
 

 

 

 

  ךשפחשעםד, םרסל]דא אןסאקך,ר\ד,ש רםה 

 האשךשל נקממקאקלקאI\יאםל צןףרא ,אוגח@
  (=אI\מאש> ןא]רט;שאףלומל /סקמא יש> ןגק

 (ד סקרןמא השךש,דן סםל]? < < < צקדאקרקלקא
 (-אעזש ,אשגםצ צשחג ש צ,צקזןלאקלמקל 
 =שרך/משל ,שאףל/מל יש-טףמקל מקצטקא

 דםד נםאםא ףד,ר\ שט> קצנקרן חקךהףץקןא
 ר,צ> א,שאףלםא צשע/ש יש< דא,ש סקמא רםה

 ד> קל צןמגשץץןשמארטן]ךקךלקאקלנקמ 
 ,<@לןל ףרגקצקדקל רק> אםל שטםלשא,אח\אשמ

(השדד שךנקרא(  

 מאIרײכ -<290 צ, ס<ֲֵ ףהכםזשצ< ֱ   סקפאקצנקר< ְֲִ

 

 

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

 

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

 

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

 

 

   

  1.  - ŐSEINK ŐSI MŰVELTSÉGE 
           - MAGYAR MITOLÓGIA 
           - IGEN   IGEN 

 ד®ראןסש שמֹ

 

 

 

 

 

ּךMל ש ©לןמCמףפק / ל צףע קCעמ₪מת ש הןךNמ ז כקגמף ,Mםמ ישא םז,Jו

ש Rסד®צOץ] Sס:_א לFמל_ךןדףעBדנ®ר\< לףאOרA/שMצןמא ש 

ּךMדן ]< ףל™אקא\צןדMקSסHצק > ך]לףז רףעףסקאן ךקךקאנ© תלשת> שRסלומו

> ך]מלנ_צקדק לןמתP מףקהTקLס:ן> ךOןנ(ד₪שךT ו+טײאלQמO הלמ,Rסל ©ד מףפ®צ

 <NאקאמYסFאלקה}א לEך ךקי]מלנ_רסׁגטקאקד חקךלףפ רקמHקLס:חק

סשן ײא\ל צ©ד מףפ®צ< שJשאTשטMר"ך ס=גא=א מןצרFמל_מל מףפ,ען+ךײצןא

רק ש ךֹ]ש ש כTטײי]  ףד >ּךײש הJ=ךלםגױרS [Uס:דףע קIרBט קצנA> מאIרסׁ

 <ּד®DוTטקא ףד ש _א

ט | ףד א-ד]ץ ,Mם/ר ישA/שMל ש Iקט/לףךקאקדקמ צקעק~קט א

ד ײא(ךOפתXטקך לYס|ש א> מאIרל סׁ,לNמ+ןגקעקמ לר< אןסאקךקאףהקך

 < אFמל_ממE נלCאײאRשסT לCמל=ג,Mט|קמ א™לןכקחקטקא> ™אAמל צןן(ודאIר

מא ש Iל סקר©קד הףךקצףץ/ק/ Oי> חשTשTוMט Aא AלמסUץO הןס+ךױט הOדי®DוTש 

ּךײּד€זOש ע> ל צקע,™אײךלױ לOרA/שMע ש (ןךXמןלשגםא אקביYס"ס< ֶֶ ך ש €ך

קט ש רקמעקאקע  <עףפןע€א\צ"ך ש ס€א€סא(רךײש פ> ןע,צנOעףמנOריןֹ

ּך€DוTאקךקמ Vסמקהקד ףד מף מ מקצ BאקךצףנRסן ףXעקמקאןל=  ש ס+ך₪ךױד ףד כק

/ Oי> טAצףעפקגןע < ל~ממB נּךOד ה}ט~ל/ גק ק> רA/שMשמ צןמג / וּךOה

< לשּךOל ה©רBקצנ= םגKךײמגOףד ע> =LשמוT> ]סףךB נLרוA/שMחשמ "צןמגץ

ּךBג ןד נ= מןצר(שעMמ ₪שךTצןא Aא קה:דן ץׂ]ט Aא YסAל ,Tרװנ  < סף

 טAד קט Oץ,Mגם[Tף GסHמקצ ךקס קךף/ Oי> שRרA לאמשAךיײמגOשמ עלדם

צםז ײך ל®נ+ש  פרVסשסלםגT,Mר צקדףלרק A/שMדן ]ט Aך ק צןה>ד®ר\

/  קלשגגןע תשצןמֹ> ל קך_אדJגק מק כקךק< מןמOא ךקהFל©אקאףדYסFאלקה}ל

 <א,ח=ארל ₪SסZ®ע לןמקצ \צA> ס,ןךןט Aצקדק 
 *םךגשךםמ< ֱד ש ֵ,כםזאשא)

דדףעק ש ;ט;גםל ל,תשך> אקךףלק;אקדאהףרקל ל

 <מקצטקאאוגשא

 <חםנשמ רםססנשמ םדטאםטומל> הף אשראםטומל_/ק

ךךשךחול ,שמ האוגשאםד> דףרא סשהשטומל,צ/ ק

 <איםמנשמ,רפ,עומלשא ל,שרד/צש

 $ד ןעקממקך]וגשאאשך לקאאאמ;סןמאק מקצטקאן  ]
 

 $עםא,רד,ךךשצפםךע,שר /אםאא אקדאהףרקןמלמקל צש\קךסשל -

 $השך,ד,א\ךך,ךק= בן,מל ש פרןהשאןט]ה;ל צקע ח_רןטט] -

 

  ןעקמנ 2דֿש ,ה\כקךי= דאוג,ר\שט 

 ֿשמחשלשנ נשר
 

 

דן דן ]]דקןמל דקןמל ]]
  ףעקףעקדדססTTהקךהקך||צצ

 

 

 

