
.rd fe∆óJ ∏álaH

naT anoroK tne₧ a sé em∏E anoroK tne₧ A

 a tahllá∏ebme∏ lüneltetnüb ajgat nednim géssözök A
 .ige∏gem téjükse za za ah ,levőF

.90 sujám .6002

muroragnuH atseG :sum��onA .1
 tém∏e-anoroK tne₧ a roksédőzre∏rév ttötök nebzökletE zA

 im ∂oh ,tza atzamlatraT .nabsárí kéttetízgör arjú
 ték a tnimalav ,ttala amlagof őF sé géssözök ődnetré

 ∂í t∏ér ógávedi zA .ttala a‡o∏iv ólav zohsám∂e snenopmok
 iapórue za evzőlegem eem ,lürök 002 1) sum��onA el ajrí

 mes am gidep evtniket tégésseteléköt ,totalroka∂�oj
 kaná‡ámkopala aicárkomed a tze tréze ,lotu kétré

 .6 sé .5 za ,nabmuroragnuH atseG a (küjtehtniket
 ő∆eD siaP - muroragnuH atseG sum��onA) .nebtezejef

 (rézev) téh...„ (.7791 ,acirotsiH acetoilbiB - asátídrof
 sé lürézev lessétréte∂e sé lattaraka daba∏ úifréf
 a si kankiaif tős ,kanágam attot∏aláv luólo†narap

 ő za kika ,takoza sé táif kegÜ ,tsomlÁ gikédezmenősgév
 ”.kanzamrá∏ lőbégéstezmen

 (géstezmen) men samlatah nabdah téh a géssözök a ttI
 A .llá lőbpén tlesivpék latlá rézev őlekőle nabáglod

 ∂í - evzédi neűre∏meletré - gidep ükse őlelejik tőF
 .tló∏

 gidnim ,trat si ékiadótu tős ,kütelé ő za giddemA .1
 .kürézev a ∏el lóbiakédavi rézev somlÁ
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 tnire∏ ó∏ - asárílürök kiagoj tájas si∂av ,kogat A .2
 nárá kiamladaráf ...togá∏ój ima ...„ - :ze gidep - evzédi

 .”nabba ne∂el ∏ér kenküki∂ednim ,kentehzere∏
 daba∏ nodjalut a kika ,ke∑éme∏ imledejef a koza ...„ -

 mes ,kő mes ,ákkuru tsomlÁ káttot∏aláv lóbkutaraka
 rézev a kenesse en ik ertese immes ,ahos kiaif

 „”.lőbégést∏it gá∏ro za sé lóbá†ánat
 rézev a ennel neltűh lüzök kiadótu ikalav ah∂oH ...„ -
 ianokor sé rézev a anatí∏ tegésneltene∂e ∂av ,zehé∑éme∏

 ttolmo kürév ő za tnima ,nojlomo erév kensönűb a ,ttözök
 za djaM ”.kettet kenrézev somlÁ tima ,nebükse za

 :kédaráZ isállánellE za ettevök tekettezédi
 imledejef ibböt a sé rézev somlÁ ikalav ah∂oH...„ -

 tsádopallágem ttötök levükse za lüzök iadótu ke∑éme∏
 ”.astjús kotá körö ,inge∏ ánraka gem

 :kidózalanovrök nasogáliv lőbkettezédi zA

 .tamlatah(zök) nednim lokotrib pén tnim ,géssözök A .1

 si∂av ,takogoj órájik iken a kenőF a azzáhurtá lőbbE .2
 .kanríőle nasogáliv tima ,té∏ér ∂e kogoj imlatahzök

 ráka ,ajgat géssözök a ráka tsédőzre∏rév a ah ,ttetnüB .3
 .gem ige∏ őF a

 a tahllá∏ebme∏ lüneltetnüb ajgat nednim géssözök A .4
 .ige∏gem téjükse za za ah ,levőF

 imlatah ttoda zA .levükse kitísetne∏ tsádopallágem A .5
 lavásálán∏ahlef keniezök∏e sé ttellem arútkurts

 aitneics a :asádut ttötnö éleb a tá∏ohte iső ik etzejef
 ,lőrégéssözök agam a levégéstíges asufni

