
rotkiV i‡ádaP

agássazáh ki-2 meledejef azéG

 ttetehtelü∏ mes ertese immes ,azéG ,aif ‡oskaT
.nátu 849 sé ttőle 729

 ze s ,tévé isételü∏ kujdut ,kantlo₤ ,kanájpa∂aN
 - 709 - kujdut si tievé kenésétökgássazáH .398

 gém egéselef ,31 ∂av ,sevé 41 ka† gém tlo₤ rokima
 sátrebup a gém táhet kükemre∂ őslE .bbalataif

 mes levéletévabsátímá∏ kenégésőtehel bbemértxegel
,úif kemre∂ ősle za ah sé ,ttőle 119 gem ttetehtelü∏
 zednim - lüsőn nabárok sevé 61 úif a ze sé ‡oskaT

 azéG rokka ,- űní∏ólav men ed ,segéstehel ka†
.729 ekétrérátah óslagel kenésételü∏

 ,ekemre∂ ótahtípallágem lüneletgésték ,ősle azéG
 vál∏eloB zétiV zehjréf ∂em neb-489 ika ,tiduJ

 da" ∂oh ,itnelej tza mutád a zE .zehgecreh iókark
 neb-769 bbákni ed ,nab-869 nebbősékgel "mumertze

 návtsI zaza ,kjaV neb-969 trem ,eintelü∏ llek
 gém geltese ∂av ,neb-769 tiduJ tno∏iv aH .kitelü∏

 kanázéG rokka ,üní∏ólav ima ,kitelü∏ bbőle
 őslé∏ si ze - einlüsőn ttellek nab-669 nebbősékgel

.tnelej ta-849 ődi isételü∏ tnim ima ,- kétrérátah

 isételü∏ bbűní∏ólavgel azéG ,evteveb∂e tnedniM
 trem ,tehel men ibbárok lakkoS .049 - 939 ejedi

 sanavtah a lüneltétlef sé kitelü∏ a‡áel gém nab-699
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 kensél†ebődi isételü∏ a kenne ,tőS .tlüsőn néjele kevé
.si akét∏amát dráli∏ bé∂e gém nav

 ,togásótlém imledejef a tá i∏ev neb-079 azéG
 ekemre∂ ték sé nav lürök evé kidacnimrah rám rokim

 lakkatlahle geltese za ,moráh rám bbákni ∂av
 :ierévtset őtehléV) .ttetelü∏gem rámmi ,si bböt nálat

 kabbalataif nebbesege‡él ,∑áhiM sé ól∏áL "rá₧"
 ,∑o∏áV nabámrof sora∂am ,luzaV ,aif ∑áhiM .alán

 a ze s lánnávtsI bbalataif levvé ∏úh ∂etnim
 sé azéG tnelej tegésbnölükrok bbo∂an lánttoko∏

 a ,úif bbesikgel a gelűní∏ólav ∑áhiM .ttözök ∑áhiM
(.nabdála† a tlov "aba†"

 űní∏ólav ed - sesédrék a éázéG ráka ,ertese nedniM
 tőttek ráka ,iekemre∂ azéG ,men ráka ,‡áel ősle-

 lőbkevé sanavtah a ,tamráh ráka ,lupala knü∏ev
 azéG kenlelefgem ievé sanavtah dazá∏ a s kólav

.kanároktelé ittözök 03 sé 02 a ,kenievé sa∏uh

 kisám azéG ∂oh ,őnűtlef lüvíkdner nebme∏ lezzE
 .kitelü∏ nebievé senevcnelik dazá∏vé za a‡áel ték

 retéP ,egéselef ibbősék ,egod iecnelev óttO oloesrO
 ibbősék leumáS abA ,lürök 299-199 aj‡a ∑árik

.nab-699 ∂av 599 gidep egéselef

 ,neb-1101 ku‡ál aliorF ,lüsőn neb-0101 óttO oloesrO
 immes tno∏iv leumáS abA .kitelü∏ neb-2101 kuif retéP

 ttőle 0001 gém tós ,ttőle 599 kitehtelü∏ mes ertese
 abA :tez∂ejbáL :/.esételü∏ a űní∏ólav no∂an mes

 ;nélé iatapa† ,le kise nőzemcrah neb-4401 leumáS
 men nabrok a nabba koná•sagga ttedemelé gideprám

 gidep esélüsőN /:.takomahorsavol kettezev
.ttetehnétröt nebkevé ittözök 0201-5101 rokimalav
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vátne∑i ték esételü∏ kekere∂ a nabgássazáh ∂e ∂oH
 rám ∂oh ,gésnelej őnűtlef na∑o ,kise erdezitvé ilo

 ra∂am nednim gidde ze ∂oh ,sotaládo† etni∏
 semedré lettenüt A .etlürekle témle∂if sóduttenétröt