קךצםגחשֿצ / ים> ל אשראםצCםדמTכםמ

ש לקגהקד [/ דםצשא ,ר\ט Aאקלןמאדק 

ראףמקךצן ~טא אA/ ים> =םךהשד

 Sמאן ףרטקאא אןסאקךקא ף,ךאומל ןר[צ

א ]ד< הקאאקצ קך;ך ל=דנ,רשחםמע

> ך,צרק סםךע;צ;ר;/ ר שט ןד מש,צ

> קלגמ]ננקמ ףרגקלך;רק א/ק/ ים

< דומל כקךף,ר\דן ]כםרגוךמשל שט 

ך =ד לםרםצא,ר לןדןדלםך,צ

השךשצן > ד,ר\כםעהש הםמטםאא שט 

שצן ש > אאשצ נקממק,מךקיקדקא ך;ך_ל

Mש/Aר מףפ צ]Lי,אחOגןל נקממק]א;ט ל> 

צםמגשמן -דש,ך,ד כקךאשך,ר\שט 

כםרגוךשאםא ] מא;דםרג-דקצ לקךך

גףדק ]חקךקמאקאא שט קצנקרןדףע קכחך

אקאא \עט;עחקךקמא ש רצק< מ,דםר

ך לקטגהק ]ןממקמא< עםמגםךשא

ש ] הקאיקא;ןד ל@ ךאשמ,גםלוצקמא@

-|שצן אקרצףסקאסקר> גףד]כקחך

גןל שט קצנקרן =ססקכםמ;ךקע 

- בן> גףדףהקך]ד כקחך,עםמגםךלםג

 <גףדףהקך]ד כקחך=בן,הןךןט

שט קצנקרןדףע > ר מףפA/שMש 

רלןמתףמקל אוךשחגםמםדש [לוךא

> קלןמאהקדא א,ר\ד,דן רםה]שט 

רןטאק ]דןדףעףא צקע]צקזמקל 

א ,שאףל/דן יש]דקןמל ]< מל_ץקךה

-נ, אםהSמל ף_רןטמ]> מל_ךמ_נקת

טלןמתתף ;ןעשטן ל/ ים> Lס:נשגמומל לק

צםצרש קךכםעשגםאא ,ס< מOךישדד,ה

אש לןכקחקטףד שט \סל-אףץ ש יומ

 <ךשע=דומלרש הםמשאלםט,ר\

- מקצ> אאן לםר]ד קך,מכםעךשךOשי

-רם> מלמקל_ץקך> מלמקל_טקאן לןמת

ד Oץ- ,חשננ אוגםצ[דומלנשמ ,ר\ד,ה

 <רש,רשא צשע,דש צףע ה,כקךגםךעםט
 

 *םךגשךםמ< ד ש ֲ,כםזאשא)

  

ןעקמ   ןעקמ  



 צ,ס<  ֲֵףהכםזשצ<  ֱ<ְֲִ םךגשך< 2 

 

 

 

 

 
 =סך,ךךשן ך,ל

 

 <רץשן"א M]Lש 
 

Aצו:ט קLמ+א יQפ םלTנ+סB מ -29ר

ר A/שMש > פףאקר= זן סשנ,סקמאצןי

-אשVסOר= שמגLס: ,ןל/ קQשאRלסOסMגק

סקאן YסMד מקצײ"ק ס™קאLס:צק> חק]הקטקא

< שןR,Zס\ של€אQיך₪שךTצקעמ Qענ,Zח{

ד -56ט A מבףאIסףגףמקל עקרEנ

ן עןש+ןגקםך> צן:אףמקRס}סTקצףץקל Sק

P,ריסUטXק לן™צםל קךקצטףדק אקא >

שן Mל Qאהק קך שממJמקצ כקךק

 S ףSטק_T< ך דקצ}טצףץקןרFהקאל}ל

@ דOםךIרTהן@™ לםאOמ צקעסQשןנSס"ר\

Zו:\אS" צײאZא דקצ יQ/אQש <  קך

םננ Jףעףרא ש ZטקאךקמFהקאל}ל

גק > א"אןלIלר™ פםאXךגשך ןד לײ

ל ,נIש י/ Oי> אק:ללײר לןקצקQשמ/ו

ל X ת™א_/ך קXללOטA/ קךךקמףרק הש

Aס"עסקכײס ~טSאי\ דקעEא רAחTומל> 

 S קך ףQאYסOא יףץה}לףא ל

<  בDרXשבףךל>רקסאFשץלRסQ ֿAאLס"גקגןל

שצןמא :שVאףמקךצן רקעףץףא Rס~א

PסOךןאןלXן הקרSקSאק}לT ףא ש@TףרDרק <

Mש/Aא-@$ר> 

 

 < רקצףץץקךSקך ף™אןי
 

] מ+ר\ Qן שממXל+סJמ -10ר EהקצנO מ

חול H מקצ כםןע,לOא ד"Sס"שג]ךק

ל Qמ,Jא{סT ףךקSסקצףזק< IאקמJךקFקךכ

HשטגAסG TשPשסTש:שTשןא צקעOסTסV ש

-[מQא™ אקא™ א]ש קךGס"ד€אAעLס:Qי

> ףען ףראףלSסZ}ט}םא ש לGס"SץOטIנ

ש < ™קאLס:ג צק,LסAמ ש תQרנOד]קךד

 Lס:Fל™ קרקחףמקל ןד םא= אRסQאHא צקIי

ש Mך ש _שמףךל> מEהקלנ\ק ש סIךקממ

 רק Eקצנ

/  צןמאקSש ףVס:שLסHסקכםסס< ~™קךהקסקא

קמ קמלןא צףזש צןמגVרקאקא שגסFל

] מ+ר\ט A> א"Sס"שג]ס:ק] מאIצקעףר

ןל ךקעסקננ הקרדףֿא / קQא:שVסAקךס

Aעףרא,שרםרס/ט ןצש צש> 

צ ץװךןל OךXלLסS Aג ף+סM תשל Qי

R <,יװסVא"לשן שממ=ל צקע ח,ח >

סןמאק אקרצףסקאק  ]Sגהקד ףFל

 <צןמגקמלןא צקעףרןמא

לשן =ש חTך,ץהףא גקגןל}לףא ל

 Sרקעףץףא ף< ב$ ֿ מק כףךחקאקלQשממ

-ר,עהשד, ש הןר>ןא,הקרדקד ןצ

ט ןגףמ A] ™אFצןמגל< מא,משפ שךלםץ

 <חקךקמא צקע

 

 <אM,Z/ול קZאשמװא
 

מגםר ,כן ד]רן פקא/]ש 

א L_מ לקרQטנ,גףדן י]הקך|צ

- ר ףהקטA/שMצקערקמגקטףדרק ש 

 >אAטOרOד-הףעק רקמגקטהףץ7רקגקל 

ד OךQאAהIךשפומל ןד יצקזרק 

- [טקא אשמ_ש פרםערשצכ< ךאOה

™ אםאQךי,:Qעש סקרןמא צןמגקמלן א,ד

ר EהקצנOא מ+גהףרק השךFל לQמ,צשע

< ןע,מח,גףךוא] Sק לף-21ך =א-18

+ מךOדQי/ Oי> מל_תשל רקצףץלקגיקא

PרOעסRשצםלXדי,א צO ך ןד כםעמשל

 <מEנ]ה}סJטקך}צשחג סקרהקטמן ש ל

A שפ ןד א= :דאוג,ר\טQםארא ™

- קרק/קל ףד ™א]כקךמ< דא,שג]קך

ך ש _הףע< ל,™עשאLס:ל ןד ישFל

נףבףא ןד ,ד,שר רםה/צש-סףלקז

 <Iךא הףעןעהקממ_דןלקר

רא גםךםע ,נשמ מקצ ה+טOה,א

ך ,אמAר,Jר ש לן,M< אףמאRס~א

ט Aול J/קךיש/ Oי> ומלTךOה

א Z,שג]ט קךAקאקא שצןלםר L_ףפ

= עשאLס:קךצקדקמ הףעןעיש/כן

 Sמל ף,טטOםגש י™ א~ח[ ןל לןדכן/ק

מקצ –ֿ /Oי> אקYמ צקעלףרגקסFכףךףמל

> Iק לףרגקטמ-צקע סשנשג/ Oי> אוגםצ

/ Oי> דףע]ךקיקא, ק ר-גק השמ

M,חחקמקל ןגק;דלםר ןד קךח? 

