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מ ,אשּהשס! ְֲִ
/ קךןמגוךא ק

! עםמגםךשא
קךךףלן M= ע,זי,ןּרKש # מגםר,Sףפ >
Rאוד ,קכםּרצE/ר©ךקא ּצומלשא_לּקר- ט©י -
@ אקּרצףלּקץ אשךשחּרש@סשהש = ה\משל י,ד

-כןשן יקז, גקצםעּרA! ךא,אשך
-לןצםמ# צנשהףאקךףרק,טקא ס

-טן סןמ;מקצטקאל# ּרש,ד,ג
- \צקעחקךקמ= אקמ השך

-אףדףרק ףד םּרהםד
-א,א ,אקי# ּרש,ד,ך

-מקצטקאפםךן= כםע
] א\מקצטקאףפ-אןלשן

! לדףע_פרםערשצרש השמ ס
Tע ,ּשרד/ש ּצש# מ צקרא דםלשמ ףרקטאףל,שך

מ ּשט ,ד אשך# =ך השמ ס;דםרדלףרגףדףר
מקצ # ומל/פןךךשמשאנשמ הש= ואםךד

, צםטעשךםּצצ# ישנםטאשל תשאךשלםטמן
  !עםמגםךשאםא™ אם\אקמן ּשט קךןמג\סףךקד

M, טקפףמ ;לחודXתקינקמ אשראם- /,ןך ™
נקרנקמ =צשחג םלא|# יקזחקךךקע|צ
Nרשגםמ ףד ,ה/שFר ,מ צ]רג_כ-ףךןלס

^ א,ץםד לםמכקרקמבן,טן אוגםּצ;מקּצטקאל
טקמ ש E! ּצצקך\ במףפקדדףע-ד,ךג"
מ דםלשללשך ,לםמכקּרקמבן= נםמא=סך,ּט
ט A! הםךאשל™ ל ןד ם€רץקן;ש ל™ _/ק
] ט/] צקעלףא מּשפ קסצקןדףעק™ ;ךא;א™ _/ק

ש ^ אףרקטאףל! "חול,דדשך הםךא ּר,יּשא
- \ךך,משל צקע,ד,ע פוסאוך,ּשרד/ּצש
ּיט ןךךקאהק צקעכףלּקטףדף# יםט,ד,א

דּרש ּהשמ ,ססקכםע;אקךחקד מקצטקאן 
מל _ּנממ€ ךןע כףרא ש ךףךA! לדףע_ס

  !!!דַא ,רםּטאול ש כםזּאשּא©ךיּשאE!!! יּשּטשכקךף
  

!!!S ד ] כ4500 ּשט שךןעKםצּר,םּצ -
Eךףד_קן אקךקפ/סאקרעםצ צק #K;רץק #

-ד,ךג,ּרש ּשט -!26ר ,כקנרו! 2005
] הקאּלט;לםמכקּרקמבןש ל מףפקדדףע

ּשר /םמגישאחול ּצשM! ךַא,מףהף ּה\ּיזס
^ ל צקעסקּרהקטףדףא=שג]תםגשלףמא ןד ּשט קך

ץ ףד ש ,ש ּאוּגםּצ# ּטשל©י/ּראףמקךצן ק;ש א
 ע,ד ףד ש עּשטּכשד,ּשט םלאשא# טףךקא;ל

-ול™איש,ןא ך]לףפהןדקך= ך,לןּה
לףמא ּשט קעףס מּשפםד =שג]ול קך™ישךךיּש

ּהשך ,ּהשתםּר# ד קנףגגקך# ּרקמגקּטהףץקמ

אּהש ש ,קךך
-5/ צןמאק
ד ] כ600
] ג]ך€ףרּג

ךקע ש ]שלןל כ# עםא,ד=ישךךעשא
  !€ך ףרּלטא]קךהןגףלרFד # ך=נ=רףען

A 2004 ! ן -!5גקבקצּנר
-]ד קרקגצףץק ּלךך,מףפסּשּהשּט

רץףלםךאש צןמג ש ©לףּפפקמ ּנ
צןמג ּשט # ל]רףסאהקה
! א,ל ישמעוךשא=שג]קך
Mססקדדףעףּנמ# ;ףעןד #

- ה עםמ\ש פםטןא
-]קך# ד,גםךלםג
-ך,צקע= רקּצואשא

-ךדםל ךק,א\ךשפ
הקך ]קר] א\לקד

דאשאןסאןלשן ] צףע ש רףצןסא# של™ישאם
  !שּכשאםל קךךקמףרק ןד

(Fםךגשךםמ! ֲ! םזא*  

 
 

 ש נשרשמאש

 מקאקראף;א
  רףס! ֲ

Mישרבן דקןל ]ָאדףל \ּטקך₪קעל
= ךַאםּט,סש ּצסשן ה/ השךׂשצןמסא ים# לףספקדדףעקןסא

ּרהףץק ₪ךקעכםמסאםדׂשננ ּאססש ּפוסּאסש /עמּׁשל ,הןךס
דן ]ףד  /ד ּהםךַא,ּשט ׁשךלּׂשךּצסשטלםּכס

קמ ]צקעכקךקך€ ףראףּלןמלמ
- ראף₪ננכקסחךקססףל סש ּאס,ּאםה

ד ףד ׁשךםעם/ּשר /מקךצן ּצסש
דםל ,ךםהשד ׁשךלׁשךּצסשט

-צקעכק€ ממE! סא©סח©ּאקביּמל
קמ סש לןׁשךׂשלוךַא ]ךקך

קל ףד ּשט קךףרא גסקּר=צ
- כםזּשצּשסאם€ לףספקדדףע

ּהףסקסאן |ד ישרבצ,סססקצףרװל ּצס;דׂשמ 
ט A! קּרקגצףץקןּהקך€ ּרקמגסקר

-מ סחקךקמ,ךַא ףהאןּטקג דםר[קךּצ
ּצואּשסאלםטװל גףד ]ד כקסחך]סא

 A! ךקּאקמ_קמ סש סאקרצקע קּט
 45-50טםל , סש נּשרשמּאססקרװמסא€ קךףד/צקעכן

ל קך ּשט ,סאױס\סא,דׂשױס™ ׁשךׂש] הןגײננ ןג;ׁשך ר-%
גסקר ףד סש =ּשצקז סש צ# קסא€ישרבן קךקצ™ סשגם
ּשר ישרבן סקצךףךקסא /ראףמקךצן ּצסש;סא

! סאן צקע\ד]סא קר©ע,עםדוךַאדסךףּאסחם
Mסאףדףּנמ משסקסחךקמשל הןסססשכ,דסשץשעס,םטעס /

- סשנדנורע ּורשךHסש ™ סאדם,סקּרקספקסא ױס
# סּשסאםסא,ױס\# דַא,ה\ה# דַא,ט=נװרל)ל =לםג

= ּאםּט,לםרךס/ הש= סאןךַא* דַא,ךםהשעךס
מ ,ּתופס/ ּרףסק ן/ דׂשץשע מש, צםטעסA! ּרּהףץקן;סא

# גנשמ=סּאםר ףךקּאצ,סש ּפס# םלנשמבמ,ישרבן ּאס
-נר,ּהףסקסאן ס|ּנמ ףד צ€ץה;ל=ה\ה

ּשר / ּצסשA! דםלםמ ּצסשרשגסא צקע,ּטםךס
ננ לןדףרךקסא ₪ףךקסּאףדףּרק ּאס,חױס[ּהףסקסא |ישרבצ
™ ׁשךׂש[ נםּר,עי, לףסא הןךסA! ראףמסא₪ןד ּאס

סססק ּשט ;ל ,ס™ּאם\ךך,ס€ ּשר לּׂשּאםמשסאןסּא/ּצסש
ּשצקזזקך סש # שץשעםסאלםצםז ס] קךד

דףעףסא ףד מקצּטקסאן ™ךקעףץדףע ישרבן לףספּטק
ל ,ּׁשלּׂשראסדַא ,רשעׂשסלםּכס= ץםליםט השך,םּצס/יש
ד [נםּר,םרדוךַא י/ כקךA! ּאסשּמ\צםטג]קך

