@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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Tןסש Aמגר,ד

ש ֱֵ> ל,רפ,א-צקגקמבקן
רםה,ד\ר,דהקרדקץ
זּצצּ,רס ֱֵ! שׁךלשׁךםצּצשׁך לקּרס_ךאַ צקערקמגקטףדרק ש
,Kרפ,א-צקגקמבקן Fםררשן ,Sמגםרס Rםה,ד\ר,ד-
הקרסדקץ #צקזמ€ל סקרהקטףדףנּמ ףד ךקנםץםך\א,ד,נשמ
שלא\השמ דקע\אק™€ל ש ֱֵֶ! לקּרס_ךקאן =Mרש
Fקרקמב "ךאַשׁך,מםד Iדלםךשׂ הקטקא[ן ףד
פקגשע=עוסדשן! Lשפוסמל סקרלקּסא[ןא שּטס ש
צקעאןסאקךאקאףד ףראק #ים /צןמא פ,ראשאךשמ
@\ר,דאוסג=ל@ #קךלףס\איּ™_ל ש הקרסדקץ
לםרםסא,זםמלףמאן כקךשגשאךשפחשןא ףד שּטס
קךנ\ר,ך=ן אקדא_ךקא צוסמל,ז,נשמ #צןמא '|רסװ
קךמ®ל₪ל הקיּ™_מל רףסא!
Tןסאדףע_מלמףך כםעהש #ח=השך ש הקרסדקץ צקע-
לקּטסגףדק קך[™ צקעחקךמא_מל שּטס ןדלםך,נ©מ #גק מקצ
קךףע לםר,מ שייםטס #ים /ש ךקנםץםך\א,דא
דקע\א[ פקגשע=עוסדםלשא #ףד ש הקרסדקץ
ךףארקיםט=ןלףמא ןדצקרא Fרסןקגרסןבי Kך,ר,א ףד
Xשל,תס ,Gנםרא #מק ך,טשד אקהףלקץדףע ל;טסנקמ
אשך,ךחוסל!  Aכםזשּצשּאםדשמ ףרלקּטס[ הקרסדקץטס[ל
ףד לןדףרס[ןל רס[הסןג ה,רשלםט,ד וא,מ ,אקדאקל ש
רקעןסאר,בן= ל;אקךקטס[ פרםבקג]ר,ח,מ #שיםך
לקגהקד שח,מגףלםלשא ןד לשפאשל ש הקרסדקץא
א,צםעשא=ל ח=הםךא,נ=ך! ~רס;צ הסםךאַ מףטמּ ש דםל
ןטסעשךםצא=ך תסןךךםע= לןה,מבדן אקלןמאקאקא! A
ל_ךיםמן אקרס_ךקא€לרס[ך ףרלקּטס[ גן,לםל ל;טס_ך#
דםלשמ צםדא הסםךאשל קך[ס[רס שּטס שץשםרסס,ענ©מ
ףד יש יםטט ,עםמגםךחוסל #ים /דםלשמ ל;ט|ך_ל
צ,רס ק /קך[טקאקד סןעםר] צקעצףרקאףד חואשךצשלףמא
ואשטסיש™של קררק ש הקרדקץרק #ןעשט,מ ףראיקא[ ש
צקעןךךקא[ג;™דףע_ל!
(כםזאשא,ד ש ֲ! םךגשךםמ*

,K !ֱֵ Aרפ,אM-קגקמבקן Rםה,ד\ר,ד הקרסדקץ צקעץןא=חש
Tןסש Aמגר,ד

 Aצּש/שּרס מףפּצקדףלנּמ צןמגיףּרםצ לןר,זכן קךןמגוסךּ #ים /צקעצקמאדק שּטס ~רקע לןר,ז
םרסס,עסּא #ףד ש לןר,זךסּץא #גק תשל ש ךקעלןדדקננ לןר,זין אוסגױש קטא דןלקּרקדקמ
הףעיּטהסןממּ!
 Aךקעלןדקננ לןר,זכן וס/שמּד ®מטקאךקמ #ח=ס\הס| #צןמגקמ אקרקצּאצףץא אןסאקך #שּׁלףּרס סףפ#
שּׁלףּרס ת]ץש #שּׁלףּרס ®רקע #שּׁלףּרס כןשּאשׁך!  Aךקעלןדקננ לןר,זכן ]אּחש דםר,מ רקמעקאקעקא ל_טסג#
צקע ןד ישׁך #ד[א צףע כקך ןד כּשרשנםךױ,ל #גק ש ח= קרס[ל (,ךאּשך,נ©מ דשׂױ,א אּ,ךאַםד ךםהש*
]ױרש ;ססקרשלױ,ל #ףד הףע_ך אקרצףסקאקדקמ ךק[/טסװ ש עםמםסא!
ש י,רםצ פר=נש
Aטס שכרסװלשּׂן צ\אםס סקרסװמא ש כקךךףּטשכּא ןלקּראקדאַהףרס יףּרםצ רשנךסּדאַ ל®הקא קך #יףּרםצס=רס
רשנםך ש Tקרקצּא[ ,ךאַשׁך שׁךלםאם™ [דשׂץשׁענ=ך! Aטס קךד[ רשנךסּדנ=ך שׁךשׂלוסךּ לן ש ;Fךג#
שיםה ,ש Tקרקצא[ לףד[ננ סףּצ|טסװ #ש צּ,דםגןל רשנך,דנ=ך ס_ךקאןל ש Nשּפ #ש ישּרצשגןלנ=ך
פקגןע ש Hםךג!
 Aצּ,דןל ןלקּראקדאַהףרס ,ךגםטשאּש קךד[דםרסנ©מ קטא ש יףּרםצ ףעןאקדאַקא אןסא\אּחש צקע!
(כםזאשא,ד ש ִֵ! םךגשךםמ*
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ש ֱֵ> ל,רפ,א-צקגקמבקן
רםה,ד\ר,דהקרדקץ

יןנ,אָךשׂמ צּוסמל,א שכּאשּׁל נּ!
(Fםזאשא,ד שּטס ֱ! םךגשךר=*
~רהקמגקאקדקמ ףהרס[ך ףהרק מ;-
Dק ך,דדוסל שּטםלמשל ש
הקלסןל ש חקךקמאלקּטס[ל ס,צש ] /ש ישא,רםלםמ א]ךן מקהףא שּׁלןל ש ךקעחםננ©ל הםךאַשּׁל שּטס ןגקן הקרסדקץקמ^
,Jסנקרףץ
אקרס_ךקאקלרס[ך #צןמא ש חקךקמךקען ישא,רשןמלםמ Aךד= אשעםטשא^ ֱ! Lףמ,רא "ג,צ
ֲ! Vשרסד,ץן Xשנםךתס Bוסגשפקדא
נקך_ךרס[ך ! Sשחמםד ש צּש/שּרםרסס,ען יּחטקא נװטםץםד
Xשצםד]חה,רס
ֳ! Tןצדש \Tצקש
סקצפםמאנ=ך צףע לקּגהקטס[אךקמקננ צןמ ש ישא,רשןמלםמ
,Jסנקרףץ
ִ! }חס,סן ,Dמןקך
אוסך! Aטס ק/רק א;ננ מקהקטס[ ןדלםךש קךךקמףרק – שצן
ןעקמ ®רהקמגקאקד – #סןמאק ךקיּאקאךקמ צקעסקרהקטמּ ק !ֱֵ-ֵ /ףהסכםזשצ^ ֱ! Kשראםדםמא= ,Kרםז Bוסגשפקדא
ֲ! Mןלך=דן DםרםX ©..שצםד]חה,רס
אקרס_ךקאן ה,ךםעשא= הקרסדקץא #שצן ךקיקא[הף אקממף#
_Sל;דג
ֳ! _Mךנשביקרס Aממש
ִ! ,Fנן,מ Eהקךןמ Vןהסןקמ Bוסגשפקדא

Nש/לשפםד
Sקפדןסקמא;/רס/
Sםךא
Bוסגשפקדא

ֲֵ !ֳֵ-ףהסכםזשצ^ ֱ! Mםךמ,רס Eרס'ףנקא
ֲ! ;Gגרסן ]Jךןש
ֳ! Mםךמ,רס ,Gנםרס
ִ! Mשראםמ Kןמעש

_Pדפ;לךשג,ץ
;Kטףפןדלםךש^ ֱ! <ןךךשע Kשאשךןמ
_Pדפ;לךשג,ץ
ֲ! Xשנ= Aממש
ֳ! Vןמבטק Eסאקרס Bקףאש Qקרס=/סקמאצןלך=ד
,Vרסהס;ך/
ִ! P-\Xףאקרס ™Oןךןש

Mוסמל,נשמ ש הקרסדקץטס[ל
ים /קררק ש רשמעםד הקרסדקץרק #ק /קך[טקאקד ~ססקרםה,ד^

צקעצףרק™קאףד וא,מ צ,רס תשל שּטס שּררש ךקעףרסגקצקדקננּל
ןמגוסךישדדשמ©ל #ףד מקצ ק /סןעםר] #ןדלםך,מלףמאן
ךףאס,צלםרסך,אםט,דדשך לקךחקמ נקישא,ר=ךמן ש
מקהקטס[ל ס,צ,א! Aממ,ך ןד ןמל,ננ #צןהקך ש ישא,רםמ
אוסךן הקרסדקץטס[ל ךקעא;ננחק, #אקדןל ק /ןזקמ
דקךקחאקטס[ הקרסדקץקמ! Sשחמםד ישט,מלנ©מ צףע צןמגןע
ףרסגקלאקךקמדףענק כוסךךשג ןדלםך,ןמל #ןמאףטצףץקןמל
הקטקא[ן רףסףרס[ך #ש ישטשכןשד מקצטקאן ®מאּוסכּשאּרש מקהקךףד
קטקמ כםרצ,חש! Mןמגקממקל קךךקמףרק #ןדצףאקךאַקמ ל₪ס®מקא
ןךךקאן ש הקרסדקץ י,טסןעשטסג,ןא ףד ש סקרהקטס[ןא#
ל_ך;מ;ד לףפפקמ שטףרא #ים /ןעקמ מ©/סקר|קמ םךגםאא,ל
צקע #ים /ש הקרסדקץכקךשגשאםל ל®טס™₪ן ס_מקא€לנּמ ףד ש
יםסס]רש ץ]ךאַ ףראףלקּךףד שׁךשׂ™ ש הקרסדקץטס[למ€ל ףד לןדף-
רס[ןלמ€ל סףּצאּשךשׂמ ףרסג€לקּד פּרםערשצּצשך א;ךאַ®™ףל לן ש
ה,רשלםט,ד פקרסבקןא! Lףּאישּא= הסםךאַ ק /לן,ךך\אּ,ד#
הסםךאַ ד=זצּ,ס נּצּואשּא= #פ=ך= כקדאַףד #ףד ק /ל®טקךן צּ]טק-
וצ צקעאקלןמאףדףרק ןד הסםךאַ ךקיּא[דףע! |' Aרסװ
צּוסמל,ח,מ©ל מקיףטסדףעקא שּטס צואשּאחש ש ךקעחםננ©מ #ים /ש
כ[ כקךקגאמ©ל סףּצ\א= #ךשׂאןמנ=ך רםה,דנש א®ראףמ[ ,א\-
ר,ד קדקאףמ #א[ננ לםרםסא,זנ©מ ןד שּטס קךד[ יףּרםצ יּ-
זקטףדאַ קךףרא הקרסדּקץטס[ל ל®טס ™₪א;ננ לםרםסא,זנ©מ ןד