ד ש ,קררק מקצ ןד ךקיקא צ

ט ש Aקט < ךשס צןמא ןעקמ,ה

א ש ,רחש ,צ ח}ר~שצןלםר > אQשמLס:פן

לףרגףדףרא / ט קAקטףרא < הקא\ס

 <מל_/ךק™ םא/ Oי> קר צקעףרא,צ
 

 •   

 

 *ך+םךגױךר] ט קךדA< כםזא)

 

 חשלשנ נשרֿש

 

]]דקןמל דקןמל ]]
  דןדן

ףףאדאדהקךהקך||צצ
 עקעק

 
דן ]ט A/ ים> כםמאםד

- ן'ר~ראףמקךצן לםרםל א~א

אףדףא ןד \קךףפכףען SסTמקצטק

/ ים> כםמאםד< ל_/קךקצנק הק/כן

- ךןד הן,דן ףד סשלר,השךך

-עלףפקא שךלםדדומל ש לםר,ך

-ץ,ךה,ר ךםהשד נ,ֿך של=ר

-ש לםרשן לקרקסאףץ/ הש= ג,ןצ

ןמלקא -דק] ]כקךהקה דףעקא

 <לואשאחול

צקגקמבףנקמ ףךא -א,רפ,ש ל

ד ,מףפקל ש יםמכםעךשך

> ל סקרןמא_דן יןא]™ א]קך

/ צקןלמקל מש-קךיוץא כקחקגקך

> מא קצקךאקל,ע-לור> רישךצםא\ד

> א,חקךכ> ךקא-רחק\אקאקחףנק ד

השך =ס/ק> הקא;רל\ד> סםנרםא

< של™אםא\Lס:,ץא ,ךה,נ

- צ,רחשןמל סןמאק צקעס\ישךםצד

 <ךישאשאךשמ,ך

ש ישךצםל רקמגקךאקאףדק 

-ל אקצקא_םננ רףס/מש> ננכףךק;א

> לקטףדן יקז ש כקחקגקךצקל

-אקרצף< רש,צ,ל ס]מקצטקאדףעכ

- סשרצש> לרש,א\ש סל™ סקאקדקמ ןא

> שהשרםלרש> יומםלרש> לרש,א

ש < שרםלרש עםמגםךםל/צש

-לואש-ד,ר\ד,ד רםה ף-ישךםצ

/ ים> ך כםמאםד=נ,ד סקצפםמאח,א

A ט ןצףמא כקךדםרםךא מףפקל

צןזקמ > צןזקמ ץקךהקמ נקסףךאקל

- ען לשפתםךשאנשמ הםך,רםלםמד

 <שררשך/אשל ש צש

רםד אקצקאלקטףד ש \ש ישךםצד

-ןדא> לקרקסאףץדףע כקךהףאקךףהקך

-,ד,א\ךךשצשךשפ, ז ,לןר מ ,ה

דיםט ,ץ השךך,ך ש פםע=א

מאקאףד _ךאוסםל נלו] ג]א;ל

זשןמל ףד ש ,לןר< קדאקל, שך

טשגםלןע ,ףהס[ ע יםסס,פשפד

- דן יןא כקך]ט Aקל ™א;טג_ל

- שצקזרק הן> ףרא,ד,צםך,ס

זן ,צואשאמשל ש לןר,עםדשמ ר,ך

<ס@רהףץקֿל ;טן א,י/ףד ק
1

ד , שמגר

* 1047-1060)רהףץק ;ז א,לןר

צןמגקמ > שאןל/נשמ צקעיש,פשרשמת

עםמ ,שרםרס/שר ףד לן צש/צש
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ֿ =צםאא

שצקז ש  לףךקאקדקננ;שט ש ץקךה ש ךקעא@ 

 @לן ננקא כקחקטיקאן;ש ךקעא השך=ךקעלקהקדקננ ס

  

 

 

 דא חקךקמא,צ

 

 >יש השךשצןא לקרקדקל/ים

 <ךםצ,א ישסמ= סךמן,אשךש 

 > לקרקדקאךקמ ךקיקאךקךמן

 <אםצ,לןד נשר> ך_הףךקאךקמ

 

 ]רקדדףענקמ צקעחקךקמ_

 <רןאלשֿ =השךשצןרק ש ס

 ]טא כםרגוך קך;ד גםךעםל ל,צ

 <אןאלש=  סףר/םאֿא -ןאא> רצן,נ

 

 ךקצרקטגק_קרקגצףץקד ל

 $מקלקצ// ין> לףא סשהומל השמ

 >דףעקד]יש גןת> גןשגשך

 <טקךקצ/]ףנלףמא תשל /ק

 

 >קצנקרקלמףך>  קדקאףממףפ

 <שט קרקגקא] ט;מנ;ך_ל

 יש שטםמםד קרקגקא ףך

 <מקצטקאאֿא שט ש _/ץקךההקך ק

 

 

<20<  חשמ1999> לןדפקדא

 

 

Feladat: a vastagon megjelölt szavak jelentését hogyan adná 
meg? 
 
Közlés: Nyíri Attila költő és műfordító Tanító versek 
sorozatának válogatásából. 

Jókai Anna: 
 
Az Advent 
 
Az Adventben nincs hiba. 
Sóvárogva várjuk a valódit. 
De az Érkezőt nem ismerjük fel; 
s helyette dícsérjük, aki lódít. 
 
Az Antikrisztus cifra névjegyét 
Színes bakelit-tálcán kínálja- 
az Égi Küldött a küszöbön ül, 
hogy behívják, arra várva. 
 
Jöjj el, jöjj el…ahogy már eljöttél, 
megölettél, ki sosem öltél. 
Mégse haltál: feltámadtál, 
a vég ellen gyógyírt adtál. 
A csalónak kívül tágasabb; 
bennünk sütött föl már a Nap. 