דׂש ,ךםט,ל קךישךס=ףד סש לואּשסא€ קדקצףץ
ךַא _מקצ ּלר* מּאףר\קרגףזן ישגס)-  ™צןּש

ננ ₪ּנמ סןמּאףמ ּאס€ד ףהׁש-1960ט A! ּנּהקּטקּאףדּרק
קד דףע/ּשט ק ראףמסא₪ד ּאס,ךלםט,נס=ּפּר

-ן סקצךףךקסא לןבדׂשץשע ףד ישר,צםטעס
-ץ,ּלךקסאן ןר-הםך,גק סש ּאס# רש©ד,ּאס\ׁשךׂשל

דףעףּהקך |ּרףדףּהקך ףד מףספסקר;ּרקסא]טשּאםל קך
ׁשד -A 80 ! כקךּהקמּמ סש ישרבםסאמקצ ּאוּגּאסש

ּצומלּׂש =םצםז לואּשסאּנמ ל€ּיז|קד צ/ּנמ ק€ףה
נשמ -1993רש ©ד,סש ישּאס€ ּשצקזמ#  לןׁשךׂשלוךַא

ּשסאםמשן Kּשסחםד Lםדדואי Kּשט ּׁשללםרװ 
F[ע ,ףל סש דספםראס™אק€מ ךקכ,ןדלםךס

ּשרשמּאסש Bסש ™ ;ּנמ ךףּאּרקסח-1997! ׁשךׂשּפסחסשןסא
X; טװ סחקךלףספק סש רשלּׂשּצסש)ּהקָאדףעTר©ּוּרוךּצסשג* #

ּשר /ּצסש] ּרקמגקטאףל קךדנשמ -1998
-]ע כקסחך, דספםראסA! עםסא,נשסחמםלדס

ּׁשל ּשּטםל ™סאסם,גףדףּנמ כםמּאםד סקּרקספקסא ױס
# ץואּׁשל, לּשטשל ּאסשמוךּצס#סש צםמעםך

ע לואּשסאםן ,דספםראס ּשצקזקסא סש 
צקע ּשט ™€ ן סאק]סא\ףד דקע

# ףהאןּטקגּנמקךּצוךַא 
השךׂשצןמסא ּשּטםל סש צםמעםך 

ּׁשלןל # ל=ל םלאסשּא₪ר; סאףד
-דלףס,ןסשן כםעס,'ּטףּפס;סש ל
ףל סש ™ּאק\ה]ּלך נ€ךקסא

ר ,סש ּצסM! סא,ט,רי,נשרשמּאסש ּאס
ע ךקעסחםננ ,סש הןךס

ססשן ןדצףסא ,סחס\ךםהשד
  * ךַאׁשך,סשסחםד סLסשדדׂשן K)ּשּרםל /ּצסש

(Fנשמ,סס] הקסאּלט₪ סש לד ,םזאּשסאס*  

מףפקדדףע-ד,ךג,  
!!!ףד ףךמן שלשר# ט ףךקא ףך A 
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Mלּלמ;הקך ת] קטקר כ40-50עש ףהקמאק ,ע ךשלםדד,ּשרםרס/ש #
ּשצקז # נםּראוסש קטקר 50ּשט ףהן = קטףּרא ןד רןשסא™ ;ט;נּנלל;א

אוגאול –#צ©קמ ּצשעשד ס]נּנמא;מ ןד צקעגּפשן הןסםץךשאנש=קור
ףצש N@נםר ,Gםךאשן Kןךךקאהק # ך=א=שג]צקע ּשט קך

} ר ©B! ך]אףדףנ\ הקאן™]כןךצחק ּפרקצןקר קך| צ\ב@ ד,ךא,לן
צףעןד # ™;ט;של ל™ּרק ּניּשּרשמעםטם]ּצשעש מקצ הםךַא ּשט קך

ע ,ססק םרס;צןמג# ומל מקּצטקא/דשחמםד מקצ ּהש# צםדַא!!! ^ ™;קךח
ע סקצּנ ,שרםרס/שMמאוּגּשאאםד # ;ד]קר/ E! ומל/ּהשךשלםדםל 
 צקז סקרןמא ש –# רקחקךטףדףהקך]ענשמל קך,ןךVצקּיאמק ש 

=  צןךך6-7ּצש ש ,משאםד ךףאס,ּה\ךּהש ל[ ףה ּצ15-25 ע,ּשרד/ּצש
ך מףטמן =אודנ€שדפ| חםננ ּלגה/ ךקממףמל ק€ יש לףפקד# –ךקממק

  ! ש™עםטאּשישמ- !!! ש גםךעםלּשא
Aך ,ט ףךקא ףד ישך

ךך ,חש =בן,בןהןךןּט
עףס E! דדשך סקצּנמ,ּצ/ק
Eלּלמ ש ;נשמ ת,ּפ=ּור

דםל ,א\צ,ס# מףפקדדףע
= סקרןמא ּשט ּואםךד

ךּהש [ ףה ּצ400פשן =קור
של >! ךקאּמ_כםע צקעס

עםל ,ּשטםל ּשט םרס
ש € דןּלרקד€ ךקּיאמ

# מףפקדדףעפםךןאןלףנשמ
ךךּשצן סןמאקמ ,שלןל 

כםמאםדמשל ףּרטןל ש 
- €קּרצ/ש # גםל,ּתשך

-,צםעּשא© אד,ךךשך,ּה
ססק ;עע _ּטטקך כE! א©ד

ח ,ּרקעקגףד פּרםנךףּצ;ּשט 
ךּהש [ ףה ּצ#30 ןד

ה \שלא 5#1ססק ;צןמג
-ע[ץ/ חּוא ק= גםךעםט

  !חשדּרש\ג
A כשמאשסאןלוד 

עש ,ל דםלשד=שג]ךק
ק ש ™;א; לסןמאק ש סףלּיט

/ שN! עםא,ד=ישךעשא
סלףל ש _נ€ מ ךקּיאמףמ,ל ןד צףךַא,טן לםמכקרקמבן; מקצטקאל[ךַא[ּצ

ורשן D# ראףמףס;רםז א,Kקרקמתףד X! גר^ ּרשמעםד מףהדםּרּרש
Mד=ןלך #K םךאשןG,גר# נםר !Jן/,םננ K,ּפּרםכקססםררםז  #
J= לשןA מ=ר\ממש[ #D; נּרקמאקןIר\צקדק= ךגןל= #Bלשן =םּר
G, גר# =ּר\ע,חד[נםר !M ןלםךשIן /_מ הםךַא קעףסדףע,דאה

שאי >! גר# דפםךןאןלוד,ןךש םלאשא™Aמ ,ךּצ,K! גר# צןמןסאקר
Mףפ # >ס,טעשטג;שעגםךמש לS,ש צםטעשךםצ # מגםר

שלןל צןמג # מ פןשרןדאש סקּרטקאקד,דאהIקךקמןאד J# חש=א\קךןמג
] לּלמ;ל צקע ת,™אם\ע,ך הןך]ךקאףר;ול סשלּצשן אקרעש ּצש

  !עעףדקןא_קססקכ;סםלםּטשאן -מל םל_מףפקדדףע
Aל גר;ל;הףגמ] כ !L ףהשןAףד = מןלT[ לףדL,סך =

