
1/9002  ővöJ ra∂aM

návtsI kkaB

a arámá∏ tezmen ra∂am a sotnof tréiM

?agásútnopzök ra∂am dner-soláP

 lef ettev teven bé∆Ö ajótípala dner-soláP ra∂am A
 ősle ainonnaP lórúnatrév ∏uibézuE tne₧ ika ,lőtéjdőle
-532) ttala asádoklaru sunairelaV ajúnatrév seteremsi

 .(952

∆Ö
 nabmogret∏E ,nabásorávőf gá∏rora∂aM isárdnA .�� bé

 ajkononak záh∂e ikesré imogret∏e za bé∆Ö .nab-002 1 ttetelü∏
 sé -lük sárdnA .II etzeré lüneltevzök ,ttel

 elev ,pél arnórt sárdnA .II .tásátah kanájákitilopleb
 ∂oh ,ik tlukala tez∑eh na∑O .dála† iainárem a ttü∂e

 ,iőtezev gá∏ro za takugam er∏é kéttev noza ka† erre∏∂e
 3) trodán bbo∂angel a lürekiS .kanluro∏ ebréttáh ∂oh

 a inatíro∏ik lürök 0121 si to-koM (tlov arodán ∑árik
 tsállá ózamladavaj ,te∑eh őlekőle nedniM .lóbmolatah

 a ∑árik A .inlalgofle eteze‡rök sidurtreG a dzek
 bé∆Ö .kenkenegedi za azzokédnájale tno∂av i∑árik sejlet

 tájas a nebme∏ lavákitilop a kononak imogret∏e
 nab‡ágam tne∏ a ∂oh ,ttodoksodnog si lórsálunoverléf

 .teke‡ére ‡ét∏erek a assahloroka∂ lunaltatírobáh

 men erőle ,assahtísólavgem bbőle ∂oh ,kanákédná₧
 űkélme úromo∏ a neb-4421 a ,ttözöktü ab∑ádaka ótahtál

  .nebétzektevök sátít∏uprátat



 lüklén kővíh sé komolpmet agásakos kopap igáliv A
 kenévret bé∆Ö rokkE .tekü∑eh a kétserek sé katdaram

 .ttotál zohásátísólavgem

421
 isilip a levémledegne kesré ya†naV a•a bé∆Ö nab-6

 abgnalrab samráh ∂E .lavágamda‡áhén tludni ebgés∂eh
 sik ttezevenle lőrt∏ereK tne₧ a loha ,ttözötlök

 .ttetípé tánlopáketemer

 .tételé ibbávot atzorátahgem ,kaná•a bé∆Ö asámotáL

 ibböt gés∂eh a ttozoklálat rö∏bböt ∂í sé tlé nebsiliP
 neb-0521 ttellem anlopák it∏erektne∏ A .leviétemer

 bböt ∑árik ól∏áL avlúm vé ∂én te∑ema ,ttetípé trotsolok
 ra∂am a ∂oh ,ttedekeröt arrA .le ttotál lammoladavaj

 kenékőnőf dner A  .ne∂el küjdnertelé sözök kenkétemer
 .káttot∏aláv tebé∆Ö

 ,tezre∏ a etzölüklén tásá∂ahávój ké∏ ilotsopa za ka† ráM
 .le káttotídni abámóR levéséze∂eeleb iasrát tő tréze

 révtset ‡áhén ,siláicnivorp iroirp ősle bé∆Ö
 kania∑ába∏ notsogÁ tne₧ sé abámóR tludnile nebéterésík

 .etrék téséze∑édegne

 ittőle a•atne∏ a ,néké∏ retéP tne₧ tlü nábrO .���� rokkE
 ióniuqa avlúm vé 05 bbősék) ,tsámaT erésére‡gem kené∂ü
 .lügéstíges etrék tásódut izáh∂e bbo∂angel rok a (tne∏

 a tláP sé tebé∆Ö apáp a atdagof arásárájnebzök sámaT
 arsáda‡émelév a neb∂ü za lef attotíló∏ ,tököpsüp imérp∏ev

 .arásázoglodik ko∑ába∏ a sé

 it∏erektne∏ ttotípala alatlá za ná-02  ráunaj .0721
 tlah ttözök iaságokoz ót∏aka∏ví∏ kaniasrát ,nabrotsolok

 .gem

 A
 kéttev ebmele∂if lánsázoglodik ko∑ába∏ idner a kosoláp

 kesetezre∏ a aluger A .táluger inotsogá tne∏ a



 tésélégem géstne∏telé ‡ét∏erek a e‡émetjű∂ kania∑ába∏telé
 ipap kensetezre∏ A  .nebtelé igéssözök ajtísotzib

 gidep kanpap a ,aintál llek le si tekődneet
.einlé llek ardómsetezre∏

 silitneG ,nab‡ámko ,tlek ná-31 rebmeced .803 1 zA
 gem atpak rokasátagotál etevök nemeleK .� za ,sorobíb

 ajáluger notsogÁ tne₧ gelgév ∂oh ,t∑édegne za dner a
 si láP icáV neb-4741 .tételé gem ezzevre∏ tnire∏

 i∑ehtabmo₧ .kanáluger a tásátídrof ra∂am a ettetí∏ékle
 dner si lammolakla ték ika (8841-4841 ,0841-6741) sámaT
 őzeletök a arámá∏ kosoláp a siláreneg A .tllá nélé
 erke‡ére za ,óllánö eö ttotíllá zoháluger-notsogÁ

 nebécneleV ∑egreG isö∂nö₣ neb-7351 .tekedé∏eb ótídzub
 ,leggevö∏ nital sé ra∂am táluger a ik attatmo‡

.ttözűf takotazára∂am zehke∑ema

 bbasagamgel a getér iőtezev a sé ∑árik sá•áM
 tekétemer sódut A  .nabkosoláp a attál tsádaado i‡ét∏erek

 .ttaim kügéstlevűm a etzevö telet∏it ∂an

 iadubó za sé tecnirőltne₧ ittellem aduB kétlet∏iT
 kesré zcókaB .si kóllegaJ a tázáh∂eréheF soláp

 ttölü∏jú za gem etlet∏erek lánkosoláp a ,názáh∂eréheF
 gá∏ro za erégév rokpézök A .tsökörönórt sojaL

 kujázzoh ,katlukala évéjdner setezre∏ bbűre∏péngel
 sá•áM .†nik izáh∂e kos sé kotribdlöf semetet ttozotrat

 .7641 nátuiM .takosoláp a ettere∏ neődeklemeik ∑árik
 - nopan e ,ttelef géb ilA ttotara temlező∂ né-51 ráunaj

