזאשא,ד ש ל;הקאלקט[ ס,צנשמ*

