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A magyar és a szlovák abc összehasonlítása, rovásírás kapcsolataik 
 
 
        A magyar abc 44 betűből áll: 
A, Á, B, C, Cs, D, Dz, Dzs, E, É, F, G, Gy, H, I , Í , J, K, L , Ly, M, N, Ny, O, Ó, Ö, Ő, P, Q,  
 
R, S, Sz, T, Ty, U, Ú, Ü, Ű, V, W, X, Y, Z, Zs 
   
        Vonjuk ki az idegen betűket: Q, W, X, Y,  és a kettőshangzókat: Dz, Dzs, 
        Marad 38 betűnk: 
A, Á, B, C, Cs, D, E, É, F, G, Gy, H, I , Í , J, K, L , Ly, M, N, Ny, O, Ó, Ö, Ő, P,  
 
R, S, Sz, T, Ty, U, Ú, Ü, Ű, V, Z, Zs 
          
         Vegyük szét magán és mássalhangzókra: 
 
Magánhangzók: A, Á, E, É, I, Í , O, Ó, Ö, Ő, U, Ú, Ü, Ű, 
 
Mássalhangzók: B, C, Cs, D, F, G, Gy, H, J, K, L , Ly, M, N, Ny, P, R, S, Sz, T, Ty, V, Z, 
Zs 
 
Magánhangzók  jel nélkül: A,  E,  I,   O,              U, 
                                 jellel:  Á,  É,  Í,   Ó, Ö, Ő,   Ú, Ü, Ű, 
 
Mássalh. kemények, jeltelenek: B, C,   D, F, G,  H, J, K, L ,  M, N,   P, R, S,   T,  V, Z,  
                      lágyak, jelzettek:       Cs,          Gy,               Ly,      Ny,          Sz, Ty,     Zs 
 
Eljutottunk addig, ameddig lehetett a magyar abc-vel. Megtaláltuk a 17 jeltelen 
mássalhangzót és az 5 jelnélküli magánhangzót. Ez összesen  22. Ezekután bejön a káosz 
főleg a mássalhangzóknál. Mivel is lágyít a magyar? 
 
Lépjünk tovább, és nézzük meg ilyen szempontból a szlovák abc-t. 
A szlovák abc  46 betűből áll: 
A, Á, Ä, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, É, F, G, H, CH, I, Í, J, K, L, Ĺ, Ľ, M, N, Ň, O, Ó, Ô, P, Q,  
 
R, Ŕ, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, X, Y, Ý, Z, Ž. 
 
Vonjuk ki a számukra is idegen betűket a: Q, W, X, és a kettős hangzókat: DZ, DŽ, CH, 
Marad 40 betűnk: 
A, Á, Ä, B, C, Č, D, Ď, E, É, F, G, H, I, Í, J, K, L, Ĺ, Ľ, M, N, Ň, O, Ó, Ô, P,  
 
R, Ŕ, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, Y, Ý, Z, Ž. 
           
         
 
Vegyük szét magán és mássalhangzókra: 
 
Magánhangzók: A, Á, Ä, E, É, , I, Í, O, Ó, Ô, U, Ú, Y, Ý, 
 



 2 

Mássalhangzók: B, C, Č, D, Ď, F, G, H, J, K, L, Ĺ, Ľ, M, N, Ň, P, R, Ŕ, S, Š, T, Ť, V, Z, Ž. 
 
