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ךַא צקערקמגקטףדרק ש_ׁשךלׁשךםּצצׁשך לּקרס! רס ֱֵ,ּזצּצ
K,צקגקמבקן-א,רפ F םררשןS,מגםרס Rד,ר\ד,םה -

נשמ,ד,א\ל סקרהקטףדףּנמ ףד ךקנםץםך€צקזמ# הקרסדקץ
רש=M ךקאן _סלּקר! ל ש ֱֵֶ™€אק\השמ דקע\שלא
F מםד ,ךַאׁשך"קרקמבIן ףד]דלםךׂש הקטקא

ןא ּשטס ש] סקרלּקסאשפוסמלL! עוסדשן=פקגשע
ראשאךשמ,צןמא פ/ ים# צקעאןסאקךאקאףד ףראק

ל ש הקרסדקץ_™אּי\קךלףס@# ל=דאוסג,ר\@
זםמלףמאן כקךשגשאךשפחשןא ףד ּשטס,לםרםסא

רסװ'|צןמא # נשמ,ז,ךקא צוסמל_ן אקדא=ך,ר\קךנ
  !מל רףסא_™ל הקּי₪ל®קךמ

Tצקע השך ש הקרסדקץ=ח# מלמףך כםעהש_ןסאדףע-
גק מקצ# מ©נ,מל ּשטס ןדלםך_צקעחקךמא™ ]לּקטסגףדק קך
דא,א\ש ךקנםץםך/ ים# מ שייםטס,קךףע לםר

דקץסףד ש הקר# עוסדםלשא=פקגשע] א\דקע
א ףד,ר,ךKרסןקגרסןבי Fןלףמא ןדצקרא =ךףארקיםט

Xתס ,שלG,טסנקמ;קץדףע לטשד אקהףל,מק ך# נםרא
ל]הקרסדקץטס]  כםזּשצּשאםדשמ ףרלּקטסA! ךחוסל,אשך

אקדאקל ש,מ ,ד וא,רשלםט,הסןג ה]ןל רס]ףד לןדףרס
שיםך# מ,ח,ר[פרםבקג] אקךקטס;ל= בן,רקעןסאר

 ש הקרסדקץאמגףלםלשא ןד לשפאשל,לקגהקד שח
צ הסםךַא מףטּמ ש דםל;רס~! ך=נ,הםךא=ל ח=צםעשא,א

A! מבדן אקלןמאקאקא,לןה= ך תסןךךםע=ןטסעשךםצא
#ך_טס;לםל ל,גן] טסך ףרלּק]לרס€ךקא_ךיםמן אקרס_ל

מ©ענ,רס ּשטס שץשםרסס]ס]דםלשמ צםדא הסםךאשל קך
ל_ך|ט; לדםלשמ/  ים# עםמגםךחוסל,  יםטטףד יש

צקעצףרקאףד חואשךצשלףמאטקאקד סןעםר]קך/ רס ק,צ
ש] מ ףראיקא,ןעשט# של קררק ש הקרדקץרק™ואשטסיש
  !ל_דףע™;ג]ךךקאצקען

 ]

(ֲ ! * םךגשךםמד ש,כםזאשא

Aֱֵ  !K,א,פר-M קגקמבקןRחש=דקץ צקעץןאסד הקר,ר\ד,םה 

T ןסשAד,מגר  

 

 A ז ,רקע לןר~צקעצקמאדק ּשטס / ים# זכן קךןמגוסּך,ּשרס מףּפצקדףלּנמ צןמגיּףרםצ לןר/ּצש
א דןלּקרקדקמ זין אוסגױש קט,גק תשל ש ךקעלןדדקננ לןר# זךּסץא,ףד ש לןר# עּסא,םרסס

  ! הףעּיטהסןמּמ
Aּׁשלּףרס סףפ# צןמגקמ אקרקּצאצףץא אןסאקך|# הס\ס=ח# מטקאךקמ®שּמד /זכן וס, ךקעלןדקננ לןר #
# טסג_מ רקמעקאקעקא ל,ּאחש דםר[זכן , ךקעלןדקננ לןרA! ּׁשלּףרס כןּשאׁשך# רקע®ּׁשלּףרס # ץש[ּׁשלּףרס ת

* ךַאםד ךםהש,א ּא,מ דׂשױ©נ,ךּאשך,)ל ]קרס= גק ש ח# ל,א צףע כקך ןד ּכשרשנםךױ]ד# צקע ןד יׁשך
  !טסװ ש עםמםסא/]ך אקרצףסקאקדקמ ךק_ףד הףע# ל,ססקרשלױ;ױרש [

 

 נש=רםצ פר,ש י
 

Aרס =יּףרםצס# הקא קך®ּקראקדַאהףרס יּףרםצ רשנךּסדַא לאםס סקרסװמא ש כקךךּףטשּכא ןל\טס שכרסװלּׂשן צ
# ךג;Fך ׁשךׂשלוסּך לן ש =רשנךּסדנ] טס קךדA! ך=דׂשץׁשענ]™ ךַאׁשך ׁשךלםאם,] קרקּצאTרשנםך ש 

ך =ש יּשרצשגןלנ# ּשפNךקאןל ש _ך ס=דנ,דםגןל רשנך, ש ּצ#טסװ|ננ סּףצ]לףד] קרקצאTש , שיםה
  ! םךגHפקגןע ש 

Aּאחש צקע\מ קטא ש יּףרםצ ףעןאקדַאקא אןסא©דםרסנ]דךגםטשּאש קך,דַאהףרס דןל ןלּקראק, ּצ!  
*ש ) ִֵ,כםזאשא   םךגשךםמ! ד 
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ֱא)  ּש

קדקא]קך/ ק# קררק ש רשמעםד הקרסדקץרק/ ים ט
ּנלס תשל ּשטס ּשררש ךקעףרסגקצקדקנ,מ צ,קאףד וא™צקעצףרק ר

מלףמ,ןדלםך# [סןעםר/ ףד מקצ ק# ל©ןמגוסךישדדשמ
ךמן ש=ר,דדשך לקךחקמ נקישא,אםט,ךסצלםר,ךףאס
,צןהקך ש ישא# ננ,ך ןד ןמל,ממA! א,צ,ל ס]מקהקטס

אן

רםמ
ן/ אקדןל ק# ,ננחק;ל ךקעא]דקץטססהקר אוסךן 

מ צףע צן©מלנ,שחמםד ישטS! הקרסדקץקמ] דקךקחאקטס
ןמאףטצףץקןמל# ןמל,ףרסגקלאקךקמדףענק כוסךךשג ןדלםך

מּאוסּכשּארש מקהקךףד®ש ישטשכןשד מקצטקאן # ך]ן רףסףרס]הקטקא
מקא®ס₪ןדצףאקךַאקמ ל #ןמגקממקל קךךקמףרקM! חש,קטקמ כםרצ

#ןא]ןא ףד ש סקרהקטס,טסןעשטסג,ןךךקאן ש הקרסדקץ י
ל, םךגםאאקמ|סקר/©מןעקמ /  ים#אד לףפפקמ שטףר;מ;ך_ל

לּנמ ףד ש€מקא_ן ס™₪טס®ל ש הקרסדקץכקךשגשאםל/ ים# צקע
-ל ףד לןדף€למ]סדקץטסש הקר™ ךַא ףראףלּקךףד ׁשךׂש[רש ץ[יםסס
ףל לן ש®™ךַא;לּקד ּפרםערשּצצשך א€ל סּףצּאשךׂשמ ףרסג€ןלמ]רס
#ד,ּא\ךך,לן/ הסםךַא ק= ּףאיּשאL! ד פקרסבקןא,רשלםט,ה

- טק[ ּצטקךן®ל/ ףד ק# כקדַאףד= ך=פ# =ס ּנּצואּשא,זּצ= דהסםךַא
סװ '|A! דףע] ךקּיאםךַאסוצ צקעאקלןמאףדףרק ןד ה

זקמ
מגןע

ר
ש/ ים# מ©ל מקיףטסדףעקא ּשטס צואּשאחש ש ךקעחםננ©מ,ח,ּצוסמל

- \א,] ראףמ®דנש א,ך רםה=ךׂשאןמנ# =א\סּףצל ©כקךקגאמ] כ
  -רםצ ּייּף] מ ןד ּשטס קךד©זנ,ננ לםרםסא]א# ד קדקאףמ,ר

 מ ןד©זנ,ננ לםרםסא;א™ ₪טס®לל ]סזקטףדַא קךףרא הקרסּדקץט

Fשא טס ,םז  =*םךגשךר! ד 
  -;ך ףהרק מ]רהקמגקאקדקמ ףהרס~

ךן[רםלםמ א,ש ישא[/ צש ,ל ס]הקלסןל ש חקךקמאלּקטס
רשןמלםמ,צןמא ש חקךקמךקען ישא# ך]ךקאקלרס_אקרס
ען ּיחטקא נװטםץםד,ּשרםרסס/שחמםד ש ּצשS ! ך]רסך_נקך

רשןמלםמ,אךקמקננ צןמ ש ישא]ך צףע לּקגהקטס=סקצפםמאנ
 שצן– ןדלםךש קךךקמףרק ]ננ מקהקטס;רק א/טס קA! אוסך

/ סןמאק ךקּיאקאךקמ צקעסקרהקטּמ ק–# רהקמגקאקד®ןעקמ 
 הף  אקממף]שצן  ךקיקא#  הקרסדקץא= ךםעשא,ךקאן ה_אקרס

! א שּכאּׁשל ּנ,ָאךׂשמ ּצוסמל,יןנ           
          Dדדוסל ּשטםלמשל ש ,ק ך

  ^ל הםךַאּׁשל ּשטס ןגקן הקרסדקץקמ©מקהףא ּׁשלןל ש ךקעחםננ
Aאשעםטשא= ךד^  ֱ !Lצ,ג"רא ,ףמ      J,סנקרףץ  

        ֲ !Vץן ,שרסדXשנםךתס    Bוסגשפקדא  
        ֳ !T ןצדשT\צקש      Xסר,חה[שצםד  
  סנקרףץ,J     מןקך,Dסן ,חס{! ִ        

  
  וסגשפקדאB  רםז,K =שראםדםמאK !ֱ  ^ףהסכםזשצ! ֱֵ-ֵ

        ֲ !Mדן =ןלךDםרם..©   Xרס,חה[שצםד  
        ֳ !M_ ךנשביקרסAממש    S_דג;ל  
        ִ !F,מ ,נןE הקךןמV ןהסןקמBוסגשפקדא  

  
  לשפםד/שN    ףנקא'סרEרס ,םךמM!  ֱ^ףהסכםזשצ! ֳֵ-ֲֵ

        ֲ  !G; גרסןJ]ךןש    Sרס;/קפדןסקמא/
        ֳ  !Mרס ,םךמG,נםרס    Sםךא  
        ִ  !M שראםמKןמעש    Bוסגשפקדא  

  
K;ןךךשע >!   ֱ^טףפןדלםךשKשאשךןמ    P_ץ,לךשג;דפ  

         ֲ !Xשנ =Aממש        P_ץ,לךשג;דפ
            ֳ !V ןמבטקE סאקרסBקףאש  Qד=סקמאצןלך=/סקר  
      ִ    !X\-P ףאקרסO™ןךןש    V,ך;רסהס/  

  
  ןדלוסמישךשדK      מ,רסןסאןKםרצםד K! ֱ  ^ד,ססקרםה~

      ֲ !V ןמבטקE סאקרסBאש,ק  Qד=סקמאצןלך/=קרס  
      ֳ !P, פשןEמןל[        Bוסגשפקדא  
      ִ !M_ ךנשביקרסAממש      S_דג;ל  