ֱ! Kםרצםד Kרסןסאן,מ
ֲ! Vןמבטק Eסאקרס Bק,אש
ֳ! ,Pפשן Eמןל[
ִ! _Mךנשביקרס Aממש

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

> םךגשך3

מ,םךאY /שN =זםצכןS

Sólyomfi Nagy Zoltán

ןיםט,מ לשאםמ,דאהI מאףדI Intés István katonáihoz
*נ[ך-ְֱ ךאםדףמקל,T( (Táltosének 1001-ből)
מאדשאםל צןמלקא,ק נN
ן,מ לשאםמ,דאהI
דאקמI ומל ןעשט/שV
ן,\רהןה[ סםךעH
ן,\רהןה[ סםךעH
דאקממקלI-ך[ }ר:
| צקע;רט[ןH
~ר;ל א;רהףץקלמקל
מאדשאםל צןמלקא,B קN
ן,מ לשאםמ,דאהI
שרםלמשל/ומל צש/שV
ן,\א= סםךע/=Q

Ne bántsatok minket
István katonái
Vagyunk igaz Isten
Hírvivő szolgái
Hírvivő szolgái
Élő Úr-Istennek
Hű megörzői
Örök törvényeknek
Ne bántsatok minket
István katonái
Vagyunk magyaroknak
Gyógyító szolgái

ן,\א= סםךע/=Q
שלשג= דקנקלמקלF
= ה\עשסאשך=ןJ
שלשג= ס\הקלמקלX

Gyógyító szolgái
Fakadó sebeknek
Jó vígasztalói
Szakadó szíveknek

"ךגםאא נקרלקןמלקא
[ך מק ףעקדדףאקלF
ןמל,קך[ סןלך/ןF
;ךגרק מק ג;מאדףאקלF

Áldott berkeinket
Fől ne égessétek
Figyelő szikláink
Földre ne döntétek

ןסא\א= הןטקןמלT
אםל,אאשך מק כםזאד,G
ךאקא[ א_טקןמל:
אםל,םיש מק םךאדS
משל,F [עןעףר:
א מק צקאסףאקל,"ע
אםל הףרףא,ק םמאדN
ג מףפףמקל,"רפ

Tisztító vizeink
Gáttal ne folytsátok
Éltető tüzeink
Soha ne oltsátok
Égigérő Fának
Ágát ne metszétek
Ne ontsátok vérét
Árpád népének

גקעקמ לקטףנקI
אםל,;ךג_מלקא מק שגחF
עםאםלנשמ,קרא םרסM
אםל,רצ ךףסקמ ישטN

Idegen kezére
Földünk ne adjátok
Mert országotokban
Nem lészen hazátok

ומל צן ךשארםל/קצ השN
ן,}ח יןא לשאםמ
דאקמI ומל ןעשט/שV
ן,\רהןה[ סםךעH

Nem vagyunk mi latrok
Új hit katonái
Vagyunk igaz Isten
Hírvivő szolgái

ן,\רהןה[ סםךעH
דאקממקלI-ך[ }ר:
| צקע;רט[ןH
~ר;ל א;רהףץקלמקל

Hírvivő szolgái
Élő Úr-Istennek
Hű megörzői
Örök törvényeknek

שרמשל ךקממן/שM Magyarnak lenni
ךךםל, ;גנ[ך קך[א|מ[ כקץ[כשלףמאK
קךקלנקמ ישחךןל נ]ד כקחקצX
 צןזקמ מקיףט/ ים#~רהףץץקך גשבםךהש ףרטקצ
דאקמקצI #שרמשל ךקממן/שM
ךךםל, ;גנ[ך קך[א|מ[ כקץ[כשלףמאK
ןישרנשמ [רט;צ יקזקצV
 צןזקמ מקיףט/ ים#שלשג= קד[נקמ ףרטקצX
דאקמקצI #שרמשל ךקממן/שM

ךךםל, ;גנ[ך קך[א|מ[ כקץ[כשלףמאK
;לקרקצ/ ;ךגרקמעףד אףפןF
 צןזקמ מקיףט/ ים#םרךשע= ר;ע;ל ל;ט;אא ףרטקצP
דאקמקצI #שרמשל ךקממן/שM

Ködből előtűnő fenyőfaként állok
Szelekben hajlik bús fejem
Örvénnyel dacolva érzem, hogy milyen nehéz
Magyarnak lenni, Istenem
Ködből előtűnő fenyőfaként állok
Viharban őrzöm helyem
Szakadó esőben érzem, hogy milyen nehéz
Magyarnak lenni, Istenem
Ködből előtűnő fenyőfaként állok
Földrengés tépi gyökerem
Porladó rögök között érzem, hogy milyen nehéz
Magyarnak lenni, Istenem

ךךםל, ;גנ[ך קך[א|מ[ כקץ[כשלףמאK
מעץקךהקל כקס_ךמקל מקלקצ,L
 צןזקמ מקיףט/ ים#נשמ ףרטקצ,עח,;ר;ד צV
דאקמקצI #שרמשל ךקממן/שM

Ködből előtűnő fenyőfaként állok
Lángnyelvek feszülnek nekem
Vörös mágjában érzem, hogy milyen nehéz
Magyarnak lenni, Istenem

ךךםל, שפכףץרק ץ]חא=ט= כקץ[כשלףמאN
ל כקחקצ,קךקל ד\צםעשאחX
 צןזקמ סףפ/ ים#~רהףץנקמ רקפ_ךהק ףרטקצ
דאקמקצI #שרמשל ךקממן/שM

Napfényre nyújtózó fenyőfaként állok
Szelek símogatják fejem
Örvényben repülve érzem, hogy milyen szép
Magyarnak lenni, Istenem

ךךםל, שפכףץרק ץ]חא=ט= כקץ[כשלףמאN
ןישר מקצ צםדדש קך יקזקצV
 צןזקמ סףפ/ ים#ןסא\א= קד[נקמ ףרטקצT
דאקמקצI #שרמשל ךקממן/שM

Napfényre nyújtózó fenyőfaként állok
Vihar nem mossa el helyem
Tisztító esőben érzem, hogy milyen szép
Magyarnak lenni, Istenem

ךךםל, שפכףץרק ץ]חא=ט= כקץ[כשלףמאN
;לקרקצ/ א, ;ךג ;ךקךןF
 צןזקמ סףפ/ ים#ך= ר;ע;ל ל;טא ףרטקצ,פך,T
דאקמקצI #שרמשל ךקממן/שM
ךךםל, שפכףץרק ץ]חא=ט= כקץ[כשלףמאN
מעץקךהקל צקדףךמקל מקלקצ,L
 צןזקמ סףפ/ ים#ערק כוא= א|טנקמ ףרטקצ:
דאקמקצI #שרמשל ךקממן/שM

Napfényre nyújtózó fenyőfaként állok
Föld ölei át gyökerem
Tápláló rögök közt érzem, hogy milyen szép
Magyarnak lenni, Istenem
Napfényre nyújtózó fenyőfaként állok
Lángnyelvek mesélnek nekem
Égre futó tűzben érzem, hogy milyen szép
Magyarnak lenni, Istenem

Forrás: Sólyomfi Nagy Zoltán, Csillagsólyom, Hun-idea szkita-hun-magyar kiadó
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שּרס סףּצמקהקל ףד ש יףא מ©פחשןמשל/!!!@ש צּש
לשּׂן€סקר| צּשאקצּשא/ ק/ ק#דשׂלםרס,דדשׂךי©מעט=ד לן\ר,אקךחקד צּ
 ש# צקעלשּׂפחוסל ש הסןךסּעמ©פ#מ,צ|הקךקאדםרס קךהףעטףדק וא
שּרס/ כןשּאשׁך צּש/E !הסןךסּעי=מ©פ ףד ש הסןךסּעףהס פםמאםד סףּצףּא
ד,ד\ר,שּרס רםה/צּש-ד ש סףלקּז,שצּT וצןR #צּשאקצּשאןלוסדּ
 ףד#שּרס ץקךהקמ/דשׂ ל®טסנּמ אקרצףסקאקדקמ צּש,ץםט,אּשמוסךּצּ
לקּאךקמ צףזדףעףנ[ך€ שּטס ןג[ כקמ#שּרס ץקךהקמ םזשמ/תסשּׁל צּש
 שּצן נןטאםמ כקךלקּךאַיּאן#לקּא כקגקטק™ כקך€ףרלקּטס[ ל=גםךאַ _טקמקא
[לך[ג€ גק ש ךשׂןלוסדּ ףרסגּ#ץםד הסןךסּע,מקצ תשל ש אּוסגּםצּ
דשׂן מקצ,ןמא אּוסגּױוסל שּטס [דן ץקךהקל \רM !קךצףא ןד/כן
בן=א ש, סשּהשלנ©מ שּטס ןמכםרצA !אּשראשׁךצּשטאשּׁל צּשעסּמי©מעט=לשּׂא
ננ שּטס, ש צּשעסּמי©מעט=ל ןמל#ל,דדשׁךי©מעט=ל יםרסגּםטט,צּ
 צּשעשׂדA !שD ם#קDך! ןP !ףרטקךקצ לןכקחקטףדףרק סםךעסּךמ©ל
ךך= גםךעםלר=ך יםרסגּםטס, מל ל®טקך,ק@ ש יםטטDי©מערקמג| @ן
!ש@ פקגןע ש אףּהםךןשּׁלר=ךD ש צףז י©מערקמג| @ם#בן=א,ןמכםרצ
#ז ל®הקאלקּטקאקדקמ חקךקמ השמ צןמגקמ סשּהוסמלנ©מ,טס ש סשנE
| ןךךקאהק ש צףז י©מערקג#NקTSפך! ש צּשעשׂד י©מערקמג| ן
 גק#@ [דן כםרצש יםרסגּםטטשNTS@ בן=א שּטס,טס ןמכםרצA !N,T,S
 קטא ש לףא#קג_ך ש צן ץקךהס_מל כקחקטסװ לן/ ק/ ים#לקּד€ףרסגּ
/ אּוסךּשׂחגםמלףפּפקמ ק#קךךקמאףאקד קצנּרקל כקךק™ן י©אשׁךצשּא
ננּא₪ד רקמגל\הס_ךן כקךכקגקטףדףרס[ך אּס,שצT וצןR לןA !ס=השך
®רסK@  לקּרקדדק ש ל®ץהקדנםךאַםלנ©מ ש#סקרקאמק אּוסגּמּ
טקא@ ב! צּוסמלףּחףּא ףד צןמגקמא צקעאַוסגּי©א/ל=גםך=מף
!ר=ך,סףּצמקהקןמל עקמקאןלשּׂן ל=גױ
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חוד,צ-פרןךןד,

…a magyar számnevek és a hét napjainak
teljes mássalhangzós kiírásakor, egy egyszerű matemetikai
műveletsor elvégzése után, megkapjuk a világnap, a
világhónap és a világ év pontos számát. Egy fiatal magyar
matematikus, Rumi Tamás a székely-magyar rovásírás
tanulmányozása közben, természetesen magyar nyelven, és
csak magyar nyelven olyan, az idő feneketlen mélységéből
érkező kódolt üzeneteket fedezett fel, ami bizton felkeltheti
nem csak a tudományos világ, de a laikus érdeklődő
figyelmét is. Mint tudjuk az ősi nyelvek írásai nem
tartalmaztak magánhangzókat. A szavakban az információt a
mássalhangzók hordozzák, a magánhanzók inkább az
érzelem kifejezésére szolgálnak. Pl. iDe, oDa. A magas
hangrendű „iDe” a hozzánk közel álló dolgokról hordoz
információt, a mély handrendű „oDa” pedig a távoliakról.
Ez a szabály következetesen jelen van minden szavunkban,
pl. a magas hangrendű iSTeN, illetve a mély hangrendű
SáTáN. Az információt az „STN” ősi forma hordozza, de
érdekes, hogy egyedül a mi nyelvünk fejezi ki, ezt a két
ellentétes emberek feleti hatalmat, tulajdonképpen egy
szóval. Aki Rumi Tamás rendkivüli felfedezéséről többet
szeretne tudni, keresse a könyvesboltokban a „Kör
kódolónégyzet” c. munkáját és mindent meg tudhat
számneveink genetikai kódjáról.