.inzoklalgof

799 - 099 099 - 089 089 - 079 079 - 069

299 ‡áel - - 369  ‡áel

- - - 669  ‡áel

699 ‡áel -  -  969    úif

 men nebkevé sanavclo‡ a mes ,senevteh a meS
 űní∏ólav men - ekemre∂ kanráp imledejef a ttetelü∏
 ,- anlov tlahgem dnim lük�én letévik ∂oh ,sina∂u
 a anlov katludnigem arjú nátu dezitvé ték tno∏iv

.kesételü∏

 ózoktanov azéG tsátatumik itnef a evteveÖ
 ievételé .03 sé .02 a sudóirep ősle za ,lavároktelé

 .05 za gidep sudoirep isételü∏ kidosám a ,erődi itzök
 a si kenégéselef azéG .kise erődi itzök ievé .06 sé

 kőn a ∂oh ,erénelle kanna s ,iena∂u lóbáj∂an arok
 ,kinű∏gem nabálatlá lürök vé 05 egéssepékózmagof
 sedezitvéték nabárok sevé ‡áhén∂e 05 egéselef azéG

.re∏∂e si men sé tlü∏ arjú nátu tenü∏

 a kenne sé ,ajnovebgésték tzednim ajórí koros E
 azéG ∂oh ,ajdnomik nájpala za kengésnelej őnűtlef

:einlüsőn ttellek re∏ték - kenmeledejef

 séseik sedezitvéték őnűtlef a tsátípallágem A
 si ‡émlürök őnűtlef ébsévek men sám ‡áhén ttellem

.ajtagomát
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 ∂oh ,ajtíllá tza őftúk le∂nel ilebdazá∏ .21 ∂E
 ken-"inigekeleB" tika ,tlov egéselef le∂nel kanázéG

 tnim ,knu‡ámodutmelenétröt totadasárrof A .katvíh
 tnire∏ kniasárrof im a ne∏ih ,etteterléf tegésneletpék

.tlov udloraS egéselef azéG

 si ro∏dosám ,daram ne∂evzö ah ,ifréf ∂e ∂oh ,zA
 knie∏énétröt ebé∏e ttotuj men ,ki∏tál ∂ú ,tehlüsőngem

 erénelle komutád isételü∏ őnűtlef a ,keniknes lüzök
 nesőtehelgem ,ik kátlálat tza ette∑eH .mes

 tudloraS kátvíh iólavttala "vál∏" ∂oh ,nesemelle∏
(.namoH) .keninigekeleB

 ,za ‡émlürök őnűtlef kisám ∂E
 lügéselef tnem zohvál∏ a‡áelték ősle azéG ∂oh

 le∂nel ahon ,zehle∂nel neppé kidosám a tős)
 ték ibbősék a ,(knutdut men gidda lórkotalo†pak

.zohvál∏ tnem mes eki∂e tno∏iv kan‡ál

 tnékbé∂e ima ,za ‡émlürök őpelgem ibbávot ∂E
 nav ik neőnűtlef si lóbknusálotadako imlenétröt

 ik nálat ,tős ,"táj‡a" za ettere∏ men návtsI ∂oh ,av∂ah
 kese∂e kizeven evtípé ar-"nálat" a erre) ettetzegév si
 űzekserév" lettetere∏őle sönölük si am gém tnávtsI

.("kansokli∂a‡a

 ,‡émlürök k∏etorg rám etni∏ ,őnűtlef naólnosaH
 sé aif dnére₧ "rá₧" ,akroh ‡áppoK ,"rú∂an i∂omos" a ∂oh

 ‡áppoK aif dnére₧ "rá₧" ∂oH :tez∂ejbáL:/ ...u†lubréV
 ,lüvik nekevensélüpelet tza ,akroh irokka za tlov

 nesetelkörö gásótlém a ze ∂oh ,ajtí‡ozib si za
 ∆rötké‹ a ,e∆röt kákroh a sé tllá∏ arúif lórápa

 u†lubréV .tlov elef iléd lútnánuD a ekédivsállá∏
 .akroh a ttel dnére₧ "rá₧" (559) nátu alálah

