
sétmereT .sv sánabborsŐ
)7002( ólđáL i}arA - telémle so}ámoduT

 ,ertél kátzoh ,meN ...naltaludzom sé neletgév ,nelte¤e muzrevinU za táheT"

 ,antahrávle tima ¤av ,antah¤áv erima ,telé sám kizetél men lüvík atjar neđih

 ,antahzotláv évima ,sám immes ne$nin neđih ,gem kinűđ meN .tél nednim agam neđih

 immes ,neletgév neđih ,ik tahlugát men sé ,eđđö tehem meN .nednim agam ő neđih

".immes előt tahdakađ mes le s ,gem itehtílezök men

/onurB onadroiG/

sétezeveB

 ,lettelémle so}ámodut ¤e ¤oh ,rebme za ánlodnog tza evlétí lőbmíc A  
 dnim gidep őttek a ,aglod nav lelletéttih sosállav ¤e evtelli

 .lótsám¤e kizöbnölük nesőtnelej nebé}émderegév dnim ,nebésétílezökgem
 a ,asádagofle kenételémle sánabborsŐ zA .ze mestnárok nabnoza tez€eh A
 bbálagel ,”levéređdner-kétí}ozib„ óllá nokabál egne¤ neltetehih agam

-sétmereT ózoktanov eréttöjertél mete¤egáliV a tnim ,le}égi tetih arokka
 .nat

 kentelémle nálatlá¤e tehel lattaludni ój ka$ tetelémle sánabborső zA  
 nájpala ima ,kizekledner men laggásnodjalut na€o immes etniđ neđih ,inzeven

 bbősék zamlatrat men mes ,ótahtí}ozib men mes neđiH .knéntehetgem tze
 serekö¤ rok€o ,lavákigol ősleb kizekledner men ,takosálsój ódnalozagi
 ,lakkatríel latlá telémle za gáliv őtehle¤ifgem a nav nabsádnomtnelle

 nesevét – }áhén eđđödnim ,kiđpala nogásólav a men táhet leviM .bbávot ¤í sé
 ,llek tih táhet zohásádagofle ,ne}émdere isérém – naltatnop sé ttezemletré
 nozadnim ,)ejővíhle( ajódagofle telémle sánabborsŐ za neđih ,sévek si men
 ótatuk mes őtehtniket men táhet ,lóđ enelle €em ,neb¤e ajdagat tzamlah}ét

 .kenővíh bbákni lakkos ,esédeklesiv kansálláázzoh so}ámodut mes ,kantakla
.kanámgod gidep nat-sánabborső zA

 ,ttetelüđ nétedzek dazáđ .02 a sélezpékle ózoktanov arsánabborsŐ zA  
 za zaza ,sumzieta za indoklarule ttedzek rokima ,nabrok a nabba

 tnat-sétmereT a ¤oh ,”inlokkur„ levimalav ttellek ik ,sádagatnetsI
 sóicúlove za gem káttokla nasomazuhráp lóbáj¤an lezze ,kájlofácgem

 $nin ¤úna¤u aróicúlove za neđih ,tnat-sóicúlove nabbasotnop ¤av( tetelémle
 .)llek tih neltétlef zohásádagofle táhet ,arsánabborsŐ za tnim ,kétí}ozib

 tim kandut men lavámélborp i}reze ,ttedeverem ávámgod si óicúlove zA
 ,kenđet ¤ú sé ,kenléđeb men bbákni lórkotalofác a lőrkeze sé ,iővíh inedzek
 neđége ,nabáloksi eléfnednim kájtínat ,ennel nebdner bbo¤angel a nednim ahtnim
 ¤oh ,kájdut nasotnop nebzökim ,si tnat-sánabborsŐ za ¤oha ,gikemete¤e za

.simah sé sábih neőtevpala ređdner-sélezpékle za ze

 tnékasázo€úsnelle ¤etnim málluh isádagatnetsi őzektnelej nabdazáđ .91 A  
 sé sánabborsŐ zA .dstré - élef konat-so}ámodut a ”kattoti}„ kazáh¤e za
 ailbiB a inzemletrétá ,inlekétrétá kátlábórpgem ,- élef nat sóicúlove za



 za náten ,el ánrí tsánabborsŐ za nebége}él za ahtnim ,evét ¤ú ,tiavađ
 jú atjaf¤e zohkámgod so}ámodut esétílezök kámgod isállaV .tóicúlove

 }émekők ¤úna¤u zohásádagofle kenne ,”tsállav}ámodut„ a ,ttozoh tsállav
 .zehésétmeret őnétröt ttala pan tah gáliV a tnim ,llek tih

 űgellej sosállav rám-rám tájas tágam atrázeb táhet }ámodut A  
 küređdneramgod tájas ketnemeleb kosállav a nebzökim ,ebieletétamgod
 ima ,”abásátíso}ámodut„ küređdneramgod zaza ,ebéletét ”ébbesepéknolađ„

 nönnö neppé trem ,}ámodut a táhet ttokubgeM .actukáĐ na€ona¤u neseteđémret
 ózoktanov erésétrégem sé eréséremsigem gáliv a ,lef atda tége}él

 atlábórpgem téređdneramgod trem ,si sállav a ttokubgem ;tésévkeröt
 .neltetehel leggéssejlet ima ,”inatđamátála lekkevré so}ámodut„

?sádlogem a táh iM

 esézetél ga}a za ¤av tniređ esétílezökgem iaifózolif sédrék A  
 etzőlegem esézetél tadut a gelőtelli ,)sánabborsŐ( tétadut a etzőlegem

 téga}a za
 ,tsátilazuak lavóđ sám ,lef zeletét t}ođiv igásko-ko atjaf¤E .)sétmereT(
 sé toko lohnedniM .togáliv a inlezpékle sepék men }ámodut a lüklén ima

 mes immeS .ne€i men nabnoza gáliv A .inlálat lév sé serek t}émzektevök
 atjaf¤e einnel enellek nogáliv a kangolod őzetél nednim ¤oh ,őle ajrí
 ,tezev zeh}émzektevök tnim ,zohtopallá nelej a nátza ima ,kené}émzőle

 ődnevöjle za tnim ,topallá nelej a nebtese nednim lef ótahgof men evtelli
 igásko za tze €em ,neltelév a ,őze}ét ¤e sina¤u naV .ako ke}émese

 nasotadut asátah neltelév a ,lusádaár ,gem azzár nabiajpala tetelémle
 ke}émese űređneltelév leggéssejlet na€o za géM .ótahlosá€ofeb

.sámlob vítkaoidar a tnim ,si roketzektevökeb

?ze nav si ¤oh rokkA

 si no¤an ¤av űređneltelév nabba sé ,arga}a za intah sepék tadut a aH  
 enellek kantadut a rokka ,inatlávik takosázotláv ilüklén ko má ,sotadut

 ga}a galórázik sé sika$ totadut ¤ohka$ ,má negI .innel kensegeldősle za
 ,nojlunávli}gem tadut a ¤oh ,zohha ,lusádaáR .rök igödrÖ .tahzodroh
 ¤oh ,latláza ,azzodroh ga}a za gidep táigrene za tze ,llek aigrene

 .nav nabságzom körö sé sonot€of

 a ,ajtokla melepala moráh temete¤egáliv a ,zoh$luk a táhet knuttotujlE  
 si toga}a za kesélezpékle se¤e( .ga}a za sé aigrene za ,)óicámrofni( tadut

 atjaf a ze bbasukitkarp nabnoza nebknütese im a ,lef kájgof kanáigrene
 ,káigrene űgellej na€o kannav neđih ,sétílezökgem őtetzöbnölükgem
 kannav tnođiv ,azzodroh ga}a úsupít ne€im $nis knumlagof lőrke€em

 ka$ men sé/ noga}a ke€em ,- kosázotláv iakizif sé iaimék .lp – kegésnelej
).kótahríel nabbasotnop lettelélmeđ ólupala /náigrene

 mes ki¤e ,lüklén őttek kisám a kizetél mes eki¤e melepala moráh A  
 moráh e kosázotláv A .e}émzektevök si men ¤oha ,kankisám a ajózoko

 ¤oha( lőbimmes a kizektelek mes küki¤E .iasázotláv kenésettü¤e melepala
 sé sikaŁ .inetísimmesgem tehel mes teküki¤e ,)tehel mes inetmeret

 men ke€em ,kosálukalatá ,künneb eb kentehzektevök kosázotláv galórázik
-ga}a za nebmete¤egáliV A .abtalo$pak itazoko-ko lüneltétlef kanllá



 ,körö táhet nebémelleđ keőzőle za agássamráh tadut-aigrene
 .gés¤e őzetél ékkörö sé sonot€of ,neltetehtmeret ,neltetehtísimmesgem

 nat-sétmereT a mes ,)nat sóicúlove za elev( nat-sánabborsŐ za mes leviM
 a ,kujtnopóludniik a sábih neőtevpala ,ebmele¤if iđev men tekeitnef a
 nat so}ámodut ¤e gíM .kesevét neppékgésküđ si kiesétetzektevökgév
 sé le kitíneltetehel t}ámodut a tágam lerređdóm a lezze nebétese

 kerebme ővíh a ná$pak ređdneramgod sosállav ¤e gidda ,gem kájtísimah
 kosátatzoktali}ik őzöbnölük a külőt le kájráv sé ,eb kájráz tépékgáliv
.tásárázik sázoklodnog a gidep lőbkütelé za ,tásádagofle ilüklén akitirk

 sé nebégéssejlet kugam a mestnárok rám ,nesetelđér gigév kü¤ev tsoM  
 gidep nátuza ,takonat ttetílme tnef a nebieređdner-séggüfeđđö ttelpmok

 a ne€im ,nabájólav gáliV a dere si nannoh ,tsétetzektevökgév a el kujnov
 gidep kenkesénétröt nezednim ;nebővöj a innétröt gof im sé ,atopallá nelej

?erknüpékgáliv đel/nav asátah ne€im

sánabborsŐ zA

sétezeveB

 a dere nannoh ,sédrék a attatzoklalgof gidnim ,nödlöF a lé rebme atóimA  
 .ne€imsám men sé ne€i tnop tréim ,ttezektelek ah – ttezektelek na¤oh ,gáliv

 laváságoflef isállav sotájas – agam a attotíkalaik arútluk nedniM
 ávódoklaru bbősék nebtele$löb görög A .táđutluksétmeret ttodólo$pakeđđö

 – lanov}ári iđoiamelotp-đéletotđira za – telélmeđgáliv sukitats óláv
.arsádoklodnog irokpézök a tége€éb atmo}ár ne}émek

 bböt nátuim ,telélmeđgáliv sukimanid a inatídóh trét ttedzek bbősék kaŁ  
 ¤e esétnelejik ehcarB luádlép( sézedeflef so}ámodutteđémret irokjú

 nabágáliv kogalli$ ttotrat kenkörö za tniređim ,ná$pak sánabbor avónrepuđ
 tjátrokke rokimalaV .ettet évűređgésküđ tze )e}ét sázotláv a llánnöf si
 ráb – nabátalo$pak sorođ }ámodut a sé sállav a sádakađ a eb ttezektevök

 lóbkiáiróet so}ámodut ingaraf kenzeke¤i tđotím si am gém kosódut se¤e
 a kanna lef őtehzedef ttI .takoza kiletđit ”tnékneltetehtrés sé tnéktneđ„

 nredom a ¤oh ,erekö¤ a kanáicnednet ózoko takámélborp isáiró bbősék
 negedi ,tételüret aifózolif sé akizif a etrevekeđđö eđér ¤e kosukizif

 a ttezektelek na¤oh ,lazza gem ttedegéle men nesetezeven ;ttezeve erkeziv
 aifózolif a rám sédrék neze s ,tréim ,inda traka tđaláv si arra ,gáliv

.kizotrat ebérök¤rát

 sé tázagi kelledom iaigólomzok iam a inlágĐivgem sotnof tréza ppÉ  
 ,e}égi neze kosukizif iam a e-sogoj nabólav ,küssehtnödle ¤oh ,tiarátah

 a lánájtnop kenéséserek koglod ősgév a tekü€eh indatá kenelet}ék ¤av
 keze ,kujgof intál nebkeibbősék a tniM .kansállav a sé kanákizifatem

 kaólálaT !kaótahtí}ozib mes kebbesőteđtetgel a gém s ,kelledom ,kevle
 ózoktanov erésézektelek gáliv A„ tniređim ,tiatalodnog đuiP .ääX knéntehih



 a indagem sepék đel mesos nabátlovim isukizif ,sukizif a erkesédrék
 iaifózolif zaza ,iakizifatem menah ,iakizif men tti levim ,tđaláv ősgév

