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A ףה הףעק=ט #
ח ףה קךקחק [ּשט 
/ ים# ּהקאקךן₪לןל

-ּשט קצנּיר צףרךק
! אדקמ\עקא לףס

Eדמׂשל לּקךך =ל ּשטםמֱנמ ּהשך€ל ש צףרךקעמ€ממ
מנּימ נּיּתשפױול ;ך_צקּרא ל# ךקממּנק

רםְדמ יּשאיּשא ש © ףד קט לּצשעומלּשא
# שֲךננ קץץןּרק כםמאםד- קעL! מלּרק]ה;ח

קאךקע מקצ ךומל ּשט קד-ך,צןלףמא / ים
! ֲדעיםט=ך-ּהש= ך נןּטאשא[ּא
A קמ |צףסקאסקּר-ל אקר€ּרּהקמגקאקד קדקצףץ;ט

צ ש עםמגםל # ,ל קך€ךַאקמ;דְדך א,נּנּטשלםג
# ֳנמׂשאּרש לּקךך[ך ש נ_דקצ כקךאףאךקמ

- ךְךצ,ד ]™ לּקA! ל€ּטּטקמ;מ;אס;/ ים
שמ /דן לוּגשרבש ו,פםךֲערֲדע מףפסשּהשּט

# ]עעקסא_ףּפפ ּתגק דקּצצןל# ]א\י_ךקיּיא ג
ננּרש ןד ,יּנסקמ ש כקְךגּשא אםּה

ק D! ּשּטא צקע לּקךך םךגשמּנ# ךך ,מל_™]קך
- דומל מףפ,ּר\ד,רםּהדן ]ךך ,מל _™]קך
-קגןע קנּרפ,ּצ# ל כקְךגּשאש ןד€אףדףמ\ד|סקּר

= ל ּהשךך€נּימ צףע ש ּצשעולּשא מקּצּטקאןמ
] ךקד=ּטףּרא ןד חE! ל™€אק\ּראםל דקצ דקע,ּפ

גןל ּשט ₪ל|ל קךךקמףּרק צ€ קממ/ים# דףּרּטף
חֲדע ּשט [דםד ,ּר\ד,רםּה] קךד
עֱנמ , סקּראק ּשט םרס/ים# =דאוג,ּזר
ּשט / ים# לךונםל שְךלוךמׂשל= ּר\ד,ּרםּה

ץ €דּהקרד,ּר\ד,םּהRצקגקמבקן -א©ּרפ©Kןגקן 
- ך_ננּנא כקך,דףעק צןמגקמ לםּר|מףפסקּר

ּהשך ,אףּצ ֹוּרּהקמגקאקדקמ סּשפםּרםגמׂשל ש #ךַא[ּצ
  !ץםל,לּשפּתםְךאםד לןשּכּה

U/שמשלּלםר ףּפפקמ קּטקמ ש אףּרקמ ּאשּפשסּאשך-
ננ =א\נםר, ש ךקעכקךיל=יּשא
ל =שג]קד קך/E! דֲדעםל ןד,הןסס
-ך צקעכקךקג=ןלּר=א\ּאשמ# ך]גקןלר]קך

ר ,ש ּצ# ְךמׂשל=ך ס=א ּצשעולּר,לּקּטּהק ּתשל ְדױ
ּימ לנ€ךַא יּיא[נםר קךּצ,Gףלםץ V  קךיוץא

ך _ּט₪ְדץשְען ל,אקאק כםּרּר₪צקעחקךקמא ל
# מגםר,Sםּרּרשן F 'ק™לןכקךקױאק'

 'ץה₪אׂשמל'/ ק# ױש מקּהףא=א\צןמגשץץןומל אׂשמ
™ אק\דוך ש צקעחקךקמ,שּכ,ּר# ™אק\דףעקד/ק

™ נׂשמ דםיש מקצ ךףאקּטק,כםּרצ
# קד- ססנּסּבסססס/ ק# ךמ,ףא שױבףנ,ד ,ּר\ד,ּרםּה
חק ]נםר סקּרּהקט,ן ּאדַאֹוּראףמקא]ץםד ,נםּאּר

# א]ּהקאלּקט₪רּגקאן ש ל\ר י,ּצ
דכקךןּרשאםל ,דןְךע יּנֳנד ּרםּה,ּר\יּיזקד
  ! לםמ=יםרּגםּטל צקע ישמע€חקךקממ

M ןמגקט
אןסאקךקאךקמדףע 
-ףד ּשּרּרש כן

/ ים# קךצקּטאקא/
צקעןמגוךַא ש 

# ְד,ּא\א- ,לןְדױ [טךקאן בףך_ד ,ּר\ד,ּרםּה
-ךּהש מקּהקא=סדְדך ,ךּט[ץיּי ּא€נּימ /ק

ד קט מקצ ! :ְד,ּרשּא,ךקױ# דףעקדדף אףאקךק
 ™ְע מקצ ךףאקטק,ּשּרםרס/שM]  חֹוהA! ּהףךקאךקמ

קייקט ּשטםמנׂשמ ֲעּאשא # ך_ד מףךל,ּר\ד,ּרםּה
™ אק\מל ש כקמאקננ קצך_לּקךך ּהקאמ

= ל ּהשך_ט קךךקממA! דֲדעםלמׂשל,הןסס
א  סףאּהקּרףדף'מקּצּטקאן םךּכשך'כקךךףפףד מקצ ש 

  !ישמקצ ש צקעאןסּאוֲךדַא# חקךקמאן
Aמאן ,גקןמל ןּר]ד ףד קך,ּר\ד, ּרםּה

- כקךף#  ּהקּטקא נׂש,לּואב',ץש ,אןסאקךקא יּנ
גםְךּאומל הןסםמא ש =י™ אם\ל ּאשמוד_ח

מךױול צןמגקמ ,ּטא ּשחE! ךױש,מ\דַא ל,צקעםךג
ך ]הנ\ס, מומל יםּטּט,ּה\מׂשל ףד ל=ּר\ד,ּרםּה
ּשרֲדע /נֳנ ש ּצש,אםּה# קאממקפ_קּרקּתקמ K] חֹוה
ח [יּנאקא ּשט ™ ֲדנׂש ּהקאק,ּצשּכ,כקךַא

  !נּימ]קסאקמג

  
F רןקגרןביKשר,ך #Xת ,שלG,נםר  

 ש נשרשמאש

 ראףמקאק;א
Aט;טשג ל,ס! טשג ףד ש נּדסססס,ס!  נס; ™

חש ףד ,ר[מףפן אקדאלוךאע ,שרד/ףךא צש
ןרש ,לשאםמשן ישרבן לןלףפטףדן כםרצ

הקרקד ףד פוסאשלקטקד /כק] ך_ףפ
#  מףפרשחטןA! ץטשא,הףסקאן ןר|ישרבצ

השךשצןמא ש # ראףמקךצן ןדצקרקאקל;א
ץםד ףראףלרקמגחק ,םצ/ע יש,שרד/ּצש
שךםעםד ףד /ךא ,לרףנקמ רקלםמדארו_א

! ססקדדףעק;ךםהשד לףפקדדףעקל 
Eל =ךקצקןנקמ יםרגםטטש ש יםמכםעךשך

שר /קמ  ש צש]ג]ך לקטג=א,ץ,םצ/יש
לשאםמשן ™ עקך צקעשךלםאםחקךךקע

דםרנשמ ש ]ךדE! טקךישרב קרקגצףץקןא;ל
מ ףךא ישרבםד ,ראףמקךקצ דםר;שר א/צש

# ךפףץקל;ל# לשפךםץםל) /רקמגקל/רףאקעקל 
-רדף]# עףרקל;ץ# הןשגםרםל# פועןךםל

]מא;ס;חףהל[

T ןסשAד,מגר  
  

  
  

XXX !רףד  
A גׂעםמםל סקרןמא ש Tלוךּתתםמא / צקזקא מף# ךַאְד הׂ,ױאם| ִעצנסקר/ ל ק€מ]קּרקצא
קך ש הןֲךע  צןּה# /\ךַא הׂ™ ]ל קך€א ש לּקטגקאםךְךפ,ט ּשט E! כםּרצש רףסרק/ק/ מף™ םסאם

אקּרּהף ףד # זקֵט לּקנּיךףנּייּי עׂמגםְךאםאשחגM !מ,ְךא הׂךַא ּתּופםמגעׂ/ צףע ּתשל ק
   !™קךלףפּטקךףדדף ףֵרל ם

Mא ש \מךםזשמ ּשצן ישדׂ™ ₪ּטס₪ל לץׂ,םּצ/ּשר יש/ק ש ּצש-ל צקע ּהשמ_מ מףּטּט, ּואןמגקּטקל
  :יׂט,אםס\מםל אקּרקצאףד צעׂםג

Kֲדא,אםז|  ִעצנסקּר™רףסּרק םסאם/ מף] ל צקע ש אקּרקצא_קדדקּר $Nיףט ײקצ ךקס מ
ד ,ט פקגןע מקצ ּצE! צםמ אׂשֲךךלםּטומל ּהקךקץׂ-מ ךףפאקמ,ױ,דּהףא ּא[צןּהקך י #עומלךםג

  :ד,ױצקד אם\צןמא ש י
Aךק_ד ש ס,צקד אםױ\ץֱנמ ש י,םּצ/ּשר יש/ ּצש-  

  -קּרקצאףדַא חקךלףפקTש # ֲדאױוֲך[אףדא ּשט ףךקא צקע
  !ך,ר ש גםעׂמםלמ©של# ֵט

Eל_כםמאםד חקךלףפ/ ך ּהשמ צףע ק_ה\ּטקמל#  
  ךמףּטקאן_ל כקך€צקזמ# ּרםמׂשּשר לם/צףעפקגןע ש ּצש

