
géssezeklab sé sárísávoR :arálK hcirdeirF

 matdoso‡ozibgem náros asátatko sárísávor A
 lóbiaros gásótagllah a nokosádaőle sé lórra

 kenkesezeklab a ∂oh ,tza kéttetísőregem nebböt si
 kennE .inrí leviűteb knieső tnelej tegésbbeök
 arlab lórbboj a ∂oh ,ako za za nabrosősle

 men levim ,kesezeklab a náros sárísávor őnétröt
 tríiel rám a kájtál nebé∏ége ,küzek a le ajrakat

 za ka† kesezekbboj a nebme∏ lezze ,tegevö∏
 a zazA .tűteb moráh-ték tríel arájlotu

 gevö∏ a kizekré nasotama∑of abátadut kesezeklab
 A .kizén tetel∏ér a tza nasotnop si men ah gém ,epék

 a táhet ,küzek a ajrakatle tze lőle kesezekbboj
 nasotama∑of tsárí-sásavlo za ed ,sotadut men
 ka† ,kití∏evle lőrgevö∏ a tsézlejaiv őtíges

 trem ,kujázzoh le kizekré nettezederöt ,naso∏aka∏
 ∂oh ,teküzek a küinleme llek lef gidnim

 .katríel tima ,kézzirőnelle

 za ∂oh ,kujtahdnomle nájpala kevűm tnelejgem ráM
 őslegel knóg∑ob sárísávor ra∂am iső

 a kidóda lőbkeitnef a sé lőbbe ,asáríűteb
 gésirebme za néjedi esézektelek ∂oh ,mesézeletétlef

  .tlov sezeklab egésbböt

 divör ∂e ttőle etelrésík isátí‡ozib kennE
 zA .lőrgéssezeklab sé bboj a kénda tólalgofeö
 a ,09 kaifréf a ,sezekbboj e∏ér ómo‡lút gésirebme

 bboj ladlotset bboj a zE .a-% 69 kőn
 men ,ó∏ nav lórladlotset ∏égE .itnelej té‡émtísejlet
 .si lórátalán∏ah bál sé lüf ,me∏ a menah ,zék a ka†

 ,nabbasro∂ lüf bboj a luádlép lénkesezekbboJ
 .tedé∏eb a ,takava∏ a izemletré ,izmele nabbasotnop
 ,kensezeklab ∂av bboj nát∏it knütehzeven tik ∂oH
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  .le kitnöd kotalág∆iv so‡ámodut ∂av űre∏∂e tza
 zék ték a kizotrat ézök kotalág∆iv űre∏∂e zA

 bboj a rokne∑i lénkesezekbboj ,asálo†lukeö
 a ,tni†ak sezek bboj aH .lülef nav jjuk∑evüh

 bboj ,gúr abádbal ah ,avti‡ daram eme∏ bboj
 men tti takotalág∆iv so‡ámodut A .i∏et labbál

 nasotnop gem ajtípallá rebmeka∏ lekkeze ,mezetel∏ér
 za léftset ∑em ∂oh ,zaza ,táicnanimod siláretal a

 ,inlán∏ah takava∏ ra∂am ka† me∏ke∂I)  .ódoklaru
 bböt aró∏ negedi nednim nebknüvle‡ pé∏ trem t∏ér∂e
 ó∏ negedi kos a t∏érsám ,nav sélelefgem ra∂am

 (.tevűm ∂e ∏et ássokéládut nesevne∏nelle

 A .kizetél géssezeklab ∂av bboj nát∏it ka† meN
 a sé zék bboj a luádlép lángásiladlo ttezet∏erek
 sezekték A  .avtídrof ∂av ,bbese∂ü za bál lab

 ladlo ték a keőlne∂e lénkerebme (retxedibma)
 zegév ,lere∏ ,lozjar ,rí lój námrof∂e ,iegéssepék

 .levézek tékdnim teketelevűm

 le tezev géssezek ttotatko∏tá ∂av ttotíkalatá zA
 a ∂oh ,dere tezén sevét a za nannoha ,ertelüret a arra
 sezekbboj tnim ,keűkétré bbe∑éke† kerebme sezeklab