  
Bד,םארשרםה^  ֱ !I ךךףדB,נםרס      F_ךקל  

       ֲ !Xן /,ןךR=נקרא      Xרס,חה[שצםד  
      ֳ  !Mרס ,םךמG,נםרס      Sםךא  
 ץש ,שאשנT      קךןמהEםמלש >!  ִ      

#

Mהקר,מלסו ל]סדקץטס נשמ ש  

Gהקרסדקץ™  כקךדםרםךא ּיזקטק™ ךוסמל ּשטס ן,רשּאוסך -
שלןלמקל ש מקהק מקצ# ל©ל ּשטםלמ_טקמח_ל ףד שטא €למ]טס

- ,ןמגץM$ ל דקצ הקסאקדקל# }דרש,ךַא כקךדםרםך_לקרס
-\א,חקךדש/ ים# ל ּשטטשך™€חשמ עשטסגשעשננשל ךק

  !דא,ר\ד,ל ש רםה,™אם

ש  ,וסמל רסן'|נשמ M 
 

,,ש רםהש רםה
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Magyarnak lenni 
 
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 
 
Ködből előtűnő fenyőfaként állok 
Lángnyelvek feszülnek nekem 
Vörös mágjában érzem, hogy milyen nehéz 
Magyarnak lenni, Istenem 
 
Napfényre nyújtózó fenyőfaként állok 
Szelek símogatják fejem 
Örvényben repülve érzem, hogy milyen szép 
Magyarnak lenni, Istenem 
 
Napfényre nyújtózó fenyőfaként állok 
Vihar nem mossa el helyem 
Tisztító esőben érzem, hogy milyen szép 
Magyarnak lenni, Istenem 
 
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 

 

Intés István katonáihoz
(Táltosének 1001-ből) 
 
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 
 
Gyógyító szolgái 
Fakadó sebeknek 
Jó vígasztalói 
Szakadó szíveknek 
 
Áldott berkeinket 
Fől ne égessétek 
Figyelő szikláink 
Földre ne döntétek 
 
Tisztító vizeink 
Gáttal ne folytsátok 
Éltető tüzeink 
Soha ne oltsátok 
 
Égigérő Fának 
Ágát ne metszétek 
Ne ontsátok vérét 
Árpád népének 
 
Idegen kezére 
Földünk ne adjátok 
Mert országotokban 
Nem lészen hazátok 
 
Nem vagyunk mi latrok 
Új hit katonái 
Vagyunk igaz Isten 
Hírvivő szolgái 
 
Hírvivő szolgái 
Élő Úr-Istennek 
Hű megörzői 
Örök törvényeknek 
 

  

I מאףדIןיםט,מ לשאםמ,דאה  
(T,ְֱ ך]נ- ךאםדףמקל*  
  
Nמאדשאםל צןמלקא,ק נ  
Iן,מ לשאםמ,דאה  
Vומל ןעשט /שIדאקמ  
H\ן,סםךע] רהןה  
  
H\ן,סםךע] רהןה  
  דאקממקלI-ר{] ך:
H |ן]רט;צקע  
  רהףץקלמקל;ל א;ר~
  
N קB,צןמלקאמאדשאםל   
Iן,מ לשאםמ,דאה  
Vשרםלמשל/ומל צש/ש  
Q/=\ן,סםךע= א  
  
Q/=\ן,סםךע= א  
Fדקנקלמקל= שלשג  
J =ן=עשסאשך\ה  
Xהקלמקל\ס= שלשג  
  
  ךגםאא נקרלקןמלקא"
F[ך מק ףעקדדףאקל  
Fלןמ,סןלך] קך/ן  
F;מאדףאקל;ךגרק מק ג  
  
Tהןטקןמל= א\סאן  
G,אםל,אאשך מק כםזאד  
  טקןמל_א] ךאקא:

Sאםל,םיש מק םךאד  
  
  משל,F] עןעףר:
  לא מק צקאסףאק,ע"
Nאםל הףרףא,ק םמאד  
  ג מףפףמקל,רפ"
  
Iגקעקמ לקטףנק  
F;אםל,מלקא מק שגח_ךג  
Mעםאםלנשמ,קרא םרס  
Nאםל,רצ ךףסקמ ישט  
  
Nומל צן ךשארםל/קצ הש  
  ן,ח יןא לשאםמ{
Vומל ןעשט /שIדאקמ  
H\ן,סםךע] הרהן  
  
H\ן,סםךע] רהןה  
  דאקממקלI-ר{] ך:
H |ן]רט;צקע  
 רהףץקלמקל;ל א;ר~

Mשרמשל ךקממן/ש  
  
K;ךךםל,כשלףמא ]כקץ] מ|א]ך קך]גנ  
Xד כקחקצ[קךקלנקמ ישחךןל נ  
  צןזקמ מקיףט/ ים# םךהש ףרטקצברהףץץקך גש~
Mשרמשל ךקממן/ש #Iדאקמקצ  
  
K;ךךםל,כשלףמא ]כקץ] מ|א]ך קך]גנ  
V צ יקזקצ;רט]ןישרנשמ  
Xצןזקמ מקיףט/ ים# נקמ ףרטקצ]קד= שלשג  
Mשרמשל ךקממן/ש #Iדאקמקצ  
  
K;ךךםל,כשלףמא ]כקץ] מ|א]ך קך]גנ  
F;לקרקצ;/ףד אףפן עךגרקמ  
Pצןזקמ מקיףט/ ים# אא ףרטקצ;ט;ל ל;ע;ר= םרךשע
Mשרמשל ךקממן/ש #Iדאקמקצ  
  
K;ךךםל,כשלףמא ]ץכק] מ|א]ך קך]גנ  
L,ךמקל מקלקצ_מעץקךהקל כקס  
V;צןזקמ מקיףט/ ים# נשמ ףרטקצ,עח,ד צ;ר  
Mשרמשל ךקממן/ש #Iדאקמקצ  
  
Nךךםל,כשלףמא ]כקץ= ט=חא[שפכףץרק ץ  
Xל כקחקצ,צםעשאח\קךקל ד  
  צןזקמ סףפ/ ים# ךהק ףרטקצ_פרהףץנקמ רק~
Mשרמשל ךקממן/ש #Iדאקמקצ  
  
Nלךךם,כשלףמא ]כקץ= ט=חא[שפכףץרק ץ  
Vןישר מקצ צםדדש קך יקזקצ  
Tצןזקמ סףפ/ ים# נקמ ףרטקצ]קד= א\ןסא  
Mשרמשל ךקממן/ש #Iדאקמקצ  
  
Nךךםל,כשלףמא ]כקץ= ט=חא[שפכףץרק ץ  
F; צקלקר;/א ,ךקךן ;ךג  
T,צןזקמ סףפ/ ים# טא ףרטקצ;ל ל;ע;ר= ך,פך  
Mשרמשל ךקממן/ש #Iדאקמקצ  
  
Nךךםל,כשלףמא ]כקץ= ט=חא[שפכףץרק ץ  

L,דףךמקל מקלקצמעץקךהקל צק  
  צןזקמ סףפ/ ים# טנקמ ףרטקצ|א= ערק כוא:
Mשרמשל ךקממן/ש #Iדאקמקצ  

S= זםצכןNש /Yמ,םךא  Sólyomfi Nagy Zoltán 

Forrás: Sólyomfi Nagy Zoltán, Csillagsólyom, Hun-idea szkita-hun-magyar kiadó 
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…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. 

 
 
… 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 KU-
ASSA. 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. 

 
(A gondolatokat Badiny Jós Ferenc: Mah-gar a Magyar c. munkájából 

kölcsönöztem)  

  פחשןמשל©ּשרס סּףצמקהקל ףד ש יףא מ/ּצש ש@!!!
  לּׂשן €ּצשאקּצשא| סקר/ק/ ק# דׂשלםרס,ר\לןד =מעט©דדׂשךי,אקךחקד ּצ

  ש # פ©צקעלּׂשפחוסל ש הסןךּסעמ# מ,הקךקאדםרס קךהףעטףדק וא|צ
  ּשרס/כןּשאׁשך ּצש/ E! פ ףד ש הסןךּסעףהס פםמאםד סּףצּףא©מ=הסןךּסעי

  ד ,ר\ד,ּשרס רםה/ּצש-ד ש סףלּקז,שּצTוצן R# אקּצשאןלוסּדּצש
  ףד # ּשרס ץקךהקמ/טסּנמ אקרצףסקאקדקמ ּצש®דׂש ל,ץםט,ּאשמוסּךּצ

  ך]לּקאךקמ צףזדףעףנ€ כקמ]ּשטס ןג# ּשרס ץקךהקמ םזשמ/ּׁשל ּצשתס
  ּשצן נןטאםמ כקךלּקךַאּיאן# כקך™ לּקא כקגקטק€טקמקא_גםךַא =ל] ףרלּקטס

   ]ג]ךל€גק ש ךׂשןלוסּד ףרסּג# ץםד הסןךּסע,וסּגםּצמקצ תשל ש ּא
  דׂשן מקצ ,ר\דן ץקךהקל ]ןמא ּאוסּגױוסל ּשטס M! ןד קךצףא/כן

  א ש =בן,מ ּשטס ןמכםרצ© סּשהשלנA! לּׂשא=מעט©ּצשעּסמי ּאשראׁשךּצשטאּׁשל
  ננ ּשטס,ל ןמל=מעט©ש ּצשעּסמי# ל,ל יםרסּגםטט=מעט©דדׁשךי,ּצ

   ּצשעׂשדA! שDם# קDן! ךP! ל© סםךעּסךמףרטקךקצ לןכקחקטףדףרק
  ך יםרסּגםטס=גםךעםלר= ךך,טקך ®מל ל,ש יםטט@ קDן| @מערקמג©י

  !ך= אּףהםךןּׁשלר פקגןע ש@שDם| @מערקמג©ש צףז י# א=בן,ןמכםרצ
Eמ©הקאלּקטקאקדקמ חקךקמ השמ צןמגקמ סּשהוסמלנ®לז ,ש סשנ טס#  

  |מערקג©יןךךקאהק ש צףז # NקTSן| מערקמג©ש ּצשעׂשד י! פך
S,T,N !Aא ּשטס =בן,טס ןמכםרצ@NTS @[גק# דן כםרצש יםרסּגםטטש  
  קטא ש לףא# לןמל כקחקטסװ _ך ש צן ץקךהס_קג/ק/ ים# לּקד€ףרסּג

  / ּאוסּךׂשחגםמלףּפפקמ ק# אׁשךצּשא©ן י™קךךקמאףאקד קצּנרקל כקךק
  נּנא₪ך ּאס]ךן כקךכקגקטףדףרס_הס\ד רקמגל,שצTוצן Rלן A! השך=ס

  רס ®K@מ ש ©ץהקדנםךַאםלנ®לּקרקדדק ש ל# ּאוסּגּמסקרקאמק 
  א©גקמא צקעַאוסּגימּצוסמלּףחּףא ףד צן! ב@ טקא/מף=גםך=ל

  !ך=ר,גױ=סּףצמקהקןמל עקמקאןלּׂשן ל
  
  
  

  צקעמקהקטףדףרק© .סש לוסוצןרס ץקךהסּנמ ש !!! 
 גשש # צּשרּמ# רשפּמ© ילוג^ חקךקמאףדק=  סגש-לוגךַא ,סמ©י

