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?kosoláp a ,iőzrő tnopzökví∏ A

 arámá∏ kódoklodnog sáigólana za ∑ehzök etni∏ ráM

 dlöF a ótahlálat nebécnedem-tápráK a ∂oh ,sibbálagel

 a ennel őkógoboD isilip a nabbasotnop ,ajtnopzökví∏

 .gobod nőkógoboD eví∏ dlöF a ,kájdnoM .ajárka†ví∏ dlöF

 :kanlusotropo† korotsolok soláp gidep ettölüröK

 bbőfgel kosoláp a ahtnim ,sekéK ,keléltne₧ ,t∏erektne₧

 (roko†-aigrene idlöf) arka†dlöf eme atadalef soktit

...anlov ttel esétetdökűm ,emledév ,esézrő

 ,si nie∏ér sám gá∏ro za ∂oh ,itísőre tsévetlef a tzE

 nav si nebődre-artáM a ,nogá∏rora∂aM -ősleF luádlép

 ógoboD a nebélezök ∑ema ,záhdner soláp na∑o

 .kujlálatgem si teven izjardlöf

-ógoboD ődekleme nabrátah iőksavra∏ a ,arka∏é lőtregE

 rotsolok soláp ∂e kizőtjer si neb∂löv ittala créb

 irő∂sóid a ,nebételge∏ itelek kküB A .nabrámlA :ajmor

 neb-403 1 ∂e) záhdner soláp ∂e tlov si eem men lótráv

 ulaf rwegsoyD kerévtsetetemer a tnire∏ lévelko tlek

 ttotípala erételet∏it etseT tne₧ sut∏irK lénégév



 ógoboD knulálat nétni∏ er-KD-K előt ,(katkal nabzáh∂e

 ∂ohka† ,(nékőme… ittellem savA za) teven izjardlöf

 i∏et éssegésték ima ,nav gáslovát se-mk 6 kützök

 .takusázotrateö

 vén∑eh ógoboD rotsolok soláp ∂e nav si nabártáM A

 lőbgéstezmen abA za négév rok -dáprÁ zA .soráp

 za ed ,ráS(abA) tlov akotrib dála† aknábo… tdajras

 a si (derüfartáM am) eneB ∂í ,e∂löv katap-rá₧ ∏ége

 inetti dner soláp a ttellem kesécneb A .larráv

 neb-403 1 :latu si tada selevelko bböt erétélnelej

 ttőle nalatpák irge za diváD sé leumáS ,láP aknábo…

 kukotrib űven eneB a kátzokédnája kankosoláp a

 a kitniket tomá∏vé za tze am - téjdlöf űven tramsereV

 apáp sutxiS tne₧ sé sonáJ tne₧ őlet∏ereK ,láP tne₧

 .61 A .kanásátípala rotsolok soláp tletne∏ erételet∏it

 iam a kese∂e támortsalk tnevnoksoláp tllánnef gidazá∏

 ,kitísűní∏ólav né∑eh molpmet .k.r itramserevsoláp

 ,ttellem anlopák iderüfartám óllá si am a kosám

 ialafpala telüpé ∂e sé ketelel idazá∏ .61 nannoha

 ibbótu zE .nab-0391 evtelli ,neb-7881 őle ketlürek

 even ∂eh ódosagam tti za ne∏ih ,bbűní∏ólav a ní∏∑eh

 .ógoboD

 néjetet ken∑em ,∂eh űven ógoboD a ze tnékbé∂E

 ,ótahlálat rávdlöf (irokső nálat) űtedere nelteremsi



 sé (esélűd-a‡rotgödrÖ) lóbkocnásők úoh ∂e

 a) lóbkaráv úkala-űrű∂ ttezevö lessétlötők

 iderüfartám-sö∂nö∂ a ,őtet-‡émerE ,∂ehsiK isom∑ossö∂nö∂

 (ők-†ánjaH a sé créba‡óR irásaba za ,créb-ráveneB

 .nav nabájtnopótjú∂ tazkala-óktap samlatah ódólozjarik

 :vén∑eh ógobod ‡áhén ótahlálat nétni∏ nabtáhre… A

 tnimalav ,tzök ósatuK sé őkólloH őtet-ógoboD

 soláP .ttözök ‡é†nereH sé ósatuK ∂eh -ógoboD

 men ka†ah ,knusámodut †nin nekédiv a neze lórrotsolok

 komor ővél nabárátah a∆éN ővél artagu‡léd er-mk 02  a

 a zoh abtalo†pak ‡ámo∂ah i∑eh ∂e teke∑em ,koza

 .lakkosoláp

 tsoráp ógobod-soláp knulálat si neb‡ö∆röB A

 ,rotsolok soláp iart∏onairám A .(tsamráh :nabbasotnop)