Maradjunk először a mássalhangzóknál, mivel a szlovákok jobban szeretik a mássalhangzókat 
a magyar bolha = a szlovák blcha, barát,/testvér,társ/=brat, csónak,csolnak=čln,člnok. A 
mássalhangzók közül még ki kell emelni két betűt, amelyikre azt írják a nyelvészek: némely 
esetben magánhangzóként használják. Ez a hosszú Ĺ és Ŕ,     
Osszuk fel a maradék mássalhangzókat : 
Jeltelenekre: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, Z,  
Jelzettekre: Č, Ď,                        Ľ       Ň,          Š, Ť,      Ž. 
Helyezzük ide a magyar betűket: 
Jeltelenek:    B, C,   D, F, G,  H, J, K, L,  M, N,   P, R, S,   T,  V, Z, 
Jelzettek:          Cs,           Gy,             Ly,      Ny,         Sz,  Ty,     Zs 
Ha összehasonlítjuk a magyart a szlovákkal, megmaradt a 17 mássalhangzók és egy jellel, 
mindent meglágyítottunk. Ez a jel a ˇ . A szlovákok mäkčeň /mekcseny/ -nek hívják. Ez 
a lágyító jel. A Ľ ,ne tévesszen meg senkit, mert ezt csak a számítógép kora óta jelölik így. A 
régi írógépeken még szépen rajta volt az L-en a ̌. Ha akarjuk magyarul is értjük  meg – 
csenyű, mint a pe-cseny-e, vagy az is lágy ami zsen-ge. 
Ha tovább elemezzük a sorokat akkor látjuk, hogy a szlovákban helyükön vannak a C, 
S,/sz/Z,  és a Č/cs/,Š/s/,Ž/zs/. Ezek a hangok így cserélkezhetnek a szavakban. A magyar 
sorrend azt sugalja, hogy C,S,Z és CS,SZ,ZS a helyes váltás.   
Vizsgálódjunk egy kicsit bekapcsolva a rovásírást. A magyar a Gy-t a G-ből képzi. A szlovák 

pedig a D-ből jelez Ď /gy/-re. A rovásban  D  - ,a  Ď/gy/ - , a  G - ,  itt nem  nagyon 
látni a hasonlóságot, míg az előző már sejtet valamit. A szlávokok a Gy-t  általában J-re 
váltják:  Gyula/ĎULA/ - JÚLIUS/sz/, György/ĎÖRĎ/-JURAJ stb. Ha ezt figyelembe vesszük 
akkor a Gyula elsősorban nem a gúlára fog mutatni,hanem a gyulladásra, gyújtásra, rossz 
értelembe a dúlásra/felégetésre/. Felmerülhet bennünk a július hónap, a gyúlós-égető meleget 
adó napok, amikor a parasztnak SÜL JÓ /visszafelé a JLS/ érik a gabonája. Teljesen biztos, 
hogy csak a rómaiak nevezhették el a hónapokat? A visszahelyettesített Gyur-agy/j/, megint 
a gyurkod-ásra, gyür-ködésre,dul-akodásra, neki dur-álásra,gyöür-kőzésre utal. Véletlenül 
nevezik, pont szent György-nek azt, aki jó legyűri a sárkányt? No, de ez már egy más 
témakör!  
Visszatérve, ha felírjuk szlávosan a MAĎAR kifejezést, jel elhagyással egyenesen  jutunk 
a madar, mada, med, madaar/madár/, kifejezésekhez, amelyek kapcsolatba hozhatók, úgy a 
népművészeti madár ábrázolásainkkal, mint a perzsiai médekkel, akiket az indiaiak Mada-
ának neveznek. Ez azonban csak arra mutat, hogy a rovásírás szerint  a gy a d-ből képződik. 
Mindez nem jelenti azt, hogy a másik ágon a MaGaR, nem lágyuhatott MaDaR-rá, vagy 
keményedhetett egészen MaKaR-rá. Figyelemre méltó az, hogy a körülöttünk élő szlávnyelvű 
népek mind a „magyar“ kifejezés valamilyen formáját használják megnevezésünkre. Ezt 
alkalmazzák a szlovákok, csehek, horvátok, szerbek, rajtuk kívül a románok, törökök is. 
Egyiküknek se vagyunk, ugorok, vagy hunok. Érdekes lenne megkeresni, hogyan lettünk a 