 ם/מש# ןד חקךקמאףדק/שV]! לףּפטס]ףהקךמ™ ּףרםטםא©פקגןע י

  - ׁשךׂשפצאש)@ הףךקאךקמ@ק קטטקך ּממתס הףעק ש D! ד=ישרשפ
  ןמל ,כּשחּא©.לוסּשרס /דן ּצש]טס A! ל€למ€קטףד/ק* הףךקצףץ

  דן]ש לוהשס סןמאף ּשטס / הש# צןמא ש לםצםמגםרס# קךמקהקטףדק
   A! א=ןב,ך ןמכםרצ=ש ּאוסּךׂשחגםמדּסעׂשןלר# ץקךהקמ יםרסּגםטס
  ךּסדג כקממ ש לו  A <גור-ומו-צו-לוך _לםצםמגםרס סוצףרס

  @קץףצ@נּףאםרס ןךךקאהק ^ צו A! ד=רשפ©י^ ך]ךףדףנ_הסןג® רסלוג
  סאםרס ףד ש ץּףח קךמקהקטףדק ןד,ש ּפ^ ומוטס A! ד,נװראםלםד מףהצ

  טאקאןל צקע ש ®צנ®ך_ חקךךקך ל[ישמעטםח^ גור A! ּנמ/ק
  ּשרס/שן ּצשM! גרםצקגּףרא# אקהףא# ש ךםהשא! ךךׂשאםלּׂשא פך| ,אקדא/©מ

 גשרשנ/ףמ משּשטס #  אקיּףאלםצםמגםרמ ש ®מל_ץקךהס

  ק קטטקך צףע ּממתס הףעק ש D! סאםרםצ,ד פ=ישרשפ
 -לו™ גם=ר\/ \ לוהשס סוצקרס ץקךהקמ A@$ ל€למ€הףךקָאךקמ@

   חקךקמאףדקשדדשטס A! ל_ןדצקרחרס , חקךקא ּצלו A! שדדש
  ּשטס ףמ / ים# מל ךק,ּאשמ\כםרסּג[/ ש M! ד,ךּסרצ# מעםד©י

 ךוסּדםדׂשמ ןגק ןךךןל ּשטס ש\אS! םצד,רצ,ד ך=ישרשפ
  קך ™סקרקאק]קּנל קך™ ךגם, ּשצןא קטקל ּשטס אקהףלּקץּדףע

   ְֱֵ[/ל קטא ,רא\ןלףמא ןד M! ד,ועשאצףעפקגןע ּשטס # ל€הקךמ|צ
  !וא-עש-וע %ףּנמ/ך₪אקס הס,וסכרEןערסװד ףד Tש ™ ]ףההקך קטקך

Bמ ,גק םרםסך# רשעוסד©י#  צףרעקדוע# םמָאדוסל תשל סףא  
 או! רּמ,ךױ_רס®ל# לףמא צקמּמ€ןע#  יּףטסעש!  ןד ןדצקראחקךקמאףדק

  !ועשאמ ®מל_ץקךהס™ ש ּצשן כקחךקסאק/ ּז! ּׁשךלםאּמ# אקמּמ
   Gך ףד ש לףא ]מע ּצשרשג ךק ש הףעףרס©קאךקמ י/מ ק,ופ>
  ּצשרשג ש סּףצוסמלרש ףד ] אגק ש חקךקמאףדק ףראּי# ססקםךהשג;

  ןד= רס ס,טס ש ּפE! דש,ר,ךח_ר;ט ישרשעםד ל,יפקגןע ש 
  | סקר/מל השךׂשצןלםרס ק_דן ץקךהס/ ]ים# ל© שממ אףלּׂש\נװטםץ
  גק צּףרש צּףרס תשל # ךךַא,ך ]טףרקלנ_כ=ס™ אם\ךך,ססק;ך =סּשהשלנ

  ףד ש # ל_ ןדצקרחחקךקמאףדףא= ךך,מ®א סּשהשל =ססקר;ּשטס 
  !מל_לרק צּףרס מקצ קצךףלס€קארףסך

  
(Aעםמגםךשאםלשא B שגןץJ= דFקרקמב^ Mעשר ש - שיMך =נ,ח, צומל! בשר/ש
  *<טאקצ;מ;ךת;ל



 

  קקאאראףמקראףמק;;עאעא,,ךךמשל הןמשל הן,,דד,,רר\\דתקךה דתקךה = ]= ]ש רשעםטש רשעםט
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II.évfolyam 4-5. szám   •   2005. április-május 
 חוד,צ-פרןךןד,< ְֲֵ  • צ,ס< ֵ-  ִףהכםזשצ< ֲ

 רףס< ֱֶ

• Aד =קךמקהקטףד ק כםעׂשךםצ אּשרא@ יוסמםל@ננװ ] לףד
גק # ©רםלםמל אּףהסםךן € יוסמ מףפ ק לםרס קצּנרקןמA! דׂש,כקממצּשרשּכ

# אםסםל\קרקגקאצ^ ךּסדג)הקךַאדףעּנּמ לּׂשּפתםךׂשאםל |ּשטס קאּמלּׂשן ףד צ
 !ּׁשל=מהשך,ץןךה!* קן דַאנ/ד ןגקםערשּצצּשאןלוסּד חק,ר\לםרשן 

  
Mתסװךךׂשעלףפ ׂךךּסד  קךמקהקטףד ש לםדש ^ קטּמ/לּקךך חקע ק
/ ים# עעףדּנמ ׂךך ּשטטשך_ססקכ; אףץ E! ™ץםגּמ לּקטסגק,ךי©ּךַאּףהשך י[קךּצ
Kךּסדג)מ © ש כםעׂשךםצ סקצןּאש כקךכםעּסדנמ,ױ, ֲָ ּא!ק!רס ^Bןנךןש *

 ש דןל מףפרק,ּצ |מ\רסס]נ* ךקעׂשךּסננװד לּקהקרא/ הש)אףא ®ד/ ּףאצקמא ק
  ! רש- לודםל

Aרצףץ ®! ּפסּך# כקממּצשרשגאדׂשמ =הס\ס/ \ךףד ; לוסד צקעחקך
ל ©יוסמםל ּׁשלןל לוסּדםלמ^ @ןדיוסמםלרש @ לּקאק€כ@מ ש ©דםלנ,כםרר

    29!@ל€מקהקטאקאמ
Aּז! ל,יםטא© ללּקך ןד לּׂשּפתםךׂשאנ€ד מףפ, יוסמםלּׂשא ש לםראּףרסּדׂשל ּצ /

ך ]מףפן קךקצנ/ מא ּשטס ּשהשרםל מףטסףד סקרסװ/ע כקךחק₪רס®ע! ּפסּך
ףד * מן,אור)אשרמןשבי # *יוסמ)ליומ # *רס )[ושר^ ססק;ל €גמ]אקהס

- ושר^ לןמאהק€לּקא א_קרקגקא# *שורשל.לוס)לםאטשעקרקל 

   30!מףפ* ּףרחש יםּמ)ליומן 
Aל,צםמגױ/ \שמ/ל וס,ּמל=ּשרס לר/ ּצש ^„Huni, qui et Avares” 

ל ןד ©מ- @יומםל] הסןססּשאףרס@ גק ּשטס ּשהשרםלּׂשא #*ּׁשלןל ּשהשרםל# יוסמםל) 
    31!מקהקטסװל

A K ףפקדKש ^ א\נּנא ןד ׂךך;ּמלּׂש צףע א=רKךַא _צקגקמבףּנ אקךקפ- ּףרפּףא
 ןד/הש#  ”Vulgariter Magori sine Huni„ךׂשלםדםל 

  $ יוסמםל/  השּשרםל/ּצש@ מדףעקדקמ מקהקטהק₪טס®ל@
ּצשן =ר]ש לףד* $)מ ©ננ,ך לםרסּףטשגםללּׂש/ ים# ]ףראּיא/ ּז •

– ”Henner Madir„זא ,לןר/©ןךׂש יוסמ מ™Aמ ©דםלנ,כםרר
ללםרס ּשטס ©שמ/U! ל,צםמגּא* רס[םמHּשרס /שM# שגןרסMרס [םמH)ל ©מ

^ ך=ס/ \= ר\ראףמקא®ּצשן א=סּףטשגן ר!  ִ#דםרסןוסדOך =ער,םרסס
@Pּׁשל ּשצןא מקצרףע ש יוסמםל כםעךׂשךַא# ע,ּפשן םרסס=ּמש קור=שממ

 !@ל€ל מקהקטמ©מ- רןש,יומעמ ®ל_א ץקךהס,צקזקא דׂשױ# קך
אשךּצשד ©ש יוסמ מףפ י/ ים# ךּסאמוסמל לּקךך# ססקעקטהק ּאשּפשסּאשךׂשּאשןמלּׂשא~
- סּףטשג!  ֵ!ק!רסK)מ ©עּסךַא לםרסנ'ראףמקךצן סקרקפקא ש הסן®א™ ךקאקמ הסן_אקרס
Kסּףטשג!  ֵ!וס!רס !*A צןלםרסKל ,ּאח\ צקעׁשךׂשלמ©סּףטשגנ!  ֳ!וס!רסVםךעׂש-
Jץוסֿכׂשאן )טפםמּאחוסלּׂשא ®שחל הסןגףלן ׂךךׂשצלH וסמBל _ך]ש א# *ןרםגׁשךםצ

ראּׁשל ךק ,ױ* $)© נ,פן=אןEףד © ןפאםצנ/E] הסםךדּסערש קד,ּא/ ©ןעקמ מ
ּצשן =Rרס ש ,כםרצשןךׂשע ּצ™ ם/ ים# ל קךךקמףרק©שממ# א סקגּמ=שג
B רס[ןרםּכשךםצ הסםךַא ּשטס !Hל סּׁשלּׂשּכשָאךׂשמוסּך _פםךןאןלּׂשן אקהףלּקץדףע# ׁשךצןּשא

# צןש,פםּא=קטM)לםרסװ םרססׂעׂשןא /ק)%* גקןל ]קך/ ים# ץוסּךַא,ּשררש ןר
E/ָאדּסל\ג©כקךסשנ* ןפאםצ!  

Aצק \# ך]לרס€אףץדַא לּׂשּפוסמל ק ,רשּכ\ך כםזּשצּשאםד י]ץהקןנ®רצףּמש ףהסל
  ש™צקעץןאם!!!@# @יוסמםלּׂשא יםטאש# אּׁשליוסמםלּׂשא כםעׂשּכ!!!@ל €טףד/ש ּנחק

   32 !@ק יוסמםל דקרקעףא™ טשרס לּׂשּפוסלּׂשא ףד ּףאהקטק

  
Aּשרס מףהס קרקגקאק/ יוסמעּףרס ףד ּצש  

  
A מ ש ©ךַאׁשךּסנ,כםרסגוסּךּסדׂשן סּףצםדׂשל ףד ]לםרשן קך= סיומ - יםמ

 <קמן> קמ> שמן> םמן> ומן> שמ> ומ> םמל €ךן_ מףךלH] לּקטסג=ס

Hד]@ּשטס # *רס[יםמ)קר - שמ^ =ס@ רס[@ּשטס , גןל יםטט=ש לּׂשּפתםך @
  *!ד]יםמ)קד - םשממ^ =ס| רםלםמףראקךצ

• Dףך-Mננץןרק;א= ס@ יוסמ@מ ש ©נ,צן,קטםפםּא% NE !H םטטשאףהק
# א,ק ש יוסמ מףפ ור™חקךקמאק* רס[-יוסמ) עשר- קמא = ס{Rּשטס 