 ,gássokéta∂of men géssezeklab a gideP .kiasrát
 ∂oh ,kátlozagi kotalág∆ivaicnegilletni za

 sé ődeklemeik küttözök kannav nab‡ára na∑ona∂u
 kesezekbboj a tnim ,ke∑éme∏ segéstehet ébsévek

 bboj tekemre∂ sezeklab a ah ,kanna nabnozA  .ttözök
 neltőzevdek ,kitetlőre tős ,kájtatko∏ erzék

 géssezeklab sé bboj A  .kentehel ie‡émzektevök
 ,ggüf lőtésédökűm re∏dnergedi itnopzök a sina∂u

 sé bbasro∂ teleftset (snánimod) ódoklaru za ∑ema
 úoh zE  .le ajtál lessétezevregni bbasotnop

 lürök vételé .5 za ∑ema ,e‡émdere tama∑of isédőljef
 .eb kidőzejef
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 ,gésnelte∂ü ,gásússal neőtevök tsátatko∏tá zA
 nabáloksi za ,rava∏átratagam ,ságodad

 sáríse∑eh-sárí-sásavlo ,gé��éhen isédek∏ellieb
 tenüt neltemellek nalatmá∏ gém sé gésegne∂

 .tehzektnelej
 iasárávle ,ia‡ámo∂ah moladasrát a tsátatko∏tá zA

 ∂oh ,azzára∂am emleléf ólav lótta őlü∏ a sé
  .ttaim egéssezeklab kájgof inlofú† djam tékemre∂

 ika ,lőtőzre∏ logna luaP enaiD adlép ∂e errE
 ,nav sálatu ilürök zá∏ nabáilbiB a ∂oh ,ettötjű∂eö

 lab a nav sálatu töno∏uh sé iré†id tabboj a ∑ema
 sé ódógga za ah ,knutahzokládo† men ∂Í .nelle

 kükemre∂ kőlü∏ ttotísogáliv men lef neőlelefgem
 A .ebie‡évröt te∏émret a kanlú‡eleb nebékedré tlév

 itagu‡ a meleléf ittaim atalán∏ah zék lab
 kanianat ailbiB a sé levéletévlef gés‡ét∏erek

 a ttetehlürek nebétzektevök asázamlakla úrogi∏
 men lóbknu‡ámo∂ahpén gideP  .abtadutzök ra∂am

 a anlov kétlétíle kniedőle ∂oh ,totada na∑o knüzrő
 rötömöD (rötömöD ,i∑opI) .takólán∏ah teküzek lab

 a lórra knutahtál si tepék‡éf lánálkeT
 ősle ré‡ek tlü∏ék lóbázúb jú za ∂oh ,lór‡ámo∂ah

 ∂oh ,innet abknujá∏ a llek lezzék lab tájtalaf
 .tere‡ek jú őzektevök a küjrégem nebgés∏ége

 vle‡ ra∂am a sé nabkarátó∏ őzemletré ra∂am A
 kinelej or a tnim ,nebletéteöó∏ ”lab„ a nabiarátó∏
 teselab ,meletjeslab ,rekislab ,sroslab :gem
 ∑i₧ ∂oh ,nabnoza ótlém ermele∂iF  .nabkava∏ .bts

 tza  nabárátó∏ isátíjúvle‡ ttodaik neb-2091 námláK
„ a giégév dazá∏ .���� a ne∏ége ∂oh ,kujtahsavlo

 adlép ∂e nápu† arátalán∏ah űmletré ttivtá ó∏ ”lab
 men gidep ó∏ E  .”telétílab„ a :nebvle‡ igér a nav

 ∑emalav attala őtehtré ,űmletré or lüneltétlef
 ,si etelétí kaná‡rá∏ lab telütset ózohsétnöd

 bbejlef a kezedniM  .nabtalo†pak lajjíd ∂e luádlép
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 ”útalsójlab„ ótahsavlo si
a ka† táhet kesézemletré

  .zohladlo lab a kandólo†pak lőtégév dazá∏ .����
 ólnosah si asros ó∏ ”lab„ a ki∏tál ∂Ú

 a luádlép ,zohékava∏ sám ódólo†pak zöhknügésiső
 knár a teke∑ema ,zohékava∏ ‡ákrás ,sávor ,ór