lengyeleknek, oroszoknak vengerek. A rovás-írásban , egyenlő a V-vel, az R meg  

majdnem H, vagy jobbra for-gatva N. 
A D,Ď/Gy/, J –vel kapcsolatba vizsgáljuk még meg,az EGY szavunkat. Valami itt nincs 
rendben, mivel azt mondjuk egygy, azt írjuk egy. Amikor régen rákérdeztünk az iskolában, 
nem nagyon kaptunk választ. Én eddig nem találkoztam magyarázattal. Próbálkozzunk a 
rovással és a szlovák nyelvvel. Szlovák egy = JeDeN. Tegyük ezt magyarrá  Ď /gy/eDeN, 
vagyis azt kellene mondani eĎ /gy/eDeN,/ ismerős ? Egyede/n/m, begyedem, kendertánc, 
hajdúsógor  mit kívánsz..../.EĎ /gy/D ez kimondhatatlan, lett belőle eĎ /gy/Ď /gy/,spórolással 
eĎ /gy/. Nézzük meg a Ď /gy/eDeN-t rovásírásos szempontból. Így Ď /gy/ a D-ön. Kapunk 
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egy jelet:    . Mi is ez a jel? Hát ez a ritkán használt pápai hármaskereszt. Találtak ilyet 
Szlovákiában is a Körmöci hegyek /Kremnické vrchy/ Három kereszt /Tri kríže/nevezetű 
nyergében. Eredete ismeretlen. A kép eredetije itt található: 
http://hiking.sk/hk/ga/1014/trojkriz.html                                                                                  

                                                                                                            
 
Magyarországon a Sóskúti Orbán szobor kezében van a hármaskereszt. Eredeti kép itt: 
http://www.soskut2000.hu/orban_szobor.html .                             

                                                                                             
 
Csináltatott magának egy újat, II.János Pál pápa is. Nagyritkán már használta. Gondolták 
1000 év elég volt, hogy a magyarok elfelejtsék az értelmét. /Lehet,hogy tévedtek?/ A kép 
erdetije itt: www.seiyaku.com/customs/crosses/papal.html 
 

                                                                                                     
 
Biztosan ismerik a jel teljes jelentését az isteni egységről. 
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Folytassuk most a szlovák olvasattal JeDeN, rovással a J az  , a D  az   

összevonva .Olvassuk el magyarul amit látunk felülről lefelé,   Jö a DöN,vagy Jé a DéN, 
fordítva, alulról  felfelé  a DöN a Jö.Nem ismerős ez valahonnan? Szerintem ez a zsidók egyik 
elnevezése az Istenre. Latin betűkkel átírva ADONAI, ejtve  ADONAJ. Megint egy véletlen, 
hogy így is nevezik az egy Istenüket. Mit takar ez a kifejezés, most nem feszegetném, mert 
vissza kellene térni az abc-hez. 
A mássalhangzók jelölése és olvasata kapcsán feltételezhetjük, hogy a szlovákoknak 
kapcsolatba kellett kerülniük a rovásírással, sőt a magyar nyelvvel is, vagyis a kapcsolat 
nagyon régi. 
 
Folytassuk most a magánhangzókkal. 
A magyar magánhangzókat már felosztottuk: 
Magánhangzók  jel nélkül: A,   E,  I,   O,              U, 
                                 jellel:  Á,  É,   Í,   Ó, Ö, Ő,   Ú, Ü, Ű, 
Szlovák 
Magánhangzók jel nélkül: A,           E,   I,    O,       U,   Y,  
 Jellel:  Á,      Ä,  É,   Í,   Ó,       Ú,    Ý, 
Az Ô – t kiemeltük,mert kettőshangzó uó-nak ejtik. 
 
Ahhoz, hogy tovább léphessünk át kellene tanulmányozni „A magyar nyelv rendszere „ –c.     
nyelvtankönyvet, amit 1846-ban a Magyar Tudós Társaság adott ki. Legalább is a Betütan 
részt. Megtalálható az interneten, letölthető erről a címről:  
 
http://www.archive.org/details/amagyarnyelvrend00magyuoft  .                                        
 
