
erdnE ∂aN-ysalaH

 iláru/rogunnif so‡ámo∂ah a mezelejődrékgeM
 a ∂oh ,ála mot∏amát lekkevré sé ,tégésse‡évré telémle
.‡ámodut tnim ,óickif bbákni telémle iláru/rogunnif

 sé so‡ámo∂ah a ∂oh ,ik atdnom ∏évle‡ ra∂am meN
 melenétröt„ ka† men telémle-vle‡ iláru solatavih

 ite∏évle‡ nát∏up menah ,naltazopalagem ”tnék‡ét ittőle
 mete∂e lognA .té∑eh a gem ajllá mes lóbtnopme∏

 nebételémle sé nebé∑éme∏ ajtagomát aroeforp-∏évle‡
 ,ke∏évle‡ ráka ,kosukial ráka - ,takora∂am a takoza

 men ahos kika – iasódut ko‡ámodut námuh sám ∂av
.nebételémle iláru küvle‡ kettih

 ra∂aM a – ttotrat ttőle gásótagllah úmá∏pé₧
 alegnA - eréséréklef géssözökaknuM itenétrötsŐ
 tsádaőle (egdirbmaC) ránat imete∂e oinotnacraM

 ETLE za lóriasátípallágem kaniasátatuk ite∏évle‡
 .nebmeret se-252 a ,ttala 8-6 .trk muezúM .KTB

 lüzök kerebmeka∏-∏évle‡ atsirgunnif a arájódnadnoM
 tima ,ketnezü neblével ka† ,i†návík tlov mes iknes

 tréklef őtevök tsádaőle zA .kattatsavlolef
 ∑ema ,tebbőpelgemgel a nálat lüzök kosáló∏ázzoh
 ődőlkedré tnári vle‡ ra∂am a t‡égi tahtrat laggoj

.küjlözök tnire∏ ó∏ ,erésédőlkedré kósavlo

!miaru sé mie∂löh ,‡oaroeforP tlet∏iT
 eléf∂e ,nebéjednet∏e ősle derzevé kidamrah A 

 a rám ,kanjú ttozognaraheb a tnéka‡áti‡
 a ,nebkődi ttotídól kanttozotlávre∏dner

 knupalipan iazah ttodnom kanbbattosavlogel
 óló∏ kanknuiadnim a tza kuttahsavlo niajbásah

 a loha ,kidőzgév tto ‡ámodut A„ :∂oh ,tsétetzemle∂if
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 .innov ebgésték kidzekle tétedere rogunnif vle‡ ra∂am
 a za ,nav lút neze imA .‡ámodut a trat gitnop a giddE
 a kenne ará‡oziB (1) ”.gálivla imelle∏ sé iakitilop

 tágam a nab-6002 ∂oh ,e‡émzektevök a kensétetzemle∂if
 ∂e gásjú őtedrih kansukitarkomed sé kanra∂am

 a kenrebmeka∏-∏évle‡ ótínat nemete∂e itagu‡
 tlov men tásárí óláríb tete∏évle‡ atsirgunnif

!inlözök ódnaljah

!miaru sé mie∂löh ,‡oaroeforP tlet∏iT

 iakitilop sé imelle∏ a kika ,naiadnim sevdeK
 .ketnelejgem tti nebételesivpék gálivla

 sé űre∏ődi esétegelmelef tezédi ibbőle zA
 nabbárok rám ‡oa-roeforp a trem ,űre∏géskü∏

 attotínávli‡ik tnára∂e nabó∏ sé nabsárí
:tnire∏ ∑em ,tájtnopsállá

 iláru/rogunnif so‡ámo∂ah a mezelejődrékgeM„
 a ∂oh ,ála mot∏amát lekkevré sé ,tégésse‡évré telémle

 tnim ,óickif bbákni telémle iláru/rogunnif
(2) ”.‡ámodut

 ótílnosaheö itenétröt a itniket men„ ódaőle zA
 (3)”.kanágá ki∂e sátatuk-tenétrötső za tete∏évle‡

 kepén a (4) tnire∏ ∑em ,téletét zinbieL ajlofác táheT
 a ,asátílnosaheö kevle‡ a eriesédrék kenétedere
.t‡éf tehtíred asátatumeb kanágásnokor kevle‡

 ∂e ,anlov semedré ∂oh trem ,kéntere∏ nebérküt kezedniM
 ‡áhen∂e vé 281 tlúmle za innet tsátnallipaiv ekpör

