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MשמQע קט ₪פדM,ס"ר מקצ חRקטףס> חשR א

- }ט}ננ לןל!מלףפקדOל ש סױך,חTס(ך®ה

-מק> ד®שאRס"ךקח> ד®א(Gס:קךיױ> אףד\ד

-צןA< הׂרףא/ף אףאקך כקSסZהׂאדףעק

] מ ךףהBט ןגקעקמ לףטנAט Eי

ּדM}ר~צףע > שצףגן  <ך ןד®אןסאAצקך 

ּך וסאן  $רױעסומלAצן מקצ י> שןצRאק

 ש אקאףמקRס~ּד]מל _גק מקצטקא

> ננ(ךOה" ש ךקעLּס:®ך ;לףא©כןממ

 Sף> ץׂךהףסקאןךקע> ע(ןךXעקמקאןל

M, סׁר] רIל ןד_מא> 

מ צקע ש ~מח_ל ס_לףרח

Hרכקמקל;ומדג( Hף* ומכשךהןS T רקאכםרא
ך ש  קל,ֹח( כײעSף> Xאל ,עםדאםמםל"

מ Qײצץשןנ/ ישSמ ףB ךקךלףנמקצטקא

 <שאײאDוT-ד,ןגקמאןא] ףך

 ׳

AAA ט ט ט

   ץץץOOOמאאײרמאאײרמאאײרOOOתתתמאמאמא,,,קךקכקךקכקךקכ

   לללQQQןמןמןמ===ללל(((ךךך

 כקךי\ה,ד
 

 ך=נח[ט ןגקן ףהנקמ ש

 ךןל ש\דףע ץ]ךקיקא

 לדףע;ר ;שר/צש

 <חשהשדךשאםלשא אקממןחרש \ג

ל ]דא אןסאקך,ר\ד, רםהש

יש > נםך סקרקאמףמל,רנם,א

ל ש ,חננקמ שג;צןמףך א

 ש/ ים> לקא שיםט_מקה

 לדףע;ר;שר /צש

 ךחףל ש;חרש חקך\ג

 דא,ר\ד,רםה
 ףד קממקל ךקעמקהקדקננ 

 א,ח=לואשא

 מגםר, דםררשןכ 

 <רורשא,אשמ

 

קא ףראקמקל /ןמגשטםל שלןל קצ

ךגחףל קך _ל> מל_הקך

ללקך _צ\ללקך ףד ב_מקה

הקעקד ;אםאא ס,קךך

> שאחשהשדךשאול

שצןא > צףרק\ל ב_דףע]סקרלקסא

 אומל ש\ננ, אםהצן

 < יקזרק ]צקעכקךקך

ננ ;ל צןמףך א_רחףל

ל _שך  ןדצקראקדדומללא,נשר

/ ים> דףעקא]צקע קטא ש ךקיקא

ךיקדדקמ _לקראםמ [הףערק קט

יקזףרק = צףךא

> לדףעק;ר;דן ]מל ,ר[לוךא

שט שלן קממקל ףד 

ננקא ;ףרא ש ךקעא,ד,ר,כקךא

 <אקאאק
 

 דףעק]סקרלקסא= גדאו,ר\שט 

ד ,ר\ד,צקגקמבקן רםה-א,רפ,ןדצףא ל

 < הקרדקץ ְֲֵ
ל ©ףה] ט]ט קךAצש "ל ס]טFסק חקךקמאלRדהׂרדקץ®ר\ד®הOףהן ר< ש ְֲֵ@

TשPשסTאש ױך₪שך)Pגקמ נממ צן,חNטOמ]ץץױך מNרקמגקט| ןזקמ צףרקא/ ק<  כײעVץ סף

ל ©צףץׂןמ:_ר}ל] קעכקךקךל צ©דףעףמ]ט קדקצףץ חקךקמאS Aֹא ףOסעUץ

ט Aסׂטקאףא Vל אׁר©קממ< ףSסZלדףעק_סׂטףדףא אקסן סVצקעסׁר= א(עOך®ה]קך( ד,T\אײדYסNנ

 - שVסHצק> אײד(ךOתPסקך לשYצףץק קטYחול ןמאףסRס,V סSסף ףYט}ל ל_מ אקססQשלנNננ₪ױך

 <@אךקאקןא> ~הףךקצףץףא> שןאL)TסZשVשסJ= אAאי\ד+ך

מגםר ,נםר ש כםררשן ד,ת ע,שלט ש ךקהףך שצקזקא סAגןל ]טגFל/ \

חמײד קגגןען ( ד<ל©חףמ]ננ ןמאףטצףץ הׂטקא;א אRס\מ Bר מׁהףנ;ל= ר\ד,רםה

אמק EקיLסHמ צק,חP(צן ױךA> ™טקאF ףרלSטף:חקAהףד הןססFמא ןעקמ לIצׁרׂאקןצ סקרZן

ך ש +קט שננ< אFקץׂלSהׂר= א(עOך,Vךןד ס®רקעןםמ/ שVס> קן/ ש צקNסׂטמVסׁר

גןל ש ]לך©Dאױך ףרAל כןOןזקמ ד/ Oי> ציװר ןד}ר~א Eך ךקי+פםמאנMסק

ר ,M™ צן צןשאAצײא "א ש ךףאסYסAל קך _אR ףסײדאצ* חמײד(ד) גק >מא,Rד ןס®ר\ד®הOר

ט A  <קץאSד הׂרOשמעRןזקמ /  קNצקמאקדקמ ךׁהׂטףץׂךמ] מFֻל}א טEטקמ ךקיEמקי

ש / Oי> ט ש אףץA™ גםאOשאײדDוT צףע מקצ  פקגןעמBןנ]ל הׂטקא©צףץYןמאףס

א XלOצ ןד ד(שעM <מא,RסIקט₪ דIמת,Vננ ש לןס!ד]רק קר/מ קBרףנ}שןל לJל,ןג

 <דןע₪טףפןדלײך}ך ש ל€דא₪מײד ןדלײך₪ױךךא ®טAך XֻלOאױךAל כן©קאGס:סףBנ

 NמL[ל צקעּשמ,Jך®נ+רPול HשMך ]נ-  שנבאקךLס:םממשמ כק- ןממקמ/ Oי> ל,צםמֹח:ק

A ס\טR,לןל שי©ל מ©א\ דקע<אדO /גק יש צן> ןלךךקצ אק]א A ע ₪חד{ט

 ש Sף> מלרק_רץׂטקא}ש ל> אד®צO ץFפןבןץל/ ךומל קOלײרC/מקצ  ן+שדVס:ײ

Tר"שמOלסRמקצ או> שDשאײדOגןל נBי> ל_ממO / קטAט ןעףץ נNטOץ ךףאקטIל> 

 ׳ד,מגרשןסש א
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Nסך,ך/ ש=  
  שרהשדס-[םגשכן€