 ,se}évré arkosukizif a arkoza sátípallágem a ze - ”.óđ nav lórámélborp
.kenđih netniđsállav zaza -amgod nebketelémle ttodagofle neppé za kika

 gáliv a €em ,telémle na€o nedniM„ :si láP sonáJ .ää ttozamlagof lóJ  
 ózoktanov erésézektelek mete¤egáliv a aj¤ah avti} … ,lóđ lőrésézektelek

 sézektelek noránednim gíma ,giddadnim zagi ze neseteđémret – ”.támélborp
.men ah ,itđev témletré lannoza ed ,knutatuk nátu

 ?inzoklalgof lessédrék a lezze nálatlá¤e emletré nav si tréim eD  
 !sevé dráillim 7.31 .bk gáliV a tniređ lledom-sánabborsŐ bbessirfgeL

 a nápu$ men ,lőrsélpé$óđ nápu$ men ,tsédrék a evlélmeđ lórlovát ne€I
 ?óđ nav lőré}égi kenésétígéleik géshé irebme seteđémret itnári sukitđim

 dráillim 5,4 bbálagel gém kanpaN a nápu$ ¤oh ,küđđev ebmele¤if ah enálP
 e-knüđel ,nálatlá¤e ,rokka rám im knüđel loH .géik gím artáh nav evé

 ...?gém

 €em ,aicnednet a za ,lavámét a lezze llek inzoklalgof sigém tréimA  
 rebme za kanzotratázzoh ).bts ?gáliv a nannoH( kesédrék a keze tniređ

 .zehésélölejgem siláer kené€eh izagi ólav nabgáliv a ,zohásázorátahgemnö
 lassátiznetni naltazotláv ,lünelteggüf lótkáigóloedi zednim lusádaáR

.náma€of melenétröt a gigév őle röt

ke}émzőlE

 ettev tétedzek ,tátazoglod iaigólomzok atrígem neb-7191 nietsniE rokimA  
 silákidar aigólomzok so}ámodutteđémret a bbősék leddivör €em ,tama€of ¤e
 ¤oh ,nebévűm neze el atrí tza nesetenétröT .ttetezev zohásátlávamgidarap
 nesejlet ,ódoklaru za airtemoeg iđedilkue za lüneltétlef men nabgáliv a
 .temete¤egáliv a nese€eh - etniređ – el kájrí káirtemoeg űtezekređ sám

 ,tételémle mete¤egáliv – nalatrátah ed ,segév – sukiréfđ a táh attoklageM
 – telémlepala sóicátivarg a si¤av – sátivitaler sonálatlá za tze s

 a tzE .tnűt kanttozopalagem sélezpékle neze trézE .ettet évé}évggüf
 atlábórp lavájádlép bmög a – nalatrátah ed ,segév – tsátíllá xodarap

 őrétađđiv abágamnö tnim má ,segév na¤u gelitelülef €em ,intetlekézré
.nalatrátah ,tazkala

 inietsnie ,jú za rám asálukalaik amgidarap so}ámodutteđémret jú zA  
 nokopala sevét naólavnávli} táheT .tnétröt lüleb neketerek ivle}-imlagof

.gem kátzamlagof

sádólotlesöröv a ,sézedeflef őtnöd ¤E

 a etzedeflef náros esézmelepékníđ kosixalag elbbuH nab-0291  
 a tzE .laggáslovát a so}ára ze ¤oh ,attatumik s ,tsádólotlesöröv
 sárrof ótá$obik t}éf a ah tniređ €em ,atzára¤am lassutkeffe-relppoD
 za leviM .si ajáicnevkerf }éf a kizotláv neőlelefgem kenne ,gozom
 .elev so}ára si gáslovát a ¤í ,leggéssebes a so}ára sádólotle



 bbeđđem lénim tniređim ,t}évröt-elbbuH a atzamlagofgem avludniik lőbkezE
.knülőt kidolovát nabbasro¤ lánna ,mutkejbo ¤e negé za nav

 evtđeljefbbávot ,nab-8491 vomaG ¤oh ,tlov e}émzektevök sene¤e rám kennE  
 )mmuB-¤aN ,sánabborső( gnaB-giB .nú za attoklagem ,tételémle ertiamaL

 nabbárok ,lugát gáliv a ah :tsétetzektevök a atnoveL .támgidarap
 lüneletgév rokimalav ¤oh ,kizektevök za lőbbE .einnel ttellek kenbbesik

 ,aigrene atđit eléfimalav menah ,mota men €em ,muzrevinu za tlov tnop sik
 – tnabborlef zE .tlov ó€ogzág atjaf¤e ,sázrágus űrűs lüneltetehih
 sálugát őzektevök lőbbe za trat gipan iam a dnim s ,– sánabborső

-bmöggél a atlozagi si t}évröt eléf-elbbuH a nájpala kennE .atama€of
 nednim ,tza avjúflef s avlozjar takotnop erbmöggél ¤e :levégéstíges adlép

 si za lezzE .gáslovát a őn nebkétrém őlne¤e ttözök tnop se¤e
 togáliv ólugát nesetelne¤e nabynári nednim ahon ¤oh ,őtehtetlélmeđ

.tnoppézök itedzek ¤e ne¤el ttellek ,gem knüle¤if

 men komutkejbo za tsepék zehrét a neblledom inietsnie-sukitđivitaler A  
 őnétröt nebrét men neblledom a nebbe sálugát A .tekü€eh kájtatzotláv
 ódnallá tsepék zehrét a €em ,asázotláv kanámáđkétrém rét a menah ,ságzom

 adlép óJ .izeynémdere tásádólotlesöröv pékníđ a nétniđ lánkosixalag űtez€eh
 ,konaltaludzom nabátđét a káloszam a :$álaksáloĐam ővél nebléfőlek a ár
 a táhet sevéT .lótsám¤e kandolovát kemeđ a ,dazzudgem atđét a levim má

 őnétröt ebrét ”őslük“ a men levim ,sézejefik mete¤egáliv ólugát
 koynođiv ősleb a menah ,– kizetél si men ne€i đih – óđ nav lórsálugát

 !lórásázotlávgem

 dut mes timmes nabnoza ,sőteđtet negi neseteđémret sétezevel itnef E  
 – sőtnelej negi si tsepék zohsám¤e rok€o – kosixalag a inedzek

 im rokka ,”ejere„ anlov ttel men kansánabborsŐ za aH .levégéssebes
 nietsniE ?laváigrene iságzom sukitnagig őtehle¤ifgem a tekő énetípör
 űkétpél¤an őtehle¤ifgem mete¤egáliV a inedzek dut mes timmes etelémle

.táhet sevét nabiajpalA .mes lassám nednim kos ¤oha ,levétezekređ

esézedeflef sázrágusréttáh sukimzok A

 bbajú ólozagi támgidarap sánabborső za inráv takos ttellek meN  
 sé saizneP – atlosójgem vomaG tza ¤oha tnim – neb-5691 .ersézedeflef
 sukimzok )K 537,2 nasotnop neđége( sokof nivlek 3 a etzedeflef nosliW

 sibbálagel a}ávdaram a kenőh a kanna zE .tsázrágus-réttáhóidár
 za tzE .tludabađlöf nabátanallip sánabborső za €ema ,- tniređ kusátíllá

 gikof nivlek 2301 sé gimudnukeđ 34-01 }ámodut iam a evév lupala totada
 ajótídnile tlov sézedeflef nezE .teke}émese za intetzektevökađđiv ajdut

:inríel tiasizáf kanájóicúlove ga}a za tlürekis náros €em ,kantama€of noza

ődi      )K( telkésrémőh      topallága}a     

34-01 ces            2301           óicátivargmutnavk  

33-01-03-01 ces          7201           topallá sóicálfni  



31-01 ces            3101            konotorp-kokravk  

cerp 3             901               kogammota-n+p  

vé 000.003          000.6                mota-gam+e  

000.1     esénelejgem koylátsirk  

073          esénelejgem tjes a  

igelnelej muzrevinu za  
vé dráillim 7.31          3                   atopallá  

  

ajóicúlove ga}a zA

 iesérém ólupala nokávónrepuđ úsupít se-aI kanásálugát mete¤egáliV A  
 ,kizspara¤ egemöt latláze ,lótágalli$srát le nov toga}a epröt réhef ¤E(

 úmálluhorkim a ,)nabborlef ,tásorođ-83.1 gemötpan a iréle rokima s
 kosixalag a sé lőbiesérém kanágássomálluh sázrágusréttáh sukimzok

 2,0±7,31 arárok mete¤egáliv a lőbiesérém kené}évggüf sóicálerrok
 €omok eséze¤e za kensérém nelteggüf moráh a kennE .knutpak tevé dráillim

 mete¤egáliv a €em ,ttellem lledom–MDCS ttezeven¤ú za kétí}ozib
.ajríel téteđémret setelđér kenéletéteđđö

 ¤e ik ettötlöt nodóm pórtozi sé nesetelne¤e tomuzrevinu iarok A  
 sé telkésrémőh isáiró óráj elev a sé gésűrűsaigrene ¤an lüneltetehih

 zohásá¤af zív a sé zohsádópa$elzőg a tnimalav ,tlűh sé tlugát zE .sámo}
.tá tnem neketenemtásizáf ódólo$pak zehkék$eđér imele ed ,ólnosah

 a tenemtásizáf ¤e nátu kađrok-kcnalP a leccrepdosám 53-01 lóbáj¤aN  
 sukimzok te€em ,ttetezev zehésédekevön siláicnenopxe mete¤egáliv

 noulg-kravk ga}a za ,tllágem óicálfni za nátuiM .knüzeven kanóicálfni
 zehgéssebes}éf dnim kék$eđér őveteđđö za neb€em tlov nabtopalláamzalp



 mete¤egáliv a ¤ohA .katgozom )nasukitđivitaler( leggéssebes ilezök no¤an
 am ¤e ,netelkésrémőh so}ozib ¤E .tnekkö$ telkésrémőh a ,tlugát bbávot

 kokravk a náros sizenegoirab ttezeven¤ú za ,tenemtásizáf tremsi men gém
 ,nortuen a sé notorp a luádlép tnim ,eđđö katllá ákkonoirab na€o konoulg sé

 géM .táirtemmiđa ittözök ga}aitna za sé ga}a za avzohertél neppékimalav
 ,lef ketpél ketenemtásizáf őtrésairtemmiđ ibbávot netelkésrémőh bba}o$ala

 .kátzoh arkala tremsi am a tiék$eđér imele sé tiőre akizif a ke€em
 siláidromirp ttezeven¤ú za ttodólo$pakeđđö nortuen sé notorp }áhén bbőséK

 sé -muirétued mete¤egáliv a avtoklagem ,náros sizétniđoelkun
 ,tlussalel eđér ¤e ga}a za tlűh mete¤egáliv a ¤ohA .tiajgammotamuiléh

 őlelefgem kengemöt imlagu} a sé ,nasukitđivitaler ttogzom men rám
 sázrágus ibbárok a atlaru óicátivarg a rám tnékőf tegésűrűsaigrene

 konortkele za sé kogammota za nebvé kiderze 003 a lóbáj¤aN .tte€eh
 tlável sázrágus a latlá ima ;eđđö katllá )énnégordih tnékőf( ákkomota

 a tájtú za attat€of lunalatravaz lóbáj¤an sé ,lórga}a za )ttodólota$el(
.sázrágusréttáh sukimzok úmálluhorkim a aynávdaram a kennE .nebrét

 ióigér bbűrűs éssik ga}a úsálđole setelne¤e lóbáj¤an a náros ődi zA  
 ,teködök sé ,katláv ébbűrűs er¤e sé ,toga}a őze}rök a káttoznov zohkugam

 .ertél katzoh teketezekređ itađágalli$ bé¤e sé takosixalag ,takogalli$
 sé lőtégési}}em ga}a ótokla temete¤egáliv a ietelsér a kantama€of a kennE

 órrof ,kanga}a tétös gedih tsupít segéstehel moráh A .ggüf lótájátjaf
 a( kniesérém bbasotnopgel A .küzzeven kanga}a sonoirab sé kanga}a tétös