 ,őrétle lőtitedere za géstlevűm negedi ődepelet
 A  .ttotísimah erűsétnelej setétnelle lazza ro∏kos

 za taknuva∏ ”lab„ a rátó∏izéK őzemletrÉ ra∂aM
„ a ,ézök kava∏ rogunnif ∂av űtedere nelteremsi
 a nétni∏ evtetzedere lób-”ój’ a taknuva∏ ”bboj

 gidep taknuva∏ atlab ,ajloros ézök kava∏ rogunnif
 a nabnoza tnire∏ me‡émeléV .ilétí kenűtedere köröt

 igér ∂e sálatu lattú∂e ze s ”lab„ a ekö∂ ó∏ atlab
 a erre trem tnékőf ,artalán∏ahzök∏e sezeklab
 ”aksalab„ a kátlán∏ah nebvle‡ját a armá∏re∏

 za gidep atlabők A .si tsézejefik (aksolab)
.ezök∏eaknum ibbegérgel ki∂e gésirebme

 nabárátó∏ sonáJ isaragoF sé ∑egreG rozcuzC
 tza ima ,si tó∏ját i∂omos ”tatlab„ a kujtahsavlo

 nese∂ü tzök∏e sám ∂av totob ikalav ∂oh ,itnelej
 irok∂e zék lab a tnigem zE .ó∏ lab a ekö∂ ,tagrof
„ a rozcuzC  .latu arátalán∏ah se∂ü sé sonálatlá

 tékdnim ika„ :azzára∂am ∂í tsézejefik ”se∂übbojlab
 A  ”.innáb dut leggésse∂ü ólnosah ,tnára∂e levézek

 men nebé‡émetjű₣ kosádnomzöK sé kosáló₧ ra∂aM
 a mes tsézejefik ódólo‡úg zít gém matlálat

 tnim ,bböt takátsul a ttoloh ,lőrkesezeklab
„ knusáló∏ nevtözá∏ tnim ,bböt tekesege∏ér a ,nevteh

 ra∂am ∂oh ,ajtí‡ozib tza témsi zE  .”gem ajló∏
 géssezeklab  a ne∑ém kizerekö∂ men nebknüpén

  .esélétíle
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 bboj tsátagzagizök a sé tamladorib a lánkonuh A
 a tlov ‡rá∏ lab a s ,lef káttot∏o arladlo lab sé

 .(utlari†U) .bbetlet∏it

 na∑o ttözök kebböt tájtropo† kesezeklab A
 ,icniV ad odranoeL  tnim ,kitísőre kegésseríh

 seríH .akinóM sele₧ ,ossaciP ,rerüD ,olegnalehciM
 yraG ,xirdneH imiJ :kosorátig kcor sezeklab

.ymmoT ‡oT ,yentraCcM luaP ,erooM

 tézek tékdnim ∂oh ,kinűt ∂ú lőbievűm rerüD
-4841 népékcranÖ irok sevé 31 .atlán∏ah lój námrof∂e

 ,tlozjar lezzék lab gelűní∏ólav te∑ema) ,lőb
 laggásólav tézek lab (zén arbboj acra levim
  .tatum lezzék bboj sé ttala ajjuahur itjerle

 nabboj népékcranÖ irokttőnlef tlü∏ék nab-8941
 arbboj nétni∏ tácra ,egéssezeklab lunávli‡gem

 a ∂oh ,ótahtál nézek tlo†lukeö ,gem ettetsef evzén
  .lülef nav ajjuk∑evüh lab

 kótatuk esétíse∏ér neb‡őle ladlolab ∂av bboj A
 lánkák†aM .őzmellej men arkotallá za tnire∏
 tábál tékdnim kukélazá∏ nevtö ∂oh ,kétle∂ifgem

 nevtö ódaramnnef a ,ajlán∏ah leggésse∂ü amrof∂e
 sé bboj a gem kil∏o nab‡ára őlne∂e gidep kélazá∏

 .ttözök kosabállab
 lótkomjam a gem ilrésík ga‡a ttorí samlatah ráB

 ,intetlőreár ergésirebme za tsázamrá∏ ólav
 rogunnif a argásra∂am a na∂oha ,zohha naólnosah)

 sege‡él a za előleb kiz‡áih (togásnokor
 ∂av bboj a e-őtehle∂ifgem lánkomjam ∂oh ,tanazzom
 za nav tada kos géle nóláhgáliV A .géssezeklab