טס םרססׂעםא A*! מע©אםךּכשךףלי^ Gש )ןדַאקמףא 
מףהקמ * יוסמעׂשרסװל)ל -רן,קמעןא =ךׂשל# *וסמעּסרסװשH )קמעןרש
 !ףל™קצךקעק

Aרףסק/ ©ל מ©ךקעׂשךּסננװד שממ/ הש# מףפ@ לםד@™ אק\לּנמ קצך€]טס]טס קך 
א ]חקךטס@ ּצשע@ש * מ ןד©ננ,רס לםר,ּצ/ ים# גק ךקּיא)ךקע |ןגקח/ק
  !אׂדרש\מּשטםמםד®סמׂךַאש ©י

• A@ ּצשלי@ @ּצשי@ננ ,עןמלמ ךק©ןנ,לםרשן כםרצ= ס@ ּצשע @
יןס ש מקםךןאןלוצ ץקךהףּנמ צףע # ךַא=מ ס©מעׂשךׂשלנ©יקיקטקאקד י

 ּצשע A! ל©מעמ©אםרםלי@ י@םננ סקרקפק הסםךַא ש /©השך מ=ח
 ש ךןדׂשמ,כםרצ] ™צןמגלּק# השך=עע ש סקצ ס_ססקכ;= ס

גק I! ד ׁשךׂשפכםעׂשךּצש,ךלםּכ,עׂשטסּכ]צקטס] אקרצקך©עׂשנםמ
-]קךדF ףד - =ךדA^ ׂדגL! )סשהוסמל ןד@ טשנ@ףע ּאשראםטסװל צ

Yל=שנ כםז*! 
A GAMור- צשע* גםמ=צ= דםמך©י )השך=ס@ רס[@יםטס לּׂשּפתםךַא = ס ^

לּנמ ךּסאּמ €ננװ] לףדA! ןדַאקמףא חקךקמאן# א,ױ=ר,ךױ;קך# א,ש ּצשע מףפ ור
# לוסךַאוסס ןדאקמק™ךם©י# ל®ד]ּשטס # אםדםל\ש אקרקצאףדצ/ ים# כםעױוסל

> צשלשרז רקמגרק ,דלןר]ךןד ,ש סשלר@# ךּכרק סׂךךַא ןדַאקמ₪כ@ג ש ּצשח

  !ךַא;מףהקמ חקך! דַאנ> צשעשר> צשדשר> צשאשר
• Nש # ננ]ףפמףהסלףמא לףדKך ]הףעףא-ך]טקפףא® לףהקטרקג!  ֲ!ק!רס

# צששרסן# ןרס'צש# טףדקןּנמ חקךקּמל צקע צשדשן/ל כקךחק€ד מףפ,ּצ
 !מ©לנ,כםרצ!  ישעשרס דַאנ#ישערסן# צףגש# צשגשן# רס=צ# רסן,צ

  
Aטףדקן/ כקךחקראףמקאן®א=  יםמ ףד צשע ס#  

  דףעק]עןשן חקךקמא=קאןצןך
  

A NOHכםרסּגוסּךּסדׂשן]קך=  ס^  
Mדםרסנשמ ש צקץץקן םרססׂעםא ]קךד)> קמ> שמו> שמ ^נשמ,צן,קטםפםּא

  *!טפםמא®נװרםּכשךצן השךךּסדן ל )=NO^ מ©ןפאםצנ/E*! חקךקמאן
• Aצשא> צשרק ש ,ךףד;צקעחקך* ךקא_רסאק)ע ךגן םרססׂ₪ כ <

 *ןפאםצ/E&אש- ףען^ ךּסדג)ל סםךעּסךַאּׁשל =סאש 
Eל,עןשן פףךּכ=אןצםך                                                 ^  

Oל€רססׂעמקהס^  Fםרססׂע# טס,י)יוםמק   ^ןממ*  
  

(Fםךגשךםמ! ד ש ֱֵ,םזאשא*  
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II.évfolyam 4. szám   •   2005. április-május 
 חוד,צ-פרןךןד,< ְֲֵ  • צ,ס<  ִףהכםזשצ< ֲ

Eל,עןשן פףךּכ=אןצםך                                                 ^  
Oל€רססׂעמקהס^  Fםרססׂע# טס,י)יוםמק   ^ןממ*  

  *םרססׂע )מק;י  ^סא:    
    Nטש©י )יקןצשא  ^ףצקא*  

Nףפמקהקל^    Oאן- יםמ )ישמאן  ^ל,סאח*  
    Bרסן[-יםמםל)ןמלקרן   ^שךאן*  
    Y_יםמן- שטס ור )טןרןקמן  ^רסחףמ*  
  *יםמן- קדא )קדאםמן  ^סא:    
    Fיםמן-סקצ )דםוצן  ^ןממ*  

  ^                                          ל€עעףד_ססקכ;ראףמקאן ®קךהא<
  *ךשאןמ)מקצקד # דן]& * ד]- רן[- יםמ)יםמםרןוד 
  *!ע₪רס®ע)אשמ =מףהסס& םמםצשסאןלש 

  *כרשמבןש)ךקאקדדףע _ּנתס# ע,אןסאשד& * רס]םמ^ קחאדג)יםממקור 
Tר,י- יומ)ר ,ומעה  ^ךףדמקהקל_קךקפ* 

 *ר,ה- ח[- יומ)ישןמנורע       

A GAM33^דׂשןכםרסּגוסּךּס]קך=  ס  
 - S טףד /כקךחק* ג,שלל)ףצןKך _רס® ְֲֵָ ל!ק!רס(Mצןש,קטםפםּא*  
Jל תסװךךׂשעׂש €םרםסךּסמ מףפףמ)דשע צשעשררו ^ ופןאקרס תסװךךׂשע &

  *צשעשרםל תסװךךׂשעׂש
Aרס\צשע)קצקעןר ^  ּנסףךַא ץקךהס*  
Uמ ,ד ׁשךׂשּפח,רצּסשט,צקעמקהקטףדק ס= רשךלםג(Mצןש,קטםפםּא*^  

 צשעור יםמ נקךן& צשליור ןך שמן 

 - Nל ©ּשפןדַאקמ אקּצפךםצ רםּצחשןמ(RUּצשן ּשרשנ מקהק* רםדׂש, ה ^
- םםךךקן ׂדַאש לן S !L !Vְֳִֵֶָ)< צועקראקךך 

  !*דּסנםך,ט\טקוצ צקענ[Mרסןאןדי Bמ ש ©נ
ּנמ - ֲֳֵֵֶָָ!ק! רסK= שר,כ* רס[ד}טס A) טםדןר  - 

יםמ ] א_ד^ *שמ- דוג)דוגשמ רא \ךקהקךקא 

ךוסּד \Nצןףרא ּצשרשּכא קך ש ^ ּשטא לףרסּגקטהק# ל©מ,ױ=ורשךלםג
ל ©מ-צשגןרא =ּמ ורשךלםג, סוסּכA %דׂש יףא ףהקמ ּףא,ּףרשּכ

ּצשן =ז ר,לןר/©ןךש יוסמ מ™A^ דג,L! )מקהקטאק ש ךקהקךףּנמ
 !*דׂש,ּא\ך=צקעס

Mל€עעףד_ססקכ;ראףמקאן ®ׂד ץקךהא                                      ^  
  *ע₪רס®ע)דףעקד ]גןתס# ןדַאקּמ& צשלשרןםד 
  *!ףהקטרקג!  ֲ!ק! רסK)ןפרוסד רףעקננװ מקהק C& צשלשרןש 
  *!ףהקסּףטשג!  ֵ!ק! רסK)רםדׂש ,רסּדה,איףמ ּאA& צקעקרש 

  !סקצףזמףהס סּףצםד ץקךהקמ& *רן שץש,צ)צשרןשממש 
  

  ףד יקזמקהקןנקמ-  רףגם לקךקא סקצףזןש

 לןמת=ס@ שר/צש@™ א;רט]צקע

 

A טסR}דףעק]חקךקמא= כםעׂשךםּצשךלםא=  ס  
  

A טסR}יםר> םר> רק> רש> קר> שר)ךַאםטשּאשן ,ףד ה=  ס <

  !ל€לףסךקאמ=ן קצק ס=ׁשךלםא=ּׁשלםרסװדׂשעעׂשך ס/ךן _הס\רקמגל* יור
Kא ּשטס ©ןהסםמE/ ןּפאםצןBך=נ,ח=ןנךןש מףהצואּשא^  

> ור- דקנ> *לףץורס)ור >לקמ> ור- יקא> ור- שנ*י)

> *רס[לףפ)> ור- לקפי> צש- ור> קר- שמ> שא- ור> אשור
-רס[ד])ןד - םדןר> *רס[ד])ןר - םד> *סףלורס)ור - דקל

- מןא> *רס סףל/[מש)דקל - מקאקר> קר- מקא> פשא-  קר>*ד]

  *!ד]רצשע[)> ןד- צשבי- ישר> צשל- ור> *רס= [ץןא)רש 
Eהסןטקל# ל€ךקא_ךּכרשױטסװ אקרס₪כ# דםלרם, הןדצקרא] ךד^  

# *רס[שפN)מןפפור > קרןגו> ורול> ור
# *קצורשX)דשצשרש  #*רס[טס A)שדדטור # *רס[קצX)דוצקר 

# & *רס לשמU)יורלשמ # ]*רל= [J)חקרןלם > שרשג> שרפשג
Kרש - קרקא> שרשך# =*א- שדפן(Eסר] [גסר & V;אקמעקרס-ד;רס*!  

Aּנמ /שצקז ק# פםא- שר^ קצףזמףהסננװ ס,ןל ןדצקרא ךקעלםר/טס ק
ּשצקזקא # ק™חקךמאק* ךקאקא_אקרס )ךגקא₪פםמאםדׂשמ ּשטא ש כ

& פםא - שרקךקמאףדק J! רםטאּׁשל צקע,ּא©ל י©מ- רחש יםמ,מ ©ננ,לםר

  <ךג;ר כ[
Aפםא - צקדם^ טס®לדּסע ש כםזּשצל\עׂשננ ד,ּא]  גףך כקךף קד &

  !ךג;כ] צקט
  ^ * ףהקטרקג!ִ)ננװ קךמקהקטףד ]לןתסװא לףדפםא - שר

  *ךקא_אקרס# ע,םרסס) ]סשנןר ל& לן - דונןר
  ^דדׂשך,ר\ל:
  
  
  
  

   SU            BI               R              KI 
 

  
Aטףדּנמ מקצ ןד /סקצףזמקהקא ףלןרשאםד כקךחקפםא - שרס ט
הסםךן ,ד ּא,ראףמא לןטשױט®ך א]ךקארס_טפםמאן אקרס®גק ש ל# ל_צקרח

 יןקרםעךןכןלוסד כקממּצשרשּכא*אש- קען)מ ©ןפאםצנ/Eּיזףמ 
  מ©נ,כםרצ
  
  
  
  
  
  
  
