
nalatreB yvlafsárdnA

iatalvát ‡ámodutgásra∂am A

--,gésizök‡ámodut sé  -arútluK :ajámét őf suergnok A
 a men...‡ámodutgásra∂am A„ .nabdazá∏ .12 a ‡ámodutgásra∂am
 őzöbnölük menah ,gá‡ámodut ttev nebémletré so‡ámo∂ah ó∏

 ,ivle‡ gásra∂am A .eterek kenésédökűmttü∂e kagá‡ámodut
 i∏évűm  ,iőzemellej silárutluk sé iakinte

 imladasrát sé iakitilop ,iámrof kanájóicátnezerpernö
 apóruE  etenétröt kenésézektniré  ,iasupit kenésédőzevre∏

 e – laviárútluk sé leviepén ibböt gáliv   a sé
 tnára∂e nebtelütev itenétröt sé norkni∏ kesédrék

 a ,aigóloportna silárutluk a kótahlág∆iv nese‡émdere
 a ,‡ámodutmoladori za sé -tenétröt a ,-vle‡ a ,zjarpén

 a ,tenétrötte∏évűm a ,‡ámodutzáhni∏ sé -mlif a ,‡ámodutenez
 újávitkepsrep bbeselé∏ a tnimalav ,aifózolif

 ,táhet ‡ámodutgásra∂am A  ...si lőbégö∏me∏ ‡ámodutarútluk
 ∑omok sé lattlúm sőtnelej ,siránilpic∏idretni tnim

 ,telüret isátatuk őzekledner lassizábsádut izöktezmen
 ko‡ámodutte∏é†löb a tahlurájázzoh nebkétrém∂an

 inatre∏dóm gésizök‡ámodut A .zohátama∑of isálujúgem
 si tadalef bbajú dnimsre∏∂e lőbéséremsilef kenie‡őle

 a ,edé∏ebráp kodómsétílezökgem őzöbnölük A .kizamrá∏
 – ”...esétmeretgem kenégésőtehel óicárgetni inatre∏dóm

 suergnoK iaigóloragnuH izöktezmeN .���� a metzédi
 kagá‡ámodut őzöbnölük nezedniM .lőbétezüfmargorP

 a arra mattotuj nájpala eséteveö kenie‡émdere
 alatlá za sé sárítenétröt ra∂am a ∂oh ,erséremsilef
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 telélme∏tenétröt őtehzeven kansonálatlá ,ttotíkalaik
 am aigóloragnuh a tnim ,mazzamlagro∏ tátalág∆ivlülef

.tátadalef bbőtegrüsgel

 tezmen ra∂am a„ takiáknum ólalgofeö ,∂an knie∏énétröT
 a lüvík ne∏énétröt sólkiM solat∏A .kétzeven ”kenétenétröt

 ka† ttoda ól∏áL hteméN őzre∏ teven tnék∏énétröt men
 ibbetnef a erésézemletré ó∏ tezmen a totazára∂am

 A :ttozamlagof nasogáliv sólkiM solat∏A .nabtlo†pakó∏
 bbo∂angel a nebége‡él ,kedner a ik tlukala  ardazá∏ .31

 ∑em ,etezmen kesemen őzekledner lakkotrib
 a atrázik sé nebme∏ laárik a  takiagoj atzamlagofgem

 a ,tégésbböt ómo‡lút géssepén őlé∏eb lura∂am
 kidosám ∂e elev sé ∂rö₣ a∆óD .lőbtezmen a ,tako∂ábboj
 rezenevteh ∂etnim ődek‡émer nabladaid irávréjefrodnán

 v‡öK samráH atzamlagof izcőbreW nátu esézgévik curuk
 arátaláglo∏ sökörö sé neltétlöf semen a ∂ábboj a tnire∏

 ketlürekik lóbkiaros ,neletpék-kotrib ,avtatzohrák nav
 zöhgör„ ,kentehlesiv mes nabzáh∂e za tegést∏it bbasagam

 si gipan iaM .kentehzötlök mes le táhet ,”evtök kannav
 tza si nabdazá∏ .91 a gém nájpala mutitrapirT tlü†ebar∂an
 a iadótu kólalgofnoh a„ ∂oh ,nabkáloksi za káttotínat
 sé tlálat tti za (gás∂ábboj a) pénzök a ,kesemen ra∂am

 a tekika ,llá lóbiaif kepén ttotídóhgem lerrev∂ef
 hteméN ”.ketleme argás∂ábboj bbősék lóbgásaglo∏bar
 za ietezmen tagu‹„ :neb-0491 ttozamlagof ∂í gidep ól∏áL

 – kátdagof abkugam si togást∏arap a náma∑of rok jú
 ∂e ttala tezmen a †nin ed ,kannav ko∑át∏o ka† kulán ∂oh∂ú
 tezmen tlevűm sé gást∏arap neteleK .gésirebme ttotí∏atik

 sé nabgáliv nölük ték (menah) ,lé ttala sám∂e ka†men
 neteleK .netelek ∂oha ,pén †nin notagu‹ .nabárútluk

 lőbketlevűm avotét…/ka† keze/ ,tezmen izagi †nin gidep
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  hteméN ) ”.ketezmenléf óllá lóbkot∏arap ttodagatik sé
 ,tza nabnoza ajtíllá mes ól∏áL hteméN agaM (.5721 .2991
 námrof∂e erpén ttotrat kaniapórue-telek ,nednim ze ∂oh

 nednim lénkika ,tekebre∏ a il∂iri ∂oh ,ajrí tzA .se‡évré
 rezeléf óslotu melenétröt bre∏ a ilkené pén a nabulaf