© צקעמקהקטףדףרק.!!! ש סוצןרס ץקךהסנּמ ש לוס
 ש גש# צשּרמּ#גש ס= חקךקמאףדק^ לוג י©רשפמּ-ךאַ לוג,י©סמ
ם/ מש#ןד חקךקמאףדק/שV ![פקגןע י©אףּרםטם™ מףהקך[לףפּטס
-ק קטטקך מּמתס הףעק ש @הףךקאךקמ@ (צאש שׁךשׂפD !ישרשפ=ד
€
/הףךקצףץ* ק
ןמל,©כשּחאּ.שּרס לוס/טס [דן צּשA !ל€קטףדלמ
 ש לוהשס סןמאף שּטס [דן/ הש# צןמא ש לםצםמגםרס#קךמקהקטףדק
A !בן=א, ש אּוסךּשׂחגםמדסּעשׂןלר=ך ןמכםרצ#ץקךהקמ יםרסגּםטס
 לו ךסּדג כקממ שA >גור-ומו-צו-לםצםמגםרס סוצףרס_ך לו
@ צו^ נףּאםרס ןךךקאהק @קץףצA !לוג רס®הסןג_ךףדףנ[ך^ י©רשפ=ד
סאםרס ףד ש ץףּח קךמקהקטףדק ןד,טס ומו^ ש פּA !ד,נװראםלםד מףהצ
 גור^ ישמעטםח] חקךךקך ל_ך®צנ®טאקאןל צקע שA !נּמ/ק
שּרס/שן צּשM ! גרםצקגףּרא# אקהףא#ךךשׂאםלשּׂא פך! ש ךםהשא, |אקדא/©מ
גשרשנ/ שּטס ףמ מש#ץקךהס_מל®מ ש לםצםמגםר אקיףּא
ק קטטקך צףע מּמתס הףעק שD !סאםרםצ,ישרשפ=ד פ
- \ר=גם™ לו/\  לוהשס סוצקרס ץקךהקמA $@ל€למ€@הףךקאָךקמ
טס שדדש חקךקמאףדקA !רס ןדצקרח_ל, לו חקךקא צּA !שדדש
 שּטס ףמ/ ים#מל ךק, כםרסגּ\אּשמ/] שM !ד, ךסּרצ#י©מעםד
א\ךוסדּםדשׂמ ןגק ןךךןל שּטס שS !דםצ,רצ,ישרשפ=ד ך
ךגם™ קנּל קך[סקרקאק™קך, אקהףלקּץדּףע שּצןא קטקל שּטס
ְֱֵ /] ל קטא,ןלףמא ןד \ראM !ד, צףעפקגןע שּטס ועשא#ל€צ|הקךמ
!או-עש- וע%ףנּמ/ך₪אקס הס,וסכרE ןערסװד ףדT ףההקך קטקך[™ ש
מ, גק םרםסך# י©רשעוסד# וע צףרעקד#םמאָדוסל תשל סףאB
רמּ! או, ל®רס_ךױ#לףמא צקממּ€ ןע#חקךקמאףדק ןד ןדצקרא! עש יףּטס
! ש צּשן כקחךקסאק™ ץקךהס_מל®מ ועשא/ שּׁךלםאמּ! זּ#אקממּ
G קאךקמ י©מע צּשרשג ךק ש הףעףרס[ך ףד ש לףא/מ ק,<ופ
 גק ש חקךקמאףדק ףראיּא[ צּשרשג ש סףּצוסמלרש ףד#;ססקםךהשג
רס ס= ןד,טס ש פּE !דש,ר,ט ישרשעםד ל;ר_ךח,פקגןע ש י
|סקר/ [דן ץקךהס_מל השךשׂצןלםרס ק/ ים#נװטםץ\אףלשּׂ שממ©ל
 גק צףּרש צףּרס תשל#ךךאַ, ךך\אם™ ס=כ_טףרקלנ[ך,סשּהשלנ=ך ;ססק
 ףד ש#ךך= חקךקמאףדףא ןדצקרח_ל,שּטס ;ססקר=א סשּהשל ®מ
!לרק צףּרס מקצ קצךףלס_מל€רףסךקא

… a szumir nyelveben a kutya megnevezésére
használt KUD-DA szó jelentése: KUD harapni, marni, a DA
pedik határozott névelőképző. Vagyis jelentése, NAGYON
HARAPÓS. De ezzel nincs vége a „véletlen” (MTA alap
vélemény) egyezéseknek. Az ősi magyar kutyafajtáink
elnevezése, mint a komondór, vagy a kuvasz szintén az ősi
nyelven hordoz, a tulajdonságaikról információt. A
komondor szumérül KU-MU-UNU-DUR. A KU lásd fenn, a
KUD rövidüléséből: harapós. A MU: bátor illetve „enyém”
birtokos névmás. Az UNU: a pásztor és a nyáj elnevezése is
egyben. A DUR: hangzójú jellel különböztetik meg a
nagytestű állatokat pl. a lovat, tevét, dromedárt. Mai magyar
nyelvünkön a KOMONDOR tehát, az ÉN NAGYDARAB
HARAPÓS PÁSZTOROM. De ezzel még nincs vége a
„véletleneknek”! A kuvasz szumer nyelven így íródott KUASSA. A KU jelet már ismerjük. Az ASSA jelentése
hangos, lármás. Ma úgy fordítanánk le, hogy az én
HARAPÓS LÁRMÁSom. Stílusosan ide illik az a
tevékenység amit ezek az áldott ebek előszeretettel
művelnek, mégpedig az ugatás. Miként is írták ezt úgy 6000
évvel ezelőt a Tigris és Eufrátesz völgyében? UG-GA-TU!
Bontsuk csak szét, UG mérges, haragos, de oroszlán
jelentése is ismert. GA ház, igeként menni, körüljárni. TU
tenni, alkotni. Így a mai fejlesztett nyelvünkön UGAT.
Csupán egyetlen hang maradt le a végéről és a két G
összeolvad, de a jelentése érthető marad a számunkra és
pedig a HÁZ HARAGOS KÖRÜLJÁRÁSA. Ez a pár szó is
bizonyítéka annak, hogy ősi nyelvünk valamikor egyszerű
szavakból összeállított szófüzérekből állt, de mára már csak
az összerót szavak önálló jelentését ismerjük, és a
részletekre már nem emlékszünk.

נ=ך,ח,שר ב! צומל/שM עשר ש-שיM ^קרקמבF =דJ שגןץB עםמגםךשאםלשאA(
*>ל;ךת;מ;טאקצ

(A gondolatokat Badiny Jós Ferenc: Mah-gar a Magyar c. munkájából
kölcsönöztem)
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ש רשעםט= [דתקךה \ר,ד,משל הןך,עא;ראףמקאק
ֱֶ> רףס