 .nebmete¤egáliv a snánimod a ga}a tétös gedih a ¤oh ,kájtatum tza )é-PAMW
.kájtokla tá-%02 tnim bbesik kanága}a mete¤egáliv a supít őttek kisám A

 ttezeven¤ú za ajámrof őnűt kansukitđim ¤e aigrene za am temete¤egáliv A  
 iam a a-%07 gésűrűsaigrene sejlet a lóbáj¤aN .ajlaru aigrene tétös
 noza ejőveteđđö za ze kenmete¤egáliv A .újámrof ne€i nebmete¤egáliV

 mete¤egáliv a ertél zoh tsérétle ¤oh ,ik ótahtatum ttaim agásnodjalut
 ¤oh ,lazza tsepék zohtalo$pak gáslovát–géssebes siráenil a nabásálugát

 tétös A .azzoko tásálugát bbo¤an lántráv ődirét a nokogáslovát ¤an a
 ketelne¤erét eléf-nietsniE za nabájámrof bbűređ¤egel a aigrene

 gém – sé nelteremsi eletéteđđö za ed ,ajda tásnatsnok iaigólomzok
 dradnats akizifek$eđér a sé tételne¤etopallá za – nabbasonálatlá

 itelémle sé itelrésík kájlágĐiv nasotama€of tátalo$pak ólav levéjlledom
.si nokatu

 ,azzamlatrat ejlledom–MDCS aigólomzok a tekeséle¤ifgem a tekezedniM  
 a$ruF .lerretémarap dabađ tah ejlledom iakitametam ¤e sánabborsŐ za €ema

 kék$eđér a rokima ,ajlágĐiv teketedzek a neđége ikalav ah ,kennétröt koglod
 inzo}ámlunat gelitelrésík gelnelej tima tnim ,tlov bbasagam ajáigrene
 33-01 ősle mete¤egáliv a knülledom ój názagi galiakizif $niN .knudut

 ¤e etelémle sétíse¤e ¤an a er€ema ,erődi ittőleza za ,erécrepdosám
 etelémleóicátivarg nietsniE ”artanallip ősle„ zA .losój tetenemtásizáf

 a zohásádlolef noxodarap A .losój tsátiralugniđ sóicátivarg
 mete¤egáliv A .segésküđ etelémle őzetél men gém óicátivargmutnavk

 akizif a eki¤e za asáríel iakizif kanáđakađ iarok e kenétenétröt
.kaniámélborp naltadlogem



iakétí}ozib itelrésíK

                             sánabborső za ttala sizétniđoelkun iső za :agásiroka¤ kemele zA  .1
      sé lóbkokravk ,tlov órrof no¤an ga}a za )s 2-01( lakkos men nátu
 .tlukala ákkonortuen sé ákkonotorp náros sélűh a €em ,tllá lóbkonoulg

 kogammota bbe}}ökgel a kanlláeđđö ttala crepdosám 1 őtevök tze zA
 tegév ttala crep 3 lóbáj¤an tama€of a zE .)iL7 ,eH4 ,eH3 ,H1=muirétueD(

 ősle za neđége tdaramgem letéteđđömele tlukalaik rokka zA .ré
 .giésételüđ kogalli$

 cimsoC lulogna( sázrágusréttáh úmálluhorkim sukimzok A  .2
 womaG egroeG nab-6491 :)RBMC ,noitaidaR dnuorgkcaB evaworciM

 etzedef nosliW wordooW treboR sé saizneP onrA neb-4691 ,gem atlosój
 lőbődi za lóbba sázrágusréttáh a zE .lettelkésrémőh se-K 37,2 lef

 naltatahtáltá ttőlezE .ttel óđtáltá mete¤egáliV a rokima ,kizamráđ
 .etrém PAMW a sé EBOC a ttözök kebböT .tllá lóbga}a tlázinoi

 a attatumik neb-9291 elbbuH niwdE :asálugát mete¤egáliV A  .3
 sádólotlesöröv ózoktatum nebépékníđ kosixalag a tsálugát

 a ótahlomáđađđiv lóbsálugát A .)sutkeffe-relppoD( levégéstíges
 .nav ttözök vé dráillim 02 sé 5,21 €em ,)ődi-elbbuH( arok mete¤egáliV

 dráillim 7,31 tniređ )pókđeletrű-elbbuH( knie}émdere isérém bbajúgeL
 .küjlü$eb ervé

 
agásnaltatahtrat kopala itelémle zA

!lakkámélborp sotalo$pak lakkokétí}ozib itelrésík a nálat küjdzeK   

 za tsétílezök ój nabólav arágásiroka¤mele mete¤egáliV A .1   
 – tséze¤e za tze ingoflef ”tnékkétí}ozib itelrésíK„ .nat-sánabborsŐ

 argásiroka¤mele tle¤ifgem gelnelej a ¤ohtreM .gésđérem ¤an sibbálagel
 ne€i bbálagel ,)lledom-dradnatS( segéstehel si tazára¤am ,sám somázs
 tza sé ,indagarik te¤e lüzök gésőtehel sám somáđ a ,levőre őző¤gem
 őző¤gem sévek negi - inetípé tetelémle erre ,inetniket tnékkétí}ozib

.kizekledner levőre

 bbezehen a ebmete¤egáliV a ”ajlotópađđiv„ neseteléköT ¤oh ,mesédőző¤geM  
 kogalli$nortuen a tégési}}em muiléh sé négordih tlukala ékkemele
 tnéknevé}éfbök ennel ődnegele sina¤u tniređ kosátímás A .aságloráp

 őtehle¤ifgem gelnelej a inzektelek kanmota-négordih )!(nelte¤e neseđđödnim
 )korázlup( kogalli$nortuen ógloráp A .zohásátratnnef gásiroka¤mele

 crep 01 ,kiláv áddabađ nortuen ¤e ah neđih ,tegési}}em a tze kitehzedef
 ttezektelek A .arónírtuenitna sé arnortkele ,arnotorp kilmoble ttala

 bbesé$neređ - ráka ed ,ákkomota-négordih tahdólo$pakeđđö nortkele sé notorp
 sé ”ólugát„ eléfimmeS .nebsépél bböt ,si ákkomotamuiléh – nebtese

 táhet $nin erésétđekređgem lledom-mete¤egáliV őtelüđgem lassánabborsŐ
.arásátđamátála gásiroka¤mele őtehle¤ifgem gelnelej a gésküđ

 .bbasukitamelborp lakkos rám esédrék sázrágusréttáh sukimzok A .2   
 nabólav sázrágusréttáh a ¤oh ,ajlozagi men immes ed immes sina¤U



 – pórtozi gal}ára – ¤e tlálat noslIW sé saizneP néjedi kannA !sukimzok
 .lannat-sánabborsŐ zA .lettelémle ¤e ttotatum tséze¤e ój ima ,tsázrágus

 ój„ si lattazára¤am sé lettelémle sám somás sázrágus a zE .¤ohkaŁ
 ttotíllá abátaláglođ nat-sánabborsŐ za ,nasogalórázik ,”tatum tséze¤e
 sukimzok„ A .kizekledner levőre őző¤gem sévek negi nétniđ atalánđah
 teknüređdnertújeT a asárrof tehel tnára¤e sina¤u ”kansázrágusréttáh

 knupaN a loha ,si ekédiv őslük noza knüređdnerpaN a ed ,ólah ővevlürök
 ¤etnim ,asámoynrágus rét izökgalli$ a iđevtá tásátah kanásámoynrágus

 a er-mk dráillim 51 lóbáj¤an ,nabgáslovát a nebbE .noza kidekereklülef
 ősleb đége za neb€em ,korub atjaf¤e ,ik lukala tnorfmálluhséköl ,lótpaN

 .aréfđonoi za tedlöF a tnim ,teknünneb dév ¤úna¤u s ,nav enneb ređdnerpaN
 ődőrevađđiv lóránóz-tnorfmálluhséköl a lőrre ¤oh ,kájlozagi kosátímáä
 EBOC zA !sokof nivleK 3 .bk zaza ,trém a nasotnop láđjah sázráguspan

 dut mes laváipórtozi seteléköt rám-rám ttotatumik nájpala iesérém dlohűm
 a einnel enellek kankosádosómo$( nat sánabborsŐ za inedzek tim

 a ¤oh ,mes lesséremsilef a lazza tnékim ,)!nebégésrét kozamlahrepuđ
 ,knázzoh nav bbelezök lakkos ed lakkos asárrof sázrágusréttáh sukimzok

 .ennel”"sukimzok„ nabólav ¤oh ,erésézeletétlef kanna knuko immes zaza

 kávónrepuđ a tsázrágusréttáh a“ tniređ ehgnisamarkciW .hC sé elyoH .F  
 koknáliđsav ódóróđtéđ nebrét sukimzok a djam ,őzektelek rokasánabbor

 útopallá ódnallá za azzamlagofarjú mete¤egáliv űtsav  a zE .kájláreneg
 sé tsánabborső za ,tomuzrevinu órrof a dnim sina¤u itevle :temete¤egáliV
-negtnör kizetél ¤oh ,ajpala za za kennE .tnára¤e tomuzrevinu ódólálfni za

 sázrágus}ávdaram sukimzok a men  ze sé ,si sázrágusréttáh
-óidár a ¤oh ,őtehlezpékle si za ¤Í .ajtatum tiagásnodjalut

!sázrágus}ávdaram mes sázrágusréttáh

 a enellek knünlelđé ,óllát€eh evle sánabborsŐ za ah¤oh ,gém amélborP  
 tsázrágusréttáh-sóicátivarg sé -ónírtuen ttellem sázrágusréttáh-óidár

.eb ttezektevök men gém giádi ze má ,si

 rám kanákétí}ozib nat-sánabborsŐ za asálánđahlef sádólotlesöröv A .3   
 .men enálp gidep gáspanam ,nábál a gem tllá mes lőtketedzek a

 ólav élef söröv a kalanovpékníđ so}ozib zaza ,tsádólotlesöröV
 }éf a( .si nesettü¤e ráka ed ,nölük-nölük ajtahzoko őze}ét bböt tásádólot
 sé -rop sukitkalagretni za asádóróđ ,lerreté za asátahnö$lök ,asádaráfik

 ).bts ,abih isérém ,nökőhlefzág

 lóbáj¤an sé lóbásállá kátgúr si ik( ,atlozagi đágalli$ iakirema ,prA  
 ttezevenle alór a ¤oh ,)…káttotjús lammolalit isálákilbup i}dezitvé ¤e

 so}ámo¤ah a naltatahlánđah leggéssejlet nebétese korápsixalag
 a €ha ,sina¤u tlálat takorápsixalag na€O .akinhcet-sérém sádólotlesöröv
 egésbnölük kusádólotlesöröv ,eđđö atlo$pak díhga}a neűmletré¤e takoráp

 totada nelte¤e za tze nátđup ah ¤oh ,ariynna€o  ,tlov ővettomáđ nabnoza
 dráillim erégésbnölük kugáslovát a rokka ,ebmele¤if anlov kéttev
 táhet prA .eđđö tekő atlo$pak díhga}a ttoloh ,anlov katdóda kevé}éf

 entehel lef tsádólotlesöröv a tniređim ,tsézeletétlef a tza atlofác
!tnékakétí}ozib kanásálugát mete¤egáliV a inlánđah

 úsupít so}ozib bbákni gáspanam tte€eh kosixalag ,tréze neppÉ  
 úsupít .aI evtelli ,takádiefec .lp ,kanlánđah takogalli$ózotláv



 kiasudóirep isázotláv ¤oh ,ttodoso}ozibeb lórkádiefec A .takávónrepuđ
 kűđ ¤oh ,le káttahráv si tnékim( kéttih tnim ,kalibats ari}}a mesgém

 tehel arkodráillimvé lóbázamlahtada séle¤ifgem i}dazásvé
 (...?intetzektevök

 na€ona¤u - tniređ kođágalli$ a - eki¤ednim kávónrepuđ úsupít .aI zA  
 dradnats" takávónrepuđ úsupít aä za tréze ,kizekledner leggésse}éf

 .nebmete¤egáliV a etređ zehésérém kogáslovát a kázzamlakla "tnékká&re¤
 ima ,lef lürem amélborp bböt er¤e lürök kávónrepuđ aä za nabnozA

 .tégésseletih kesérém a kiđtál intagnigem

 amrof¤e men kávónrepuđ aä za ¤oh ,tláv évűmletréűe nabbárok lavój ráM  
 a ¤oh ,knuttotuj giádo rám gidep arám ,lef kannabbor leggésse}éf
 a katlov konaltatahtagnigem gém gér na€o si men kika ,kođágalli$

 na€o mestnárok rám am ,nebkieteremsi ttezređ lórkosálukalaik
 kangorof ketelđér atđup nápu$ men ¤oh ,ejőtülutáh golod A .kasotzibagam

 ima ,tásázo}ámlunat aigrene tétös a ajtahsáála gásnalat}ozib a ze ,nákcok
 tásros mete¤egáliV a ajtahzorátahgem sé trűgáliv a ajtahtá gelitelémle