 űre∏pén ,tiettetsőh keniemledejef ,kenierézev evé
 kéderöt ‡áhén ,kekenésőh ólnosaH .nebkekenésőh
 ra∂am a kanzo‡áih nesejlet etni∏ ,levéletévik

 ke∑em ,keűre∏pén koladrá•eb a kütte∑eh ,lőbkekenépén
 kika ,kanló∏ lőrkösőh ipén so‡ágam a lórkoza

 nelle iasamlatah gadzag gáliv ∏ége za nabkugam∂e
 a ,ehcsteiN .kankuble neűre∏géskü∏ sé ,trev∂ef kangof

 za attál nabájrá•eb kát∏up ra∂am a ,sufózolif temén
 hcsnemrebÜ za ,trebme daba∏ nelteggüf lőtnednim ,izagi

 a ,‡ámodutgásra∂am A .tájátnim ,tásálusólavgem
 tezmen idner a ka† tahdok∏amát men aigóloragnuh

 einremsi sé aintatuk kanna ,eréteremsi kenémlenétröt
 lőbtezmen idner a ,kangásra∂am ∏ége za llek

 kenételé rebme nednim lőbdlöf a ,kankattodagatik
 zagi gást∏arap iroknednim ,őtmeretgem tietelgéskü∏

.si tétenétröt

 ∏ége za men evdzek lótdazá∏ .31 a sárítenétröt ra∂am A
 ótítájasik támlagof tezmen a menah ,lórásros pén ra∂am

 ik atvív tnékim ∂oh ,lórra ,ló∏ lőrémledzük tezmen idner
 ∑em) ,nebme∏ lammolatah i∑árik ,itnopzök a tiagástlávik

 a ,gás∂ábboj ttot∏ofgem lótiagoj a neppé re∏∂emen ibbótu
 .�� ,nebme∏ lakkiaru semen etlesivpék si tiekedré pén
 idner e neűmletré∂e tsádalah A  .(gife∆óJ .�� lótáléB

 tésélüse‡évré kaniagojgásdaba∏ ődeselé∏ kaniajgat tezmen
 nabbasilánoicar er∂e kiken lürekis tnékim ,itnelej
 izöktezmen apóruE avdólo†pakeb takuno∂av inatípara∂
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 lótdazá∏ .31 a rám luádléP .ebéségnirekrév imledekserek
 a kátlátropxe tierzezít itnéknevé káhram igá∏rora∂am a
 ∂í za sé giiajtrap náecÓ itnaltA za ne∏ége niabál tájas
-suxul apóruE-tagu‹ kettehréfázzoh lezznép ttezre∏

 kenrekis imledeksereklük a kenne tlov im ∂oH .zohiavaj
 ”siránilpic∏idretni„ kevé ibbótu za ka† lórra ,ará za
 kenne ∂oh ,tzA .tsám-te∂e gem knutdut nájpala iasátatuk

 sokotrib bbo∂angel a tlov eletétlef ki∂e kantropxe za
 arásávor kokotrib i∑árik a asádogadzaggem géssemen

 serév si nelle sám∂e kosokotrib∂an a keze sé ,si
 bbo∂an kankiáhram ∂oh ,ketlesiv takúrobáh

 a tze sárítenétröt A .kanastísotzib teketelüretőlegel
�� nelle ima ,izeven kanáka∏rok aihcrana siláduef a trok

 men karu za tréze ,innet timalav tlábórp aléB .�
 nesene∂e ,nebésépéllef inelle korátat a tő káttagomát

 ólav lavásázodrohlürök drak serév a kéttevenik
 gecreh kárt∏o se∂irF kétlögeM  .takusávíhabdah

 ótagomát nebbesegésűhgel t∑árik a levégéstíges
 avtít∏up koza erim ,tájdála† ∏ége sé témledejef konuk

 itenétröt bbetlü∑émle zA .togá∏ro za kát∂ahle
 kosátatuk ite∏égér tnimalav ,izjarpén sé iaifárgomed
 si arok sádosát∏up a neb∂e rok a ze ∂oh ,káttatumik

sádosát∏uP  ,(.601 .7991 i‡ibuK ,.56-15.9002  refóH ) .tlov
 ite∏émret a ,i†ik zá∏kos t∏ér∂E .si nebmeletré ték—

 tlut∏up gé��ök∂ábboj ólán∏ahik naúladlokos teteze‡rök
 ttovív nelle sám∂e kankaru∂an a nebbe le

 kavlaf sik ttedeneletpénle za sé nabácrahrévtset
 kugam a eb káttot∏avlo kosorávőzem tárátah irok∂e

 ulaf sik irok∂e 03 ∂etnim luádlép necerbeD) .abárátah
 kavlaf sik tlut∏uple zA (.abágam atlalgof tárátah
 a rám küjremsi si té∑eh sotnop nebtese bböt sé téven
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 A .nájpala kosátatuk ite∏égér sé iaifárgomed ,itenétröt
 naúladlokos irok∂e za :esétnelej kisám sádosát∏up

 ,ketér ,ketegil ,kődre ,ketrek ,kótná∏ ,ját tlevűm
 évéppets ,évőlegel naltáf etelüret kavatsalah

 ,aját∏up dlöfla-∂aN ra∂am a ik tlukala rokkE .ttozotláv
 tépék iapórue gá∏rora∂aM ttü∂e larrá•eb a etezpék ,ken∑em

 tada itenétröt sévek no∂an totama∑of a tzE .giám ajda
 neőzőyg�em kotalág∆iv inatjalat a ed ,izörküt

 nebbűrűsgel gá∏rora∂aM irokpézök a lezzE .kájtí‡ozib
 lakkos lakkosorávőzem a ttel ,le tlut∏up aját ttokal

 ,bbesege‡él si lénne gém ima sé ,áttokal nebberé∂
 ótratle tégéssepén gá∏ro ∏ége za ka†men ettet∏evle

 őlemret-géssepén menah ,té∏ér ∂an kanásádokládzagőzem
 .tláv évűgéssepén ó∂of ,víap galiaifárgomed ,si téjere

 ótokla té∏ér ∂an dlöflA za rá�á† tópiL rokimA
-0961 attotísogolázle kendnergavoL teméN a togásnuk∏áJ

 za ∂oh ,attatumik sálálmá∏pén ttetjegem rokka za ,neb
 ttetelü∏ men ,e∏ér ∂an kaniókal kosorávőzem ózotrat ebbe

 luádlép ,lóbkavlaf ilútnánud-léD ,ilovát menah ,tto
 ,edi ttözötlök lőbgö∏avárD sé lóbgás‡ámrO za ,lób∂omoS