 ótratnnef nabtalroka∂ tze za s ,lórásátavih
 telélme∏telé igoj a ze ,∏ohte za zE .lórárútkurts
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 ‡égi ,lakkodazá∏vé ttőle 698 rám ttezetél naólavnávli‡
 nabbárok levvé ‡áhén ettőle evtelli ,nab-698 ár gidep

 .ttezektnelej

 v‡öksamráH ttotílláeö latlá návtsI yzcőbreW .2
agásúnat

 ,nabámrof nredom ege‡él naT evtelli ,em∏e-anoroK tne₧ A
 nabkala i∑ába∏goj ,nebsézegevö∏gem i‡évröt etni∏

 tzE .gem ótahlálat nebév‡ök-samráH návtsI yzcőbreW
„ :nab-§ .2 a ,nebmíc .3 sé .2 a ,nebé∏ér .1 kenév‡ök ajrí

 ∂oh ,za a†narap kengéssözök ∏ége za sé ,ava∏ a kennetsI
 (te∑eh a tza névzevengem) ne∑eh a neze s neze iknednim

 kaná†ánat gésnözök a ,itehet tnima ∂av ,lerrev∂ef
 ,§ .4 a kidólo†pak zehhE .”kéjnelejgem arásátagllahgem

 se∑eh ka†ah ,tiógáhtá †narap ∑i za...„ :ajdnomik ima
 ...∂av ,ingáv éttek llek lassóllap ,kájda men tégéstnem

 isállánellE seríh A .”intev argásaglo∏ sökörö
...„ :azzamlatrat a-§ .6 mízc .9 ∏ér .1 za tokédaráZ

 sé ttotínávli‡ik ...knümledejef ∂av knu∑árik ki∑emráb
 rokka ,enle∏érem innet erénelle kogoj isemen ttezejefik
 ,(kengéssemen a tnimrám) llá nabknugásdaba∏ erődi körö

 ∂oh ,lükléna inadnom tnelle sé inlüge∏ enelle kanna
 ”.(kesemen a tnimrám) kenénse ebéktév gésneltűh

 ?nebke∏ér ttezédi za űre∏ődi si am ábbávot ,jú za iM
 ték zE .§ .2 míc .3 ∏ér .1 za jú ttőlekenedniM

 :őle rí tegésseletök

 drak serév a zE) .tegésttezeletök isálunov abdah a (a
 si aM (.alumrof tremsizök ódólo†pak zohásázodrohlürök

 :gésseletök kidosám a űre∏ődi
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 t∏ér nokosázok†ánat a nav agoj ka†men kensemen a (b
 ,tremsizöK .innelejgem tto si egésseletök menah ,innev

 a ettet évőzeletök mallá iapórue-tagu‡ bböt ∂oh
 kájrí men tze lohA .nokosát∏aláv itnemalrap a tletév∏ér
 ,adamrah∂e katlusogoj arsát∏aláv a rö∏bbötgel tto ,őle
 ,arra nav adlép kos nebknümlenétröT .inzava∏ le ∂em a-%04

 lezzE .géssemen a le tnem men erkesélű∂�á∏ro za ∂oh
 kóda za ,tásátípallágem sétevgéstlök a .lp kátzo∑ádaka

 köröt a ppé kujdnom ,tésélere∏lef geresdah a ,tésétevik
 kátpak men ttaime ka†na∂U .nabáka∏ődi meledzük inelle

