
robáG ókazC
knükélmevle‡ bbigérgeL

 men evele pén ∂E .zohógáh-iekcereV a katnahor men késomlÁ
 ,sárájődi za ,peret a ajlotáG .innahor dut

ke‡émese iakitilop a

  .60.50.7102 - ��-�-������� – robáG ókazC

 (elef ősle dazá∏ .7 - .���) attacomiS ∏otkalyhpoehT görög A
 :atrí nebétenétrötgáliV .amlagof gásravalá za tlov eteltö

 (565-725 - �����-�������) rá�á† sonainitsuI nődiM„
 iső za lőbkepén innuhc sé rav eme ,tamlatah a atloroka∂

 kezE .tá tlorodnáv abápóruE sé ttotufle e∏ér ‡i†ik ∂e ∆röt
 lemmíc nágak a tekürézev s takugam le kétzeven kankorava
 lüvík nekeze s ribas a ,rugono za ,tlésrab A .ik kitetnüt

 tájas a nődima ,ttese ebtelümér ∂an negi si pén nuh sám ‡áhén
 tza ;tékéderötpén ttökö∏ ínnuhc sé rav a attálgem nételüret

 se‡éf trézE .korava kólrodnáveb a ∂oh ,sina∂u káttotína∂
 ,kétlév ∂ú s takattotufle za gem kétlet∏it lakkokédnája
 sojalO) ”...lőrkü∏ér kenre‡ togásnaltatnáb nebéjef keze

(.drof zéreT

 ,rava/irav ,ráv/rav a ludrofőle nebgevö∏ idazá∏ .7 - .��� E
 ke∑em ,knuva∏ riba∏/ribas ,raba∏ ,tlésrab ,nuh/nuhc/inuhc

 tnékvén∑eh keibböt a ,ttel vénzök moráh ősle za lüzök
 dárgóN ,délgeC lecreB – tlésraB .nabknázah nnöf katdaram
 nev∂en ∂av lóbkotazotláv raba₧-riba₧ .lakkogatőle a∏iT sé
 ,robmoZ ,roboZ ,raba∏alaZ :gi∑édrE lőtkédivráV ,kizetél

 knüven igér tlov ze ∏ih ,ado† meN .bts raba∏∑eké₧
 návli‡ ,neze si nitnatsnoK ttetelü∏nabrobíB sé ,nabknázahső

.tekniele etzeven nevén tlunat lótsámroT sé lótú†luB a

- �������-�����) arátó∏∂an vle‡ ra∂am A őlü∏ék atógér A
 knázah nabdazá∏ .����-� za„ :lőbékkicó∏ rava (7102-6002

 pén (?) dámon-savol tlahik ,űtedere iai∆á-pézök ,tlé nételüret
 a neőtehetlef ,tlé∏eb latlá egésbböt pén e (...) (ajtropo† ∂e)
 vle‡ tlahik ,ótahloros abájtropo† körötzök kevle‡ köröt

 e-dut nojav őzre∏ A !molazibnö ieM .”ó∏ űvle‡ ne∑i .lli ,(?)



 s ,tévle‡ sé tepén e azzo∑át∏o lükléna ∂aV ?lurava
.lóbáros kőlé za ik ilekésset

 tsátatzib icrah kattór lura∂am nabdazá∏ .7 - .���a ∂oh ,‡éT
 (dazá∏ .8 - .����) ótratűt isavra∏ A .erzemeljí ie‡rök a

 robáG ‡okéV – ótahsavlo lura∂am nétni∏ atarilöf
 a tekélmesárí ra∂am ibbárokgel gelnelej A .lóbátlovój

 irok rava tlán∏ah nabdazá∏ .7-6 - ���-�� ittellem e‡röK
 ,zemeltalokramjí ∂e zE .kétlel nabájrís ki∂e őtemet

nabá∏altasávoR robáG úoH atarilöf ttór ken∑ema
 tnire∏ őzre∏ A .ótahtál si (.dlo .92 .3102 ������� .������� .pB)

 erőle∂e esétnelej ∂én óslotu za lüzök űteb moráhnezit a
 ”!nelle lallí‡ dsevöl tají et„ :atasavlo úoH .nalat‡ozib
 tají et„ :ilév kendlevöl bbákni tó∏ kidamrah a ajórí koros E

 gidepgém ,ko∏ájí tnire∏e tarilöf A ”.nelle lallí‡ dlevöl
.ló∏ lórájabráplí‡ ko∏ájí ódutsárí

 ∑emén kujdnoM„ ,lőrséllevöl a ajrí isaragoF–rozcuzC A
 ődejret ∂av őlüper gelődevne∏ zaza ,ttőlik nesebes

”.kanllá∏ tnána∂ ó∑og ∂av li‡ ttőlik ke∑em ,lőrketset

 lüvík nemle∂if nabálatlá kóvor igér a tekesézőttekűteb A
 őtetlevűm óllá nabdóm ótíló∏lef dsevöl A .kát∂ah

 zA .tsévöl a intatjahergév ajraka lassám ikalaV .kalaegi
 ik itev lóbágamnö ,ől agam nebnelle ,neletpék erimse∑i jí

 tdaffup lórladlo lusádaár jí ttetí∏efgem A .táli‡
.támlatrat inllevöl ajgof ik netnem ∑ema ,tílnosah arga∑óh