 Aיוסמעףּרס ףד צּש/שּרס מףהס קרקגקאק

•  Aלףד[ננװ @יוסמםל@ קךמקהקטףד ק כםעשׂךםצ אשּרא=ד
כקממצשּרשכּ,דשׂ!  Aיוסמ מףפ ק לםרס קצנּרקןמ€ל אףּהסםךן רםלםמ© #גק
 Aיםמ-יומ ס= לםרשן קך[כםרסגוסךּסּדשׂן סףּצםדשׂל ףד ,ךאַשׁךסּנ©מ ש
שּטס קאמּלשּׂן ףד צ|הקךאַדףענּמּ לשּׂפּתםךשׂאםל (ךסּדג^ קרקגקאצ\אםסםל#
ס=לקּטסג[  Hמףךל_ךן€ל םמ< ומ< שמ< ומן< םמן< שמן< קמ< קמן>
לםרשן \ר,ד ןגקםערשצּצשּאןלוסדּ חק/קן דאַנ!* ץןךה,מהשך=שּׁל!
Hש לשּׂפּתםך=גןל יםטט ,שּטס @]רס@ ס=^ שמ-קר (יםמ]רס* #שּטס @[ד@
Mקע לקּךך חק/קטמּ^ ש לםד קךמקהקטףד ש תסװךךשׂעלףפ ׂךךסּד רםלםמףראקךצ| ס=^ םשממ-קד (יםמ[ד*!
• DףךM-קטםפםאּ,צן,נ©מ ש @יוסמ@ ס= א;ננץןרקH !NE %םטטשאףהק
קךצּ]ךּאַףּהשך י©ךי,ץםגמּ לקּטסגק™!  Eאףץ ;ססקכ_עעףדנּמ ׂךך שּטטשך #ים/
שּטס } Rס=א קמ-עשר (יוסמ]-רס* חקךקמאק™ק ש יוסמ מףפ ור,א#
Kרס!ק! ֲָ אּ,ױ,מ ש כםעשׂךםצ סקצןאּש כקךכםעסּדנ©מ (ךסּדג^ Bןנךןש*
ןדאַקמףא (ש  ^Gאםךכּשךףלי©מע*! Aטס םרססׂעםא
ףּאצקמא ק /ד®אףא (הש /ךקעשׂךסּננװד לקּהקרא* נ[רסס\מ| צּ,דןל מףפרק ש
קמעןרש (Hוסמעסּרסװש* #ךשׂל=ןא קמע,רן-ל (יוסמעשׂרסװל* מףהקמ
לודםל-רש!
קצךקעק™ףל!
 Aלוסד צקעחקך;ךףד \ /ס\הס=דשׂמ כקממצּשרשגא #פּסךּ! ®רצףץ
Aטס קך[טס[€לנּמ קצך\אק™ @לםד@ מףפ #הש /ךקעשׂךסּננװד שממ©ל מ© /רףסק
כםרר,דםלנ©מ ש @כ€לקּאק@ יוסמםלרש ןד^ @יוסמםל שּׁלןל לוסדּםלמ©ל
ק/ןגקח|ךקע (גק ךקיּא #ים /צּ,רס לםר,ננ©מ ןד* ש @צּשע@ חקךטס[א
מקהקטאקאמ€ל@!29
 Aיוסמםלשּׂא ש לםראףּרסדּשׂל צּ,ד מףפ€ללקּך ןד לשּׂפּתםךשׂאנ© יםטא,ל! זּ /י©סמׂךאַש ®משּטםמםד\אׂדרש!
• @ Aצּשע@ ס= לםרשן כםרצ,ןנ©מ ךקעןמל,ננ @צּשי@ @צּשלי@
פּסךּ! ע®רס₪ע כקךחק/טסףד סקרסװמא שּטס שּהשרםל מף /מףפן קךקצנ[ך
יקיקטקאקד י©מעשׂךשׂלנ©מ ס=ךאַ #יןס ש מקםךןאןלוצ ץקךהףנּמ צףע
אקהס[גמ€ל ;ססק^ ושר (]רס* #ליומ (יוסמ* #אשרמןשבי (אור,מן* ףד
ח=השך מ©/םננ סקרקפק הסםךאַ ש @י@ אםרםלי©מעמ©ל!  Aצּשע
לםאטשעקרקל (לוס.שורשל* #קרקגקא_לקּא א€לןמאהק^ ושר-
ס= ;ססקכ_עע ש סקצ ס=השך #צןמגלקּ™[ כםרצ,ךןדשׂמ ש
ליומן (ףּרחש יםמּ* מףפ!30
עשׂנםמ©אקרצקך[ צקטס[עשׂטסכּ,ךלםכּ,ד שׁךשׂפכםעשׂךצּש! Iגק
 Aצּש/שּרס לר=מּל,ל וס/שמ\ /צםמגױ,ל^ ”„Huni, qui et Avares
אּשראםטסװל צףע @טשנ@ סשהוסמל ןד! (ׂLדג^ Aךד= -ףד Fקךד[-
(יוסמםל #שּׁלןל שּהשרםל* #גק שּטס שּהשרםלשּׂא @הסןססשּאףרס[ יומםל@-מ©ל ןד
Yשנ כםז=ל!*
מקהקטסװל!31
 GAM Aס=יםטס לשּׂפּתםךאַ @]רס@ ס=השך (י©דםמך= צ=גםמ* צשע-ור^
K Aףפקד Kר=מּלשּׂ צףע א;ננּא ןד ׂךך\א^ ש Kףּרפףּא-צקגקמבףנּ אקךקפ_ךאַ
ךשׂלםדםל ” # „Vulgariter Magori sine Huniהש/ןד ש צּשע מףפ ור,א #קך;ךױ,ר=ױ,א #ןדאַקמףא חקךקמאן!  Aלףד[ננװ€לנּמ ךסּאמּ
כםעױוסל #ים /ש אקרקצאףדצ\אםדםל #שּטס [ד®ל #י©ךם™לוסךאַוסס ןדאקמק#
@ל®טס₪מדףעקדקמ מקהקטהק@ צּש/שּרםל הש /יוסמםל$
• זּ /ףראיּא[ #ים /סףּטשגםללשּׂך לםר,ננ©מ ( *$ש לףד[ר=צּשן צּשחג ש @כ₪ךכּרק סׂךךאַ ןדאַקמ@ #ש סשלר,ךןד [דלןר,ז רקמגרק צשלשר<
כםרר,דםלנ©מ ™Aןךשׂ יוסמ מ©/לןר,זא ” – „Henner Madirצשאשר< צשדשר< צשעשר< דאַנ! מףהקמ חקך;ךאַ!
• Nףפמףהסלףמא לףד[ננ #ש Kרס!ק! ֲ! ףהקטרקג ל®טקפףא[ך-הףעףא[ך
מ©ל (Hםמ]רס MשגןרסM #ש/שּרס Hםמ]רס* צםמגאּ,ל! /Uשמ©ללםרס שּטס
צּ,ד מףפ€ל כקךחק/טףדקןנּמ חקךקמּל צקע צשדשן #צש'ןרס #צששרסן#
םרסס,ער=ך Oדםרסןוסד !ִ #סףּטשגן ר=צּשן א®ראףמקא\ר= \ /ס=ך^
צ,רסן #צ=רס #צשגשן #צףגש #ישערסן #ישעשרס דאַנ! כםרצ,לנ©מ!
@Pשממ=מּש קור=פּשן םרסס,ע #שּצןא מקצרףע ש יוסמםל כםעךשׂךאַשּׁל
קך #צקזקא דשׂױ,א ץקךהס_ל®מ יומע,רןש-מ©ל מקהקטמ€ל@!
 Aיםמ ףד צשע ס= א®ראףמקאן כקךחק/טףדקן#
~ססקעקטהק אּשפּשסאּשךשׂאּשןמלשּׂא #ךסּאמוסמל לקּךך #ים /ש יוסמ מףפ י©אשךצּשד
קאןצןך=עןשן חקךקמא[דףעק
אקרס_ךקאקמ הסן™ א®ראףמקךצן סקרקפקא ש הסן'עסּךאַ לםרסנ©מ (Kרס!ק! ֵ! סףּטשג-
Kרס!וס! ֵ! סףּטשג*! Aצןלםרס Kרס!וס! ֳ! סףּטשגנ©מ צקעשׁךשׂל\אּח,ל Vםךעשׂ-
 NOH Aס= קך[כםרסגּוסךּסּדשׂן^
Jשחל הסןגףלן ׂךךשׂצל®טפםמאּחוסלשּׂא (ץוסכֿשׂאן Hוסמ Bןרםגשׁךםצ* #ש א[ך_ל Mקטםפםאּ,צן,נשמ^ שמ< שמו< קמ< (קךד[דםרסנשמ ש צקץץקן םרססׂעםא
ןעקמ מ© /אּ,הסםךדסּערש קד[ /Eןפאםצנ© ףד Eאן=פן,נ© ( *$ױ,ראשּׁל ךק חקךקמאן*! /Eןפאםצנ©מ^ =( NOנװרםכּשךצן השךךסּדן ל®טפםמא*!
שג=א סקגמּ #שממ©ל קךךקמףרק #ים /ם™ כםרצשןךשׂע צּ,רס ש =Rצּשן
•  Aכ₪ךגן םרססׂע (אקרס_ךקא* צקעחקך;ךףד,רק ש צש< צשא<
Bןרםכּשךםצ הסםךאַ שּטס ]רס! Hשּאשׁךצן #פםךןאןלשּׂן אקהףלקּץדףע_ל סשּׁלשּׂכּשאָךשׂמוסךּ
אש ס=ל סםךעסּךאַשּׁל (ךסּדג^ ףען-אש&/Eןפאםצ*
שּררש ןר,ץוסךּאַ #ים /קך[גקןל ( *%ק/לםרסװ םרססׂעשׂןא (Mקט=פםאּ,צןש#
Eאןצםך=עןשן פףךכּ,ל^
/Eןפאםצ* כקךסשנ©ג\אָדסּל!
Oרססׂעמקהס€ל^
Fןממ^ יוםמק (י,טס #םרססׂע*
Aרצףמּש ףהסל®ץהקןנ[ך כםזשּצשּאםד י\רשכּ,דאַ לשּׂפּוסמל ק אףץ€לרס[ך\ #צק
(Fםזאשא,ד ש ֱֵ! םךגשךםמ*
ש נּחק/טףד€ל @!!!יוסמםלשּׂא כםעשׂכּאשּׁל #יוסמםלשּׂא יםטאש@!!!@ #צקעץןאם™ש
טשרס לשּׂפּוסלשּׂא ףד ףּאהקטק™ק יוסמםל דקרקעףא@! 32
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Eאןצםך=עןשן פףךכּ,ל^
Oרססׂעמקהס€ל^
Fןממ^ יוםמק (י,טס #םרססׂע*
:סא^
י;מק (םרססׂע*
Nףצקא^ יקןצשא (י©טש*
Nףפמקהקל^
Oסאח,ל^ ישמאן (יםמ-אן*
Bשךאן^ ןמלקרן (יםמםל]-רסן*
_Yרסחףמ^ טןרןקמן (שטס ור-יםמן*
:סא^
קדאםמן (קדא-יםמן*
Fןממ^ דםוצן (סקצ-יםמן*
>קךהא®ראףמקאן ;ססקכ_עעףד€ל^
יםמםרןוד (יםמ]-רן[-ד* & [דן #מקצקד (ךשאןמ*
םמםצשסאןלש & מףהסס=אשמ (ע®רס₪ע*!
יםממקור (קחאדג^ םמ[רס* & אןסאשד,ע #נּתס_ךקאקדדףע (כרשמבןש*
Tקךקפ_ךףדמקהקל^
ומעה,ר (יומ-י,ר*
ישןמנורע (יומ]-ח-ה,ר*
 GAM Aס= קך[כםרסגּוסךּסּדשׂן^33
 Sףצן (שלל,ג* כקךחק/טףד Kרס!ק! ְֲֵָ ל®רס_ך (Mקטםפםאּ,צןש*Jופןאקרס תסװךךשׂע^ דשע צשעשררו (םרםסךסּמ מףפףמ€ל תסװךךשׂעשׂ &
צשעשרםל תסװךךשׂעשׂ*
 Aנּסףךאַ ץקךהס^ קצקעןר (צשע\רס*
Uרשךלםג= צקעמקהקטףדק ס,רצסּשט,ד שׁךשׂפּח,מ (Mקטםפםאּ,צןש*^
צשליור ןך שמן & צשעור יםמ נקךן
Nשּפןדאַקמ אקצּפךםצ רםצּחשןמ©ל ( RUה,רםדשׂ* צּשן שּרשנ מקהק^
אקךך צועקר> (V !L !Sםםךךקן ׂדאַש לן ְֳִֵֶָ-
נ©מ ש Bרסןאןדי ]Mטקוצ צקענ\ט,דסּנםך!*
טםדןר ( Aטס {ד]רס* כ,רש= Kרס! ק! ֲֳֵֵֶָָ-נּמ
ךקהקךקא \רא דוגשמ (דוג-שמ*^ ד_א[ יםמ
ורשךלםג=ױ,מ©ל #שּטא לףרסגּקטהק^ צןףרא צּשרשכּא קך ש \Nךוסדּ
ףּרשכּ,דשׂ יףא ףהקמ ףּא A %סוסכּ,מּ ורשךלםג=א צשגןר-מ©ל
מקהקטאק ש ךקהקךףנּמ! (,Lדג^ ™Aןךש יוסמ מ©/לןר,ז ר=צּשן
צקעס=ך\אּ,דשׂ!*
ׂMד ץקךהא®ראףמקאן ;ססקכ_עעףד€ל^
צשלשרןםד & ןדאַקמּ #גןתס[דףעקד (ע®רס₪ע*
צשלשרןש & Cןפרוסד רףעקננװ מקהק (Kרס! ק! ֲ! ףהקטרקג*!
צקעקרש & Aאיףמ אּ,רסדּה,רםדשׂ (Kרס! ק! ֵ! ףהקסףּטשג*!
צשרןשממש (צ,רן שץש*& סקצףזמףהס סףּצםד ץקךהקמ!
ש רףגם לקךקא סקצףזן -ףד יקזמקהקןנקמ
צקע[רט; ™א @צש/שר@ ס=לןמת