 ,lórznápmi† ,lórkomjam ”úsába∏rebme„ ttezeven∂ú
 eP sekedré negI .lórnátugnaro ,lórállirog
 ika ,etelrésík ∏á∂ó∂kelél iakirema nosrettaP

 tállirog űven okoK ∂e gem ttotínat neserekis
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 gro.okoK/noitadnuoF alliroG ehT a aH  .erdé∏eblej
  okoK htiw ngis ot nraeL  a küsserekik noladlo

 kennE .lőbvle‡lej a knutahtál tepék 84 ,t∏ér
 bboj a  lammolakla 33  okoK náros asázamlakla
 lab a re∏∂e sé tézek tékdnim x 41 ,ajlán∏ah tézek

 ,erésézejefik kanámlagof (simah) ”ekaf„ a ,tézek
 .tsef lezzék lab ábbávot

 latlá sátínat irebme okoK tedé∏eblej a leviM
 men gém nájpala kenne tréze ,le attotítájas

 zék  bboj a lánkállirog a ∂oh ,ik küjtehtnelej
 tehel men tékétré sézlej ráb ,ódoklaru za atalán∏ah
  sotnop ,monif negi esézejefik kelej a  ne∏ih ,indagat

 itsepaduB a knütnemle trézE   .návík tságzom
 komjam a küjle∂ifgem ∂oh ,ebtrek‡évöN sé tallÁ

 ttetehel men lénkeűtemret bbesik A  .tátalán∏ahzék
 moráh lándála† llirdnam A .tegésbnölük innever∏é

 kettőnlef a dnim ,kő dnim ed ,tlov si i†ik
 tékdnim katdok∏apak ,katgof ,kette námrof∂e

 allirog sevé clo‡ a ,obobE tno∏iV  .lekküzek
 a tegés‡ekévet ttezgév giedi bbaoh rebmelataif

 bbaoh– bbedivör tze djam ,levézek bboj
 .attat∑of levézek bboj a témsi nátu sátíka∏gem

 ∑ema ,lóbmolah sik ∂e ttetegede∏ takavgam bbőséK
 lezzék bboj sé ,lezzék bboj nétni∏ ,tlov nóldap a

 82 űtemret samlatah a ,oloG .tekő gem ette si
 inelle tropo†kere∂ sojaz ∂e míh sevé
 a tő za sé ttorgulef lusázokatlit

 ,ttopa† arlafgevü ót∏alávle lótkótagotál
 kutdut men ∂oh ,nasro∂málliv na∑o tzednim

 ,sönöt∏ö za ze gidep ,ettet levézek ki∑em ,inzédilef
  .anlov ttel tnopmát ój taludzom tlerézev taludni

 levézek bboj ,evlü lánkalbaőtete za őna∂U
 ∂e nátugnaro iartámu∏ A .téme∏ tékdnim etteglöröt
 ttodagar levézek bboj a tarahop sölöfjet serü

 ,ettegletémsi rö∏bböt tzE .zohájá∏ a tleme sé gem
.lezzék bboj si arbbávot
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 ődi iséle∂ifgem sárómoráh a nesete∏émreT
 lénke‡élőlé ttotrat ttözök ke‡émlürök segésretsem

 zék bboj a ttala ődi za ttala ze ed ,sévek negi
 ték gem küttehle∂if tá∑úslút kanátalán∏ah

 na∑o kiasrát gím ,lánnátugnaro ∂e sé lánállirog
 teküzek tékdnim neb∑ema ,kattat∑of tegés‡ekévet

 tza zE  .ket∏éreveh eri‡bböt ed ,kátlán∏ah námrof∂e
 sédőljef a men géssezeklab a ∂oh ,ajtí‡ozib

 űtedere itallá ∂av ,óllá nákof ‡o†ala
 .sálunávli‡gem

 tsélkörö za ttözök kebböt tnékako géssezeklab A
 sátatuk afdála† a nabnoza tze ,inetílme kátko∏ si

 za % 89 kenőlü∏ sezekbboj téK .atlozagi men
 küki∂e aH  .∏el sezekbboj si kükemre∂ ∂oh ,e∑ése