  
Tשהשס לקרקלקגל<  

  >טקדקגןל_א= נןצנ
  השך כףץקד,טצןמכ,ח

  >שמת הקרקלקגןלשע
  סשרהשד-[תםגשכן
  >ךקלקגןל_מקלןא
  <ךקלקגןל_מקלןא

  
J,א,ע,טצןמכש הןר  

  >עםצ ישחמשךרש,ךקר
  ןמשןצצשך וערםל

  >משפנש] רגקךקך,ץ
  הףלםץםגםל> ל;ג]ך;רל;פ

  >צשרשגםל צשעשצרש
  <צשרשגםל צשעשצרש

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

 

 

Vמקל]סםל צקעך,שג<  
  >קצנקמ/_ ש ס=זעם
Bט\שךשאםמ ש דםל ה<  

  >ץץקצ;צןמג שט ףמ ל
  >רםל\רהש ד\ד> רםל\רהש ד\ד

  >יש דןקאקל ךקצשרשגםל
  סשרהשד-[תםגשכן

  >םל/נש הש,ין
  <םל/נש הש,ין
  
Dמישהשדש> קרקדקמ  

  >תםץ,מ ש לשר;קךח
  סשרהשד-[תםגשכן

  >רםמ,ךך שט םךא,ך;כ
  וךךשגֿ /ךהש /[סףפ שעשמתש 

  >רםצ,ש אןטקמי.קר/
 <רםצ,ש אןטקמי.קר/

 

 

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

 <<</ק ים-אוגחש
 

 ?א,ך מקהקטאףל קך שצקרןל]לןר<<< 
 Sך ף+ר+טAאUיװרקד ש > ך=שצקרןעם הקדפובבןר

? רקסאמׁהׂאFט שצקרןעם לAש TפXא לRצןףס ] Sף< ך]ר]כקךכקגקט

 טֹשע(ג ש ע₪ש הקדפובבן תױך

 < כןרקמטףנקמ ףךא> מQנ,JפםמאYס}הףסקא ל|ךןשן רקמקסשמס צ®ןא

מ Bנ]ט ןגAמ QננS Wף> ךאOר הBקצנ] ה\י> דOד₪הױךך] גכ₪ש תױך

מ ,קמא ןדאהד= א\פ(צױך(ךך®חק ]אןסאקך/ Qמ™ א_/ך קXללXלOד

מאן ,Rרבקע ןסEןצרק י< ל©רבקעמEסקמא ןצרק י> לQמ,זומל כן,Rלןס

ט AטA> א שצקרןעםמשל"רקסאקךאק כןFך  ל_אןסאקךקאק חקךף

ר A/שMמשל ,שצקרןל/ Oי> א"ול אקיJאAקךצםמגי< ןצרףמקל

 <סקמא ןצרק יקרבקע> מ כןש,צףעפקגןע סקמא ןדאה> שמVש J=שגVמףס

  *2003 –צ ,ס<  ֱ<ףהכ<  ֲֶ>ע,חד[מקצטקאן )
 

 ?ומל כןממועםרםל/אש הש=צן<<< 

ש TשDוTד ®אש ןגקמאןא\סל> ש..ל צןמגןע ןד סן©ר מקצטקאמA/שMש 

הףרלףמא Tש יומ מףפקא פקגןע צןמגןע אקד< ךאOה

ש TמOא צןמֹשגגע מקצ ןד הYקס< מQןנ,ךקעקמֹדן ]ק ™קצךקעקא

™ אOישמעט מקצ קךע \צA>  דקמלןBלףאדףענ

ט A+ סRרAש VסAרס,Yסאקר סNךאוסצןמעםדאםמ לו,ארקאכםרא 

CלX 1877)ך ]ךףדר_גףצןשן* <Aצקז ףPפקמ ש צןךךקמNסUצסR ש

דא ®לואשא= ראףמאףרק הםמשאלםט~דא]ע ®רסOרA/שM] ך_לףס

 <Nךמ₪ךעOש סVשאסVךא יןסOה

 צןמא –מ QמנOטAףמ > א"חTדפםמ₪ךך®של RסUט Aאןסאקךקצ @

א ש R קטףסSף> ךך מףטמקצFלןא FקלDע ףר®ט ײרסA –סאקר Nלוךאוסצןמ

כןממועםר > דקננ;ץ]ך קך=נ,אקלןמאףז סקצפמאח] ךד_ל

מל _צקרא מקל> א כםעשגםצ קך,ד פרןמבןפןוצ,רצשט,ס

ש < ל_לדףע_פשן רםלםמםלרש השמ ס=ישמקצ קור> ן/ן,'מקצ 

ןא ]ץ שצש לףפהןדקך,נקמ תשלןד ש אוגםצ]ה;ץ ש ח,לםרצ

צקךךקאא שלןל ש כןממועםר קרקגקא > צםעשאמן,כםעחש א

 <א,'מג,רמקל ך;א

-דקר;א ש דביך"ן אקי]הׂא} לSנוגקמבט ף> *רכקר;יומדג)יומכשךהן 

דא ש ®א(צײע"ל צקע צןמגקמ אCפאA לSשל ףTלםט(אךAט תEכףךק סקצךףךקאי

 <ך]ןא]ד לףפהןדקךOאױךA יןהXפםךןאןלRוTלוך

 *2000ראףמקאק ;עא,משל הןך,ד,ר\דץקךה = ]ֿ  ש רשעםט=סך,ןמסלן ך'רו)
 

  $פןעQשן מMשרא ש Tט  קSף 

TUDJA-E HOGY... 
 