 ódokládzag naúladlokos ,sik e sézötlökeb e ze s
  gém sé aiv ∂em ar‡ámo∂ah sedezitvé bböt lóbkavlaf

 kniajpaN .tlov sotama∑of lőtéjele dazá∏ .71 a rokimalav
 teze‡rök ite∏émret a sé   sédőljef ótahtratnnef a

 a kizoklalgof a‡ámodut ózoklalgof laviámélborp
 sé rebme za tnire∏E (.95.4002  ydwoG) .levésédrék ailifoib

 irebme őtevpala ,atalo†pak vítka ,neltevzök te∏émret a
 ze aH .sázoklálpát sé tél sasrát a tnim ,telgéskü∏
 nevele ólav lette∏émret a ∂ú ,neletgéle ∂av ,lürés

 inlákudorper ajdut men géssepén trázik lóbtalo†pak
 nab-% 08-06 ∂etnim arkniajpan apóruE .tágam
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 nese∏év tréze ,lőtte∏émret a tdaka∏le ,ttodólázinabru
 idner a :tege‡él a avlalgofeÖ .∂of sé ttedegeröle

 mes tim levékedré pén ra∂am ∏ége za ,őznö kaniajgat tezmen
 ihuM a ka†men e‡émzektevök kanágási∆pak ődőröt

 karusemen a evév ebimmes tsávíhabdah ávoha ,sét∏evata†
 (,tríh ttoda srátrok ∂e men lőrre) ,tnem mes le e∏ér ∂e
 sé asálut∏up a kanjátrútluk tnim ,kendlöflA za menah

 nebkétrém na∑o esét∏evle kenéjere őtmeret-géssepén
 sé téjere  i†lökre ,igásadzag pén ra∂am a gem attot∏a∂of

 teknümlenétröt ibbősék ∏ége za ∂oh ,si támá∏-géssepén
 za ∂oh ,atrí tza alu₣ űfke₧ lőrredniM .atzorátahgem

 iatarájdah kököröt sé korátat a ako kanásádosát∏up dlöflA
 a kázzamlatrat men giám togá��agi za lőrre s ,katlov

.kev‡öknat -melenétröt

 za gidnim ,si nebkeibbősék a sárítenétröt ra∂am A
 er∂e kaniajgat tezmen idner a ,∑át∏o ódoklaru

 ettetniket tásádokládzag sékőt ,óláv ábbasilánoicar
 nesetezektevök ,kanásádóláziapórue gá∏ro za ,kansádalah
 za ,gás∂ábboj ótokla tégésbböt gá∏ro za evzekdelefgem

 armuenelliM a ,ar-6981 zA .lórásros pén ra∂am ∏ége
 sé tsárrof ,bböt gém etenétröT tezmeN ra∂aM a tnelejgem

 a tnim ,nabtalo†pak lekke‡émese za lef zédi t‡ét
 ,sönűb e kájtagllahle návrud ke∑em ,kev‡öknat ilebarok
 rétik űm a ze luádléP .takotada őtniré togási∆pak idner

 sé arkosádamát tré tekeset∏erek ettezev a∆óD a
 keset∏erek a kosokotribdlöf őléf lótkot∏arap

 rokkana∂u ,eriesédekzétni ózo∑ádaka návrud tésézekelü∂
 v‡öknat sotalán∏ah si anátu sé nebődi za nebbe ,bböt

 kököröt A „ :lőbki∂e kezédi tnire∏ó₧ .kiduzah neőt∏evétgem
 s -kot∏arap ttegév asátídni tarájdah set∏erek inelle

 ∂rö₣ a∆óD sé ...ketzekelü∂ kotapa† óllá lóbkorodnalak
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 kanku∑árik keset∏erek a eD .ketlüse∂e ttala etelrézev
 (takosokotribdlöf) takaru za s tá∆óD ik káttotláik

 0102  yvlafsárdnA) ”...katlokli∂ ,katlobar ,gem kátdamát
 giám e‡émlürök ,etel∏ér bböt sét∏evata† i†áhom A (.54.b

 ∑árik a ∂av esédekelsék ketsettapa† se∂e :naltazát∏it
 tnéksám ertese nednim ed ,ie‡émlürök kanálálah

„ 000.07-06 neőtílezökgem a za lé ah ,anlov ttödőzgév
 .karu za ketzegévik ttü∂e lavá∆óD tekika ,”set∏erek

 ózorátahgem témlenétröt gásra∂am a adlép ‡áhén géM
 gá∏rora∂aM idner A .erésézemletré eléfték ‡ét ,‡émese

 se∂ek a tnim ,táizéreT airáM itegelme ∂ú emlenétröt
 sé tllá éllem ko∂ábboj a neűmletré∂e ika ,tőn∑árik

 etlekésrém ,noko∑ába∏dner ótjús takoza za ttetíh‡e
 ‡ét∏erek ,etze∑édegne si teküsézötlök daba∏ sé tekiehret

 takos a ed ,zagi zE .avzoktavih eréteremsiiklel
 neppéknodjalut eteledner irébrú ttetegelme

 ,tésévkeröt a tza kankosokotribdlöf a ettetíse‡évröt
 sé tekődre ővél nabátalán∏ah sözök kia∂ábboj a ∂oh

 .kássahtítájasik kankugam nasogoj rámmi teketelüretrá
 útalán∏ah sözök kegéssözök∂ábboj teledner A

 tágás∂an kenieretőlegel irétrá ,keniedre ,kenietelüret
 kenietelüret óllá ttala sélevűm iklet ko∂ábboj a

 ttot∏olef erkelet ,bböt táheT .gem atzorátah nabá‡ára
 bböt nátu dlöf óllá ttala sélevűm igásadzagőzem

 neppé ∂I  .kengéssözökulaf a tráj telüretrá sé ődre
 ke∑em ,lubbaorgel katráj kegéssözökulaf a koza