Ebben a könyvben megtalálható, hogy az első különbözőség nem is az. Itt a szlovák Ä,betűre 

gondolok ami nem is A, hanem a nyitott E, amit inkább E -vel kellene jelölni. A szlovák 
inkább a zárt E-t használja, ezt jelöli a normál E- nek. A magyarban az E jel a nyílt E-t jelöli 
a zárt meg elveszett, pedig 1846-ban még meg volt, s külön szabályok voltak mikor, mi után 
kell ejteni. 
Az  Ä,-nek a mostani kiejtése alapján ez egyértelműnek tűnik, de semmi sem olyan egyszerű, 
mint amilyennek látszik, mert Ľ.Štúr a szlovák irodalmi nyelv kialakításán dolgozó író, 
mellesleg Zólyom város országgyűlési képviselője, a nyelvről írt tanulmányában azt mondta, 
akkoriban az Ä,-t  ia,vagy ja-nak ejtik. Azt is érdekes lenne megtudni, minek a hatására lett a 
kiejtése mára a magyar nyitott E.    
 
A magyar  U, Ú, Ü, Ű, formailag összehasonlítható a U, Ú, Y, Ý, ahol az Y,/kemény i-nek     
hívják,de i-nek ejtik/ felelt meg a magyar Ü – nek,ugyanez áll a hosszú Ý kemény í-ről,ez 
lehetett valamikor az Ű .Az egyik bizonyíték lehet,hogy a személyes névmásokat,mint 
a Mi,Ti a szlovákok már My/ejtsd Mi/,Vy/ejtsd Vi/-nek ejtik,de az oroszok inkább Mü,Vü-
nek.Másik bizonyíték az első szláv írás a Hlaholika .A szlovák oldalakon senkit sem 
zavar,vagy gondolkodtat el a képeken a hangzósítás.Nézzük a képeket!      
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Szlovák internetes oldal: 
sk.wikipedia.org/.../Obrázky_týždňa

 
Alája írva: Hlaholika, prvé písmo Slovanov, ktoré priniesli na Veľkú Moravu Konštantín a 
Metod. Magyarul:Hlaholika,vagy Glagolika, az első szláv írás, amit a Nagymorva 
Birodalomba  Konštantin /Ciril,Cirill/ és Metód /Method/ hozott.  
 
Német oldal: steine.helga-ingo.de/2008/10/09/                                                                    
Eredetiben: Die glagolitische Schrift oder Glagoliza (bosnisch/serbisch глагољица/glagoljica, 
kroatisch glagoljica, russisch/bulgarisch/mazedonisch глаголица/glagolica, slowenisch 
glagolica, slowakisch hlaholika und tschechisch hlaholice in wissenschaftlicher 
Transliteration Glagolica) ist die älteste slawische Schrift. 
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Geschichte 
Sie wurde um 860 (höchstwahrscheinlich jedoch erst 863) von dem aus Byzanz entsandten, 
aus Thessaloniki stammenden Gelehrten Konstantin, der später als Mönch den Namen Kyrill 
annahm, für die Zwecke der Moravisch-Pannonischen Mission und ersten slawischen 
Kirchengründung entwickelt. Da das griechische Alphabet für die slawischen Sprachen nur 
eingeschränkt geeignet war und Konstantin die kulturelle Eigenständigkeit der Slawen 
betonen wollte, konzipierte er die glagolitische Schrift als „Abstandschrift“; d. h., er legte ihr 
zwar das griechische System („Schriftdenken“: Buchstaben mit Laut- und numerischer 
Funktion) zugrunde, schuf jedoch ein von anderen Schriften formal unabhängiges, neues 
Alphabet. Freilich konnte sich Kyrill dabei dem Einfluss anderer Schriften nicht ganz 
entziehen. Als Quellen dienten ihm neben den griechischen Minuskeln auch kaukasische 
(insbes. das georgische) und semitische Schriftsysteme. Sicher ist ebenfalls, dass christliche 
Symbole (insbes. Kreuz, Kreis, Dreieck) bei der Formgebung eine wichtige Rolle spielten. 