 >6םךגשך

(י*שנ-ור< יקא-ור< לקמ<ור (לףץורס*< דקנ-ור<
אשור< ור-שא< שמ-קר< ור-צש< לקפי-ור< (לףפ]רס*<
דקל-ור (סףלורס*< םד-ןר ([ד]רס*< םדןר-ןד ([ד]רס-
[ד*< קר-פשא< מקא-קר< מקאקר-דקל (מש]/רס סףל*< מןא-
רש (ץןא= ]רס*< ור-צשל< ישר-צשבי-ןד< (]רצשע[ד*!
Eךד[ ןדצקרא ה,רםדםל #כ₪ךכּרשױטסװ אקרס_ךקא€ל #הסןטקל^
(Nשפ]רס*#
מןפפור
קרןגו<
ורול<
ור<
דוצקר (Xקצ]רס* #שדדטור (Aטס ]רס* #דשצשרש (Xקצורש*#
שרפשג< שרשג< חקרןלם (] =Jרל[* #יורלשמ (Uרס לשמ*& #
Kשדפן-א=* #שרשך< קרקא-רש (Eרסג[ ]רס & ;Vרס;ד-אקמעקרס*!
Aטס ק/ןל ןדצקרא ךקעלםר,ננװ סקצףזמףהס^ שר-פםא #שצקז ק/נּמ
פםמאםדשׂמ שּטא ש כ₪ךגקא (אקרס_ךקאקא* חקךמאק™ק #שּצקזקא
לםר,ננ©מ ,רחש יםמ-מ©ל י©אּ,רםטאשּׁל צקע! Jקךקמאףדק שר-פםא &
]ר כ;ךג>
 Aגףך כקךף קד[ אּ,עשׂננ ד\לדסּע ש כםזשּצל®טס^ צקדם-פםא &
צקט[ כ;ךג!
שר-פםא לןתסװא לףד[ננװ קךמקהקטףד (ִ! ףהקטרקג*^
דונןר-לן & סשנןר ל[ (םרסס,ע #אקרס_ךקא*
:ל\ר,דדשׂך^

R

KI

SU

BI

Aטס שר-פםא סקצףזמקהקא ףלןרשאםד כקךחק/טףדנּמ מקצ ןד
צקרח_ל #גק ש ל®טפםמאן אקרס_ךקארס[ך א®ראףמא לןטשױט,ד אּ,הסםךן
יּזףמ /Eןפאםצנ©מ (קען-אש*כקממצּשרשכּא יןקרםעךןכןלוסד
כםרצ,נ©מ
AR

Hש (ןכח]* אר=מ;רס;ל;ד

(értelemhatározó
)Fogalomjel

aT

A

P

P
AR

aT

Nש/םמ לםרשן מקהק השמ ק ל®טפםמאן אּ,ח י=כ₪גאק
צּשעשׂדיּ/דףעףמ€ל^

Aטס } Rס= כםעשׂךםצּשךלםא= חקךקמא[דףעק
Aטס } Rס= ףד ה,ךאַםטשאּשן (שר< קר< רש< רק< םר< יםר<
יור* רקמגל\הס_ךן /שּׁלםרסװדשׂעעשׂך ס=שׁךלםא=ן קצק ס=לףסךקאמ€ל!
Kןהסםמ©א שּטס /Eןפּאםצן Bןנךןש מףהצואשּא=ח,נ=ך^

לשול,טוד & לישו-לשד (י=-י,ט*
שרשר,א & שר-שר-שא (ור כןש כ;ךג*
(Fםזאשא,ד ש ֲֵ! םךגשךםמ*
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 Aחףעלםרס (עךשבןשךןד* י[צףרסדּףלךקאן ןמעשׂגםט,דשׂן ףד שּטס
ואםךד= מ© /כקךצקךקעקגףד ק/שּר,מא ש ;Fךג מ©פל®רס_ךן
פּ,זףּח,משל (פּ,ױשד\ל #ג[ךףדס;ע* ה,ךאַםט,דשׂןהשך ,ךך ;ססקכ_עעףדנּמ!
Aטס קךחקעקדקגףדן צןמּצּוצסשּׁלשּׂסםל ןגקחףמ ש הסןךסּע=סק,מםל סןמאחק ש צּשן-
מ,ך ָ – ֶֶָ צ-רקך שׁךשׂתםץשננ הסםךאַ! @ Aמ© /כקךצקךקעקגףד@-לםרס
ש הסןטקל צקעקצקךלקּגףדק רףהףמ שּטס שגגןען קצנּרסװ ףךק™ףרס מ© /רףסק קךהקסק™!

Kםרשן כ₪ךגרשױטסן מקהקל (Kרס! ק! ֳֵ !ִ-ףהקטרקג*
 Aכ₪ךגרשױטסן קךמקהקטףד€לקא א_טקאקדקננּמ צקעהסן'עסּךהש שּטא ךסּאּחוסל#
ים /ש ( NOHםמ< ומן* ס= ש ִ! ףהקטרקגרק חקךקמא[ד
קךאקרחקגדףעקא ףר קך "'ן,נ©מ! Aטס וחשננלםרסװ רףעףסקאן לואשּא,ד
שּטםמנ©מ :סשללקּךקאA-כרסװלשּׂ אקרס_ךקאףמ כקךס\מרק יםטם™ ק /צּ,דןל מ©/
לןאקרחקגףד| ףד ק/לםרס מ© /מףפד|ר|דףע| מקםךןאןלוסדּ
לוסךּאַ]רסע=בםא (Kרס! ק! ֵ ִ-ףהקטרקג* ןד!  Aמףפקדדףע שמאּרםפםך=עןשן
חקךךקעק ש לשוסל,טוסדן א\פּוסדּחק€/לקּא צּואשּאױש טס₪צּצקך #גק שּטס
שכרסװלשּׂן (מקערם* ףד ק /אּ,הסםךן #ןמגןשן קרקגקא| מףפקדדףע
שמאּרםפםך=עןשן חק/קןהקך (ךסּדג לףד[ננ^ לוסדּםל* לקּהקראקמ!35
 Eצּשעסּא י©מעד]זםדשׂמ  GAMמףפמ€ל מקהקטס[ מףפקדדףע
לןשךשלוסךּ,ד,א תשל סףךקדקננ כ₪ךג -ףד ףעישחךשׂ™®ראףמקאן ןדצקרקא€ל
נװראםל,נ©מ ךקיּא לקּךך[קמ כקךה,טםךמּ!
Aטס קצנּרסןדףע ףד ש חקךקמלםרסן י[צףרסדףלךקאן םפאןצּוצ
 Aךקעלםר,ננװ ןג[א[ך #צק-
ז€לרק שּטס קצנּרסן קצךףלקּטקא לןאקרס-
חקג (Kרס! ק! ֳֵ ֲֵ-ףהקטרקג* ש
מףפקדדףע סףאּה,מגםרסךּסּדשׂ מ©/םמ סם-
רםד לשּפתםךשׂאנ©מ הסםךאַ ש ;Fךג
ףעישּחךשּאה,ךאַםט,דשׂןהשך!  Aא®ראף-
מקאן ףעישּחךשׂאלואשּא,ד קרקגצףץקן
סקרסןמא ש צּשן ]מ! לך\צּשםפּאןצּוצ ש
כ;ךגא®ראףמקאן
ךקעואםךד=
חףעלםרס (Kרס! ק! ְֶֶָ*ְֶ-
וא,מ לקּטסגק™ לןשךשׂלוסךּמּ! A
;Fךג (ףסשלן כףךא€לףזףמ€ל* כקך-
צקךקעקגףדק ְֶ אּ,ױ,מ לקּטסג[ג®™#
שּצקז לנ! Kרס! ק! ְֲ-ןע סשלשגשּא-
ךשמוסךּ כ=זאּשא=גם™ #צןל®טסנּמ שּטס
ןג[סשּׁל הףעףרק שּטס ףהסן ףּאךשׂעי[צףרסדּףלךקא ,ךאַשׁךסּנ©מ מףי,ץ כםללשׁך ש צּשן
ףראףל כקךק™ הסםךאַ!  Eכ₪ךצקךקעקגףדמ€ל צקססקישּא= ל®הקאלקּטצףץקן לקּךקא-
לקּטא€ל!

•  Aכקךצקךקעקגףדמ€ל קךקןמאק
ח=אףלםץ ישּא,דשׂ הסםךאַ! Lקיּ-
א[הף אק™ק ש חףעלםרססשלםא
לןדס,צּ] קצנּרס הסןסםץךשׂעםד
צקעסשּפםרםג,דסּא ףד דפםמאּ,מ
סףאּ,רשג,דסּא (ֱ! לךןצּשאןלוסדּ
_אקצ* ש Kרס! ק! ִֵ – ֳֵ!
ףהקטרקגנּמ!
•  Aכקךצקךקעקגףד ְֳֵ אּ,ױ,מ כקך/םרסדּוסךּאַ! Eממ€ל ל®הקאלקּטאףנּמ צקע-
ןמגוסךּאַ ש דשׂרסלן חףעצקטס[ל םךהשכּ,דשׂ #שּטס =בק,מםל #אקמעקרקל סןמאּחף€ל
חקךקמא[ד קצקךלקּגףדק!  Aצקעמ®הקלקּגק™ ה\טס צקץץןדףע צ=גםד\אם™ש
ש אקמעקר,רשצםלשּא ףד ש סףּרשטכ₪ךג ה\טסיףּטאשּרא,דסּא! Hשּאשךצּשד קד[-
טףד€ל #ס®ל[ףּרשל אםצנםךאַשּׁל! (ֲ! לךןצּשאןלוסדּ _אקצ*
 Aהסן'ע,ךאַ כ₪ךכּרשױטסװ אףרסדףענּמ ישּאשׁךצּשד ה\טרשױטסװ ה,ךאַםט,דםל
ל;-הקאלקּטא€ל נּ!
P Aקרס'ש ;נ;ך ֲָ לצ-רקך נּךחקננ ץםצּוסךּאַ (Mקטםפםאּ,צןש גףךן
רףסק ה\טס שׁךסּ לקּרס_ךאַ* #ש ®Vרס₪ד-אקמעקרס ;ססקכ_עע[™ ש ;Fךגל®טסװ-אקמ-
עקררקך! \N Aךוסד ִֶ – ֵֶ לצ סףךקדדףענקמ י®צפ®זע®™! :סשלשנרש
ש Kשדפן-אקמעקרס ףד שּטס
Aרשך-א= ק/נּכ_עע[ ה\טס
הסםךאַ! Aטס ןג[סשל ףךצףץק שּטס
קצנּרסװ קצךףלקּטקאנּמ ףהקטרקג€לרק
כקממצּשרשכּא (ך,דג^ ה\טס®טס₪מ
צ\אםסםל*!  Aה\טטקך קך,רשס-
אם™ ףד הקסףזקטאקאק™ אקרס_ךק-
א€לרס[ך ש מףפקדדףע ש יּ/הסן-
גףלן אףרסדףע€לנּ צקמקל_ךאַ!
•  Aי[צףרסדףלךקא אם-
ה,ננ קצקךלקּגק™ #קממ€ל ישּא,דשׂלףפּפקמ Kרס! ק! ְִ אּ,ױ,מ ןדצףא
חקךקמא[ד ףךקאכקךאףאקךן ה,ךאםט,דםל ל®הקאלקּטא€ל נּ! "אּצק-
מקאןךקע השך=ס\מ|ךקע ש ;Fךג כםרסעסּדאַקמעקזףמ€ל
ס;עצ=גםדוסךּסּדשׂ צקעה,ךאַםטאשּ™ש שּטס שכרסװלשּׂן פּשססףּא סףךרקמגסקר
ןר,ץףּא #ףד שּטס ק/קמך\א[ן אףרסדףענּמ דןהשאּשעםדםכּ,דא(*$
ןמג\אם™ קך! Bקךד[ "'ןש סףּרשטםכּ,דשׂ ןד €ללםרס לקּטסג[ג®™!
(Fםזאשא,ד ש ל;הקאלקטס[ ס,צנשמ*
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לןדפןין