  .∏el sezeklab kemre∂ a ∂oh ,∑ése za % 71 ,sezeklab
 a ∂oh ,∑ése za % 64 ,sezeklab őlü∏ tékdnim aH

 kodótu za ∂oh ,nabnoza bbiroka₣ .∏el za si kemre∂
 tiagásnodjalut kőlü∏∂an a menah ,kőlü∏ a men

 sé bboj a nabsázoktanov a nebbe ,kilkörö
 matlálat men nabtalo†pak leggéssezeklab

 má‡asedé ,metílme tamádlép tájas trézE .takotada
 ttezgév neőnűtik tnednim ,tlov sezeklab ttotatko∏tá

 lab ka† tza ,tsálasav a evévik ,levézek bboj a
 sezeklab knükemre∂ a ,ajákonU  .ttodut lezzék
  .lőtőlü∏ sezekbboj ,ttotatko∏tá men ték ,ttel
 nese∂ü evdzek lótárok sik knükemre∂ sezeklaB

 ,táróőt∏erbé ,teketezekre∏ sekedré arámá∏ té∏ tlere∏
 .tóidáraksát

 za dnim ze ,e∑ése géssezeklab a őngem lénkerki zA
 kőlü∏ sezeklab men ,%02 lénkerki űjétepték a dnim ,∂e

 ,∂e za dnim ,rápreki na∑o za iroka₣  .si nebétese
 ,lab kere∂ ki∂e za loha ,nebétese gésűjétepték a dnim

 .sezekbboj kisám a
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 sárísávor a ∂oh ,si∂av ,lóbájtnopme∏ knüsédrék őF
 llek anátu ,e-latu ergéssepénső sezeklab ∂e a‡ári

 nebődi za intevökaiv kujdut giddem ∂oh ,knünzén
.tátalán∏ah ttetíse∏ér neb‡őle ladlotset ∑emalav

 ttotnittap a tnire∏ ajtnopsállá kótatuk A
 lezzék lab ∂oh ,kéttetí∏ék ∂ú takomá∏re∏ők

 ,tevök a káttotírpa gidep lezzék bboj ,káttotrat
 a ze ólnosah negI .katlov kesezekbboj si∂av

 kesezekbboj a talán∏ahzék ttezeletétlef
 a ,táf a ajtrat zék lab a rokima ,zohásávortob

 evremsI .si rakat lattú∂e ed ,ór gidep bboj
 knüntev llek le ,tájdómsádoklodnog űreé kniedőle

 gésőtehel ték lőbbE .tre∏dóm ”sórakat„ a tze
:kizektevök

 a ,tlov sezekbboj egésbböt géssepén a ∂oh ,ki∂e zA
  .tdalah arbboj lórlab tno∏iv sárísávor

 sé ótokla tsárísávor a ∂oh ,gésőtehel kisám A
 .tlov sezeklab egésbböt géssepén ódabbávot

 ‡ári ótrat arbboj lórlab a ,gésőtehel ősle zA
 metré) kniekélmesávor trem ,∑éke† negi egésűní∏ólav
 ,(si tiekélmesárí korava ,konuh ,kátík∏ a ttala ze

 .kandalah arlab lórbboj nebgésbböt ómo‡lút
 ilürök zá∏őttek a tnire∏ knieteremsi igelneleJ

 lórlab kidórí moráh eödnim lőbknükélmesávor
 a ajtatumeb (albátalap igerpe… a) ,gidep ∂e ,arbboj

.arsárí ólav nab‡ári tékdnim tegésőtehel
-lórbboj a nétni∏ nebkügésbböt kekélmesárí iarok A

 za tti kolodnog ,kitevök t‡ári  ódalah arlab
 ipap imotpi∂e za ,eré∏ér ∂an káfilgoreih imotpi∂e
 nital iarok ,iaicínöf ,görög-ó ,k∏urte ,arsárí

 lórbboj djam ,élefel lőrlüleF .arsárí sűteb∂an
  .si iapol∏o sárípék remus a kandalah arlab
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 a lattú∂e ∑ema ,tnire∏ gésőtehel kisám A
 ótokla tsárísávor a ∂oh ,si mesézeletétlef
 ite∏égérsŐ .tlov sezeklab egésbböt géssepén

 men inlofác mes ,inetísőregem mes nájíh meletréka∏
 sezekbboj takomá∏re∏ők ttotnittap a ∂oh ,modut
 ,knügéstíges ték nabnoza naV .kéttetí∏ék kerebme