  -שמ/ק וD! ר₪ל™ ּרףסּרק םסאם/ מף/ חש סןמאףמ ק©כםּרצ
  - מלּקא ש הן_יקז]ךּוצ חקךלףפקטֵ ףך=קט ש סןמנ

  -,ּר\ד,נּימ קט ש ּרםּה/ךגקא ףד ק₪כש קאקצנּימ /ֲךעק
  !חק ןד|נּיא@ כ@דול 
A Tא חקךלףפקןמל ,ױול ְדױמ צקעַאשֲךךא ּהשךֱׁנ©ֲדא אקי,אםױ™ ּרףסּרק םסאם/ מף] קּרקּצא

  !™₪ט₪ל
  *םךגשךםמ! 6ד ש ,כםזאשא)
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 כקךי\ה,ד
 

ך =חנ[ט ןגקן ףהנקמ ש

 ןל שך\דףע ץ]ךקיקא

חרש \ג לדףע;ר;שר /צש

 <חשהשדךשאםלשא אקממן

ל ]דא אןסאקך,ר\ד, רםהש

יש צןמףך > נםך סקרקאמףמל,נםר,א

> לקא שיםט_ל ש מקה,ננקמ שגח;א

 ש/ ים

חרש \ג לדףע;ר;שר /צש

 ךחףל ש;חקך

 דא,ר\ד,רםה
 ףד קממקל ךקעמקהקדקננ 

 א,ח=לואשא

 מגםר, דםררשןכ 

 <רורשא,אשמ
 

מקל קא ףראק/ןמגשטםל שלןל קצ

ללקך _ךגחףל קך מקה_ל> מל_הקך

אםאא ,ללקך קךך_צ\ףד ב

> הקעקד חשהשדךשאולשא;ס

 צןשצןא > צףרק\ל ב_דףע]סקרלקסא

 ]צקעכקךקך אומל ש\ננ,אםה

 < יקזרק

ננ ;ל צןמףך א_ףרחל

ל _אומללשך  ןדצקראקדד,נשר

/ ים> דףעקא]צקע קטא ש ךקיקא

ךיקדדקמ _אםמ לקר[הףערק קט

יקזףרק = צףךא

ףד > לדףעק;ר;דן ]מל ,ר[לוךא

ףרא ש ,ד,ר,שט שלן קממקל כקךא

 <ננקא אקאאק;ךקעא
 

דףעק ]סקרלקסא= דאוג,ר\שט 

  

 

 כקךי\ה,ד
 

ך =חנ[ט ןגקן ףהנקמ ש

 ךןל ש\דףע ץ]ךקיקא

חרש \ג לדףע;ר;שר /צש

 <חשהשדךשאםלשא אקממן

ל ]דא אןסאקך,ר\ד, רםהש

יש צןמףך > נםך סקרקאמףמל,נםר,א

> לקא שיםט_ל ש מקה,ננקמ שגח;א

 ש/ ים

חרש \ג לדףע;ר;שר /צש

 ךחףל ש;חקך

 דא,ר\ד,רםה
  ףד קממקל ךקעמקהקדקננ

 א,ח=לואשא

 מגםר, דםררשןכ 

 <רורשא,אשמ
 

קא ףראקמקל /ןמגשטםל שלןל קצ

ללקך _ךגחףל קך מקה_ל> מל_הקך

אםאא ,ללקך קךך_צ\ףד ב

> הקעקד חשהשדךשאולשא;ס

 צןשצןא > צףרק\ל ב_דףע]סקרלקסא

 ]צקעכקךקך אומל ש\ננ,אםה

 < יקזרק

ננ ;ל צןמףך א_ףרחל

ל _אומללשך  ןדצקראקדד,נשר

/ ים> דףעקא]צקע קטא ש ךקיקא

ךיקדדקמ _אםמ לקר[הףערק קט

יקזףרק = צףךא

ףד > לדףעק;ר;דן ]מל ,ר[לוךא

ףרא ש ,ד,ר,שט שלן קממקל כקךא

 <ננקא אקאאק;ךקעא
 

דףעק ]סקרלקסא= דאוג,ר\שט 

  
Dר !V ףלםץG,נםר  

   ססנּסּבססס-נּסּבּדססססנּסססססנסססס 
V ףלםץG, ץםל ,ראףמקךקצ אוגםצ; ש א#קאקצן גםבקמד/ק# ראףמףס;א# רףעףסנםר

ןא ,מםד ןדלםך,ךאשך"! מ;ג]קמע>™ ךקאק-ףמ ס-!15גקבקצנקר ! 1944אודש ,לשמגןג
Tטןוצםא ,ש עןצמ# שנגןנשמKנשמ-1963™ דףעןטק™ןאא ףרק# מ הףעקטאק;ד;ר]ןדל !
Mףל ּשט ™ךה;שמקט כ/ףע וETLE Rףעףסקא-T;נשמ -1986שיםך # רש,ראףמקךקצ סשל

ךתףסגםלאםרן ףראקלקטףדףא לםרשהשדלםרן ; צקע ננקמ הףגאק-1969! ™הףעטק
ך ]א-#1970 ™טקוצנשמ גםךעםטם[Mםצםלםד Dומן Kך ש אשאשן =א-1968! נשמ,אףצ
ראףמקאן ;םרשאK ףד -ד}ןךךקאהק ּשט # שמסףלףמTףעףסקאן ETLE Rןע ּשט ,ך,ישך

Tאם\שמדףלקמ אשמ™ !F[ךקאק_דן אקר,ננ לואשא ^K;ףד -טףפ Kקךקא -
Eד לםרש,מגםרך,השךשצןמא ש מףפה# דלםרש]פש =ור !T; דא הקטקאק,דשא,ננ ™
Mעםמ,שרםרס/ש !Aנשמ , סשלצL,סך =Qר ,נ# צםמ,ל ס,™ץשלףמא אשראם,אה\וךש אשמ

# דשןהשך,א\ךךשפ,קעM! ך]ננ ךףץקעקד לףרגףדנקמ קךאףרא צקדאקרףא;מףטקאק א
א ּשט קרקגקאן קצ כףךN! לנקמ;ר;א לשהשרא סשלצשן ל,צםד הןא,דשןהשך ס,ר\

שמשלּלםר /U! צשסאשמן,אוגאש א, קמ שך]יש ּשטםלשא לקךך# ך דקצ=עםמגםךשאםלא
ד ,ר\ד,שר רםה/ צשA !א ןד,ע,דד,ל צומל;ג]ּשטםמנשמ אןסאקךאק ּשט קך

דקמ ש ;מ;ך_ל# מףטקאקן ™ ך השךךם]קךאקרחקגףדףר# ך=ר,ד,לןשךשלוך
דכקךןרשאםל , רםהן-|B-םגרםעBהשךשצןמא ש # דן ףד סשרהשדן=סקמאצןלך/מש

! לן™ ךאם,ך ףךףמל קךךקמלקטףדא ה=לנ=קד לואשא/ק# דףרךקאק\צקעכקחאףדן ל
X,ך=דכקךןרשאםלר, רםהלםרן -ד,מגםרך,ץש חקךקמא צקע ש מףפה,צםד אשמוךצ #

רגףז E אשעחש הםךא ּשט ;ך]רףר;ד לףרגףדל,מ לםמאןמוןא,רםצ-לם,ןךךקאהק ש ג
לשגףצןשן Aנקמ - 1987שצןףרא # לדדףעמק;ט;צומלשל= ראףמקאףא כקךגםךעםט;א
ש אשהשחן ףה # אישאשאךשמ נקאקעדףעףנקמ\/=/# =םססשמאשראH! ךא_חנשמ רףסקד\ג
  !נשמ קךיוץא, ףהקד לםר#59 ףמ-10מןוד [ח

  
V ףלםץG, שלןמקל צףע # אםר קצנקר,נ= ך דק הןססשרןשג=ףמן ואשלא/קנםר

ך =א,רד,םל לםראS! קדקאךקעקד אףהקגףדקן ןד צקעשךשפםטםאאשל הםךאשל
! הםךא= אשמג\סקרףץדףעק פקגןע אשמ# דםל הףךקצףץףא ןד,קמ אןסאקךאק ש צ]קךאףר

Hךיקאקאךקמ_ץםד ףךקאנקמ צש צףע כקךנקת,ץש ש אוגםצ,ן!  
L ט/]ןנןדבי[  

 

 
  

  

ל ל ]]דא אןסאקךדא אןסאקך,,רר\\דד,,ש רםהש רםה

  עםד ךשפחשעםד ךשפחש,,םרסםרס
 

 ראףמקךקצ;א> לוךאורש> ץ,םצ/יש
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ן ךקהףך=םךהשד  
 

T; רףד שט ;™,ראףמקךצן
TTRO-מףך  

Mך]ט;צומלנשמ ל,ס] ט]ןמא קך-
# מ ףרגן םךהשדםמל,םךאYשרעש V# ל_א

= גן,Rעםד ,רסOנק ש ™ חאם[פשמשסא ץ
- ™שמשסנןטםPךקא _קדאT= טן\קךקהTףד 
מל _ראד:@= גן,Rשר /שMש # יםט,ע,ד
-םך/משל ק,דםר|צ; הקך|ץקךהצ@ א=ס