 .si

 ,nabbor laváigrene na€ona¤u aä seđđö za tniređ kesévetlef a leviM  
 dradnats kemer ima ,eb ótahdut kankogáslovát a kiegésbnölük ilebgésse}éf

 a ik kátlomáđ lavávónrepuđ úsupít aä ¤e nab-8991 .tekő iđet ákká&re¤
 ttaim óicátivarg a kođágalli$ A .témetü kanásálugát mete¤egáliV

 a ,lü}émdere kátpak téjőzeknelle za tnop nabnoza ,kattotímás arsálussal
 a tniređ tazára¤am ttodagofle nasonálatlá zA .lusro¤ sálugát

 ima ,"laváigrene tétös" ttezeven ¤ú ,se€étjer ¤e nav evtílet mete¤egáliV
 .tah nesetétnelle lavóicátivarg a

 koza ,kesérétle kannav ráb ¤oh ,kétlév ¤ú nátu keze kođágalli$ A  
 sánabbor aI nednim ébsévek-ébböt zaza ,kangozom lüleb no-%5,2 eđđödnim
 ,neb€ésev $nin etelémle aigrene tétös a ,lef tídabađ táigrene i}}ana¤u
 A .katnakkublef si kokétí}ozib ólozagi tsézetél bé¤e ¤oh ,nesönölük
 a inröt tosrob imén arjú ejedi ¤oh ,kátlodnog ¤ú nabnoza kávónrepuđ

 dráillim 8 ,ilovát lüvíkdner ¤e nabpanóh tlúm a ¤í ,ála arro kođágalli$
 tsánabbor bbese}éf lak-%21 avónrepuđ úsupít aä ótahlálat ervé}éf

 gém neseteđémret totazára¤am ,ko}ádlép ibbelezök lavój a tnim ,tlákudorp
 ,tekegésbnölük a tekeze azzoko im ,kujdut men gímA .inlálat tlürekis men
 ima ,inrémgem laggássotnop na€o tehel mes tásálugát muzrevinu za gidda

 kenne sé ,lusro¤ emetü sálugát a ¤oh ,ennel őtehtnelejik nájpala
 a gidep ,náros kődi za anlov ttőn ejere aigrene tétös a nebétzektevök

 ántagrof nabiajpalA .arásros mete¤egáliv a ennet takosálatu sekétré đaláv
 ajtropo$ótatuk PANS ASAN a gelneleJ .tlledom ttodagofle gelnelej a lef

.námélborp a kizoglod

 ttozamlakla si arsádólotlesöröv a ¤oh ,tnelej támélborp ibbávoT  
 nára¤am ,”tá kátzákitemzok„ ¤ú nátu talánđah i}dezitvé }áhén t}évröt-relppoD

 .ne¤el őlelefgem neppé arámáđ nat-sánabborsŐ za za ¤oh ,káttotísimahgem
 simah neđih ,$nis emletré immes lóbázagi kentelpék ttopak ¤í zA

 – ttopak nodóm ólnosah – kisám ¤e t}émdere simah ttopak a ,da t}émderegév
 zA .inatílnosaheđđö $nis emletré immes nebbesönölük le}}émdere simah

 ,kebbékđübgel a ertelpék a erre nasotnop gidep iőtedrih nat-sánabborsŐ



 mete¤egáliV a inrí kájdut el neűređ¤e sé neserekis ne€im ,návdnom
 .mánlátnemmok men tégésseletih sárájle zA .tékétrém kanásálugát

[ :telpék itederE

]

[ :”ttozákitemzok„ a sÉ 

]

 bbasotnofgel lledom-sánabborsŐ óríel tésézektelek mete¤egáliV A  
 đége za erke€em ,kopolso za koza ,táhet kótahlofác néde}}ök ieréllip

 kansábih neőtevpala ,kéttetípélef )tekeletétnat( tresdnertelémle
 dnim nesih ,ketlüđ takosádnomtnelle ibbávot ietelémle nietsniE .katlu}ozib

 sé nabkujóicpecnok ietelémle-sátivitaler siláiceps dnim ,sonálatlá za
 kőtehtniket bbákni lakkoS .konaltatahtrat tnára¤e galiakitametam

 )iakitametam ,iakizif( lappala eléfimráb tnim ,”kankosátattufemđe iaifózolif„
 .kankáiróet őzekledner

 ttotrat kenbbűređrokgel gáspanam a ¤oh ,alór knüttehdőző¤gem bbetneF  
 amét A .ttozopalagem men notú italatđapat mes ,galiakitametam mes telémle

 tnednim im ,- sibbálagel nebđér – gem küzzén nebékedré esétjefik bbesejlet
.inda enellek tđaláv ernednim ken€em ,telémle za za gem losaláv men

 
?nat-sánabborsŐ za totazára¤am da men ernednim iM

?ttőle )mmuB ¤aN( sánabborsŐ za tlov iM .1   

 a ketzetél men trem ,nelet€eh si esévetlef sédrék a rám tniređ kakoS   
 nav eD .igálive immes sé ődi mes rét mes tlov meN .ie}évröt akizif

 evzeletétlef tomuukáv simah sé tődi setezpék ylema si telémle naylo
 .tze izemletré



 
?ke}évröt iakizif a kendere nannoH .2   

 akizif a kendere nannoh rokka ,immes tlov men ttőle sánabborsŐ za aH   
 gelnelej a tnop tréiM ?gem kettelüđ nabátanallip sánabborsŐ zA ?ie}évröt

 i}}e tréiM ?ke}évröt iakizif a nebődi kanzotláV ?nebkétrém tle¤ifgem
 a neppé tréim sé ,ti}}ema ,knüremsi tátjafek$eđér i}}a tréiM ?nav sátahnö$lök

 ?etedere gemöt a iM ?kenzekledner lakkogásnodjalut őtehle¤ifgem
 ?óicátivarg a tah tnékiM ?etedere sétlöt a iM ?gemöt a im :nálatlá¤E

 arjú lakko-”mmuB ¤aN„ mete¤egáliV a ¤oh ,küzzeletétlef nebi}}emA .btS
 ka$ tđaláv a ,lüsimmesgem témsi lekke-”$$eR ¤aN„ sé ,nöjertél arjú sé

.gem kutda men ,kutzádole

 
?lassátiralugniđ a tez€eh a iM .3   

 kizetél men neđih ,lassátiralugniđ ttetehdődzek men sánabborsŐ zA   
 ,”őrémtá i$ik neletgév„ ,”telkésrémőh sagam neletgév„ ,”gésűrűs neletgév„
 akitametam eléfimmes na€o tnim ,”neletgév„ a trem ,men tréza gidepgéM .bts
 ¤an neletgév ¤e aH .őtehtnekkö$ si men ¤oha tniM .őtehréle men lekkürt

 neletgév sé arbbávot kétré za ,ik knunov si ti}}emráka ,knunovik lőbkétré
 men ahos ,si knuda ti}}emráka zehkétré segelőđtet ¤e ah ,¤ína¤U .daram

 neletgév a trem ,men tréza ,inpak tomáđ ”¤an neletgév„ knugof
 .ássomáđ őtehet men lessétnekkö$ ¤oha ,őtehréle men lessézöröđbböt

 a tzena¤u djam ,inledner tekétré neletgév éllem kétré iteđémret eléfimráB
 sé nalatpala galiakitametam ,innet ássomáđ bbősék tekétré iteđémret

 lórtopallá ”ilezök zohsátiralugniđ„ arásáladihtá amélborp A .neltemletré
 tim $nin táheT .asálotle kanásálođalávgem sédrék a ka$ témsi zE .kenléđeb

 A .”topallá ilezök zohsátiralugniđ„ ¤oh ,lessétnelejik na€o ¤e inedzek
 .tamlagof ne€i remsi men akitametam a sé akizif a ed ,tehel aifózolif

)?”kenilezök„ tímás iM(

 kaku€ etekef a .lp tamlagof e kázzamlakla nesevíđ kođágalli$ A  
( topala iakitametam a izölüklén sárájle za agam leviM .si nebétese

 ődi segév ,erkegési}}em segév kanzamlakla tekekétré úgás¤an neletgév
 ah ,mes rokka géM .kentehzetél mes tréza ka$ rám kaku€ etekef a ,)ttala

 sé ógzom trem ,ik si kátzoglod arkaku€ etekef naltaludzom sé óllá
 telémle őzölüklén takopala iakitametam a ze gém lakkaku€ etekef őgröp

.inedzek tim dut mes

?sánabborsŐ za le attotídni iM .4   

 őtígéleik men tniređ kotnopmeđ so}ámoduT – ?őtmereT A ?neltelév A   
 nednim a kentevökle tnednim kőtedrih tévle sátilazuak A .kotazára¤am
 kenénetniketle nebtese ze ,sekedrÉ .arsátđamátála ólav lakkoko t}émese

 nabtalo$pak elev rokka ,tsánabborsŐ za le attotídni őtmereT a aH …előt
 na€O .inzamlagofgem takosátíllá – ótahlozagi naso}ámodut - enellek

 őzektevök nátze za sé ibbárok a kájlođalávgem neb¤e ke€em ,takosátíllá
.si tekesédrék



 
?ődi za sé rét a dere nannoH .5   

 setezpék ,kizetél men abájólav ődi neđih :űređ¤e đaláv a ná$pak ődi zA   
 leviM .e}}ö knutílnosah takoságzom sukidoirep némíc ”ődi„ ,gési}}em

 setezpék ne€ina¤U .lakkopala iakizif kizekledner men ,gési}}nem setezpék
.más}ođiv ¤e nebége}éL .si géssebes a gési}}nem

 si gidniM ?tnelejgem ¤ú kaŁ .bbatlulo}ob rám esédrék kenétedere rét A  
?”lüvík„ nerét a nav im ,negi ah ,teret a itlek sánabborsŐ zA ?tlov

 

?nebcrepdosám-kéderöt ősle za tnétröt iM .6   

 tzE .)lüleb neterém-knalP( ttőle ces 34-01 ttoljaz im indut tehel meN   
 nálat entehel levésétíse¤e telémlesátivitaler sé telémlemutnavk a ka$

 ,kuttál bbetnef tniM .gem ttetelüđ men gém telémle za ze eD .inzára¤amgem
 A .kasábih lóbpala ietelémle nietsniE neđih ,gem tehtelüđ si men

 enellek ebmeđ ,tte€eh ”eséserek ketétnelle neltetehtíkébeđđö„ za kankosódut
 .lezze inzén

?gaynaitna za ttel ávoH .7   

 ga}aitna sé ga}a sólav ttöjertél nab}ára őlne¤e nebtedzek A   
 .nebmeđ lagga}aitna za ttezektelek telbböt ga}a sólav nátu ióicánibmoker

 őtrés-sátilarik sé őtrés-sátirap akizifek$eđér a remsi rábaH ?tréiM
 lattazára¤am eléfimmes a}ára i$ik neőđé}ele koza ,takotama€of isálmobel

.ará}áih ga}aitna za nebmete¤egáliV őtehle¤ifgem a láglođ men

 bé¤e sé kék$eđér ttezektelek nebzök ketenemtásizáf a kannav loH .8   
?kotazkala

 küinzektelek a náros ketenemtá-sizáf tríel latlá nat-sánabborsŐ zA   
 s kankaláđrepuđ samlatah ,kankorúhrepuđ ,kankosulóponom sesengám ,ttellek
 tekő küjlelđé men tréiM ?kiamo} a kannav loH ?keze kannav loH .kenkebe¤e

?gáspanam

 
?rét a ttodóvúflef gelynéT .9   

 }áhén levégéstíges trem ,le kátdagof tréza tetelémle-sádóvúflef A   
 muzrevinU za ¤av ,asálumisik muzrevinU za tnim ótahzára¤amgem golod
 .kentegelme tnékamélborp-tnoziroh tima ¤av ,aroktelé ttotímáđ gelnelej

 ,)ajtđamát men immes sina¤gu ála( sádóvúflef e-tlov nabólav ¤oh ,sédréK
 ?arásádlogem amélborp bböt tazára¤am ka$ ze ¤av

 
 



?kosixalag ertél kettöj tréiM .01  

 kosixalag láglođ mes lattazára¤am eléfimmes nat-sánabborsŐ zA   
 lőrésélürömöt abkozamlahrepuđ sé abkozamlah kezE .mes eréttöjertél

 ődnegele tlov men trem ,tréza neűređ¤e đégE .timmes dnom men ppékgév gidep
 ,zehésédőzednerle űkétpél¤an ne€i ga}a za – tniređ nat-sánabborsŐ za – ődi