 a keze ,knár kat∂ah ”kerebmeső„ za teke∑ema
 .kotamo‡elré‡et a sé kozjargnalrab

 sut∏irK a lóbáj∂an aka∏ődi kozjargnalrab A
 arka∏ődi ittözök vé rezezít sé cnimrah ittőle
 igá∏rolo‡aps sé aicnarf tekügésbböt ,kise

 ilüvíkdneR  .kátlálat nabkognalrab
 ne∏ége táhet ,togásúnat ken∏et lőrgés∏ékőzejefik

 nebiev‡ökmelenétröt kátsiniwrad a ∂oh ,neltűní∏ólav
  .tekő kéttetí∏ék kaólnosah zehke‡él őlpere∏

 si lőbke‡émtsef ,lóbkozjar a lőbkezE
 za atlán∏ah tézek ki∑em ,arra knütehtetzektevök

 a za si meken sé kátríel kótatuK  .ótokla
 ∂av tejefrebme ah ,kesezekbboj a ∂oh ,motalat∏apat

 arlab kuzjar a ,lőbtezénladlo kanlozjar totallá
 sotazogat óslA  .arbboj gidep ékesezeklab a ,zén
 ,náros kevé za ,tnétröt ∂í nétni∏ ze lánmia‡ávtínat

 zA .evtniketle lőtletévik ték-∂e ,nebtese zá∏ bböt
 lőbv‡ök ‡áhén ózoklalgof si larrokőkső

 ,.₤ yromoT .M aksoR ,.₣ ól∏áL ,.K thcerbmaL)
 .R ,nahruoG -ioreL.A ,ekralC .G ,.L setréV

  tozjar zá∏ tnim ,bböt  (rethceaW .J  ,yelgduR
 zaza ,arlab ttezén 44 lőbbE .eö mettötjű∂

 ttezén 25 .ettetí∏ék rebme sezekbboj neőtehzeletétlef
  .sezeklab neőtehzeletétlef gidep tekeze ,arbboj

 11 nebév‡ök űmíc knietedzeK eb tatum a∆u₤ yromoT
 aL igá∏roaicnarf tagu‡ a nebtezénladlo tocra

 táhet ,kenzén arbboj naiadniM .lóbgnalrab ehcraM
 i-llesuaL A .knütehzeletétlef tótokla sezeklab

 tátapa† kesezekbboj a tno∏iv (űmrobmod) ∏unéV
 .lekkölütóvi ttotrat nebézek bboj a ,itísőre
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 si arlab ,si arbboj lánásálozárbá kotropo…
 irokőkső zA .nabmá∏ ózotláv ,kokala za kenzén

 :lóbrokőkjú za ta‡áhén gém ke∏etázzoh zohkotada
 ki∂e za tnimalav ,asavra∏ aimárek isodrot ∂e

 zaza ,kenzén arbboj iatallá ak†álbát iakalrátat
 isevökzűt-rávge₧ A .kentetjes tótokla sezeklab

 nálláv bboj a ,lezzék bboj tno∏iv netsI sólraS
.tólras a ajtrat

 arra kozjargnalrab a ∂oh ,táhet kujtahdnomlE
 kesezeklab a nabáka∏ődi küsétí∏ék ∂oh ,kanlatu

 tnim ,tlov bbo∂an neővettomá∏ nebgéssepén a a‡ára
 a atdalah si gem geltese ,nabkniajpan

   .tékesezekbboj

 bböT .ilürök vé 000.03-02 arok kotamo‡elré‡et A
 zA .tekő kátlálat nabgnalrab lo‡aps sé aicnarf
 ettetkefár ”rebmeső„ za rokima ,kutazotláv ki∂e

 ttozorí∆eb ∂av ttetísevdeneb gnalrab a tézek
 A  .ejérök tlö∆röd tekétsef trötárrop sé arálaf

 a attotrám tézek a rokima ,tazotláv kisám
 .atmo‡ arlaf a sé ,ebrekko söröv luádlép ,ebkétsef

 lőrzék bbötgel nabgnalrab sagraG a leviM
 tza kótatuk a ,kanzo‡áih kecrepjju ∂av kajju
 ∂av sátíkno†nö ,sétetnüb ze ∂oh ,kizeletétlef