- ץקךהקך@ ועםר-כןממ@תשל ש # [גשך
  !סקצךףךקאק קךךקמ] צףךקאקא לףפהןדקך

A Pר,קךח[ צ,ס! 4ע ,ד™שמשסנןטם =
  ! ™יקזא שגםמשסמשל שתש ש פ,אשמ

Aך,[ ישמע/ת ק,אשמ= ר,ט קךח-
ך ףד =דר,ט=גן,ש ר/ ים# דפםמאחש,ך

! Xףהן ! 1996= ך=סך =דר,ט=טן\אקךקה
נקמ ףנקלקטגףד* 1 )§! 4רהףץ ;א

ע ,ד™זםטם[קמד/לןק™ צקעכםעשךצשטם
שצןלםר # שךשפקךהףא צקעדףראקאאק

קךצףךקא / רףסא תשל ק= ךץםצ[א
  !™אףדףהקך כםעךשךלםטם\צקעחקךקמ

Nל_ ןד צקעףראאם קט$ 

 חשלשנ נשרמש

דן ]דקןמל ]
 הקךאדףעק|צ

*דש,צ כםזאשא,ש מםהקצנקרן ס)

 

 ש לףרגףֿדצגןל נקממק]כקךהקא

דן]השחםמ כםמאםד הםךא ש רףען 

>דש,א\אשךשל| ,רש ןזקמ צףרה[לוךא

>ומלך צשרשגא_ללףר מףך;/סןמאק / ים

ד מףפקל מקצ אקאאקל]ד קר,ע צףצ

ח יןא[דא שט ,קץץן ףראףלרםצנםך

ן/קחח,ש רףען א< נקהקטקאףדףהקך

>לרק;ר;קל קך אמ_א/ \קצךףלקןמל 

- ך;דל]י> דםד שץשעשןמל,ר\ד,רםה

דן]> רשןמל,דן משפא]> אקצףץקןמל

>ץשןמל,םצ/דן יש]> גשךשןמל> ףמקלקןמל

-לוךאןלוד יקזק> ץסםנרשןמל,ךה,נ

- מ;ך_ל> אקצפךםצשןמל/דן מש]> ןמל

קטא <ןמלש/ר,א| דן חקךקמאףד] ]ט;נ

ש עםמגםךשאםא שההשך סקרקאמףצ

שצן צקעצשרשגא> /ים> רנן,ט

לםר=ל צקע שט וא_רןטט]אהק ךכף

טקוצ[ש גקנרקבקמן גףרן צ <רש ןד,צ,ס

ךגפןרשצןד;ךאש ש כ,רףעףסק ישסמ

צקגקמבףנקמ-א,רפ,קךמקהקטףדא ש ל

ש <ישךצםלרשגך;כ= ךישא,אשך

ד,ר,ח]מףא שט ןג\ישךצםלמשל כקךס

ףד> ךשאא צקעגםךעםטאשש] ןג[ יםסס

דםל דקצ,שט קצנקרן נקשהשאלםט

/ל הש,ךא,של רשחאוֿל רםמע™אםא\חשה

 <מאקאאףל קך_א

(Fצנשמ,ס] הקאלקט;ד ש ל,םסאשא*
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Szép Ernő: 
 

Imádság 
 

Ki ülsz az égben a vihar felett, 
Én istenem hallgass meg engemet. 
 

Hozzád megy szívem, itt szavam dadog, 
Hazámért reszketek, magyar vagyok. 
 

A népekkel ha haragod vagyon, 
A magyarra ne haragudj nagyon. 
 

Ne haragudj rá, bűnét ne keresd, 
Bocsáss meg néki, sajnáljad, szeresd. 
 

Szeresd, vigyázz rá, istenem atyám, 
El ne vesszen veszejtő éjszakán. 
 

Mert itt a népek nem tudják, mit ér, 
Hogy olyan jó mint a falat kenyér, 
 

Hogy nem szokott senkit sem bántani, 
Lassú dallal szeretne szántani. 
 

Édes istenem, te tudod magad, 
A bárány nála nem ártatlanabb. 
 

Te tudod ezt a fajtát, mily becses, 
Milyen takaros, mily kellemetes. 
 

Te látod életét minden tanyán, 
Te hallod, hogy beszél: édes anyám. 
 

 

X ףפEרמ[  
  

Iע,גד,צ  
  

K ךס שט ףענקמ ש הןישר כקךקאא_ן#  
  !מ ןדאקמקצ ישךךעשדד צקע קמעקצקא:
  

Hןאא סשהשצ גשגםע# הקצ\ס/ ג צק,םטט#  
Hםל/שר הש/צש# צףרא רקסלקאקל,שט!  
  

Aםמ/ מףפקללקך יש ישרשעםג הש#  
Aםמ/ששררש מק ישרשעוגח מ/ צש!  
  

Nמףא מק לקרקדג|נ,# ק ישרשעוגח ר#  
Bסקרקדג# ךחשג,דשחמ# דד צקע מףלן,םת!  

  

Xצ,.ןדאקמקצ ש,# טט ר,/הן# קרקדג#  
Eמ,ףחסשל] ך מק הקססקמ הקסקחא!  
  

Mצןא ףר# ל,קרא ןאא ש מףפקל מקצ אוגח#  
Hצןמא ש כשךשא לקץףר=  חםזשמ/ ם#  

  

Hמאשמן,מקצ סםלםאא דקמלןא דקצ נ/ ם#  
Lמאשמן,אמק סגשךךשך סקרק[ שדד!  

  

  #אק אוגםג צשעשג# גקד ןדאקמקצ:
Aראשאךשמשננ,ךש מקצ ,ץ מ,ר, נ!  
  

Tצןז נקתקד# א,ק אוגםג קטא ש כשחא#  
Mצןזקמ לקךךקצקד# ןזקמ אשלשרםד!  
  

Tמ,אםג ףךקאףא צןמגקמ אשץ,ק ך#  
Tצ,ףגקד שץ^ נקסףך/ ים# ק ישךךםג!  

Te tudod a barna kenyér ízét, 
Te tudod a Tisza sárga vizét. 
 

Te tudod, hogy itt milyen szívesen 
Hempereg a csikó a füvesen. 
 

Tudod a nyáj kolompját ha megyen, 
Édes szőllőnket tudod a hegyen 
 

S keserű könnyeink tudod, Uram, 
Hogy mennyit is szenvedtünk csakugyan, 
 

S hogy víg esztendőt várunk mindenér, 
Hisszük, hogy lesz még szőllő, lágy kenyér.
 

Óh keljetek a magyart védeni, 
Ti istennek fényes cselédei: 
 

Uradnak mondd el, arany arcú Nap, 
Mondd el szerelmes délibábodat 
 

Dicsérjed a Balatont tiszta Hold, 
Hogy szebb tükröd a földön sohse volt. 
 

Csillagok, értünk könyörögjetek: 
Kis házak ablakába reszketeg 
 

Szerteszét este mennyi mécs ragyog… 
Könyörögjetek értünk csillagok. 
 

Tטףא\ ש נשרמש לקץףר ק אוגםג#  
T ק אוגםג שTרעש הןטףא,ןסש ד!  
  

Tהקדקמ\ןאא צןזקמ ס/ ים# ק אוגםג  
Hהקדקמ_ש כ= קצפקרקע ש תןל!  
  

Tקמ/א יש צק,ח לםךםצפח,וגםג ש ץ#  
  קמ/מלקא אוגםג ש יק]ךך]גקד ס:
  

Sץץקןמל אוגםג;ל|  לקדקר #Uרשצ#  
Hמ/מל תשלו_ץץןא ןד סקמהקגצק/ ם#  
  

Sרומל צןמגקמףר,א ה]ע קסאקמג\ה/  ים#  
H\ר,לקץ/ ,ך# ]ךך]ךקס צףע ס/ ים# ל_סס!  
  

  #שרא הףגקמן/י לקךחקאקל ש צש+
Tן ןדאקממקל כףץקד תקךףגקן^  
  

Uשרשץ שרב# רשגמשל צםמגג קך ]Nשפ#  
Mנםגשא,םמגג קך סקרקךצקד גףךןנ  
  

D ןתףרחקג שB שךשאםמא אןסאשHםךג#  
Hק הםךאמ דםיד;ךג;ג ש כ;לר_סקננ א/ ם!  
  

  ^עחקאקל;ר;ץ;מל ל_ףרא# ןךךשעםל>
Kנש רקסלקאקע,טשל שנךשל,ןד י  

  

Xםע/קראקסףא קדאק צקץץן צףת רש!!!  
K;מל תןךךשעםל_ ףראעחקאקל;ר;ץ!  

… a Szent Korona, 
amelyet hun ötvösök készítettek  Roga ( Attila nagybáttya) 
számára, és ő viselte először, valószínűleg 432-ben. Bár 
Csomor Lajos szerint nem Roga megrendelésére készült a 
korona, mint legilletékesebbet őt idézzük. 
„… a megrendelő hunok még tartották pogány 
hagyományaikat, de már erősen ismerkedtek a 
kereszténységgel is. Erre utal a Magyar Szent Korona nem 
keresztény eredetű formája és jelképrendszere. A Nap, a 
Hold, a csillagok és a fák mezopotámiai eredetű 
jelképrendszer elemei. Ugyanakkor formáját és arányait 
tekintve a Magyar Szent Korona minden keresztény 
keresztpántos koronának a mintaképe." 
 
… a honfoglalás utáni évtizedeket a korabeli 
vesztesek és a mai akadémista történetírók „ kalandozó 
zsákmányszerzésnek” degradálják. Ezek valójában katonailag 
igen átgondólt hadműveletek voltak, amelyeknek fő célja a 
birodalom megszilárdítása, a fontos szövetségesek katonai 
támogatása, amelyben túl sok magyar áldozta vérét utódaiért 
ahhoz, hogy kalandozásnak sértegessék. 
A zsákmányolás pedig inkább a farnkok által elrabolt avar 
kincsek visszaszerzésére irányult, amelyek között szkita és 
hun értékek voltak, talán Roga koronája is. 