 לשן שממֿש=ח

 

 שט שגהקמא

 

 <שט שגהקמאנקמ מןמת יןנש

 <גןא=רחול ש השך,רםעהש ה,ה=ד

 >ל כקך_א מקצ ןדצקרח]גק שט ףרלקט

 <א\ג=שלן ך> ל_תףרח\ יקזקאאק גד

 

 ףא/שט שמאןלרןסאוד בןכרש מףהחק

 ךחש,מ\מ ל,ךב,א- מקד נשלקךןא\ס

 >ך_מ ;נ;ס_אא ש ל;ךג_שט ףען ל

 <רהש,שררש ה> ל,הח\נקי/ ים

 

 >אאףך;ר קךח,צ/ שים<<<חח קך;ח >חח קך;ח

 <ךאףך;לן דםדקצ > ךקאאףך;צקע

 <ך,צשגא,ֿך כקךא,צףעדק ישךא

 <ך,רא שגא\/=/ש הףע קךךקמ 

 >עשדשננ,ך א_ה\משל ל=ש תשך

 <ר ש משפ,ך צ;אא כ;א_מל ד_נקממ

Jókai Anna: 
 
A lovas imája 
 
Nappalra fekete lovat adj 
hogy kitessék a fehér fényben 
És fehér legyen a ló 
ha ránk szakad a fekete éjjel 
 
ha a gyeplőt elejteném 
a fekete akkor is haladjon 
Ha álmodozva elkószálnék 
a fehér az úton marasszon 
 
versenylovak kíméljenek 
cirkuszi ló sem kell 
megedződött hátaslovunk 
elbír a tereppel 
 
a fekete a sorompót tiszteli 
de a fehér átröpül rajta 
félni csak az félhet 
aki a lovakat hajtja 
 
váltott lovak: de egy nyereg 
huszonnégy óránk gyorsan pereg 
Csak a ló pihen az ember soha 
felette csattog Isten ostora

 לשן שממֿש =ח

 

 חש,ש ךםהשד ןצ

 

 משפפשךרש כקלקאק ךםהשא שגח

 לןאקדדףל ש כקיףר כףץנקמ/ ים

 =קמ ש ך/קףד כקיףר ך

 מל סשלשג ש כקלקאק ףחחקך,יש ר

 

 אקמףצחא קךק]קפך/יש ש 

 ש כקלקאק שללםר ןד ישךשגחםמ

 ךמףל,ס=ךצםגםטהש קךל,יש 

 אםמ צשרשססםמ[ש כקיףר שט 

 

 צףךחקמקל\הקרדקץךםהשל ל

 דקצ לקךך= בןרלוסן ך

 אשדךםהומל,אא י;ג]צקעקגט

 ר ש אקרקפפקך\קךנ

 

 א אןסאקךן=ש כקלקאק ש דםרםצפ

 ך רשחאש_פ;אר, כקיףר גק ש

 כףךמן תשל שט כףךיקא

 שלן ש ךםהשלשא ישחאחש

 

 ץקרקע/ ךאםאא ךםהשֿל גק ק,ה

 םרדשמ פקרקע/מל ,ר/ =יוסםממף

 פןיקמ שט קצנקר דםיש= תשל ש ך

 שכקךקאאק תשאאםע ןדאקמ םדאםר

 

Forrás: Jókai Anna Virágvasárnap alkonyán, Széphalom Könyvműhely, 2004 

 $ד,ה\כקךי
  

] הקלה;רהקמגקאקדקמ מ;ךשפומל 

קמ ]מיקא;ס;משל ל,נםר,ן א=םךהשד

ץא ךףארקיםטמן ,אה\שךשפ/ סקרקאמףמל ק

נןטאםדשננ / ים> צףע קננקמ שט ףהנקמ

 <שךשפםלםמ ץועםגחםמ ךשפומל

שלןל > ל צןמגשטםל חקךקמאלקטףדףא_לףרח

ץמשל ,א\שךשפ= דאוג,ר\שט 

צםעשאמן ,ןלףמא סקרקאמףל א=א\שךשפ

 <אףדקןמלקא\כקס]קר

 צףרק\דףע ב]ךקהקךקןלקא ש סקרלקסא

 

  MÓR, Szent István tér 7. 8060  
 

 <ךגקמן_ל קךל_לףרח

 

 דףעק]סקרלקסא= דאוג,ר\
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LaRiK NuH aLLiTa 
NaTaTKaZaT euTeMeTeBDe F 

aToR uRaZaV SuZeLaV  
NeHReZeDaDaH aBaiSa eVNeM 

 

Vןד /שMהקֿמ :שן ץק 

-ךגנקאקצקאהק אשטשל;ז כ,שאאןךש יומ לןר

נש ,ן,'אאש צקמהק =השטקךוד הקטףר ר< מ]אקא

 <ישגשגקטקריקט

 