 ∂úppé ,togásótlém a etlökörö lótájpa za u†lubréV
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 neltetehtré ,a†ruF - .ettevök tájpa za si ‡áppoK tnim
 sé nabros a nebbe ennel séröt ah ,ennel ilüvikdner sé

 adótu kenika ,aif u†lubréV a ennel men dnére₧ "rá₧"
 ,tatum arra esélölejgem "rá₧" kendnére₧ tnékbé∂E .tlov

 ieső trétaiv nátuza ed ,tlov ‡ét∏erek ge�őző�e ∂oh
 ttet "i‡ét∏erek" ttozamlakla nebme∏ lavájpa ima ,erétih
 gem ttedeklet∏erek nab-849 u†lubréV).ado† men nátu

 nátu ata† iezem-hceL ttet∏ev a sé (niddiV aM) ,nab‡odoB
 nabgrubgsuA ,tőzönüb segésnözök tnim ,óttO neb-559

 nátu alálah azéG ,ajákonu ,/:.attatt∏akalef
 azéG ah kenika ,tudloraS innev ajraka lügéselef

 a einnel ttellek lezök nesőre ,egéselef ősle
:zohnavtah

 etni∏ nav nebtetniket a nabba nesönölük gidep kennE
 azéG aroktelé ‡áppoK ∂oh ,a∑úsgnah őt∏epékle rám

 ,bböt ttetehel men rokalálah ttezektevökeb neb-799
 men nabrok a nebbe ifréf ∂e ah sé sődnet∏e 43-33 tnim
 innev ajraka lüőn ah ,‡áppoK - raka inlüsőn sé sőn

 geltese ,∂evzö ∂av rokka ,- neltőn návli‡ ,tudloraS
 tehel meN .nav ako ilüvikdner ,sám imalav kangolod a

 gá∏ro za ika ,kanifdáprÁ ∂e ∂oh ,segésték sina∂u
 rokka gém ,aroine∏ dála† ódoklaru za sé ajákroh

 "iakitilop" őt∏epékle ne∑i ∂e egéskü∏ †nis
 ,bbesődi levvé 52 tnim ,bböt lánálán ∂e argássazáh
 nátu ké∏ imledejef a ah ,laoa ődelezök élef navtah

.kizoka∂áv

 a nájpala asutároine∏ lámrof togoj ‡áppoK
 ,lámrof togoj si er∂evzö za ah ,eD .erké∏ imledejef

.lataif - ∂evzö za rokka

 aj‡a návtsI .lataif nabólav ∂evzö za sÉ
 udloraS .tlov őngecreh le∂nel a ,inigekeleB
 levvé ték ∂e gila udloraS .aj‡a men kannávtsI
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 ,ilüvikdner sÉ .agam úifahotsom a tnim ,bbesódi
 za lőrika ,‡oa nelte∂e za Ő .géspé∏ őnütlef

 a ze sé kanda tsáríel setel∏ér kőftúk irokdáprá
 ,ütemretcudráp ,somutnemarepmet sukigrene ∂e sáríel
 nabájgarah ,óvittü∂e lakkaifréf a ,ó∏ádav ,ólotrops

 kaifréf a tika ,lé∏eb lórnozama űrö‡ö∂ ,ődekerev
.lürök ken∏ev lattalodóh

.si akroh ‡áppoK nav tto nabáros kólodóh a sÉ

 laggoj lőbéséletenü∏ ivé∏úh sádlákemre∂ a aH
 ,arájtnopődi gássazáh kidosám a intetzektevök tehel

 05-94 ,lürök 099 ,emledejef kora∂am a ,azéG rokka
 ,aif rokima ,ro∏dosám gem tlüsőn nabárok sevé

 ,egéselef kidosám A .sevé 12 rám návtsI-kjaV
.sevé 32-22 tnim ,bböt tehel men gidep ,udloraS

 küjlezpék si kansáilad ne∑imráka ,jréf a ,azéG
 ,‡oa jú lataif a tnim ,sődi na∑o re∏ték tnim bböt ,le

 laáel bbajú ték ttala kugássazáh sevétah ika
.gem atzokédnája

 sállá∏ imledejef a lavásálunoveb ‡oa jú zA
 s ,gem kilet levőretelé solataif ,levvdektelé arjú

 le tagotál nabbarka∂ er∂e nabsárájgédnev ∂an a
 ,akroh lataif a ,‡áppoK erlepe… lórásállá∏ i∂omos

 sé tehel sevé 62-52 rokesétökgássazáh azéG ika
 mendáprÁ za sé erebme ősle gá∏ro za nátu azéG

.aroine∏

 imlenétröt sé ka‡rá tdapás kniele ilebdazá∏ .01 A
 men ar‡oa lataif a ah ,kenénnel iárugifrípap kevűm
 ika ,nokor sáilad a tsátah immes anlov tloroka∂

 ∏ih ,aru za tnim ,ázzoh killi bbákni lakkos nabrok
.levvdek-telé ,levőretelé ónabborik nav elet ‡oa za
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 laccra bbetétös er∂e takosátagotál a tekezE
 sa∏uh ,ttőnlef lüklén a‡a ,ólunovabágam a ile∂if

 kenika ,návtsI úifahotsom ósopat téjele kenievé
 ődneel a ,aj•ábakonu sáilad tievret ttotavihar∂an