Bejelöltem pirossal,mi is az a kemény i/Y/.Mellesleg mára ez lett a szlovákok helyesírásának 
a legbonyolultabb része.Ezzel kínozzák a szlovák tanulókat:Hol kell a lágy,vagy kemény i-t 
írni?Vannak hangzók a B,P,M,V,F,R,S/sz/,Z,amelyikek után meg kell tanulni az összes olyan 
szót, ahol kemény i /Y/-t írnak. 
Nézzük még meg mit mond Ľ.Štúr a Nárečja slovenskou alebo potreba písanja v tomto nárečí 
/ a nyelvészek náluk is dolgoztak,mára ez lett belőle Nárečie slovenské alebo potreba písania 
v tomto nárečí/ -A szlovák nyelv avagy az írás szükségessége ebben a nyelvjárásban.Ezt a 
könyvet körül-belül annyi szlovák olvasta,mint ahány magyar a feljebb említett A magyar 
nyelv rendszerét. 

Idézet eredeti: Samohláski sú nasledujúce: 

a, i, u, 

e, o, 

l. r. 

V našej reči ňjet žjadneho „y.“ Tam kďe Slováci s Poljakmi hraňičja na pr. v zadňej Orave 
počuť ešťe visloveňja „y“, ale u inších Slovákou sa vonkoncom vjacej ňeslícha. 
 
Magyarul:A magánhagzók a következők: a,i,u,    e,o,   l,r.A mi beszédünkben nincsen „y.“ 
Ott ahol a szlovákok a lengyelekkel határosak pl.hátsó Oraván hallani még az „y“, kiejtését,de 
más szlovákoknál ez már többé nem hallható.                                                        
 
Ez azt jelenti,hogy Štúr még tudta, mit jelöl „y.“-nal, és tudta ,hogy az Ü-t takarja.        
A lengyel ma is azt írja Zbygnew,de olyan Zbügnyev –nek ejti.Azt is tudta ,hogy a szlovákok  
valahol még használják,valahonnan kiveszett,de használták!Ha az y az ü,akkor a hosszú ý 
nem lehet más mint az Ű. 
 
Maradt még kettő,vagy jobban mondva négy jelünk a l,r és a ĺ, ŕ.Az teljesen egyértelmű,hogy 
a két betű összefügg a r gyakran cserélődik a l-vel.Van aki soha életében nem tanulja meg 
kimondani a r-t. 

Eredeti magyarázat:                                                                                                                     
K samohláskam sa zbližujú a sú pou-samohláski v našom nárečí „l“ a „r“, dakďe čisto mjesto 
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samohlások stojacje v ktorej prípadnosťi sa za pravje samohláski považuvať muožu na pr. 
hlbokí, prskota. Že sú oni v takíchto prípadnosťach čistje samohláski, odňikjal lepšje ňevideť 
ako z nášho narečja, bo sa v ňom práve tak ako samohláski zdĺžiť muožu a spoluhláski 
zdĺžeňja ňje sú spuosobnje na pr. vĺča, kĺzať, bŕkat, hŕkať. Toto ňjet v žjadnom Slovenskom 
nárečí, ale je v starodávnej indickej reči, Sanskriťe, ktorá ako najstaršja sestra alebo matka 
rečí indoeuropejskích najdávnejšje hlasi a podobi zachovala. Češťina v mnohích 
prípadnosťach, kďe sa „l“ a „r“ ako samohláski užívajú, klaďje ešťe po ňích druhú 
samohlásku na pr. slunce, dlauhí na mjesto čoho Slovenčina slnce a dlhí hovorí. 