.arkotalocnál-zamlahsixalag úgású}}oh vé}éf dráillim bböt

 
?telkésrémőh a ik ttödőtílne¤e tnékiM .11   

 itelkésrémőh ttöjertél rokasálukalaik muzrevinU za ajlokodni iM   
 a kujtál tréiM ?kekédiv bbegedih sé bbórrof katdaram men tréiM ?t€úsne¤e

?kenűtezekređ sé kanúgásnodjalut sonoza nab}ári nednim temete¤egáliV

-telkésrémőh ik katlukala tnékim ,se€eh lledom ódóvúflef a aH .21   
?kegésbnölük

 - kosixalagső – kosádosómo$ ttetílme tnef a ¤oh ,zohhA   
 itelkésrémőh sik nebrét űtelkésrémőh négomoh nebtedzek a kenessehöjertél

?ik katlukala tréim kezE .segésküđ asálukalaik kegésbnölük

?etezekređrét mete¤egáliV a ne€iM .31   

 sukitirk a zohha lezök na€o kise tréim egésűrűs muzrevinU zA   
 sálugát a bbálagel ed ,zohásálmoeđđö muzrevinU za ima ,zehgésűrűs

 ,ajdlogem telémle-sádóvúflef a támélborp a tzE ?segésküđ zohásállágem
 libatsni lüvíkdner ¤e za ,iđedilkue eret mete¤egáliV a nebi}}ema ed

.arámáđ lledom ólugát a sibbálagel – enetnelej totopallá

amélborp-tnoziroh A .41   

 sukimzok a kanna€ona¤u nab}ári nednim muzrevinU za ik zén tréiM   
 ketlürek eđđem na€o kóigér se¤e za ttoloh ,nebétetniket sázrágusréttáh
 lavój léngéssebes}éf a zehsédőtílne¤eik ittözök keze za ¤oh ,lótsám¤e

 da si erre telémle-sádóvúflef A ?gésküđ ennel ergéssebes bbo¤an
 ze rokka sádóvúflef tlov men ah ed ,nebđér sibbálagel ,totazára¤am

 .daram amélborp si arbbávot

?lagga}a tétös a tez€eh a iM .51   

 evtjer knülőle )%59 návrud ¤ú( eđér sőtnelej kanága}a muzrevinU zA   
 kosixalag-lárips( kizetél ¤oh ,kájtatum tza kelej so}ozib ed ,daram

 ővél nabólah a őtehzeletétlef ttaim aságzom kaniagalli$ őslük
 ze im sé kizamráđ nannoH .)kegésnelej sóicáutkulf-muukáv ,ga}a ne€imalav

?ga}a za

 



 

?sátímázs ttoda arárok meteygegáliV a seyleh nabólaV .61  

-elbbuH a asátípallágem kanárok muzrevinU za ótahdagofle nojaV   
 kosixalag A ?nájpala asátímáđ kanámatrattelé kogalli$ a .lli snatsnok

 ,lánárok ttodagofle gelnelej mete¤egáliV a arok kogalli$ ővel nabájólah
.kenbbesődi kanzoktatum la-%05 ój ,vé dráillim 7.31

 
ajámélborp púk isélelđé zA .71   

 ttozorátahgem latlá ő$vát a kenzén ebő$vát kođágalli$ rokimA   
 ővél nabkogáslovát bbo¤an léniM .kájtál t}ámotrat őse abpúk isélelđé

 ¤E .kangáliv a kájtál tá}ámotrat bbeseléđ lánna ,kenzén takomutkejbo
 za trem ,ajgofeb togáliv đége za rám púk neze nátu gálovát so}ozib

 isélelđé za kenne zazA .abpúk e ebbe réfeleb rám eterém iarok muzrevinu
 .gem őtehle¤if mesgém zE .enellek einlükűđ lút nogáslovát ¤e kanpúk

?men tréiM

eylegnet sesengám meteygegáliV A .81   

 ,lesséleygifgem bbajúgel a inedzek dut mes timmes nat-sánabborsŐ zA   
 sibbálageL .kizekledner leyllegnet sesengám meteygegáliV a tnirezsim

.néjtnizs zamlaH silákoL

 
ajámélborp lálahőh A .91   

 nednim sé telkésrémőh a endőtílne¤eik ¤oh ,tte€eha ,nebmete¤egáliV A   
 a zaza ,endekeröt ertniđaigrene bba}o$alagel őtehel a ređdner

?tréiM .gem őtehle¤if ejőzeknelle za kenne ,enőn )aipórtne za( gésttezedner

ajámélborp kenéttöjertél telé zA .02   

 kanna ,eréttöjertél telé za inda totazára¤am dut men nat-sánabborsŐ zA   
 tniređim ,nat-sóicúlove őzektevök lóbnat-sánabborsŐ za ;erégéstdejretle

 si za sé ,telé za ttöjertél levésédőljef ga}a za nebmete¤egáliV a
.ótahtíbozib men ,kidőljef

 
amélborp iakitamrofnI .12   

 sánabborsŐ za amlatrat óicámrofni mete¤egáliV sejlet a tlov i}}eM   
 tsánabborsŐ za .bts ,őttek ,¤e ttel lőtim rokka ,allun aH ?ttőle

 si óicámrofni tib allun a rám lóbázagi ,tlov allun ah eD .neőtevök
 men táhet ,topallá sóicámrofni rám ”etél atđup immes„ A .óicámrofni

 sánabborsŐ za ttetehel men si¤aV .”ređdner útopallá tib allun„ tehzetél
 tehel men gidep lőbimmes túlođba zA .mes immes túlođba ,immes ttőle



 a dere nannoH ?óicámrofni segésküđ zehhe za endere nannoh sina¤U .imalav
 ?gési}}em-óicámrofni őtehle¤ifgem nebmete¤egáliV

 neletgév ,einnel llek kan¤an neletgév kanámatratóicámrofni mete¤gegáliV 
 lőbbE .ka$ tahzodroh ga}a űgési}}em neletgév tóicámrofni űgési}}em

 neđih ,neletgév si amlatrataigrene mete¤egáliV a ,sétetzektevök a kidóda
 .kanráj si lassázotláv-óicámrofni sé -aigrene neb¤e iasázotláv ga}a za
 sé -ga}a za tniređ kelej a ,segelnölük neđége esédeklesiv óicámrofni zA

.gem lüsimmes men óicámrofni za ,ttellem sázotlávaigrene

    

  
 azzamlagofgem neb€ema ,lótnnamfuaK eb mezejef lettezédi ¤e lügévgeL

 mete¤egáliV a tátadalef bbasotnofgel tnára¤e sukial sé sódut
 sé ,kátlodnog kenkenetsi takóg€ob a nabtlúm A„ :nájtú kenéséremsigem

 A .takattotál negé za lef kátzáhur lakkogásnodjalut imelleđ sotájas
 tős ,kenneletkétré nesejlet tekesélezpékle neze kosódut nredom

 ¤av zöhküvö$vát kosódut a kezena¤u rokima eD .kájtrat kenőtezeverléf
 na€o neppé ke€ema ,támóixa ros ¤e kenđiv lakkugam ,kenpél zohkujnortolkic
 inolibab irokó óđám eréjetet tárukkiZ a tnim ,iakézotrat küjémle nebkétrém
 ¤oh ,ólavnávli} trézE .katlov iamlagof neltetehzelejődrékgem kođágalli$

 knénnel bbákni si téteđémret mete¤egáliV a ,knándut tebböt lórknugam ah
 knutjar ka$ ibböt A .ttoda tadalef A ”.inetrégem sé inzedeflöf kesepék

.llá

sétmereT A

 

epeređ netsI zA

 sé ,inledner knuraka tetedzek neppékeléfnednim zehmete¤egáliV a aH  
 nednim lattú¤e ima ,tedere ”neltelév„ a naltatahdagofle arknumáđ

 si áváko golod tlúmle sé őzetél őtehle¤ifgem men sé őtehle¤ifgem
 ¤e ,toko ótlávik atjaf¤e knünzeletét llek lef rokka ,neb¤e kiláv

 tzednim €em ,tnetsI ¤e ,tőtmereT naltatahtál ¤e ,”táicnegilletni bbőslef„
 sé ,naórázeb giésédökűm đér imele óslotu za etzevretgem sé atzohertél

 bbi}árapgel a ilrézev sé ajtí}ári nodóm ”ódutnedniM„ sé ”ótahnedniM„ ¤etnim
.giđér imele

 men gidep }ámodut a ,llek tih }ozib zohásádagofle sétnelejik A  
 .tiegésőtehel sé tieterek a ajdalahgem trem ,tá¤rát tih ajtahlágĐiv

 ,tsédrék ¤e ennetlef ótatuk a ,sódut a t€ehim ,nabtanallip a nabba sina¤U
 za ráb( esétlöt notorp a sé nortkele za őze¤egem neseteléköt tréim .lp

 ¤í netsI za trem ,tréza„ ¤oh ,za ađaláv ővíh a ,)setétnelle lejőle
 tim dut men ,sódut ¤e ,ótatuk ¤e gidep lađđaláv a lezzE .”gem ettetmeret

 serek si men rokka ,za tnođiv ah ,ővíh neltétlef men ah ,rokka ka$ ,inedzek
.őlelefgem neseteléköt đaláv a ze arámáđ a trem ,tsádlogem sám



 zeletét men ttögöm iesénelejgem őzöbnölük gáliv a ikalav nabnoza aH  
 ,tásázoktavaeb őlrézev sé ótí}ári netsI atjaf¤e nabtanallip nednim lef

 ,kanna nav nabátadut levim ,enálP .lađđaláv a lezze gem kiđgéle men rokka
 ,- bbótu-bbőle – ersédrék nednim táhet ,nalatrátah séremsigem a ¤oh

 a ,lef kenejlürem kesédrék bbajú nátza ¤oh ,inpak tehel tđaláv
.gigésneletgév

 eb ótahtí}ozib men ejőzeknelle kanna mes ,esézetél netsI meS  
 kennetsI za nasogalórázik ¤oh ,inlágĐiv tehel gem nabnozA .galiakitametam

„ atjaf¤e e-llek einzetél nabólav ttögöm kosálunávli}gem ttotínodjalut
 .kótahzára¤am si nodóm sám ”kevrénetsi„ za ¤av ,”kanmolatah ótahnedniM

 

 

:ttellem esézetél netsI kevrÉ

 

esédrék tedere zA .1  

 .tazoko za e}émdere kenne ,nav ako kennednim tniređ }évröt igásko zA :orP  
 ,mes ko táhet ttezetél men ,ttezetél mes immes ttőle sánabborsŐ zA

 ,kizetél mete¤egáliV a gidep leviM .ertél ttetehöj mes tazoko ttaima
 ¤e ttellek einzetél ,tőS .ttellek einzetél si kanko ótlávik tréze
 ¤e evtelli ,ga}a nelettelé tetehel zA .kanko ótlávik segeldősle

 ,ko ótlávik ttellek neppéknedniM .netsI samlatah sé snegilletni neletgév
 .mes im knénzetél men lüklén ko ótlávik neđih

 ¤oh ,”őzeletök„ men nálatlá¤E .sábih evele tenemtalodnog A :artnoK  
 )si óicámrofni za sé aigrene za ¤oh( ga}a zA .ne¤el ako kennednim

 ,”nelettelé„ men agam ga}a zA .naltatahzohertél sé neltetehtísimmesgem
 őzevređnö zA .kizekledner leggéssepék őzevređnö ,tős ,őlé si no¤an

 za ennel ako im neđih ,lóđ nelle gásko  za ima ,mele bbajú na€o géssepék
 za levim ,ábbávoT .ennel nelettelé ah sibbálagel – ?errednim kanga}a

 galórázik sé sika$( neltetehtísimmesgem sé naltatahzohertél ga}a
 ertél attahzoh men táhet ,kizetél ató kődi körö neppékgésküđ ,)ótahtíkalatá

.ajtahtítđup mes le ¤oha tnim ,rokimmes sé iknes

 atsieta za dnim ,)ikalav zaza ,űvlesétmeret( ővíhnetsi za dniM  
 gáliv a ,ajábih segeldősle ságoflef )imalav zaza ,űvle-sánabborső(
 za ,nebéjef robát ki¤e ludrof mes geM .”esétetzektelek„ ólav noránednim
 a za zE .atlovim neltetehtísimmesgem sé naltatahzohertél ,körö ga}a

 ózotrat zohrobát ték a inludabađgem keneletpék lőt€em ,”sátálő$„ so}ozib
 sukitats a zaza ,kidamrah a kájdagat levőre settü¤e nebzökim ,kőlevré