 évéjtne∏ődév gá∏rora∂aM - népennü láP tne₧ etemeR neppé
 iajdála† ,iaj∂an agá∏rO .tláP tne₧ etemeR attava

 sé si kokkaB a ∂í kettezeletökle soláp nebkügésbböt
 idnereB  .katdólo†pak nolá∏ bböt si zohágás∑árik sá•áM

 isepe∏ djam ,pap bbősék ,t∏ér ttev nabáta† rápsáG kaB
 neb-2741 nabámóR sé tlunat nabángoloB neb-4641 ,tsopérp

 lekketevök le∂nel a neb-2741 .tésim ősle za atdnom



 gem atvíh alatlá ő t∑árik rémzáK ,tnem arólgI
 laddála† a tsádólo†pak a tzE .∑árik sá•áM arámladokal
 a tázáh∂eréheF iadubÓ ∑árik a ∂oh ,ettetísőre bbávot

 kenne sé tlov ajrís dáprÁ za loha atzo‡ámoda kankosoláp
 .sá•áM kkaB ttel elejrep ősle za kanrotsolok a

 a ttel e∑eh órájú†úb tlevdek sé seríh azáh∂eréheF
  .kansorávőf

 rÚ za" :gem kizekélme ∂í lórázáh∂eréheF sum��onA
 dáprÁ le ttözötlök nebévé .709 kenésélüsetsetgem

 za kanna tő kéttemetle nesegésset∏it sÉ .meledejef
 kankatap sik ógro†ála nebredemők nabásoráv alittA

 zű₧ nátu küsédeklet∏erekgem kora∂am a loha ,lánásárrof
 tázáh∂eréheF tletne∏ - kan‡oagodlob∂aN ,kanáiráM

".lef kéttetípé

 ttala asátí‡ári lejrep iadubó  sá•áM kkaB neb-4841
 a tze ,nabólaV" :atdnom tekőzektevök a ∑árik sá•áM

 kennetsI lüneletnü∏ kika ,inda moraka kankoza tomolpmet
".kanláglo∏ kanáiráM zű₧ sogásgodloB sé

 si laggojsollap ttegetter a ∑árik sá•áM
 .tedner a atzáhurlef

 nelle ∑árik a zevre∏ tsádazál ika ,nebéjedi sá•áM
 káttotláik kanádjav nelteggüf tofórg sonáJ i∂rö∂tne₧

 a irevel lerre∏űök sé nasro∂ nabnoza sá•áM .ik
 ttetehdőzevre∏ évőredah ∑omok ttőleim gém takódazál

 nátuzE .gemöt ódazál tlű∂eö i‡őf 000.05 za anlov
 návtsI neltűh a essetnübgem ∂oh ,lumo‡ abávodloM

 a ajdamátgem ttala elpel aka∏jé za né-51 rebmeceD .tádjav
 ∑árik A .ik kidőljef ata† serév sé ,tárobát ∑árik
 naso∑ús géle ttü∂e lannávtsI kaB ,lavájdórpadah

 sé t∑árik a atzamlatlo láP tne₧ etemeR .tlüsebesgem
 somottala sé serév iavodlom a tételé ajdórpadah



 .kangá ianlotaktne₧ őlé am a eső návtsI kaB .nebtezöktü
 .todála† kkaB a azzamlatlo evé 145 rám láP tne₧ etemeR

 rám gelnelej sé ővélgem rám nabáka∏ődi ∑árik sá•áM
 eD .96 amá∏ korotsolok igá∏rora∂am ótahlotada nasotzib
 si nabágá∏ro bböt apóruE kótahlálat korotsolok soláp

 ,nabáilágutroP ,nabgá∏rotávroH ,nabiairt∏uA ttözök kebböt
 ittellem aduB A .bts nabgá∏role∂neL ,nabgá∏rolo‡apS
 őslegel dazá∏ .��� A .rotsolokőf a ∏el cnirőL tne₧

 i∑árik ,négre‡ ∂eh-sráH a s ∂eh-sonáJ a nebievé
 rotsonom jú ∂e nabulaf rodáN irokka za ar†narap

 kosoláp a ,kenétezre∏ láP tne₧ etemeR ,kangof ebésétípé
 ra∂aM .le∂ifado gá∏rora∂aM ∏ége ersétípérotsonom A .arámá∏

  .ttözök 403 1-003 1 lef lüpé rotsonom soláp úsátípala
 ra∂am a sé tláv árrotsolokőf izöktezmen bbőséK

 nebkeibbősék A .ttel arávgellef ki∂e si kensédőlevűm
 sé ,atla‡rá∏lút si togástápa imlahnonnaP a nebsédőljef

 gatdner 003 .lammolpmet sá•áM a ttedeketev amolpmet
 lurazap tomolpmet A .ttözök ialaf a tnohtto tlálat

 a külüzöK .etzevö aros kánlopákladlo ttetípé
 nebbE .tlov anlopák-láP tne₧ etemeR a bbese∏ídgel

 .teké∑kere láP tne₧ etemeR atda sojaL ∂aN a kétzirő

 ,tlov bböt lakkos arotsonom cnirőltne₧ ittellem aduB A
 ittellem aduB A .kenkniekélmeűm silátnemunom eki∂e tnim

 sukitóg a gem kitípé keretsemőtípé i-cnirőL .t∏
.tárotsolok soláp ikédiv zá∏ ∂etnim gá∏rora∂aM

 kő eD 
 ,tiarbo∏ ,tievök kiamolpmet gem kájgaraf

 őzektemet abkiamolpmet a ,tiótratzívtletne∏
 kő :bbesege‡élgel a ima S .tievökrís kegésőlekőle

 za si lakkánogro tős ,lakkokalbagevü sení∏ le kájtál
 rok a ttozoglod ttI .tárotsolok soláp iemalav gá∏ro

 .návtsI iassaK si e∏étípé igáliv ra∂am bbo∂angel



 A
 arátv‡ök irotsonom cnirőltne₧ ittellem aduB

 kosoláp A .lavárátv‡ök sá•áM tllá nab‡o∏ivere†
 ttI .kanázáhsev‡ök ∑árik sá•áM katzoglod nesere∏dner

  .amuirotpircs ,azáhórí anainivroC acehtoilbiB a tlov
 a ketdekevön nabboj gém a ttala asádoklaru ∑árik sá•áM

 ,nebmele∂ef isetezre∏ :nerét nednim korotsolok soláp
 5251 tánlopákrís A .tnára∂e nabkaiga‡a sé nebkeimelle∏

 kököröt a - ttü∂e larrotsonom a - nebérebmetpe∏
 ógarafpék senéD kétröt arbarad bböt sé kéttetísimmes

 láP tne₧ etemeR A .tádálrís ‡ávrám söröv a ,tékemer
 muezúM itenétröT itsepaduB a am tájbarad ‡áhén ósropok