(Forrás:Friedrich Klára „Roga koronája” 1997)  

Forrás:”Hass alkoss gyarapíts …” Haza és nemzettudat a magyar 
irodalomban. Szalay Könyvkiadó Pannon-Literatúra Kft. 2001

 #םרםמשKקמא Xש !!!
   *ש..,נ/אאןךש משA)םעש Rקל ™אק\ל לףס;ד;אה;שצקזקא יומ 

  ר,B !נקמ- ֲֳִֶָ ךקע|מ\ס=השך# ר;ס]הןדקךאק קך] ףד # רש,צ,ס
# ךא ש לרםמש_םעש צקערקמגקךףדףרק לףסRסקרןמא מקצ שחםד Lםצםר  >

  !ל_א ןגףּטט]צןמא ךקעןךךקאףלקדקננקא 
  ץ,ל פםע,™יומםל צףע אשראם] ש צקערקמגקך!! !@

  דקמ ןדצקרלקגאקל ש ]ר קר,גק ּצ# ץשןלשא,םצ/ יש
  םּרםמש מקצ Kקמא Xּשר /שM ש ּרּרק ואשךE! לקּרקסאףץדףעעקך ןד

  ש# שפA N! חש ףד חקךלףפּרקמגסקּרק,כםּרצ| לקּרקסאףץ קּרקגקא
 Hצןשן קּרקגקא,ל צקּטםפםא,ש תןךךשעםל ףד ש כ# םךג |

  ץשןא ,א ףד שּר,ח,משללםר כםּרצש/U! לףפּרקמגסקר קךקצקןחקך
   צןמגקמ לקּרקסאףץםּרםמשKקמא Xשר /שMאקלןמאהק ש 

  @!משל ש צןמאשלףפק,מאםד לםּרםמ,לקּרקסאפ
 

 ש מן ףהאןטקגקלקא,ד וא,ש יםמכםעךשך!!! 
= לשךשמגםּט@ל =ּר\ּראףמקא;לםרשנקךן הקסאקדקל ףד ש ּצשן שלשגףצןדאש א

  לשאםמשןךשענשמ,ח=ּטקל ּהשךE! ל,ךח,גקעּרשך@ ףדמקלץסקּרט,לּצ',
בףךחש ש ] שצקזקלמקל כ# הקךקאקל הםךאשל|ךא ישגצ=אעםמג,ןעקמ 

הקאדףעקדקל לשאםמשן ;כםמאםד ס# דש,א\רג,נןּרםגשךםצ צקעסןך
  גשןףרא=ואךגםטאש הףרףא ,שר /ך דםל צש[קמ אנשצקז# דש,צםעשא,א

  ! דףראקעקדדףלדמש,לשךשמגםט/ ים# שייםט
A,' ךאשך קךרשנםךא שהשר , כרשמלםל  שננש,ד פקגןע ןמל,ץםך,לצ

  אש ףד \סל™ ;ט;שצקזקל ל# ץוךא,לןמתקל הןססשסקרטףדףרק ןר
  !חש ןד,םעש לםרםמRמ ,אשך#  הםךאשליומ ףראףלקל

(Fד,םרר ^F רןקגרןביKרש ,ך@Rחש,םעש לםרםמ@ְֲִִֵֵֵֶָ>*  



 

  קקאאראףמקראףמק;;עאעא,,ךךמשל הןמשל הן,,דד,,רר\\דתקךה דתקךה = ]= ]ש רשעםטש רשעםט
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 רףס< ֳֵ

> גקאן חקךקמאףדק ץםצקקר > ”Zeichen, Signal„ קךח<   15

  <אEךקי* Spur, Flosh, Zeichen )/חק >ּךײכ
   <jälkeֿל Cךױר ײGןממוכ  
  <*צOץ> ד®תשפ> ךףפףד )Schritt, Tritt, Spur& עןר וצקֿרס  

   <”kommen„ מ;ח> ]ח  < 16
   <jony ֿלCךױר Oעו  
  <gehen&עןמ> ען וצקֿרס  
 <לCמ שך_/-מ;/ר A/שM דג צףֿע₪ך  

-כקךקצ> Lס:®כקך) ”aufstehen, sich erhegen, keinen„ ךFל  <17

 <*גלFקךל

 <kälä ֿלCךױר Oעו  

> קצקך )heben, erheben, hochkommen&עשך וצקֿרס  

 <*גןלFכקךקצקךל> כקךקצקך

 < ”hart, fest„צףץ Fל  <18

 <kämä  ֿלCפױך(שך* ?שךןRוס)ר Oכןממוע  

 <*צףץFל> שלRססקס;שמ Dר₪סןך)מ ש- לןצ> לןצסונקֿר   

 <”Steigbügel, Hosensteg„קך /מFל  <19

 ”Kreis, Ring, Reifen„מ ש ₪שךT|> מ קרקגקא(שךTץOטNנ  

+ ך(מכײעךO ש י;XשטףלMר"ס@ /לף| @חקךקמאףד

Mש/Aרםל לFקךק יור/מOה[ ל(ל שךOגק <<<> ּך

ר Oט ועAשראײטישאןל Tך מקצ +ראףמקאן םלםלנ~א

 <Qלײרנ

-,שאףל/ל יש©פקן מףפPק.ש ס/ Oי> ]קמגט/ צקעחק•  

ש Rס,T,J 1500< ק< רK ץ,MוגםTלCש ש סVסLך לןןמֹו+נ

-}ננ קסל]ךקעע@ =בן,Yשד בןהןךןסVסOך@אקסן ש 

> (נךWט> קך/מFדֿג ל₪ך)@ א₪ד₪ך₪שךTיקך@ל ©טקןמ

 <*ץׂרקע

* מ(שךTץ,MוגםTףנלףמא /ק)ש עןממועםרןסאןלש   

 ֿן (ד,YסOר,Tלײרצקעיש

 >ןע-4000 < ק<רK  ךן לײֿר ,Rוס

  <>4000-2000< ק< רK ר לײֿרOכןממוע
 <ך_ר}ל 700 -2000< ק< רK  ר לײֿר Oוע

@ רOוע@ט Aםמןד /Qא מ"קך ןדצקרקאק אקי/מFש ל

 <=ךישא,T ֹשQלײרנ

> ע(סשך> ץ,VסLס:® )Gestell, Band, Binde& לשמ^עשמסוצקֿר 

 ;*אקךףל}ל> ןמקע'
ש RדסOרOס> עטװא}ר) ,feststellen, festmachen& עןמ-עקמ

 ;*א}ל> סY[י
> ]ךףפת )Trittbet> *צםז', )Schemel& עןמ-עןר

 <*שסT,Mנ₪ ךXמֿא כIסקר+ס

 <*רEססקאקי;)&wickeln&עןךדג צףֿע ₪ך

] עטװא}ר> רףלFאקל= שסאT,M&עןך- עןמ

 <*קך/מFל)ל Oיור

 <”Messer„לףד   <20

 <kecֿל (פשך(ר שךOכןממוע  

> +רך(ד )Sichel, Krummenschwert& עןדסוצקֿר   

 <*DרXלBרנ~ע

Aעןשן ס+ט קאןצםך+T, רM, ך ]בןללףנ+ ס1000חגמקצ

 ש / שV> לןאףאקך|@ מ קרקגקא(שךTץOטNנ@ש { ץ,Rשס+ מךOישד

לן (ר ישמעשךOכןממוע@קמעק /שמ ןעקמ =אישא₪ך

ש סוצקר )< טEחףי]ר צקעכקךקךA/שMגףד ש Fןךךקסל

א מקצ ןד Rקטףס< *ננ]דֿג לףד₪ך ך]לר]צקעכקךקך

ר קךצףךקא Oש ש כןממועO /Mי> Nךלײטמ,Oֹםמ ת/Q מLס:Fל

* םרםס> ףסא> כןממ)ן ]הׂא}ל* ןXאןלIגק לר)ךגן }ךכ_ל

 < ל קך,Jג(קטףדףא כםע/ק+  ס5-600מ ,PסUת

 

טאײד Nמא ש נIסקר* 1975)ש Rס,T+ס 14םךךןמעקרברמ ]חנ

  ֿל]אEססקעקטי;/ \ל ©קטףד/ק-+ס

 

 <הםע  <ר_ט  <הםא  <תקר  <צםרג  ךשפפ  כןממ

 62   62   54   60   51   58   71 

 

 <בשצםח  <םסא

 587ססקדקֿמ ;      95    74

 