Magyarul: A mi nyelvjárásunkban a magánhangzókhoz közelítenak a fél-magánhangzók a „l“ 
és a „r“,azokon a helyeken ahol esetenkén tisztán magánhangzó helyett állnak,magánhangzó- 
nak lehet tekinteni pl.hlbokí /jelentése mély/,prskota /jel.fröcsögés,szikrázás,prüszkölés/. 
Azt, hogy ezekben az esetekben tiszta magánhangzók, sehonnan sem lehet jobban látni, mint 
a mi nyelvjárásunkból, mert meg lehet őket hosszabbítani, amire a mássalhangzók nem 
alkalmasak, pl.vĺča /jel.farkaskölyök/, kĺzať /csúszni/, bŕkat /jel.nem találtam, ismert szó 
a brko-lúdtoll, de itt is lekopott a hosszabbító jel. /, hŕkať/jel.csörgetni/. Ez nincs jelen 
egyetlen szláv nyelvjárásban sem, csak az ősrégi indiai beszédben, a Sanskritban, amelyik, 
mint az indoeurópai nyelvcsalád nővére, vagy anyja megőrizte a legöregebb hangokat és 
kiejtésüket. A cseh nyelv azokban az estekben, amikor az „l“ és „r“ tiszta magánhangzóként 
használtatik, hozzákapcsol még egy magánhagzót pl. Slunce, dlouhí, ehelyett a szlovák azt 
mondja slnce / ma Slnko = Nap/ és dlhí /hosszú/. 
   
 
Teljesen érthető, hogy ha valakinek, kimarad az ö és az ő, akkor ezeket a hangokat használja.    
Régen még úgy tanultuk felsorolni az abc-t  a, bö,cö......lö,...rö,. Ha a szóvégén l vagy r van, 
akkor a magyarban is bér/ö/, vagy bél/ö/ - nek hangzik. Csak ki kell próbálni kiejteni a 
szavakat és figyelni, mi is hallatszik! Ugyanezt az egyszerű módszert kell alkalmazni a hosszú 
„ ĺ“, vagy „ŕ“ megfigyelésénél. Valami olyasmi képződik: klőőőzaty, hrőőőkaty, úgy igazán 
magyarosan.    
 
Akkor most nézzük újra az összehasonlítást: 
Magánhangzók  jel nélkül: A,          E,     I,        O,                   U, 
                                 jellel:  Á,         É,      Í,        Ó, Ö, Ő,        Ú, Ü, Ű, 
Módosított szlovák: 
Magánhangzókjel nélkül: A,            E,      I,       O,                    U,    
 Jellel:  Á,      Ä,   É,      Í,      Ó, Ĺ, Ŕ,           Ú,  Y, Ý, 
 
Megtaláltuk mind a két nyelvben a 17 mássalhangzót,meg az 5 magánhangzót,bár egy kicsit 
torzan.Ez összesen 22. 
 
Nem szóltam még egy jelről a  „ ́  „ VESSZŐ-ről, szlovákul DĹŽEŇ. Egy jó palócnak nem 
okoz problémát a vesszőt UESSZOU-nek torzítani, amiből egyenesen következik a HOSSZÚ.  
Nézzük a szlovákot és olvassuk magyarul DöLőŽeŇ, így már érthetőbb DűLő ZseN-dítő,vagy 
lágyító. Keményítsünk be neki TúL ZeN,vagyis túlzendítő, hosszantartó. /ott van az a magyar   
ZeN eeG, zen ég, ZeNG kifejezésben is./ 
Van-e ezeknek a dolgoknak jele, a ma magyar rovásírásnak elfogadtatott jelek között. Igen! 

Teljesen egyértelmű a ,  D és a ,Gy/Ď/ összefüggése,valamint az  O, ,  Ó , 
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Ö,   ,     Ő,   ,lehet jelzést találni az Ú és Ű- között  , , de az is valószínűnek 

látszik ,hogy az eredeti abc teljesen más volt.Ezt látszik alátámasztani a  P, , 

lefektetve,megnyújtva L, , egyet elvéve G, , még egyet elvéve S/Š/ , , kapcsolat 

rendszer.Folytassuk tovább,ha a P, ,  -ből lehagyunk egy ágat ,ott a fordított latin F,ha még 

lehagyunk egyet, akkor ott a rovás J – je, ,. Ha a függőlegesből hagyunk el, ott a fordított 
latin E.                                                                                                                                        
 
Ha megnézzük a Glakolikát még egyszer: 

  
 
A szláv s/sz/-ben ott a magyar s. 
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Fektessük hanyatt a P –t ,  és fordítsuk meg.Ott a szláv s/š/,scs/šč/,lebontva orosz c/cö/. 