 .izrő

 ∂oh ,őtehtniket kansukipit esétípé korotsolok soláp A
 ké‡rök a (∑ehórájú†úb ,molpmet ,anlopák) nabrok ttoda ∂e

 si galigoj takusázotratado sé kázzodnog iétemer
.inetízgör kenzeke∂i

 aM
 imete∂E za molpmet úsátípala soláp ótahlálat netsepaduB

.molpmeT

 A
 za molpmet a nátu asátal∏olöf ivé .6871 dner-soláP

 őslef upak ttogaraf nasúd A .tlürek abánodjalut mete∂e
 ‡ávgarafaf robo∏ náidni úkala sejlet ∂e nebévírök

.ótahtál

 za ka†men lakkosoláp a nabáka∏ődi ∑árik sá•áM knugá∏rO
 őzöbnölük a menah ,el kéttet tiekemer kaniajpala te∏étípé

 ,tásárí kexedók a tnim ,si takosátokla imelle∏ bé∂e
 a taknusárí iső za káttotratnnef nasilánoicidart zeh∑em

 ki∂e knütezmen sárísávor ra∂am A .tsárísávor
 knüpén a etenétröt ken∑ema ,e†nikrútluk segelnölük

 neppéknodjalut sárísávor soláp A .aiv kilú‡ zehétedere



 nabkazáhdner a kansávor (∑eké∏) ra∂am itedere za
 ”bbasutáretil„ nálat ,ttotíkalatá gelimén

 .atazotláv

 (∑eké∏) ra∂am a ∂oh ,llá lóbba tnékőf gésbnölük A
 arlab lórbboj - tnire∏ dómsárí itelek – sárísávor

 arbboj-lórlab ,itagu‡ tze kosoláp a gím ,ki∑of
 a tsárí za tzE .lef káttotláv ardómsárí ódalah

 .kátlán∏ah giégév dazá∏ .��� a .bk nabkazáhdner
 nav nabgásnokor ,aiv tezev erkődi igér negi etederE

 gém nabsárísávor ∑eké∏ A .lassárísávor krüt a
 ,sám ke∑ema ,kőtehlellef si ke∂ejűteb iső na∑o
 ,togásólnosah kantatum lakkosárí itelek lezök

 ∑eké∏ A .si léniűteb sárísávor krüt a ke∂ej bbiső
 kansázgárivarjú ∑omok ardazá∏ .��� a sárísávor

 nebérök ke∑eké∏ a ,neb∑édrE nesönölük s ,tludni
 a esézevenle zA .tlov tlán∏ah nasonálatlá
 a ka† s ,tlov sárí-atík∏/ai∏ nabrokpézök

 .kansárísávor-∑eké∏ le kétzeven nebkődi ibbótugel
 a gém nödlöf∑eké₧ ∂oh ,tlov ttodagofle nebkétrém na∑O

 .��� A .nabkáloksi káttotínat si nabdazá∏ .IIIVX
 sotadut sárísávor a ttödődzekle nabdazá∏

 nebégésbböt a‡ári sárísávor-∑eké∏ A .asátatuk
 lőtkődi ibbegérgel a ed ,tdalah arlab-lórbboj
-lórlab sárí za nebke∑ema ,kekélme kannav evdzek
 tdaramnnef lassárísávor ∑eké∏ A .ú‡ári arbboj

 sosállav irokpézök a kebbe∏gel a ttözök kniekélme
 .kéttetízgör tsétjeik irokka za ke∑ema ,kegevö∏

 tokná•aiM tríel nabdazá∏ .��� a ‡émlé imladori izagI
 a ∂oh ,sotaládo† s ,insavlole te∂eke∏iH sé

   kátdut  nebbűmletré∂e  lakkos ,lassárísávor
 sűtebnital irokka za tnim ,tevle‡ tlé∏eb   a  inríel

 tlálatgem gidde za sárísávor soláp A .lassárí



 nebélef kidosám dazá∏ .���� a tnire∏ agáslunat kekélme
 sé ,tláv áttaz‡ári izáh∂e neőtevök tze - ik tlukala

  .lef nakkub nabiatarilef komolpmet neőtnöd gáspanam
 tdaram ekélme kos nesegelnölük kandómsárí za kennE

 .nabákiremA-léD gem

 katlov ketremsi sina∂u kesetezre∏-soláp ra∂am A
 i∑árik lágutrop a tnim ,lo‡aps a ∂ú nabrokpézök a

 akiremA-léD katvíh takosoláp ra∂am tréze ,nabravdu
 konáidni za sé zehésézedeflef kenie∏ér ősleb

 nabkognalrab narka∂ ká•a zA .si zehésétírétgem
 ilebgés∂eh siliP a naólnosah) si tto katkal

 ra∂am kos no∂an nálaf kognalrab a s ,(zehkie∑ehkal
 .nnef tdaram tarilef ódalah arbboj-lórlab ,űvle‡
 nétni∏ lánásázotarilef kepékrét ,nebkiesézelevel eD

  .tsárísávor-soláp a kátlán∏ah

 küttözök a ed ,tá kéttev kátiu∆ej bbősék tekü∑eH
 za tze kátlán∏ah gibarad ∂e gém kátiu∆ej ra∂am ővél

 .nese∂ev lakkujdómsárí nital ro∏kos ,si tsárí
 lassátatuktenétröt itezmen sólav a – nabknázaH

 ,sátatuk-sárísávor a ilé tá∏ná∏ener – nasomazuhráp
 sosárísávor sederzevé ro∏kos ,igér a evtelli
 iakirema-léd A .esézemletré ,esézedeflef kekélme

 a ketsév lürök 0051 .nabgnalrab odaleP orreC
 avtí‡ozib) ár kátrí lakkomá∏ bara takomá∏ A .abálki∏

 tnopsőttek a teke∂ejmá∏ a tekezE .(tétedere kniamá∏ iam
 .gem küjtehle∂if nátu (koruh óllá nablanov ∂e ,ték)

 .nab-3741  ttetelü∏ :atarileF

 atsiraiP ra∂aM a tekepékrét soláP A
 nabdazá∏ .����� a rám nabárátlével géskönőf‡ámotraT

 asugólatak kepékrét A .tekepékrét ketzirő si
 karátlével idner A  .tnelejgem si nabsátatmo‡

 atsiraip sé soláP .lP .si iasugólatak keniepékrét
 ,ól∏áL i‡á… srátaknum ,arálK akóD .lláeö ,kepékrét



