Szívesen fogadok megfejtetlen rovásokat
(biro.brigitta@citromail.hu, 2010.08.13 21:15)
Még egy apróság:) Ha valakinek vannak megfejtetlen magyar rovás szövegei nagyon örülnék ha nekem
is küldene belőle.
Még egyszer üdvözlettel: Brigitta
(biro.brigitta@citromail.hu)

Újpesti korsó töredékének megfejtése
(Bíró Brigitta, 2010.08.13 21:10)
Üdvözlök mindenkit!
Az újpesti korsótöredék megfejtése a következő: RÓZSÁM (ez egy különálló szó a korsón)és az nem
egy pajzs ami a korsón van, hanem egy rózsa levele. Mivel nagyon sok olyan fordítást, cikket találtam
amik csak feltételezésként állnák meg helyüket, így a hozzáértők kérem vessenek egy pillantást erre:
http://www.rovasirasforrai.hu/Rovasiras/Ujpestirovasemlek.htm
Aki pedig a valódi tartalomra kiváncsi az jobban teszi ha mindig a forrást keresi és nem a másolatokat,
mert sajnos sokszor a lényeges (apró részletek) már nincsenek a másolatokon..... így esélytelen helyesen
értelmezni a rovásokat.
Ha csak egyetlen ember veszi a fáradtságot és jobban szemügyre veszi a "rózsám" feliratot és a levél
motívumot, már megérte ide írni........
Üdvözlettel:
Bíró Brigitta

torsalqvist@gmail.com
(Tor Salqvist, 2009.07.03 11:41)
Sok sikert kívánok a bosnyák (magyar) piramis rovásírásainak kutatásához! Nagy izgalommal várjuk a
fejleményeket!

celclock@swpc.net
(Gaspar Vilmos, 2009.06.22 02:54)

Kedves F. Klara,
Koszonet a gyonyoru tanulmanyert. Van egy par abram ami ossze hasonlitja az egyiptomi hierogliffat, a
Maja kepjeleket es a Magyar Rovast ABC szerint. Az "M' betu es egy par masik is meglepoen hasonlo.
Szivesen kuldok abrakat az emailen ha azt megirja nekem. Tisztelettel, Gaspar Vili

miklosdome25@gmail.com
(DoMi, 2009.06.22 02:25)
Gratula ! Persze,hogy bal kezesek voltak! Mint a Pinty!Nehogy félreértsen kedves (nagytudású!)
Szerző nem elvitatni készülök az elsőbbségét de én (mint technokrata!) harminc éve magyarázom ezt
baráti kőrben,mondván :nem hülyék az emberek,hogy valamit úgy csináljanak,hogy közben nem
látják !Na most már én is megnyugodtam :nem vagyok egyedül ! Gratula !

barabasulyi@freemail.hu
(Barabás György, 2009.06.21 12:13)
Kedves Klára!
Nem pont a témáról írnék, hanem érdeklődnék, éerdeklik e rovásemlékek.
Egy templomban fényképeztem egy Isten ligatúrát,de itt nem tudok filet csatolni, ha érdekli, írjon egy
email címet, ahol ez lehetséges.T:Barabás György