 .tegésőtehel mete¤egáliV

 men nétniä .lé men ¤av ,lé ¤av imalav ¤oh ,lef gém kázzoh tnékvrÉ  
 tárátah telé za inzorátahgem tehel meN .óđ nav lórkamlagof ótahtđalávtéđ

 inzorátahgem tehel meN .)bbo¤angel( éleflef a mes ,)bbesikgel( élefel mes



 ga}a za gidep leviM .mes ténelettelé za ¤oha tnim ,tiamuirétirk telé za
.kansám őtehtniket men :nasotnop neđégE .kenőlé őtehtniket ,őzevređnö

gésttezedner A .2  

 za ,gésnednimgáliv őtehlekézré am a rokka ,koső za ze ga}a za aH :orP  
 .ekémretgév kaniasázotláv űređneltelév ga}a

 taraka őtmeret ,snegilletni ¤e rokka ,akoső gésnednim a netsI aH  
 .muzrevinU za ertél ttöj tnékasázoktali}gem

 trem ,ik kujtahráz mes teki¤e gelivle neđiH ?tlov ki€em nojav eD  
!knukétí}ozib neltevzök $nis lőrki¤e

 men egésbböt ómo}lút kotama€of a nebmete¤egáliV a :őtehzegöđeL 
 ,keređdneróg€ob ,kosixalag( knulatđapat tegésttezeređdner ,űređneltelév

 za leviM ).keđér imele ,kálukelom ,ketjes ,ketezevređ őlé ,óg€ob-dlöF
 tahllá ”}él ótahnednim„ ¤e sika$ ,tazára¤am $nin erégésttezedner ,”¤oh„ ga}a

.ttögöm gésttezedner a

.inetsi mes ,iga}a mes ,köső eléfimmes tlov meN :artnoK  

 men tréza egésbböt kotama€of őtehle¤ifgem nebmete¤egáliV A  
 zA .kizekledner leggéssepék-őzevređnö ga}a za agam trem ,”űređneltelév„
 keretlátkarf a ,kinétröt nétnem keretlátkarf ,”esédőljef„ esédeklesiv ga}a

 küjtniđ igástlulo}ob ,kótahríel levégéstíges kosumtirogla űređ¤e negi
 neletgév táhet el rí sumtirogla segéV .tehel si ¤an neletgév nebnelle

.teret úgástlulo}ob sé úgás¤an

 

sátixelpmoK .3  

 ¤oh ,lút nozA .knutahtál tekeređdner őzöbnölük nebmete¤egáliV A :orP  
 őggüfeđđö lassám¤e kiejtniđ őzöbnölük gém ,katlulo}ob keređdner a keze
 ¤e ređdner nedniM .géstteteđđö naltatahgofleF .kantokla si tegéstteteđđö

 ki¤e s ,kidótat€of nebređdner - bbo¤an lánálán ¤e - űdner bbasagam
 .sukinomrah sé setnemőnekköz tenemtá ólav abkisám a lőbređdner

 ődökűm neketniđ őzöbnölük a kendekđelli absám¤e sé zohsám¤e neseteléköT
 ?errednim neltelév a e-sepék nojaV .keređdner

:táhet kujtahdnomiK  

 men sé ,gésttezedner ne€imráka men knutál nebgésnednimgáliv a tekimA - 
 .keređdner xelpmok ,őggüfeđđö lassám¤e ,tlulo}ob menah ,keređdner ne€imráka

 kotama€of űređneltelév ,nalat}áriléc ¤oh ,kujlatđapat men nabgásólav A -
 eléfnölük a eđđö kenetđelli tsettü¤e-ređdner őggüfeđđö nasilábolg ne€i

 lőbkeređdner



 éđđége őggüfeđđö keređdner tlulo}ob a ¤oh ,kujlatđapat tnođiv tzA -
 a :tréze ,ađđiv kőtehtezev artaraka snegilletni ,semletré gidnim asálámrof

 a ¤oh ,kujtahdnomik tnékvrénetsi kidamrah avludniik lóbtalatđapat
 keređdner sepékődökűm tlulo}ob őtehle¤ifgem nebéđége gésnednimgáliv

.zeletétlef tetedere snegilletni ,semletré ,asátixelpmok

 tréze ,laváicnegilletni sé lemmeletré kizekledner men neltelév a leviM  
 tneltelév ólámrof toga}a za - lüzök avítanretla segéstehel ték a

 nebégetérla sé -getér nednim őzetél nebmete¤egáliV a - ,evtevle
 ređdner silábolg ótatum tsátixelpmok őggüfeđđö nezícerp lassám¤e

.küjtehzeletétlef tnetsI tnékako ősgév

 ”neltelév„ a nátđup toga}a za ¤oh ,asátíllá kanna óicpecnok sábih :artnoK  
 so€ábađ élefnednim ,nebteđémret a knüzén erremráka neđih ,kánlaru kosátah

 eléfimalav men kogásso€ábađ a kezE .¤ohkaŁ .knutahtál tekeređdner
 ,kogásso€ábađ őnelejgem ”ersétüĐárav„ ¤etnim latlá ”molatah bbőslef„

 so}ozib ga}a zA .kogásso€ábađ ódóda lőbége}él bbőslebgel ga}a za menah
 ga}a za gidep ko}ári za keze ,kideklesiv nétnem ko}ári

 a kezE .kantokla tređdner so€ábađ naódakaf  lóbiagásnodjalutpala
 lakkálumrof iakitametam űređ¤e negi nebtese bbötgel a ”kogásso€ábađ„

 togásgadzag neletgév kesepék sigém erénelle kezednim ,kótahríel
 bbőslef imalav trem ,űtelgöđtah tréza men €átsirkóh a .lP( .intatláglođ
 zohsám¤e komotanégordih ótokla tálukelomzív a menah ,énzedner ¤í molatah

 kesétök-díhnégordih tlámrof kulatlá za tnimalav ,egös trázeb tsepék
 ,záhagi$ – tséđtem}ara za azzamlakla letteteređőle teđémret A .ttaim

.bts ,esédekevön kelevel

géssepékődökűm sé ságzoM .4  

 sukitnagig a lótkomota i}árap a mete¤egáliV a ¤oh géle meN  
 se¤e nednim lusádaár ed ,tatum tegésttezedner xelpmok gikeređdnergalli$

 lassám¤e iemele menah ,gozom neűređ¤e ka$ men ,tőS .gozom egés¤e
 bbávot tegésttezedner tlulo}ob a ,zedniM .kangozom nebgés¤e tlázinomrah

 !eréjtniđ keređdner ólánoicknuf nabságzom sepékődökűm a ,ileme

 tnappor a ze nebgésnednimgáliv a nav nannoh ,za nabólav sédrék A  
 sédrék a ,tőS ?trat nabságzom tnednim ima ,aigrene űgési}}em

 snegilletni űgési}}em tnappor a ze nav nannoH :őtehetlef si nebbettezeléik
 ttezedner ,sepékődökűm ed ,ze}émdere tságzom ka$ neűređ¤e men ima ,aigrene

 sánabborső za ¤oh ,knántahlodnog ¤ú nálaT .ertél zoh tságzom
 a ;tazára¤am óvgu} nojalat silibal no¤an ze ed ,zednim e}émzektevök

 za el ótahri men agástlulo}ob sé egéstteteđđö kanáságzom gésnednimgáliv
 egellej ságzom őzektevök lóbsánabborső za neđih ,lassánabborső

 tságzom ótahríel nebbűređ¤e lakkos )egéssebes ,a}ári ,ievrémsi(
 ótahlatđapat nabáréfđoib a sé nödlöF a ,nebmete¤egáliV a tnim ,kenénze}émdere

.asátixelpmok koságzom

 gásađđiveđđö nalat}áriléc a ¤oh ,ótahlatđapat men nabgásólav A -
 ,ertél nozzoh tekeređdner sé tređdner sepékődökűm



 gidnim keređdner sepékődökűm a ¤oh ,ótahlatđapat za nabgásólav A -
 .ađđiv kőtehtezev )arko tnim( artaraka snegilletni

 nebgésnednimgáliv a ¤oh ,tza küjtehzeletétlef leggésűníđólav ¤an trézE  
 taraka snegilletni keređdner sepékődökűm ótahlatđapat leggellej ódoklaru

 .iamutkudorp

 toga}a za sé ,laváicnegilletni őzedner kizekledner men ga}a za leviM  
 segéstehel ték a ¤í ,gásađđiveđđö nalatléc neltelév ólámrof

 tneltelév a ,tokoső tnim ,evtevle toga}a za - lüzök avítanretlapala
 ősgév keređdner ődökűm nebmete¤egáliV a - ,tokoőzedner tnim evtevle

.küjlölejgem llek tnetsI tnékako

 nabságzom mete¤egáliV a( ze ..." :tniređ rođđeforp akitamrofni robiT htóT  
 snegilletni za ,támélborp snemelpmok a itevlef )egésttezedner ólánoicknuf
 lóbtnopmeđ iakinhcetređdner sé gelitelémleređdner sina¤u ,támlagof sétmeret

 ".nátu ejőzevret a tláik bbákni lánna ,ređdner ¤e bbatlulo}ob lénim
).pB .8991 sádaőle őlé ,iávítanretla knütederE(

 ”laváicnegilletni őzedner kizekledner men ga}a„ tniređim ,vré zA :artnoK  
 kizekledner ,- kuttahtál si lóbkádlép ibbárok a tnim – ga}a zA .sevét

 ga}a za :evletémsigem si tti nevén ,”laváicnegilletni őzedner„
 nirapO gem küstílme kanádlép bbajÚ .ređdner őzevređnö ,snegilletni

 robiT itnáG .rD bbősék teketelrésík a tekeze ,tietelrésík-mutávrezaok
 eD .ertél katzoh tekeűtjes¤e sepékódoropađ ,izávk ,attat€of bbávot

 ózábmob lekkesélüsik somortkele térökgél iső dlöF a knéntehtílmegem
 kavasonima za ka$men kika ,lőréđér legrO sé kcirC .lp ,si teketelrésík

 segésretsem kenievökpala telé za menah ,nodóm €i őle káttotíllá tiótokla
 si tésédőzevređnö ,tásádólo}ob kálukelom ttöjertél a neőtevök tésétlek

.kétle¤ifgem

 naltatahtđalávle sé imele ;ređdner őzevređnö ,snegilletni táhet ga}a zA  
 leviM .előt neltetehtínegedilE .tzednim azzodroh tnékagásnodjalut

 .nav nabságzom gelűređteđémret ,kizekledner )lavóicámrofni sé( laváigrene

 a leggésneppÉ .kanzodroh tsédevét so€ús iavađ rođđeforp robiT htóT  
 sina¤U .tiavađ ajlofác ima ,za telémle-óicámrofni za sé  telémleređdner

 ttezekledner lavóicámrofni ”i}tib }áh„ netsI ¤oh ,támélborp a tza itevlef
 rokima – ?tóicámrofni za tze atzodroh iM  ?ttőle esétmeret gáliv a

 .tahzodroh ga}a galórázik sé sika$ tóicámrofni ,kujdut

 ,si kujlágĐiv tájámrof isénelejgem arokkemráb sé ki€emráb – ga}a zA  
 na€o neppé ga}a za zE .zegév tságzomőgzer neletnüđ – téređdner arokkemráb

 a kezE .egésneltetehet a .lp tnim ,agásnodjalut neltetehtínegedile
 keze ,evtlek tekeségzer bbajú sé bbajú ,kandólánoprepuđ arsám¤e keségzer
 nétnem keségzer E .kanda tóicánibmok úmáđ neletgév má ,keűređneltelév men

.kesédökűm őtehle¤ifgem a kanaljaz



keynévröt itezsémret A .5  

 :gem knütehle¤if tekegésűređ}évröt lohnednim nebmete¤egáliV A :orP  
 A .bts ,ke}évröt imladasrát ,ke}évröt iaigóloib ,ke}évröt iteđémret

 loH :tsédrék őtevpala ¤e lef knü¤et nabtalo$pak lekke}évröt iteđémret
 kannav nebim ,nelej kannav loh ,kenzetél loH ?ke}évröt a keze kannav

 ?tekő ik kujlálat kerebme im ka$ ,kenzetél si men nálaT ?"avlázilakol„
 ¤í ,lagga}a za kannav nebséggüfeđđö naltatahtđalávle ke}évröt iteđémret A

 .lavásádagat kenésézetél ga}a za őlne¤e asádagat küsézetél

 ke}évröt iteđémret a tniređ séle¤ifgem tremsigem knulatlá seđđsö zA  
 iteđémret tréze ,knutlatđapat mes tádlépnelle ¤enelte¤e ahoS .konaltazotláv
 rám tős ,ke}évröt iteđémret a kenzetél ¤oh ,táhet kujtahdnom tzA !ke}évröt