 ,iepékrét karátlével izáh∂e igá∏rora∂aM .1991 ,.pB
 ketlürek arsádatá lóbájléc sátít∏itliforp kepékrét
 kankosoláp A .kanárátv‡öK itnopzöK ‡ámotratdner a

 djam tíllá lőrkiesétírét (iakirema) igálivjú
 kononaK erdnE kkaB A .óissaP soláP isiliP a tekélme

 inatísólavgem kujnávík nebésézevre∏ ‡ávtípalA
 godloB a ttödökűm ató 0521 loha ,tóissap a nebsiliP

.dner soláp ra∂am ttotípala latlá bé∆Ö

 ra∂am a tlurájázzoh géstevö₧ óissaP iapóruE zA
 nesegeldősle nebbE .zohásátídniarjú kóissap
 gnaL fesoJ ,lóbgá∏roaicnarF solC eciruaM
 érdnA ,lóbáirt∏uA lheiM znarF ,lóbgá∏roteméN

 lóbgá∏ro∏alO ippiliF oinotnA ,lóbmuigleB tuelseP
 ∂andaH egevö∏ nital óissap A .tegéstíges kattotjú‡

 cnereF akno… .ttodórí neb-1151 evűm tniláB
 attotá†ob a•a ecniV avrÁ nabásátídrof

 .erknüsézekledner

 .airáM zű₧ asulutit rotsolok 72 nabárok sá•áM
 a lef kitípé neke∑eh∂ek airáM a nebégésbböT

 a llá ne∑eh itnopzök nebételé dner A .takiarotsolok
 erételet∏it zű₧ sogásgodloB .telet∏it-airáM

 atnaS tima ,téven kanájójah a si ∏ubmoloK attot∏aláv
 suzéJ airáM :lőrvén airaM atnaS A  .zeven kanáiraM
 gal‡o∏iv nabmutnematsetjÚ za airáM ,(airáM zű₧) aj‡a

 .lepere∏ ne∑eh sévek

 ,nóloC labótsirC (6051-1541) fótsirK ∏ubmuloK
llenacsoT oloaP ttotuj ebézek obmoloC orofotsirC

 lágutrop osnoflA .� te∑em ,epékrét sé elevel
 tagu‡ te∑em ,lórtú őtezev abáidnI za trí kan∑árik
 tevret ú‡ári ne∑I  .tlév kenőtehréle si avtrat élef

 ed ,éle ∑árik lágutrop sonáJ .�� ttet∏ejret



 egéselef ,neb-5841 ∏ubmuloK .tátalsavaj a káttotísatule
 adibáR aL a ,nabsoláP ttözötlöktá tréze nátu alálah

 .abrotsolok

 .séterev itnelej tza lulo‡aps ó∏ solap A

 a őzmellej erdner soláp a "kentezre∏ etemer tne∏" A
 a sé ‡ágam a ,gásdámi za :egellej samráh gésetemer

  .tekügés‡ekévet a gem kujtahzorátah ∂í etetere∏ sélkezev
 káluger a nebkeibbősék a tséterev a tsélkezev A

 .kázzo∑ába∏

 moráh lőbéjőtökik solaP a ik ttotuf ná-3 sut∏ugua .2941
 nese∑éme∏ ne∑em ,laváiraM atnaS a ,∏ubmoloK lavójah
 nózniP osnolA nitraM te∑em lavátniP a ,tlokon†narap

 nózniP zenáY etnecniV lavániN a sé ttotí‡ári
 a ttezev tólpanójah sőttek ∏ubmoloK .levésétezev

 .arkusátatgu‡gem sé erését∏evétgem gés‡égel

 ősle za gem kájtnallip lejjé né-21 rebótko .2941
 naS te∑eh a tzE .tinahanauG tedlöfzará∏ iakirema

 .2941  .le tlet∏erek kenőtnemgeM tne₧ ,kanrodavlaS
 ,ttotuf ar‡otáz airaM atnaS a ,nétsetne₧ ,né-52 rebmeced

  .arániN a ∏ubmoloK ttözötlöktá

 dner ra∂am a kéttevtá nab-3941 kolágutrop A
 za nebbe si tekületévleF .tájáluger ,tióicútitsnok
 ,tnéknevé 4 nebtedzeK .apáp rodnáS .�� ávój at∂ah nebvé

 ‡ámotrat a le etdlük nebvé kidaclo‡ nednim bbősék
 A  .arnalatpák∂an i-cnirőltne₧ ittellem aduB a tietevök
 otnaS a sucirneH ,kanásukirotsih ‡ámotrat lágutrop
.őzre∏ a itílme takuzáhdner 22 nájpala iatada kanoinotnA

 sá•áM neddek inátu panrásavgáriv ,nebévé ki-0941 rÚ zA
.tlahgem ∑árik

 A .pél eréjdlöf gálivjÚ za ∏ubmoloK né-21 rebótko .2941
 A .kizokdámi ,tedlöf ajlokó†gem nélé eterésík

 ra∂am A .pan a ze e‡émese bbo∂angel melenétrötgáliv



 llek men neze  ,le kattotuj ∂í abákiremA kosoláp
 ,arra bbótlémgel a tlov dner a ze ne∏ih ,knunzokládo†

 ejdlük sé ajvíh takosoláp a én∑árik allebazI ∂oh
 .ariójah  ∏ubmoloK ,eréjdlöf akiremA inetírét

 ra∂am a katzokalta† neb-4641 rám kolágutrop A
 ed sertarF küven itedere kerévtset lo‡aps A  .zehdner

 .tlov ainápsiH

 i∑ehtabmo₧ kizrő nabrátléveL imallÁ inobaiL A
 abáilágutroP a tima ,tédé∏eb ótatzú†úb siláreneg sámaT

  .ttodnom kaná•a soláp 321 roksázovát

 ra∂am„ nék∏üb a tágam ótahlálatgem gidep nabánolecraB
 sukilotaK őtniket ”kanájttozamrá∏el rév i∑árik

  kenélevelóvíhgem  (4051-1541) allebazI (iailít∏aK)
 soláp rék lakkava∏ őzektevök a nebbe ,atalosám

 nöjdlüK„ :lőtkönőfdner ra∂am sámaT retárF tekőtíréttih
 nabólav trem ,ebéjőlő∏ rÚ za takosáknum bbajú

.”ráv aknum itset zéhen erkika ,géskü∏ ∏el arkosáknum

 lóbásázíbgem (3051-1341) (aigroB ogirdoR) apáp rodnáS .��
 a kenezzegév tsétíréttih tto ∂oh ,abákiremA kennem rö∏bböt

 akiremA azzíb ő nebtedzek erkika ,kosoláp
 ogirdoR ,aigroB tlov papőf ra∂aM  .tásálázinait∏irk
 tápa idarávretép sé kesré irge nabárok silánidrak ika

 sá•áM ida‡uH .takosoláp a etremsi lój ∂í ,tlov si
 a néjef ne∏ih ,áttápa idarávretép tsilánidrak a ik etzeven

 ika ,tlov ódoklaru i∑árik ilotsopa lavánoroK tne₧
 .lakkosoláp a tllá nabtalo†pak ój nattodut ,tnékbé∂e

 sé ,lassám∂e tludrofebme∏ ailágutroP sé gá∏rolo‡apS
 ita∏ágalli† ∂oh ,takosoláp a lef irék rodnáS .�� tnigem