#  הקמּמרףסא™ מקצ אוגם™ ר ּנאקעדףעק צןש[ל ;דפ_ פA! הםךאשל
# שססםץ צםמגשאשן= מןלAּפאשל הןסםמא ישאשךּצשד ּאשפדםא לש

ננ ּלךך שגּמ ש ,ףךקאּלגהקא אםּה# א,ּר[לוךַא# ש יןאקא@צןסקרקןמא 

K,צקגקמ-א,ּרפ-
 ףה 100/ ים# בףּנמ

# קמ/ךּהש דק ךק[ּצ
™ ק ן-€ּנסףךמ

  @!!!ּשּרוך/ּצש
Aּיזן פךףנ ,-
ּהשךּשצןמא # םלמםד

-ל ץן]ש סקּרהקט
ּנסףגקן =ּר,ףד ּט# -=א

 ד ףד,ש צקעּצשּרשּכ
-טקמק_ד ,שּרשפםג/

יןאקא ™€ אףהקך אק
-ש ּרקמגקּטהףץ כםמ

-עש צקך,אםדד
ט קרּגףזן A! ™ךק
-ּשּרםר/מ ש ּצש,ּוא
-נםמ=סך,ען ּט,ס
ק ש ™דַא ןד צקעאק,א
קסאן Fרץקן ;ל
רן ,ךעםPג ,רפ"
K;אףרקטאףל ש ! "ר

-,א\ךך,משל צקע-,ד,ע ּפוסאוך,ּשרד/ש ּצש^ דףעקא]כקךקך
דּרש ,ססקכםע;ס  אקךחקד מקצטקאןטףדףּיטןךךקאהק צקעכףּל# יםט,ד

  $לדףע_ּהשמ ס
Tדדן ,שצTקרףט  

 

 
  

  

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

  עםד ךשפחשעםד ךשפחש,,םרסםרס
 

 ראףמקךקצ;א> לוךאורש> ץ,םצ/יש
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Kןשגחש: T ןסשAד,מגר  
A דףעק]סקרלקסא= דאוג,ר\ט  

  

C\ר=צ 8060 :קצ <X קמאI7 מ אףר,דאה>  
 

  ^אקך
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Vצפםדאש,ןךך^ lakasz@freemail.hu 

Mקעחקךקמןל ףהקמאק אןטקמלףאסקר!  
E1500 ^כןטקאףד]ך!- Fא כףךףהרק#   

3000!- Fףהרק/  קא!  
 

Eפםדאשן  #ל_לקא לףרח_כןטקאףד]ך
שט / הש #צףרק\דףע ב]סקרלקסא תקללקמ
  ^ךגחףל_ל רש,צך,ננן נשמלס,שך

10201006-50229219 

  

F םררשןS, מגםרRר\ד,םה =K; רNשפחש  
  <ֲפרןךןד  ,<ְֲֵ

  
00!14 Pץ ,שארונMש # ד=ןלךMשרםל /שVהקאדףעק ;עס,ןך

  חק]מא;ס;ל לףמקל;קךמ  
10!14 Xת ,שלG,נקסףגק ףד ףמקלק = נםר צקעץןאF; ךגןE רןלש

  השך=ד אשמוך,טףפןדלםך;ל# =ר\ד,רםה  
20!14 F,מ ,נןE הקךןמV זםד אשמוך,םסא! 6ןהןקממק= #

  חק]צקדקןדצקראקא= ר\ד,רםה  
30!14 T ןסשAד,מגר-K, ךךשןL,ךשפ | צ\ב= דאוג,שט ּזר# =סך

  ד,ר\ד,עףפקד רםה=א\צ, סA^ סקרלקסאן  
00!15 Eד ]רגL,קטרקגקד™ ץועשךצשטם= סך ^Hע, ףד םרס-םמ

  ְֲֵהףגקךצק   
 ש –נשמ ,מגןIקיףר יומםל F^ עוד=הש ןמגםך:רשגן A!  גר15!30

  ראףמקאק;ל א,יקכאשךןא  
00!16 X[ לקIמ ,דאהA™ךא;ןךש ל[ ^Bל |ד ש נקא,שרשמעםך

  נשמ,נןרםגשךצ  
  מקא_ ס16!30

00!17 X םצנשאןK שאשךןמ– Xת ,שלG, דק ]™קלנםר ףמקל
ןךש ™Aנםר ,Gת ,שלXרש ףד ,ךKרןקגרןבי Fרףסךקאקל )  
  *ך]הףנ|טקמקצ| צ\ל ב,ץ ןצ,םעPעש ףד ,ד[ןכח  

30!17 G םמגםדBףךש ^Eנשמ,מןשל ץםצ=ארוסלםל ףד בשצ  
00!18 Bץן ,וךQ;ש # ר,פןשרןדאש אשמ/ רBדדףע;ט;םלםר ל 

  הקאדףע;ל חףטודן ס;ר;ט A^ חש=א\שךשפ  
30!18 F רןקגרןביKד םלאשא,ר\ד,רש רםה,ך= ^Rדומל ,ר\ד,םה

  לףרגףדקן| סקר]ןג  
  

Aל=ךישא=ר,ד,מקמ צקעה\ץשן ש יקזס,ל לןשגה=שג]ט קך!  
Aסקרהקט  [F םררשןS, מגםרR=ר\ד,ה =K;דףעק]ר קךףריקא^  

1281-431-30-06 #Vצךקהףך,ןךך ^hu.axelero@szakacsgabor  
Aמ\ יקזס ^Mשרםל /שH, טש(Bלקר!ֵ! פ !S1-3! קצצקךהקןד ו! 

מףפקדדףע-ד,ךג,  
!!!ףד ףךמן שלשר# ט ףךקא ףך A 

D ורשןMדא אשרא ,שג]ד קך=ןלך
ףפקדדףעN-ד,ךג"ּשט

ך=םךגשךר] ד ּשט קךד,םזאשא F 
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…” a világhálón közölt hír szerint 
2004. november 12-én a Római La Sapienza Egyetem tanára 
Angela Marcantonio az Amszterdami Egyetem 
Nyelvtudományi Intézetében tartott előadásán kifejtette, a 
finnugor nyelvrokonság megalapozatlan. A vendéglátó 
intézmény fonológia tanára, Norval Smith az előadást követő 
vita után a maga részéről igazat adott az előadónak.  
Hírek szerinta nyelvész asszony 2005-ben Magyarországra is 
ellátogat, ahol meggyőződése szerint a magyaroknak is be 
fogja bizónyítani, hogy nyelvük finn-ugor eredetének 
elmélete elavult és téves.” 

(Forrás: Magyar Demokrat 2005.03.24. Szakács Gábor) 
  
Sok sikert kedves  Angela Marcantonio, csak tetszik tudni ez 
nálunk nem tudományos, hanem politikai kérdés. Ez ellen 
pedig az észérv igen kevés!  
 
… a kínai írásjelek legtöbbjében fellehetők az ősi 
Kárpát-medence-i ABC elemei. Ha elvonatkoztatunk az 
ecsettel történő írás művészi lágyságától, és az eredeti 
karcolt, vésett feliratokat vizsgáljuk, jól látható a rovásírás 
kínálta összerovások sokasága. Feltűnik, hogy a rovás ABC 
fogalmi jelentése és a kínai írás jelentése csaknem azonos, 
sőt sok esetben a kiejtése is nagyon hasonló. Nem lehet 
véletlen, hogy a Kárpát-medence-i betűsort ismerők még ma 
is eltudják olvasni ezeknek a jeleknek számottevő részét, 
magyarul.  