 ∑emalav geltese ,e‡émzektevök (arpel) gésgeteb
 lakkajju ttotíljaheb te∑ema ,tlov dé∏eblej

 ték eödnim lóbtamo‡elré‡et zá∏ bböt A .ik ketzejef
 a montujázzoh tlürekis zehépék a kantropo† bbo∂an
 tezek 53 ze ,lóbgnalrab sagraG a sé ollitsaC
 tza imA .kezek lab levéletévik őttek kezE .tnelej

 .tekő ettetí∏ék rebme sezekbboj ∂oh ,itehtnelej
 kemre∂ ráka ,ttőnlef ráka kujdnom tza ah ,sina∂U

 a rokka ,tézek a lürök ajlozjar ∂oh ,kensezekbboj
 lezzék bboj sé intetkef arrípap a ajgof tézek lab

.talanovrök a azzúh
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 - kezek lab a ka† ∂oh ,nabnoza ótlém ermele∂iF
 gelűní∏ólav táhet ,lénzék bboj a kebbesik ke∑ema
 .tekegésiem ózotláv ik  kenzejef - kezekkemre∂

 ,bba‡okégzom a tlov zék lab a ∂oh ,itnelej tza zE
 tepere∏őf lénésézejefik komá∏ a tréze ,bbese∂ü

  .ttopak
 lórálaf gnalrab sagraG a ∂oh ,mesédőzőyggeM

 ,lozárbá tekezek újju tlokno† men zjar tlü∏ék
 bboj ∂an A  .kujtál tága‡a aró sálomá∏ ∂e menah

 za ázzoh kátda zohájju tö kanna ,zehzék
 lab újju ttotíljaheb a kólunat tlé nabrokőkső

   .takomá∏ ttezejefik lekkezek

 a arra ,dalah arlab-lórbboj sárísávor a leviM
 géssepén sezeklab ∂e ∂oh ,mattotuj ersétetzektevök

-táprák a tza metserek giákoS .ik attotíkala
 sevé 0006-5 aifó₤ amroT ∑ema ,teme��nál iecnedem

 iakalrátaT sevé 0008-7 a ,tiajgnorok selejsárí
 ttőleze levvé 000.52-02 a itökeö nebődi takálbáT

 sé őzekledner lassárí rám ∂av ,ótokla tsárí ,tlé
 miasátatuk irátv‡öK  .leggéssepén őt∏ejret tza
 sevé 000.02-51 a kanna monlálatár tlürekis náros

 dnarbelliH ejitedere ken∑ema ,arázjar kengévacláp
ttezgév négév kevé sa-0291 za kenőneJ

 hcivoknaJ itójab a őle tlürek náros iasátasá
 tnoveö ódalah arlab lórbboj ,lóbgnalrab

 azjar gévacláp A) .ár katlocrak tsárísávor
 gikosimarip ká‡sob a lőtőtet-ko∏áT A ótahtál

 nesözök larrobáG †áka₧ ,tnelejgem neb-7002 ,űmíc
 mes takotalocrak A  (.náladlo .511 knüv‡ök trí
 men námláK thcerbmaL mes ,őneJ dnarbelliH

 segeldősle tlov ze men levim ,kansárí kétlekétré
 ólnosah gelőtílezökgeM .kujtnopme∏ isátatuk 

�� a latlá ∏égér aicnarf etteiP drauodE za kaúrok
 saM tríel tnékősle sé trátlef négév dazá∏ .�
 sé sárí etteiP .(gá∏roaicnarF) kevök ilizA’d
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 so‡ámodut a ,tielej kevök a etlekétré kenke∂ejmá∏
 reze 000.52-02 ,návdnom ,atgacakik nabnoza gáliv

 kannA  .sárí ttezetél men gém ttőleze levvé
 kenne káttotrat nebküzek ∂oh ,tze kátdnom erénelle

 ilizA’d saM A .tiakétí‡ozib a kansáríső za
-∑eké∏ am a egésbböt kelej ővél nievök gnalrab

 .ótahlálatgem si nabsárísávor ttezeven kanra∂am
 paN ká‡sob a iakétí‡ozib a kansáríső za kennena∂U

 robáG †áka₧ sé ővél nievök kanájtúgala simarip
 E .kelejsávor ttotísonoza nab-6002 latlá

 tnire∏ kosátímá∏ ‡ére∏ erőle∂e tárok kosimarip
 ,ciganamsO rimeS ilü†eb ersevé reze 21 bbálagel