 ődeke∏ev ték a talanovrátah a gem kázzúh lekközök∏e
 .ttözök molatah



 retnI nab-3941 a ertél ttöj neppéke‡émzektevök kennE
 námo‡ kenne allub űtedzek (arétéák retnI .vlo) areteac
 (i∏alli∏edrot .vlo) isallisedrot a neb-4941 a ertél nöj
 élef a telek nátu esézedeflef ∏ubmoloK ∑ema ,‡émze∂e
 ttözök kolo‡aps ótrat artagu‡ a sé kolágutrop ólumo‡

 .einetmeret ttellek tegé��e∂e

 eri‡dlöfrém 173 a artagu‡ lőtketegi∏ -ikofdlöZ A
 bbősék talanov iapáp a tzE  .talanovrátah a ik kétlölej
 igásúoh itagu‡ .64 a lügév arásámo‡ ∑árik lágutrop a

 tésétnöd atzohgem apáp rodnáS .�� .le kátlot élef kof
  .nebétetniket agojgéslef kedlöf ttezedeflef nannojú za

 ,űtedzek "socilohtaC seyeR soL" a ,allub a neb-1051
 ,nebétetniket kosátídóh jú za ttet togá��agi ka†men

 ajálluB .abkáidnI jÚ za tledner si tegés‡ét∏erek menah
 dner-soláP ra∂am ∂oh ,ótahsavloik nát∏it nájpala

 .iőtedrihtih ősle akiremA katlov isetezre∏

 akilizab A .apáp rodnáS lahgem nebévé ki-3051 rÚ zA
 idlöf apáp káttotíllá∏tá avlúm ődi divör lóbámolpmetla

 itezmen tleme nabámóR latlá kolo‡aps a tia‡ávdaram
.abmolpmet-otarresnoM id airaM atnaS a ,er∑eh∂ek

 ,nabálametauG .tálametauG kájlalgofle kolo‡aps A
 ,talunov∂eh samlatah ∂e kidózúh ,ketlé kosoláp a loha
 nialaf ke∑ema ,kognalrab ,kéklüfetemer a kannav nebbe

 a keze ótahlálat lejsárísávor kos géle si am gém
 ne∏ége lótánítnegrA .iemele sárísávor soláp sotájas
 iam a nesete∏émret) kattotujle si giureP sé giáivíloB

 .(molán∏ah tekeven gá∏ro

 ,lakká•a ra∂am a katzoklálat si iánotak sé orazziP
 bbesik tréze ,nebkügés‡ekévet a tekő si kátravaz

 lőb-9551 .tekeretárf a inetípelettá ketzeke∂i erketegi∏
 kumo‡ nátu 0651 rám ed ,nabákiremA-léD kekélme kannav si



 iakirema-léd kosoláp a gém knünzekélme llek geM .tte∏ev
 a gém nátu esézedeflef akiremA .lőrégés‡ekévet őtírét

-léD kosoláp ketnem (5941) néjedi kosutányerriv lo‡aps
 a nokotamra∂ lo‡aps iakirema-nital a loha ,abákiremA

 a nesönölüK .gem kéttetev tiajpala arútluk ‡ét∏erek
 ttotuj kanzáhdner ttezeven lórláP tne₧ etemer ilabutas

 a kanzáhdner a kennE .nebkesétírét a nebkeze pere∏ ∂an
 .kettetírét nékédiv regnet-izökdlöF a etniele iókal

 a erésérék őn∑árik lo‡aps allebazI sukilotaK
-léD rö∏őle ik ttödlük siláicnivorp lo‡aps ilabutas

 .tekőtíréttih abákiremA

 ialalpal ősle za rodatsiuqnoc azodneM ed ordeP
 ki∂ednim s abákiremA-léD tnem lavójah 41 sutanyerriv

 .lavágam ttiv tsoláp ra∂am ∂e-∂e nájójah

 dav a nabnoza nebzök esétísejlet kusátavih tne₧
 A .tekő el kátlorá∏ém ke∆röt náidni inaraug sé idnareug

 eme ∂oh .zohkosoláp a ttodok∏agar aria ravdu lo‡aps
 aknum őtírét a ttödlük takabbajú témsi nátu telrésík

.arásátat∑of

 nabyaugaraP sé nabánítnegrA kosoláp ra∂am A 
 ketezre∏ sám ke∑em ,kattotípala si takorotsolok

 tlürek abákiremA-léD A .kannavgem si am gém nabákotrib
 si ga‡a irátlével sekétré ózoktanov erétenétröt kosoláp

.nabkorotsolok a nebkeze nav



 a ,nájállevarak moráh siloS ed zaiD tnire∏ kotada sáM
 ed ordeP tnire∏ kotada sám neb-5151 ,niajtrap "ecluD raM"
 ősle seriA soneuB  .katlov kosoláp si niójah azodneM

 ‡ávtsI ehtaM knuzoklálat népékrét isázállecrap
 a ,ajrállecnak ∑oráK .V bbősék lakkos meN .levéven

 a ika ,ősle za tlov sunavlysnarT sunailimixaM ra∂am
 kankora∂am a ima ,lórájtú nállegaM lomá∏eb kangáliv

 a menah ,latu arátalo†pak ólav laváirébI ka†men
 .da tomá∏ si lórásádut iainógomzok

 tásálázinait∏irk akiremA nátu kesetezre∏-soláp ősle zA
 nabkarátlével iakirema-nital A .tá kéttev kátiu∆ej a

 nálat ,ótahlálat natró∏le ka† mutnemukod ózoktanov erre
 ráb ,komuvíhcra atiu∆ej iapórue za le kanánlurá tebböt
 kenégés‡ekévet őtíréttih iakirema-léd gásasráT suzéJ a

 knütehdek‡émer mes nebbe gém evremsi tájélánif úromo∏
-nitaL kátiu∆ej ra∂aM :rémahiT azcaL .nasogáslút
 cángI i‡otrámtne₧ :rí ∂í nebév‡ök űmíc nabákiremA

 lágutrop a menah ,tnékőtíréttih si men neppéknodjalut
 tlürek tnéke∏épékrét sé tnéka∏ágalli† iravdu ∑árik