(A gondolatokat Varga Csaba: Az ősi írások könye c. munkájából 
kölcsönöztem)  

 ר סקרןמא\ךא י;ט;מ ל=ך,עי, הןךש@!!!
רש ,קאקצ אשמ/Eשפןקמטש Sש Lצשן =Rףמ ש -מםהקצנקר ֲֶ! ְֲִ

A מעקךשM שרבשמאםמןם שטA צסאקרגשצןE/ קאקצ  
ש # מ לןכקחאקאאק,ד,שג]מאףטקאףנקמ אשראםאא קךIץן ,קךהאוגםצ<

= א, הקמגףעךA! ע צקעשךשפםטשאךשמ,כןממועםר ץקךהרםלםמד
  ]הקא;דא ל,שג]שט קךצןאי Sםרהשך N# רש,עןש אשמ=ןמאףטצףץ כםמםך

  !משל=שג]ך ןעשטשא שגםאא שט קך]מ ש צשעש רףסףר,הןאש וא
H\ְֲֵ נקמ -רקל סקרןמא ש ץקךהףס שססםץMערש ןד ,שרםרס/ש  

שרםלמשל ןד נק / סקרןמא ש צשגףדק]ט/]שיםך צקע# אםעשא,קךך
ועםר קרקגקאףמקל -ל כןממ_הץקך/ ים# אשמן\כםעחש נןטםץ

 @!קךצףךקאק קךשהוךא ףד אףהקד
 (Fד,םרר ^Mשר /שDְֲֵ קצםלרשאש!ֳ!ִֶֶ !Xת ,שלG,נםר  
  
S םל דןלקרא לקגהקדA מעקךשMתשל אקאסןל אוגמן קט# שרבשמאםמןם  
ט קךךקמ E! ישמקצ פםךןאןלשן לףרגףד# ץםד,ךםמל מקצ אוגםצ,מ

  @!פקגןע שט ףסףרה ןעקמ לקהףד
   

 דן] טל ּש]אמ כקךךקּיננחףּנ;ךקעַא ל€דחקך,ּר\ן מש\לש !!! 
K,ן -צקגקמבק-א,רפCBAקךקצקן  !Hקךהםמשאלםטאשאאומל שט  ש

ףד שט קרקגקאן # ך=א,ע,ד/,הףסן ך|ד צ,ר\] ראףמ;קתקאאקך א
  ד,ּר\ד,רםּהש = איּשא©ך ך= ח#ךחול,ע'כקךןּרשאםלּשא הן™ הףדק# לּשרבםךַא

 BCAד ,ש ּרםּה/ ים# מןל|קךאF! עׂש,דםל דםלּׂשד,ססקּרםּה;ךַאש ,מ\ל
#  תשלמקצ שטםמםדד חקךקמאףדק,ר\ךצן חקךקמאףדק ףד ש לןמשן כםעׂש

קצ ךקיקא N=! םמ ישדםמך/נקמ ש לןקחאףדק ןד משא דםל קדקא]ד
ל צףע צש ]דםרא ןדצקר|ן נקא- צקגקמבק-א,רפ,Kש / ים# הףךקאךקמ

 #רףסףא] צםאאקה,ל םךהשדמן קטקלמקל ש חקךקלמקל ס,ןד קךאוגח
    !שרול/צש

(A עםמגםךשאםלשא V שנש>שרעש ^A ך =נ,ח, צומל!ץהק ב;דםל ל,ר\דן ]ט
  *<טאקצ;מ;ךת;ל

Jókai Anna 
 

Minden rendben 
 
„Melyiket választjátok: 
 ezt a közepes termetű, 
 gyengecsontozatú 
 gyérszakállú 
 nedvedző szemű 
 alig kiismert 
 látszólag ügyefogyott 
 már épphogy-csak fiatal 
 férfit 
vagy 
 ezt a másikat, 
 a kötél-izomzatút 
 a mellén-hátán szőrös 
 már sokszor megtapasztalt 
 forradalmi ügyvivőt 
 amint rátok vigyorog 
 s aki, lám, kora ellenére is 
 jól tartja magát –  
  döntsön a népakarat 
  Egyikük, szavatokra, szabad.” 

A kisebbségnek kuss; mars haza. 
A többség szava szent. 
A helytartó „ demokrata”. 
  S kezet mos odabent. 
Megrendelik a keresztet. 
Közhasznú beszerzés, pályázat kiírva; 
a legkeményebb fa, megélezett szögek, 
gyakorlattal bíró végrehajtók, 
jutányos ár, szabvány kivitel. 
  A Főtanács bólogat, csivitel: 
„nem esett sérelem 
a jogrenden semmi, 
az eseményen túl leszünk,  
s lehet víkendezni.” 
 
Egyformán fölszegezve: 
középen Istenfia, 
kétoldalt haramia. 
  Ez a „demokrácia”. 
 

J= לשןAממש  
  

Mןמגקמ רקמגנקמ  
  
@Mאםל,ךסאח,קזןלקא ה^  

  |#טקפקד אקרצקא;קטא ש ל  
  [קמעקתםמאםטשא/  
  [ךך,ףרסשל/  
  |סקצ] מקגהקגט  
  שךןע לןןדצקרא  
  םאא/קכם/_ךשע =אס,ך  
  תשל כןשאשך-/ר ףפפים,צ  
  כףרכןא  

  /הש
  #ןלשאד,קטא ש צ  
  א[ןטםצטשא-אףך;ש ל  
  ד;ר]מ ס,א,י-ש צקךךףמ  
  ר דםלסםר צקעאשפשסאשךא,צ  
  א]הןה/_כםררשגשךצן   
  םרםע/אםל הן,שצןמא ר  
  לםרש קךךקמףרק ןד# צ,ך# ד שלן  
  –א ,ך אשראחש צשע=ח  
  מ ש מףפשלשרשא;מאד;ג    
    E/סשנשג#סשהשאםלרש# ל_ןל !@  

Aצשרד ישטש ;ננדףעמקל לודד לןדק!  
Aננדףע סשהש סקמא; א!  
Aגקצםלרשאש@ =  יקזאשרא@!  

    Sד םגשנקמא לקטקא צם!  
Mקערקמגקךןל ש לקרקסאקא!  
K;רהש\טשא לן,ז,פ# נקסקרטףד[ טישסמ;  

  #עקל;צקעףךקטקאא ס# ש ךקעלקצףץקננ כש
  #ל=הףערקישחא= ר\שלםרךשאאשך נ/

  !ץ לןהןאקך,סשנה# ר,ץםד ,חוא
    A F[תןהןאקך# ךםעשא=ת נ,אשמ^  

  מקצ קדקאא דףרקךקצ@
  #ש חםערקמגקמ דקצצן

  #מל_ך ךקס[שט קדקצףץקמ א
  @!לקמגקטמן\ד ךקיקא ה

  
E/ךסקעקטהק;מ כ,כםרצ^  
  #כןשדאקמIטףפקמ ;ל

  !לףאםךגשךא ישרשצןש
    E בןש,גקצםלר@ט ש@!  

 

Forrás: Jókai Anna Virágvasárnap alkonyán, Széphalom Könyvműhely 2000.
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 רףס< ִֵ

  
 יףנקר ןמג= סוצקר שר/צש

KERT,JERÍT GAR  K-R-T KARABO 
KÖR,KÖRÍT (ר,לםד) *כםממן) *א\נקלקר* 

HUROK  GUR C-R-T   
GYÁR(t)  (טמן=תםצ) #ר;ל# יורםל*   
GYŰRŰ  /|ר|*     
KARÁM        
KOSÁR        

  
Mשרנשמ ןד סקרהקד /ןמגקטקמ סשהשל ש צש

# דףעקא שךלםא/ק* |עעףד_ססקכ;ףראקךצן )סקצשאןלשן 
טףרא E! ך=דא,צ/רץשךשאםלנשמ אףרמקל קך ק,ישמעשךשלחשןל 

/ ים# ד,א\ךךשפ,ףד אףהקד ּשט ש צקע[ ך/םךג/שמ ק=מהשך,ץןךה
נקךן ]ש ץקךהקל ןגךשע =ר,דםל לןט,ךאםט,ש ישמעה

  !גףדףמקל חקךקן]כקחך
V כםמאםד יםטשגףלש/ ק@ מלמקל_לןאקלןמאףד@שמ ּשטםמנשמ !