 ���� za ttőleze levődnet∏e 281 .erésévkeröt ite∏évle‡
 témledevöj sevé ∂e návtsI i‡ehcé₧ fórg nesélűyg�
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 gásasrát sódut ólopá tevle‡ ra∂am a lef attolnája
 .arásátípalagem

 ra∂am bbo∂angel a ,aimédakA so‡ámoduT ra∂aM A
 ttotípala erésélevűm vle‡ ra∂am a tnékasátípala

 a ,erénelle akédná∏-ój nednim ótípala za lőb‡émzétnizök
 iakitilop-‡ámodut ,ózoklalgof levvle‡ ra∂am

.tláv áttalusrát

 ka† bbőle tiőznelle gásifa•a sorí∆lah A
 ,kátlofú†ik lüneletne∂é∏ rám nátuza ,kátlo‡úgik

 ,kétdzek inzödlü sé ,kátlofác naso‡ámodut djam
 ∂av ,kéttegrek erdlöflük ,kéttetíneltetehelle lügév

 ttotjú‡eb aráimédaka zA .kétzűmá∏ ab‡ágam ikédiv
 ,kéttetísimmesgem tős ,kéttetkefle takiáknum

 aimédakA za ika) kanásádnomel sonáJ ‡arA .kéttegéle
 ki∂e ,(inatrat nabágam toktit a atdut men tnékakonkotit
 ,tlov egés‡ekévet isétegé refrödsnuH luaP neppé ,ako

 za kanrobáG tniláB ianlotaktne₧ attat∏avmahle ika
  (5) .tiesézeketré ite∏évle‡ ttotjú‡eb zoháimédaka

 neűre∏∂e tégés‡ekévet nimrÁ yrébmáV ,aimédaka za zE
 e∏rep ed ,(6) ettetísőnim kangásrá•eb imelle∏ ka†

 keniesizét yrébmáV giámdnim tdaram sóda
.lavátalofác

 lavá‡ámlunat latnA ∑oráK rehcsiF katdut men eD
 ‡ége₧ .káttagllahle ka† tza ∂í ,inlugodlob mes

 ,nÉ„ :inzédi semedré tásádorobáhlef sogoj rehcsiF
 lőbteserekré‡ek men t‡ámoduttenétröt a ika

 tréim :metehzedrék sé mettehzedrék laggoj...molroka∂
 ráb – ∑em ,temev‡ök a artaláríb káttatlém men

 lezzék sigém – iasázokta∂of si kannav s ,entehel
 A...zamlatrat takog���agi ótahtál lemme∏ ,ótahgof
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 kizeknelle ∂oh ,tlov za ,mádnom tnim ,telelef
„ a zE ?”ólav„ a ze im S .ken∏ih kanólav tim ,nebnednim
-05` za te∑ema ,etelémle sázamrá∏el rogunnif a ”ólav
 sé temén tlátropmi za ,námo‡ rezölhcS ,néjele kevé se
 ógzub kenkika ,knázzoh eb ket∏épme† koroeforp he†

 laggásifa•a rogunnif inatsom a kialotsopa
 men inpak arbál t‡émelév őzeknelle

 nednim arátalofác kanájáknum rehcsiF”...kendegne
 ed ,rétik aknum ite∏évle‡ atsirgunnif ólaverimalav
 sé témíc ‡ámlunat a itjelefle nebkéz∂ejmoladori za

  (7) .inlözök téven rehcsiF

 troferT ,kenknüret∏inim∏utluk irok∂e ótlém ermele∂iF
„ :tnire∏im ,atazoktali‡ ózoktanovedi kannotsogÁ

 tnim - nabnoza meken ,tájtnopsállá karu za melet∏iT
 a tréze sé ,menzén llek tiekedré gá∏ro za – kenret∏inim
 rogunnif a ,bbesö‡őle lóbájtnopme∏ ∑étniket őslük
 men knüken trem ,le modagof támuipícnirp sázamrá∏

 A .knügéskü∏ nav arkonokor iapórue menah ,iai∆á
 tiőlesivpék ama ‡ámodut a sika† nebővöj a ‡ámrok
 ttellem tedere rogunnif a kika ,intagomát ajgof

 (8) ”.tá∆dnál kenröt

 itabmo∏∂an a ebrétőle ttetehlürek nátu ke‡émzőle ∂Í
 ite∏évle‡ ra∂am a ken∑ema ,ajáknum kaná�ágalli† mete∂e
 men asátah immes giégév dazá∏ .����� a nabmoladorika∏
 iláru za ajtatlém ∂í nokixel∂aN ra∂aM jÚ zA .tlov
 vle‡ ppal a sé ra∂am a †ivonjaS” :lánó∏míc te∏évle‡