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

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

És ez tart a mai napig!   
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-א צקעFמל_לןמאףד©לןא+ צײטOמ םלץQמנOטA™ א]צןקך

מןד ש /ו< מל_ךך אקממFא ל]לןד לןאףר/ ק> טגקמףמלFל

ןמל ףד (ד®צOץBנ™ מ סׁרטקא,Rדײס( ד®טOץ,צL-שמוTד ®ר\ד®הOר

> /Q מT]L™ א}ט}ד ל₪כײע-אףמקךקצכקךRס~א@ דOשאױךVיןס@ש 

= Lס:®א ש כקממYקס< גףלXלCמ ש ס(אךAאAאי₪אך"  NאמAצםמגי

 ש Nטמ,RסA/שM צקעאEא מקצ ךקיOע₪Sס:Oה,TגףלXלCצױד ס:אױAי

ש מקצ ™ ןא> שךVס"ךףל-שYס"סQיןנ] אEאי\ד|מ\ס+ד הױך®שאTלו

ך Fקדקאךקע אףץֻׂל> צףסקאקדRףע אׁסSץF אקהףלIרBקצנ= אAאUלס

 <מל_אEסףךיBך נ+ןר=בן,IרAה= אAךיOט(ןד ןע

םז > ך]רHצנדף~ך-_סקצךףךקאל] הׂאP(ױך™ ןא> מקצ

-טק}צקז צקעל(הױך/ Oי> +שמ סVך ס+רL₪Zס:®מBסקצנ[ כםל/Qמ

- גק ש לן> הףעׁרקגצףץׂ@ דOץ,ײצDוT@ ש לCתMל מק©אףדמ\ך

ט Aל צקע _סYמףט< ןד אףהקד( ד₪פכקךכײע(ױך= Lןמגו

 <אFאײד אףץׂל(ךOפתXסקך לYקט

 

צףךקא ףד :הק:ץׂ@ כןממועםר@ש 

 חש"אןלIלר

 

 קלןמאףד™א"אףמקאן Rס~א

™ א] קך1848ד ®אAאU ׁרקגקאלסS ף-אףמקאRס~ר אA/שMש 

 ש Sף* ל,לNמ+לר)ך Xןמֻל(ד,Rכײר Iטףפלײר}ּך לOמ הQמנOסןמלר

דֿג ₪ך)< צׁרקאקןהקךZן™ ומל ױךלײאײא+:מ רQנ₪ּךױך®ךג }ךכ_ל

כקיףר > מםד,חקרמקן ח> מ,לשאםמש ןדאה> /ר;/פרשן 

א Yשמקס/ל ו]אכ{אןמ לס( ךSע ף}ר~סףען עVלײר=ט A* </ר;/

 *<מןוד\פך> גםאםדיקרם)< ףל™אקא\ד-]קר

 –ש P,Pפןוד < שֿמ Vֲשן לןהףאקך סRםמ לײס/Qמ/ ק

ש P,P)  שקמקשד דןךהןוד פןבבםךםצןמן ׁרקגקאן מקהףֿמ

-הף|צ< ב@ בםדצםערשפיןש@לן C>  -* ך€א-1458

ה \צןאIרPלן Cףס@ט Aהקא :ר ץAׂ/שMש * 1458$> צש+ר)מ Bנ

 <שJאAאYסAצRס"ך ס]הףנ:ץׂ@ ל©מקפ

> (ד,Rד כײר®א\פ(Lס:®ל קטקמ צקעIטAצRס"מ סQממOחםמ יA ה● 

-א(ש ץןךP,Pש ( שעO /Mי> א ןזקמ כםמאײדR צןףסSף

 ?לן( SסZאױYלײס

ר ש ,Mנשמ ,שוסארן-רק ישנדנורעTצןמגקמ קדק

ּדFל©ל ק הףך,JאAאYסOמ ישמע,ח+LוDשג כײרYס"ס< 18-19  <גף

Aט ײסTסR,ס]ל קךYול©צףץ T, גןמעקר_נ> דקר;דביך)<מ <

-\ג+מןסאןלש אףריט ןמגםעקרצשA* דדךקר;ר

 ש מףצקא <א₪ד®אAק י™אקאYומל ןד ףרקס:®מ מ(דOרAצAי( ד®א

-,פ=קעףס קור> ™אOשרMך(מ צקעכײעBךףץ ןעףטקאףנ}סכRּוLלו

-מ קךצףךקא צףע ש לשדפן,ןמגםעקרצ™ חקסאקאRלןאׁס רש

ק ™אקא\ך מףפקדFֻל©מףפ@ מ,גםעקרצמן@ףעקא ןד Sשרשך אףר

ש Rס"צ"ל ס©מףפ@ םרכןממוע @Sר ףA/שMש < מןע, קעףסקמ ןרBנ

@> ל,™אײא\פ(Lס:®צקע@ ול+: רSף@> זEשֹא יRס,Mמקצ @קמ |סׁר/ק

 <ל©אYסFסכםלםמ ףרלLּ]Rלו@ ר"רנQנ@נש ,פ=קור/ Oי

> מףפ= שךלםגR דקצ וFןל/ל ק©ש כןממועםר מףפ@

ל ]גק > ל©ננ לןהףאקך]ל לףדCּךOל הOרA/שMך ש _קֹ/ק

 <<< XצסףגםלOל ש סCישמקצ ת> מףפ™ צקאRש אׁסRסZ,שךלםRֹדקצ ו

Cהקאל}ל ל©ל קממ©לןלמFסYאףנBמ ד)J,ס~א אRל _צ:אףמק

* $)ש כקממודםל <<< * keine eigene Geschichte haben)מןמת 

דק > סלUהOדק ך> ל©שמ סקעףץ€א\ ומגײרSשֹשל ףVרץׂמ ס~ס

> ל©הקא קסמ_כ< חךףלול מןמתAדק י> ל_הקר/כק

שןל /,Vד ס®צ <<< לQךמ®מ י~ךג}ש כ> ר]אנ(Lס:®חול "סיUר

ל OרA/שMש  10<@ןQלםמOל רOרA/שMא ש "ל י©קט< ל©מןמתקמ

 Lס~לא]דקץBךקאקמ ש נFל* die magyaren horde)ן ,רOֹי

* $)א,מן,ד עקרצ®אױךצAיאםמ פקגןע ש (GסUץ> ל©קעּ™רקא

  11<@ףל™כקץׂגקא

 <ר,TצקמMךך לםFט מקצ לOט ש צםמֹשאםליEלי©קט

 