 .abáilízarB

 ki∑emalav gelűní∏ólav iepékrét ,ieséz∂ejleF
 ra∂am A  .kandosorop nebé∏ér ttogudle rátlével lágutrop
 ,lef ttezedef takomo‡ soláp ra∂am neb-5471 ,ránat atiu∆ej

 nabárátv‡ök mete∂e za ∂oh ,lórra tlomá∏eb nabájólpan
 kev‡ök úsázoktanov soláp a tlálat si teketez∂ej sávor
 auqitnA appaM a té∏ér ∂e ga‡a soláp tdaramnnef A .ttözök

 mete∂E itabmo∏∂aN a tepékrét .c  (avkitnA appaM .vlo)
  (peM dnalniV .vlo) paM dnalniV am ze el attatlosám

 .tremsi nevén

 (odaleP orreK .vlo) odaleP orreC iakirema-léd A
-0191 .abálki∏ a kétsév lürök 0051 takotarilef  ignalrab

 orreK .vlo) allilóP orreC a lef kétzedef neb
 a téven ∑ema) nebgés∂ehgör űven (allilóP



 ignalrab a (atpak lórkosoláp a si∂av ,lórkálliluap
 .lef katlozjar kosoláp őlé tto za teke∑ema ,takozjar
 ∂oh ,kéttevök tájámrof a tza kansálázinait∏irk a kosoláP

 ttaim géslezök óllálüde∂e ólav zehé∑éme∏ inetsi úiF“ a
 mele∂ek a kiletle lunalatkédaram egésrebme kosoláp a

 sé ősleb ∂etnim mele∂ek a ∂í künneb  sé levégéssejlet
 kidosám a kügésrebme za ,dakaf lóbsárrof sete∏émret
„ nabkusálusonoza ólav nabsuzéJ zaza  neb∑éme₧ inetsi

 ”nnöf llá

 repyh sut∏irK si tnire∏ ká•a soláp a ∂í ,ká•A zA
 sé ∏umixaM .t₧ óllavtiH ajrí) soporhtna noporhtna

 tleme élöf rebme galtá za si∂av (sonáJ .t₧ i∏uk∏amaD
  .(rebme

 a ∂í ,ettezev ajléc sédőletne∏gem a tiőtevök sut∏irK
  .esét∏ejret gá��agi isut∏irk a taká•a soláp

 abkognalrab ,t∏ér kettev men nabsátísotamra∂ a kŐ
 s nebsiliP a ,nebtedzek tnim ,ketlé natlunovle ,katdózúh
 za gelőF .katlov iőtevök űh gés‡ét∏erek a nebsétírét a
 kanká•a réhef lé si am kükélme sé ,katráj ttözök konáidni

 a ,tsézedeflef A .nebsiliP a tnim ,∂ú tekő kizeven
 bbo∂angel knümlenétröt ∑ema ,ettevök sátídóh

 .ertél atzoh téséderevek kárútluk ,tásálrodnávpén
 a lef kéttetípé kosoláp ra∂am a ttözök akiremA sé apóruE

.tadih ‡ét∏erek

 soláp si sonáJ ia∑opa₧ adjav i∑édre ódoklaru jú zA
 itelek A .návtsI ia∑opa₧ ajpa tnim ∂ú  ,tlov ttezeletökle

 ra∂am ,nab-6251 tika (0451-7841) sonáJ .� a∑árik ∏érgá∏ro
 kos a nabásádoklaru ∑árik sonáJ .kattot∏aláv kan∑árik

 ahon ,∑oráK .� .téágam a ettetgem ‡émlürök óravaz
 bbojgel a tamlakla őrét men aiv ahos a etremsilef

 attotídni tököpsüp idnul eseW nnahoJ ,téki∂e iátamolpid



 nodaráV lattúze sála∂rát A .arsála∂rát zohia∑opa₧
 tésétezev ,né∑ehké∏ senelgedi ,jú sonáJ ia∑opa₧ t∑of
 a ,arájdótu ermI kabizC ∑árik a atzíb errebme jú

 tleme ékköpsüp idaráv lőbsetezre∏ soláp
.er∂rö₣ retárF (†ivonesejtU izzunitraM)

 a tlov ő ejednet∏e ték ój rám nebke∂ü ősleB
 ∂rö₣ retárF .sukitilop ra∂am úva∏ bbasamlatahgel
 imogret∏e ,köpsüp idaráv ,ekönőfdner rotsolok soláp

 ,ajóz‡ámrok sé ejőtmeretgem ∑édrE óllánö za kesré
 nelte∂ek iki-4151 za ajríbár t∑árik sonáJ ika ,za ő
 daba∏ a kan∂ábboj a ajdaaiv s ,erésélrötle ‡évröt

 gem atlálat neb∂rö₣ retárF .tágoj sédökzötlök
 panóh ráp divör tárab soláp A  .t∏amát a ia∑opa₧

 ebdő† lőbdő† ató kedezitvé za etzedner ttala
.tétez∑eh rát†nik ólo†ádkub

 ,neb∑édrE lejjé ódarriv eré-71 lórá-61 rebmeced .1551
 a ,tö∂rö₣ retárF kátlokli∂�em nabá∑étsak icnivla

 A .téjémlegnál iakitilop bbo∂angel melenétröt ra∂am
 sé tájádjav ∑édrE ,tásorobíb záh∂etne∏a‡a iamór

 .tököpsüp idaráv ,tájótrat†nik
 tárab a ∂oh ,rí lórra nebétenétröt ∑édrE yffnávtsI
 retsemrám∑os (ódákreM .vlo) odacreM ,télüf bboj

 ∑árik dnánidreF levélüf tárab ∂rö₣ .atgável
 .gem atzokédnája tégéslefő

 treveh gipanóh bböt etsettloh ttotíroble lőtrév A
 .lüneltetemetle

 irávréhefalu∂ a le kéttemet né-52 ráurbef .2551
 .tdaramgem lőbétset ima ,nabzáh∂eseké∏

 asátatlokli∂�em sorobíb a sé asát∏ofik ∑édrE 
 .� avlágaer ersélétíle izöktezmen so∑ús a ttaim
 elevel∏anap ∑árik temén sé he† ,ra∂am dnánidreF

:zohrá�á† ∑oráK .� zoháj•áb



 a anlov etré tazála∂ sé ne∂é∏ arokke si ahalav ∂oh ,me∏ih meN„
”...tamladoriB

 atda men ahos eD .nápu† tdaram molá egés∂e itezmen tárab ∂rö₣ 
 retárF ű∏egnál A .giálálah ttödzük ,témeledzük a lef

 :ótahsavlo ze névökrís suigroeG
 iknedniM) (t∏e mudneiroM ∏ubinmO .vlo) ”TSE MUDNEIROM SUBINMO„