 (9)”.nesere∏dóm gidepgém ,attotí‡ozib tágásnokor
 A” :si tnire∏ ∏évle‡ atsirgunnif ∂an sonáJ yat∏uP

 †ivonjaS evökrátah te∏évle‡ ótílnosaheö rogunnif
”.ajóicartsnomeD
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 te∑ema ,táj-oitartsnomeD sonáJ †ivonjaS
 sódut i∑árik nád a sé ,ik kattatmo‡ nabágáhneppoK
 a tze son ,neb-0771 rö∏őle kéttetremsi nabgásasrát

 nital A .iremsi si men ∏évle‡ ra∂am bbötgel a tevűm
 tdaramnnef nab‡ádlép silákinu ‡áhén sé ttorí nevle‡

 .ervle‡ ra∂am el káttotídrof neb-4991 ka† t‡ávdaik
.ótahsavlo tlov lunital ka† űm a ze giddadniM

 nednim ,ajáilbib te∏évle‡ ótílnosaheö ra∂am A
 ed ,ttezédi takos kanálotsopa ∏évle‡ atsirgunnif

 ttosavlo men le ahos latlá ∏évle‡ iknes nabálatlá
 i∑áriK a nálat kizokládo…„ .kidődzek ∂í evűmpala

 iakitametam tnékbé∂e ika ,né ∂oh ,gásasráT sóduT
 lakko‡ámlunat ita∏ágalli† gelőf sé lakko‡ámodut

 .ik matzoglod tsézeketré iakitammarg ,mozoklalgof
 ,inlág∆ivgem nebbe∑ém kitatzótlém toglod a ah eD

 bböt tahráv men lótsám iknes :inetré ajgof gem
”.melőt tnim ,tsézeketré ne∑i laggoj

 névrétaiv lóbáihcramnnif ahoN„ :ajtat∑of ∂í djaM
 koppal a ménetré ∂oh ,matdagat leggés‡ére∏ őlli

 rokkana∂u ,(le tdejret ríh a ze killiindut) tédé∏eb
 vle‡ ppal a sé ra∂am a ∂oh ,mattotíllá tza nabnoza

 tehel levűmsárí imalav sika† tze menaH .sonoza
 nebévle‡ pén ki∂e kika ,kankoza nesönölük ,inatí‡ozibeb

 őzre∏ seríh ∑emén∂e mattotujázzoh...kasotaráj mes
 vle‡ ppal a tnimalav ,ra∂am a nebke∑ema ,si zehévűm

 nasogáliv ed ,kájtí‡ozib si men ah ,téséze∂e
 a kanmagam metehletevök men nerét a neze ∂Í .kájtíllá

”.tégéső†id sézedeflef

 vle‡ e motadalef né za mes lórlovát ahon S„ 
 tze ajráv mes iknes ,me∏ih tza s inzomo‡ tétedereső

 ah ,ósavlo za ∏el sáláh ,melév ∂ú ,sigém ,melőt le
 tlözök panim tima ,modaőle ,névrétle éssik lótma∂rát
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 zehégéstehet ődeklemeik ,a•a LLEH .T neblével melev
 ∂an ólav nebését∏elli zohsám∂e koglod a sé nótlém

 monif tnim ,űjémleselé ébsévek men ,lavágássatráj
 za kaianík a :nav ne‡émelév a nozA .avlodnogik nodóm

 ∂av ,si kankora∂am a tős ,kenpén iai∆á nednim ∂av ieső
 kora∂am a :zaza ,kenkevle‡ iai∆á za sibbálagel

 llek nabkosutkelaid ianík a tásutkelaid bbisőgel
.inserek

 a ze tlov sodé∏mo∏ lakkaianík a ∂oh ,ilték mes ikneS
 rátat a :lügéV .zeven kannuh SENIUGED te∑ema ,pén

 a ábbávot ,lavianík a kize∂egem t∏ér∂an vle‡
 a si ianík a táhet ,larra∂am a gidep köröt a ,lekköröt