/ \דףע ןד |ראףמקאן י~ ש אSף> לIאײטRשסTןגק 

ש VסAרס,Yסאקר סNּוסצןמLעםדאםמ לו,ֿש  ארקאכםרא Jמ,Vס\ל

AרRך +סA טCלX 1877)ך ]ךףדר_גףצןשן* <Aצקז ףP פקמ ש

- אQמOסאףמקאףרק הRס~ּד]ע ®רסOרA/שM] ג]ך_ש לףסRצסUסNקמLס:צן

 <Nךמ₪Gס:Oס™ אײאAּך יןהOּד ה,TשTלו+ לײט

 צןמא –מ QמנOטAףמ > א"חTפםמL₪Zס:®ל CרUט Aאןסאקךקצ @

 Sף> סקצYךך מףטFןא לFקלDע ףר®ט ײרסA –סאׁר NןמּוסצLלו

ש > ננ!ד}ץ]ך קך+נ,JפםמאMאקלןמאףז סק] Sס:_א ש לRקטףס

א Rסצׁ> גײצ קך(א כײע,MמבןפןוIרPד ®שטMר"ײר סGכןממו

שמ Vש סRלםמםלסOשן רP+ישמקצ ׁור> ןשן,'מל מקצ _ל©מ

ץ ,ײצDוTלןד ש Cמ תBנ]ה~ץ ש ח,Mש לײר< מל_לדףע_ס

Aןא כײע]ףפהןדקךצש לJ שT,אמ(צײעN <Cלןל ש כןממוG ײר

 <@א"'מג₪ל ך©רמ~א™ קאLס:ׁרקגקא צק

ן ]הקא} לSנוגקמבט ף> *רכקר;יומדג)יומכשךהן 

 Sל ףCאYלײס(אךAט תEכףךק סקצךףךקאי-דקר;א ש דביך"אקי

-ש יןהXפײךןאןלLּ]Rּד ש לו®א(צײע,Tל צקע צןמגקמ CפאXל

> א ןדYסAמ QמנOטAל צקע _סYמףט< ך;ןא]הןדקךPד לףOשךא

 ?לCאYײסGס:ך גײFֻל©גסׁר=צXומלMצןזקמ 

 

 שT(ך₪ע'הׂעהן~ןמל סFהׂצךףל:שן ץRׂלײס

-אה ףךק:ר ץAׂ/שMרבטן עףטֿש ש " נLוTפםמ+לןןמגוך

> NשאמTוMךך Fל, Rאקלןמאהק * 1963)סףא Vץ}ל| צ\ בשYסJשRס

א RצקסZמ צקעןBרףנ} לד,סלןשVֹץ} לSד ף®שאTט םלO /Aי

-צקמUט ׁרקגקאן גםלסAל צקע ©ךקךממקצ כקל ©רףסךקאHהׂ~ס

TסU ר\צםלOל(ױך™ אJ,מQ12<ל  

ךך Fך ל]נ-@ישךםאאן נקסףג@ש ™ א]ל קך©צןמגקמ

-שVסAול ק סJך₪שךT/ \ מBהׂענ~ט ׁרקגקאן סAך Oשי> Nןגףטמ

 ֿ *חש=סן,פרקא-רבטן ןמאקר,מ נBחקךנ+ר,Yס)א Xל

vilagbele (vilag bele) 
nugulmabeli (nugulma beli) 

מקצ * ?חק]ט/ךקחק)חק ]סאF נקסףג סׁרלש ישךםאאן

> אסןל₪ ךך+ננWר ,Mקט < הׂא:ר ץAׂ/שMך ש €ןדצקראק ח

ש ) ססקאףהׂסאן ;ל סׁרקפףא ,תל+ נקךן סSש נקךק ף/ Oי

- מ נןQנ₪ּךױך®< *טAשמ/ מקצ ונקךן ש כשךוSף/ צקנקךק

ל = ש מףהואS ף-Bנ/ל קOש ש רױעYשטMךX ױךלLמו(שךTץOט

ןֿד /שvimadságucmia @V@ֿמ Bהקענ~דֿג ס₪ך)א ₪ד®ר\מ~ך_ל

imágságuk miatt* >שמ/וC ֻלײר ש@milostben @(malasztban *ףS 

@paradisumban @סAהCע₪ל הןךOמ (דMסUאAאJ,י> לO / ש

ל צשן Oמ רױעBנ-> מQנ–מ ש Bהׂענ~ס™ ײאLס:ּךױך יש®] ט/ךקחק

@> gimilsben@ןזקמ צףע ש < ל©מאןIול סׁרT(ך®ישסמ

@gimilsnek @(ףS ש < *ךת מקלן;צ_/> ךת נקממק;צ_/ מקצ

@vilag bele@-דמ®ר\מ~ך_ּךױךן ל®רבטן ,כףךק נQמ ~ך_ל ל

-סׂך קטקVה ֳֵָ ףה:צןמאיש ש ץׂ> שG)JוZא YסAשֿמ Vסׁרקפק 

ל =אUל צףע מףהOשן רױעMמ ש Qנ,פײא(Lס:®@ ה\צןאIפר@™ א]ך

 <QךמOל ה™©ךקא

 ֿל , פףךNֹננ,Vאײס

@Gimilcuctul munda neki elnie@  ֿ/_Mל}ךת}סTלן ©מ, ך צםמֹ}ס

  sagte ihm zu leben.  von Obst&קNףךמ
ט A< ך}סTךת}סM_/מקצ > ךתתקך ףך}סM_/ר A/שM ש ●

מ (Sא קט אןפןלוRצׁס> =סךלםגUר" ןד Lמו(אךAרXלC@ קNףךמ@

< שM,Jה כײר\ןד ןמכןמןא/שzu leben <@V@ה :ץׂ= א\חךAש י

 צםמֹשאײֿא ] טFהׂאל}ל ש ל_/גק הׂ

„Horoguvec isten es veteve wt ez muncas vilagbele”: 
 Qענ₪ד הןך®ומלMא ש ] הקאף Sןדאקמ ף* קט+ )הHשRסAי

&es zürnte Gott und warf ihn in diese mühsame Welt hinein. 

● Hineinwerfen &נBנ> ךקהׂאBס:ק ש יןמקןמ ;גײנV,ך +

ּךױךן ®רבטן ,נ@ ךקBע נ₪הןך@ש < מBש מףצקאנ] א}ןעקל

ש Mצקא כײר-פקמ ש מףPחגםמלף(LוTסׁרקפקךאקאףדק 

 $(ד®א\Lס:®הןססש

ש / Oי> שJא\Lס:®א YסAמ BףנסVץ}ל™ אקא\קצך> רבטן,נ

™ אOטOר"אA ש יIצׁרZה צףע מקצ ן:ר ץAׂ/שMךן BשנRלײס

 @גףד]כקחך-ישמע @Nננ]ט לףדAא "אקי> א]מףהׂך

 < ׁרקגצףץׂ

„Ki nopun emdul oz gimilstuul” = 
(Aמ* צקזQ פםמ קסקךAצ_/ ט;Lך]תנ;   

„es evec oz tiluvt gimilsttuul es oz gimilsben halalut evec „= 
מ BתנLס~צ_/ טS Aף Lס~תנLס~צ_/™  אןךאםאטA™  קהקאSף