 ,sélevűm idlöfótná∏ a men tásádokládzag ,tésétehlégem
 sé őlegel telüretrá sé ődre sözök a menah

 sözök ,naúladlokos E .attotísotzib gásadzagtér
 sotazotláv e kegéssözök ódokládzag netelüret

 tnim ,őle kattotíllá tekétré bböt lakkos lessélevűm
 sözök a ed ,negI .lessét∏emretanobag idlöfótná∏
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 ,sélemret†lömü∂ ttotat∑of nekeretrá ,nebkődre
 a nátu ta∏álah sé sédek∏étrek ,sédek∏éhém ,sátrattallá

 a ,tréznép ,esétísekétré dezit óráj kanrúsedlöf
 ,űgemöt∂an a ikeN .tlov neltetehel etni∏ arámá∏ rúsedlöf

 zehiM .egéskü∏ tlov aráf ,aránobag ólmor men neök
 itrek ,†lömü∂ űgemöt∂an ka† ráka anlov ttedzek

 ,levédezit tallá eléfnednim s ,lah ,gésdlöz ,‡évlemret
 za gém élefkos trézE ?takoza anlov ettehtísekétré loh

 si nasoka∏őre ,ttőle teledner irébrú se-7671
 avtriik takoza ∂oh ,tiedre ko∂ábboj a attotítájasik

 noza sé e∂et ássamlakla ersélemretanobag téjdlöf kanna
 zeh∑em ,tásádokládzag igásrojam ,tájas astíkalaik

 a djam ,amá∏pan-tobor tlemegem ko∂ábboj seklet a etniele
 tláv énnelet†nin ,kerélle∆ tdaram lüklén kelet

 .táknumizék segéskü∏ a anlov káttotísotzib kosomá∏pan
 kosátítájasik e ttőle esétedrihik teledner irébrú zA

 tza sé absállánelle ttederesekle si ne∑eh bböt
 a luádléP .kattollokrot abkosálrotgem serév őtevök

 men indatá tődre za nabámladaru iagru† kehcitetseF
 gásanotak gecreh a tiőtezev ko∂ábboj ódnaljah

 ettetzejefel néretőf ógru… sé attagofel levéséteveb
 A) .tlov ”agojsollap„ zehhe iken névél ,neb-9471

 trem ,itegelme tréza knümlenétröt a tekehcitetseF
 igásadzagőzem ,ősle ki∂e za kidőzűf zöhküven
 za tekezE .ne∑eht∏eK tezétninat ótatko teketeremsi

 kamladaru za menah ,ko∂ábboj a men teketeremsi
 irébrú aizéreT airáM (.le káttotítájas iejt∏itadzag

 za kattotratle si gidezitvé bböt neőtevök tieteledner
 ketelüret útalán∏ah sözök a si∂av ,kesézönölükle

 tlevűmgem a lürök 0571 .esérémik koza sé asátítájasik
 ,igásrojam tlov a-%5 gila kentelüret igásadzagőzem
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 dazá∏ E .nebsélezek siláidolla ∂av ,irúsedlöf si∂av
 ttetjegem neb-0971 ,néjedi rá�á† fe∆óJ .II a ,erégév

 loha ,e∂em na∑o bböt tlov nájpala sérémlöf bbesetel∏ér
 dlöf tlevűmgem a atdalahgem agás∂an dlöf igásrojam a
 09 tnim ,bböt kődre za nebődi za nebbena∂U .si tá-% 04

 tlov a-% 06-05 ∂etnim ketelüretrá ,ketér a ,a-%
 ttetelü∏ lezzE ) .nebsélezek irúsedlöf sogalórázik

 gá∏ro za ∑em ,kotrib∂an igá∏rora∂am a gem
 tá-% 03 ∂etnim kenételüretőmret igásadzagőzem

 zE (97-33.6991 /jfi/ ahtraB) .nabágam atlalgof
 ,ettetnelej tokotrib∂an ú‡ára bbo∂angel a nabápóruE

 A .tlov nabgá∏ro∏orO ka† ú‡ára ólnosah zeh∑em
 mroferdlöf sö-5491 za ka† a‡ára za ze kenkemezü∂an

!erődi ∂e ,gem tnű∏ náros

 igá∏rora∂am a sosádnomtnelle naólnosaH 
 dazá∏ .81 a ráM .e∂ü kosázo∑ába∏ó∑of ,kesézednerzív

 ,arásázamlagro∏ taz‡ámrok itnopzök a tlüremlef néjele
 isétísetnemrá sé isázo∑ába∏ma∑of űkétpél∂an ∂e

 ttozoglodik nesetel∏ér leumáS regeirK .tezevret
 nabknázah a kó∑of igá∏rora∂am a tnire∏ etezevret

 anobag tteserek negi nabápóruE-tagu‹ sé tlemret
 a rö∏őlE .notú-iziv ,évőtehel anlov ettet téletivik
 tezevret a djam ,ávótahzójah kéttet ,kátzo∑ába∏ tává₧

 ttokargem neb∑édrE ,nosoma₧ a ∂oh ,anlov ettet évőtehel
 anuD a∏iT tlüpé si gem bbősék a sé ná∏iT ,nosoraM a t∑á∏u

 ∂e tnotalaB a-- ,ginotalaB a nóiS a lef ,tá nánrota†
 sé ,anlov káttotírogu∆ ávánrota† ózójah ‡eksek

 kosokotribdlöf őze‡rök a nátu sálopa†el a etelülef
 nálaZ a lórnotalaB a -- ,anlov ttel évéjdlöf igásrojam

 ztárG levégéstíges anrota† ttetezev abáruM a ,tá
 a lessétísetnemrá zA .anlov káttahtatnov giéretcaip
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 ővél nabtalán∏ah sözök gidde ,ttotídaba∏gem lőtsétnözív
 sé kettel ékosokotribdlöf a dnim menka† ketelülef
 a ze ,eré†nere₧ .kattahgof ebsét∏emretanobag nokoza

 nabápóruE ∂oh ,‡ét ed ,gem tlusólav neb∏ér ka† tezevret
 nabknázah sézednerzív űterém bbo∂angel ki∂e za