...larra∂am

 nannoh sé tnelej tim ∂oh ,dnom∂ú ,arra névél i†návíK
 koppal a :.it) ó∏ stelemas ∂av embas ,emas ppal a dere
 levvén stelembaS ∂av embaS ,emaS a menah ,ppal a men

 takugamnö koppal a leema ,(takugam kéttelli
 tév‡ök .c atartsulli anihC a•a rehcriK ,gem kizeven

 sodé∏mo∏ laváníK a pékrét ∂e nav neb∑ema ,mattagrof
 matsavlole ,tepékrét a metzéngeM .si lőrkekédiv

 a s ,lórájtú kniasuiránoiim tájólomá∏eb rehcriK
 lótkaianík a ,nelteik ,sokomoh ∂e evré zohladlo .56
 a te∑ema ,matsavlo tásáríel gásat∏up ővkef arka∏é

 korátat a ,kenzeven kan-paL ∂av kan-poL tnire∏ v‡ök
 kinűt ∂Ú...kájvíh kan-omaS tát∏up a tzena∂u gidep
 ,kankujázahső kájtrat tze koppal a ∂oh ,táhet

 ah ,gidepráM .kizeven ken-stelemaS takugam rokima
 si za ,katlov iadé∏mo∏ kaianík a rok∂e koppal a ppéke

 lavianík a rok∂e koppal a ∂oh ,sátíllá őlliedi
 mokétí‡ozib so∑ús sám bböt) kattokla tepén noza∂e

 ,kennif a nabálatlá sé koppal a ∂oh ,arra nav si
 a kattokla tepén ∂e ttőle asálalgofle gá∏ronniF
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 koppal a ,katlov pén noza∂e ah S .(lakkaianík
 kaianík a einnel ttellek kansonoza kenévle‡

 ra∂am a ∂oh ,golod ttotí‡ozib gidep leviM .levévle‡
 ne∑imalav si kanra∂am a tréze ,sonoza vle‡ ppal a sé

 (01)”.lavianík a llek einze∂e nodóm

 za trem ,tésétetnü∏gem ság∑osom a merék lettelet∏iT
 a lóbba za menah ,űm a agam men segésteven názagi

 lüt∏erek nevé nevtözá₧ !sátíllá tnovel arámá∏ ‡ámodut
 ,nabáoh-nebétlé∏ kétzédi ,ár katzoktavih arsám-erdner
 pé tima ,tza kátlábórp intetihle sé ,elev katzára∂am

 a ∂ohmen ,ik ajllá men ima ,tehih mes iknes levémle
!mes tájákitirk ∏é nazój a ed ,gásso‡ámodut

 gáspanam lüzök iőlevűm ko‡ámodutka∏ ite∏évle‡ A
 a ,ótípalagem tagá‡ámodut a  kássavlo nesevek negi

 ‡ámodut ite∏évle‡ ótílnosaheö rogunnif nredom iam
 gím ,tekevűm őtetkefel tiajpala sogalórázik
 ,evleme arásuanrap ‡ámodutvle‡ a takiótokla

 akit∏irgunnif A .kizédi lettelet∏it sotatíhá teküven
 ttellem zneduB sé ∑ugeR ,†ivonjaS ttetniket kenieső

 znarF őtetkefel tiajpala izagi óicpecnokvle‡ a
 bbejlefgel even yk∏voknaD rogerG sé hcisolkiM

 ttorí arkosugólotrO za kansonáJ ‡arA ka†
 ttetetnelejgem nab-3381 zA .gem őtehremsi lőbiesrev
 a mucigolomite-ocitirc nocixel eaugniL eacira∂aM
 tágásgat aimédakA so‡ámoduT ra∂aM a arámá∏ kőzre∏
 a ∂oh ,őzmellej arálanovní∏ kiesétjefó₧ .ettetnelej

 otepelk űsétnelej ”óllokár„ vál∏ a tó∏ ú•lopok
 a tájráp kenéjném kólalgofnoh A .káttatzamrá∏ lóbó∏

 őf kujáknuM .kéttetzedere lób-ácinak vál∏
 ,ege‡él telémlesázamrá∏ rogunnif a sé ,ajólavinadnom

 ,ersédőlevűm kepén rogunnif ttezeven∂ú za ∂oh
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 sika† takosátokla ika∏űm ,imladasrát ,iakitilop
 .kesepék levésétezev sé arásátah kepén sám

 rogu-ra∂am a nabdazá∏ .XIX a ttel avzopala errE
 tnékősle atjar s ,eké∏nat kente∏évle‡ ótílnosaheö

 ”te∏évle‡ ótílnosaheö rogu-ra∂am„ a zneduB nab-8681
 ijátla za kájtíllálef neb-2781 .aránatnágam

 neőtevök tze ka† ∑ema ,teké∏nat ite∏évle‡ ótílnosaheö
 a ∑ema ,ké∏naT i‡ámodutvle‹ rogunniF levődi ttel