 .tekő anlov kützedeflef im ttőleim ,ketzetél si ttőleza

 nájpala katríel tniređ ie}évröt relpeK a si ttőleza kóg€ob A(  
 a ketset A .tekő anlov atzamlagofgem sódut a ttőleim ,ketgnirek

 ttőleim ,si ttőleza ketdeklesiv nájpala katríel tniređ ie}évröt akinahcem
 ).bts takoza atzamlagofgem notweN

 tnođiv aH .kenzetél men ke}évröt iteđémret a ¤oh ,táhet kujtahdnom men tzA  
 zE !nabga}a za táH ?loH :nasro¤ inadnomár űređ¤e lúT ?loh rokka ,kenzetél

 .gésőnim iga}a men }évröt a sina¤u ,đaláv silibal sé setelülef ¤e

 ,t}évröt a inlálatgem kujgof men ,abga}a za knulotah si er€ém ne€imráB  
 .űgellej iga}a men za trem

 mmargillim 1 nav ttI„ :kussahdnom tza ¤oh ,inlokramgem kujdut men trézE  
 men ,iken $nin trem ,tájkala sé téníđ a inzéngem kujdut men trézE "!}évröt

 ,inlogađgem  kujdut meN .iken $nis za trem ,táđđoh sé tá€ús inrémel kujdut
 !gésőnim "iga}a men" trem ,inlelzígem mes ,intagllahgem

 ,sállah ,sátál( lekknüvređkézré tö inlekézré knu¤av kesepék toga}a zA  
 lekknüvređkézré ki€emalav tiga}a nednim ¤í ,)sélelzí ,sálgađ ,sátnipat

 .knudut inlelđé
 levéki¤e knüvređkézré tö )nodóm neltevzök( teke}évröt iteđémret a ¤oh ,zA

.tátlovim "iga}a men" kanna ajtí}ozib ,küjlelđé mes

 kengésőnim iga}a men ¤e ,ga}a za rokka ,nav ¤í ze tnođiv aH  
 za tti sÉ( .kizotláv ,kidólámrof ,lukala ,gnirek ,ludzom evdeksemledegne

 ze sé ,¤í kujvíh kerebme im ka$ ,}évröt si men }évröt a ¤oh ,vrénelle mes
 na¤oh ¤ednim trem ,egellej ga}a za nabájólav - knuvíh ken}évröt im tima -

 imalav nav :ge}él a ¤e ,kenimráb ¤av ,kengellej ¤av ,ken}évröt ,kujvíh
 kenima :kiđtet ¤ú ah( kideklesiv nebséggüfeđđö zamlahga}a đége za levima

 imalav a ze sé ,nebmete¤egáliV a )kideksemledegne zamlahga}a đége za
)!gésőnim iga}a men trem ,"ótahgof" men galiakizif

 a ze nelej nav loh ¤oh ,za sédrék a rokka ,iga}a men }évröt a tnođiv aH  
 na¤oh rokka ,)men netsI sé( kizetél ga}a ka$ ah ,nálatlá¤e s "iga}a men"

?"iga}a men" ima ,imsa€o lüvík noga}a za si imráb tehel



 ,kanatratnnef tima neđih ,keűređneltelév kentehel men ke}évröt iteđémret A  
 nabságzom ,ttozoábađ latlá ke}évröt menah ,gásađđiveđđö nalat}áriléc men za

 .dner xelpmok ólánoicknuf naólávik

 ke}évröt iteđémret a ¤oh ,knütehtetzektevök arra naólavnávli} lőbbE  
 a ,tegéssepékődökűm a nnef kájtrat tnéke}émdere taraka snegilletni

 .tegésttezedner a sé tsátixelpmok

 arra ,ga}a za tehel men ađutáts }évröt a ¤oh ,lóbbA  :avlalgofeđđÖ  
 tima gidep lóbbA .si sám nav lüvík noga}a za ¤oh ,knütehtetzektevök

 )tsátixelpmok sé tegéssepékődökűm ,tegésttezedner( "sám„ a ze zohertél
 űređneltelév a trem( neltelév a tehel men ¤oh ,knütehtetzektevök arra

.taraka snegilletni ,őlé menah ,)kogásađđsiveđđö nalat}áriléc koglod

 meN .tágásódnallá ke}évröt iteđémret a ála ajtđamát mes immeS :artnoK  
 za kujlágĐiv ató ődi divör no¤an kaŁ .támáđ ke}évröt iteđémret a küjremsi

 knutahdnom mes timmeS .nálatlá¤e teke}évröt tremsilef gidde knulatlá
.lórkugásnaltazotláv notnop a neze

 za ,kenzetél ttü¤e lazza menah ,”nabga}a„ za men ke}évröt iteđémret A  
 tésédeklesiv ga}a za rokimA .tnékiagásnodjalut neltetehtínegedile ga}a

 ke}évröt iteđémret A .kujtatuk ”teke}évröt iteđémret„ a nebége}él ,kujtatuk
 isálunávli}gem ,ká€áp isálunávli}gem menah ,kimalav ”óllánö men„

.kegésőtehel

 ga}a za ,bböt lakkos lánna ,”gésőnim iga}a„ men nabólav }évröt A  
 naltatahtđalávle menah ,nav ”enneb„ meN .agásnodjalut ,eđér naltatahtđalávle

 nebége}él ke}évröt A .tóicámrofni tahzodroh ga}a galórázik sé sikaŁ .eđér
 knüđev aH .sábih neőtevpala táhet sélevré itnef A .kóicámrofni

 a küđđev ebknüzek ¤ú neppé lagga}a za lazza rokka ,”toga}a mmargillim 1„
 !óđ nav lórkoglod őzetél ttü¤e ,ótahtđalável men ,si t}évröt

 őzetél lünelteggüf meN .timmes ”nnef kanatrat men„ ke}évröt iteđémret A  
 nabágamnö za ajlánđahik menah ,”kideksemledegne„ men ga}a zA .kogásólav

..tőre snegilletni sé őzevređnö ,őljer

 táigrene sé tóicámrofni leviM .tehzetél mes sám immes lüvík noga}a zA  
 men sám immes nebmete¤egáliV a ,tahzodroh ga}a galórázik sé sika$

 ed ,amlatrat-óicámrofni nav kenima ,immes tehzetél meN .lüvík neze kizetél
.kenzölüklén topala nednim kosátíllá setétnelle lezze zA .ajózodroh $nin

 a űgellej ne€ima ,da tđaláv na€o gidnim – ga}a za – mete¤egáliV A  
 si amáđ kođaláv a ,ótahtat€of gigésneletgév a gidep amáđ kesédrék A .sédrék

 ,inzedrékgem kujnávík tégésűrűs af barad ¤e .lp aH .úgás¤an neletgév
 a ah ,arra rokka ,küjrém tégésűrűs a ah ,lođaláv arra af barad arokka

 za nav enneb evele đaláv A .bts .arra rokka ,téníđ a ah ,arra rokka ,tárok
.ggüf lőtsévetlefsédrék a gidnim đaláv A .đaláv eléfnedniM .nabga}a



gásódnallÁ .6  

 ,kosátilibats ,koságzom( kotama€of ódóljazel nebteđémret A :orP  
 ke}évröt iteđémret libats lunaltazotláv ).bts kosázotláv ,kosádólámrof

 komota za kandoklaru ke}évröt iteđémret ódnallÁ .kennétröt arásátah
 ¤úna¤u si kálukelom a ,lüleb nomota za gésttezedner a ódnallá :nabágáliv

 ke}évröt iteđémret ódnallÁ .evé 0001 ¤av ,001 ,01 ,1 tnim kandólo$cpak
 kandalah ná€áp a nozana¤u kóg€ob a :si nabágáliv kogalli$ a kandoklaru
 si kegésűređ}évröt iakitametam ,iaimék ,iakizif A .leggéssebes ódnallá

 pansám ¤oh ,đoák pan ki¤e előleb đel men sé ,daram đomzok đomzok A .kódnallá
 nátza ¤oh ,eđđö kilmo men egésttezedner mete¤egáliv A .ne¤el đomzok arjú

 leggellej ódoklaru ,nerét nedniM .tágamnö ezzevređ arjú nabámrof sám
 a si tto ,kannav si kosázotláv loha gém s ,knulatđapat togásódnallá
 a inétröt neőlelefgem kenke}évröt iteđémret libats lunaltazotláv

.sázotláv

 €emráb .lp aH .kőze}ét óríb leggésőtnelej isáiró ke}évröt iteđémret A  
 té€eh ,tégemöt kék$eđér őtevpala za inzorátah kujdut gem nabtanallip ttoda
 iteđémret óríel takiasátahnö$lök a sé takuságzom a rokka ,tégéssebes sé

 segelőđtet ővöj a teküsédeklesiv inatímáđ kujdut ik nebéteremsi ke}évröt
 knusálu}ođiv űmletré ne€i ólav zehke}évröt iteđémret A .evzén arájtnopődi
 a luádlép ¤av ,tésédőljefik }ámodut nredom tnim ,akinahcem a évőtehel ettet

!tésézedeflef óg€ob đunutpeN

 .kódnallá sé kesemete¤e ke}évröt iteđémret A -

 ódnallá si géssepékődökűm sé ,gésttezedner ttotratnnef kulatlá zA -

 .ássukitoak kiláv men sédökűm sé ságzom silánoicknuf A -

 .ódnallá menah ,ógnopa$ neűređneltelév men sátixelpmok A -

 kogalli$ ,kóg€ob a ,iesétök ,iasádólo$pak kálukelom ,komota zA -
.kódnallá evé reze bböt dnim-dnim iesédeklesiv ketset a ,iaságzom

 ,arsátilibats a neletpék avgof lénégellej neltelév A :sétetzektevöK  
 ppé gáliv ttotratnnef kulatlá za s ,ke}évröt iteđémret A .argásódnallá

 ).bts( iaimék ,iakizif a kalibatS .kódnallá ,kalibats :gelőzeknelle
 neze galórázik si tto ,ga}a za si kizotláv loha gém s ,ke}évröt
 netsI za tsátilibats A !kizotláv tniređ ke}évröt naltatahzotláv

.ajtatláglođ

 ke}évröt iteđémret a lessédőző¤gem sejlet ik küjtehtnelej meN :artnoK  
 a ódnallá sóicátivarg a .lp ¤oh ,tza inetnelejik tehel meN .tágásódnallá

 .nebélezök galli$sáiró ¤e tnim ,arokka nasotnop nebélezök dlöF

 sotnop kesepék knu¤av mesgém ,teke}évröt iteđémret a küjremsi abáiH  
 ótahzorátah men etez€leh ólav zohsám¤e tnopgemöt moráh ah .lP .arsálsój

 .$nin sárájle iakitametam eléfimmes errE .nátu sulkic kideteh a gem
 iteđémret A .sádlogem sotnop men rám za ed ,inetíkűđ notadalef a teheL

 táicnarag nabkugamnö kenetnelej men ,- teküđér ¤e küjremsi rábah ,ke}évröt
.arágásótahlosójgem kotopallá inebővöj a



 ik ótahdnom men agásódnallá sé egéssemete¤e ke}évröt iteđémret A  -
)néjtniđ knusádut nelej(

 ga}a za ,lótga}a za kenelteggüf men ke}évröt iteđémret A  -
 ékkörö gideprám( kizetél ga}a gíma ,iagásnodjalut naltatahtđalávle

 inzetél si ke}évröt iteđémret őzepék téđér neltetehtínegedile za ,)kizetél
 za sé tsátilibats a ajda ,sézetél sönö$lök a ,ze neppé sé ,kájgof

”!agam sázotláv a ka$ ,körö mes immeS„ .togásódnallá

 sika$ menah ,nebémletré sorođ óđ a ”neltelév„ mes ságzom neltelév A  -
 ttozodroh latlá ga}a za ,ne€imalav ,ebgév tehem nétnem ”ko}ári„ so}ozib
 ,korotkartta kőtehledner si zohságzom sukitoak A .nétnem kegésűređ€ábađ
 ga}a za ettögöm kiljer tto ,sukitoak mes ságzom sukitoak a nabájólav

.gésűređ€ábađ ttozodroh latlá

.tekeigidde za dsáL .sám tehel si men ,ódnallá sátixelpmok A  -

 a mes ,lóráságzom komota za mes ik knütehtnelej men timse€i immeS  -
 ttötlöt lekkeséle¤ifgem A .lóráságzom kogalli$ a mes ,lőrkesétök