 ,lezze knusárítenétröT .naólnosah zoháidnalloH ,tnétröt
 ,ttötökeö levéven láP i∑ehrásáV sé lannávtsI i‡ehcé₧ a

 tnemebgév néjele dazá∏ .91 a ka† rám nebége‡él
 ,izeven kansálalgofnoh ra∂am kidosám takotaláknum

 etelüret őtehlevűm galigásadzagőzem dlöflA za trem
 etni∏ kotaláknum isézednerzív E .ttőngem lavádamrah ∂e
 ki∂e za rám ,so‡ámo∂ah gásra∂am a kéttetnütle nesejlet
 ődökűm si nabáiragnuH angaM itnem agloV a ,nabázahó

 tlemret tekétré bböt nebé∏ége ∑em ,tásádokládzag irétrá
 kedlöf ttetnemgem lőtzívrá za tnim ,arámá∏ rebme za

 a∆rep ,bara dazá∏ .9 sé .8 a lőrrE .esét∏emretanobag
 irokpézök a tnimalav ,kandoksúnat káknum izjardlöf

 ke∑em ,iesétnelej kózatu idlöflük trájeb togá∏rora∂aM
 űzí naltaráp sé lőrgésőblah sotaládo† dnim

 za zE .kanló∏ lőrkekémret ite∏étrek sé lőrkö†lömü∂
 igásadzagőzem iam tatu antahtatum sádokládzag irétrá
 ne∏ih ,si arásádlogem kanájámélborp somá∏ knüsélemret

 tnéknevé nabá∏iT tlü∑émle sé ttetídivörel a ,am
 topa∏i ‡ekémret ,űkétré a∂ártűm annot rezezá∏bböt

 tti evlüretté∏ ttőleza ima ,ebregnet-etekeF a knütegrek
 lekkegéstlök ∂an ka† tekezivleb a nebzökim ,tdaram
 a tekezE .ézök katág ttotísagamgem a inlemeeb kujdut
 rétmálluh a trem ,knünleme llek bbávot si nebővöj

 za néjedi gá��ará∏ nebzökim ,kidőtlötlef nassal
 .tez‡évön a lut∏upik nebrétrá ttetnemgem lőtzív ,irok∂e

 1 gésiemlah ttogofik gikevé se-0481 za lóbá∏iT a aM
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 bbesegés∏égegel a lah a gidep ,ik kujgof mes tá-%
 erőf ∂e nabápóruE ,aM .kenrebme za akélálpát ejréhef

 .kujt∏a∂of nabknázah talah bbesevekgel a avtímá∏
(.917-907 .0002   yvlafsárdnA)

 idlöfótná∏ sé itrek ,sám sé †lömü∂ gá∏rora∂aM 
 ttusám ,ekétré imlatratleb kenie‡évlemret

 kanámá∏ bbo∂an káró se‡éfpan a atamaz neltetehrélotu
 sé nabkoplA za ,teziv segéskü∏ a nebzökim ,őtehnö∏ök tlov

 nanno néjele rá‡ a tokédapa† ttolluhel nabkotápráK a
-té∏ ,tlezek laváknum irebme sé ,őzekrégem nesere∏dner

 ettötüspan a káttotísotzib kezivrá ttetezevle sé
 .nödlöflA

 ték knutahzamlagofgem nájpala keigidde za ráM
 A .tetelélme∏ itenétröt sé – isádokládzag ózorátahgem

 ttezeven kanódalah ,kenredom ,kansilánoicar
 lessétetkefeb bbesevek lénim :vle isádokládzag

 esélemretgem úrá űgemöt bbo∂an lénim ttala ődi divör
 ,nelteggüf né∂e őlemret A .asádale segésere‡ kanna sé

 őtehel a ∂oh ,nabba ajtahzotálrok men immes ,daba∏
 mezü∂an a nájpala kennE .nojdokládzag lanno∏ah bbo∂angel

 nebme∏ lezzE .amrof isádokládzag őtezifik ,nredom a
 ite∏émret a ∑em ,evle isádokládzag ,iső gást∏arap a llá

 űtni∏-sagam lavásálán∏ahik úladlokos teze‡rök
 tlán∏ahik a kidoksodnog ∂oh ,∂ú ed ,ki∏keröt arsátállenö
 irebme lakkoza ,tős ,lórásátratnnef kosárrof ite∏émret

 ite∏émret a ttodoksodnog evdökűmttü∂e laváknum
 kekédezmen ővöj a si∂av ,lőrésétívőb kotama∑of

 it∏arap a ze rokkana∂u ,si lőrésézedef ietelgéskü∏
 a tágoj őlne∂e kanájgat nednim etremsile géssözök

 it∏arap A .arásálán∏ahlef kosárrof ite∏émret
 kiajgat gidazá∏ .81 a si nogá∏rora∂aM kegéssözökulaf
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 nesözök a kattotísotzib tletévno∏ah őlne∂e arámá∏
 őzöbnölük a sé lőbketelüretrá sé -ődre tlokotrib

 ődi so‡ozib teke∏érkelet ővél nebkőlűd űgésőnimdlöf
 ttotuj lőbki∂ednim ∂oh ,∂ú ,káttot∏oarjú levétletle

 kéttötnöd lassázúhsroS  .tza etle‡égi ika ,keniknednim
 tze ,lüleb nőlűd a téjdnerros kobaraddlöf a le

 ketelüretrá ,kődre za ,sonjaS .kansát∏o sali‡ kétzeven
 men rám lőréjtnékim bbesetel∏ér kanátalán∏ah sözök
 ,igéssözök a ze nebége‡él trem ,takos knutahdut
 za tnű∏gem letévno∏ah irétrá sé -ődre úladlokos