 .attat∑of tako‡ámo∂ah iznedub„ bbojgel
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 arko‡ámodut nokor a erkeze bbúromo∏ lánna e-naV
 e-‡ámodut ∂oh ,si ∂ú tsédrék a knéntehetlef ed ,evzén

 men ,kizátiv lekkevré∏é men ki∑ema ,za nálatlá∂e
 menah ,tagllahgem men nálatlá∂e ,tí‡ozib lekke‡ét
 abátiv a ,tattagllahle teke‡émelévnelle ,tlitle

 imelle∏ sé kenléfnelle iakitilop tóllá∏
 menah ,kenékéznelle meN ?ajlálutit kenilébgálivla

 tlí‡ sé ,tódnomtnelle iken a itniket kenégésnelle
 imledező∂ crah E .künelle tídni túrobáh

 za ∏évle‡ sonáJ yat∏uP gem etlekené tá∏unmih†id
 .nebévűm trígem lemmíc ”nátu úrobáh köröt-rogU”

  (11)

 a egésneltezektevök ősleb pala itelémle zA
 nételüret nednim ‡ámodutvle‡ ótílnosaheö iroknelej
 sé ieletét ősle kaniaj•a ‡ámodutvle‡ A .őtehlel∏é

 a – intelü∏gem kujdóm névél men – iamlagof
 .katláv áviroirpa gi∂e-lőt∂e arámá∏ ko‡ávtínat

 ,a∏utluk keven ∂an inadjah a sőre na∑o mes loheS
 .nabá‡ámodut te∏évle‡ a tnim

 zéhen men kenttet∏eker lüvík ∂av kanóllá lüvíK
 ite∏évle‡ ótílnosaheö rogunnif a ∂oh ,innever∏é

 sé sukipit kesélevré sörökrök űre∏∂e kosátí‡ozib
 tláni†avdnom ki∂e za loha ,azamlah űmletré∂e
 ki∂e za ,tsétjes ka† kisám a kitísőre levvré

 a kájtí‡ozib lessédőljef ivle‡ tlezpékle
tsizétopihpala kisám

 si arbbávot te∏évle‡ rogunnif a azahedI
 ttet éttelémle solatavih ,ttodagofle nasolatavih
 laámtokla ra∂am a nesejlet - ,sogalórázik tezén
 ,ótahtínat lüde∂e nekemete∂e za sé - nodóm óllánebme∏

 nabásázamlakla sé ,ttotagomát galimallá
 za rokkana∂u ,negi azahedI .‡ámodut sogalórázik

 sé kegésték ódózamlagofgem nebme∏ lettelémle
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 iapórue za kanatídóh teret bbákni er∂e kotalofác
.nab‡ámodut ite∏évle‡

 kaná‡ámodut-t∏évle‡ ótílnosaheö sumzirgunnif A
 gal∏am jú levésélüneltetehelle ólav bbákni er∂e

 kanna sé te∏évle‡ iláru za :ttala sát∏agad nav
 men nabbárok tevlef akit∏ilaru zA„ .iajátla

 kos akit∏ilaru zA .si tekesédrék ite∏évle‡ tlág∆iv
 a tnelej tegésbnölük sege‡él nebtetniket

 sépélerőle sőtneleJ .tsepék zohákit∏irgunnif
 sélüvőbre∏dóm ,sálugátrökótál ,ótahlat∏apat

 nednim nabákit∏ilaru za rokkana∂U .gem őtehle∂if
 kos ,ú‡ámo∂ah ∂an a ajlán∏ahlef sátíjú se∂e
”.tétenezü akit∏irgunnif a ,őlü∏ tréle t‡émdere

 sélüvőb-aláksní∏ ttotál men ahos gidde nabbajÚ„
 niarátah knázah tete∏évle‡ iláru zA .knütehel iúnat

 isátatuk i∑eh A .kilevűm nogáliv a etre∏ lút
 a teküge∑éb kájmo‡ár kogássotájas

 kenlé iótatuk kevle‡ iláru za ∂Í .arkotalág∆iv
 sumzilarutkurts tejvo∏ a sé iakirema za

-sóicámrof∏nart a kájlán∏ahlef ,leviezök∏e
 ipég sé iarbegla za tős ,tsézmele ivle‡ vítareneg