* טקאןFהסׁרל:ץׂ)ש ץׂךהן ™ לףסךקא צקךךקא+סש 

שקהש @ט A>  הףהBׂקךקצנ/א ןד כןXלOע₪ד-מײדOשט

א RפײסOכןממ ץׂךהףסת@ שךם רשממ – צןממ–לשמעדצשש

 Nננ;ש א( ע₪לםמדOײד ר-%ה :ר ץAׂ/שMמאש Iהףךקצףץׂ סקר

 ֿ ]טFאלהׂ}ההׂך ש ל:ץׂ@ רOכןממוע@
 

 <הםע  <ר_ט  <הםא  <תקר  <צםרג  ךשפפ  כןממ

 24    20   26    28    25    24    34  
 

 <בשצםח  <םסא

27    13 
 

ס O םר–החקא O סSכןממ ףך ש _ה\מ לFצןמגקטקל

ישמאן )ל ,םסאח-עוךOש ה/ Oי> ל,JץװאOטNא נYסAל =שאTלו

עןשן +פםךOל שמארIשראםטTמףפקדדףע מקצ *  צשץדן–

- הףךק<QנSוP\א@ כןממועםר@מ ש ,Jפ(ל שך]חקךךקצט

- ר~ ץׂךהתקרק א|סקר/מ קBלנ_קדקא] ט Aמא Iל סקר_צףץ

$ש כןממועםר ץׂךהׂא@ ך]לא©גףךן מףפ@אהףהׂ "> אףמא
15
 

Aא דןס"ט קרקגצףץ אקיRשךMיןס קט ש > שדMש/A ר

ך +שאםלנYס₪נך,T= א\מךOססקישד;ט F >Aרקגףל;לףסךקא א+ס

ּדFלהׂא}א ש כםמאײד לYסAול צףע JאAמיOךקה ש / Oי> טאקאף

 Sף| ץ צקעכקךקךףדOת(ץ קצק שך,MוגםTה:כןממועםר ץׂ

 ש B סקצנIסקערטקדקמ ™א_/קּד ₪קמךקאקד צקעײסך/למקצ קCת

Mש/Aׂגסקר=קטטקך לףאסקרקד צ< ההׂך:ר ץTשמNא " יןנ

™ אםא\ ש כײרגBרףסא מקצ הׂסן אקלןמאקאנ/הׂא קֿך ק}ל

שמ Tצ"ש סדרףסא ,M> דףעףא|מ\ס+שךVה ס\שססMד ,Tיש{ ץ,Rןס

Z]זקךײסT,ד € צןךךן15ש < ד אףץףא דקצMש/Aע ₪רד

>  כףךק15 – 13> ץן= צןךךן5ט שךןע A  אקסןץׂךהףא

= שאTוMּד ,ֹ+ר+ס/ Qד כםלםמ ןד מ=שבןYבןהןךןס

™ מ ש צקעלףדקאBשך סקצנVס,Tפם(ךך®ה:ל ץׂ©מףפ@ כןממועםר@

 ,<Vס,אףל\ץOטNגףד נ]ץׂךהן כקחך

 $שג שנסורגוצ

נוגקמט [ Y,ZשסMר"ײר ש מףצקא סשצןל/ Oי> ֹשOמקצ ת

> א-@ר,T+ס= א\מךOססקישד;ר O וע–ר A/שMש @ ש Tר\צקי

 ֿ *Y ,(1881טסOר י\א ,קפןערשצצ/ מםד ק,שרשץ ח

 

 ?שא קךהףסYךגםס®ט O /Aי> חQא נ,י$ הףס:ל ץCׂמבײךג תOנ@

TשראםטIנ/ ק? <<< ג,ל קט אקרקNג,טאײֿד מקצ שץ@$ 

 

קךהׂאן ש ר ,Mץ ,MוגםTה: ץIׂט}שן מקצטקאלMש 

 a< קךצףךקאשYדישס ]S ף-ג₪ךהתש: ץXׂרןסאןלOכןממוע

ל Oד,TשTעןשן לו{ךLפOמאר!!!G רףעףסקאן ףד IרLױשננלJךקעו

 –לש oט ©מ Hףהקטרקגנ< ש ִ< ק< רO /kי> שאױשTוMמ לן,פױFשך

k, צש– u רשך הןגףלףמ ףדŁועFא-xןנףרIאקןמ ךק_ש אקר

<  ק<רk< ל=אAךיZשךTצשן דקצ Oל צףע ץ€ ףךקאמIרHקצנ

ץ OתZךXףד [ צ"ףר ךףאס/™ א~ט}ל 2000-3000

 ש Yוד ףךPןRרHמםרגןלוד קצנ-פשךקםסןנןרןג[ רכםל[Yלוך

T,ר/XךYךקאקמ_ר!€ א >aאףרדףע ףךקאףנ H מkו 2000< ק< ר T,מ 

מ Hצקענ;א/ Qך מ]גףךרד ש :ךאםט:ה] מא~וך צקע גDןמ

ננ ]לףד> ]אאקץףסאFךךXד ףד Eה|ךגצ}כ] ך_אקךקפHנ

 גםץקבן –ץקפפקר d< דגZך )AרZד,אAע יד מףפקׂףEה|כףצצ

ן =שמגרםמםה> דףעYךEה|צ צשחלםפן –מ ,ונk> דףעYךE!ה|צ

*דףעYךE!ה|צ
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vע'ןZל ו€ךױול צקע קטT,מ ש כןממועOרIסאןל!!F TוגםM,ץO ד

עףא Eץצףךקא ךףךהקךE!מ ץ,ןמגםעקרצ< מ= [א\צ,ל ס€לףפףמ]קך

 <ראףמקאףא~ףד א

 

* ד,ןמגםעקרצ)פשן =ט ןמגםקור©

 קךצףךקאךהE!ץ

 

aט ןגםעקרצשמNסאןל!!F@ TוגםM,ץOל@ דE 1820ט ©טגקאקן-G ד

מףצקא  םפפbרשמט fר חקךקמא צקע Lלל€< ל_אחHלרק אקיE!ףה

 Über das Konjugationssystem der„ טףדקEךהףס ףראקלE!ץ
Sanskritsprache in Vergleichischen, lateinischen”17   צצקך\ב> 

aר OיAצLג+ד אףרי\T,קךע[ דOםךמגZדYצףע ח LננQ מ

  -ךLשך לןגTךXרןצצ gשלםנ jק ש ™דןאקא]צקעקר



 

 םךגשך< 5

II.évfolyam I. szám   •   2005. január 
 ר,חשמו< ְֲֵ  •צ ,ס< ףהכםזשצ ֱ< ֲ

ט ©ט e@< רהףץ קךצףךקא~מעאAי< @מ* [1848)™ אOטOע

ר ~ס]קך* ן]אE!ה}ףד ל)רןצצ O /gי> פוךZמ שךOקךצףךקא שט

!! לOד:ר,ךהױEץ ףל ש מףצקא™א~חא_/ססק;ך AהF!!ומלM דLךףל+פר©

P,ריוטAצLסשה| ד חקךקמאףדAףד ףסרקה> ןא!Eי> ףל™אO /ח,סשנLדמQ ל

א Z!!דול,D+ךFע'ןv< ל_ממHל נQממAאםל הAךאםט:מעהAי] מ|א

+ מךOדA יa< ןד לרקE!ךהE!ד ץ,Mףל ™רחקסאקא!€מ לןאZדOשרMיש

ט קךצףךקא ©ל ™€ךקא_מ צקעס~עא}מ ר,™אFך@ לE!קרקגצףץ@

 דקֿן IפאףטZשך

1 >aףר)מ ,ט ןמגםעקרצU פשן י=ט קור©דֿגAא\חך *=

ךה E!דץ]מ ,ד ןמגםעקרצ}ט}ל/ לןד קA תZעFלםמד+ל רE!ךהE!ץ

 <=אAטי:ר©/שMך E!כקךאףאקךקטףדףה

2 >aדץ]מ ,ט ןמגםעקרצ!E קמ |לדףעסקר_ס@ ךףאקטףדק@ךה

  @<ץװאױשOטNנ@דמףפ ךףאקטףדףא ]מ ,ןמגםעקרצ/ ק

gרןצצ קיHר:ט יOכםלםט)א "מ+ט]צ ןגAי* אםאAר,אOטOצקֿע ™ א 

ֱ >iמ שך,מגםעקרצZה-פ A[ /דכםלםטA א(kק< ר>ֱ -ֲ> 
 <*ףהקטרקג

ֲ >g€!רM, טףפכםלםט}ל* א+ע)מA א(kג רק₪ףהקס < ֱ<ו< ר

 <*כקךק] קךד

ֳ >fקךמףצקא כםלםטA א(kכקךק< 2רקג ₪ףהקס < ֱ<ו< ר*> 

aכםלםט Aלףא י™ א}ט}אםל לAמעקךאםך+D,דY GֹZףד > א צקע\פ

 <חשDצםמל €רהףץמ~ אR[ךOנסR Wקט

a gרןצצ כףךק יAמעT,נךFטA ֿא 

 

• aי Aססקי@;ט ©קךצףךקא -רהףץ~מעאAדOץ= א\מך!EךהTוSםM,ץ @

XךZפפןֹףרק ךקא™ >kי> ףל™אקאןחקךקמO / צןמגקמM,ר!€גס=ד צ <

/ \ט ©/ Oי> ]טMקֹקj< מZשךTץ,MםSוE T!ה!€הףךקצףץ קך

ץ דק ,MוגםTךהE!שן ץM קךצףךקא ש Yך_ה!€ר!€צ: ה,MעLג

 <פםמZךN XשמTר!€גס=ד קךהן ףד צLמFשךTךGש צקע TךFע'הן

 

hש פףךש D,ל!!Zצקזקל> אEא ש יAמעקךYםךFרהףץ~ד א!Eל €ןמ

 Geschichte der רןצֿצgדֿג Fך )NטמOשל יTלO כקך סAרFד,TץװOטNנ
deutschen Sprache *נ] קךד> ל_צקעסקצךףךחHץOדומל ה,צAנ+ךQ מ

קצקד ש Sמ ףרQמנOטa< לQממAל ה€ׁףד_ססקכ;ד Lז,נWס™ ןא/ Oי> ט©

  ֿש Dפףך/ צק ק\ֿ  Nעף מףטמVל צOךעLג

 

 

 

 

 

 

