
alábroB yk∏násurbO

(ianlotaktne₧) robáG tniláB
(3191 ,rávsemeT – 4481 ,anlotaktne₧)

nabámo‡ knózatu itelek ∂an irok∂E
ine∆ sódut őlé∏eb nevle‡ cnimrah a ,robáG tniláB

 igér a ,e∂em an∏ávoK iam a ,ek†ü† bbitelekgel ∑édrE
 tőzedeflef sé tózatu itelek sőtnelej bböt ké∏-iabrO

 amo… isörőK ka† knujlodnoG .kangáliv a ttoda
 ,tekedezitvé ttötlöt nebtebiT sé nabáidnI ika ,arrodnáS

 atzatueb ika ,erkedeneB hgolaB isotáraB ∂av
 lój gal‡o∏iv evűmtelé küjetteK .tnápaJ sé táirú∆dnaM

 a ”kusrát„ kidamrah ed ,nödlöflük sé nohtti tremsi
 even robáG tniláB ,ine∆vle‡ ttetelü∏ nánlotaktne₧

 ,tréze neppÉ .timalav dnom kenkesevek ka† gém erőle∂e
 kanájtútelé matzoklalláv névér atsilognom sé ∏énétröt
.erésélekétréarjú so‡ámodut kenépere∏ sé ,erésétíredlef

ajtútelé ózatu sé ine∆vle‡ A

 sik ∂e ttetelü∏ ná-31 suicrám .4481 robáG tniláB
 ótínat i∑eh ,láP kkaB .nánlotaktne₧ ,nabulaf ∑eké∏

 seletévik ttozoktatumgem nabárokkemre∂ rám tnire∏
 ∏ébi† no∂an neb∂e újfi ólunat őnűtik A .egéstehet

 aloksi isulaf a etrűt men sé ,tlov si kere∂
 si men ,tiáró ótínat isulaf a atnu leviM .temle∂ef

 nab‡orotmolpmet ilezök a bbákni menah ,atjar t∏ér ttev
 djam ,er∑ehrásávidzéK kéttivtá tréze ielü₧ .tto∏táj
 lótárokkere∂ ráM .tlunat si nabsoráv i∑édre bböt

 tlunatgem lótájpasedé :kevle‡ a ”indagarár„ ketdzek
 irokó za attotítájasle arros djam ,lütemén

 sé görög a tnimalav ,trebéh a :tekevle‡ sukialk
 ,lütemén ,lulogna tlunatgem djam ,tevle‡ nital

 téknezit rám ,ttezigéstteréel eriM .si luáicnarf
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 ettetíges rám ttözök ia‡ámlunat tős ,tlé∏eb nevle‡
 .tlunat netseP djam ,neb†éB neőtevök tzE .si tiasrát

 kevle‡ itelek a ttedzek rokka esédőlkedrÉ
 köröt a nebtedzeK .inlu‡ári élef asázo‡ámlunat

 ze nájíh znéP .inserek tránatvle‡ tlábórp negéstevök
 eré†nere₧ .tte∏ev abrák mendjam etezeke∂i za

 ,lassugólokrut ra∂am űríhgáliv a ttozoklálat
 .tújfi segéstehet a attagomát ika ,lannimrÁ yrébmáV
 te∑em ,tev‡ök natvle‡ köröt ∂e trí arákosmen tniláB
 ‡émlé ózorátahgem kisáM .inlán∏ah tehel lój giám

 nemete∂E itseP a tnékótagllahgoj rokima ,arámá∏ tlov
 ika ,lassukimédaka sonáJ isaragoF ttedekremsigem

 eréjé†nere∏ ,tőS .ttet∏ekre∏ tarátó∏ ivle‡ ra∂am ∂e neppé
 lataif ∂e tteserek rokka neppé aimédakA ra∂aM a