(21) ”.si tiasárájle ,tiere∏dóm te∏évle‡

 za lór-dála†vle‡ ijátla-larU so‡ozib a lőrrE
„ :∂oh ,rí tia ka† nerömöt nokixel∂an ra∂am jú

 ilaru zA .dála†vle‡ ttotativ ,sukitetopih
 ijatla za kátzoh abtalo†pak tekevle‡

 ibbárok gém ∂e kétzeletétlef sé laddála†vle‡
 ijátla-laru za...tésézetél dála†vle‡ ijátla-laru
  (31) ”.itevle egésbböt kosódut a tétél dála†vle‡

 ttőle 0003 .e.rK a„ :ttina∂u lőrvle‡pala ilaru zA
 a sé rogunnif a lőb∑ema ,topallávle‡ ttezetél

 kosárrof ttorí zA .kanzamrá∏ kevle‡ déjoma∏
 men nabágásólav sete∏émret agam a nabá‡áih
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 te∏évle‡ ótílnosaheö-itenétröt a ka† ,gem őtehremsi
 inatvle‡ ,eré†nikó∏ intetzektevök tehel leviere∏dóm

 nétni∏ arágás∂an tel∏ékó∏ ivle‡pala zA .erére∏dner
 sukitetopih a lőbbE .tehel intetzektevök ka†

 rogunnif a kitetzedere lóbdála†vle‡ ilaru
”.todála†vle‡

 a ze nálaT .knütehdek‡émer ka† sÉ .tsom knutrat ttI
.ősgév a ∏el crah

 ite∏évle‡ iazah a ,si nedivör ah ,knünetje llek tó₧
-remus ótlávik tételü∏őb kenierebmeka∏ ‡ámodut

 .si lórájákitirk kótílnosaheö-vle‡ ra∂am
 té‡émetlök sévek kenérdnE ydA ∂oh ,űní∏ólaV

 a rám-rám ,bbetlüregnigel a koza kátsavlo
 sédeklesiv iapórue za ,tá∑ába∏ nednim gássaigavol

 sé tájámrofsédeklesiv tnávík kenőtevpala nednim
 rémus a kika ,kosódutvle‡ ógúrlef té†nikó∏

 ,lőrkőremsi nabboj levimalav lánkulán tevle‡
 ,kansnáttelid ,kannaltaifazah ,kenrőtama

 kenbé∂e sám nednim kos sé kannátalras
 .kettetnelejgem nogá∏rora∂aM lórkatlálutit

 za ,takomazuhráp a kiserek lettezeke∂i ne∑imA
 ra∂am kenvle‡ remus a takogásólnosah segeltese

 kania‡ávdaram tdaramnnef geltese nebvle‡
 na∑ona∂u ,kosódut se∂e tiemele segéstehel

 iazah a evgnöjrő etni∏ kájdagat laváicnemehev
.kerebmeka∏ ∏évle‡

 ,ttozárugifik lekközök∏e bbeneletmengel A
 vle‡ ra∂am-rémus a ,tlofú† kansobábiléd

 tiatalo†pak segeltese ,őtevlef tágásnokor
 negi ,őzeketré neke∑eh őzöbnölük lórkoza ,ólág∆iv

 őzekledner lakkóicákifilavk imelle∏ sagam
 so‡ámodut tágam a evtelli ótatzálagem ke∑éme∏
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 abá‡rottno†tnáfele bbákni er∂e kanárávgellef
 té∑éme∏ ,ől‡i†ikel tásádut ke∏évle‡ ózókráz

 iaifárgoilbib ka† kankákitirk őlrém†eb
 ték ka… .enetlötgem si tev‡ök bbesik asáloroslef

 a ,indaerzök kéntere∏ tetezédi divör
 rebmeka∏ ∏énétröt sé ∏évle‡ ttotrat kenbbeseletihgel

.lőbievűm tnelejgem nabmá∏‡ádlép ∂an

 si tétel∏ér nednim kangásnokor ra∂am-rémus A
 yat∏uP ódagat si tátalodnog at∏up a gém ,őtevle
 a sé remus a„ :llá őzektevök a nebév‡ök sonáJ
 rokkana∂U .lótsám∂e llá lovát no∂an ó∏ ra∂am

 sé nebgéspé sotaládo† knulálat tno∏iv
 ,ba∏ ,rú ,netsi) si takava∏ tdaramnnef nabgássonoza

 segésgéle men yat∏uP (41) ”.(eme ,pan ,apak ,ragu
 idlöflük ttede∑evétle se∂e sé ,arásálognorodel

 tnim) erésélétíle őnétröt neppékőllek men kerebmeka∏
 men rémus a„ :∂oh ,atrí tza ika ,remarK luádlép
 ttezeven∂ú zA .vle‡ iapórueodni si men ed ,imés

 ne∑ima ,kizotrat ézök kevle‡ úsupít ólánitulgga
 yzcóromoK eb tludni (”...ra∂am a ,köröt a luádlép
 .esézednelkö ősleb tlerézev si gelőslük azéG
 űmíc ”?ra∂am sé remuS„ a za ,ttöjik előleb imA