  
Nגאק ₪כ=ח י,טפםמאן ּא®םמ לםרשן מקהק השמ ק ל/ש

  ^ ל€דףעףמ/ּצשעׂשדּי
 

 *ט,י- =י)לשד - לישו& טוד ,לשול

 *ךג;ור כןש כ)שא - שר- שר& א ,שרשר

  
(Fםךגשךםמ! ד ש ֲֵ,םזאשא*  

AR 
 

P 
 
aT 

H ד;ל;רס;מ=אר[* ןכח)ש  

AR    P       A       aT  (értelemhatározó 
                                                       Fogalomjel) 
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Kךגרשױטסן מקהקל ₪םרשן כ(Kףהקטרקג! ִ- ֳֵ!ק! רס*  
Aעּסךהש ּשטא ךּסּאחוסל'טקאקדקנּנמ צקעהסן_לקא א€ךגרשױטסן קךמקהקטףד₪ כ #
ד ]ףהקטרקגרק חקךקמא! ש ִ= ס* ומן> םמ  )NOHש / ים

ד ,טס וחשננלםרסװ רףעףסקאן לואּשאA! מ©נ,ן'"קךאקרחקגדףעקא ףר קך 
/ ©דןל מ,ּצ/ ק™ מרק יםטם\ךקאףמ כקךס_כרסװלּׂש אקרסA-קאסשללּקך:מ ©ּשטםמנ

 מקםךןאןלוסּד| דףע|ר|מףפד/ ©לםרס מ/ףד ק| לןאקרחקגףד
עןשן = מףפקדדףע שמּארםפםךA! ןד* ִ ףהקטרקג- ֵ!ק! רסK)בםא =רסע[לוסּךַא

גק ּשטס # ּצצקך₪לּקא ּצואּשאױש טס€/ּפוסּדחק\טוסדן א,חקךךקעק ש לשוסל
מףפקדדףע | ןמגןשן קרקגקא# הסםךן,ּא/ ףד ק* מקערם)שכרסװלּׂשן 
  35!לּקהקראקמ* לוסּדםל^ ננ]ךּסדג לףד)קןהקך /עןשן חק=שמּארםפםך

Eזםדׂשמ [מעד© ּצשעּסא יGAMמףפקדדףע ] ל מקהקטס€ מףפמ
ל €ראףמקאן ןדצקרקא™® ףד ףעישחךׂש-ךג₪א תשל סףךקדקננ כ,ד,לןשךשלוסּך

  !טםךּמ,קמ כקךה]מ ךקּיא לּקךך©נ,נװראםל
  

Aצףרסדףלךקאן םפאןּצוצ]מלםרסן יקטס קצּנרסןדףע ףד ש חקך  
  

Aצק# ך]א]ננװ ןג, ךקעלםר-
-לרק ּשטס קצּנרסן קצךףלּקטקא לןאקרס€ז

ש * ֲֵ ףהקטרקג-  ֳֵ!ק! רסK)חקג 
- םמ סם/©מגםרסּךּסדׂש מ,סףּאהמףפקדדףע 

ךג ;Fש  מ הסםךַא©רםד לּשפתםךׂשאנ
-ראף® אA! דׂשןהשך,ךַאםט,יּשחךּשאהףע
ד קרקגצףץקן ,ן ףעיּשחךׂשאלואּשאמקא

ּצשםּפאןּצוצ ש \לך! מ[סקרסןמא ש ּצשן 
ראףמקאן ®ךגא;כ= ךקעואםךד
* ְֶ- ְֶֶָ!ק! רסK)חףעלםרס 

 A! לןשךׂשלוסּךּמ™ מ לּקטסגק,וא
F; כקך* ל€לףזףמ€ףסשלן כףךא)ךג-

# ®™ג]מ לּקטסג,ױ,צקךקעקגףדק ְֶ ּא
-ןע סשלשגּשא-  ְֲ!ק! רסK! ּשצקז לנ
טסּנמ ּשטס ®צןל# ™גם=ּאשאז=ךשמוסּך כ

ץ כםללׁשך ש ּצשן ,מ מףי©ךַאׁשךּסנ,צףרסּדףלךקא ]סּׁשל הףעףרק ּשטס ףהסן ּףאךׂשעי]ןג
-הקאלּקטצףץקן לּקךקא®ל= ל צקססקיּשא€ךצקךקעקגףדמ₪ כE! הסםךַא™ ףראףל כקךק

  !ל€לּקטא

A דׂשן ףד ּשטס ,צףרסּדףלךקאן ןמעׂשגםט]י* עךשבןשךןד) חףעלםרס
ךן _רס®פל©ךג מ;Fש מא ,ּשר/כקךצקךקעקגףד ק/ ©מ= ואםךד

! עעףדּנמ_ססקכ;ךך ,דׂשןהשך ,ךַאםט,ה* ע;ךףדס]ג# ל\ױשד,ּפ)משל ,זּףח,ּפ
Aמםל סןמאחק ש ּצשן,סק=טס קךחקעקדקגףדן צןּמּצוצסּׁשלּׂשסםל ןגקחףמ ש הסןךּסע -
לםרס - @כקךצקךקעקגףד/ ©מ @A! רקך ׁשךׂשתםץשננ הסםךַא-  צ  ֶֶָ– ך ָ,מ

  !™רףסק קךהקסק/ ©ףרס מ™ ּשטס שגגןען קצּנרסװ ףךק צקעקצקךלּקגףדק רףהףמש הסןטקל
• Aל קךקןמאק € כקךצקךקעקגףדמ
-קּיL! דׂש הסםךַא,אףלםץ יּשא=ח
ק ש חףעלםרססשלםא ™הף אק]א

קצּנרס הסןסםץךׂשעםד [ ּצ,לןדס
מ ,דּסא ףד דפםמּא,צקעסּשפםרםג

לךןּצשאןלוסּד ! ֱ)דּסא ,רשג,סףּא
!  ֳֵ–ִ  ֵ!ק! רסKש * אקצ_

 !ףהקטרקגּנמ
• Aםרסּדוסּךַא/מ כקך,ױ, כקךצקךקעקגףד ְֳֵ ּא !Eהקאלּקטאףּנמ צקע®ל ל€ממ -

ל €אקמעקרקל סןמּאחף# מםל,בק=ּשטס # דׂש,ל םךהשּכ]ןמגוסּךַא ש דׂשרסלן חףעצקטס
ש ™אם\גםד=טס צקץץןדףע צ\ה™ הקלּקגק® צקעמA! ד קצקךלּקגףדק]חקךקמא

-]ּשאשךּצשד קדH! דּסא,טסיּףטאּשרא\ךג ה₪כרשצםלּשא ףד ש סּףרשט,ש אקמעקר
 *אקצ_לךןּצשאןלוסּד ! ֲ! )ּףרשל אםצנםךַאּׁשל]ל®ס# ל€טףד

Aדםל ,ךַאםט,טרשױטסװ ה\ךּכרשױטסװ אףרסדףעּנמ יּשאׁשךּצשד ה₪ךַא כ,ע' הסן
  ! ל ּנ€הקאלּקטא-;ל

A Pרקך ּנךחקננ ץםּצוסּךַא - ך ֲָ לצ;נ;ש 'קרס(Mצןש גףךן ,קטםפםּא
-אקמ-טסװ®ךגל;Fש ™ ]עע_ססקכ;אקמעקרס - ד₪רס®Vש # *ךַא_ׁשךּס לּקרסטס \רףסק ה

סשלשנרש ! :®™זע®צפ® ֵֶ לצ סףךקדדףענקמ י–ךוסד ִֶ \A N! עקררקך
אקמעקרס ףד ּשטס - שדפןKש 

Aטס \ה] עע_ּנכ/ק= א- רשך
סשל ףךצףץק ּשטס ]טס ןגA! הסםךַא

לרק €קצּנרסװ קצךףלּקטקאּנמ ףהקטרקג
מ ₪טס®טס\ה^ דג,ך)כקממּצשרשּכא 

- רשס,טטקך קך\ הA*! אםסםל\צ
-ךק_אקרס™ ףד הקסףזקטאקאק™ אם
- הסן/ך ש מףפקדדףע ש ּי]לרס€א

  ! ךַא_לּנ צקמקל€גףלן אףרסדףע
• Aךקא אםצףרסדףל] י -

מ ןדצףא ,ױ, ְִ ּא!ק! רסKדׂשלףּפפקמ ,ל יּשא€קממ# ™ננ קצקךלּקגק,ה
- ּאצק! "ל ּנ€הקאלּקטא®דםל ל,ךאםט,ד ףךקאכקךאףאקךן ה]חקךקמא

ל €ךג כםרסעּסדַאקמעקזףמ;Fךקע ש |מ\ס=מקאןךקע השך
 ש ּשטס שכרסװלּׂשן ּפשססּףא סףךרקמגסקר™ךַאםטאּש,גםדוסּךּסדׂש צקעה=עצ;ס

* $)דא,ן אףרסדףעּנמ דןהשּאשעםדםּכ]א\קמך/ףד ּשטס ק# ץּףא,ןר
 !®™ג]ללםרס לּקטסג€דׂש ןד ,ןש סּףרשטםּכ'] "קךדB! קך™ אם\ןמג

  
(Fצנשמ,ס] סהקאלקט;ד ש ל,םזאשא*  
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 טשאש,נך,™רגקאףדקל צףרקא\י
 

 כא -<40000 בצ  18נ28 4^ש

 כא -<20000 בצ  13נ18 5^ש

 כא -<10000בצ     9נ13 6^ש

 כא   -<5000     בצ5>6נ 9 7^ש

 כא   -<2500      בצ5>4נ5>6 8^ש

 כא   -<1250   בצ      3נ5>4 9^ש

  

AA דאוגדאוג,,רר\\ט ט==  

  דףעקדףעק]]סקרלקסאסקרלקסא
  

V,הקעקל;ד ס,הםר ךךשךחש  
 ץםצגשן #אףדףאססקרלק

רצקללםרש ,נ# אףדףא\לףס]קך
 ןעףץ סקרןמאן #אקרחקגקךקצנקמ

  !פודדשך\א|נקא
  

 0630/37501953גמן ש ]רגקלך:
  אקךקכםמםמ ךקיקא

 לןדפןין
 

 
 

R ים# ךאן ּשטס ןגקחףא;א[/ קמעקאקע קצּנרס /
# ךצםד,שצןלםרס צףע מקצ # לסןל שךוסּגּמ€ךקכ

  !ךצםד,שצןלםרס צףע # גק כקךלקך
☺ 

Aד רקבקפא ,ר[ל/=ננ כם; ךקעא
  !לּקצ מקצ€ך תשל מ,סמ© יל€קמלןממגצן

☺ 
Hהק|ּשטס ש דםרסד צ# ג,ש סקעףץ ּשטס שפ !H ש
   !/חק הש_ישללםרס # דםג סקעףץ=שפ

☺ 
H השמ ך_הסםמ ּנך,א]קךךקמדףע ךש ּשטס #

  !שללם אק ןד
☺ 

E /צןמא םלםד# יש סףפ# ל חםננ€מ]מ !A 
- צןמא עםמ# ל€גמ]נּנא מףטקך;כףרכןשל א
  !ל©גםךלםגמ

☺ 
Hלשהףעטףד םזשמ קעףסדףעקדמש ש צוס #

  !ל,ךַאשאח,ללּקך תסװמ€צןףרא מקצ ּנאקע
☺ 

Dצןמאי# טּמ םזשמ=לםך=ץםדדׂשך ת,םי© 
  !א=ישצואשרא/ ך ק,רסּנ ץשךמ®ל

ראש ,ט חAױד ףהקל קךקחףמ - 1800ט A ֿ =צםאא

ה :ר ץAׂ/שMש / Oי> מBלנ~ר}ד ל€DוT> קךאה|צ

 $ ףלSסZא אק"י< שRס₪ד,מ ש יוצײר הןססששֹ(אךAצ:Xױךל

T ןסשAד,מגר                                                   (Fך=םךגשךר] ד שטס קךד,םזאשא*   