 ∂oh ,abmoladoriB ∏orO za anzatule ika ,tsódutvle‡
 isaragoF .azzo‡ámlunat tevle‡ u∆dnam a sé lognom a
 ”nasro∂„ ika ,ik kétdlük trobáG tniláB arásálnája

 a ttedzekeleb ed ,lünnif sé lu∏oro tlunatgem
 le tájáknum itnik ∂oh ,si abu∆dnam a sé ablognom

 neb-0781 ,ttőle asázatule géM .inzegév ajdut
 suirátinu za ettevlef sé at∂ahle tétih sukilotak

 nájtrap regnet-ip∏aK a bbőle nebkevé se-0781 zA .tetih
 bböt ,sogástdaráf djam ,ttozatu zohkolognom őlé

 iam a ,giágrU ttotujle lassázatu ipanóh
 attotítájasle ttellem lognom a loha ,girotábnálU

.si tevle‡ u∆dnam a

suirátinu lóbsukilotaK

 a ttel na∂oh ,lórra llav ekéderötólpan izjartelénÖ
 asádnomlE .suirátinu lóbrobáG tniláB lataif

 a lőtkepék ózník a tléf lótároksik rám tnire∏
 sé retéP nesönölük ,nabmolpmet sukilotak ianlotaktne∏
-4581 ráM .tsátah or ár kettet iarbo∏ lotsopa láP
 sé ,lóbáloksi i∑eh a tdaramik nesevé zít gila ,neb
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„ evlé laviava∏ tájaS .tia‡ámlunat etzegév notúnágam
 imele ebléf at∂ah ”ttaim sázomolpmet tloka∏őre

 ttetetlőre za gelűní∏ólaV .tia‡ámlunat űtni∏
 táloksi rö∏bböt ttotláv ttaim gássosállav

 lügév djam ,ne∑ehravdu∑eké₧ bbőlE .nabárok lataif
 ielü₧ .tlunat nabmuecíl iköpsüp a ,nodaráv∂aN neb-4681

 .kátná∏ kanpap kika ,inetísejlet atraka tágásnávík
 ergö∏ neb-5681 ,avlúm vé ∂e lügév nátza tniláB

 asámollav tájaS .pap ttel men sé ,táhu† a attot∏aka
 mes takattollah sé takattotál tto za tnire∏

 men nátu kezE .atríb men gelimelle∏ mes gelitset
 nabájólpan ,lőrétih totada se∑éme∏ tatláglo∏

 tséz∂ejlef őzektevök a nápu† lőbvé se-9681/8681
 gidnim meken a löf metlére† ná∏avatvé zE„ :ettet

 za tsállav sukilotak iamór sevne∏nelle
 gigégév etelé nátza tétih jÚ ”.lassuirátinu

.attotratgem

kemledzük sé kátiV

 si rokima ,azah ttezekré neb-5781 robáG tniláB
 .nemete∂E itseP a ttopak tsézevenik iránatnágam

 giedi divör ka† nabnoza tégéstehetvle‡ naltaráP
 ∂e nátu alálah sonáJ isaragoF .attahtatzotamak

 ,gem etröt za téjreirraK .attagomát sonáJ ‡arA giedi
 zneduB ”sódutabo∏„ a tdamát ajátiv iamka∏ ∂oh

 ivle‡ lognom sé köröt nétni∏ ika ,leffe∆óJ
 nák†ój egéstehet ráb ,ttozoklalgof levésézmele

 lavámlatah irokka tzE .ttögöm tniláB tdaramle
 iatada iráttarizéK rátv‡öK iaimédakA zA .atlotóprák

 keniőtezev mete∂e za atlosavaj men zneduB tnire∏
 nebélevel na∂oha trem ,tásázamlakla tniláB

 sé lognom a amladori sőtnelej na∑o †nin ,ettetjefik
 .inatínat ne∂el semedré nölük tza ∂oh ,kenkevle‡ u∆dnam

 ttozotláv nátu asátílovátle tniláB ,nodóm sekedrÉ
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 ké∏nat ijatla-laru za ttel zneduB neppé sé ,tez∑eh a
 nátu etrétazah ∂oh ,erénelle kanna ze tnétröT .ejőtezev