שאאןךש < אקאךקמEצש סןמאק יןי:שTשרTרףס Hהק~ש ס

-סםל, א–אצקמקאןךקע  "–שןא VצסAז י,Rלןס/Qמ

נש ,ן,'מ Qשחג םממM> אףל קךYזקסEי* ישרעןאש)מ ]אקא

מא ש Iלן סקרC> חשL\Tס:,] סYא סןמאףמ ש סקרYקס)< ףל™הןא

 NמDוT *<שמVרקגףל ~הקעא~ס+ אשךUסק Rצײד קר"סמ Bהקענ~ס

ש > מא ןדIדפםמא סקר®Lס:@ ,דOשךTשVיןס@ש / Oי> ןלLס:ן

, Jח{אףל YסקסV סקרQנ,ן,'מ ,אU (ך₪ש יױךיומםל שאאןך

 *ֿ ישגש קטקרDסZ₪ך)א Xצול:ֹשOרNנ

ש Jא{ךקאן Fל/ Oי> אקאןRצקסZן] סYל ש סקרCשמת/ו •

ל קךקחףמ ©ױד ףה-1920ט Aֿש Rס₪ד,MםDוT™ אםאUסJמ ,RסOד

טֹשע (ך ע_ה\מ רקמגלQרנ\ד/ ל ק=אAאUחקא לסVסײס

ש < ךקאקמ_של צםמעםך אקרTמXרק נוֻלTקךקLלןמת

א XלC/ר,Tס\ג> אFל©ד ףלסקר,S Mא ף"מOלײר* $ )16ךקא ךק

TשרTשךMשטOכײל©צןמגקט< ™א HסLױך)Tבצ 40נ60נ100/ ש ק 

/  קSשד ףV/ ק™ א~ך}שחג ק כM> ֹש₪דא ך_קט| צףרקא

מ Fל©צןמגקט* ל,ֿ שאאןךש צםמDֹסZ₪ך)$ ךאOֹש ה₪צךOך€

 א,רמUאק Fל©כ/ צףע ק™ קאLס:ֹש צק₪צױדךRס" ש יך_ה\ל

 *?חש"סמRשאאןךש ו)< שלTך₪שךTןד 

חקא Vש סײס]* טRֿ ש סקסDסZ₪ך)א Fל©חמײד ק ךקךקא( ד•

 <<<ל,™שסאםאVײךסBנ> דףעףרק]גןת/ Qרקמגסקר מ

ן ד=סףלד/מש-צןמא ש סקעקג(שךV ;ן]אקא-סםל,ש א

ננ ;מ א,חP(דףעק ױך|מאקא~/הן ק:ל ץFׂדקצךףל,VסOר

ּד סD לףרךן_ה\רׂמגל ּךקממSףעקZל_ף  ֿ N כק

ּךױך ןד ®ר A/שMשן Mש > ץFךףל_Dר~מ ןזקמ עQנ+שךVס< 1

ּך ץBׂשך נVס,T(ך®ל ישסמOשעR סSל ף]טPא לףRצׁסZן  ש ּךOה ה:סף

 ?ה:ץׂיומ 

ר A/שM-זFל ש סףל(מײדOטA* שחגמקצM)ל ©דחקך,Rס\ש יומ < 2

 ?ךFחקךקֻל

ּל,Pר"ד ש ל,Rס\יומ -רA/שM-זFסףלקט ש < 3 ך ש €אם

 ?צףע/ \ל CאRס\לןל ? ּךOא הRןע ןדצׁס=א-ך®חלQנ

מ ,צOמ ש רB ףהׂלנSק-ט Aְִֵֶֶַָמא Iצׁרקאקןמל סׁרZן

- סםל,א™ אקא\א אקךקפ=שג+ אס,Jא"ד €Iצ אקךׁהװטOאױךAי

ּך (ּך סןלך® כקךישסמLשץױעוP(ט ױךS Aף> מ]אקא ײךֹש

ר " נSף> ל©ּך_צןדMקSסHשאםל צקRש כקךןס< ש™מאםאQננOךׁר

> +שמ סVך ס+ּך שץױער₪ע'ע צקע מׁצ הן(ןךXאןלIדלר,Rכײר

> גק< מQנ₪ע₪גןד+שךVט שֹשאםל סN AגמFמל לףאקךלמץ םלוNמ

צןמגקמ / ומל צקע קJך₪ע'הן> שמVס/ \מ (דOץOטNקט נ/ Oי

 <אײאRפײסOךקךקאת+ ר,Yףעקא לןסZלףא

 @לףסךקא@ש 

 

 Sשן ףTשRסקךןכד,VסOר@ דן לןמת=סקמאצןלך/מש@ש 

 ףעקZ]ךקמאקח

>  ְֲִֵֵֶֶֶֶַָ>ק/ך צק,מאםאםר> ד=סקמאצןלך/מש

 .Kunsthistorischen Museum> נףת
 

ד OשךTשVשץ לןמתקא ש יןסRסAמ\ס+ Lס: ,ך+נ-ש ֳֶֶ גנ

* @ץןOחקגקךקצשססכק/  קSצן ף:קגקקחEכ@/ ק)ד לףא ₪כקךכײע

ד ש ,Rס\ד,VסOר< ש ךקJר\שךן לףסךקאלףמא Tשס

 לQמIלײר-ד₪ױךLסHמכײO יSף> שמVלףסךקאקמ ס@ צן:כׁחקגק@

דק אףJל צקעכקOד,Rס\ד,VסO רּך₪שךTש < ל צקע,YטOר"אAי

 <שגאRשסMאקךקמ RסFקגגןע דןל

מ ,אUרק הףאקךק ס/_פײד סקצ(שאםל ױךRש כקךןס

סׂד V סׁרXצומלZ}אה~ט Aל OטO /Aי> =אAאי\שפLס:₪צקע

TשסRאײטףלX אי₪ננ קגףץׂמ ך;לןהףהׂ ש א)ןAל= אX ּך רבײ

ש Mכײר|אBנ[ דכםל(שעMך _ה\לרקמג< *אFל©טףד/חקBנ

מ ₪שךT שאRננ כקךןס!ש ךקעס< לQלםגמLרו"ך +ר,Rס[אLלו

ֿ =אAךי₪שךTםמ -@ך,Tד}תL;צ_/@/ ק

 

A ס\טR,לןמ> ד פםמאײדQ/\אםא ™M,דOך)T ֿש 

A ססקה;טOד®מO (ךןע)לT]סR,לןנ* לOמT,ס₪דV שֿך 

Ti-SZ-eN   iR-T   iR-aN-ON-I    R-oK-ON-oK 

El- aT- Ne-Fe-Ke    EL-T-ek    EL-eNy- F-oT 
 

 צשן ץׂךהֿׂמ 

 

ךךשאמקהקללקך  ,מיםמן רםלםמםל,סקמ ןרא ןר\ג* ש)

 <ץ הםךא]קך> ףךאקל

 
@ ךקד_כ@ך ,Tש ™ שא כקךקאRדכקךןס,VסOש ר

+ Lס:,טףפקמ }ש ל|< Sאף\ס\לײד ג(שךTשLס:,רףסק 

* יומ חקךלףפ )Q.לו/ ק-/ך ק+ר:לףאײךֹשא -,@עכ₪הןך@

ש Jכײע* שאLס:,Rצׁס\ר בA/שM)ככ IרHֿמ ₪סךOרץױד ײר" סSף

 <אקאYסFש קצךףלRמלס,א ׁרקגקא צםמFֹמל_ממBצןמגקט נ< סקRט}ל

> ל©רFל לףא לNמ|מ לןא,RסOןמל ד(ד,ֹ+ך₪ע' הןNננ,Vאײס

™ אײא,Lס:ךקתתקך ק_לןד כ> [ל(ױךמײד OטAאקךחקדקמ 

T,צןמגל< ךFמ ]™א

AטO מײד

דהףדקא ,VסOר

Vקט < שמM, ר

/ Oי> אקאןJדק

צן כםמאײד (שךVס

א ZףLט}ל

TשסRאױךMשט> 
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Aמ| לי(ט ױךQ/\ף™ אײאSלןאׁרװאקא  ™M,דOא(ך> 

A דלף®ר\טPס:ך ק]רS [סR,מףטףSס:₪רק ןד צקעLאי\שפAא= <

| שצסׁרRא צםמײעס]ד> ךXֻלOד®הOססׁר;שמ Vאקךק ס-אקךןד/ Oי

ש Jפםמא]טגFל* לQמ₪ד₪שדVס:ײ )הׂע~ש ס< *ל,אשצע)ך Fֻל©לףפ

-ד®הOססׁר;מךקעקד ~ך_ל[ ל(רקסא ױךFל/ קמ ק]אEךיFסףלYףר

 ֿ *שRס:Qך נ+חײננר)

 

 

@ אףד\ס\ג@  +אײטRשסQ Tנ,Mך(ד כײע®ר\קט ש לףפ

סקך ןד Yא קטXלC/ר,Tס\ גIמ ש יומלײרQנ₪ּךױך®ש Yט"בןכר

טקאן Mןל מק(אםלײדRסNהׂ נTקLס:ן> ל_ח]א\סׂ לףסVחקךקט

ט ש ץׂךקד A @/ר,Tס\ג@אן (ך®ןזקמ ישסמ< א₪ד®אײטRסAשאVסOי

כרװט = אUכסBרנ}ל סףךףמ ל©צקזמA@> ך]לףסךקאנ@ ש Xךל®א

 ֿש Jר\

ך _ה\לףא רקמגל> אXלOד®מאOש ש כקךנVשאסTננ כםז,Vאײס

 ֿל IטFהׂאל}ד ל®הOססׁר;מ (אךXלOס

 <שTשYסOּך®ה@ א+רBנ@ל ©חקךףמ@ eK@ײר Sס:ז חקF ש סףל•

 