 

Aאקּמק\א לקךך אקךחקד,נ=רםצ פר,ל י©מ,זכן,ּשרס מףפצקדףל ךקעלןדקננ לןר/ ּצש !A 
# ]™ש אןטקמלּק# א©ש י# ל©מ טשחךׂשמ©רסנ,ףד ּשטס ּשרשץ ה# דַא_ּשטס קטס# ל רקמגסקרסװמא ש רףטס,נ=פר

דַא ףד _שטס קטס# ש רףטס/ ים# לןאשךּסךּמ| ץץ;K! ץ קךךקמ,סלר,ד| כקח/ןךךקאהק ש יוססםממף
  ! ךױש,פםא סןמנםךןט©ש יםךּכשא ףד ש מ# ךגקא₪רס ש כ,ּשטס ּשרשץ ה

A[/ ע ,זד,טקךקצ ױואׁשךּצש ש כקךק לןר(Aשלן # ץש,ז ךק,ףד ש לןר# *טס קצּנרקל הסןךּסעׂש
! ך ןד הקס_דףעכקךק} ל שלן# כקךקן ןלּקר]מ™ ךךַאׁשך שךלםאם,] קרקצאTד צןמא ש ,מקצ ּצ

  !מ©נ,ז נװרםּכשךּצ,רקע לןר~ןד ּשטס /הש# ]קרקצאTּמש ש =לףךקאקד יּשרצ®ךך ש א,ּיזרק ןד / ּז
Iמ ©זכןנ,כקךןדצקרּמ ש ךקעלןדקננ לןר| ץץ®עקמ לNך ₪יןסקמ צןרס# מלּׂשא,.דש]ג =ןצר

  !!!ך]ןרסק™דאק]דקןמל י]ך =ּךַאוסמלר[א ּצ,צןמא ש דׂשױ# ּשרס מףפצקדףל/ל ש ּצש©מ,ךמ=ןד ס
Nצןמא ּשטס # ד,שמןד מקצ ּצ/מל וס,דׂשּפ}ג =ןצרA.©לּק€קרצ/ןל /ךַא ק,ןדאקמ דׂשחּףא לףפףרק כםרצ #

  !סןקא, ה,ױ=א\ּאשמ,# ה,ױ.ש# דףהף] ] קךדרסװדףעּצשחג ּשטס קצּנ# טס=רס כקךּסךג®ס]שלןא קך
A טסA.©מ ש©דוסמלנ,ר\ד,טס חקךק רםה| א שןדאקמ ףד  
B ּשצן ּשטס  ? /השOםמ רסװ(Nסק/תסװךךׂשעלףפ ק* ג=ןצר -  
  -ד,שסKרסװםמא ש מףפץקךהס Oטס A! ךַאםטשּאש,ה™ אק\ד|ר
  ]מקצטסןדאקמ ©.Aטס A! ל מקהקטאק©דתסװךךׂשעמ,שסK# ל©מ

  -ל ךף©מ,לּׂשּפתםךׂשּארסװםמ O/ג=ןצרN/ד,שסKל ףד ש €קרקחףמ
  -טקד מףפן לּףרםצלם\/ ק# לּקהףדנף ּצשעׂשסאםד/ אקטסװל ק

  -טא  ש  לּׂשסשA^  @ ]הקאלּקטס®ּשצן ש ל# מ©נ,ד כםרצּףח,ּכ
  ךףע ש לףפרק מףטמ  ףד E$@ רסװדַאקמקגקא{!!![ ץףךכ

  - ךּסד/ ים# כשמאּףטסװש/ ©ּדקמ מ;מ®ך_ל, מקצ לּקךך יםטט
  #צ ךק צןמגקטאראּש\  טףראA  !עעףדַא_ססקכ ; ּשטס דוסל 

  !ל©לםרמ=צקע ּשטס וא®™ רטס]דַא ,דן ּאוסּג]םמ  כםמאםד /©ד  נװטםץ  מ,צקרא  קטס  ש  לּףרםצלםּכ
(Oרסװםמ&Kד,שס&A.©ןדאקמ &A Vקרקחק] קאקצ מקצטס/עק,ןך*  

(Fצנשמ,ס] הקאלקטס;ד ש ל,םזאשא*  

 סצםגןד

-Iמלּנמ_דן דןלקרס,ךשסא,ןל ש הסט\םמ נ/נםזש מש!  
Sםד אקחקא ןסןל-8#%2ישמקצ צןמגןע# דכףך,םיש מקצ צ $ 



 

 

II.évfolyam 4. szám   •   2005. április-május 
 חוד,צ- פרןךןד,< ְֲֵ  • צ,ס< ִ ףהכםזשצ< ֲ

 

  

 םךגשך< 9

 

 

 יםט=שט םךהשד      

ּשרס ץקךהס /ש ּצש# צ=שדלּקגהקד םךה# לּקג€ױאםצ מ[אץ"
א ףההקך ®דּסא ,טרקשּכ®ל ל€נקזמ# רףסףא/ ל ק€ראףמקךצףמ®א

מ ©וסּגג צקע ּשטםמנT! ךךׂשךַאצ ּצשעׂשּצרש,ה™ ]קטקך
ּשצן ש ּצוסמלּׂש # טסּנ®ל®™ דםל םזׁשדצן ח# /ים

שּמד / רףעקננװ ּיזקצקא וס^מ עּסאםךַא©דּסנ,ױא©הףערקי
תקרףךמקצ ™ ךקך לּקך₪רשָאךׂשמוסּך כ,אקךחקדקמ ה

ד ּיזטקאקצ # םל/שיםך צםדַא הש# ּשטטשך
אקךחקדקמ / ים# ™לּקטקהקא®דּסנםך ּשטס ל,ךַאםט,צקעה

עםמגםא ףד כּףרשגדּסעםא ™ רש לּקךךק,ח ּצוסמל[
םל /צףע נםדַא דקצ הש# ךּסאסל/ {! ּאשמםצ\כםרסּג

אּשראשּמ # ראףמחףל ןד®ק נּףרצן אD! ג©קךףעעף סשנ
# צקעַאקּידדקצץץקנּנמ ®טא לק/  יםS! לּקךך סשהשצ

לּנמ €רףסךקא™ רס ּנףרק,ּשצן ּצ/ ים# רםטאּשצ,ּא©קךי
רםצ ,מ הּנסט®K=! לּקּכהקד םךהשד# צ הקךקג®טסּך®ל

-]אקךחקדקמ צקעקרס/ שּמד הש/ קטס וס;הףךקצףץקגקא
-אּי_קעףסקמ לן/ הש# מ©נ,ּצוסמל™ אן ּשטס קךלּקטסגק\ד

/ ךף# ּכחםמך,דַאקמ I! ך]לּקטקצנאםךךׂשא ש אן ש 
# דַאקמ ּׁשלּׂשרחשI© ד י# מא,מגףלםצ ןר,ך סׁש™ןמגוסּךׂש=ח

מל ש _ך]ש ּצשעׂש ןגקחףּנמ רקצףךן א# מל_ףד ףך
-ע ןדצקרס,ּשרםרסס/שMח [ףד ּשטס ] טףפד®ש ל# רףען

  !אקאףדףא
                                      M,דםגןל סשלשס  

 ך=דר,ר\סלןאש - ך ש יומ=ר,צשע 

   
A ל ©לףמא ּשטםלמ]ך ק לּקהקדקא כ]ד קרקגקאףרס,ר\טס

ל מקצ €ּׁשלןלמ# ּאשמםצ,רק נםת]קך™ לּקּכהףףרא לּקךךק
-חקךקמ/ ©ףנלףמא מ/ך ּשטס ק]קררס/ ים# צקע™ שּכשאם

-אלּק€דםל השדלםד ףר=ך ש ּאוסּג=גםךםער| דףע]א
 -לף]קך/  \מ ,צןוא# םדַאM! טףדקןא קךםךהשדדּסל

ד ש# מלרק_ן מףפמל ש צ_אףרח# ל ּשטס ואּשא_™אק\ס
#םננ עםמגםדדּסעעׂשך גםךעםטטוסל לן/©ךקעמ
דן]ר ּשטס ,ד ּצ# ™]ל קך_טףדףרלּק© נ,ּמ=שממP/ ים
!ל€ןעקמ צןזקמ© ףד י# ןל|ק ּנא- לּנמ הםךּאשל]ןג
#ל®™€רס®א=ח©צןמא ש י# כםעוסמל אקמּמ פקגןע/ {

#©ל ש גקסלּׂשּכשרשנםלנ©לּׂשּפשסלםגמ€מ ּנך=ּׁשלןל צםי
צקמאןל/ \ד # ™ל הקאק_ דםרסּד ףּפפקמ קךףנצןלּקא ש

- ןד ּשררש כם/הש( ך]לן ּצשעוסלּׂשא ּשטס ףךקאהקסףזנ
ק™טקפק®לףאקז ל# קטא ש דםל/ ים# רקלּקגּמ®עוסמל א
ד=ש ּאוסּג/ ים# םךגױוסל צקע[/ לףרסּגףדַא ™ םהסןּאשא
מ©ננ נװטםץּאשךׂשמדּסענ,ל מק לּקךחקמ אםה©מ=םהשד

ןד ּשטס ןדצקרא ּשוסלאםרםלרס ®ס]ךE! ּצשרשגּמש
ךַאׁשךּסמ,/ק© י# ּצשחג# ץןךׂשאלםטשּאשןא ּצואּשאױוסל ּנ

החוסל\דםלּׂשא י,ראףמקאן כםרר®טשן א©ש י# ל©השממ
דׂש,נףבף ּנצואּשא,ּאש \סל- ד ש יומ# ך_ָאדףע\דקע
-ל לן צקעׁשךׂשפםטםא_מלּקא כקױאח_מ ש צן מףטקא,וא
  !אשמ
M ּףרסPׁשעׂשּכאש ש יוסמםלרםלםפןםס אקךחקדקמ צקעַא -
A)הםךַא ןרםּכשךּצוסל / ים# דףעקא]ך ּשטא ש גןתס=א
A^ @*כקחקטקא!  ִֵֶ#ץהס®ל!  ִ[!נםר,י א=ע

 צףע צםדַא ןד אקךחקדקמ–רחש \ –יוסמםל 
ךךׂשּמ דקצ©צףע תשל י# הקאףדּנמ|חּףרשָאךׂשמםל ש ּנא

ך ּשטס]ל כ€מ]לּקןל דקצ מ€קרצ /#ךׂש=ל ר©ּׁשלּׂשרמ
- ,יּיטס יםטטE@ !מ©נ,דּסד מקיףטס ּצוסמלּףחםךהש-ד,ר\
#שמגןךS# ּׁשלןלּקא# ראףמקאףא®ל א€הקא®מ ש ל,טסװ ּשטא|כ
ואוסעורס- יוסמ= מ ורשךלםג,ּפשראױ= ּךד[אןס ּא=קMש 
®™ךג_ףּנמ ל/_ל €לּקהףץ®ז ש יוסמ ס,לןר
Jוסדַאןּמשמוסדיםטס @ ^Eל ש€הקא®ממףךכםעהש ש ל
- זוסל צןמגקמ ּפשרשמ,ר לןדׂש סקרסװמא,רסנּףרםל סםל©נ
  ]! ףל קך™ך אקרחקסאק]א קצךףלּקטקאנ,ת