         (ódnalah
 iső  za kidösőrelef si nödlöf le∂nel a nátu ∑édrE        

 latlá dner-soláP ra∂am a ,‡oagodloB a ,telet∏it-airáM ra∂am
 bba∑omok ősle kenne – nabzáh∂e za te∑eh ttozo∑úsgnah ttopak
-2831 nanno za djam– asátípala záhdner iart∏onairáM a neb-2531 elej

 ielopO a•a soláp 61 tnemik  /awohcots�zC/  abávohcot∏ne… neb
.kattotípala trotsolok larrodán ól∏áL

 ,∑árik le∂nel a sé esévkeröt isénölükle kosoláp le∂nel A
 a ∂oh ,őle etzédi eséletevök ikswotainoP tsuguA walsinatS

 sé lótgá∏roa‡a ra∂am a neb-4871 ‡ámotratdner le∂nel
 a levételedner iapáp apáp suiP .�� .tlávnölük lőtékönőfdner

 sé togásóllánö ∂an nesőtehelgem ‡ámotratdner le∂nel
”.tre‡ tegésnelteggüf

 láP tne₧ etemeR el ttopa† tnékmálliv ólobmor ik-6871 A„
”.si tetezre∏ ra∂am a le etlöröt nebévé neze fe∆óJ .�� ;erétezre∏

 a tnékőf a atnovaiv ná-62 ráunaj .0971 fe∆óJ .�� djaM
  .tégésbböt keniesézekledner ótjús tetelé isetezre∏

 ,tekesécneb a nebémletré eteledner ttodaik neb-2081 cnereF .�
  .attotílláaiv tekiertnomerp ,tekeret∏ic

 kosoláp A„ :rí ∂í ná-82 suicrám .4081 rá�á† A
 takosoláp a ako kennE ”.inetniket llek le lórásátílláaiv

 atraka mes palasállaV a ábbávot gésimelle∏ ra∂am őzmellej
.táno∂av kosoláp a indaaiv

 dner-soláP ra∂am a ttezevdek mes ajmargorp tópiL
 a ,esézövtö kámrof itaz‡ámrok őzöbnölük a kanásálodnogarjú

 iakitilop a esétípéeb keniemele se∂e arútluk igásasrát soktit
 ”.sálora∆ iakitilop őtí∏égeik takomuimorpmok a sé abtalroka∂
 na∑o neb∂e ed ,tukla za leggéssemen ra∂am a ettötökgem tópiL
 tekőre imladasrát sám ∑ema ,ertél ttozoh togásasrát soktit



 isoráv neltedegéle za ttőlekenednim ,inatísógzom tlábórp
 .takot∏arap a sé takoráglop

-�á∏ro kenkemele ttet∏ekerik lőbrét iakitilop a kenkeze tópiL
 a astrat nabkkas ∂oh ,inatísotzib traka tetelesivpék isélű∂

 ttepél nebételesivpék kekedré imladasrátö za ∑ema ,tegéssemen
 .lef

 námor-ra∂am a sé ra∂am-bre∏ a atraka intatzotamak tópiL
 a nebbE .táirállecnak bre∏ a .lp ertél atzoh ∂Í .teketétnelle

 .vlo) murohcalaV sullebiL xelpuS a ttetelü∏ nebrökgél
 .si (murohcalaV ∏ullebiL ∏kelpu₧

 dner a ,kansámírpgecreh sonáJ yk∏votic₧ neb-5481
 ték sé tsoláp ∂én neb-4681 ,eréséze‡émedzek kenéretárfnok

-�zC étáM iksnilfenK ert∏erektne∏iléP ttödlük tsurélk
 si telrésík a ze laválálah sonáJ yk∏votic₧ .lóbáwohcots

 ra∂am a lénsélűá∏ro i‡o∆op a ttala aihcranoM A .tlusúihgem
 dner a takódoklaru .lli tódoklaru za kétrék si rö∏bböt kedner

 ka†na∂U .lüneletrekis ed ,arásálázilagel ilóbjú
 idaráv∂an tnétröt neb-2091 kosoláp a ttödőzgév lüneletrekis

 ra∂am ttovíh zciveikraM nab-8191 .etelrésík isétípeletel
 pap tletne∏lef trélleG ódoB .absutáicivon le∂nel a takajfi

 tamladagof ∂oh ,gem kétdegne men ed ,innel traka setezre∏ soláp
 ,lüklén moladagof kenzekréazah asrát űven kedeneB sé Ő .ne∂et

 kesré ia†olak tnim ika lánálu₣ yhciZ kenzektnelej sé
 si kosáM .nebékedré kosoláp a takosála∂rát a etdzekgem

 le∂nel dner a trem ,azah ketzekré lüklén letét moladagof
 káttotá†ob men tréze tekesévkeröt ra∂am a káttagomát men iőtezev

 ∂oh ,kosázoklábórp igidda za ∂Í .takatrájtto za armoladagof
 keneletrekis kenejleven nabsutáicivon le∂nel a takora∂am

 .katdaram

 a tá kéttehev nebéterek géspennü sogá∏ro – neb-4391
 /awohcotsn zC/ lóbávohcot∏ne… őzekré ,lóbgá∏role∂neL

 .tomolpmetalki₧ i∂ehtrélleg a ká•a soláp le∂nel
 .P elejrep záh a ,tlov né-12 sujám sátatkieb se∑épennü zA

 .ttel retsemsuicívon nátejaK iksnyzcaR
 tlov kos no∂an ,sédőlkedré za tlov isáiró tnári kosoláp A

.eb ketzötlö neteh ka† nodóm sekedré ed ,őzektnelej a



 dner-soláP a si nabknugá∏ro ttev totaludrof nátu 9891
.takokéta∂ah ilébtlúm sotájas a evlökörö etenétröt

 nabgá∏ro za ttözök .5 rebmeced sé .7 rebótko .0591 :tnék‡émzőlE
.kankogatdner a takazáhsetezre∏ a kuin∂ah ttellek le

 arásátílláaiv ”dner-soláP ra∂am„ itedere za ,erke‡émer ∂an A
 asros úromo∏ ődnevöjle gá∏ro za tséze‡émedzek ótísogoj

 arútatkid atsinummok a anátu sé úrobáhgáliv A .gem atzorátah
 .teke‡émer a tekeze ettetísimmesgem lóbjú adazá∏vé léf

 a tlukala rokke ,kidótat∑of nabkotit asázrobot kogat A
 kenne ttel a•a ecniV avrÁ ,etezevre∏ kosoláp ”nit∏ednalk”