(Fםזאשא,ד שטס קךד[ םךגשךר=ך*

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$

 Aצּש/שּרס מףפצקדףל ךקעלןדקננ לןר,זכן,מ©ל י,רםצ פר=נ,א לקךך אקךחקד\אקמּק! A
פר=נ,ל רקמגסקרסװמא ש רףטס #שּטס קטס_דאַ #ףד שּטס שּרשץ ה,רסנ©מ טשחךשׂמ©ל #ש י©א #ש אןטקמלקּ™[#
ןךךקאהק ש יוססםממף/כקח| ד,רסל,ץ קךךקמ! ;Kץץ| לןאשךסּךמּ #ים /ש רףטס #שטס קטס_דאַ ףד
שּטס שּרשץ ה,רס ש כ₪ךגקא #ש יםךכּשא ףד ש מ©פםא סןמנםךןט,ךױש!
[/ Aטקךקצ ױואשׁךצּש ש כקךק לןר,זד,ע (Aטס קצנּרקל הסןךסּעשׂ* #ףד ש לןר,ז ךק,ץש #שלן
מקצ צּ,ד צןמא ש Tקרקצא[ ,ךךאַשׁך שךלםאם™ מ[ן ןלקּרכקךק #שלןל { כקךקדףע_ך ןד הקס!
זּ /יּזרק ןד ,ךך ש א®לףךקאקד ישּרצ=מּש ש Tקרקצא[ #הש/ןד שּטס ~רקע לןר,ז נװרםכּשךצּ,נ©מ!
Iעקמ ל®ץץ| כקךןדצקרמּ ש ךקעלןדקננ לןר,זכןנ©מ Nןצר=ג [דש,.מלשּׂא #יןסקמ צןרס₪ך
ןד ס=ךמ,מ©ל ש צּש/שּרס מףפצקדףל #צןמא ש דשׂױ,א צּ]ךּאַוסמלר=ך [דקןמל י[דאק™קןרס[ך!!!
Nןצר=ג {דשׂפּ,מל וס/שמןד מקצ צּ,ד #צןמא שּטס ©.Aןדאקמ דשׂחףּא לףפףרק כםרצ,ךאַ ק/ןל /קרצ€לקּ#
שלןא קך[ס®רס כקךסּךג=טס #צּשחג שּטס קצנּרסװדףע קךד[ [דףהף #ש.ױ,ה #,אּשמ\א=ױ,ה ,אקסן!
Aטס ©.Aןדאקמ ףד ש א|טס חקךק רםה,ד\ר,דוסמלנ©מ ש
 Bהש ? /שּצן שּטס Oרסװםמ (Nןצר=ג* תסװךךשׂעלףפ ק/סק-
ר|ד\אק™ ה,ךאַםטשאּש! Aטס Oרסװםמא ש מףפץקךהס Kשס,ד-
מ©לK #שס,דתסװךךשׂעמ©ל מקהקטאק! Aטס ©.Aןדאקמ מקצטס[
קרקחףמ€ל ףד ש Kשס,דN/ןצר=גO/רסװםמ לשּׂפּתםךשׂאּ,מ©ל ךף-
אקטסװל ק /לקּהףדנף צּשעשׂסאםד #ק\ /טקד מףפן לףּרםצלם-
כּ,ד כםרצףּח,נ©מ #שּצן ש ל®הקאלקּטס[^ @ Aטא ש לשּׂסש-
ץףךכ!!!] }רסװדאַקמקגקאE @$ךףע ש לףפרק מףטמ ףד
מקצ לקּךך יםטט ,ל_ך®מ;דּקמ מ© /כשמאףּטסװש #ים /ךסּד-
דוסל שּטס ;ססקכ_עעףדאַ! Aטףרא \ראשּצ ךק צןמגקטא#
צקרא קטס ש לףּרםצלםכּ,ד נװטםץ מ©/םמ כםמאםד [דן אּוסגּ,דאַ [רטס®™ צקע שּטס וא=לםרמ©ל!
(Oרסװםמ&Kשס,ד&©.Aןדאקמ& V Aןך,עק/קאקצ מקצטס[ קרקחק*
(Fםזאשא,ד ש ל;הקאלקטס[ ס,צנשמ*

סצםגןד

Rקמעקאקע קצנּרס ] /א;ךאן שּטס ןגקחףא #ים/
ךקכ€לסןל שךוסגּמּ #שצןלםרס צףע מקצ ,ךצםד#
גק כקךלקך #שצןלםרס צףע ,ךצםד!
☺
 Aךקעא;ננ כם=/ל]ר,ד רקבקפא
צןמגקמלןמ€ל י©סמ,ך תשל מ€לקּצ מקצ!
☺
Hש סקעףץ שּטס שפ,ג #שּטס ש דםרסד צ|הק! Hש
שפ=דםג סקעףץ #שללםרס י_חק הש!/
☺
Hש שּטס קךךקמדףע ך[א,הסםמ נּך_ך השמ#
שללם אק ןד!
☺
 /Eמ[מ€ל חםננ #יש סףפ #צןמא םלםד! A
כףרכןשל א;ננּא מףטקך[גמ€ל #צןמא עםמ-
גםךלםגמ©ל!
☺
Hש ש צוסמלשהףעטףד םזשמ קעףסדףעקד#
צןףרא מקצ נּאקע€ללקּך תסװמ,ךאַשאח,ל!
☺
Dםי,ץםדדשׂך ת=לםך=טמּ םזשמ #צןמאי©
ל®רסנּ ץשךמ,ך ק /ישצואשרא=א!

Aט \ר,דאוג=
סקרלקסא[דףעק
,Vךךשךחש רםה,ד ס;הקעקל
סקרלקסאףדףא #ץםצגשן
קך[לףס\אףדףא #נ,רצקללםרש
אקרחקגקךקצנקמ #ןעףץ סקרןמאן
נקא|א\פודדשך!
:רגקלך[גמן ש 0630/37501953
אקךקכםמםמ ךקיקא

צףרקא,נך,טשאש
™
י\רגקאףדקל

Iנםזש מש/םמ נ\טסןל ש ה,ךשסא,דן דןלקרס_מלנּמ!Sםיש מקצ צ,דכףך #ישמקצ צןמגןע -%2#8םד אקחקא ןסןל$

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
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צש/שר רןאלשד,עםל

=ךהשד=ןצמשל ש ל;הקאלקט[ ס,צשןמלנשמ ק /םזשמ #משפחשןמלרש צףךאשאךשמוך קךכקךקחאק™
אוג=ד קצנקר ףךקאצ|הףנ[ך ל;טך_מל ךק רףסךקאקלקא #לןמקל צומל,ן ש נש/שר ףד סךםה,ל
ןרםגשךםצא;ראףמקא #ש צש/שרםרס,ען מףצקא לוךא]רא;ראףמקא רףסק! { Bףך ,.,Mד ש ֳֵֶ! ס,טשג
קךד[ כקךףמקל ךקעחקךקמא[דקננ ףד הןך,עי\ר| נש/שר אוג=דש! ְֱֳִֵֵֶָ-נקמ ס_ךקאק™ ש
=Yזםצ נק/קן OתםהL ;,םדםמבםמB #קסאקרבקנ,ץ,מP #ם'םץנשמ #נשחג ש לםר ךקעי\רקדקננ מףצקא
ק/קאקצףמH #שךךףנשמ הףעקטאק אשמוךצ,ץשןא! Tוג=דלףמא ש אקםך=ען,א=ך שט שךל\צן,ןע#
ץקךהא;ראףמק™[ך ש מףפרשחטןע ס,צםד ס,צםד אוגםצ,ץ,ענשמ אק™ק קצךףלקטקאקדדף ש מקהףא!
Fםרר,ד^ Xףפןרםגשךצן ;Kץהלןשג= B !1984ףך ,.,MדH #ומע,רן,נםך Mש/שרםרס,ע כקךף

אשמוךצ,ץםל ש רףען יומ-סל\אש ןרםגשךםצר=ך
Lןפתסקְֲֳֵֵֶָ #
ס\אק™_ל שּטס ואשּא #אףרח_מל ש צן מףפ_מלרק #ד ש
שט םךהשד=יםט
"אץ]ױאםצ מ€לקּג #לקּגהקד םךהשד=צ #ש צּש/שּרס ץקךהס ךקעמ©/םננ עםמגםדדסּעעשׂך גםךעםטטוסל לן#
א®ראףמקךצףמ€ל ק /רףסףא #נקזמ€ל ל®טרקשכּ,דסּא ®א ףההקך יםP /שממ=מּ,נ© ףרלקּטףד_ל קך[™ #ד צּ,ר שּטס [דן
קטקך[™ ה,ךךשׂךאַצ צּשעשׂצּרש! Tוסגּג צקע שּטםמנ©מ ןג[לנּמ הםךאּשל-ק נּא|ןל #ףד י© ןעקמ צןזקמ€ל!
ים #/דםל םזשׁדצן ח®™ ל®טסנּ #שּצן ש צּוסמלשּׂ } /כםעוסמל אקממּ פקגןע #צןמא ש י©ח=א®רס®™€ל#
הףערקי©ױא,דסּנ©מ עסּאםךאַ^ רףעקננװ יּזקצקא וס/שמּד שּׁלןל צםי=מ נּך€לשּׂפּשסלםגמ©ל ש גקסלשּׂכּשרשנםלנ©#
אקךחקדקמ ה,רשאָךשׂמוסךּ כ₪ך לקּךךק™ תקרףךמקצ צןלקּא ש דםרסדּ ףפּפקמ קךףנ_ל הקאק™ #ד \ /צקמאןל
שּטטשך #שיםך צםדאַ הש/םל #ד יּזטקאקצ לן צּשעוסלשּׂא שּטס ףךקאהקסףזנ[ך) הש/ןד שּררש כם-
צקעה,ךאַםט,דסּנםך שּטס ל®הקאלקּטק™ #ים /אקךחקדקמ עוסמל א®רקלקּגמּ #ים /קטא ש דםל #לףאקז ל®טקפק™ק
]ח צּוסמל,רש לקּךךק™ עםמגםא ףד כףּרשגדסּעםא הסןאּשאם™ לףרסגּףדאַ ] /םךגױוסל צקע #ים /ש אּוסגּ=ד
כםרסגּ\אּשמםצ! } /ךסּאסל #צףע נםדאַ דקצ הש/םל םהשד=מ©ל מק לקּךחקמ אםה,ננ נװטםץאּשךשׂמדסּענ©מ
קךףעעף סשנ©ג! Dק נףּרצן א®ראףמחףל ןד #אשּראשמּ צּשרשגמּש! Eך[ס®רס ןד שּטס ןדצקרא שּוסלאםרםל
לקּךך סשהשצ!  Sים /קטא ל®ץץקננּמ צקעאַקיּדדקצ #ץןךשׂאלםטשאּשןא צּואשּאױוסל נּ #צּשחג #י© ק,/ךאַשׁךסּמ
קךי©אּ,רםטאשּצ #ים /שּצן צּ,רס נּףרק™ רףסךקא€לנּמ השממ©ל #ש י©טשן א®ראףמקאן כםרר,דםלשּׂא י\החוסל
ל®טסךּ®צ הקךקג #לקּכּהקד םךהשד=! ®Kטסנּמ ה,רםצ דקע\אָדףע_ך #ד ש יומ-סל\אּש ,נףבף נּצואשּא,דשׂ
הףךקצףץקגקא; קטס וס/שמּד הש /אקךחקדקמ צקעקרס[ -וא,מ ש צן מףטקא_מלקּא כקױאח_ל לן צקעשׁךשׂפםטםא-
ד\אן שּטס קךלקּטסגק™ צּוסמל,נ©מ #הש /קעףסקמ לן_איּ -אשמ!
אן ש אםךךשׂא ש לקּטקצנ[ך! Iדאַקמ ,ךכּחםמ #ךףM /ףּרס Pרםלםפןםס אקךחקדקמ צקעאַשׁעשׂכּאש ש יוסמםל-
ח=ןמגוסךּשׂ™שׁך ס,מגףלםצ ןר,מא #ד י© Iדאַקמ שּׁלשּׂרחש #א=ך שּטא ש גןתס[דףעקא #ים /הםךאַ ןרםכּשךצּוסל (A
ףד ףך_מל #ש צּשעשׂ ןגקחףנּמ רקצףךן א[ך_מל ש ע=א י,נםר]! ִ! ל®ץהס !ִֵֶ #כקחקטקא*^ @A
רףען #ש ל®טףפד[ ףד שּטס ]ח Mש/שּרםרסס,ע ןדצקרס -יוסמםל – \רחש – צףע צםדאַ ןד אקךחקדקמ
חףּרשאָךשׂמםל ש נּא|הקאףדנּמ #צףע תשל י©ךךשׂמּ דקצ
אקאףדףא!
שּׁלשּׂרמ©ל ר=ךשׂ/ #קרצ€לקּןל דקצ מ[מ€ל כ[ך שּטס
\ר,ד-םךהשדסּד מקיףטס צּוסמלףּח,נ©מ!@ Eייּטס יםטט-,
,Mדםגןל סשלשס
צשע,ר=ך ש יומ-סלןאש \ר,דר=ך כ|טסװ שּטא,מ ש ל®הקא€ל א®ראףמקאףא #שּׁלןלקּאS #שמגןך#
ש Mק=אןס אּ]ךּד= פּשראױ,מ ורשךלםג= יוסמ-ואוסעורס
Aטס \ר,ד קרקגקאףרס[ך ק לקּהקדקא כ[לףמא שּטםלמ©ל לןר,ז ש יוסמ ס®לקּהףץ€ל _/ףנּמ ל_ךג®™
לקּכּהףףרא לקּךךק™ קך[רק נםת,אּשמםצ #שּׁלןלמ€ל מקצ Jוסדאַןמּשמוסדיםטס^ @ Eממףךכםעהש ש ל®הקא€ל ש
שכּשאם™ צקע #ים /קררס[ך שּטס ק/ףנלףמא מ© /חקךקמ -נ©רסנףּרםל סםל,דשׂ סקרסװמא לןר,זוסל צןמגקמ פּשרשמ-
א[דףע| גםךםער=ך ש אּוסגּ=דםל השדלםד ףר€אלקּ -ת,א קצךףלקּטקאנ[ך אקרחקסאק™ףל קך[!
(Fםזאשא,ד ש ל®הקאלקטס[ ס,צנשמ*
טףדקןא קךםךהשדדסּל! Mםדאַ #צןוא,מ \ /קך[לף-