(Fצנשמ,ס] הקאלקטס®ד ש ל,םזאשא* 

 עםלעםל,,שר רןאלשדשר רןאלשד//צשצש
 ™משפחשןמלרש צףךאשאךשמוך קךכקךקחאק# םזשמ/ צשןמלנשמ ק,ס] הקאלקט;ןצמשל ש ל=ךהשד=

ל ,שר ףד סךםה/ן ש נש,לןמקל צומל# מל ךק רףסךקאקלקא_טך;ך ל]הףנ|ד קצנקר ףךקאצ=אוג
טשג ,ס! ֳֵֶד ש ,.,Mףך B }! ראףמקא רףסק;רא[ען מףצקא לוךא,שרםרס/ש צש# ראףמקא;ןרםגשךםצא

ש ™ ךקאק_נקמ ס-ְֱֳִֵֵֶָ! דש=שר אוג/נש| ר\עי,דקננ ףד הןך]כקךףמקל ךקעחקךקמא] קךד
Y=קן /זםצ נקOתםה,; Lםדםמבםמ #Bמ,ץ,קסאקרבקנ #Pרקדקננ מףצקא \נשחג ש לםר ךקעי# םץנשמ'ם
# ןע,צן\ך שט שךל=א,ען=דלףמא ש אקםך=וגT! ץשןא,שךךףנשמ הףעקטאק אשמוךצH# קאקצףמ/ק

  !ק קצךףלקטקאקדדף ש מקהףא™ענשמ אק,ץ,צםד אוגםצ,סצםד ,ך ש מףפרשחטןע ס]™ראףמק;ץקךהא
Fד,םרר^ X ףפןרםגשךצןK;1984= ץהלןשג !B ףךM,.,ד #Hנםך ,רן,ומעMע כקךף,שרםרס/ש  

 ך=אש ןרםגשךםצר\סל-ץםל ש רףען יומ,אשמוךצ
Lןפתסק#ְֲֳֵֵֶָ  

T ןסשAד,מגר  
    מקצטקאן           

 טףד;ךג_    קךלףפח

  %עםמ,שרםרס/שצ   
 

Vד לן/ שמ קXשיםך ש# ץהקדנםךַאצ®אןש ל\ל 
# דףע לּקגהףףרא|דַאןךסקראףדק ףד ש \סה]ךשסאףל נ,ה

טס קצ ּש™אק\דּסעעׂשך לןקעףס=כףךק שפרמצןמגק
# ללּׂשך=סך,ט®™ טס®ל ל€ננ;T! ךׂשסאףלםּצשא,ה[ּףר

   !ללּקך€קד™]ללּׂשך ףד ס,צן,קרמףפןל# ללּקך€חקךהףץ
Mעםמגםךַאּשצ[/ # ךׂשלםצרםדנשמ ,לןד ה/ ןהקך ק #
# משל,ץ נםךַאחןלןתס# רםדםצ, הץלןץן/ ים

 לןתסןץ] ּקגיםטס ןךךקסל,ךׂשסאףל,לןתסןץ ּףרוה
/ ים# אקצ ּשטטשך\ד] כקךקרס#א]סקר=דּףרסּך,ה

ףד ש @ אםרא[ּףרסנ.ּנ@ססקתםּצשעםךאּשצ ש ;לּקמ €יףאהףע
™ רקמגקטקמלּנמ _רץקטקא®לעׂשננ , ּאד ש # גםא,תשך

 שטס ןךךקאףלּקד #פםלרש ּנחקךקמאלקטאקצ©ממקפן מ_
עקמ I! םמםלדּסע=ר,ךח]רםדן קך,ה# -ןטסּדףע®ל

# ©קצ הםךמ™יןצקאףד ףרא צקרא מקלּקךךקצקד צקךקפ
ך ש ּפפש©תשל פּףרס מ# ננ ּיזקמ;ש ךקעַא/ ים

/ ©מ# עקמ לּקגהקדקמןד ן™ ]חקךקמאלּקטףדקצ קך
  !קך כםעּכשּאשל™סקרקאק

Aּׁשלן ] הםךַא םזשמ סקרהקטס/ ים# ל קךךקמףרק©ממ
מ ,גק צןוא# ™אם\רסװלוסדׂשמ קךואשד=קעארס לּׂש®ס]קך

| מקצטקאן חקךךקע/ ים# קךצםמּכאּשצ
ּשטא # ךשסאףלםצ,ה] ךך ש כ,ך ]ץהקלנ®ל
ּכש ,ך]א|י®™ צ®ןמתס ּשטס ש אN@/ ים# ַאשךׂשסםך,ה

 #שמּכאמ ץוסעם®חח®ח# שצןּנ צףע מקצ כףרמק השךׂשצן
מ צקעבףךםטאּשצ ,טקל ואE@ !אוסמל ּיזקא\ל סםר©ּצשעּסמ
ןל ךקערףעןננ ףד ךקעןדצקראקננ /מל ק,ישט

! אףלםלּׂשא,Jראףמקךצן ;Tרסװשן ,שהX ש# רקמגקטהףץףא
Bש ®™ ףד ח# חףהקך]סקרהקטס]ל ש רקמגקטהףץ כ€קסףך
  ּשטסקזH^ לּקא צםמּכאש]הקאלּקטס® לA! ץ©גקעטוסיןי

 ש מקצטקאן /ים|# מ\ס=השךגק  # ךקממקתשל-צףע תשל
מ ©ארשצנ,א ןד לןכםעםצ רשלמן ש ד=סך,ט| מ\ס

שהשח T !ּסאךךּסד,טאּשאױש ּשטס ,מקצ לםבל] ףד קטףרא 
-מקצטקאןחקך/ קמעקגףזא ק™ ןד שגםמש/וס

/ ©ן פםךעּסרצקדאקרס מזדמשל ףד ש סםצנשאּי[ר,לףפ 
  !ך]ק קךטשהשראש ש רקמגקטהףץרס™טקפק;ץ ל,נםאר

Lזףמ מףטאקצ לן ש _קצ ש אקךקכםמא ףד י™ק אק
קטס ש / ים# לּקצ צקעצםמגשּמ€קדדףל מT! ך]כקחקצנ
-  פםךששבןםמׁשךןדַאהסןךּסעןמאקרמ[ ח,ד ס₪רס®הס-הףרקד
ּשרס מקצטקאן /ש ּצש צקדַאקרס צןזקמ ּׁשךּׂשפםמ אןךַאױש ּנעּסר

ּאשראױש כףךקךקצּנמ ש # עםמ,ּשרםרס/לּקא ּצש€חקךלףפ
שרס /ּדקמ ּׁשללםרס שצןלםרס ש ּצש;מ®ך_ל# חשןא™סאםםּנ
! נשמ דקצ אןךםד,ּמ,םצRרס ,טּמ ּצ|א לןא=סך,ט
Nמקא ףד \סךשןמשל ס,ל ט€טקאצל צקע ש מק_ףטטס
-ש פןרםד™ O! דקןמל]ל €מ צקררק ףךַא_הס®ח,ר

 A! מ ּנממק השמ©נ=ךםנםעגקמ מךג צן₪טס-כקיףרס
ל פקגןע ש סרוסּשטס קּא|# לּקר;/ל סרוסרש קּא[ַאּךסךשאןמ לו

ןמא ןד סךןמקךן סקרAשרסןם Mד =מקהקד םךׂשס ּאוסּג
  < שר/צש
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Qשלםרךשאםל 
  

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

> סןהשת> ןחקג> שהשד> שסלצ> םהןד> תן;

> ךןעקא> ד=ישח> ך_ רקפ>לשךשפ> שךסןל

 רשחאש
  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Tanuljuk és tanítsuk a rovásírást 

 

 

- הק;ססקח;

 אקך

 

 סשפפשמ

 רלש,צ

 

 

 םךא

 רףעןקדקמ

 

 פקך

 ן|נקא

 לקהקרהק

 

 שמעםךוך

 ןכ
 

 ך_מףצקא

 קצנקר
 

 

 -ש צקדף

 -מףה] ך

 ךהק]קך

 

 

 רףס< ֱ
 

]מףהקך
 

. 

 ןרןגןוצ

 

 

 ש ךשפ

 $טקפק;ל
 

 

 

 

 

 קדקאךקע

 

   

 

  

 

 
 

 
 

 

 םרםס    

 כףרכן מףה

 

אש=ךקר  

 אןנקאן  

לוךאןלוד

 /ר,א

 כקךקדףע 

]הקךאקא|צ 

 ]לףפט
 

 

 

 

 

]מףהקך  

       
 

  
 ל;ר;א  

 כן מףה<כ

 אםר [נ

 ט,י[ר,

 

ךךםגש ,ס

ן |נקא

 לקהקרהק

 

 

 

 $קצקדק הףע

] הקך|צ

| מקצ/ק

 <לקה ן|נקא

צשאקצקאןלשן   

 כקךשגשא
 

 

סשךשע 

 $הףעק 
   

 $ר,כףך 
 

 

 

 

 

 <ם<ל<א<ם

 

 

 

       

 צקעןחקסאן
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 ]מףהקך 

- םרםס רק

עףפ ]ך_פ

 פםד\א

       

 

 

 ץועשא
 

ך ]אףרנ

- א\לןסםר

 ישא

 

 

 ןע,כםרצ     

 

ךןוצ ,ל

 חקךק/הק

 

 ש

=ס  

 קךקחק

 
 

 

 וסגן,ר

  
 

 

 

  

 סםצחשא

> > > 

  

קךקלארםמ
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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 kódoló- 
négyzet” 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. 
 
 

Mostani számunk keresztrejtvénye:  
Mario Alinei: Ősi kapocs c. könyvének 

alcíme 

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. 

Tisza András 
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==דאםגדאםג,,!!רר\\לל;;זז;;לל   
  
  
  
  

  
  

שצןא ש נףל,ר=ך 

 כקךאףאךקמ_ך אוגמן לקךך
  

  ןנםרTשפ P :כןש,ןפםערTהןש      \Lךקל E :שחטםךאשR /     ר;Qד ,שסK :ּזראש

Vךגרףסקמ ;צןמגקמ כ^ ר,עפםךע,ןך
 דשרלהןגףלקמ A=! ךישא,צקעאשך

ךלםטאשל הקךק ,שמ צףע מקצ אשך/ו
נןטאםדשמ פםמא ^ ל=ש לואשא
  !דא,צ/קךאףל _קךלקר

 ד,ךלםט,פך,ש נףלש ףד ש א
  

Aםמ סק/ נףלשבםצנםא שט קצנקרקל מש-
-ל צןמ,ד ש נףל,םלסט רםסס E !רקאןל

  !ל,ךא,גןע ןד וא
Aד ,םך' נףלש לקגהקמב קךקגקךק ש צש

! השך=מישנםד לשלש\כ אקחס=לועך
Mשטםמנשמ קייקט ש ךקערןא/ ןמאים-
,#  חוא תשל יםטטננ קדקאנקמ,ל
 !קך//ננץןרק לףץאקךקמ נקףרמן ךף;א

E/רםהש ]ףנ ףך-  
  ד # ןד קסןלרםלשא 

  טףרא שט קצנקרקלק
  סקרןמא ש נףלש ישסמםד

  ! רםהשרםל סקרןמא מקצA !ךךשא,
  

  מל_יש צקעןחקג# רא תשל שללםר םלםט,קלףז ל>
מףמן /ל ש מש_מלנק ךקהקרח_ףד ןחקגא# ךק]א

  !א,ח,ט,זה,לרןדא
  
  
  
  
  