.ejőtezev sárátlef a
 em  a tza kitísőregem  iekélme neze kansáríső zA

- 
  űmíc ajánorok agoR a  te∑ema ,temesédőző�

 űmíc aktit akalrátaT a djam ,(7991) bbedivör
 si nabmiáknum  bé∂e ed ,(4002) nabmo‡ámlunat bbaoh

 nabbárok ,kankora∂am  a ∂oh ,mettetjefik
 ettőle ,ttezeven kankátík∏ ,kankonuh ,kankorava

  géssepén  ttetelli lessézevenle nelteremsi gidep
 knóg∑ob ábbávot ,nebécnedem -tápráK a sokalső

 a tzE .ejőt∏ejret sé ajótokla kanásáríűteb ősle
 kankora∂am a ∂oh ,lazza ití∏égeik tazoglod nelej

 a iedőle őt∏ejret sé ótoklasárí za keze
  lóbá‡ári ótrat arlab-lórbboj sárísávor
  kesezeklab leggésűní∏ólav ∂an  neőzektevök

 .katlov

 ,kanlatu arra  kekélme  irokőkső tdaram knár A
 21-51 ittőle sut∏irK a a‡áramá∏ kesezeklab a ∂oh

 djam ,tékesezekbboj a atdalahgem givé reze
 .ttedzek innekkö†  neletrih ∂av nasotazokof
 sátatuk ibbávot ka† nabnoza ariako za kennE

.intatumár tehel levégéstíges
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silirpá/8002

moladorika₧

(8491) gióicázilivic a lőtrebmedav A :.G ,ekralC
 vle‡ ra∂am A :sonáJ isaragoF-∑egreG rozcuzC
  (9991 ,telüse∂E ∏é†löB icloksiM ,2681) arátó∏

 anivroC) agálivmeledeih pén ra∂am A :alkeT rötömöD
(1891 ,ódaiK

(8491 ,ódaiK iaimédakA) aigólohci∏p iaigógadep∂ó₣
 a láni† tim ,zék bboj a ajdut meN :fe∆óJ iromáH

(5891 ,kev‡öK ∏omzoK) lab
 (5391) arokső gá∏rora∂aM :őneJ dnarbelliH

 apóruE ,4581) aigólohtyM ra∂aM :dlonrA i∑opI
(7891 ,ódaiK

(1391 ,ódaiK etnaD) rebmeső zA :námláK thcerbmaL
 ∏omzoK) ia∏utluk tenétrötső zA :.A ,nahruoG-ioreL

(5891 ,kev‡öK
(3002 ,ódaiK iaimédakA) rátó∏izéK őzemletrÉ ra∂aM

 kosádnomzök sé kosáló∏ ra∂aM :robáG ∂aN .O
(9991 ,mutnelaT)

 ,ódaiK saneceaM) ev‡ökizék kesezeklaB :enaiD ,luaP
(4991

(9891 ,sirisO) te∏égéR :.P ,nhaB –.C ,werfneR
(6291) ev‡ökizék te∏égérső zA :notráM aksoR

 dloG) ióicázilivic tte∏evle rokők A :.R ,yelgduR
(lüklén má∏vé ,kooB

 lórkosimarip ká‡sob a kosátísóduT :robáG †áka₧
 (64/6002 ,54/6002 ,62/6002 ,atarkomeD        ra∂aM)

 paN ,2091) arátó∏ sátíjúvle‡ ra∂am A :námláK ∑i₧
(9991 ,ódaiK

 ,telüse∂E ∏é†löB icloksiM) knietedzeK :a∆u₤ yromoT
(5991

(8002 ,ódaiK túkpaN) iava∏ vle‡ nuh A :utlari†U
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 rokők itenemtá za sé rokőkső zA :ól∏áL setréV
 ,ódaiK iaimédakA) nogá∏rora∂aM           iekélme

(5691
 ,talodnoG) ajákinórk kerebmeevdeM :ól∏áL setréV

 (7591
(8891 ,nokileH) etenétrötső rebme zA :.J ,rethceaW
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