Tןסש Aמגר,ד

מקצטקאן
חקךלףפ _ךג;טףד
צש/שרםרס,עםמ%
Vשמ ק /לןד Xל\אןש ל®ץהקדנםךאַצ #שיםך ש
ה,ךשסאףל נ[הס\אףדק ףד ש דאַןךסקר|דףע לקּגהףףרא#
צןמגקמכףךק שפר=דסּעעשׂך לןקעףס\אק™קצ שּטס
ףּר]ה,ךשׂסאףלםצּשא! ;Tננ€ל ל®טס®™ ט,סך=ללשּׂך#
חקךהףץ€ללקּך #מףפןלקר,צן,ללשּׂך ףד ס[™קד€ללקּך!
Mןהקך ק /לןד ה,רםדנשמ ךשׂלםצ /] #עםמגםךאַשּצ#
ים /לןץןץ ה,רםדםצ #לןתסןץ נםךאַח,משל#
לןתסןץ ףּרוה,ךשׂסאףל,יםטס ןךךקסלקּג[ לןתסןץ
ה,דףּרסךּ=קרס[א #כקךקרס[ד\אקצ שּטטשך #ים/
יףאהףע€לקּמ ;ססקתםצּשעםךאשּצ ש @נּ.ףּרסנ]אםרא@ ףד ש
תשך,גםא #ד ש אּ,עשׂננ ל®רץקטקא_מלנּמ רקמגקטק™
_ממקפן מ©פםלרש נּחקךקמאלקטאקצ #שטס ןךךקאףלקּד
ל®טסדּףען #-ה,רםדן קך[ךח,ר=דסּעםלםמ! Iעקמ
לקּךךקצקד צקךקפקאףד ףרא צקרא מקצין™קצ הםךמ©#
ים /ש ךקעאַ;ננ יּזקמ #תשל פףּרס מ©פּפשך ש
חקךקמאלקּטףדקצ קך[™ ןד ןעקמ לקּגהקדקמ #מ©/
סקרקאק™קך כםעכּשאּשל!
Aממ©ל קךךקמףרק #ים /הםךאַ םזשמ סקרהקטס[ שּׁלן
קך[ס®רס לשּׂאקע=רסװלוסדשׂמ קךואשד\אם™ #גק צןוא,מ
חקךךקע|
מקצטקאן
ים/
קךצםמכּאשּצ#
ל®ץהקלנ[ך ,ךך ש כ[ ה,ךשסאףלםצ #שּטא
ה,ךשׂסםךשאַ #יםN@ /ןמתס שּטס ש א®צ®™ י|א[ך,כּש
שצןנּ צףע מקצ כףרמק השךשׂצן #ח®חח®מ ץוסעםכּאשמ#
צּשעסּמ©ל סםר\אוסמל יּזקא!@ Eטקל וא,מ צקעבףךםטאשּצ
ישט,מל ק/ןל ךקערףעןננ ףד ךקעןדצקראקננ
רקמגקטהףץףא #ש Xשה,רסװשן ;Tראףמקךצן ,Jאףלםלשּׂא!
Bקסףך€ל ש רקמגקטהףץ כ[סקרהקטס[חףהקך #ףד ח®™ ש
יןגקעטוסי©ץ!  Aל®הקאלקּטס[לקּא צםמכּאש^ Hקז שּטס
צףע תשל-תשל ךקממק #גק השך=ס\מ| #ים /ש מקצטקאן
ס\מ| ט,סך=א ןד לןכםעםצ רשלמן ש ד,ארשצנ©מ
ףד קטףרא [ מקצ לםבל,טאשּאױש שּטס ,ךךסּדסּא! Tשהשח
וס/שמןד שגם™ קמעקגףזא ק /מקצטקאןחקך-
לףפ ,ר]דמשל ףד ש סםצנשאיּזן פםךעסּרצקדאקרס מ©/
נםאר,ץ ל;טקפק™ק קךטשהשראש ש רקמגקטהףץרס[ך!
Lק אק™קצ ש אקךקכםמא ףד י_זףמ מףטאקצ לן ש
כקחקצנ[ך! Tקדדףל מ€לקּצ צקעצםמגשמּ #ים /קטס ש
הףרקד-הס®רס₪ד ס,ח] הסןךסּעןמאקרמשבןםמשׁךןדאַש פםך-
עסּרצקדאַקרס צןזקמ שּׁךשּׂפםמ אןךאַױש נּ ש צּש/שּרס מקצטקאן
חקךלףפ€לקּא צּש/שּרםרס,עםמ #אּשראױש כףךקךקצנּמ ש
נּםסאם™חשןא #ל_ך®מ;דּקמ שּׁללםרס שצןלםרס ש צּש/שרס
ט,סך=א לןא|טמּ צּ,רס Rםצ,מּ,נשמ דקצ אןךםד!
Nףטטס_ל צקע ש מקצטקא€ל ט,סךשןמשל ס\מקא ףד
ר,ח®הס_מ צקררק ףךאַ€ל [דקןמל!  ™Oש פןרםד-
כקיףרס-טס₪ךג צןמגקמ ךםנםע=נ©מ נּממק השמ! A
ךשאןמ לוסךּאַ]רש קאּרוססל ;/לקּר| #שּטס קאּרוססל פקגןע ש
מקהקד םךשׂס אּוסגּ=ד Mשרסןם Aךןמקךן סקרסןמא ןד
צש/שר>
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Tanuljuk és tanítsuk a rovásírást
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 képes megtanulni. 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.

שלםרךשאםלQ
Írjuk be a vízszintes sorokba a szavakat úgy, hogy a
függőleges kijelölt sorban egy régi fegyver nevét kapja:

<;תן< םהןד< צשסל< שהשד< ןחקג< סןהשת
<שךסןל< לשךשפ< רקפ_ך< ישח=ד< ךןעקא
רשחאש

Tisza András
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Mostani számunk keresztrejtvénye:
Mario Alinei: Ősi kapocs c. könyvének
alcíme

KERESZTREJTVÉNY
Márciusi számunk megfejtése: „Hagyja
a dagadt ruhát másra”
Szerencsés nyertesünk:
Jámbor Gyöngyi, kunhegyesi olvasónk.
Nyereménye Az Erdélyi karácsony c.
novellás verses kötetet .

Gratulálunk!
A
mostani
keresztrejtvényünk
megfejtésének beküldési határideje:

2005-09-20,
a helyes megfejtését beküldő olvasóink
között, Rumi Tamás „Kör kódolónégyzet” c. munkáját sorsoljuk ki.
A megfejtést levelezőlapon vagy
borítékban az alábbi címre kérjük
elküldeni:
ÍRÁSTUDÓ
8060, Mór, Úttörő u. 2.
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=
שצןא ש נףל,ר=ך
כקךאףאךקמ_ך אוגמן לקךך
זּראשK :שס,ד ;Qר/

RשחטםךאשE :ךקל \Lהןש

Y

Tןפםער,כןשP :שפ Tןנםר

X

ש נףלש ףד ש א,פך,ךלםט,ד
 Aנףלשבםצנםא שט קצנקרקל מש/םמ סק-
רקאןל! Eט רםסס סםל,ד ש נףל,ל צןמ-
גןע ןד וא,ךא,ל!
 Aנףלש לקגהקמב קךקגקךק ש צש'םך,ד
לועך=כ אקחס\מישנםד לשלש=השך!
Mןמאים /שטםמנשמ קייקט ש ךקערןא-
ל,ננ קדקאנקמ חוא תשל יםטט#,
א;ננץןרק לףץאקךקמ נקףרמן ךף//קך!

Vןך,עפםךע,ר^ צןמגקמ כ;ךגרףסקמ
צקעאשך,ךישא=!  Aדשרלהןגףלקמ
ו/שמ צףע מקצ אשך,ךלםטאשל הקךק
ש לואשא=ל^ נןטאםדשמ פםמא
קךלקר_ךאףל ק/צ,דא!