 .takujdlo∆ a kánotak irávgév a gem

 goJ isállánellE za űre∏ődi naótatdoklodnoglE
 ttotrat nodíh tebé∆rE za knujlodnoG .si ejém∏e űre∏rok

 tnim ,kankoráglopmallá za ,kenkőtetnüt a ttI .ersétetnüt
 neőtevgem ,nasnágorra ,nasótrat tágoj kankót∏aláv

 sekételli katludrof abáih tá nődi úoH .kéttev ebimmes
 si men ∂av ,tekiesérék káttotísatule koza ,zehkevre∏

 sé sóicártsnomed ketlé nátuze ka… .arkoza katlágaer
 .lakkugoj isézekelü∂

 díle∏ éggéle ze tnire∏ vletelé ,vlegoj iső ra∂am A
 ,tásálártsnomed goj a bbákni ,ttetnelej todóm isádlogem
 ne∑imráb lóráladlo molatah a tze ikA .tésétíre∏‡ékik tnim
 .togojzök ra∂am a atgáv lucra ,atlotág si lezzök∏e díle∏

 esépéllef molatah a ∂oh ,evlé∏eb si men lórrA
 .gem tlusólav nodóm avrud ,őtlekmeleléf

 a atlalgofeö noladlo zá∏ bböt ima ,za ev‡ök yzcőbreW
 rö∏őle ev‡öK .teke‡évröt sé t‡ámtokla imlenétröt ra∂am

 .ttetevök sádaik bböt lánzá∏léf tima ,gem tnelej neb-7151
 lavásáríála i∑árik ∑árik a tév‡ök yzcőbreW ráB

 a erénelle kennE .káttatki mesahos eb‡évröt tza ,etze∂ej
 .ttel e∏ér őlé talroka∂�oj ra∂am
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nabámrof tteljefik naT sé em∏e-anoroK tne₧ A .111

 nat-anoroK tne₧ a ,küttetílme ro∏kos rám tza tnimA
 a tláv mesahos lammolatrat trázel ,segelgév

 tekevle za takoza neőtevpalA .ává∂rát sázoh‡évröt
 aitneics a kangásra∂am a tekima ,nabágam atlalgof

 ttotíkalaik levégéstíges sádut ttötnö éleb a asufni
 ,lóbájdómtelélme∏ ,lóbságofleftelé ,lőbvletelé

 kanna ,ergéssözök a neőzektevök lóbájdómsátál imelle∏
 arájárútkurts imlatah ,arájléc ,erétedere ,arátlovim

 káloksi igoj őzöbnölük tekezE .kanzoktanov
 ∂av neb∏ér iőlesivpék ódakétrém sé seven ,iőlesivpék

 igojzök A .kájla∂rát neővkeröt ergéssejlet
 - tnat-anoroK tne₧ ttodoso∑átsirkik nebkemledzük

 - evtevök tsokÁ nomiT .rd sé tnámláK ránloM .rd gelőf
 .eö kujtahlalgof nabkaibbála za

 a ki∂e zA .nav e∏ér ∂an ték kannat-anoroK tne₧ A .1
 lalgof tekesédrék igojsárájle kisám a ,imlatrat

 ságoflef a za gidep tá‡o∏iv őttek A .nabágam
 ‡ámtokla imlatrat nalatságofik a tnire∏ ima ,izmellej

 men tá) snegoc a tza ah ,se‡évré mes ‡évröt ∂av
 men eb ko∑ába∏ igojsárájle (őzeletök gidnim ,ótahgáh

 .le kátdagof lavásátrat

 anoroK tne₧ a ima ,molagof igojzök anaT anoroK tne₧ A .2
 anoroK tne₧ A .ki∏pala négési∑éme∏ igoj-i†lökre

 gém zehhe ,óllálüde∂e nogáliv ∏ége za esétíse∑éme∏gem
 tne₧ a ∏uinég igoj ra∂am a ∂oh ,lazzA .†nis ólnosah ka†

 tásádaramnnef gásra∂am a ,atlávitkejbo tánoroK
 sojaL ak∏áhorP rí ∂í lőrrE .gem atzopala

 itezmen nednim sé kenkniőtlöK„ :∏é†löbmoladasrát
 a ∂oh ,amaló∏ ...őrétaiv naódnallá kenknüsőh

 ado† a ka† gidnim lótsálúmle ősgév a togásra∂am
 ebéjűrű∂ kepén segésnelle za ∂oh ,ado… .gem atvó

 kocrah sökörö ttovív trégésnelteggüf a ...avgof
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 nnef sigém avzokta∂ofgem sé avdóró∏té∏ ettepezök
 knienűb savdo ∂oh ,názah e tezmen lé ∂oh ,knutdaram

 tne∏ ne∑imalav tlov gidnim ...evét er∑eh or ,erénelle
 lé tti ado† a ze ...ttöző∂ ette∑eh ...∑ema ,őre