 ,séveK .náros kosázo∑ába�zív a sé sézednerrébrú
 za sé nnef ka† tdaram sárrof ózoklalgof lezze

 tia sigéM .nebődi lef küttötjű∂ mes tetezekélme
 a ∂av nabgás‡ámrO za  luádlép ∂oh ,knuttahtípallágem
 idlöfótná∏ a men emledevöj őf kavlaf ővél nétnem anuD

 ,nebkődre za menah ,ttozamrá∏ lőbsét∏emretanobag
 ke‡émetev itrek sé -†lömü∂ ttotat∑of neketelüretrá

 ,lőbésélemret (.bts köt ,at∏opák ,akirpap)
 dazá∏ .81 a ,∂E .ttozamrá∏ lóbta∏álah sé lóbsátrattallá
 kanádzag ∂e-∂e ∂oh ,tlüredik lóbsáríeö ia†odam igév
 (avli∏ ,etrök ,amla) ,ttetehmeret si e†lömü∂ annot bböt

 ∂av kentece ,kenregi† ∂av avla∏a ,nesre‡ távaj ken∑em
 té∏ér ∂an ,káttot∏a∂of avzoglodlef kanrávkel neppé

 socakuk ,tlürés ,sábih ,kéttetísekétré nokocaip ilovát
 ,rokkana∂U .lef kéttete lakkiatallá tiajbarad órpa ∂av

 sé esétete ólav labbmolaf kotallá za si nogá∏rora∂aM
 a tnim ,tlov bbesőtnelej esétetlegel irétrá ,ilét

 dazá∏ .91 a ka† ∑em ,sátrat ózóllátsi ,sokarba ,sáné∏
 ,nabápóruE-ka∏É .ávózorátahgem tláv ,le tdejret náma∑of

 sé ko∂ábboj a ttotahdaramnnef bbávot nabáivánidnakS
 ,énniL nov lraK .esélevűmődre úladlokos kot∏arap daba∏
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 ,nebélef kidosám dazá∏ .81 a ,sukinatob   dévs seríh a
 it∏arap úladlokos a ár tládo† sé tlálat nétegi∏ dnaltoG

 sé -kkam a ,arájámrof bbe∏gel sélevűmődre
 ,tlokno† tnéknevé moráh-ték a ,káf ∂an őmret†lömü∂

 ttotíkalaik tzök káf a sé káf tleven kan‡ámrakatbmol
 irebme ódnallá ima ,erésettü∂e keret sevüf

-logna iam a ,kennE .tnávík tsélezek ,tsádoksodnog
 lütemén ,egn  even dévs kanóicámrof őtetzekélme arkrap

 (.13-32 .4102  yvlafsárdnA,.3691 reirT) .tlov regnabuaL
 ∂e kenleináD i‡e∆reB ár matlálat lünelteléV

 ra∂am űní∏ólav kenne nebélevel trí zehyzcnizaK
 ,bé∂e men„ tnire∏ i‡e∆reB zA .ar‡ogap a ,eréjőlelefgem

 ∂av te∑em ,a∏aka∏ sönölük kenődre za ∂av ,reiveR tnim
 sé kanatlitgem tréimráka ∂av ,kenleven sé kentetlü
(.865 .6591 i‡e∆reB) ”.ó∏ ie∂emráv saV .kenetírekeb
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 ttozoh aizéreT airáM ∂oh ,ki∏ke†id lazza knusárítenétröT
 ,tsátratdner isélevűmődre tzök kősle nabápóruE

 it∏arap ,úladlokos kanna attotlitgem nebége‡él leem
 sé űmen∂e tnire∏ gésőtehel ,karusedlöf a za ,tátalán∏ah
 a gá∏rora∂aM .ttel akotrib őlemret úrágemöt káf úrok∂e
 bbo∂angel ki∂e apóruE tá nekedezitvé lőtégév dazá∏ .81
 agá∏ro ólátropxe abáilgnA tnékőf sé őlemret rí∆umah
 ebiedre lóbgá∏roteméN ttetípelet rúsedlöf bböT .ttel

 ,tekerebme satráj nebsétegé-rí∆umah a nettezejefik
 e emledevöj őf ed ,ttetetísetél si takátuhgevü lekkika

.ttozamrá∏ lőbéletivik kanga‡apala
 sátídaba∏lef∂ábboj sé moladarrof ra∂am se-94-8481 zA

 ttoda arámá∏ ko∂ábboj őzekledner lekkelet a ka†
 ,ttedekevön arsóillim bböt rám arrokka za ,tokotribdlöf
 kattotuj men kosomá∏pan ,kedéle† ,kerélle∆ ilüklén dlöf

 ólnosah kujázzoh a sé ,ifőteP ,†i†náT ,zöhdlöf
 kennE .katdaram arkugam korámladarrof bbasilákidar

 ttözök ko∂ábboj tlov a sé karusedlöf ra∂am a erénelle
 ida‡uH nálat ,gidde ∑em ,ertél ttöj ságofeö itezmen na∑o
 ze ed ,tlov men gém ,ató emlező∂ irávréjefrodnán sonáJ

 tdaramik e∏ér ∂an kebbe‡ége∏gel A .sejlet tlov mes
 séze∂eik a djam ,crahgásdaba∏ sé moladarrof A .előleb

 sé tllá éllem kosokotrib∂an a molatahmallá za nátu
 ,neb-1781 .tie‡évröt a erémledév ko‡ámozibtih a atzohgem

 ra∂am a ,naólnosah zehteledner irébrú se-7671 za
 a ,t‡évröt isátíso‡ára n.u za atzava∏gem záhőlesivpék

 ,kaniasavah tlán∏ah nesözök ke∑eké∏ samladaba∏ tlov
 -�zök kegéssözökulaf a giddE .arásátítájasik keniedre

 arátalán∏ah kosavah a ketzekledner dnim ie∑eké
 ,attot∏olef takosavah a ‡évröt jú zA .laggoj ózoktanov
 őzekledner lakkokotrib bbo∂an nebke∂löv a lóbkoza sé