Kוך ,ד,ץקךהקל כםּרּר@ פשן=גםקורןמ@ּשט / ים# מןל|ןא
ךךמשל ,עעףדנקמ _ססקכ;ּטשל ,ּה=ס* ןמג)=קךלףפּטקךא סשמסלרןא 

/ ףד ק# *@כןממועםר# @סקצןאש)גםללשך ןד ,ד ץקךּהּתשך,ּצ
  ! ש סוצקּררקך^ ץקךּההקך@ ןדצקרקאךקמ@

Eמ,פףךגננן ,דא אםּה,א\ךךשפ,ל ק צקע_רןּטט]ךךקמ^  
 מףצקא םרםס  ךשאןמ ע;ר;ע

AUGE  OCU-lus OKO  AUGE  
 *סקצ) *סקצ) *סקצ) *כףץ#סקצ)

    
 ןמג= יףנקר סוצקר שר/צש

IGÉ-z IGI  AJI-a  AK-si  
 *סקצ) *סקצ) *א,ך# סקצ) *טטקך מףט|א)

Tּצשחג ק# ךאםּטשאּרש,ּה=ס/ דומלשא ק,ג=ך,ע'ל לן הן_קרחקסס /
  19^נםלםּרּרש ןד=קעףס ס

 אמףצק ךשאןמ ע;ר;ע יףנקר ר\שסס סוצקר שר/צש
KAL-apál GAL  KAL-a  K-L-P  KOL-apto CAL-co KLO-pfen 

  #הקר#א_)
 *א\ךשפ

-ךק#א_
 א\ךשפ

  #א_) *א_ךק)
 *הקר

  #א_)
 *הקר

-ךקאש)
 *פםד

  #א_)
 *הקר

       
KÓL-int 

HULL-adék
GUL  KAL-abu K-L-P  GLY-pho SCU-po KOL-ben 

  #ר;™סף) 
 *סףאהקר

 =*נומל) *הףד) *הףד) *כקחסק) *כקחסק)

  
 מףצקא ךשאןמ ע;ר;ע יףנקר ר\שסס סוצקר שר/צש

PAR-ázs 
PER-zel 
PIR-os 

BAR  
  #םע/רש)

 ט|א#ףע

BAR-ara 
 *םע/רש)

B-R-K  
-הןך)

 *צ,ך

PYR-os  
 *ט|א)

PAR-co  
  #א\ס\ג)

 *כףץךןל

BRE-nnen 
 *ףע)

       
VÖR-ös 
BAR-na 
PÁR-ol  

  -הן#כףץ
  #עםד,ך

 -משפכקך

PURR-  
uhu  

*ט]נקכ)

B-L-G  
הןךךםע)

 *כףץךןל

PHAR-os 
-,הןך)

  *א\ע

  BRA-ten  
 *א_ד)

             
FORR-al

VIR-ít  
# לקךאק

 *ךןל\לןץ
  PORPUR 

 *נםר\נ)
 BRU-nen 

 *ט]כ)
       

VIR-ad 
PIR-kad 

     PRA-cht 
  #פםצפש)

 *כףץ
Pל =פשן לואשא=ד קור,ך ןךךקסלקגמקל צ=ןמליםט ח,ףךג

  ^הףךקלקגףדקן
@Aעןשן =צ צםמג קאמםךמצקעמקהקטףד דקּצצןא דק,ט ןמגםעקּרצ

ןךךקאהק צףע #  ץקךהן כםעשךםצמ,ישמקצ ּתּופ# ך]לףרגףדקלר
 ץקךהסקרלקטקאן# צקּרא ּתשל ץקךּהאשמן# קממףך ןד לקהקדקננ

] ר מקצ אקרחקסאיקא,לןמּתרק ּצ=גק ש ס# ך;עםלשא חקך,אםדד,דשח
/ לףסךקאקן םז מש=ל ס€מ ץקךה,קד ןמגםעקרּצ/צןהקך ּשט ק# לן

מל _מ שךןע ןדצקר,ךה=ס[// ים# ך=דא,ּצ/ל ק€מא_צףּראףלנקמ קך
מ ץקךהנקמ ,ססקד ןמגםעקרּצ;ל ּשט €שצקז# אםזשמ שךשפסשּהשלש

  20! @כםרּגוךמשל]קך

@Iדש ּתשל ,ג=ך,ךןש ןמגםעקּרצשמןּט,אKּטשגנשמ ,ס! ס! ק! ר
ךםצ ךשאןמ ןרםגשBּצשן =Rמ ש ,גק שללםר ןד ּתּופ# נק™ ;ג]כקחקט

לןמאףזקד רףסק צףע € ש מףפ א;אףנקמ לּקרקדן ץקךהק,טןעשטעשא;ל
רקשאן # קארוסל# ר[ךןע)לּקמ €מ ץקךה,ןע מקצ ןמגםעקרּצ,דםל
   21! @נקסףךא!* דאנ
Aא ,ץ אקי, ץקךהאוגםּצ*ףד נקממק ש מףצקא)טן ; מקצטקאל

ל €ממE! א,ח=טן\מ ץקךהקךצףךקא רקה,צקעלּקטגאק ּשט ןמגםעקרּצ
* ףד מףפ)דץקךה ]מ ,עקּרצ/ ר מקצ השךךחש ק, ּצש ּצ לּקרקאףנקמ
= א\ש ישחך^ ףראדג)@ א,ח=בן,עקּרצשמןּט@ּפש =ּורEא ]ד# ךףאקטףדףא

! שךחש/ר,ד שךשפםלםמ ּא,ןד ּצ* א,ד,ל לןשךשלוך€ץקךה
ש א ©ח=בן,ש לםמאןמקמד בןהןךןּט/ ים# נשמ קךכםעשגחש,ךּאשך"

] ץקךהקא נקסףך[ פוד\א= רשעםט/ ק™ ] קךךשאןמ לםר
  ! מףפקדדףע שךשפםטאש צקע

Mע'דםלשא לןאקרחקגא ץקךההן,ּא\ךךשפ,לּקא ש צקע€ןמגקט,-
| צקע;א] מ צקעךקפ,ל דםּר€צקז# צקעּטאףל ]ךשאםל קך

הן קצךףלּקלּקא ץקך* ןמג)=ך ש סשמסלרןא ;ּרוךּאשל כ,ל א€טףדקּט/ק=ס
  ]!!!  [  22!לםרנםך@ סוצקר@] ט]נקמ צקססק צקעקך]ןג

G !Aנקמ -ְֲִֵֵֶָר , ץקךהףס ּצוארםמ כרשמבןש\/ 

 Sumerien et Indo-Européen L’Aspect„ססק ;כםעךשךחש 
morphologique de la question”( Pהףנקמ ש |צ! ב* שרןד

  ^ דםל קרקגצףץקןא,לואשא
@Aךחש צןמגקמ ,ש סוצקר רקפרקטקמא^ ך=נ, ץקךה סקצפםמאח

םמ רףעקמ /ל מש€ּשצקז# ל€מל€ןלףא ּשּטםמ קךקצ/קדקארק ק
# גףדףיקט]ץקךּהתםפםּרא לןלףּפטּפשן =ּרקּו-ּרוךאשל ּשט ןמגם,ח,יםּטּט
צףראףלנקמ ש /ּרש מש[ש סּוצקר לוךא^ ך=ךןד סקצפםמאנ,ר[לוךא

  @!מל שךשפחש,ּר[צן לוךא
  
Aּראףמ;ללקך א;ט;שץשען קסל# עםד,ד=שך ּה [
# חש ּשט=ד, רףעףס A! עעףדקלקא ש רףעףסקא שגחש_ססקכ;רקמגן ]ןג

- צ15-20ר ,של* ךקלאקך)ּרצקךףלישךּצוםל ;ּשצקז נקישאםך ש א
! ן רףאקעקלןע™]קך= בן,בןהןךןּט# ט|קעףסקמ ש ס# ץן צףזדףעףןע

Kשץשען   @ד=אּשרא@ףד ש # ּרצקךףלּקא;ש א# ךאש ש יּוצוסא,ןּרםדא
* של/ר,סא\לוךאןלוד ףד ג# ל;ט;כףצקסל# צןש,לּקּר)גםךגםל 

ּהשךשצןמא ש # ך=נ,ךשא,ע'ךודהן\דא
של ףד אשךשח /ר,ש א# גקארקמ]ך ןג]ססקהקאףדףנ;ל €אשךשחרףאקע

* ךשא,ע' ףד פםךךקמהן- לףרקע# C14)ך  =נ,ךשא,ע'שץשעהן
 #ך[דםמ א,רםּט, לםּרצקעישאA !דא הףעקט,רםּט,לםּרצקעיּשא