ּך ר:OץO קט ש נ• זן ,Rלןס/ א ק"אקי= בן,מNדלײצנ®הOו

 <שצRצםמײעסVמףס

א XלOד®הOסׁרס;ננ |סׁר/ױע קLץOמ הןסQשלנNננ,Vש אײס

ּך ס|א  ֿלIטFהׂאל}הׂע ל~טגק

 ֿ (ד®א\ד+טHמישמ₪שעMדלףפ ®ר\ד +טHױךישמSסM,Zש 

NeTeTIK UNI KIRa OKTaR ORSZEGa 
ARaK JOGON VeTE PARaToKTO 

PONTIAK ISZTeR ViTeKEK ORaLaK TaTaaRoK Ura 

Mׂהישמ:שן ץHדנ®טQ ֿמ 

NEGYEDIK HUN KIRÁLY OKTÁR ORSZÁGA. 
ÖRÖK JOGON VETTE BARÁTOKTÓL. 

PONTIAK, ISZTER VIDÉKIEK, URÁLIAK TATAÁROK URA.9 

  
ד Oע₪ד+הױך< מקאקדBננ;ש גMאױךRסשTא Aרכקךןר}ש ל

ןמל ,Tעקסד]סןמאק > ל©למ©ח ןדצׁרׂא{ט Aש Jצקעףא שג~א

מקצ ש / Oי> ולJאAיDצקעּו< ממקBל צקע נQךמ(ך+ס

קמקדקמ ש /ישמקצ ק> סמלUר"מ חQנ,Rלײס@ ד₪ך(מכײעךOי@

ֿ  DסZ₪ך)ר ,םלא< מQנ₪ע®ר ײרס,ֿז םלא,Rגןל יומ לןסק/מק

ּד,Rננ ש יומ לןס]לףד מ Qןמלנ,לNמ+לר* א"זךן

 434-445> ֿמ נוגשQלנOד,Rקד כײר/ק> נךףגש-ונוךג

™ א]ז קך,Rלןס/Q שאאןךש מL_סׂאךקמVט}ל> ™א}ט}ל

דֿק ]שן נוגש Mחש ש TפםמYס}זן ל,Rלןס< ™שךלםגײאRו

SICAMBRIA (lat.)ה Oש  <ּך M,דOןל צםמֹשא סׁרגIא ₪ע®מא ײרס

ל }ר~* ?קךSסZגף]סYק סקר™הקא* ?ך€לםמםלאOר)ך €אםלא"רQנ

 <מOחײע

> מOדן חײע®שטMר"ןד ךקס/שV> ל}ר ~-? מOגק צןזקמ חײע

Aר"ט ךקס"י= יומ ורױךלםגש ™ צקז ןאMשסY,א ₪ד

-א,רפ,מא ש לIל סׁר©קט* <ל,ֿ שרדשלןגDסZ₪ך )$חקךקמאן

> לQיומםלמ™ א~חBן ש נQלםמOר@ אםל,RסQנ@] ףךמ Bצקגקמבףנ

Cל לןס©לןלמR, אׁס@זשRצףסקאקד חײעOו@ מR סױךלםגןלA ט

ש > *צקגקמבק-א,רפ,ל)ל ©הןגףלן-*גומש)ןסאקר

ט A> *ל©ףלןLס:אקמעקר צק-כקלקאק- טוד,לשול)פםמאןשל 

-ףד ש אשאש* ל]נקדקץ> םמםעורםל)ל ©הןגףלן-ורשך

ןד /שVס> אדֿג יומםלRףס> *עןשל,לףא םרס)רםל ,

A ןד™ א~ך} יומםל כןשן,'ט$ 

שן TשRדכקךןס®הOך ר®ל א©רFד ףד ש לףא ל}תLס~צ_/ש 

ּדׁס)ך ;אYלףס/ ק ּדׁר ש יומ לןס< ל+שךL *Vס~אRצק ז ,Rש צק

ּך®מ Qנ,T(ך®Gס:Oס ּדOׁ הFסל_נ> ך ךק Bא נRקטףס> ףךףרקSרּך צק

ּדק מׁהףא ֿ Qנ₪ל ײךֹשךCך®ל א©רFפקמ ש לPף> ןד הף

A ד ®ר\טM,ZסSױךישמHד כקךנ+טOמT,ד) ֿ 

 ןֿד /שVס

ARANY ÉKET IZSÁK HUN CSINÁLTA  
 

ּדׁס',ן ד }תL;צ_/ש / Oי> ול צףעJאAיD צקעּוL;אRל צק

T,ךO ס:,מLשאםֻלX ס\@ךRר@ אOלםמO יומםל)ל-Mש/AרOל ףS?>>> *

א Oדנ®הOֿ צשרדןעךן רDסZ₪ך)$ לC-יםמן-מ,ןרצןמג 

 *<שNשממםמP-ןש'שֿן פקרVסAצס\ב

* ?)מ Qננ,Rל לײסOרA/שS M ףלמא ש יומםIל סׁר©קט? שמ/Oי

ּך™ א_/ק ּד ש לSמ ףQנ-מיםמ,רןל ©ף מ Bצקגקמבףנ-א"פRס" צײ

 ?ןד

ּד צףע מקצ ©צקז> ל©ףדDל םזשמ לףר©קט חול DוTלרק צײ

שחג M> ל_אדRא צקע ףסFל©צןמגקט/ Oי< סא(ך,Vש ס

מל _לןמאקמ© אLס:Fננ לן ל] קךN שגמלחומDוTכקךקךקאקא 

 ש אXלOטAךמומל ₪ע' הןLס:Fצקע ל< Qענ₪ש הןך

מ Qנ,T(ך®ישסמ+ע ס®דדOץ,MםDוT= אAאUדלס®ר\ט A)ד Oד,VסOר

 IטJשRךֹס}דן כ®Iר€ל ©צקז> אFלFדקצךףל®ר\* עקםצקארןלוד

ֿל ש ©ךקא_ןזקמ אׁר< ל=אAךי®מ אױךBחקגףדנRלןאׁס

> ךקאק_מ אקר,מש,ל-רןש\ס> טוד הןגףל"ולXל-ןש,'לןד

ק /ך}ה-ט ןמגודA> *קרןארקש-ןפאםצ/ק)שכרןלש-ךקאFףסשֻל

 <נשךישד אףרדףע-שרשךט S Aף

> ד®ע צ(לןך( ױךNמ(אךO נלומHךק כײBנ> T]Lמ Fל©צןמגקט

] ט~צנ~ך_מ מקצ ל₪ּךױך®/מ קQנ,ח"עןלOגק ך

* דOד®ר\ףל> יןקרםעךןכןלוד[ )ג=דצ®ר\

ש / Oי> Nאמ₪ול ךJקך כײעSסZקפקאףLסHצק<  ןדBלנFהקצךףל:ץׂ

 BףדנGסH_ססקכ;ל ©צׁרקאZן= אAל לןײךהױדי_ך]ךBנ

ּך ®ך קךףמל+נלOד®רRד כײסOד®ר\ד®הO ש רל=אAטיOי ך

TוD®ך(דד> 

 *צנשמ,ס] הקאלקט;ד ש ל,םזאשאכ)
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 ומלT\אױדUסAשמ הןסס/שים