 ősle knuva∏ ől arátó∏ iaigólomite-itenétröt vle‡ ra∂am A
 té(l)levöl a ,i∏et er-0551/0221 - ����/������tásáludrofőle
 tnékiM !tevé 007-6 - ����-�� ttedegerö tsoM .er-4061 - ��������
.kevenpén ibbávot ttetílme latlá attacomiS a s ,knuva∏ rava

 rava na∑o kannav„ má ,köröt am evle‡ korava isuzákuak A
 arkomallad ra∂am iamallad se∂e kenke∑em ,kegetér ienez

 .3002 - ������ ,sonáJ sopiS .kre∏ ,notoragnuH) .”kanatílnosah
 †ógA ótatuk není∏∑eh a ajtíllá tzE (.0930 - ��������� _HMM



 nátloZ ∏áhuJ ózoglod lassátílnosaheö ipég a sé ∑egreG
tropo†ótatuk ettetezev ∏égér alleirbaG ká∆eL A .si

 ózajah arra∂am ,idazá∏ .01 - .� nebérebótko 6102 - ������
 ivle‡ e-dakA .nabkomuezúm isuzákuak-ka∏é ttotál taka∂rát

 tlúmle zA ?tzök kodrabak a luádlép sé knützök gásólnosah
-egida robáG tniláB ianlotaktne₧ atzo‡ámlunat ik nebvé zá∏

?nebi‡ehcé₧ a tánatvle‡ sé tárátó∏ ra∂am–drabak

 si tekekélmesávor ittőle sálalgofnoh ,sám lüvík né‡röK
 isólkimtne∏∂an a lótótratűt isavra∏ a nabknázah katlálat
 matla∂rát nesetel∏ér ttusáM .git∏erek idé†ám∂an a tá ne†nik
 ól∏áL ajlozagi rostelel a :kerét erge‡él a tréze ,tekő
 ttőle sálalgofnoh a lakkodazá∏vé rám :tie‡émdere alu₣
 ,ők ttetevle za„ ,ól∏áL .ttala kotápráK a ketlé kora∂am

(.71,02 kuL) .”ttel évőktelge∏

 kólalgofnoh a ettevök gigév alittA krüT ,knü∏égér óláviK
 tnire∏ ketelel A .giázah ,giádi lótórájtá iláru za tájtú
 sé aidéveL táhet ,ttotrat givé ráp ka† asálrodnáv kniele

 ∂av azah őslübzök ,ttetehel ∑ehőnehip bbákni zökletE
.tlov mes ki∂e mallá iakitilop

 ainónnaP djam ∂oh ,ttese arra kusát∏aláv...„ :ajrí sumy�onA
 tza lőbríh ógnollá∏ a sina∂u lőrrE .lef kiserek téjdlöf
 lóbákédavi kenika ,ejdlöf ∑árik alittA za ∂oh ,káttollah

 ,tlov dlöf tájas táheT .”ttozamrá∏ ajpa dáprÁ ,rézev somlÁ
 ketdlük tekőtíredlöf návli‹ .lakkókal nokor ará‡ozib

 nabólav nabkujázah ődnevöj ∂oh ,káttahzát∏it kika ,erőle
 ttetehel men sálalgofnoh A .kőlé∏eb tevle‡ ∂e külev kenlé

 giedi i‡őtlörebme bböt ketleget∏ev mes trézE .kétájkere∂
 .mes tréévdek kosugóloedivle‡ gém nabáidéveL
 moladorib A rá�á† nitnatsnoK ttetelü∏nabrobíB

 epén kökrüt A„ :lőrre ajrí nebévűm űmíc lórásáz‡ámrok
 a noza ,te∑ehsállá∏ kanágam ttezre∏ lezök zoháirázaK negér

 (...) kenzeven kanáideveL lórkujádjav ősle te∑em ,ne∑eh
 iotraba∏ menah ,tekő kátdnom kenkökrüt men nebődi za nabbA

 téh kökrüt A (...) [kankoriba∏ neltetehtídner si∂av] kaniolahp∏a
 meledejef negedi mes ,tájas mes ed ,katllá lőb∆röt



 moráh lakkorázak a katkal ttü∂E .tlov men ahos küttelef
 u†luB rá�á† a leviM !bbávot men ,gimoráH ”...giednet∏e

 knütehih ,tiatada etzere∏ lőtgecreh sámroT sé lótákroh
 !kenknieven∑eh rokka ,men iken aH .iken

 pén ∂E .zohógáh-iekcereV a katnahor nesene∂elí‡ men késomlÁ
 za ,sárájődi za ,peret a ajlotáG .innahor dut men evele

 ,ajdnog kotallá őlegel ,ólaif-őlle za ,kekemre∂ sé ká‡a
 sedlöfrém kos ∂oh ,kujduT .ke‡émese iakitilop a

 a nabirokka loha ,le tdalah ttellem vejiK kupol∏otenem
 meN .tomallá ∏oro za nabáknumréb etzevre∏ e∆röt ∏ur kegnikiv

 inraki†ik ttellek nabáta† ‡émek :teknüpén indegnetá kátraka
 ketllevöl má∏reze ará‡ozib neb∑ema ,tsálunovtá za

.kají za takali‡
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