ל €הקאלּקּטאקאףד;ל] ךןל צקססקצקמ\דףע ץ]ּשטםמנשמ ךקיקא
# ישמקצ סקרהקטקאן# ּתשל ש לםר שץשעןּרש מקצ,ד,ךקהםמ

ד הןסםץשןמשל =בן,בןהןךןּטמםד ,ךַאשך,ּנךן ףד גףד;ל|צ
  !ּרש ןד,ד,ך,ּרקלםמדַאּרּו

Eךךשפםאםלשא ,ןד ּשט קּרקגקאן /ּהש# ד= ּרקלםמדַאּרולבן
נשמ ּשּטםמנשמ ש ךקעכםמאםדשננ צםּטּטשמשא ,ּצומל= חּרשּרשחּטםך[

ש לםּרּרש ישךשגּהש -ך=ּשצןלםר לםּרּר# צףעןד ּתשל ּשט
א ©ד,שױטװ אףרדףעּנּמ צםטעךּכּר;ּנּמ ףד כ]ןג* €מףפ)רדשּכשךּצשל ,ּא

דַא ,ךַאםּט,ּה* ד=בן,בןהןךןּט)הקךַאדףעּנךן |א ש צ,ןד ּצשע/ּהש# ןד
  ! ּרּמ\ךק ּאוּגױול 

Nץ ק אּרקמ ש ,וּגםּצ™װ רףעףסקט;צםמג ּצש ש מקצּטקאל^ ל צקע_ףּטט
R ףעןKדםדנשמ ]ך ןד קךד_קּטקמצקך# קךקאMצןש ףד ,קּטםפםּא
K23 %ך]עעףדףר_קכסס;€ּהקךַאדףעקןמ|דצ]ןש '"-ןד  

Mנסשמ ,דס,סשגסשסאםל הםמּשסאלםט] ּשט ןג/ ים#]ּטקמג/קעחק
נסשמ יםסססשננ ,ךַאסשךס,גק ס # –] ך קךסאףר=דסא,ּצס/ק – סננ;סא
 A C14! חסשננסשמ[€ ךסא_ךסשסאנסש ּלר,דםרםל ןד ישסמס]ןג
צףרףדסאקביּמלּׂשן ץ , צןסא סש ּאוּגםּצס–סשּמד /ךסשסא ו,עס'הן

  ןד/הש#  מקצ קךףע ספםמסאםדׂשל–= סאישסא\מ ּאסשמוד,ךׂשספױסגףדק ׁש]כקסחך
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ד מקצ ,רםט©לםּרצקעישסא= סאישסא\ךךׂשספ,ךַאסשךול צקעס,ּשט ס
סש / ים# טוך ּש,זקמ ספףךּכסI!  ןד השמ  ננ םלּׂש₪ּאס€ ממE! טשלסא€

ד ]סחקךקמסא* ףד ּרףסּנמ ּאףרּנמ ןד)ּנמ ] ּאסשראׁשךּצסש ןגC14] ךקּהקע
סש ך =סדקמ קךַאףר סש ּצסשן הןסםץםלסא;מ;ך_ףד ל# דַא ּצואּשסא,ןמעׂשגםט

Kףּהקּטּרקגּנמ2-1! ק!ר  !A ףּהקסא ןד €6-800 קךַאףּרףד™ לּׂשספם/ \ט 
# דײננ קךַאףּרףדַא םלםט ּשצסש סאףץ ןד]ק צףע סחקךקמסאD *!€ּאקמסחקךקמ

# כסש)דםרנסשמ סש סקּרּהקד סשץשעםלנסשמ ]סש סףמּשסאםצםל קךד/ ים
ד ך ן=גק סש ּאסשךׂשסחנ# ך]נ]מקצתשל סש ךקּהקע* סאקלססאןך# ר]נ

* ךׂשע=סאס©ך)ןל ךּהק;דקמ צקעמ]קּטּטקך הןסםמסא סחקךקמסא# €ךמ_ּנףספ
  $הםסא,ּאס]ןג@ ךַא_ּנּת@ןד סש /הש# ספצקץץןדףעקסא=ןּטםסא C14סש 

Eך סש ּרףעףסקסאן ]מ סש ּצסשעׂשצ ּרףסףר,ׁשךׂשּפסחס€  ּאףץ
 =ּא\צ©ס€ םננ סּׁשלאקלןּאףזמ/דםלנשמ סש ךקעמש,רםט,לםּרצקעישּאס

M_ךךקר–Kשרספקס ^Handbuch der Vorgeschichte צ\ב |
ןּפסאםצן /ק–סש סּוצקר# ךׂשָאךׂשמ,לּׂשךןנר/ הש# הןג;ר! מ[€ מ|ׁשךׂשּפצ

-רװוס\X^ דג,ךס )™קטאקּאק/סּשסא ּאףץשּכסשּאסשןהשך ןד ק,תװךךׂשעס
  !סשּכסשּאםלּׂשסא כםעׂשגםצ קך]ןג* ּכוד=ספקרװ

 
 
 
 
 
 
 
19  G;אט L,סך=^ K קךקאקמ לףך שNשפ !B 1994וגשפקדא!  
20  N!S!Tרונקאטלםח^ Gedanken zum Indugermanproblem 1936. 
21  F רןגרןביAךאיקןצ^ Geschichte der lateinischen Sprache 1951  
22  G; אטL,סך=^ K קךקאקמ לףך שNשפ !B 1994וגשפקדא!  
23  A ךלומU!B!^Anatolien, 1968 (Archeologia mundi). 

    M_ךךקר–Kשרפק ^II.) 1968.–Handbuch der Vorgeschichte (I 
Propyläen Weltgeschihte (XIII-XIV. köt.) 1974-75. 

* H !Kווןאאש ^Die Radiocarbondaten und ihre historische Interpretation. 1973.  
(Fצנשמ,ס] הקאלקט;ד ש ל,אשאםז*  
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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

 

Már a kereszténység 
előtt is létezett a 

kereszt szimbóluma. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 חשלשנ נשרמש

דן ]דקןמל ]
הקךאדףעק|צ  
ךךהש , אקאקחףרק @מ,לורע@ש 

> ךש ףךקןא[ךגע;קךלףפטקךאקצ ש כ

אאשצ ,רנקכםרגוךהש ך;מ ל,שטא

] קמך/ק/ ק/ ים> אאשצ,ך> צןמגקמ ףךקא

< ךךםל,נשמ ,פםמאחPטף;לקרקסא ל[ ר,ס

קךקצנק /קטא ש כקךןדצקרףדא כן

קל הקע;דס,קצ ש רםה™אהק

שטא > שטשט< צקעכקחאףדקלםר

ט Aק ץםצש -השמ/ Oי> ךאשצ,ע'הן

 < נשמםלד,ר\

-הקעקל;ש ס

-ננ;ך א]נ

-כשחאש לק

-רקסא שךש

חקךקא [ ל

< קצ לן™א;חא|/

הקעקלנקמ ;ש ס

A נקא@ כ@ט |

רא לקרקסא \רנק ;חקךק ש ל

דרש ,צ/ק/ טהש הש[דשמ י=אך,/ הש

סא לקרק@#@ תשל / ךקעקדקמ הש]צקר

] קמך/ט קA< =ךישא,נשמ אשך,כםרצ

צןמא חקךלףפ > לקרקסא[ ר,ס

טאק ש לקרקסאףץ ]ףהקטרקגקללקך צקעקך

דםד ,ר\ד,רםה< דא,השךך

ש = ךישא,הקעקלנקמ ןד צקעאשך;ס

ןל /ט קAך _ט;לקרקסֿא קטקל ל

 ש ט קךקצטףדרקAךקעחםננ פףךגש 

 <דן לןמת=סקמאצןלך/מש

לםרןמשל -ך יומ]ףמ ש צשעשצ רףסףר

ךקע |מ\ס=ש כקךןרשאםל השך> צאשראם

< 8ש ,< ךאקל ר_ננ לקר]לףד

חףמקל סןךלףתקצקעףד [ צ,ס

הקעףראקךצקטףדקצ ; ס>דכקךןרשאש,רםה

שר ץקךהקמ /קעקא צשה;סקרןמא ש ס

 <ל,רא\ך חםננרש ישךשגהש =נשךר

 <טשגנשמ,ס< 6ש < ך_קךנך_ר;ל

(Fצנשמ,ס] הקאלקט;ד ש ל,םזאשא*  

T ןסשAד,מגר  
  
  