• aר!€לרק ןד לןא€ה!€מ]ננ כ]לףד™ ט ןעףל צקֹקאJףל ™אקא-קס

 <ךצףךקאקאט ק©

 

r: מףטףדרק שTEC-THEAC-DAH ד O ר(T-TH-D" אצקמקא *

אןמ Zד ש ךNשמ/ֿא ו\מאFד] ט קךד©גק > אסןלFל ךQממZאך"נNי

LAB-iכקךמףצקא =ט © ףדLOUF-an  Gטקךײננ}ֹ ל >mןה!E ך ש

ט  ©Rקטףר> ןעק* ךןל[Mקך> ק™צקֹקא/ קךצק)   LAB-iאןמ Zך

דןננ * ]ןד  LAUF-enא ש מףצקא ]ד )LOUF-enכקךמףצקא =

א Hמא מקצ ךײיOגםמ הןס=ז צHLAUP-an >íא =ש צןמא ש עMרLכ

 $ NסףךמHנ* אצקמקא " B-P-F)ך +דר,D+םךYמעקךAי

hה/ \צקץץןרק / םAל צקע ש י_ס₪מףט> מ קטAא\חך =

 רקגקאףֿא €@ דEהףץ®;YמעAי @ל€פןעףחףמZךXןל /ל קEךהEץ

 

 

 

 

 

 

eר€ל ס€טI מא ש מףצקאHAB-en( לן ה€מ> נּזרAדק ש ך* ]מZ ּאןמ

CAP-ere( ל!!Zצקעכ> פLףד מקצ ש ך* עZ ּאןמHAB-ereמקלן >  נּזר

 $אקךקמדףעPט לףe< *מAה

a „Garten”   (לEרR *!קרקגקאןךקֿע ד+ מףצקא סCכםמ> הףץQגףל <

 <*ר,T+עןשן ס+ךLףצקא קאןצn)|<  חקךקמאףדזHי™ רװאקאEלHנ

 סOרLה        Fסך {  מ     :הT  ךן  א   +  ע

 

 

 

t מל כ_/קLעZהװאףד]ךצן נYך לןןמ] ןד ש מףצקאנDוךהA ֿ 

 עVרCע      ּאןמZך      כקךמףצקא=      מףצקא 

    GYRO              GYRUS              GURTIL                GÜRTEL 
 *רAהAת> רEל€א* )|ר|/> רAהAת)  *  ה~*         )ה~ )

   KYRTE             CRATIS              KRATO                 KRATE 
 *גףלQכםמ*     )גףלQכםמ*     )רFדLל*      )רFדLל)

CHORTOS           HORTUS             HURD                   HÜRDE 
 *זHי™ הףגקא*     )RרEל*     )גףלQכםמ*      )צ:רZ!ל)

                                                             GARTU              GARTEN 
 *RרEל*       )RרEל )  

 

łםפLרR ש < פךםדּזאדולH(CH)-K-G  @יAמעY;®קךקצנ/כן@ הףץH 

 ֿא Z!שלMךZעLך ק כEהףאקךףה

               H(SH)                        K                          G 
           GYROCHORTOS                 KYRTE             עVרCע

 *  RרEל> זHי™ הףגקא*    )גףלQכםמ*  )|ר|/> רףדEל€א     ) 

          

           CHORD 
 *אףך}ל> ר{ןמ')     

 

 

              HORTUS                     CRAT                 GYRUS ּאןמZך
 *RרEל*        )גףלQכםמ*   )|ר|/> רףדEל€א      )

           

            CHORD    
 *אףך}ל> ר{ןמ' )          

 

      HURD                      KRATTO              GART כקךמףצקא=

 *גףלQכםמ*        )רFדLל*     )דOר:ה    )     

           

           CHREZZO                  GURT 
 * דZ!לIלםת*                   )ה~          )

 

                                                                             GARTO 
 *RרEל         )

  

       HÜRDE                    KRATTE               GARDEN  מףצקא
 *צ:רZ!!ל*        )רFדLל*        )RרEל        )

  

    HORT                     KRATZE                GÜRTEL                     
  *צקמקגףל*      )רFדL לIלףט*      )ה~)                         

 

 

mןא ךײיHך צקע]א קננGZֹפןאּשמN? 

1 >a מףצקא GARTEN <© כקךמףצקא =טGARTO( לEרR *

* HORTOS, CHORTOS)ע VרCּאןמ ףד עZלױש ש ךZךXמעAי

] טףפד}מת לNמֿמ  ZדOץ!NGגק י> שמ/ו] אHאיטקךװ}ך צקעל]כקך

 <אAטLכםל

2 >a@ יAמעY;®הףץ @GךYXך ש כLעZךצןךZ סס;עEאאּשרLה©ס+ טAלמQ תלA ל

 <NגמZעAא צקערHרקגףלףא ךײי~א/ ק

xךל_אדףךקדװ Fמל_ר}ל=ּאEא ו/X!!!מקננHמ ש כLעZךOרנ}צלH מ

 ל כקךֿף EךהEץ@ NננZךOאּףה@

 

 

14 cר€םךךןמגקר סI כןממוע@מא שOי@ רAיך]לףסךקאנ+מעט N,ץOטמQ ף,> ֿט ©ל <

מ HףלנRצףר/Q אףץ מe< ל,ר כםמףצ©/שM' ףד > _> ו> .> ץ> ז> \> /> ת> ]> =

 <ל קדףזףא€קטףד/ קNשמYמעAמאױש ש יOר

15 l,סך =q וךֿשőדY;®מל ךקעל_אףמקאLננ:רNס X!!ל!!Zסשן >bוS©פקדY 1961-71> 

16 g; אטl,סך= ֿk קךקאקמ לףך שnאקא}ל< ֱ)< שפ* >bוS©1994 פקד> 

17 fםרS\אּףדנQ ֿמ@aסשמסלרןא ץ Eךה ןעקרAעOך ש ]מהףאקךףר}ךת}ל ל€ן רקמגסקרףמ

 @<מHלנ€ךהEמ ץ,Mףד עקר> ש'פקר> ּאןמZך> עVרCע

18 f >k ךועֿקEtymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache( n ףצקא

eעןשן =אןצםךx=ר,א*> 

 

 

 *צנשמ,ס] הקאלקט;ד ש ל,כםזאשא)

ךןדםל,ךשנן  

 *לOמעAפיZשך)
 

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

 ךןדםל,גקמא

 *לOמעAעיLכ)
 

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

רןדםל,הקך  

 *לOמעAרףדי+ דU:י)
 

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

 אAטLכםל< ֱ

 *אןמZך)
 

LAB-i ( gleiten= דןלךןל)  
TEC-tum (Dach= ]אקא)  

 אAטLכםל< ֲ

 *א=ע)
 

HLAUP-an ( laufen= כוא)  
THEAC (Dach= ]אקא)  

 אAטLכםל< ֳ

 *כקךמףצקא)=
 

LAUF-an ( laufen= כוא)  
DAH (Dach= ]אקא)  

 

 מףצקא

 כקךמףצקא=

X!!מעOס,ךס 

 ה"מגןמZ!!דל=

 א+ע

ּאןמZך

B 
HAB-en 
HAB-en 
HABB-en 
 
HAB-en 

F 
 
 
 
.HAF-en 
 

P 
 
 
 
 
 
CAP-ere

GOROD               GRADU                 GARDAS             GARDA 
 דOר:ה*    )זHי™ רװאקאEלHנ*     )צ"רZ!!ל*      )צ:רZ!!ל)
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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

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(Fך=םךגשךר! ד שט ס,םזאשא*  

 ש נשרשמאש

ראףמקאק;א  
מףפן ] ג;ל|ש ישרבן חקךךקעעקך צ

- ר,סאםרא,ש פ# *רםל,.נק)צםטעשךצשל 
# דםל,עוז# סםל,חוי)דשגשךצשל 

-דלוך,צםטע* דםל=תןל# דםל,לםמג
שרשמאש A B! אלקטןל\רש ףפ,ח,ר[א

- לףפקד™ ססקאק;ּשט 
# ישרבםדא| דףע

דףעקןא ]ךקיקא
קטףרא # ךחש,ע'הן
- שמשלּלםרש ישמ/ו

זא כקלאקא ש [עד
ש # -=הרש ישא,א
-להקרק/כק= ה\ה
- ;צןמא ש ל# רק

טקךישרברש ףד ש 
- פוסאשלקטקד צקע

- דםל שך,םךג
ט A! רש,ד,לשךצשט

חש =™ץטשא צם,ןר
שר ישרבן /ראףמקאן צש;קטןל ש א/צקעק

] צקעכקךקך# נקמ]ןג] צקעכקך
- קצנקרקל] לּלקך ףד צקעכקךקךהקרק/כק

הקרקן ש / ךקעכםמאםדשננ כקA! @ !!!לקך
# ל,זסשנ# חשל\שר /ראףמקךצן צש;א

 ףד גהן;ש ר# כםלםדםל# לשרגםל
ש לףד ףד ש # 'ש פשח# רג,ש נ# נםא[ יםסס

 מ ּשט,אףד דםר\ כקךלףסA! פוסאש לףט
גסקרקל לםצפךקלס =ל ףד צ;ט;קסל

קא זא כקלא[ישמעד/ מש™ ןדצקרקאק צקךךק
ש ישרב # דםלרש,ש גןמשצןלשן שךלשךצשט

  #ננ צםגקךךקטףדףרק|עי,ד=צןמףך השך

SIDOMX 

יןאקךא = כףסקלרשל] ך לקגהקט_ה\קטא ש רקמגל/ ים# ש צןמןסאקר ורשא, המ\קךי F  -  
 %מל צןישצשרשננ ןעףץנק הקממן,אוגמ/ תן ים,שחש נPםגן ףד ש Dףמ ש 