 .itege‡ef lessétísimmesgem levésézetél at∏up aroine∏
 ,ttedekleven nebtelölü∂negedi dnére₧ "rá₧" nav nabájtú eD

 ,aif ‡ágop őtetzekélme arájálluh ttot∏aka ajpa∂an
 nabmá∏ bbo∂an er∂e nabravdu imledejef a ,‡áppoK
 iuassap a kika ,si kankopap negedi ődek‡ekévet

 köpsüp mirgliP trem ,inlevön kéntere∏ tá‡ámotratzáh∂e
 .innel entere∏ kesré - rebme ővkeröt ,soka∏őre negi

 .kizotrat erételüret moladoriamárd a rám ibböt A
 nelté†nere∏ ,si eséletevök se‡évröt sé sogoj ‡áppoK

 :/....si ajálluh udloraS sé si etset tle∂énlef
 "tágoB" ∂av ,"láK" ∂av ajpa u†lubréV :ketez∂ejbáL

 .lli ,tlov ki∑em lüzök őttek ∂oH .tlov akroh
 ima ,"láK" a ∂oh ,ggüf lótta za ,vén se∑eh a ki∑em
 tettölü∏ősle ,tősle ,tökönőf ,tórájlőle lurimu∏
 láG ,láaG ,eleK ,alaK ,láK ,láaK ima sé tnelej
 ttözök keven irokdáprá za irotka∂ negi nabkámrof

 ,esélölejgem tágoB ka† ∂av ,-tlov vén∑éme∏
 ∆röt ké‹ a ,even a tlov si ki∑emráka eD .esézlejgnar
 ika ,lótdáprA ros A .tlov aif etneveL ∂í sé erézev

 ,tlov erézev ∆röt-ké‹ a nebételé ,somlÁ ajpa
 ,tágoB ,etneveL ,dáprA - gi‡áppoK dalah lünelteröt

 ,tlugofle za tika ,-‡áppoK ,dnére₧ ,u†luB ,láK
 za ejőzre∏ adnegelnávtsI útnopme∏ silákirelk

 a tza ∂oh ,tréza návli‡ dnom "kanáj•áb∂an" návtsI
 nessehel "kensézőtrefrév" togássazáh so‡ozib

 men neűre∏∂e kannávtsI nabnoza ‡áppoK .inatílláeb
 ,erévtset men mes kanázéG ő ne∏ih ,"aj•áb∂an" ttetehel
 ‡áppoK .mes nokofdosám gém ,erévtsetakonu men mes
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 .ajákonu mes kantlo₤ gém ed ,aif men kan‡oskaT ka†men
.ajákonukü za kandáprÁ ‡áppoK

 géstevö∏∆röt a sé aif bbesődigel dáprÁ ,etneveL
 a rokima ttetehel sevé 03-82 ,ajákroh irokka

-ték iekemre₣ .ttesele neb-598 nabtarájdah ráglob
 náros kevé senevcnelik a -‡áel ∂e sé úif moráh
 neb-119-019 avgof lénne láK tágoB .kettehtelü∏

 s ,ttetelü∏ lürök 419-219 u†lubréV sé ttetehlüsőn
 nabárok sevé 52-42 (atarájdah ∂an ősle) neb-739

 a ,dnere₧ aiF .togásótlém akroh a ,tékörö ajpa tá ettev
 i-559 a levim ,kitehtelü∏ négév kevé sacnimrah

 trem ,t∏ér ∏ev men gém nabtarájdah űgév sukigart
 ,nátu tarájdah ∂an ivé .739 a gelűní∏ólav ;lataif

 őtídnergem ajpa esélüsőN .ttetelü∏ nab-839
 .kitehnétröt nab859 nálat ,levvé ték-∂e nátu ajáidégart

 men innet erittőle 069 táhet téjedi isételü∏ ‡áppoK
.469-269 ődi űní∏ólaV .tehel

 kiwtraH toglod a eb ajtíllá si na∂ohrákA
 na∂ohráka s ,ajádnegel sotadut léc neseőre köpsüp
 sámo‡ izáh∂e ,ibbősék teke‡émese za ajtízrotle si

 ra∂am iső za kan‡áppoK ,knusárítenétröt óllá ttala
 lunaltatahdamátgem sé nát∏it tnire∏ goj isélkörö

 ki∂e kenknümlenétröt irokpézök ‡áppoK .tlov azagi
 a ,őrE jÚ samlatah a tika ,esőh sukigart

 tezmen a asákub sé el tlozág gés‡ét∏erek
.tlov ará űresek sé serév kanásádaramnnef

/.ko‡ámlunat imlenétröT/ 

rotkiV i‡ádaP

ráurbeF - ráunaJ .8791  .IAIF PAN A :SÁRROF

8