 a sé rotsolok iajla‡orot .nú za ,akézotrat tnimalav

 séggüfeö itzök ∂eh-ógoboD ővél né∏ér ika∏é gés∂eh

 ,kattotatumeb gidde za tnim ,űkétpél bbo∂an lakkos

 a nav erretémolik 02 -02  tnára∂e mortsalk tékdnim ne∏ih

 a tza ,zohsám∂e kandólo†pak sigém ∂oH .lőt∂eh -ógoboD

 si ajáifárgopot itenétröt sé izjardlöfte∏émret ‡ö∆röB

 ite∏émret ttödőzedner abámrof-óktap :ajt∏amátála

 (kotazkala iaigólofromoeg sé iaigóloeg) ke‡émdőzpék

 sáredlak itnopzök ∂e ‡ö∆röB A .kotalocnálráv sé



 nákluvotart∏ samlatah tnire∏ kese∂e :mornákluv

 mk 41 ttőleze levvé óillim 51-61 ∑ema ,a‡ávdaram

 a aM .ttetehel sagam retém 0041 sé űjőrémtá

 itnopzök a ,a†nor púk inákluv ősleb bbalataifgel

 gés∂eh a gem azzorátah aredlak (ikatap -etekeF)

 ődőzedner abámrof-óktap a témerep aredlak A .tégemöt

 a ajtnop bbasagamgel ken∑ema ,ik ilölej talunov∂eh

 dlonrA i∑opI loha ,lekkevökrátlO za (m 839) so‡ávó…

 ∂e nav népezök rökléf a ;katzodlá knieső ‡ágop tnire∏

 meletjes a eb∑em ,merev kerek ttesév leggésretsem

 ;kettettev ie∏ér naltalán∏ah komrab itazodlá za tnire∏

 mor űven rávromaK sé ráv‡ágoP a kanllá nabágásdé∏mo∏

 nav (nabá∏ukóf) nebé∑egnet a so‡ávó… A .ke∑ehráv

 te∑em ,kantazkala -óktap ttotjú‡ ,samlatah a kanna

 .gem kanlozjar karáv irokpézök

 ajtokla rávuZ idsámad∑opi za tákras itagu‡léd kennE

 soláp iart∏on a llá bbetneb erretémolik ték gila

 a ,rávóglaS i‡é†őrep a djam , rotsolok

-dáprÁ sé irokső) ∂eh-molpmeT óllá nabitárabecenreB

 ika∏é zA .kizektevök (lettezekre∏af se∏eker cnás irok

 (cnás setezekre∏af ,ttegé ersöröv) aráv tnoH nebtelge∏

 iőnejsóid a ,aráv ∑egérD tágá itelek óktap A .llá

 ódosagam ttölöf tér∑áriK-a∑oko₧ a ,rávhe… sé romáK

 .ajtokla (‡orotat∏uP) rávrebiB a tnimalav ,∂eh-ráV

 óslút ∂löv a ,erretém 003 ar-‹D-D lótráv a lőttE



 .iajmor rotsolok soláp iajla‡orot a kótahtál náladlo

 (ú‡ári i-KÉ-É ‡D-D) óktap e eví∏ ‡ö∆röB A

 .gobod erléd lótráv itnoh a ,né∑egnetairtemmi∏

 sé űtedere nelteremsi ∂eh-cneleJ a ettölüröK

 sé tatuk-etemeR a ,te∂eh-abáB a ,tiacnás újóicknuf

 ,kujlálat té∑ehórájú†úb űven aki•uK ráti…-tnoH

 A) .ik kenlölej tetezrök silárka∏ ∂e ttü∂e ∂í ke∑em

 i‡ö∆röb∂an a iarávcnás ttetniket kanirokső gés∂eh

 ,aksélP ,rávódoG iecnemek a ,∂eh -ra∂aM ,∂eh-kotsuR

 ebvírökléf si ráv‡ágoP iőnejsóid a sé afsogaM

 a ne∑ém nabájtnopótjú∂ talocnál ∑em ,kendőzedner

 icrébcuruK a ,nebéjesleb aredlak i‡ö∆röb

 ,arávcnás soga∑aH gem kijúb ttellem sétlötikőtrük

-rátlO za ,tétezrök sukitluk so‡ávó… a evzirő

 (.tekevök

 sejrepE za ,ebételge∏ itelek ődreartáM avroguaiV

 kené∏ér őse argá∏rora∂aM iam a) nebgés∂eh-ijakoT

 knutahlátnemukod si (gés∂eh inélpmeZ :even igelnelej

 icnög A .tsoráp vén∑eh ógoboD rotsolok soláp ték

-ógoboD a ,nebé∂löv katap-siK a sina∂u rotsolok soláp

 ,újámrof atap a ,ertelek előT .gem kijúb ttala ∂eh

 m 415 za ,kanájgat ika∏é ke∂eh-rotáS (!) úzjarpala óktap

 nétni∏ táladlo itelekka∏é ken∂eh -sagaM úgássagam

 asoráv ∑ehjúajlarotáS attala s ,kizeven kanógoboD



 tlukalagem nabbárokgel a llá evzelebekeb latlá

.i∑ehjÚ za :eki∂e kniarotsolok soláp

 nebv‡ök űmíc .2002  ,2 ját őlÉ zA) ABA ZÁRAB

 (atazotláv ttetívőb kkic tnelejgem