 .ejőtezev
 .1691 káttatzotratel tretsemsuicívon láP yrávloB nátuiM

 .P etzevenik né-22 sut∏ugua .2891 .aka∏jé ódarriv er-7 ráurbef
.tá•a ecniV avrÁ .P kenékönőfdner a cnirőL ikceleicsoK

 rebmeced .5891 kesré imogret∏e ,sámírp ,sorobíb ól∏áL iakéL .rd
 tá•a ecniV avrÁ izevenik lavátariel .∏ 5891/6-551 tlek ná-61

  .kanrotálut∏op
 ná-81 ráunaj .6891 arásátídnigem sárájle inonák solatavih A

 ,nebéterek esimtne∏ ipennü nabákilizaB imogret∏E za ros tlürek
 .eb ttotatum rú kesré imogret∏e ,sámírp ,sorobíb a te∑em

 arcaS a erésérék rot∏ápőF sorobíB tlugodlob nebnetsI zA
 enóicágergnoK arka₧ .vlo) ,itcnaS ied al rep enoizagergnoC
 inittalaP ná-81 .rpá .6891 ,ttala má∏ .689/4151 (itkna₧ ied al rep

 sóicázinonak a at∂ahávój lavásáríála sutkeferp sorobíb
.tásátat∑ofel talág∆iv

 tekegésőtehel a a•a ecniV avrÁ nátu sázotlávre∏dner A
 a nárt∏onairáM atzoh ebsédökűm lóbjú sé ,ettet∏elélef avlán∏ahik

 a gelnelej te∑em ,tomolpmetalki₧ a netsepaduB sé togássoláp
 .kanlán∏ah kosoláp úlanov le∂nel

 moladasrát ra∂am őlmedré tabboj a ,sélém∏e ra∂am A
 a ne∂el ∂oh ,enellek ekéllek neltetehdegnele kenését∏erbélef

 ra∂am dnersetezre∏ úsátípala ra∂am ,tremsi gelizöktezmen
 ttetetlőreár nesegésretsem a avt∏alável ,eletét ávútnopzök

-�em tih a ∂oh ,sotnof kangásra∂am A .lőrsétezev le∂nel
 gés‡ét∏erek ra∂am a nabátama∑of sonálatlá kenésélügne∂

 .nöjdösőrelef knutadutnö ,kéjdösőregem



 kosoláp soktit a ettet∏ejretlef abámóR a•a avrÁ
 a tzE .takutlov isetezre∏ kéjremsile ∂oh ,tárosvén
.etremsile ná-02 sujám .9891 óicágergnoK isetezre₧

tnéktalodnog óráZ

 neőlelefgem kengésimelle∏ a kenne a•a ecniV avrÁ
 lemmelerék nebélevel tlek ná-8 ráurbef .8002

 iköpsüP ra∂aM a ,DVS ól∏áL hteméN tludrof
 a ∂oh ,atlozávlef neb∑em ,zoháráktit a aicnerefnoK

 lammolatrat tloroslef a totadalef irotálut∏op
 imogret∏e ól∏áL iakéL .rd a evét tegele etzegévle

 tepere∏ irotka za etzelej neb∂e kenéséréklef kesré
 lettetniket arát‡uhle rú sorobíb őtlöteb

 őlelefgem nabámóR tnékrotka ∂oh ,segéskü∏
 táicnerefnok iköpsüp a sé ken∂ü za ne∂el ejőlesivpék

.artadalef a erre kenőlelefgem attotrat

 ,kononak bé∆Ö kanájótípala dner-soláP ra∂am A
 sevé 22 toga‡a segéskü∏ a zehéséleme arrátlo

 ,sorobíb iahén ól∏áL iakéL ettötjű∂eö laváknum
 ttozáhur áer latlá rú kesré imogret∏e ,sámírp

.ettetísejlet tátadalef irotálut∏op

 a tnimalav lóráknum ttezgévle za sé lőrrE
 dner-soláP a ábbávot lőrésétnelej er∏ék sátavaéttne∏

 .IVX egéstne∏Ő attatzokéját lőrétez∑eh sotájas
 .tápáp kedeneB

 a ∂oh ,tlüredik lőbkesézelevel ibbávot A        
 sétezev le∂nel a ttellem asárázik gássonávli‡

 -otak ra∂am a lüklén asátatzokéját ttetniré
 bé∆Ö godloB levésétrésgem keniemlezré gássukil

 ∂e kéttev zohkugam téröksátah kanásátava éttne∏



 nölük sé sekedrÉ  .nebé∑éme∏ rotálut∏op jú le∂nel
 se-4871 kosoláp le∂nel a nátuim sédrék ódnalág∆iv
 kenne ∂oh ,inráj katnávík nokatu jú lakkusálável

 kenkönőfdner ∂e egésőtehel nav eriem erénelle
 a t∏érsáM .tésédekzétni kesré sorobíb ∂e inrílülef

 sárájle isátava éttne∏ a tnire∏ ko∑ába∏ igojnonák
 za loha ,sekételli e∂emzáh∂e za za eréséze‡émedzek

 a loha ∂av tegés‡ekévet ttetjefik ∑éme∏ ttetniré
 a talo†pak neltevzök ∂e segéskü₧ .ótahlálat ajrís

.ttözök ∑éme∏ ttetniré sé őze‡émedzek
 ,dner ttotípala latlá kniatárab le∂nel a neletgéstéK

 lőbdner ttozohertél latlá bé∆Ö godloB a ierekö∂
 nab-6871 za őtehtniket mesgém ed ,na∂u kendere

 kujóicágergnok a ne∏ih ,kaniajdótugoj ra∂am tnű∏gem
 .S .drO murtarF anolop oitagergnoC teküsédökűm a
 eacilotsopA etze∑édegne suiP .�� nevén merE .i .iluaP

 .levéjévérb űmíc  satirotcuA sideS
 éttne∏ a séggüfeö neltevzök a námrofne∑I

 .†nin tlözök dner le∂nel a sé ∑éme∏ ttetniré nabsátava

 ,tréágam men nabrosősle setezre∏ soláp ra∂am A
 .lekezev sé kizokdámi tréájázah ,tréétezmen menah
 ,téjdner úsátípala ra∂am nelte∂e kanágá∏ro airáM

 ,ttedév anoroK tne� a sé gás∑árik ilotsopa za te∑ema
 ne∏ih ,ávútnopzök igá∏rora∂am inatíllá llek aiv

  si∂av tódok∏apak gásújfi za ,nebdner-soláP ra∂am
.nebkődi ődnezektevökle za arjú tehre‡ tetih

 né tév‡ök óló∏ lőrdner soláP ra∂am a•a ecniV avrÁ)
(sonáJ ózcaM – .nab-3002 ,ik matda

 ,né-91 sut∏ugua .8002 :sádaőle ttozgnahle neb-₧VM zA
.kre∏ A –  .nebmeret-yrávtno… ,azáH kora∂aM - VM za