-rebmeka∏ so‡ámodut A .ótahsavlo nebéjtelfmap
„ za ∂oh„ ,gem iz∂ej nesekéllem ∂etnim ,ka† őzre∏

 gelűní∏ólav nabáimátopozeM péklej-”aftelé
 a ,amuvítomrézev ki∂e kenév‡ök A ”.tlov nelteremsi

 ibbótugel a) nabájólrát muezúm idadgab
 ,ótahtál (gidda ed ,tlüsimmesgem nabkosázábmob

 aják†orbo∏ mortsábala a•uk eléf-ilup imloh
 sé ,lavásálálatgem ilup a ∂oh ,etlév ∂Ú .tlov

 a levéséze∑eh abólrát imuezúm kanájárugif
 tlezpék ka† men norámmi kangásnokor ra∂am-rémus
 na∂ohA .ttel si akétí‡ozib i∂rát őzetél ed ,ivle‡

-remus a e∏rep lezze s ,tétedere remus ilup a„ :ajrí
 iaimátopozem a rodnáS yvlafláP togásnokor ra∂am
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 A„ ”.inatí‡ozib atraka levietelel kosátasá
 a nabiáifárgoilbib kőzre∏ sugólora∂am-remus

 si tájátjaf kisám ∂e kankosázoktavih imladorika∏
 ,tekevűm na∑o kenzédi nűrűS .küjtehremsilef

-remus a totada nedniM„ ”.kenzetél men neűre∏∂e ke∑ema
 ludrofőlE„ ”.ik ttöltö őzre∏ ”sugólora∂am

 kőzre∏ a ed ,kenzédi tekev‡ök izagi ∂oh ,nabnoza
 návrud ∂av ,gem kéttetré men ∂av tájólavinadnom

  (51) ”.kátzára∂amerléf

 ,tnéksázára∂amerléf avrud men ,tnéktadnom őzejefeB
 so‡ámoduT ra∂aM a ,tnék‡ét űre∏∂e ka† nápu†

 latlá agásttozibőt∏ekre∏ vítatluznok aimédakA
-2002 latlá ódaiK nokixel∂aN ra∂aM a sé ,ttet∏ekre∏

 levégésköndévőf dáprÁ zcnöG ,netsepaduB neb
 kidötönezit nokixel∂aN ra∂aM jÚ ttetnelejgem

 lánó∏míc ilup a noladlo ki-281 a ,nebétetök
:llá ze tnire∏ ó∏ ttO .ménzédi takattorí

 susoilliv silivo sirailimaf sinaC) iluP„
 ra∂am úsupít őleret ,űtset ∂anpézök :(suciragnuh

 itebit a ianokor ibbelezökgeL .a•ukrot∏áp
 .(sospa assahl a sé reirret itebit a) ká•ukrot∏áp
 arok sálrodnávpén a asádaramnnef sé asálukalaiK

„ nevle‡ remus eveN .őtehnö∏ök kankorot∏áp a ató
”...”őleret avdamát

 .gigé za ki∏tallah men ,kájdnom tnim ,sátagu zA
 sugóloria antahlo∏aláv si tim ilup ‡ége₧
 ,arásátnakkav attatitá-‡ámodut knürebmeka∏

 aránat imete∂e őtezevké∏nat akit∏iarbeh a nebzökim
 tévöt aftelé őzetél men nabáimátopozeM tnire∏

 lassáloha† godlob lóla abál óstáh ttotratlef
 ?izötnögem

erdnE ∂aN-ysalaH :tló∏ázzoH
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 men ik ahos ∂e kankosódutvle‡ ra∂aM a naV"
 ∂oh ,za gidepsé ,küktév sözök ótahzára∂am

 gásnokorvle‡ rogu-nniF a tsonáJ †ivonjaS
 a †ivonjaS ttoloh ,ik kájtláik kenéjőtmeretgem

 a nabátazoglod .c óicártsnomeD ttetílme rám
 togásnokorvle‡ ianík ,köröt ,nniF ,ppaL ,ra∂aM

 iken a men †ivonjaS tnire∏ kezE .eb ajtatum
 a menah gásnokor rogu-nniF ttotínodjalut

 setelne∂é∏ a trézE .tlov ejőtmeretgem sumzinarut
".néret knu‡ámodutvle‡ ravazrűz

0791 ,azéG yzcráB

 tó∏ kenetje negimen náros esétegelme sonáJ †ivonjaS
 ra∂am-ppal a gem tllá mestnárok ő ∂oh ,lórra
 ra∂am a atzamlagro∏ menah ,lánsátílnosahvle‡