 kützök ,sukimédaka bböt nátallah kaniólomá∏eb
 za róM igallaB sé láP yvlafnuH ,nimrÁ yrébmáV

 se-0781 zA .tő attolnája si kanájgat őslük aimédaka
 ,”ke∏évle‡ nnif„ a ttedesegrémle nabnoza négév kevé

 tnimalav ,zneduB sé (yvlafnuH) refrodsnuH si∂av
 iaimédaka za keibbőlE .ativ a ttözök robáG tniláB

 so‡ámodut nednim ,avlán∏ahlef takujóicízop
 kétdegne men sé ,totniláB káttotíro∏ik lőbgezök

 tniláB argiddA .tésétetnelejgem kenievűm
 ,tásáríel ttetí∏ék lőrvle‡ tájrub a ettetnelejgem
 .nabámá∏ ‡ölzöK i‡ámodutvle‹ a tnelej si gem ∑ema

 a sé ra∂am a komazuhráP„ a ettetnelejgem lüvík nezE
 sotnof no∂an ed ,divör űmíc ”néret vle‡ lognom

 a ∂oh ,attotíllá tza neb∑ema ,tésézmele ite∏évle‡
 nesejlet Ő .ajgat dála†vle‡ inárut a vle‡ ra∂am
 kava∏‡évevöj a sé ,tetelémle dála†vle‡ a ettetevle

 .si tételémle
 setnéknö ettetnelejeb neb-9781 robáG tniláB errE

.togá∏ro za at∂ah si le sé ,tévret kenésétezűmá∏

keséremsile idlöflüK

 sotazotláv náros etelé idlöflük sevé tékneziT
 őzöbnölük moladorib nám∏o za bbőlE .ttopak táknum
 .tásádutvle‡ seletévik attatzotamak nabia‡ámotrat

 i∂üznép tnim ,le tre‡ takosállá imlazib sotnof na∑O
 laváilázoR nnamleipS ,levégéseleF .rőnelle

 loha ,té∏ér iléd apóruE sé teteleK-lezöK a atrájeb
 lórra nebkevé se-0981 zA .gem tlunat tekevle‡ bbajú

 tevle‡ bara nemete∂E inéhtA za ∂oh ,knütehlüsetré
 atzára∂am nevle‡ görög erétél ra∂am si∂av ,ttotatko

 tlov men nabirokkA .tsárí sé ,tevle‡ bara za le
 ,anlov ttodut tevle‡ ie ika ,nabápóruE sódut na∑o
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 ∂an A .anlov etlevűm netni∏ ólnosah zohtniláB tős
 jú ∂e tlunatgem si ttala téh ték ráka knusódut ra∂am

 nabáidnI-léD nájóicídepxe aléB i‡ehcé₧ géM .tevle‡
 si∂av ,limat a atlunatgem nasro∂ lüneltetehih

 ttedegetebgem rokima djam ,tevle‡ adivard
 őnem élefazah a ainráv ttellek gitéh ték nabjahgnaS
 ,lunápaj tlunatgem si negeteb gém ,ttalaza ,arójah

 ∂ú nedivöR .nemete∂e za si ttotatko bbősék te∑em
 serekis esétezűmá∏ idlöflük ∂oh ,knéntehzemellej

 tre‡ takosállá őlet∏itgem sé samlazib ne∏ih ,tlov
 ,tégés‡ekévet eö knántahlalgof ∂Ú .etre∏-apóruE le

 .ttotara trekis gidnim lazza ,ttogofeleb ebima ∂oh
 ótnarep∏e za ,vle‡ izöktezmen ∂e ika ,za tlov ő sigéM

 en kankosám ∂oh ,ttodoksodrak ttellem esétezeveb
 tődi kos lavásálunatgem vle‡ kos a nejllek