 A .t∏érődre katpak nabá‡ára kiakotrib karusedlöf
 men lettelüret igásadzagőzem rám ∂av ,sokotribsik

 si tza ,tődre dloh ‡áhén katpak gila ke∑eké∏ őzekledner
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 tiegéstlök sátíso‡ára za rokkana∂U .nabrátah kideteh a
 lótiagoj ibbárok ∂í koS .té∏ áttot∏o neppékőlne∂e

 ejef tázáh ∂oh ,ttodosódale ∂ú ∑eké�zök ttetídivörgem
 körődne† a djam ,knab ra∂am a ettetzerevrále lülöf

 adzagsik ∑eké∏ A .lóbánohtto igidde kéttegrekik
 leviekemre∂ sé táju•ab sik arátáh ejéknéhet ettetevlef

 tlorodnáv ∑eké∏ ‡ége∏ rezezít bböT .abávodloM tludnigem
 ∑em ,abávodloM ∂av ebtserakuB ik rokka

 ,ibbótugel a gém ,sárítenétröt ra∂am a lórsálrodnávik
 kizekélme mes etenétröt ∑édrE ttodaik latlá aimédakA za

 ∂e lórmálluh isálrodnávik ∑eké∏ a lőrrE .gem
-3091 tev‡ök sik ∂e trí retéP nómiS ,ránat i∂rö∂tne∏ispes

 nab-6391 zA .moladorika∏ a tílme mes gem te∑em ,nab
 ,nebűm űmíc ∑édrE itenétröT tnelejgem

 űterém∂an gés∑eké∏ a ∂oh ,ki∏tál lüneltetehtréerléf
 ,kétlörötik t∏ér óló∏ lórásálrodnávik ,lőrését∏evkotrib

 ∂oh ,neltelév men nálaT .tláv si énneltemletré tadnom a ∂í
 .c ejilegger ret∏inim∂üznéP a ,námláK htá∏kiM

 ∑eké∏ a ∑em ,tadnom a za evlöröt nav ik si lóbátalocrak
 tlürek nabámrof ttotíkno† a nebbe ,ló∏ lórsálrodnávik
 ∂oh ,mennet llek ázzoH .ebkev‡öknat ialoksipézök a eleb

 i∑édre za atzava∏gem tnemalrap ra∂am a rokima
 a gem attotíkala nebvé za nabba ,t‡évröt isátíso‡ára
 námor i∑édre za eréséze‡émedzek gásújfi itserakub

 ika ,kannámor nednim ∑em ,toknaB aniblA za gésimletré
 .ttoda tnö†lök setnemtamak ,tlorásáv tnaltagni neb∑édrE

 tacut bböt rám kanáníblA za neb∑édrE erégév dazá∏ .91 A
(.53.4102  yvlafsárdnA) .ttödökűm ajkóif

 kev‡ökizék őtnikettá té∏ége melenétröt ra∂am a kantagllaH
 .neb-0491 trí őneJ ∏álreB lőr∑em ,si lórra kev‡öknat sé
 ,televel űvle‡temén tlek nab-8671 ∂e ttezédilef nebbE

 irá�á… i†éB a ra∂am i∑édre ∂e trí lüklén vén te∑em
 ra∂am kos neb∑édrE ∂oh ,kussavlo tza nebbE .kanravdU
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 ∑eké∏ sé ra∂am lórákotrib itegrekle rúsedlöf temén sé
 nabulaf koS .erkü∑eh eb típelet takonámor sé tia∂ábboj

 gém levvé 03-02  ttőleza nebke∑em ,gésbböt a námor rám
 ,lórra rí men lével úoh A .ttokal mes námor nelte∂e
 nabbasotazála námor a ∂oh ,itílmegem tza ed ,tréim ∂oh

 .ra∂am a tnim ,elev kidekelrep men sé táru ajláglo∏
 ,dezit ttede∏eb lótko∂ábboj a ∂oh ,ttetehel za ako izagI

 neök tlov men .bts lóbtallá ,lőb‡émret eléfnednim
 er∂e ima ,ttetezif lavújpa∂ námor a ed ,ótahtláv erznép

 .gem ttolmor men avzorátkar sé ttel bbetteserek
 ik ttödőlére† agássokal gésőzeM i∑édre za nesönölüK

 kenieső tájas treblA ssaW t‡ét a tze ,latláze
 rám nebégésbböt A .itílmegem si nabtalo†pak levétenétröt

 sé ∂eh  sosádavus ,rápok ,gésőzeM atkal konámor
 tlevűm ,ketegil ,kődre even ra∂am igér kanialadlobmod

 A .kanlatu erétél irok∂e kavatsalah sé ketrek
 ,taját tlevűm naúladlokos a attotít∏uple sétetlegellút

(.82-72.0102  ∏álreB) .tárátsélé irok∂e ∑édrE

 dazá∏ .91 a nabágá∏ro sudlok óillimmoráh a ,nohttI
 a ,tsát∏odlöf bbasilákidar ∂e tterégem rám erégév

 sé -moladasrát őtígesgem tekebbe‡ége∏gel
 .ettöjertél molagzom-mrofer őletevök tákitilopgásadzag

 tsátatláglo∏gá��agi siláico∏ záh∂e sukilotak A
 űtedzek muravon mureR apáp oeL .31 ,őletevök

 a katludzomgem nödlöflA za arásátah a kanájákilkicne
-��agi ketletevök ttala kól∏áz imolpmet gém sé ke‡ége∏

 si köpsüp bböt tésétedrihik akilkicne zA .togá
 tezevre∏ űven géstevö∏péN sukilotaK a sé ,atzo∑ádakagem
 A .lőtkeséletevök bbasilákidar e tágam atlorátahle si

 sé té∏ kétrev körődne† tekesétetnüt ,takosáludzomgem
 ttotahlukala men trézE .le kétlétí téjővevt∏ér zá∏kos
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 ∑em ,tráp siláico∏‡ét∏erek ,izagi ∂e nabknázah gem
 éttezmen levésélemelef kenégésbböt gásra∂am a

 si a‡áih kennE .teknüpén anlov attahtíkala
 sé ,zohknugásttot∏ogem idazá∏ .02 tlurájázzoh