T ןסשAד,מגר  
  
  
  
  

Vדףעקא]קט/ק צףע ּהשְךצןזקמ ק-ךומל,שחםמ ּאשך !T;ר קךישמעֵטל ש ]ננס
  ! אךקאק;קאקצ /עק,ש הןך™ ךקאק_לּקנךק צקזנּימ צקעס] צאקקרTֱנצ ש ,גםעםמ ךקעקמג

B©דומל ,ּר\ד,גק ש ּרםּה# רצןזקמ יּניּיאקאךקמ@K @ל כםְעךצן €חףמ|נּיא
ךַאםּטשּאש ,ּה™ ּטם[אי©ךקעקדקמ ]עע_ל כ€ל ש חקךמ€ממE! לקנקך :חקךקמאףדק ּשּטא חקךקמאן

ּשט ]  ּשצן כקךךקךיּיא#ךוּצש=ןל סןמנ/אקמ ק-ןד] קּרקּצאTןד ש /ּהש# ד&}דUּשט 
  !ןד™ ₪ט₪קךקצקן ל] א\ס\ל ג€ףמךשלשן אקּצפךםצ צקץץּקּטקאףמ

  
  
  
  
  
  

   !!!יםך מקצ הםךא# סקר הםךא/ק  
  
Gל צקדףא€מלמ_ל€קּרצ/ּשצןלםר / ים# םמגםךַאול הםךמׂש  

  אױול \ּהשך ןמג,צאףד פןךְךמׂשּאקֱנמ ש אקּר,ױ=ּהשך# צםמגומל
   %אמלּק_ּראףמקא₪ּאס

Mל€גמ]לּקטג/ קדףןמל ן: E/מקצ הםךַאיםך # סקר הםךַא!  
Aךןל,מ הןֲךעםדֲד ּה;עַא₪ר# דַא,זםּט[דישמע™ סםלםעךַאםּטאּשאױול ש צק,צקעּה/ ים #

מל =שיםך ש צן גןצקמֵט# ּהשְךיםך™ ףאקּטקL! קּרקצאףדּרק וּאשךTצקדףןמל לּקטגקאק ש / ים
  !  מקצ הםךַא דקיםךסקרֵמא

 *מצנש,ס] הקאלקט;ד ש ל,כםזאשא)   

Rחקךק@ לּקנּיך@דומל ,ּר\ד,םּה Rדומל ,ּר\ד,םּהSU{&Sחקךק   
Aד צשעש ש אקרקצא] ]ט קךד[  

A גםעםמםל @Nד חקךק}ּשטּשט @# םצצם  

 לןדפןין
 

 
 

F ישחךףלםץ ףד ק4ןשּאשך לםּרםצֱנמ  /
 צקּרקה 4םדַא M! עםצ הםךַאַשצקּרקה הףעא

   !ישחךףלםץ/ ףד ק
☺ 

Aצְךלּל₪ר₪צןמא ש ל# ד םזשמ, ּאוּג !A ט
  ! ך ךקצםדְדשךלםים

☺ 
Aסקּרקדג / ים# א\ נּננךןש ּשּרּרש ּאשמ

- צשסוארש קך,A K! אםגשא,כקךקֱנּר
  !שמ אקגג/ים# צםמגױש

☺ 
Aשנ# טמּנ]ּרא ךקיקא כ,לּה€ך ך]צןנ-
  !א ןד©ךןמל,ך ּפ=נ

☺ 
 

Aצןמא ש תם# ל םזשמםל[ כן-
  ! ךמׂשל,ישְדא תֵמ/ ל ףד מׂש€גקד!  :לן

 

A עםמגםךשאםלשא J, צנםרQ;ססק ;ק ™;חא_/ן /מ
  !ךשפומלמשל

ראש ,ט חAקךקחףמ ױד ףהקל - 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

  ==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

 

 

דרש ףד ּשט,פרםנךףצשצקעםךג= ךך,מ]ּשט 
-ראף; אA !דרש,א\א,ח קךדש|גסקר=ףךקאצ

שךשפםא אקרקצא] צקעכקךקך ךא[מקךצן צ
טםל ש פףךגשלףפקל,ש נשרשמא/ ים# שררש

  !ץםצגםלשןנש ךףפחקמקל
(Fצנשמ,ס] הקאלקט;ד ש ל,םזאשא*
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Tanuljuk és tanítsuk a rovásírást 

 
 

 

 

 

ך,אשך
 

= ש ך

חקך 

ן מףפ-קו  

 ֲ>

רףס
 

]מףהקך

 כףרכן מףה

דקצףזקד  

 ד,מףהצ

ןממן 

 דוצקרוך

  

 

!!!ףךקאקא  
הקרא /כק

 ך,ישסמ

יןגקע/ מש  

 

 

 

 רףס<ֱ

 צףאקר

 

 כםזשגףל

 
 

 

 שטםממשך    

 
 

 

 רשע

  

 

 

  

 

 

      

 

 

 אףרכםעשא
 

 צקעלשפ

]גקרקמע

-הףגקך

- ]צקט

 חק

<ך<ר<צ     
 

ען ,ד[ןכח

 צשעשטןמ

    

  

   

 

    

 

 -אףך;ל  

 זש,פ
 

 ףר

  
 

 גןוס,ר
 

 =גוךשאסמן

 

 =ץ,טי|א

שררש   

 $כקךק
 

רש =ך

 $הןססש

 לקתלק  

 צםמגחש

 ™נקבףטקא

 ן מףה]מ

 

 

  

  
 

 

טםררם  

 ךקךק
 

עףמ מןארם

 חקךק/ק'ה

ש   

רשלףאש 

 $קךקחק
 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

כףרכן    

 מףה
 

 <ש צשרד ק

 יםךגחש

     
 

 ד=ס[ת

 מףה=ך

 ן\נקא

 לקהקרהק

ג =ח 

 חקךק/הק
 

 קךקלארםמ

 =שךד     

 טשא,רוי
 

 

 

 =ךקרםהשמג

 

 

 

 

 

  

 

   

 

-שצקרן

-,לשן א

 נםרמםל

  

 

 

 
 

 

 הקר

 

KERESZTREJTVÉNY  
 

December számunk megfejtése: 
Friedrich Klára és Szakács Gábor: Attila 
ufjúsága c. történelmi zeneművéből vett 
idézetünk: ”Hunniába visszahív a 
népem” 
 

Szerencsés nyertesünk: 
Tamics Ádám Berettyóújfalui olvasónk. 
Nyereményét postai úton elküldjük. 

Gratulálunk! 
 

A mostani keresztrejtvényünk 
megfejtésének beküldési határideje: 

2005-03-25, 
a helyes megfejtését beküldő olvasóink 
között, Varga Csaba egyik művét fogunk 
kisorsolni. 
 

A megfejtést levelezőlapon vagy 
borítékban az alábbi címre kérjük 
elküldeni: 

ÍRÁSTUDÓ 
8060, Mór, Szent István tér 7. 

 

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

 

 

Mostani számunk keresztrejtvénye:  
 Varga Csaba: Az ősi írás könyve c. 

művének bevezetőjéből egy gondolat. 

Ezt a rovatot azoknak ajánljuk, akiket megfogott 
a székely-magyar rovásírás betűinek szépsége és 
harmóniája, és különös késztetést éreznek, hogy 
ezt neki is ismernie kell. 
    Ne aggódjon, nem Önökkel van a  baj! Hála a 
mindenhatónak, egyre többen vagyunk, akiket 
magával ragadott az a valami, amit egy eddig 
ismeretlen parányi kapcsoló okoz a  génjeinkben 
ami kiadta a parancsot, hogy ha magyarul 
beszélsz, és magyarul gondolkodsz, akkor írj is 
úgy. Mi más lehet a magyarázata annak, hogy 
egy átlag műveltségű magyar  ember alig több 
mint 2 óra alatt megtudja tanulni. A gyerekeknek 
pedig, 4-5 órai foglalkozás után már nem okoz 
gondot semmilyen rovásírásos szöveg leírása, 
vagy elolvasása. Volt olyan tanítványom, aki az 
általa gyakorlásként leírt szövegben 
összerovásokat kezdett alkotni, holott erről a 
lehetőségről előtte említést se tettem. 
    Az előző számokban ötleteket adtunk az 
elsajátításhoz, a teljesség igénye nélkül, 
különböző gyakorlatok segítségével. 
    A mottó most sem változott: „Úgy mint a 
suliban. Vegyünk egy szép nagy vonalas füzetet 
és kezdjük „róni” a betűket.”  
    Ki, hogy érzi annyit, amennyi a rögzüléshez 
szükséges.  
    Mi Forrai Sándor tanár úr által javasolt 
betűkészletet használjuk, mert tapasztalatunk 
szerint ez áll legközelebb, a ma beszélt 
nyelvünkhöz. 

Tisza András 

Qשלםרךשאםל 
  

Helyettesítsük be a hiányzó magánhangzókat: 
 

  #ך!!!ע!!!ךםה# ד!!!ר\ד!!!רםה# א!!!ט!!!סקרל
  

  #מ!!!ג!!!ה;ר# ד!!!ע!!!ישר# ך!!!פ!!!לקך
  

 #ך!!!ור# ע!!!ד!!!ך!!!כקך# ג!!!ך!!!רקצ
 
  

A táblázatban egy jókívánság van elrejtve, amit a 
sakkból ismert lóugrások segítségével lehet 
megfejteni. A bal felső betűtől kell elindulni! 