 ,gásólav a zE .télne∏ék ,gásólav ódnallá ...knüttözök
 gásra∂am a ,kenmelle∏ ra∂am a ado† ra∂am setelé za ze

 za kenne sé ,”ajóicávitkejbo kanásátratgem
 a .it :nav amo‡ itezevre∏ se‡émzétni„ kanóicávitkejbo

 amulóbmi∏ kenne sé muciragnuH suproC a ,etset tezmen
 laggásólav si tetsettezmen a ima ,anoroK tne₧ a
 a lezzE„ ...”eanoroC earcaS suproC ,iletne∏gem

 tne₧ a tláv lavásátavih ótrat nebtél ,őtnemtezmen
 űre∏ado† nabólav kangásra∂am a ejém∏e anoroK

 kanágam melle∏ ra∂am a ttetmeret ttI .évéjőze‡éttelé
 a evzejefik nabásros agamnö ...tákizifatem

 sé nabózotláv a tólavékkörö za ,tnaltazotláv
 (.o .651-551 ,ósodjub sé rodnáV) ”.nabódnalum

 a (llá ettölöf) ttotatzoktanovle anoroK tne₧ A .3
 ,lót∑árik) lőtőF ólroka∂ tamlatahmallá iroknednim

 .lótkogat a sé (.bts lőtkönle ,lótóz‡ámrok

 .a‡ala molatahmallá za anoroK tne₧ A .4

 si∂av ,té∏ége molatah a nabágam itíse∂e anoroK tne₧ A .5
 nesegelgév ttözök kogat sé őF a ima ,tamlatah a tza

 molatah ótjahergév sé iózoh‡évröt a avt∏o nav gem
 tnim ,tezmen a ∂oh ,kizektevök lőbbE .lóbájtnopme∏

 tne₧ a galórázik ,ttü∂e molatah őtelligem tegéssözök
 anoroK tne₧ a ka† tamlatah a tze ,gem nav nabánoroK

 .gem itísetset

 ttodA .tételüret gá∏ro za ajlokotrib anoroK tne₧ A .6
 .si kogá∏ro ózokalta† a kantahzotrat ázzoh nebtese
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 anoroK tne₧„ a nebke‡évröt a ∂oh ,sosáko∏ tlov trézE
 .kátlán∏ah tsézejefik ”iagá∏ro

 tezmen a ima ,tzadnim ajlokotrib anoroK tne₧ A .7
 ődeklemeik lőbbE .segéskü∏ zohásádaramnnef

-�oj ózo∑ába∏ tátalán∏ah dlöfőmret a űgésőtnelej
 sete∏émret ra∂am galórázik tedlöfőmreT .talrokay

 evtelli ,tahlokotrib ráglopmallá ra∂am ,∑éme∏
 i‡talaplat nednim dlöfőmret iazah a si∂aV .tahlán∏ah

 tne₧ A .anoroK tne₧ a asonodjalutdlöf kenételüret
 za nossuj er‡évré ∂oh ,kanna ajáicnarag a tlov anoroK

 levőre sözök tima tnire∏ ima ,sédőzre∏pala izöklete
 iemedré iknednim lóbba ,náros sálalgofnoh a ketzere∏

 suI a -- goj i∑árik .nú zA .nessehlüse∏ér tnire∏
 tágásótahgoj noza kanájánoroK tne₧ gá∏ro za -- muigeR

 itezmen a kotribdlöf seö za tnire∏ ima ,ik etzejef
 aránoroK tne₧ a -- ∑árik a lőbbE .e∏ér molatah

 tezmen a ka† avlalgof nabágam tágoj sálmaráhaiv
 ttetehtíse∏ér nebéjef ‡émtísejlet ttezgév arávaj

 tne₧ a lüneltevzök kotrib daba∏ nednim si∂aV .tikráka
 anoroC arcaS„ a vle za zE .tétedere i∏ev lótánoroK

 vle za ze lót-8481 .”munoissessoP muinmO xidaR
 .��� a .öv) ibbol silárebil a gidep nabkniajpan ,lügne∂