.inloké†ople

nohtti ergéV

 ∏énétröt kelE bakaJ kedner ∑eké∏ a nebkevé se-0981 zA
 ,kájvíhazah ∂oh ,kattotídni tamlagzom levésétezev
 za rö∏őlE .kantniláB kanajlnája tárdetak nohtti sé
 yvlafnuH sé zneduB tto ed ,katzoklábórp náimédakA

 ke∑eké∏ a kugam rokkE .t‡émdere le ketré men ttaim
 sé sállav a ∂oh ,küinlözök∏eik tlürekis ,eö katgof

 a trobáG tniláB ezzevenik ret∏inim isátatkozök
 .kenéjőtezev ké∏nat ijatla-laru mete∂E iráv∆oloK

 loha ,tásállá le atlalgof nab-3981 robáG tniláB
 a ttoráv∆oloK rokkE .ttotínat givé cneliknezit

 lohes tnim ,gem kettehremsi tekevle‡ na∑o kokáid
 A !lőtrebme ∂e nelte∂e tzednim lusádaár ,nabápóruE

 ,adivard ,drabak ,nápaj :lüőtílezí ka† lüzök kevle‡
 si tnnif giedi siK .knántahloros sé ,u∆dnam ,lognom
 atlán∏ah arra arábboj takáró za takoza ed ,ttotínat

 sé ,tiábih kosukimédaka za astí‡ozibeb ∂oh ,lef
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 .tágástlusogojtél te∏évle‡ rogunnif a essevle
 ,ettehetgem nodaba∏ tze ika ,nelte∂e za tlov ő nálaT

 .ázzoh ieteremsi ivle‡ a katlovgem ne∏ih
 bbo∂angel kansódut trétazah a arárok tterÉ

 ,gelőf ,ttotá†obgem si fe∆óJ zneduB ,asilávir
 .ré te†nik esétjű∂ lognom tniláB ∂oh ,ttöjár nátuim
 lognom a etlözökel aihpargonhtE za neletrih rokkE

 tniláB .tá‡ámlunat ővkefle óló∏ lőrte∏étlökpén
 ,lakkaisorávőf a ttozoklalgof men rám rokke

 i∑édrE„ za ,ken∑ehűm so‡ámodut i∑édre za menah
 ,tájáknum újámét itenétröt lognom el atda ”kanáimédakA

 tto nétni₧ ”etenétröt gásrá�á† lognom A„ :emíc ken∑em
-1091 .si ia‡ámlunat drabak ,isuzákuak gem ketnelej

 ,tésézemletré sálalgofnoh ra∂am a etlekétréarjú neb
 kosárrof rebéh sé nital ,görög ,itedere za sé

 izjarpén itelek tájas tnimalav ,nájpala
 melenétröt ra∂am a etlekétréarjú lőbieséle∂ifgem

 nuh a ∂oh ,attotípallágem sé ,tá∏aka∏ iarok
 .si ieső kora∂am a katzotrat ézök iepén moladorib
 ,tre‡ togástlusogojtél témsi atóza etelémle nezE

 a kétlekétréarjú kosódut itelek sé itagu‡ a nátuim
 .tétenétröt moladorib nuh

 neb-2191 tniláB úsádut sé úsáríbaknum neltetehih A
 a erésénebbödgem kakos sé ,tlunov abjídgu‡

 samlatah ettiv lavágam ,tlahgem nebvé őzektevök
 .nabknázah adlép ébböt tlov mes atóza er∑em ,tásádut
 kosódut a loha ,neb∑édrE ttödődzekle asádaik iáknuM
 abáknum A .tévűmtelé rebme ∑eké∏ ∂an a kizré kanékugam

 si kolognom sé konápaj ,kosódut izöktezmen norámmi
 sé köröt ,lognom naltadaik gém a trem ,kandólo†pakeb

 sédőlkedré izöktezmen sőtnelej tnári iegevö∏ u∆dnam
.kizoktatum

esélétígem iaM
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 neb-4491 asátatlém izagi ősle za lórrobáG tniláB
 ráv∆oloK ttoljaz neppé úrobáh a gíM .tnétröt