 ;™ּך קהקא₪יױך
„es oz gimilsnec vvl keseruv uola vize”= 

 <ּך הןטקOה| דׁרFל םז ל©תמLס~צ_/ט S Aף

 /Oי> ל,Yט,RסA/שM[/ ץׂךהףסקןמל 



 צ,ס< ֳ ֵףהכםזשצ<  ֱ<ְֲִ םךגשך< 5 

A ט„oz”תל+ סXס R,MסUאAס= א+ <Mׂמלנ_ה:שן ץB מ„azon”  
-צףR אׁס <ד®צVמףס=שאTוMפקמ Pחגםמלף(LוTא "אקי|> קךצTףר

> NשמT\אױדUךך Fּד הןססש ל®א\Lס:®א RסFל©אXלCא ש ץYסקאקדקמ קס

 ”oz„ט O /Aי> שJא₪ר ךBקצנ| סףלYהףר:יןס צןמגקמ ףפ ץׂ

 ש Lס:®מ Bנדףע] צןמן]מףהׂך™ אOטOר"אAימ Bצןמגקמ קדקאנ

 $™א]מףה קך]כ

ש שמ לןאקאסןֿל ™אOטOר"אAיט ןד Aך +לנ,TצןמHהׂ~סק 

MוLל] ּ ןגFדֿג ₪ך)חק -ד א]™אevec & ס* ™קהקאWנQ גײד

א ש "ץ,ין@ =אAי-א₪ך@< מQשמ ש צםֹשאנVמא Bנמ Qנ,צRכײס

 < שYן לףסדףעק םלײטXצױד כםמקאןל:שRדןס+ ר\הׂע~ס

„mend ozhuz iarov vogmuc”( צןמג שייOט J,ר +

Vומל/ש*> 

ש Rס₪ד®ץװאOטNל נQא שממFרקגףל~™ש צםמֹשאא Yרבטן קס,נ ●

מל צףע _ה:סףג ןגקחףמ ץBׂן נ™אOש יױך/ Oי> כקך שJך®ישסמ

Aס:®-ץ₪ט ױךL\אM,קס/ץ קYּד דקצ ן דֿג צןמג ₪ך)< אקRצׁסZאקאף

 <*ומל/שVל +ר,Jשייײט 

ןד ™ מ ןאQמנOטS )AצוYסNשמM עׁר=בן,MשמסכײרRסTהן :ש ץׂ

 & Wir sind alle satt; wir sind alle wüttendֿ ]ל~סBסקצנ
 ףד מקצ > ומל/שVד ;י_ג^™לםא(ךך€ח

wüttende^satte &לםא(ךך€ח™Cל©ד;י_ג^ל> 

ש Tפם(Lס: ®IֻלײרCמל _מ ץׂקךהQנ₪ד®שטMך(רבטן כײע,נ

Uש נ>מ,אBהׂאל}לFדײס@ גףד]חךכק@] טR, ל |ש ס@ֿמ

-ך(כײע[ צ"הףד סFל= מ(Lס:מ כקךהןQשאנDוT| אקרחקגקךצ

MשלמQ ס(ך<<< לYש ק/M,ZסUמ,אJ,מ ך)ZסS)ך_ה]מ נ [ >>>

TוDשא™AרTשךOש כקך™ּךײא®צ ה <AצקזנBמ ש מQ/כײע[ צ"ײננ ס-

| צ™ ןגףטקא )@ל©ךמ_ר~צ~ אQץנOן הןסXעןלOד ךOרO סשלMױך

 <*ײךֹשך< 70

M,ש <<< הױך +דסMש/Aץםד שלשגףצןש ין,אוגםצ* ?)ר-

- OרP עףטש רבטן,נ] הןדקךPא לף,Jדפםמא₪Lס:®ד OשךTשVס

ר מףפ צףע A/שMטגקאףמ ש Fשג לYס"ס< מא ש Iֳֶר סקרOכקסס

PרIהזק _ה י\צןאOּך$  

ּך ₪שךTמ ,RסOדהׂעקךקצטףדקןמל ~יש ש ס> מBסקך סקצנYקט

-נ,Vאײס> *דן®ר\זקדEי)אףדן \קד™זקאEיBן ישמענXכםמקאןל

-שMר"ך ס]רץׂטקאנ}הן ל:ןגקעקמ ץׂשמ +הױךמ,Vס:ש ץן, נ

- נֿנ סקצןאןט]דג לףד₪ך)ןא (SצוYסNשמMעׁר+ ר\הׂע~ס+ ט

ד ®חקדקמ צ:אק> ולJך₪ע'פקמ צקעהןPלף]Lס:לק* צודשןא

הן : ץׂלQמ,Rסףג לײסBן נ™אOיױךש / Oי> אYסA< פומלXלףפקא ל

ּך ץBׂשן נMל Iט~מנ~ך_מ ױךןע ל,Vךס+ס[/ש Tפם(Lס:® -מל_ה:סף

 <L;א

פקמ Pד ף®טOּך®ה[ כםל/Qֿ ש מNקטמ/צקעחק| לדףעסׁר_ס ●

גףד ]הכקחך:יןס ש ץׂ> ט(הׂלרק ןע:שן ץPׂ+סRאױך קוAש כן

-=ה צ:ש מףצקא ץׂ< גןל ךק+אס"ח™ א]מל קך_סןמאק ש סקצ

סקך Vש ֳֵָ ףה/ Oי> ּךOד הOרA םז הןיLו,פףךֹ( ד₪LוZגם

ר Bשן מףצקא קצנMּ ש SוTל©ך®כקךמףצקא גן=ן ™א]קטקך

 $13אןRצקע דקצ ףס

 

לףסךקא +ר סA/שMֿ  ש <רףגקן ל-<= /הףץׂל ש ךשל:סקצק

-1967)ך +נ,Rס,T+עןשן ס+קאןצײך| צ\ײר קךקצקן בGממוכן

78>* 

-]א\טקך}מל צקעל_לףסךקא+ס( ײר ןדלםךGש כןממו

- ׁרקגק*ײרGו-כןממ)שךן Rט וAש Jא\Lס:®ך +ר,VסAךקע ְ ס

-שVסAמ הקסןל ק ס~ך_ל- מ~ך_ל ל]סYסׁר™ אקא\ט קצךA< אקא

= סך,אט ך;ע <לIצקט:אקRך ףסXשצםֻלYריו,P מףצקא Sף> אXל

 Nננ,Vאײס* פQךקאקמ לףך ש מFדֿג ל,ך)חש "אןלIרדל,Rכײר

> דOע₪דLשמוTףרא ،קט < שטMךXא ױךלXשצםלYריו,Pצׁר Uסס

הן : ץׂןف]סׂך קטקךVְֵ ףה-ה צןמא ִ:צׁר ץUׂא ש ססRצׁס

- ג₪התױך:שן ץMׂש * ײךֹשך< 57דֿג ,ך)לםןמף 

 <فאײAי@ שRס"ֹח₪תױך@ססקד ;קךצףךקא 
ך €א-שן יVסAצס\ל ב©אקאףמ}ל< ר ֲ,T+סעןשן + קאןצײך،