Pשרןפ,צ תםגשסףפ פקחל=

Pשרןפ,צ תםגשסףפ פקחל=#
ןגקךףפ #םגש ךףפ #יקחי=$
Hק/קמ ,א #ה\טקמ ,א ה,עאשא#
מקצ שגםצ #יש ןעףרס ס,טשא!
Aצןלםר פשרןפ,צ נשךךשע#
םגשמףט השךשי,ץ תןךךשע!
Aצןלםר פשרןפ,צ א,מבםך#
םגשמףט ש משפ ןד ס,טס=ר!
Vק;ר;ד ,Sמגםר

 Aנםי=ס

[

 Aל;טיןקגקךקצצקך
קךךקמאףאנקמ #יש ש נף-
ל,א צקעת=לםךח,ל #מקצ ה-,
ךןל לןר,זכןה #,תשל ןגקעקדדף!
:ד שצןמא אקיקאן #קךוערןל!
Hם /צקל-
לםר,א וע-
רןל ק/
נףלש%
Aט ש™=ך
כ_עע #ים/
צקץץןרק ןחקגא צקע!
Lקעמש/םננ רףצ_ךקאףנקמ ש ;Fךגקא
ןד ל;ר_ךועםרישאחש!

Z
/Eףנ ףך[ רםהש-
רםלשא ןד קסןל #ד
קטףרא שט קצנקרקל
סקרןמא ש נףלש ישסמםד
,ךךשא!  Aרםהשרםל סקרןמא מקצ!
<קלףז ל,רא תשל שללםר םלםט #יש צקעןחקג_מל
א[ךק #ףד ןחקגא_מלנק ךקהקרח_ל ש מש/מףמן
לרןדא,זה,ט,ח,א!

;Dעך;™ ךק/קא דםדק קסןל #לןהףהק #יש שט ש
הקסףז כקץקעקא #ים /השךשלן צקעקך[טן קננקמ!

Vןג,צ ךקעףץ ש נםי=ס#
פןרםד ישחש תופש ל=ב#
ןגק-ךףפ #םגש-ךףפ#
ש טוננםץש נ]טשלףל!
Lקמע[ ןמעק פקפןאש#
ךםנםע רשחאש פ,מאךןלש#
הןי,מבםך #מ=א,טןל#
לשרןל,ללשך צ=ל,טןל!
<ופש כןמאםר #תופש כםךא#
תופש צשדךן #תופש עםצנ#
תופש תקמע[ #תופש ס\מ#
תופש תופש לשרצש'ןמ!
Xקפקדן Aאאןךש
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רםעש לןר,זכן
ִ! רףס

Rםגש לןר,זכן ףד ש Hשחמשךא_מגףר

 ™_/Eלןאםךא,ל ש בןל,ג,א ש נשרךשמע
נקח,רשאש קךף #ףד קךיקזקטלקגאקל נקממק!
,Mר ךקס,ךךא שט קדאק #ש בןל,גש _דא;-
ל;דלףמא ישד\אם™ש ש ךקהקע[א #צקעהן-
ך,ע\אם™ש שךש™ול ש ;Fךגקא! Vףעןע #ש
יומםל נןרםגשךצ,נשמ צןמגקמ_™ רקמג הםךא!
Hשאשךצשד יק/קל #כםז=ל #קרג[ל #ץ,חשל#
אקרצ[כ;ךגקל #דםל אםרץ] ה,רשל#
ל;רףח_ל אקךקפ_ךא סףפ כשךהשל#
ס\מקד הןר,עםדלקראקל ה,ךאם-
עש™,ל ק/צ,דא!  /Eרףאקמ לףא
ישאשךצשד סשרהשדא ך™,של #שצןמא
ק/מ,דדשך גוךשלםגאשל! Hשח-
משךא_מגףר ףסרקהק™ק #ים; /ס-
סקשלשגא שט שעשמתול #ףד מקצ
אוגאשל ק/צ,דא=ך סשנשגוךמן!
 דקע\אד_מל #צקרא צןמגלק™קמקךפוסאוךמשל — $לףראק Rםעש!
Lקס,ךךאשל #ףד ש _Tמגףר ל;ץץ| לףטּטקך
סףאה,ךשסאם™ש שט שעשמתםלשא!  Aסשרהשדםל
ל;ס;מקאלףפפקמ נ=לםךאשל ש _Tמגףרמקל #ףד
צםדא צ,ר נףלףנקמ ק ™_/ןמגוךאשל ש
פשאשליםט #ש כןשאשךשננ קךכםעשגאש
שט ;רקעקננ קךד[ננדףעףא! Hשצשרם-
דשמ ,ארקפ_ךאקל ש יומםל נןטםגשךצ,משל
ישא,ר,מ! / Aקרקלקל ןד ףסרקהק™ףלH #ם /ן™
צ,ר מקצ םזשמ סףפקל ש אקרצ[כ;ךגקל#
דםה,ץשננשל ש סשנשגנשמ שךה= ךםהשל#
אקיקמקל #נ,ר,ץםל!  Aה,רשל דקצ םז
צשעשדשל ףד דםלאםרץ]של #ישמקצ ןגםצאשךשמ
ל[ישךצשטםל! Aים /שט ק/ןל כשךו כקךק™
רקפ_ךאקל #לקדקרהקד טםלםע,ד _א;™ק צקע ש
כ_ך_לקא!
 Tשך,מ דקע\איקא_מל — #ס=ךא ש רשהקממשןיקרבקע כןש — שטא יןסקצ שט ףמ מףפקצ ךשלןל
ם™ ךקממ!

Nףי,ץ מש /כש אשלשר,ד,נשמ ,ךך\אם™,ל ךק ש
בןל,ג,א #ףד קךןמגוךאשל ש ישמעםל ןר-,
ץ,נש!  /Eלןד הןדל=נשמ ק /ףגקדשץש ד\רא
לףאדףענקקדקאאקמ! Mןמגי,רםצ /קר-צקלףמקל
צשעשד ך,טש הםךא #ףד מקצ הםךא פףטק
םרהםדרש! Rםעש ןעקמתשל תםג,ךלםטם™ #יןסקמ
ש יומםלמ,ך ש א,ךאםדםל ןמ/קמ \/=/אם™של!
Aצן\ע ש _Tמגףר הןססשצקמא ש בןל,ג,יםט שט
ק/ןל תםצשעףרא',R #םץ ףד Mו'שז צ|דםרא
ר;עא;מ;טאקל ש נקאקע /קר-קלקלמקל #שצןמ
שטםל ח=לשא מקהקאאקל! ',Rםץ שץץןרש כ]חאש

ש
א_טקא #ים /קעף-סקמ ,אצקךקעקגק™ ש חףעיןגקע
סםנש! _T Aמגףר ק_ /הקעתףא שגם™ ,א שט
ףגקדשץ,משל #צשחג לןד טשתל=נשמ
/=/מ;הףץקלקא!
 Eט ש כ[טקא צקע\/=/אחש ש /קרצקלקןגקא! ™Iהשממשל שטםלמשל ש מ;הףץקלמקל ש צשעהשן#
שצקזקלנ[ך לףס\אק™קצ! )ךאקדג קך #אקרצקסג
שגח צ,דמשל ןד נקך[ךק #גק מק לףרח ףראק
פףמטא #צקרא שללםר קךהקסאן ישא,ד,א! ™I
השממשל צףע צףע צשעהשל ש טשת=נשמ #ר,חול
\ראשצ #ים /צ/זןל צןרק השך=!
 Nקצ אוגםל ףמ םךהשדמן — צםמגאש שטףגקדשץז — שטא מ,ךומל תשל שט ורשל ףד
פשפםל אוגמשל!
 Iעשט — #צםמגאש ש _Tמגףר — צקעסםלאשצ#ים /ש יומםלמ,ך צףע ש פ,סאםר/קרקלקל ןד

אוגמשל םךהשדמןM $ןא תןמ,ךחומל #ים /מק
לקהקרחק ;ססק%
 Aללםר Mןךךש ש עקרצ,מ לןר,זלןדשססםץחקךקמאלקטק™ #ים [ /צשחג ר,רשחט=ךחש ש
טשתל=רש #ים /צןרק השך= ש אשראשךצול #יש ש
_Tמגףר ל;ךת;משגחש ש אםךךשא ףד ש אןמא,ח,א!
Aט ק/ןלרק רשחטםךא ק /ל;י;ע[ /קרקלקא #ש
צ,דןלרש ק /כםעכ,ח=דשא #ש ישרצשגןלרש ק/
כ_ךכ,ח=דשא ףד \ /אםה,ננ! H Aשחמשךא_מגףר
צקעגןתףראק #צשחג קךנ]ת]טאשל ש י,ך,ד
ףגקדשץ,א=ך ףד /קרצקלקןא[ך!
Sםל,ןע רקפ\ךאקל ש יםךגכףץנקמ #שצןע
Bורעומגן,נש ףראקל!  /Eכםז=פשראםמ ק /מש/
תםפםראםדוך,דא ך™,של #שט קצנקרקל ןגק-םגש
סשךשגע,ךאשל!  Aנורעומג לןר,זכן
םגשד]עאש Mו'שזמשל #ים /צואשא מקלן ק/
השגצףטטקך אקךן כשםג]א #יש ש צקגהק
ר,הקסן ש _Tמגףרא #ים /ס,ךךחשמשל ךק
דקע\אקמן! Lקמא ה,מגםרםלשא
אשך,ךאשל #שלןל קךפש-משסםךא,ל#
ים /רשנך=ל א,צשגא,ל צקע [לקא#
צןמגקמ נש.וחולשא #צןמגקמ
צם=.חולשא קךהן™ףל #ש רףהףסא
צקעל;א;טאףל ףד ש אואשח-
חשך ,אקהקאקל ש א]ךםךגשךרש!
 Nש #קט ש אן כקךשגשאםאםל —צםמגאש ש _Tמגףר ',Rםץמשל ףד
Mו'שזמשל #שלןל ר;עהקדא ,א]-סא,ל ש
כםז=א ףד ש רשנך=ל ץםצ,נש קרקגאקל! A
_Tמגףר ףד ש /קרקלקל פקגןע ןדצףא
קך[בןפקךאקל ק /תםצשעםא #שצקז-
נקמ ;ססקישחאישא= נ[רת=משלםל הםךאשל!
Aצ\ע ש _Tמגףר קךצש/שר,טאש #ים /ים/שמ
לקךך לףס\אקמן שטםלשא',R #םץ ףד Mו'שז
הןססשאףראקל ש ץשלםמת\פק™ רשנך=ללשך ףד ש
לןסשנשג\אם™ רףהףססקך!  Aנורעומג לןר,זכן
צקעצואש™ש ש צףטּטקך אקךא כשםג]א Mו'שזמשל#
שלן ] /ץשךשלםגם™ נקך[ךק #ים /ש
סםרעשךצשד צףיקתלףלמקל ןד צשרשגחםמ!
Iדצףא דםלשא רקפ_ךאקל יק/קלקמ #אקמעקרק-
לקמ לקרקסא_ך #שצןלםר ףסרקהק™ףל #ים /ךקממ
שט קצנקרקל השלשצן מש /אקריקא הםמסםךמשל
ל;אקךקללקך! Lקס,ךךאשל ףד ך,™,ל #ים /ש
א_טןכ,א י]טּט,ל ק /םזשמ א,לםךצ,ץםמ #שצקז
שט קך[ננ ך,אם™ אואשחיםט ישדםמך\א!
(Fםזאשאחול*