 itelek a telüse∂E muezúM i∑édrE za gidda ,nebélezök
 arájóludrofvé .001 kenésételü∏ sódutvle‡ sé ózatu
 tez∑eh iainámor a tsézekélmegem a tzE .ttezekélme

 kkaB ,ajótínat anlotaktne₧ .ibbávot ettevök men ttaim
 atdaerzök neb-9691 sé ,tsátagllah a gem etröt láP

 i∑eh ttötjű∂ lórrobáG tniláB alatlá za
-4991 ,neőtevök tsátlávre∏dner A .tek�sézekélmegem

 sé nánlotaktne₧ arájóludrofvé .051 kenésételü∏ ,neb
 loha ,kattotrat tsélü so‡ámodut ∂e ttoráv∆oloK

 ,dáprÁ atreB lőrdege₧ :sódut ra∂am ‡áhén tnelejgem
 .uroT agneS ,roeforpgédnev nápaj ∂e lőrtsepaduB

 sonjas kennE .tágássáknum tniláB káttatlém nétni∏ kŐ
 .asátat∑of igá∏rora∂am ttel men

 a izevö ∏utluk ∂an nánlotaktne₧ ,nabájulafőlü₧
 ,ilesiv téven ő za aloksi sonálatlá i∑eh A .tsódut

 aloksi za tős ,nav ttekalpkélme nálaf aloksi za
 ttetgem latlá robáG tniláB a kujtahtál nájóso∑of

 a ,giáidnI-léD lótáilógnoM ,takatu‡ámlunat
 náloJ bakaJ .gigá∏rolo‡apS lótsuzákuaK

 a ∑em ,tépékcra robáG tniláB attatumgem őnótagzagi
 ∂e katzohertél ∂oh ,atdnomlE .ití∏íd tábo∏ iránat

 a kizekélmegem tnire∏ kügésőtehel ∑em ,tetelüse∂e
 a†roB .rd ,aránat aloksi zA .lőréjttölü∏ ∂an ulaf
 sik ,tékélme ejidlöf irok∂e ilesiv néví∏ nétni∏ sonáJ

 ití∏ék tsom sé ,alór ik ttoda tev‡ök ték gidde ajódaik
 záh∂e atsitpab iazah a nebzöK .tétetök kidamrah őle
 ettötjű∂eö őneJ inogáZ úsázamrá∏ i∑édre za ,e∏éklel
 elev a sé tielevel robáG tniláB atdaik neb-5002 sé
 i∑édre za ,ki∏tál ∂Ú .takomutnemukod sotalo†pak

 selé∏ sé ,si knázzoh réle nassal sédeseklel
 itelek ∂an a kiláv évőtehremsigem arámá∏ gésnözök∂an

.evűmtelé ine∆vle‡ sé ózatu
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nabkomá∏vé etelÉ

nánlotaktne₧ ttetelü∏ ná-31 suicrám .4481
 nozzatu ∂oh ,iréklef aimédakA ra∂aM a neb-1781
 u∆dnam a sé lognom a azzo‡ámlunat sé ,abái∆Á

.tevle‡
 .4781-1781

neketelüret lognom sé nabgá∏ro∏orO iasázatU
aránatnágam (ETLE am) mete∂E itsepaduB A .7781-5781

 .rg ∏ev t∏éR .8781-7781
nabájóicídepxe iaidni aléB i‡ehcé₧

 nám∏o za lunov ebsétezűmá∏ setnéknÖ .2981-9781
 nabiasoráv apóruE-léD djam ,kizoglod nabmoladorib

 .tínat nekemete∂e
 ké∏nat ijatla-laru mete∂E iráv∆oloK A .2191-3981

.aránat imete∂e
 .ráj nabsuzákuaK a tnékajgat óicídepxe-yhciZ .5981

.norávsemeT lahgem lunaltaráv ná-62 sujám .3191

atsilatneiro-∏énétröt ,alábroB yk∏násurbO .rD

nokixeL ai∆Á ssebereT

8