 ֿ *מ(אײדQמOלןה)ןע -צ

 ”Anschel, Anschelhöhle„<* שךח-מ=י)מ =י  <1

 <Kon vagy Kanaֿל (פױך(ױך* ?שלRו)ײר Gכןממו  

 <*גףדFלןקצקךל> م®ה)Schulter&לומסוצקֿר   

 <*ן רףסفױךم®ה )unter der Schulterֿח :Qמ+ֿ י}<ה 

 <”schleppen, herumtragen”סבײךRיו; ”D „tragenרOי  <2

 <ֿל לור(פױך(שךן ױךRו  

 <*DרOי )tragen&עורו> עורסוצקֿר   

 <*ק- עור)רף =שר ע/שMֿ }<ה  
 <”tiefer Gebirgsweg, Hohlweg„יםריםד   <3

 ֿל לור(פױך( ױךײרGכןממו  

 <*גףלXלCס> /ך}שלהTשBachtal, Schlucht (P&ישרסוצקֿר   

  Weg(út)&שמ-רש-ישרדג צףֿע ₪ך  

  .”kertien, falzen, nuten, riefen”ךOרתOי  <4

 <לםר> ֿל לורצש(פױך(ױךײר Gכןממו  

 <*ךOרתOי> רבײךXלBנ)einzitzen, kertien&ישרסוצקֿר   

 <*ציךRסXל> רבײךXל )kratzen&לשרשֿא YסOּך®צףץׂננ הFל  

 <צײךRסXר לA/שMֿ }<ה  

 <*םך'יםר)reiben&יםר  

 > רביךAי-לCהAר סA/שM| ה~א+ר ס- יNננ,Vֿ אײס}<ה  

 > עOלײר> עO.רOי> שפRסAי> ע}ר}י>קך Gיׁר> רױעAי  

 < לOסRיו  

 > *מא,RסAי> א{ס )Wegשֿמ -רש-ישרֿמ Bססקאףאקךנ;  
 Karawane(לXרAסV,ף* מS Aט קטY ססקכ;סקך_HסG [יAסRש- 

  -נ€אU קט ס;מװא~ך_קךל&ֿג ישרשצו,ֻלCדֿג ₪ך&צןש  

 -| ׁרקגקא@א,VרOי-סקרנ@ל ©הףס:כןך ץOׂה(א ש סךNנ  

 <ל,ל צםמֹח©מ  

 <”lang„[ יםסס  <5

 <לםמב> ֿל לםב(פױך(שךן ױךRו  

 <*םךֹשך[ )יםסס&*וג)-דו-יקסוצקֿר   

 <”Held, junger Mann”ד]י  <6

 ֿל לשבש(ײר ױךGו  

  >כףרכן> רBקצנ) Mann, Herr, Held&עקד> עןדסוצקֿר   

 <*ר[  

רA/שS Mף> *לשאםמש> ד]י)ה עקרםח ₪צףֿע סך}< ה  

 <*הקר/כק)לףד  

 <”fallen, fliessen, krepieren”יוךך  <7

 <לוך ֿל (פױך(ײר ױךGו  

 <*LוTוסP קך>/מלרקצק~א)verderben&יוךסוצקֿר   

 <ךשגףל-יוך> ךש-דג צףֿע יוך₪ך  

 <*כםזןל> עOסYנו)quellen, fliessen&ישך  

 <”ziehen, reissen, zennen”ט[י  <8

 לוא ֿל (פױך(ײר ױךGו  

 <*א\לCסףאס> ףפ™סףא)zerreissen&עוטסוצקֿר   

 <”Jung, Jüngling„[ןכח  <9

 -,צOקךי™ טקאFךקאלFך ל]לנ©קךקצ*ײרGכןממו)ײרGו  

 <ססקאףאקך;ּ LוZזם  

 *ד}ל}ר> ~[ןכח)Sohn, Erbsohn&ןנןךו> ןנןךשסוצקֿר   

 <”anbeten”ג,ןצ  <10

 &רחףמ הםצןגט_מ ש ט₪אױך|> קרקגקא> מ(ױךץאOטNנ  

 <]אEאקאיYקס/הױך ק+ףע סSסHאקBנ> צקךהׂרףדMסק  

 &שמ> *אןסאקך> לIגלײט,Mן)beten, verehren&צוסוצקֿר   
  Himmel(ףענ> צקץץOגוך- *ןצן)ןצ* ּך&anhimmel(ג,ןצ< 

 < קצקךBמֿא ףענIסׁר+ס> *דןע סקרקא₪חםמעAר> גײך+י  

 <”Schwigervater”ןפש  <11

 <ֿל שפפק(ײר ױךGכןממו  

 סקצשמאןלשן )Vater, alter Mann&שננש> שנסוצקֿר   

 <*לQמ+ס@ שפש@ט Aש TשYסOּך®ה  

 <”schreiben”ר\  <12

 ל ןקרןאש,ט םסאחAמ ₪אױך|>  ׁרקגקא™שאײאTהן  

=einen Strich ziechen)רAחטOה> ךOמQהױך +ס* ט[א י(ך 

 <]אEאקאיYקס/ק

 ל ׁרקגקא;ר;א-ר,מ ש נםךעQמנOטAננ |מ\ס€הױך

 <(schreiben)ר\ֿ ד}ה

 <*ךOטJשRס> רבײךXל)ritze, kratzen, zeichen& רו;ןרסוצקֿר 

 <ןעק+ ר רA/שMצףֿע }< ה

 <”Getrank”ןאױך> ”trinken, saufen”ןסןל  <13

 <חולק/ שVֿל חועק ס(פױך(ױךײר Gכןממו  

 >ט|ה=כםז)fliessendes Wasser, Fluss, Kanal&ןג> ןסוצקֿר   

 <*QאײרמAת> ךןד®מXל  

לךשא- ןגןרףען מקהֿק = כםז- אןערןדדג צףֿע ₪ך  
 </_לקךקאן &  

 <פםז- ן> אשך-ֿמ ןQשלנVסAר סA/שMד ®צ  

 <”gehen„ר ,ח  <14

 -ר חקךקמאףדףFל©א> שרVסAתמ ש ₪אױך|>  ׁרקגקא™שאײאTהן  

ֿפ (ײר ױךGכןממומ ש Bקט קדקאנ> ™א~ג]ך כקחך]נ  

 <חםרל  

 -צקע> א\Dכײר)wenden, umwenden, drehen&עורסוצקֿר   

 <*שרVסAת> א\Dכײר  

 <עורוך> ר_/> ך_Dר~ע> ר,ר חA/שMֿ }<ה  

   