 ∂av sumzilarebil itezmen nebélef kidosám .∏
 .éntere∏ inlöröt evtevök tégésűvleno∏ah (keűvledaba∏
 a té‡élöf iga‡a kekedré negedi za ánatísotzib lezzE

 si am evle neze anoroK tne₧ A .si nételüret sézre∏dlöf
.ajáicnarag kenégésnelteggüf tezmen a

 ,silárutluk ttoda za - kizekledner anoroK tne₧ A .8
 gá∏ro za - ttezemletré tnire∏ géstteljef igásadzag

 neltetehzölüklén zohásátratnnef kenételé iókal
 ,sátrá∂rev∂ef ,ta∏áhok ,ta∏á‡áb) kotazagá igásadzag
 (.bts rapire∏∂ó∂ sé -re∏imlelé ,sédekelzök ,rapipég

 noza ábbávot ,ttelef (iasáticapak) iajpala igásadzag
 ,keréb ,kará za ke∑ema ,lakkóz∑ába∏ igásadzagzök
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 evtniket teküpere∏ nételüret .bts molagrofznép
 ”kogoj i∑árik„ a nabrokpézök a kogoj a kezE .kasotnof

 kemledevöj i∑árik a ∂oh ,tremsizöK .katzotrat ézök
 ∂í si aM .kétzepék ieletéveb ta∏á‡ábcré ,ta∏á‡ábós a témöz

 kenkeze neppé enűb vé 21-01 tlúmle zA .innel enellek
 ketelzü za keze leviM .tlov asá∏táj erzék negedi

 ,simmes küttöjertél ,tnat-anoroK tne₧ a kéttetrésgem
 .kőtehzere∏aiv lüklén sétírétrák

 A .asokotrib ∑étniket i†lökre nednim anoroK tne₧ A .9
 té‡éf anoroK tne₧ a ttet igojzök nednim lőré∏ér kogat

 taláglo∏ ttezgév eré∏ér anoroK tne₧ a ka… .ilevön
 a si gésűh A .nabsázamlatuj ,nabmolatuj ttetehdese∏ér

 anoroK tne₧ a ,ettetnelej tsádaado itnári anoroK tne₧
 takosutka imallá bbasotnofgel a kétzegév nebéven

 nebéven anoroK tne₧ a tekesédőzre∏ izöktezmen a .lp ,si
 .gem kéttötök

 lüzök ia∑ába∏ snegoc nat-anoroK tne₧ a ,sege‡él leviM
 :ik küjleme tekőzektevök a (lassázomá∏ sotama∑of)

 gá∏ro za ah ,inzek‡évröt nese‡évré tehel meN /1
 sállá∏gem ianotak .lp ,ttozotálrok egésnelteggüf

 őtehzemletré nasonoza lezze gá∏ro za ah ∂av ,nétese
 zE .llá ttala asámo‡ ianotak molatah negedi ,őslük

 a evtelli ,ttözök 76/5681-9481 .lp tez∑eh a tlov
 .giásuilúj 1991 lótúrobáhgáliv kidosám

 ,lürés agoj isézeklednernö gá∏ro za aH /2
 rokne∑I .őle llá tez∑eh (senelgiedi) sukirózivorp
 segés∏ége za ,silámron a ka† ”lóbko∑ába∏„ ttozohgem a

 ótísotzib tetelé ,ódakaf lőbteremsiiklel
 .őzeletök asátrateb kesédekzétni
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 se‡évröt a ,silámron a nebtez∑eh sukirózivorP /3
 tnétröt zE .indekeröt llek arásátílláer∑eh dner