 ,t∏énétröt a tzA .zehkniegéserev őzektevök lőbbe
 a apáp ∏uiP .�� tika sé ,atrígem nétni∏ő tze ∑em

 ,ttetetnütik tnék∏énétrötzáh∂e iapóruetelek bbojgel
 gásóríb ra∂am a neb-7391 ,tnödÖ isánláM zétiv
 a taridáv ev‡ök„ trem ,etlétí ersétetnübnötröb

 ótratnnef ató kodazá∏vé tomallá ra∂am
 isánláM ”.nebme∏ lerre∏dner sékőt sé...sokotrib∂an

 senelletejvo∏ sé -atsiveslob neb-5491 tnödÖ
 a nab-6591 ,kétlétí arzáh∂ef ivé 9 tréiekkic

 tlüse∂E za tlárgime nátu esérevel crahgásdaba∏
 nabáirt∏uA evlüre∏‡ék inlükenem si nannO .abkomallÁ
 .nebgés‡ége∏ ∂an gem tlah si tto sé ,gem ttedepelet

 ittözök 9591 sé 7391 tezmen ra∂am a atrígeM
�gem iakitilop kujtahláríB .si tétenétröt

 ”solatavih„ a knunlán∏ah llek lef ed ,tésédőző
 .12 a ,ttetjelefik ∂av tto∂ahik lóbsárítenétröt

 a ,pén óda tégésbböt tezmen ra∂am giésétnö∏ökeb dazá∏
 letteze‡rök ite∏émret a sé ótípara∂ lüde∂e tetezmen
 ,ődév sé őzrőgem tsátizrevidoib a ,ődökűmttü∂e

 pént∏arap sevűmdlöf nelet†nin sé sokotribsik
 so‡áih ,akno† lüklén kezE .tie‡ét óló∏ lórásros
 isánláM) .pék ttotíkalaik lórknugásra∂am daram

(.9591

 ,kanbbasilánoicar ,kenbbőtezifik si am A 
 men lénsélemretúrá imezü∂an ttotrat kenbbűre∏rok

 tlemret nebmezü∂an ,∂í za ∂oh ,tza ebmele∂if küev
 ,-sav ttolmorel eriem kankoga‡asre‡-re∏imlelé
 a abágam i∏ev eriem ,amlatrat mele-mo‡ ,-nimativ
 eriem ,tága‡aótah kere∏∂ev ttotídrof erémledév

 nebmezü∂an a amlatrat ga‡a-sevre∏ ∂of sé erknöt ∂em
 lóbkókal nételüret lügév sé kendlöf tlán∏ah

17



 a gásadzagőzem imezü∂an a zE ?le trat ta‡áh
 tégésőnim kélálpát a sé dlöfőmret a ,molad�srát

 iam naltatahtratnnef novát bbaoh ,itetze∑é∏ev
.nabiámrof

 a tnima ,nav géskü∏ ∂an si nab‡ámodutgásra∂am A
 ,arátiv sé erdé∏ebráp etni∏ő za  , si nabákitilop
 A .teknővöj gem küzzevret nopala za  neze ∂oh

-melenétröt a gidde za ‡ámodutgásra∂am
 za ,avzo‡ámlunat si tepén ttet∏ekerik lóbásátínat

.tehel a‡ámodut kenéjővöj tezmen-pén ttetísegés∂e

nalatreB yvlafsárdnA                        

:moladorI

nalatreB yvlafsárdnA

 sé letévno∏ahzív A 0002
                                 a‡ámo∂ah meledévzívrá

 ra∂aM .nogá∏rora∂aM                                 
.917-9o7.6/0002 ‡ámoduT

 iasáluzrot pékgásra∂am A a0102                       
tne₧ .knünneb sé nabgáliV a

 notalaB .kev‡öK ∂rö₣                                 
 .∑eht∏eK .ódaiK aimédakA

 :nI .nab‡ámo∂ah a melenétröT b0102                       
.esemen ól∏áL tne₧

 .sevé 07 lénroK yakaB                                  
.robiT agraV ,tiduJ séjreP.B :kre₧

-34 .tsepaduB .annepseR                                   
.94
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 sé kenéjdlöf gá∏rora∂aM 4102                       
.ejővöj sé enelej ,ajtlúm kenépén

 .92 kev‡ök ROK-SÁM                                 
.∑eht∏eK .ódaiK aimédakA notalaB

őneJ ∏álreB

 ra∂am – gás∂ábboj i∑édrE 0102
  ttotagoláV).gásadzag

 azúB :kre₧ (.ko‡ámlunat                                
     .ramteiD reyeM – sonáJ

 sé -gásadzaG                                
                                        mutnemugrA .5 ketetök itenétrötmoladasrát

.tsepaduB .ódaiK

leináD ,i‡e∆reB

 .ievűm seö leináD i‡e∆reB 6591
.pB .ódaiK imladoripé₧

nhoJ ,ydwoG

 .ekétré sátizrevidoib A 4002                     
.má∏.4-1.fvé .IIIV ÁVOK

sámaT refoH

 őt∏é‡etahram dlöflA zA 9002
    aigóloportnA :nI...arútlukonom

 ATM .zjarpén ∂av/sé                                
                                                                                                     .56-15 .pB .tezétnI ótatuK izjarpéN

sárdnA i‡ibuK

 gás∑árik ra∂am A 7991                       
 :nI .négév dazá∏ .51 a egéssepén
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 itenétröt gá∏rora∂aM                                 
.kre₧ (5991-698) ajáifárgomed

 .fe∆óJ †i†avoK                                 
.tsepaduB

nödÖ isánláM

 etenétröt tezmen ra∂am A 9591
.nehcnüM .nétni∏ő

      tsoJ ,reirT

 sad mu neigolom•E .suneV 3691
ehcsiretsnüM .bualrettuF

 .51 negnuhcsroF                                  
.ualhöB-nlöK
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