  
  

E/ז,ּרקע לןּר~/ סקר ק/ק #יםך מקצ הםךַא# ַאסקר הםך !I ז ש ,רקע לןּר~עקמ ּשט
יםך ךשלןל קט # מל ּתשל_צךףלּקּטטE]! קּרקצאTד צןמא ּצשעׂש ש ,ּשר מףּפצקדףלּנמ מקצ צ/ּצש

שחםמ צןףּרא V! רנשמ ,ּה= נםמ כםרע,לּׂשּתשך/ ק# ]קּרקּצאTןד ש /ּהש# ז,ּרקע לןּר~ּשט 
אקמעקז / ע ק,ך גםעםמםל סקרןמא ש הןA %נםמ,ר ףד צןףּרא ףּפפקמ לּׂשּתשך,ּה/ כםּרםע ק

 !ּרקסאחק ּצּואּשאקK ףךDגףךקמ פקגןע ש # רלתװךךׂשעשצקזקא ףסשלםמ ש דׂש# ך כםּרםע_ר₪ל
Eּנ ףּרא,מּצשע;קט ש ּרשױט # ּטשא,ּשּר/ּיט מקצ לּקךך ּצש-  

  ! סףך
A ּשט / ים# גןל=כםזּאשּא/ [ גםעםמםל צקדףחקIדאקמ  

  -שךלם כףץךףץא 4ר ;ס]ך קך=דׂשץּדענ]™ ש ךףּאּרקיםּטם
  -ר,ּה# לּקא;ק ™א ש לּקּנךףמ פןּימאק,סשלםמ ]ףד יּדא ןג# ™אם
  !לּקא_גףד]ּהש אקךחקד לןכקחך 
Aּשר ץקךהּנמ ש / ּצשTAHישמקצ# צמקּהקא חקךקמא© מקצ ּתשל ס  
  -ישא# דםד,ישא# שךׂשלןּרק ּהשאH! ןד לּק;=/מן ןעק סישאש 

  ּטא יןסקצ מקצ כףר לףאדףע ש A! דאנ# שךצשדישא# ד=ישא
  !יםט, ףד ש אקּרקצאףד לּׂשפּתםךׂשּאישא
Aש אקּרּהקל סקרװמא כקחך#כףץךףץ לקטגקאּנמ סףפקמ/  מף [-  
מקצ # ™ּרקךצקאךקמ ךק_א* ן]ש מ| מ\ּהשךס)כקךק - ןל ןלּקר/קגןל ךףץ ק/גק ש מק# ™;ג
 לּקטגאק צקע נשמ,ךךפםא,ּטשגא ףד כקחךקאךקמ ,כקךך# דַא,ּרשלםּט,ּראש ש ּה\נ
ןּראםלםךַאש B! גק מקצ הקסףזאקךקמ# שמ/קחךקאךקמ הםךַא וF! גףדףא ש אקרקצאףדּנמ;ל|צ

ךַאש ,נ=פּר/ ּז! נםך ןד,דׂשץשע]קרקצאףד Tש ™ א ףד ךםפם©ץ אןאל,ש אקּרקצאףד מףי
עםא ,א הןך©דׂשח™ קךרםמאם/ ק™ צןשגק כקחךקאךקמדףעק # חףא]קּרצאTמםטּמ ,ּוא

  !ךףארק™ יםטם
(Fםזאשאחול*  

 לןדפןין
 

 
 

Hל €צןמ# ומל/ל ּהש,סּאמ אן,רּגףד ּוא_ש כ
   %א]ט₪ךל₪ר;לּקךך לןצםדּמ ש א
☺ 

Hץםטּמ כםעס,ין/ ים# ש צקעןעףּרקצ #
  %קךצףס

☺ 
Aה מקצ שץץןּרש ;ןע, נןּטאםמד

  ! לםתװ=צןמא ש ּאםך# לףץקךצקאךקמ
☺ 

Hש ש אקכךםמיםט מקצ ּרשעׂשג דקּצצן #
ּרשעׂשג ש / שלּלםר ש אקכךםמ ים

  $%ט₪י]דקּרפקץ
☺ 

 

Qל_ךַאח; ףּהקןא ּשּטּטשך א]לּקןמל קךד€קּרצ #
 A! לּקא]אדול \ּרּמ ףד ּנסףךּמ ּאשמ,ױ/ ים
/ ים# א פקגןע ּשּטּטשך-12] ּהקאלּקט₪ל
   !!!מ ךק ףד יּדךךעׂשדדםמ קך;ךח_

 

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

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

  

AA דאוגדאוג,,רר\\ט ט==  

  דףעקדףעק]]סאסאסקרלקסקרלק
  

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

 

SIDOMX 

Sשרלתןךךשע 

Vעאקמעקז,ןך  

D ףךKקרקסאחק  

- A הםךמש ןטעשךצשד ™ צןמאיש לקהףדנף ךק™ ]ד קך,ךא,ךףאן רקמגסקרה=ח
  $ דהףאן ץוסןמשל ךקממן[י
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Qשלםרךשאםל 
  

Írjuk be a szavakat úgy, hogy a jelölt függőleges sor 
egy  értelmes szót adjon: 

> ישךםצ> וערשא> אףא;ד> ר,ענם> ד,רשל

 ךףד |/> סןל[ת
 

 ד      

  ד     

       

       

  א     

       

   א    
  

Keressük meg a táblázatban az ételmes szavakat és 
satírozzuk be!  

  

 ר [ א ו ך ק ר
 = ר ש צ | י ל
 ל \ פ ף ר \ צ
 ש ך ש ל ע ד מ
 ; ן ך ו ג ש ד
 ם נ ן א א ' \
 ת ש . ש ה ס ז
 ם ך מ א ם ך ך

 

Tanuljuk és tanítsuk a rovásírást 

רםד ,פ

 סקרה

 
 

קךקלארםצםד 

 <ד צק,שפשבןאל

ךךשא,טן,י

 $קךקחק

 
 

 רףס< ֲ
 

 

 

 

 

 

מןארםעףמ 

חקךק/הק  

הןטןךףץ 

ן |נקא

 <קרהקלקה
 

 כן מףה<כ

 
 רףד< ֱ

 

א\קךפוסא
 

 ל,לםט

 רשמע

רםסס / ק

- ת,אשמ

 =שג

 
 

 

 רףס< ֳ 
 

 

 

 

 

כףך 

 ]מףהקך

 

 

  

 

 

 

 

 

< מ/קךקל ק 

 ן|נקא

דוצקר 

 אקצפךםצ

    

 

 

יןגרםעףמ
 

מק 

 $טט,צשע
 

 מקצ קרקסא

= םךשס שוא

 חקךטףד

ךשלמן ןד 

 ךקיקא םאא

ד ,יןנ  

 $ט\

םזשגףל כ

<צףרףל ק  

    

  

   

 

    

 

 ר=קך ס  
 

 

 

 

 

-צקעצםט

 א\ג

  

 

 גןוס,ר

 ד,מףהצ

לקהקרא 

 $ישחךףל

    

 

 

לקרקדן 

 < < <שט 
 

 

  

 

  

  

 

 

 ךםננשמ    
 

 

 

 

 

 ™נקבףטקא

 ן מףה]מ

    

 

 

  

  
 

 

ן|קרש נקא  

 לקהקרהק

<מ/ד ק=שפ

 ן|נקא

כףך  

 ]מףהקך
 

 

] כקלה

 יקז

ןעק   

 ]א;ל
 

 

דוצףר 

 רוד,ה

ןגקעקמ 

כן מףה<כ
 

 

 

 

 

 

 דן מףפ]

מןארםעףמ 

 <הח
 

 $קגק/ק

עשנםמש     

 כףךק
 

 

 

 

 ]מףהקך

 
 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

    

 

 

 

 

יןגרםעףמ

 חקךק/הק
 

 

 

 

 גןוס,ר

KERESZTREJTVÉNY  
 

Januári számunk megfejtése: „miként 
írtak az emberek” 
 

Szerencsés nyertesünk: 
Köllér Imre, budapesti olvasónk. 
Nyereményét postai úton elküldjük. 