 .ttözök 62-1291 ábbávot ,neb-7681-5681

 gá∏ro za ,tnű∏gem tez∑eh sukirózivorp a aH /4
 ieletétlef gésse‡évröt a ,tllá er∑eh egésnelteggüf

„ ttozoh nabka∏ődi sukirózivorp a rokka ,kattoda
 lülef ,nav géskü∏ gém arkoza ah ,”teke‡évröt ,tako∑ába∏

 llek le si nese‡évröt lóbjú sé ,inlág∆iv llek
.indagof

 őtelligem tőF a lóbmolatah ttot∏ogem nesegelgév A /5
 tne₧ a ,lavánorok ∂e ka† asázáhurtá molatahzök

 lassázánorok a nabgás∑áriK .segéstehel lavánoroK
 igésse‡évré lánsátatkieb őnétröt lelléveltih a sé
 ,ttorávréhefseké₧ sázánorok a ∂oh ,tlov letétlef

 imogret∏e za gidep tsátratre∏ a ,kéjnétröt náduB bbősék
 .ezzegév kesré

 takogat a lóbmolatah ttot∏ogem nesegelgév A /6
 kevle ttetetkefel nebzökletE za takogoj őtelligem
 a inrázik tehel men takogat a tnire∏E .káttotísotzib

 sé ké∂emráv a ,lóbmolatah ótjahergév a ,lóbsázok†ánat
 kogoj őtelligem takogat A .lóbásáz‡ámrok kosoráv

 .kattahzotláv lavásálúm ődi za iámrof kanásálroka∂

 tne₧ a káttokla ttü∂e levőF a iajgat anoroK tne₧ A /7
 suproC mutoT„ a táhet ttü∂e őttek A .tétset ∏ége anoroK

 a leviM ”.ingeR suproC mutot ,eanoroC inger earcaS
 za anoroK tne₧ a ,ttü∂e nav nabánoroK tne₧ a ka† őttek
 men nabkugamnö kogat a mes ,őF a meS .nérevu∏ nelte∂e
 egéssejlet molatah A .lassátinerevu∏ a kenzekledner

 .gem itelli tétset ∏ége anoroK tne₧ ka†
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 za leviM .∂rát itelesiv tlov men anoroK tne₧ A /8
 sázánorok a ka† si ∑árik a ,tlov ajánorok gá∏ro

 ,nokopan ttozorátahgem nölük sé lavámlakla
 ,gésrőanoroK a tésézrŐ .ettehlesiv rokkamlakla

 .le attál rőanoroK evtelli

 náma∑of melenétröt a erök kaniajgat anoroK tne₧ A
 a nebtedzek iajgat anoroK tne₧ A .ttozotláv

 isoráv ,géssemenzök a bbősék ,gáspapőf ,géssemenőf
 katlusogoj arsát∏aláv a gidep lót-8481 ,gásráglop
 .lüklén tetniket ólav ergésitezmen ,arsállav ,ermen

 nebséze∂eiK a gá∏ro za neb-7681 ∂oh ,ttodutzöK
 tlalgof nabkédaráZ isállánellE za ttodnomel

 a ,tlov muimorpmok űre∏‡ék ka† nabnoza zE .lórágoj
 lórkogoj őtelligem tőF a ,ttötök lazzáh grubsbaH

 ózotláv A .tlov asázo∑úsnelle sádnomel őnétröt
 mutnemom a ze rokima ,ttaim keletétlef imlenétröt

 kanágoj kogat a sé ,tégésűre∏ődi ettet∏evle
 a ,‡émdegne úgnarne∂e nebme∏ llá men lavásázotálrok

 isállánellE zA .tlláer∑eh nebrök sejlet agoj kogat
 asárí robiT ifránloM .rd)  .se‡évré témsi kédaráZ

(námo‡

lmth.98tuoba/uh.88teremsiiklel.www//:ptth
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