  
B K : Y L R W 
D H O : V " D 
M J ? > L S E 
F G K } Q O J 
N Y O + C T { 
F R U V G Q N 
N X V N M E K 
A T " U ּז B F 
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==דאםגדאםג,,!!רר\\לל;;זז;;לל   
A TIMA 

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

  
  /ר;/ד ,שסK :ראשּז

Rשחטםךאש: E ךקלL\הןש  
Tכןש,ןפםער: P שפTןנםר  

 
Eמלשא ףד,ך,ל לן י_אםמ כקחקטט[ט  
!למשל,מלקא ש נףל_ךףד_נקת/ר/מש  
Nל _מח;ס;קצ לקהףדנף ל

  גאשעחשןמלמשל,תשך
  ךןד,צשלסןצ™ אם\ד[מ אשמ,מל דםר,ש צומל

  !רףדא|צקעףראףא ףד נףלשא
Vמ ;ך_דםרנשמ ל=גק מקצ ואםךד# ך_ףע

אקא ;מקאקא צםמגשמומל ש ל;ס;לקךך ל
ךיקאקאךקמ _כקךנקת™ חאם[אףיקט ץך_קךלףס
  !מלףרא צשעומלמשל_אדףע\דקע| ףראףל

  
Mשעומל  

  

 
Aמ\ךג ס;ננתןרק ט; נףלש א  |  
Aצףעדק # ךג;ננץןרק ט;ןד א|  כ!!!  
  
  Eמקצ נףלש   

Aנ,ך[  נףלש יםסס!]  
Aנ,ך[ רסףל ןד יםסס, נ]#  

  !גק צףעדק נףלש
     

                   Eט דק !  

Aסקצקן השממשל/ משל מש, נףל!  
Aסקצקן השממשל/ מקל ןד מש]א; סןאשל#  

  !גק צףעדק נףלש
  

            Mקט דקקע   

 

Tננץןרק; שצן א:א,קי  
  |#סקצ/ ףד מש[ נ,ך[ יםסס|# מ\ךג ס;ט

  #רסףל,ףד צףעדקצ נ|# ףד צףדקצ כ
  #]א;ףד צףגדקצ סןאשל

  שט ש
AK:B  

Eט שט$  

 

Aךןדמשל, ישחש צןמןצ  
  סרש,םגרF=! צםמגישא

  רש,דשפל=ס[צקע 
  !ךא דםלשא;מקצ ןד ל

A ך=ח/ ים# םל ש              סקצקן/משטףרא  
  !לקא]אישדדול ,ך

Aצ לףפטקךיקאך יםססשננ פקגןע קך דק,נשןמ, ך![  

Fרןקגרןבי Kרש,ך  
 זכן,רםעש לןר

  רףס! ס
Tר שטםמ,םגאשאםל צלמ קךעםמגםך,שך#
זמףל צןא,לןר# זםל,השחםמ ש לןר/ ים
#ק-של™אסם,J %קרצקללםרולנשמ/ךאשל ,תןמ

ק- הםךאשל#ןTצןמא # [/שמ/וק -אשמוךאשל
לקגהקמב# אשןל,נשר# ץהקןל;ל# אףלשןל,ח
רםססק -של™ךךשאשןל ףד לשפיש,טן,י

ך]ררE %נשמ,זטשאםא שט ןדלםך,םסא
!קלאקלNסקרקאמףל צםדא צקדףךמן 

T;לןד יומ/ חק ק]סקרקפך]מל כ_ראףמקא
  !םעש ךקסR# זכן,לןר

 שצןלםר ש#™] ףההקך קטקךְֱֵָ/ {
למשל ףד יומםלמשל,א\שרםלשא צףע סל/צש
/ךךא ק,טקךףנקמ ;ל= ש אןסש כםז# ל,הא\י
ףדךקןהקך _אא ףךא ש סO! ר,ה| ר;ץ;/

  ! זכן,םעש לןרRאקדאהףרקןהקך ש לןד 
שלן# ל,הא\ךגןממשל יUא ,גקדשפח:

קצ תשל שללםרשN! הםךאז ,לןר/ םמ מש/מש
#ע,שרםרס/צןמא צםדא צש# עש,הםךא שט םרס
  ! ™ורשךלםגם] ןע ,מ\Kישמקצ קעףסקמ 

Rא ,םעש ףגקדשץחQ;מקל]זמ,ןלק לןר/מ
תתףא;לףא # קמגקעוטמשלBא ,ח.,נ# ל,הא\י
Oל ףד רמש,לאOא,ע[לףא י# רסמשל,חנ

  !לףץמקל;Kמשל ףד ,שממןלPפקגןע 
Mףמ# ןלג]ןהקך ש משפ רקעעקך לקטג

ט קעףסA! ראףמקאקא;ןד קללםר לקטגקצ ש א
#אקחקא# ™רקעעקךןטק™ _/ג ק,זן תשך,לןר
#רא,ךקלה# צףטקא# דשחאםא# א,אק
!ךא לקץקרקא_ך לףס=נ,ט[זנ;מל;א
L,ןל,.ך יקהקראקל לקגהקמב לו,נשןלמ#

פוךןל ישאשךצשד# לוהשסםל# שעשרשל
  !לםצםמגםרםל

Rמ ,קעעקךן ואUז קךצקמא,ךגןמ לןר
ןלק/מ;Q! שטשט ורשךלםגמן# גםךעםטמן

קרצקלקן/רןטאק ]קךךקמ] זמ,לןר
השך,פןרםד שךצ/ ק-/ףד ק# אשמסקרקןא

!ר ןדלםךשאקרצףנק,ש ש ה™אם\אמשל ןמג[
O ™הםךאשל ם# ל=ךאקל ש אשמוך_/ססק;ר ,צ™
כקחקגקךצקןמקל# זשןמשל,עםל לןר,ד םרס,צ

רץףלנקךן;ףד ש ל# ץשן,ךק# כןשן
ך ןד ש ךקעםלםדשננ יומ=כשךהשלנ

פשגםלםמ™ סאשךםל צקךךקA !קרקלקל/
ךא פקרעשצקמרק_ך לףס]רנ]חוינ# ךאקל_
צפשםךשח,ך# לקא|ד נקא,ל ש סףפ רםה,רא\

! השך,אןמאךא _ך לףס]ףד לםרםצ לקהקרףלףנ
Aקרקלקל צןמג/ךגן ;ךכ_ ל

שצקז# ל ש יומםל ץקךהףא,צקעאשמוךא
!מל_שר ץקךה/צןמא ש צן צש# שמשט הםךא/ו
A ך_ע;ר;קרקלקל פקגןע אשמוךאשל ע/ יומ#

  !מוך,עקרצ# ךשאןמוך
Tיומ כףרכןשל[ ד,אוג/ רשןל מש,שמ

-ךאםדםלמשל מקהקט,א# ףד שססםץםל הםךאשל
#רמן\ ל אשמוךאשל_ך]T! לקא]אףל 

הקרדקלקא ףד גשךםלשא# צםךמן,ס# םךהשדמן
הףץקלקא;מ/=/# מבםךמן,א# טקמףךמן# רמן\

#טמןםךךשאםלשא עםמג# ,אקרצקסאקמן
  ! סמן,השג

Dםךהש# דא,ר\ל ּשט ,אשמוךא™ ]ףךקך-
#ץקךהקלקא# ראףמקךצקא;א# דא,צםך,ס# דא,ד
ל=דקמ קנףגקךאקל ש אשמוך;ט;שחג לצ

ננן;שרשגא ש אמרש צ,ףךואD! חףנקמ]קנףגך
-,דףא# נקסףךעקאףדרק# אףלרש,גק ח# /ר,אשמא
  ]!דרש ןד צשרשגא ןג,ךםהשעך# רש

Vג,ךא ש תשך_/ססק;ך ןדצףא ,מ,שתםר#
#ראףמא שטמשפ;צן א/ ים# צקענקסףךאףל
טA! לקא]קמגקדמשפן א, ש צקךאקרהקטאףל

ש# קך™ רגףד דקצ צשרשגישאם_קדאן כ
/שN! ן,סםנ]רג_יומםלמשל ןד הםךאשל כ

=ך ןךךשאםט]הקלא_כ/=/גשלנשמ ,כשל
ראש ש,ה] ט;ךל]ר;א# סשפפשמ# ט\ה]רג_כ

של ןד™וישץםטישY! אשל/=,ךלםגמן ה,אןסא
-אדףעף\ל דקע]צך;רא]נ™ אם,תשפפשך קךך

  !הקך

 Eהםך,םננ א/לקא מש]צך;רא]טקלקא ש נ-
ךק/ ים# ףל™עוללשך הןשעםלרש ןד צ,ד

מ,רגףד וא_F! א,א פםר[ל צםדמן שט ,אוגח
!חאשל[נק נ|מקצ=ך,סםמ י,כןמםצ ךקמה

Aהקמ]נ/ \# =ןט\ללםר צףע מקצ הםךא אקךקה
A! נקסףךעקאףדרק# צקדףרק] ןג™ חואו
לםנםט/ הש# אףךן קדאףלקמ ךשמא[ יםסס

ל ףד,זי,תקרףפל# דףרהק\ך ל=א,ישמעח
ל ש,™טףמקל צקךקעףמףך ישךעש_לקצקמבףל א

-רםמ ש לש <,!ראףמקאףא;ל א;ד]קרקלקל שט /
ש תןךךשעםל כףץק# ל טקמףחק;תל_א# ל,ב=נ

דן]כקךןגףטמן שט ™ אק\ןד דקע
  לשא,ךקעקמג

  
(Fצנשמ,ס] הקאלקט;ד ש ל,םזאשא*