 *צנשמ,ס] הקאלקט;ד ש ל,כםזאשא)  



 צ,ס<  ֳֵףהכםזשצ<  ֱ<ְֲִ םךגשך< 6 

 

 *ך=םךגשךר] ט קךדAד ,אשאזכם)
 

 

A ךגײט®טAס:אײא ש כקL₪סY שֹא

כקךק * כףרכן)דןל ,Mאצףץ Mאׁרק

- סׂןVש סׁר] אMש אׁרק< שRס₪שעMּךש (Lס:®ה

> ןא₪ע(Lס:Iא ת{ש ש אקחסTטOרקיT ךףL;נ

> ךג}ש כ> פAש צקע ש מ™אײא\אןסא/ ן

= שגYס₪רץׂטקאףא ש ך}ךג לO ש יSף

ּדהףר נ ּדקמ כקך< ך]מקןא|אק -ן

 Sף> ש™שסאײאT,Mא כקך"כן™ אOךגײט®

JוTשךMוL [ ךקא ™Aט קצנBרI דףע

 <שJ=שמװאS Tדק ף] ]Sס:ק

ש ™אײא\מ צקעּןסא,Tצןו] אMש אׁרק

ט A™ אײא₪לן ך©מ> קאקצקא/עק₪ש הןך

< טOי₪ד,YסOרק יTר ךףBקצנ/ מף] Sס:ק

Cלןל סןמאףמ ןלFרLקךלF ל

יױך < *סקRסׁר/ק] מ-כףרכן)ל CּךOה

ך (GסHשT הףעSף> שלTךOל הM,J]Cכײר

ל ףךקא }ר~ט Aל ]< ל©טאFרקמגקךל

א Rקטףס> ל צקע,TפAר מקצ ל,Mא ₪חײע

 <ל™©ל ךקא=מג(יױך

> שךVס"רל"ל נ©רFל/ ק] ש אׁרקצא

ע Oגײך| נ סׁר₪ך+ך/ ט מףEצקזי

-קצ/ ךֹאק ש מף_קךל> ™אOלײט(אךAת

א Fל]אש Yנװס,R סSךֹרק ף} ש כּד]ר Bנ

Aט קצנBרIדףרק ף] ]דףע קךדS  

Tס"ח€שמװאRלן ©מ< שAסYֹשאײא שג(א ש כקך- 

Tי> שO /Tל]צקע ( שמװאדF אA ט

-צקRצקעּקס> ףרקSסףYףךקךקצ צקעסׁר

-\צלףס"סׁרס> שRסZ,ֹ-םטל"סיUר> ףרקSךף

> לרק©הףסקא|צ> רקSאף\טףפ"י> רקZאף

 <דאנ

A ש אׁרקצאףד ] אׁרקצאט

ל ©טקפףמ}הקך ףע ל-כקזקטאףBנ

מ Q םממSף> הןססש™ גםא+סY[ יQןנ(ע(Lס:Iת

ץׂמ מקצ Fאׁהףל> אOע₪ש הןךקךן /כן

א "ומלN Mננ,Vש אײס< ממקBהקס רףסא נ

 <שTסק נװטRףץLכףץ™ אׁרקצאקא/ מף] קךד

 

אםס רףסךקאקדקננקמ \ ש גםעםמ אקרקצאףדצ٭
רקחאףז - רןוס\ג ֿ ש ס,רפ,ד =לק צןלך]ס= ךישא,צקעאשך

 <=שךקלסשמגרש לןשג< ץהףנקמ;ל< ב
 

 שרםל/שםל ףד צמםעגם
 

מ ,Tו] מ ש לןד לןאףר,Tקטו

ק ש גםעםמ -א\קעל צקע ד_סYמףט

/ ץ ק,Mם/ר מףפישA/שMעןש ש +צןאײך

 < טEףיSאףRל צקעףס©רףסףמ
 *צנשמ,ס] הקאלקט;ד ש ל,כםזאשא)

 לןדפןין
 

 
 

צןמא ש > אםל םזשמםל,RסQ נש

> אFל]אקע Eאי\הׂס:ץץׂמ ק}ל< ל(כײע

צןלײר Rס"נ> שמ פףמטקגVגק יש ס

  <אXלCח{אס סEסׁרקטי

☺ 
> אײא(Lס:®IסYס"אד םזשמ יRסAדק אOד

Aלדףע קדקאףמ מקצ _צןא סTוD ס

 <Nצקעקממ

☺ 
ץױךח > /שVד סEףי/ Oי> שרVשסYיש ס

חױד צOננ ס₪ך(ֻלײר ךקעC$ א+ד

 <<<ךקסקך

☺ 
יש ש / Oי> ר,Mקג ™רק הקאסף

מ (SאןלוAצ€אUסA> ּך®ךֹרק ה}פש טM₪ך

ש + Lס:®קג ™א~G;ש ש צJךOפתXלBנ

 ?$א"ח"Dֹו

☺ 
 

צנםר ,חר ]קדר/לומיק >ש עםמגםךשאםלשא

  < ךשפומלמשלססק;ק ™א]חא_/ן /מ;/

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

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

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

  ==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

 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

 

 
 סצםגןד

צןמןסאףרןוצנשמ/_ת ש פףמט,לופשלאשמ  

ךקעקלקא]קך- קד סחש- 2004נקמ כןטקאמףמל הןססש ש - 2010יש תשל > צן ךקממק -   

 
 