 
 
 
Mai orosz Ш /Š/, Щ /ŠČ/,lebontva Ц /C/,  
Érdemes lenne elemezni ezt a rendszert,de ez egy külön tanulmány része. 
 
 Nézzük meg ,lehetne – e a latin abc – vel magyarul írni 22 betűvel és egy jellel? 
 

A,Á, B,  C,Ć/cs/,  D, D/gy/,   E/nyílt/,É/hosszú/,E/zárt/, F,G,H,  I,Í, J,K,  
 

L,Ĺ/ly/, M,  N,Ń/ny/, O,Ó,Ő /ö/,O /ő/, P,R,  S/sz/,Ś/s/, T, T/ty/ 
 
U,Ú,Ű /ü/,U /ű/, V,  Z,Ź/zs/, 
 
Nos ,ha akarták volna,nyugodtan meg tudták volna oldani a magyar abc-t latin betűkkel is 
úgy,mint ahogy  a rovásról állítja az Arvisúra 22 betű és vessző segítségével.Lehetne a D 
helyett a G-ből képezni a gy-t,lehetne zárt Á-t képezni két vesszővel.Zárt Á,amelyet a palócok 
használnak.                                                                                                                     
Tetézzük,még az egészet azzal,hogy a legkacifántosabb kiejtésű C betűt,amit ejtenek 
c,cs,k,sz-nek, kihagyjuk és a régebbi módszerrel a C-t  TZ-el /kiejtve c-t hallani/ a Cs/Č/-t 
pedig TS-el /Cs-t hallani/ helyettesítjük,akkor elég 21betű meg a vessző,ez pedig pontosan   
22 jel.  
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A szlovák nyelvvel és a szlávokkal is érdemes lenne többet foglalkozni.Milyen lehetett az 
ősvallásuk a térítés előtt?Netán ők is pogányok voltak?Milyen írást használtak a hlaholika 
előtt? 
Végezetül nézzünk egy pár szlovák kifejezést.A hasonlóak közül nagyon sokat megoldott 
Dr.Varga Csaba.Fel is dolgozta a „Szlovák a kismagyar nyelv“ c.írásban. 
 
Ló                   –   Kôň/kuony/-           nyihog-fordítva gohiny-kohiny-koiny-kouny-kuony 
Ragasztó         -   Lep-idlo                   lép-pel fogják a madarakat 
Zsugori            -   Držgroš                    darž-garoš,tarcsd a garast-parasztosan 
Fél/fele vmnek -    Pol               feele,peele,mélyen pol,polovica,belőle német halof,half 
Kenyér           -    Chleba       kleba,kleva-magy kele va,kelőü,kelőv,kelevő 
Ember            -    Človek       cselovek,cselevkő,cselekvő          
Fehér             -    Bielý          behér,behél,beheel,behjel,bjel,bielý/cseh beloba-fehérség/ 
Betegség        -    Nemoc    ne mosz,parasztosan ne mász,nem mász-aki beteg az nem mászkál  
Ördög           -     Diabol/gyiabol/,cseh Ďábel/gyábel/ Gyável/ö/-fordítva Ölővágy 
 
Utoljára maradt a : 
Farkas/kölyök/  -   Vlk/vĺča/. A farkas üvölt – üVöLK,üvölcske,ez úgy van képezve ,mint 
a tur-k,vagy tür-k,/paj-k-os,mar-k-os,bük-k,mak-k stb.,a német,meg az angol a döly-f szerint 
csinálhatott üvöl-f-öt,s megszületett a uvol-f,dubble jú-val,“w“,wol-f / .Ezek szerint szabad 
a K-val, magyar szavakat képezni.Ilyen szempontból,akkor nagyon érdekes a szent király 
pogány neve Vaj-k. 
Állítólag török eredetű és azt jelenti hős.Na, erről majd máskor okoskodok. 
 
 
Ing.Varga István  
Fülek  
2009 november 25. 