Gratulálunk! 
 

A mostani keresztrejtvényünk 
megfejtésének beküldési határideje: 

2005-04-30, 
a helyes megfejtését beküldő olvasóink 
között, egy éves ÍRÁSTUDÓ előfizetést 
sorsolunk ki. 
 

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. 
 
Elnézést kérünk, hogy az előző számunk 
keresztrejtvényének egyik meghatározása a Jupiter 
Io nevű holdját a Mars mellé rendelte. /szerk./ 

 

Mostani számunk keresztrejtvénye:  
 Jókai Anna: Ima Magyarországért c. 

verséből egy részlet. 

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

  זכןזכן,,רםעש לןררםעש לןר
  רףס! ֲ

  

Rזכן ףד ש ,םגש לןרHמגףר_שחמשךא  
  
Rת,ןי# <משל,ח,ךםהשתל™ םעש סקרקאק-
# מ צקססןרק קךךםהשעםךמן,א,משל י,ל
# חש.,ףד נ# ךקן_ףל ס™קךצקטאק/נש כן,ין
Bט[קמגקע !E /ץ ,מ מףי,גףךוא] לףד
-ץ ןד קךלן,ףד ך[ כן

-/פפקמ ש יק! :דףראק
-נשר] םךגשךנשמ ךףה

-שצן# ףראקלךשמעיםט 
] לםר הןישרכקךי

ק נק שט ™אק\אףא;ד
-תקפפקל/ ףד מש# קעקא

™ נקמ יוךךשמן לקטגק
- נשרךשמעA]! שט קד

-נשמ לקרקדאקל צקמק
™ שצןףרא שט ם# גףלקא
רקע ;= ך,סומגןל

/ ק™ צקגהק  צםרעם
צףטקד ל ,ךא,מ\לגק שצןלםר צקע# לןתןא

א נק ]ד# ל_צקענףלףךא הקך# אקצףץץקך_ד
  ^ ™ןד צואשאלםטם

- Bףד כםמאםד צקגהק # שז ש מקהקצ'ו
-מ_שחמשךאHצ ש ;רט]שמןד ףמ /ו# םל/הש

גק # ךשלןל ש נשרךשמענשמ™ שלן ן# גףרא
ננ דק ;T$ אםל קך דקמלןמקל,רוךח,מק 

זכןמשל ,םעש לןרRמתן ,ש לןה™ לקךךק
חולשא ש הףמ צשבן ,ץשרןסT$ אשןמשל,ףד נשר

ףד קךןמגוךאשל ש # ףל™אק\ר_קךף 
ךןע צקמאקל A! נשרךשמע נקךדקחק כקךף

# ישאשךצשד/ שצןלםר ק# ץ ךףפףדא,מףי
ץ ,רל,ד| יףא כקח# =חאשא[טקא כ_א

  ^ךאהק;ה_ל _אםפפשמא קךףח
- K צ ]רמ[ן צקרן נקעטשהשרמן שט

ךאקמ _ננןקל רףצ;ר ש א,B %א,ץועשךצ
מקצ םעש R# ןנקחאשל ש סןלךש רקפקגףדק[נ

 ! ןחקגא צקע
- A ט ףמ מקהקצU ךגןמ כןשRףד אק # םעש

משל ,צ נןרםגשךצ,שלן שפ# /לן הש
ך _קמעקגףזק מףךל] נשמ שט ,נשרךשמעח

ך ףד נףלףד ;ט;ךא;ה# _גס,טקא םל_א
-דםלשא ן,ןדלםך

 %חקטעקאס
Nקררק # ם

-ק צש™קךמקהק
# ץ,רל,א ש ד,ע

ך ]יףא כקחףנ
-ישאםא ךקלש

צקרא שט # ™פם
חקךצקט / ל קתש

/ \ףד # הםךא
  ^סםךא

- L,אםצ לןד ךקעףץ #
קצ ןחקגס N/! ןעשטן יםמ הש

ףעפקגןע שטףרא M! ך=ץםלא,רל,צקע ש ד
ץ תקפפ ,צקרא ש יומםלנשמ השמ מףי# מקצ
ט ףמ A! ארשל,שטףרא םזשמ נ# ץהףר,רל,ד

 ז,לןר= ףד אןסאקךקארק צףךא# םץ,'Rמקהקצ 
מגףר _שחמשךאHצ ש ]רט]ג לףרףדףרק ,ףגדשפ

# אםל וגקחק,ק ר-קעלףרקצ השמM! א,ץועשךצ
משל ש חישא[נ]ננןקל ןד קך;שגגןע ש א

- לםל ףד גקמקהףרקל ךשלאש ישדשגףלםל=פ
  !ך=נ

  
  
  
  

Tק ™ד נקקמעק# ץ,רל,כםרגוךא ש ד# ךא_ףר
-שחHמתן תשפשאםא ש ,גק לןה# ]ש רקסלקא

א םזשמ סףפ הםךא ש ,H! מגףריקט_משךא
Hקל שךןע ש לןדךקעףץ/ ים# מגףר_שחמשךא

ץםל ,נקטטקע ש לןדך# מףטמן,צקראקל ר
ש , ףל ר™קננקמ צקרקסאק/ך ןרן,שממ
ךג ;ט# ןע ףרא ש ישחש,שרלS! לקא_סקצ

ד ש לקגהקד !!! חש,דקזקצ הםךא ש רוי
דףעקא /ןרן# צןמגקמ כףךףמלדףעקאישמעחש 
  !™םךםסךשאם

(Fםזאשאחול*  

==דאםגדאםג,,!!רר\\לל;;זז;;לל   

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

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

T;רץקטקאמקל;מףא מףיש ש ל\ךג ס;ננץןרק ט  
  !ךאםטאשאחש,קמ ה]צקעכקךקך

Eא,קךךן              צשע/ךפןרוך יש קךסף!  

Vשט / ים# שמ
ך ]דףעא/\ןר

  !רעוך,קךד

Eך ש יןגקע _ךלףל
  !ך]טא\ה

Lך=דא,קנשרמוך ש משפםט!

Bלקאקגןל שקכק
  !ך=לםרםצא

Kד ךקס,טנקמ לםבל;ףץכקחאףד לקרקסארקחאה!  

?יםך ףך ש נףלש

Aטנקמ ףך\ננץןרק ה; נףלש א!  

  ך ףד,סל[נשמ ,לםר] קתקצ>
ל  ,הח\יקנןישךמשל         

Aמ ,צןלםררש שטא
#ךמן,צקעאשמוך וער
נש ןד,שגגןערש ש ך

  ]!לןמ

 
 

 

Fך,שנ.ן לושרדשמעמשפ  
  

Dק ףרגקלקד הםךמש #  
  #ך הםךמש,שנ.יש לו

  מ,ד כשרדשמע משפח
  ש.צןמגקמ לו

  #שעםךמש.ךנש לו,נ
  #ש ןד.לו/ מש

  #ש ןד.לןד לו
  !פ צףע ש נםךיש\לןא ת

  

Kםצםמגםר לףץקךצקד#  
  #מבםא רםפמש,א[ ךשדד

P וךןPדא,רג,שךן ת#  
  ;רהש\צקע השמ / שים
  נםטםמאחש# רק]אףא ס;ד

  !עמש=ש סקצףנק ך
  #טמש,שו תשתשת>

  טמש,ש כםלסן נםל
  ש צקע.ננן הףמ לו;ש א
  !נש=ךמק ש י_ךק

  מגםך,Sרן =>