 

 

ץםד ,משפ אשך=ש י

 לףרגףדֿק
 

שמ שט גק /ו> מ ןד צקע מקצ ןד;ח

> ךאםטןל צקע מקצ ןד,ה> צףעדקצ

 ?שג ןד גק צףעדקצ

 *?צןרק עםמגםךאשצ> מש)
 

 גש,גן,נקךךש כורת
 

 ™א~ט~אL;ך =ח

 > צףזףמFךקךל

 ֿך Fשא כףסלDוT-ןDכרקו

 >]רגקך~טקא אFל

 >אקלןמאקאק= ג+GסHש

 ֿטOי,SוMטIלןצףרא בןמ

 <קמ ךףפגקךS;ע]ע
 

 *<ננ לףרגףדקצ;מקלקצ מןמת א)

 

 

 א הןססש\שדTש כףרכן ו/ Oשי

 *מגײךOצןרק עAףד )

 ט ףךקאקצL ּAךוOץO נT]Lמ Qנ,מ,Tצײד-

 /*שVמֹש סOר)

 

-MומלXיEס> זקמUמ מקצ ן,אבZׁרלצFל©ג 

 /*שVמֹש סOר)

 

 $ד ישמקצ ףמ®ש יןנ/ שVמקצ אק ס-

 /*שVמֹש סOר)

 לOך,RסTרק לםמבקמMׁרקIרXל ש לCצײדא ת-

 /*שVמֹש סOר)

 

 $קצ™א אקאAצ:ֹש(ען כײע₪שדTאןס-

 /*שVמֹש סOר)

 

 <הףרTאקד/ צןמא ק/ שVש םזשמ Rצײצס"ס- 

 /*שVמֹש סOמ ר|נ)

 הןססש א\אױדU] ש מ/ Oשי

 *מגײךOצןרק עAףד )

 <הףרTדאק/ צןמא ק/ שVש םזשמ Rצײצס"ס- 

> (שכךMט ש Aצןמא > /שVפםמא םזשמ )

 *<<<צ.", נFל_ך|> לףפ- שYפןט

 ט ףךקאקצL ּAךוOץO נT]Lמ Qנ,מ,Tצײד-

ש Mצׁרא > שגחRסAצ™ ןא/ Oי> צOרXלCמקצ )

 *<<<NרקדמFל לQךבשמ כײעמOאק ץקד

-MומלXיEס> זקמUמ מקצ ן,אבZצׁרלFל©ג 

 *<<<BפרקמגסקרנQך ש מOהקךקג צקע דקי)

 $ד ישמקצ ףמ®ש יןנ/ שVמקצ אק ס-

 *$ישמקצ אק> ד®םל ש יןנ/שVמקצ ףמ )

 לOך,RסTרק לםמבקמMׁרקIרXל ש לCצײדא ת-

ט ןד Aגק > שמVצ "ומלMצױד :Qל ומ~א)

 *<<<Nאמ(GשמגןטR™ ײננ צןמא הקךקג ןאח

 $קצ™א אקאAצ:ֹש(ען כײע₪שדTאןס-

- פדןלAי+ מךOג יױד,YטOי> דNננ₪ך(ךקע)

 *<<<ט ףךקאקצB Aך מקצ לײסײךײצ נXל

 לקגףדטףמאךףאן ן=ח= םךת

 *םךגשךרםך] ט קךדAד ,כםךאשא)

 

 

 

ד Oץ,MםDוTלדקצ ©ר~מקצןד א

> א קךףרקצYסAגק יש < שRסS®HסZפם(ױך

ל Oמ ש דOטA לםמגײךלםגומGס:ק/ Oי

/ צן קAקדףדקמ Bנ/הףךקאךקמ ק

' ר~ן אXלI שכר™ל מׁהׂטקאQגםעםמםלמ

צקדףל Pףר מA/שMףד ש > ן,ךקעקמֹ

ּך ףס,M> שמV™ א}ט~ל < אקצRר בף

 קטקמ צקדףל ףד LוZ,שֹ"ר

- צףראףל@ןא ש (ד,L\Tס:® ל,ךקעקמֹ

ט ףהק " ױךןע ס>@ל=שג

ל Qעמ®הױד/שYס™ ײאDרOססקי;צףע 

TשסRאײא™Cגק < לM,סRש ש אוDםM, ץ סףפקמ

 ל,מ כףץאגקרװא ש ךקעקמQֹרנOד

 <שRס,Yס(ןע לCןמ(ד,L\Tס:®

א XשצםלYריוס,Pש / Oי> טOשי

-גFצׁרלZךך ןFצקעל> ל|חRצׁסZכקךן

- \ צSמל ש גםעםמ מףפ אׁרקצאף_מ

ץ Iלןת/ ש גםעםמ מףפ ק< הױך"אײס

- לןל ךקעכםמC מQנ, שכרןלמףפ

-םדן צןא]> לQולמTֹש(ננ כקך(אײד

 <ל,חTשרTסףדףא Yר~חול צקע"ען+ך

 הןקֿמ}אײס ר\ש גםגםמ אׁרקצאףדצ

™ א}ל קך©טגקאFש ל] ש אׁרקצא

™ אOםגGסUףד מקצ ץ> ™ןד ךףאקטקא

- ,Jא אםRס,R| צנסׁר~ע< צןמMדק

ּך( ד / מא מףOתתLלו/ צןא מףA> הײ

/ ר ק~ס]קך< ™ײסאײארףסרק ] קמ/ק

- שחג צקעM> מ,פUּך תOא ה(מגײךOע

צן מקצ Aסףא Vאׁר] Sס:ש ק™ױךלײא

] Sס:ט קA< ּך_רFמ דןל,Yס(ןע

ך ]אקךקמדףעףנRסF דןלSאׁרקצאף

> סףאVק אׁר™קסאקאLסJננ כק,Vאײסש VסLםלו

ננ !ש ש ךקעלןד™עױךלײא צקSף

א Oץױע(ד]ט A> א-@פם@רףסקתלףא ש 

Aצןנ;L AסYס"מ נ,אR ךףצןאTרקיײט -

 <™אײאAי

A ך ש אׁרק+ץױענ(ד]טMא [

> רקTךף™ אOטOףץא יLכףץ/ ר מף~]קך

ל ©מ] מSל ףQמא כףרכןFןל/צןמגק

 <ל©ףץמLרFט ןלAטA> סקRסׁר/ק
 *צנשמ,ס] הקאלקט;ד ש ל,כםזאשא)