D;שט ש יש# לןהףהק# קא דםדק קסןל/ךק™ ;עך 

  !טן קננקמ]השךשלן צקעקך/ ים# הקסףז כקץקעקא
  

Aךקצצקךטיןקגק; ל  
  -יש ש נף# קךךקמאףאנקמ

  -,מקצ ה# ל,לםךח=א צקעת,ל
  !תשל ןגקעקדדף,# זכןה,ךןל לןר

  !קךוערןל# ד שצןמא אקיקאן:
                           
                          Hצקל/ ם-  

  -א וע,                         לםר
  /                           רןל ק
   %                           נףלש

                         Aך =™ט ש  
  / ים# עע_                      כ

!                צקץץןרק ןחקגא צקע
Lךקאףנקמ ש _םננ רףצ/קעמשF; ךגקא

  !עםרישאחשךו_ר;ןד ל

  

  

Pצ תםגשסףפ פקחל,שרןפ=  
  

Pצ תםגשסףפ פקחל,פןשר=#  
  $=יקחי# םגש ךףפ# ןגקךףפ

Hעאשא,א ה,טקמ \ה# א,קמ /ק#  
  !טשא,יש ןעףרס ס# מקצ שגםצ

  
Aצ נשךךשע,צןלםר פשרןפ#  

  !ץ תןךךשע,םגשמףט השךשי
Aבםךמ,צ א,צןלםר פשרןפ#  

  !ר=טס,ט ש משפ ןד סףםגשמ
  

Vד ;ר;קS,מגםר  
  
  
  
  

  
  

Aס= נםי  
  

Vס=צ ךקעףץ ש נםי,ןג#  
  #ב=פןרםד ישחש תופש ל

  #ךףפ-םגש# ךףפ-ןגק
  !טשלףל[ נש טוננםץש

  
Lןמעק פקפןאש] מעק#  

  #מאךןלש,ךםנםע רשחאש פ
  #טןל,א=מ# מבםך,הןי

  !טןל,ל=ללשך צ,לשרןל
  
  #תופש כםךא# ופש כןמאםר>

  #תופש עםצנ# תופש צשדךן
  #מ\תופש ס# ]תופש תקמע

  !ןמ'תופש תופש לשרצש
  

X קפקדןAאאןךש 

 



 

 (Fםזאשאחול* 
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  רש,ךKרןקגרןבי F^ ּזראש
Rךאש=שחט ^Xת ,שלG,נםר  

  זכןזכן,,רםעש לןררםעש לןר
  רףס! ִ

  

Rזכן ףד ש ,םגש לןרHמגףר_שחמשךא  
  
E/_ ™א ש נשרךשמע ,ג,ל ש בןל,לןאםךא

! ףד קךיקזקטלקגאקל נקממק# קךףרשאש ,נקח
M,דא_גש ,ש בןל# ךךא שט קדאק,ר ךקס; -
-צקעהן# א]ש ש ךקהקע™אם\דלףמא ישד;ל
ש # ףעןעV! ךגקא;Fש ול ™ש שךש™אם\ע,ך

! רקמג הםךא™ _נשמ צןמגקמ,יומםל נןרםגשךצ
Hחשל,ץ# ל]קרג# ל=כםז# קל/שאשךצשד יק #

# רשל,ה[ דםל אםרץ# ךגקל;כ]אקרצ
# ךא סףפ כשךהשל_ל אקךקפ_רףח;ל
- ךאם,עםדלקראקל ה,מקד הןר\ס

רףאקמ לףא / E! דא,צ/ל ק,™עש
שצןמא # של™,ישאשךצשד סשרהשדא ך

-שחH! דדשך גוךשלםגאשל,מ/ק
-ס;/ םי# ק™מגףר ףסרקהק_אמשך

ףד מקצ # סקשלשגא שט שעשמתול
  !ך סשנשגוךמן=דא,צ/אוגאשל ק

קמ ™צקרא צןמגלק# מל_אד\ דקע-
! םעשR לףראק —$ קךפוסאוךמשל

Lףד ש # ךךאשל,קסT_טקךלףּט| ץץ;מגףר ל 
 סשרהשדםל A! ש שט שעשמתםלשא™ךשסאם,סףאה
ףד # מגףרמקל_Tלםךאשל ש =מקאלףפפקמ נ;ס;ל

ןמגוךאשל ש ™ _/ר נףלףנקמ ק,צםדא צ
ש כןשאשךשננ קךכםעשגאש # פשאשליםט

- שצשרםH !ננדףעףא]רקעקננ קךד;שט 
משל ,ךאקל ש יומםל נןטםגשךצ_ארקפ,דשמ 
™ ן/ םH# ףל™קרקלקל ןד ףסרקהק /A! מ,ר,ישא
# ךגקל;כ]צרר מקצ םזשמ סףפקל ש אק,צ

# ךםהשל= ץשננשל ש סשנשגנשמ שךה,דםה
רשל דקצ םז , הA! ץםל,ר,נ# אקיקמקל

ישמקצ ןגםצאשךשמ # של[צשעשדשל ףד דםלאםרץ
™ ןל כשךו כקךק/שט ק/ יםA! ישךצשטםל]ל

ק צקע ש ™;א_ד , לקדקרהקד טםלםע#ךאקל_רקפ
  !לקא_ך_כ
- Tךא ש רשהקממשן =ס —# מל_אקאי\מ דקע,שך

 שטא יןסקצ שט ףמ מףפקצ ךשלןל —יקרבקע כןש 
  ! ךקממ™ ם

Nל ךק ש ,™אם\ךך ,נשמ,ד,כש אשלשר/ ץ מש,ףי
-,קךןמגוךאשל ש ישמעםל ןר ףד# א,ג,בןל

רא \ףגקדשץש ד/ נשמ ק=לןד הןדל/ E! נש,ץ
צקלףמקל - רק/רםצ ,ןמגיM! קמאאלףאדףענקקדק

ףד מקצ הםךא פףטק # טש הםךא,צשעשד ך
יןסקמ # ™ךלםטם,םעש ןעקמתשל תםגR! םרהםדרש

! של™אם\/=/קמ /ךאםדםל ןמ,ך ש א,ש יומםלמ
Aע ש \צןT_יםט שט ,ג, הןססשצקמא ש בןלמגףר
דםרא |שז צ'וMםץ ףד ,'R# ןל תםצשעףרא/ק
שצןמ # קלקלמקל- קר/טאקל ש נקאקע ;מ;עא;ר

חאש [םץ שץץןרש כ,'R! לשא מקהקאאקל=שטםל ח

ש 
ש חףעיןגקע ™ אצקךקעקגק,סקמ -קעף/ ים# טקא_א

א שט ,™ הקעתףא שגם_/ מגףר ק_A T! סםנש
נשמ =צשחג לןד טשתל# משל,ףגקדשץ

  !הףץקלקא;מ/=/
- Eקרצקלקןגקא/אחש ש \/=/טקא צקע]ט ש כ !
I ™הףץקלמקל ש צשעהשן;השממשל שטםלמשל ש מ #

אקרצקסג # ךאקדג קך! (קצ™אק\ לףסך]שצקזקלנ
גק מק לףרח ףראק # ךק]דמשל ןד נקך,שגח צ
™ I! א,ד, קךהקסאן ישאצקרא שללםר# פףמטא

חול ,ר# נשמ=השממשל צףע צףע צשעהשל ש טשת
  =!זןל צןרק השך/צ/  ים#ראשצ\
- N צםמגאש שט —קצ אוגםל ףמ םךהשדמן 

ךומל תשל שט ורשל ףד , שטא מ—ףגקדשץז 
  !פשפםל אוגמשל

- Iצםמגאש ש —# עשט T_ צקעסםלאשצ—מגףר  #
קרקלקל ןד /סאםר,ך צףע ש פ,ש יומםלמ/ ים

מק / ים# ךחומל,ןא תןמM$ מןאוגמשל םךהשד
  %ססק;לקהקרחק 

- A ללםרMזלןדשססםץ ,מ לןר,ןךךש ש עקרצ
 ךחש ש=רשחט,צשחג ר/ ] ים# ™חקךקמאלקטק

יש ש # ש אשראשךצול= צןרק השך/ ים# רש=טשתל
T_א,ח,משגחש ש אםךךשא ףד ש אןמא;ךת;מגףר ל !
Aש # קרקלקא] /ע;י;ל/ ןלרק רשחטםךא ק/ט ק
/ ש ישרצשגןלרש ק# דשא=ח,כםעכ/ דןלרש ק,צ
מגףר _שחמשךאA H! ננ,אםה/ \ ףד דשא=ח,ךכ_כ
ד ,ך,טאשל ש י[ת[צשחג קךנ# קעגןתףראקצ

  !ך]קרצקלקןא/ך ףד =א,ףגקדשץ
Sשצןע # ךאקל ש יםךגכףץנקמ\ןע רקפ,םל
Bנש ףראקל,ורעומגן !E /מש/ פשראםמ ק=כםז /

םגש - שט קצנקרקל ןגק# של™,דא ך,תםפםראםדוך
זכן , נורעומג לןרA! ךאשל,סשךשגע
/ צואשא מקלן ק/ ים# שזמשל'וMעאש [םגשד

יש ש צקגהק # א[קךן כשםגהשגצףטטקך א
ךךחשמשל ךק ,ס/ ים# מגףרא_Tהקסן ש ,ר

מגםרםלשא ,קמא הL! אקמן\דקע
# ל,משסםךא-שלןל קךפש# ךאשל,אשך
# לקא]ל צקע ,צשגא,ל א=רשנך/ ים

צןמגקמ # וחולשא.צןמגקמ נש
ש רףהףסא # ףל™חולשא קךהן.=צם

-טאףל ףד ש אואשח;א;צקעל
  !ךםךגשךרש[אקהקאקל ש א,חשך 

- Nש אן כקךשגשאםאםל קט # ש— 
םץמשל ףד ,'Rמגףר _Tצםמגאש ש 

Mל ש ,סא[- א  ,עהקדא; ר שלןל#שזמשל'ו
 A! נש קרקגאקל,ל ץםצ=א ףד ש רשנך=כםז

T_ קרקלקל פקגןע ןדצףא /מגףר ףד ש
-שצקז# תםצשעםא/ בןפקךאקל ק]קך

! משלםל הםךאשל=רת]נ= ססקישחאישא;נקמ 
Aע ש \צT_שמ /ים/ ים# טאש,שר/מגףר קךצש

שז 'וMםץ ףד ,'R# אקמן שטםלשא\ לףסלקךך
ללשך ףד ש =רשנך™ פק\הןססשאףראקל ש ץשלםמת

זכן , נורעומג לןרA! רףהףססקך™ אם\לןסשנשג
# שזמשל'וMא [צףּטטקך אקךא כשםגש ש ™צקעצואש
ש / ים# ךק]נקך™ ץשךשלםגם[/ שלן 

  !סםרעשךצשד צףיקתלףלמקל ןד צשרשגחםמ
Iרקאקמעק# קלקמ/ךאקל יק_דצףא דםלשא רקפ-

ךקממ / ים# ףל™שצןלםר ףסרקהק# ך_לקמ לקרקסא
אקריקא הםמסםךמשל / שט קצנקרקל השלשצן מש

ש / ים# ל,™,ךךאשל ףד ך,קסL! אקךקללקך;ל
שצקז # ץםמ,לםךצ,םזשמ א/ ל ק,ּטט[א י,טןכ_א

  !א\אואשחיםט ישדםמך™ אם,ננ ך]שט קך