 ólav lekkevle‡ itelek ∂av ika∏é sám kenvle‡
 a táhet nebmeletré so‡ozib :tásátílnosaheö

 .őtehtniket kanárátufőle sumzinarut

 ianík a sé sonáJ †ivonjaS :sojaL ysulaf∂aN
 63-5391 muizánmiG .J.S ia†olaK .sátílnosahvle‡

.ejőtísetré ivé

:ketez∂eJ

 .1002 ,gásdaba∏péN .notúvét kekere∂irÚ :láP legnE /.1
.21 sujám

 sotláT .iesédrék ite∏évle‡ kenétedere gásra∂am A /.2
 .ladlo .011 .7002 ódaiK

 űmíc iesédrék ite∏évle‡ kenétedere gásra∂am A /.3
 .7002 ódaiK sotláT .ladlo .511 tetök‡ámlunat
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 vle‡ ra∂am a sé telémle rogunnif A .∂rö∂tne∏ispeS
(.nabá‡ámlunat űmíc etedere

 (6171-6461) zinbieL nov mlehliW deirfttoG /.4
 a (∂oh ,tletét a ettedrihgem ika ,tlov sufózolif
 ,asátílnosaheö kevle‡ a eriesédrék kenétedere kepén

t‡éf tehtíred asátatumeb kanágásnokor kevle‡ a

 tlálutit kenőtegé ka† latlá ‡arA zA /.5
 fesoJ gem atrí nabá‡ágam iatnola∏∂an lóryvlafnuH
 űjefsav izagI„ :tájámmargipe evzemíc zehzneduB
 yvlafnuH errema ,∂em arra men ,tniláB a ze ∑eké∏

 ól∏áL óba₧ iaftráB té‡ét sétegé zA ”...tni láP
 robáG tniláB ∂oh ,el ajrí ő ,kujdut lőbielevel
 ,etrék abájádori za yvlafnuH tie‡émdere isátatuk

 lavájttot∏oeb tegésneltelüs ólavintegé tnim ,tto sé
.ettegéle

nésélü ttotrat né-42 sujám ivé .6881 za /.6

„ kora∂am sé konuh A :latnA ∑oráK rehcsiF /.7
 .esétjefgem kenésézevenle ”réhef„ evtelli ”etekef

.8881 ,tsepaduB

 ‡áhén tenétrötső ra∂am A :návtsI i∑édrE izédI /.8
 .o.91 ,.∏ő .9891 ,sátatuK-teleK .ajámélborppala

 ret∏inim i∂üsátatkozök sé sállav notsogÁ troferT
 ∂rátnat tnim ,vle‡ ra∂am a kidőzűf zehéven

 nabkáloksipén a eletét évőzeletök kanásátatko
 ,tlov ekönle kan-ATM zA .kkic‡évröt ivé .9781

.giálálah ttezektevökeb nab-8881

.ladlo ki-11 tetök .81 .nokixel∂aN ra∂am jÚ /.9
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 :erre zoh si takádlép isátílnosaheö-ó∏ kemeR /.01
 za tú za ,ey za jé za luianík ,eg za gé za luianík

.bts ,nys luianík ví∏ a ,ut

 nátu ”úrobáh köröt–rogu„ zA :sonáJ yat∏uP /.11
 671 ,.7791 tsepaduB ,ődi ólusro₣ ,ódaiK őtevgaM

.

 nátu ”úrobáh köröt– rogu„ zA :sonáJ yat∏uP /.21
 671 ,.7791 tsepaduB ,ődi ólusro₣ ,ódaiK őtevgaM

.

(.ladlo ki-01 tetök .81 ,nokixel∂aN ra∂aM jÚ /.31

 .nátu úrobáh köröt-rogu zA .sonáJ yat∏uP /.41
 tsepaduB ,tazoros ődI ólusro₣ ,ódaiK őtevgaM

.ladlo .34  .7791

 őtevgaM ,ődi ólusro₣ ”?ra∂am sé remuS„ /.51
(.ladlo .59 ,.6791 tsepaduB ,ódaiK
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