 $יקח> ר מקפק,ג,ל
 

ּך = ג+GסHא ױRףס₪Sש מקצטקא דײר ץן

] אEסׁרקאי< לCשכןYסAי |אקאלןמ©א

P,סRךףאן €אײר ש מףפקא ח"נ> אײאםל

 אםל Oץ,Mלײר] L;מע~ גQדנ®ּך®רקמגסׁרה

רףמ Fד דןל,YשסVסA מףפסן-<5ר Bש גקבקצנ

ּד לDמ לףר,VסLכקךנגו  Nמ ןמאףטמ,Vס\ף

 <אםל,Yיײט

לףאסׁר / Oי> שךYטAמ ~ק -אRקא ףס/ק

א ~א Eךקי> שאYס/"הן )/ט מףA] ™אFל

א " אקי>ךׁס] מא~ג/_ד ®שטVסAש ס< *ןד

ל ©מק צקמחקא< Nךמ€םמגGסHך צק€ףל חSסZאק

צןא קגגןע A< לQמ ש כױךמ,/סRיוBנEי

ט ( ןע/Oי> אײדYסNט מקצ נAל ©קא™יןא

ךת ;אםל צקע נ₪SסZ(עLס:יױ> קטףרא

P,סRס: ן>ל©ןא]אהׂטקאLקאהׂ ש לײסRץכ,צ [

 =ןLס:ר צן,P פאםלXל< א₪ד₪ך(LסHדכײ₪Lס:®

 סOצן מקצ רA)א ₪Lצבףגו₪לך© ר>פײא(ך+ר+ס

 ט Aש JצOמל ץ,צOֹא ץ,J(יש ש ד> א'+נ

אםל ,J כײעNמDוTך OננW< *צ פףמטףמ(ך®

 מק Sף< ד,ךOֹזקד צקעEצן ש י

גק > קמטףלLס:מײס קO ש עBל נ©ךחקא]ג

-שM(ך+ע ס+שעMגק< ה<ננ ם,ךקעןמל

-צOאױךAד י}תRס~ל עCתל ]א Rצׁס> לQןמ

-א ש לםמFל©ממקאBל נQך כײעמ+נ/,Vס

@ רק/מף@ ּך_טH} רBלנ_ה קךצףח\שאVטׁר

ט Aשמ Rאס"שאםל נYשטVסA ס<NאמAאYנװס

אםל AשֹחRשסMקמ ]שלצׁרVס/ שVס@> ארק@~

ל ]א קט ש צםגׁרמ ןגRצׁס> מOי™םא

™ אAאםל צןOע₪שגןדRשסO /Mמקי< שVסAס

 <שRסH₪הןך> שRעס®שאםל ײרסYטOקמא י/סף

 

ּךPףל) צקגקבקן - א,Pר"ל/ א קRײספI רטק

 *ך+רY,ZשסVסAמףפס
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Tanuljuk és tanítsuk a rovásírást 

 

- שצםראן

גןל=ך,ט  

- ך,טן,י

ךשא
 

]מףהקך

$שנש רףסק  

 

 

לקטגקאנקמ

קךקלארםמ

- =מקצ השך

 גן כףרכן

  

 

א\כקץ  

ען,ד[ןכח  

 צשעשטןמ

רףס< ֲ  

 
 

 

 

- לקרעק

 אקאא

 $כש כקךק

 רףס<ֱ

 

 ן

       

 מ

 

  

 

 

 |רצ,ח  

 

- לןנןך

 מךק

   

 

 

 יןגרםעףמ

 חקךק/הק

 עששץשע'הן

ע ןד,חד[

| מקצ/ק םךשס  

ן|נקא  
 

ן |ךקד נקא

 לקהקרהק

  

 
טן ,י 

 רץשד,ס
 

השגשדפשרל

 ך,מ,ש גומ

  

  

   

 

ל ,םסאר 

 חקך= שוא
 

 

השךשצןרק

 

  

 

     
 

 רצףראףל|
 

 א\שפר

 

 כףרכןא

הןססש     

 $ישךך
 

ךףד _=שוא

 רלש,צ

    

  
 

 

 - הןססש   

,$צואשא ר
 

שמעםך 

כףרכןמףה

שר /צשר   

אן שהןר,א

 ןרםגש
 

ן|רש נקא,

 

 

 

 יןגרםעףמ

  אםממש

- בן,סםךצןט

 ד ישמעםל=

 

 

 

 
סןהק 

 $טקפק;ל
 

- ףסשל קורם

 פשן מףפ

 $לףאקד  
 

 

א ,י

 $טקפק;ל

    

  

 

 

         

 

 

צשן =ר

 קד/ק
 

-ן=א\םל

 רש 

   

 

 

 
 

 

 

כףרכן 

 מףה

   

 

 

כקחףר 

קן /צק

 יקזדףע

 

KERESZTREJTVÉNY  
 

Novemberi számunk megfejtése: Vass 
Albert Átoksori kísértetek c. regényéből 
vett idézetünk: ”A tökkirályok uralma 
ellen” 
 

Szerencsés nyertesünk: 
Dr. Tarnóczy Zoltán szegedi olvasónk. 
Nyereményét postai úton elküldjük. 

Gratulálunk! 
 

A mostani keresztrejtvényünk 
megfejtésének beküldési határideje: 

2005-02-06, 
a helyes megfejtését beküldő olvasóink 
között, Friedrich Klára és Szakács Gábor 
egyik művét fogunk kisorsolni. 
 

A megfejtést levelezőlapon vagy 
borítékban az alábbi címre kérjük 
elküldeni: 

ÍRÁSTUDÓ 
8060, Mór, Szent István tér 7. 

 

Megjegyzés: a keresztrejtvény csak 
székely-magyar rovásbetűk esetén ad 
megfejtést. Más rejtvényektől eltérően  a 
magánhangzó hosszúsága is számit. 

 

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

verséből! 

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

ber alig több mint 2 óra alatt megtudja tanulni. A 
gyerekeknek pedig, 4-5 órai foglalkozás után 
már nem okoz gondot semmilyen rovásírásos 
szöveg leírása, vagy elolvasása. Volt olyan 
tanítványom, aki az általa gyakorlásként leírt 
szövegben összerovásokat kezdett alkotni, holott 
erről a lehetőségről előtte említést se tettem. 
    Az előző számokban ötleteket adtunk az 
elsajátításhoz, a teljesség igénye nélkül, 
különböző gyakorlatok segítségével. 
    A mottó most sem változott: „Úgy mint a 
suliban. Vegyünk egy szép nagy vonalas füzetet 
és kezdjük „róni” a betűket.”  
    Ki, hogy érzi annyit, amennyi a rögzüléshez 
szükséges.  
    Mi Forrai Sándor tanár úr által javasolt 
betűkészletet használjuk, mert tapasztalatunk 
szerint ez áll legközelebb, a ma beszélt 
nyelvünkhöz. 
     A továbbiakban, az újságunkban használt 
összerovásokkal szeretnék bővebben foglal-
kozni, ezen belül is azzal a betűkészlettel, 
amivel az újságunkat írjuk. 
    Ezzel a betűkészlettel nem csak egy 
különleges program segítségével lehet írni, 
hanem a manapság használt összes számítógépes 
operációs rendszer elfogadja, és ugyan úgy 
kezeli, mint az eddig használt bármelyik 
betűkészletet a számítógépünkön. Az összerovás 
lehetősége a billentyűzeten, lehet hogy csak a 
„véletlen” műve, de az is lehet, hogy egyszerűen 
csak egy felsőbb sugallat a UNICOD alkotóinak, 
hogy jó lesz, ha programotok ezt is tudja, mert ki 
tudja, hátha egyszer majd szükség lesz rá. 

Tisza András 
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