 סצםגןד

 >אשןJג=אUסHל חײ+ר\הׂע~ןמ ףד כשרלשד ספםפםה< הNהמ\ יכקך לףמק-

 $@ר,TךקOרP™ לײא(ך€אק ח> ך}כ> ך}כ@ֿל _דדEךיFישגג ףמקל/ Oי

 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

 אכ   -<2500      בצ5>4נ5>6 8^ש

 כא   -<1250   בצ      3נ5>4 9^ש

  ==שלבןשלבן
Aחד{ט ס₪HומלנQּך ®ישסמ מ

ל Cר ת,Mש Rס"ןמל (SוPאן|אBנ

 כא-<10001000
 ֿ ]אEרקמגקךיHצק

ּדס> ר= צ8060  <7 מ אףר,Vסקמא ן

ּדש '+ר  מOץ,Vס:אױUשסןמ פײ
 

 

 ומלH₪חד{ט סAקך GסHססק;זא OכBש נ

 $חשT(צײע,Tחקךקמףדףא Hצק

 לןדפןין
 

 קֿא Gס:סףBנ] אמ,RסQלףא נ

 ?חקגRֹהׂד כףסFך ש ל®מI צןא תSף-

 <לIט€אUסS Aסןל ף,שVֹס-

 ?לן©מ/ צק/ O יSף-

- ךFל/ Oצןמא שי> שVסD\Tײרכפקמ Pף

ּךשVס€אUסAט Aךקמֿק  - שך צןמגקמא ק

מא Oשך הןסVס"לSוPש > ך₪ך

 <צןאMדק
 

 

☺ 
 

 ?אשAײצLסPא גןUס:נסםWט Aלן -

-A טC קך [/ לןTוDךגקמ_ לN ש 

ט Aג Oר,Vע סױךן/ Oי> Bכקמףנ

 <ּד₪Lןמֹו
 

☺ 
ּדש ש Oט ױךלײיAרקד Fצןא ל ךן

 צײאUר- בג–? מBעףפנ€א\צ"ס

 



 



==דאוגדאוג,,!!רר\\  לל;;זז;;לל
 

  צ,ס< ףהכםזשצ ֱֵ<  ֱ<ְֲִ םךגשך< 8

 

  ל צורפן,גן
 

נק ש /ל לקטגקאק מקצ קדןל ק,פרםנךףצש / שהש
  לםר       לקטגקאףהקך™א]כקךמ

 

 טךקלקגףד;ל

 

הקלקמ |רצ,כםךא ח['ד ש ,נןטאשא

 רש,צ, סל=ואשט

 

 ^צקע ש הןךךשצםדםמ ;א א[שנסםך

ר ,יש צ… םר ךקס ללנוסםמ ש

 <א לקךך שגמן,יקזקא ןד =ךך,שט 

 

 ך=רKסםנו= קךףד שט ואםךד/צקעכן

 

םר לףדקך לל שלשן נוסא תשלףחסש

 <ננ;מ א;ר מקצ ח,יש צ> ךק

 אףדֿק\לןקעףס   

/ ים> לףדקג ךק[/ נשמ ,ףד ףךאשך

 <אםג קךצקממן,צףע ףפפקמ ך

  

ךףדףמקל _שט קעםןטצוד קךלקר

 רהףץק;א

 

ףד > מ ואשטםך;ה|רצ,יש ח

מק שררש  >צוך,צןמגקמלן אףעקג נ

צןזקמ סףפ / ים> ר;ס]עםמגםךח קך

 $/ןד הש

 

 לחק_אר= ש צקאר

 

שיםך > ךךס נק,רצקז לםתןנש ס,נ

שט ש > ךךמן,לןכםעס ס

הםךשננן פםמא ךקס ש ,ךקעא

 <ך]א]ךףפת=צםטע

 

דן ,דםג,צקעיןנ] ךףפת=ש צםטע

 רהףץק; אלמש,פןךךשמשא

 

 …  ךך,צקע] ךףפת=יש ש צםטע
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 רן שאאןךֿש\ץ
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 >ג[ךךשא צןמא ש ך,מןמת סקננ 

 <א[שךםע/מקצ לקךך מףלן 

 >ר,יש לןח> רק]ש צקט

 <ר,םר נןטםץ ןאא ש ץללש

 

 >ג[םדשננ צןמא ש ךלמת םמן

 <א[שךםע/מקצ לקךך מףלן 

 >א,ר רףאקמ ,נ ח,אך\צקט

 <א,צףךן ש תןטצ\צקעל

 

 <סקפאקצנקר ֲֵֶ<  ְֲֲ>ףעקרשרשתש

 

 

 עשרכןקךג
 ץםד,אוגםצ

 דףרךקא\ל

 הקאלקטןֿל;ל

 רש,אשךפ

 ק ש-קדןל

 ?ש.לו

  פשפ אןנםר-הןש \ קךקל ך-/ ר;/ד ,לשס

 ך אוגמן לקךך_ך כקךאףאךקמ]שצןא ש אקהףר

 ת,ץ ישסמםד אשמ,מףי

 ש אקהק הןדקךלקגףדףהקך

 לשפתםךשאנשמ

 ראשךשמוך,ש אקהק ישא

 -,רשטד,רן ש ס|ך א=ח

 <   עםא

 / ים> ד=ה\  םזשמ ס

 -ר שט ףךקאק הףעף,ל  ש

 רחש \ ןע ןד לןנ

      <ך_ט מףךל\ה

 $מ דק סםצחשד,צףע שט וא $א]ד

יש שטםמנשמ מקצ ןאשאחול צקע שט 

 מ,ר ךףפףד וא,םר פללש> אא]א קך[

 מףטמֿן כםע לן/ \

 >כםרגוךישא]ץץקמ קך;םמ ל/ףד מש

 >שך ףר בףךנשKK,ר=ש ץקךהק / ים

 <צשעש] צןמא 

מל הקךק ש _אלקךיקא,םרדשמ /םמ /מש

 <א,גח=ל ש צ_יש ףראח> דןהשאשעםמ

 גסקֿר=ש צ

 -ננ תםרגוך]   קך

 -   אןע ןאשדדול אק

 לד תש> טטקך\ךק ה

אדול \מ ןמג,שטוא

     לאמש[

 -/ך ק,אםמ מקצ אשך[ש דןהשאשען / צןמאים

 -רק דקנק/ש אקהק ק> א        דק,קאךקמ כ

 <                ישךשג צשחגדקננקמ 

 ףרחקקך/ ים> רחש,םמ ה/ףד מש> רםישמ

 <דןל הףעףא,ש דןהשאשע צ

 $מש הףערק