.ersétnelejik ne€i teknim lef tísogoj men ődi igidde

.kiđguyn nokosátíllá nalatpala sina¤u ,simah sétetzektevök A

 

letétaigrene zA .7  

 a - lóbga}aső ttezeven¤ú za sánabborső za rokka ,netsI $nin aH :orP  
 neltetehih imalav ga}a zA .le tludni ,- lóbsátiralugniđ iakitametam
 ka$ ređ¤e lóbátopallá ttodoroguĐeđđö erűterém i}árap sé erűgésűrűs

 .tnabborlef

 sáM ?ga}a za innabborlef ttodut na¤oH :sédrék ősle za lef lürem ttI  
 küzzéN ?zohsánabbor a táigrene ótídni za ettev nannoh :nebsétílezökgem

:lőtéjele za abros knujdalah ,óđ nav lőrim

?aigrene za iM  

 za ,ótahláinifed géssepék őzgévaknum tnim ,aigrene zA„ :ÓICÍNIFED  
 ).o .05 .44 akiziF :agraV-i}á$moT-zcáR-sá€uG( " ...aknum tlorát ,aigrene
 tlorát a lavóđ sám - leggéssepék őzgévaknum a őlne¤e aigrene za leviM

.támlagof aknum iakizif a gem küzzén ,- laváknum

?aknum a iM  

 őnétröt nabá}ári őre za sé ,őre za ,aknum a nabákizif A„ :ÓICÍNIFED  
 ).o .05 .44 akiziF :agraV-i}á$moT-zcáR-sá€uG( "atazrođ sáludzomle

 ttözök ke}émlürök őlelefgem a őlne¤e aigrene za ¤oh ,tza küttetrégeM  
 tsázotláv imalav gidnim gidep aknum a ,"laváknum tlorát„ ,ódódloik

:avríel nedivöR .ze}émdere



SÁZOTLÁV << AKNUM << AIGRENE  

 :"A„ ÓICÍNIFED  

 tlözök a őlne¤e ,asázotlávgem kanájáigrene ősleb ređdner iga}a zA„  
 "levégeđđö selejőle aknum iakinahcem ttezgév lüleb neređdner a sé aigrene

).o .461 akiziF :agraV-i}á$moT-zcáR-sá€uG(

 :"B" ÓICÍNIFED  

 "le tehnűt men sé ertél tehöj men aigrene eléfimmes lüleb neređdner ¤E„  
).o .461 akiziF :agraV-i}ná$moT-zcáR-sá€uG(

 aigrene ¤av ,kenletét aigrene tima ,eletétőf ősle akimanidomret a zE  
.knuvíh si ken}évröt

?lőbbe kizektevök iM  

 ki¤e tahlukalatá aigrene za zE .ótahlálat aigrene nabmuzrevinU zA  
 neređdner a intetnütle mes ,inzohertél mes táigrene ed ,abkisám a lóbámrof

 .tehel men lüleb
 kenésézetél ógzomkörö .nu za ik ajráz letét a ze neppéknodjaluT

 tájas nebzök ¤oh ,táigrene kenéteze}rök el anda ¤ú €ema ,tégésőtehel
 .ennekkö$ men ajáigrene ősleb

.sázotláv << sézgévaknum << aigrenE :si¤aV  

 lüleb neređdner ¤e sé ,kizetél eletétőf ősle akimanidomret a leviM  
 !tehzektelek mes sázotláv sé aknum ¤í ,aigrene tehzektelek men lótágam

 nannoH ?lef tnabbor lőtim "sájotső akrucip„ a za rokka ,nav ¤í ze aH  
 ,sázotláv sánabbor a aH ?táigrene ótídni segésküđ zohsánabbor a ettev

 sézgévaknum isáiró zehima ,sázotláv isáiró nebétese sánabborső za ,tős
 a tze ettev nannoh ga}aső za rokka ,segésküđ aigrene ótídni isáiró sé
 lüleb neređdner ¤oh ,ajrázik }évrötaigrene za ah ,táigrene neltetehrém

?késselüđ aigrene

 nabsátiralugniđ .nú ,nabtnop icipici nelte¤e gésnednimgáliv iam A  
 nesetenetter nebtese zE .lánnortkele ¤e tlov bbesik eterém ,ttödösűrűs
 óicátivarg isáiró rokka ,tlov űrűs nesetenetter tnođiv aH .tlov űrűs
 im rokkA .nabga}aső za bbesőregel a tlov őre za ze ,eb¤e attotrat

 sé ,etző¤el tőre bbesőregel a tze ima ,aigrene ótídni za za ttetehel
 za( lüleb noga}a za ttetehtelüđ men evele aigrene ah ,ttetehöj nannoh

 ?)ttaim }évröt aigrene
.lőtnetsI ,ttöj lőrlüvík :segéstehel đaláv nelte¤e ka$ errE

 .kizetél mete¤egáliV a -

 .etedzek tlov táhet ,gidnim ttezetél men rokkana¤u -

 )sánabborső ráka ,sétmeret rákA( .sázotláv za ,tedzek a -



 .gésküđ tlov aráigrene ótídni zohsázotláv a -  

 .lüleb neređdner kitelüđ men aigrene -  

 laváigrene ótídni ttezekledner men ga}aső za ¤í -  

.táigrene ótídni za atpak lőrlüvík )sátiralugniđ( "sájotső" za tréze -  

 :đaláV ?mete¤egáliV a ríb lettedzek ¤oh ,sotziB :sédrék ősgéV  
 úmáđ segév keređdner iakizif a nebi}}emA .negi tniređ asállá }ámodut A
 ,lütđerek kennem nosázotláv )naltatahtídrofgem ,ú}ári¤e( silibizreverri

 neletgév kankosázotláv e ,enzetél avgof lőtkörö mete¤egáliV a ah ,rokka
 a kenkeze neppéksézektevöK .küindőzejef anlov ttellek eb ttőleze levődi

.iúnatmeđ knéntehel men rám aránatsom kankotama€of ózotláv

 :takotama€of silibizreverri ne€i neppékadlép gem knüstílmE  

 tahlomará men lótágamnö őh a ,naódakaf lőbéletétőf .ää akimanidomret A -  
 zE .tsálmará ú}ári őzeknelle za idegnegem tnođiv ,ebgelem lőbtset gedih

 tniM .tájtú kosázotláv ú}ári¤e za ilölejik :ótahtídrofgem men }évröt a
 gím ,kilmará ebgedih a gelem a avti}eđđö tábođ gelem sé gedih ¤e na¤oha
 nebmete¤egáliV a nav ¤í ppé ,etelkésrémőh abođ ték a kidőtílne¤eik lügév

 a ¤oh ,tsétetzektevök a innovel katzobah si men kosódut A .si
 ú}ári¤e ima ,trat élef atopallá €úsne¤e iakimanidomret a mete¤egáliV
 őzöbnölük a rokima ,aicnednet ótrat élef géssegés¤e za zE .tama€of

 ré nabásátuj artnop óvgu} mete¤egáliV a kendőtílne¤eik ketelkésrémőh
 a tze le etré men gém mete¤egáliV a ¤oh ,}ét a zA .tegév

 ,ató kődi neletgév nnef llá men ¤oh ,tza izeletétlef ,tsédőtílne¤eikőh
 lórga}aső za meN( .anlov ttödőtílne¤eik ejedi neletgév rám rokka trem

 )!!!lőrmete¤egáliV a menah ,keléđeb

 a €em ,}évröt aipórtne .nu za evtílezökgem lórladlo sáM -  
 ga}a őzetél nednim tniređim ,nabsázamlagofgem sám eletétőf .ää akimanidomret

 a lavóđ sáM .dalah élef gésttezedner alukelom silámixam a
 élef dner a nednim - lóbtopallá újáigrene bbasagam a – lőbgésneltezedner

 lőtkődi körö muzrevinU za aH .élef sésetéđ a sédőzevređ nednim ,dalah
.”kanlálahőh„ a inzektevök anlov ttellek eb negér-segér rám ,kénzetél

 lőbégéstétös tlobgé iakađjé za ,tama€of ne€i kisám ¤E :lügéV -  
 51 ¤etnim( nebrű za le knutahtál abgáslovát segév kaŁ .gem őtehle¤if
 a }éf a nannoha ,gáslovát silámixam a za névél ze ,)eri}vé}éf dráillim

 muzrevinU za ah lavóđ sáM .ató etedzek muzrevinU za ttetehzekré erdlöF
 a anlov etréle rám }éf őzetél nednim rokka ,kénzetél ató kődi körö

.knóg€ob ango¤ar neb}éf lappan lejjé sé ,tedlöF

 nátu tazorossázotláv úmáđ so}ozib ga}a za ¤oh ,őtehle¤ifgeM :nedivöR  
 .tuj abtopallá kisám a ,lóbtopallá ki¤e ,kizotlávgem lunaltatahtídrofađđiv
 mete¤egáliV a ¤í ,knuráj nabátama€of tazorossázotláv ne€i nalatmáđ leviM

 ú}ári¤e za keze rokka ,)ennel ólavékkörö ah( nebnölük ,ríb lettedzek
 zagi tréze ;anlov ketdőzejefeb ttőleze lekkődi körö kotazorossázotláv



€of iakizif naltatahtídrofgem a eđđö réf men mete¤egáliV körö ¤e ¤oh ,za
 .levésézetél körö kotama

 ttozopalagem )!lünelteggüf lőttezéngáliv nednim( }ámodut igelnelej A  
 nav kenmete¤egáliV a ¤oh ,erséremsilef a arra le ttotuj névér sádut

 tnođiv aH .ttezetél men muzrevinU za ttőle tedzek a ttőleze s ,etedzek
 neređdner gidep za ,si aráigrene ótídni tlov gésküđ rokka ,tedzek nav
 a tnođiv aH .ainpak ttellek lőrlüvík kanga}a zA .kitelüđ men lüleb

 imalav ka$ "lüvík„ a ze rokka ,nav "lüleb" azamlahga}a muzrevinU sejlet
.túik sám $niN .aigrene za ttetehöj előT .netsI - ,ttetehel "iga}a men„

 sánabbor ttetehzektelek men mete¤egáliV a :se€eh tnopóludniik A :artnoK  
 atazoros kesédevét arsátípallágem – se€eh tnékbé¤e – zA .latlá

 rokka ,- tlov men gideprám – sánabborsŐ tlov men ah sina¤U .kizektevök
 .mes erkevré tloroslef a gésküđ $nin

 men letétőf iakimanidomret .ää tloroslef ttellem ”tedzek„ a :ábbávoT  
 ,kujdut gidep leviM .té€eh a gem ajllá men néjtniđ akizifmutnavk a ,se}évré
 ,netniđorkim zaza ,netniđmutnavk ah ,kenlüpé arsám¤e ke}évröt iteđémret a ¤oh

 .tahik si ertniđorkam ergésnelet}évré kanna ,letétőf .ää a se}évré men
 ,tsétetzektevök a el táhet kátnov lunaltazopalagem nesejlet kosódut A

.dalah élef €úsne¤e iakimanidomret a mete¤egáliV a tniređim

 a dalah men mete¤egáliV a tréze ,zagi men letétőf .ää a leviM  
 .gelőzeknellE .élef sédőtílne¤eik itelkésrémőh a zaza ,”lálahőh„

 ¤oh ,giküsésetéđ neđége ,kanláv ábbatlulo}ob nasotama€of keređdner őzetél A
.kanajdólo}ob sé kenesselüđ keređdner bbajú nátza

 a nedniM .nebrű za le knutál gigáslovát segév ka$ ¤oh ,zagi meN  
 tlü$eb kensevé dráillim 7.31 a kođágalli$ A .ggüf lőtgésttezeređűm
 űjőrémtá vé}éf dráillim 05 bbálagel rám erénelle rok-mete¤egáliV
-tnoziroh a tekő ajravaz men nálatlá¤e si¤aV .kenléđeb lórmuzrevinU

 tetelpék-relppoD a ¤oh ,za menah ,ze men nabnoza ge}él A .amélborp
 tlü$eb argáslovát i}vé}éf dráillim 01 gelnelej a si¤av ,káttotísimahgem
-sánabborsŐ zA .esöröđbböt kétré tlölej a agáslovát sólav komutkejbo

.ttokubgem si notnop a neze nátđup rám nat

 ¤e nelte¤e nátđuP .kiljaz nasosulkic tama¤of i}}emalav nebmete¤egáliV A  
 ki€ema ,inlálat tlürekis totama€of isálmobel imota – aktir lüvíkdner –
 ,aktir lüvíkdner e nozem-K A .asálmobel nozem-K A .őtehzörküt-ődi men
 tsádólotle eléfimmes tmeret men atama€of isálmobel őtehzörküt-ődi men
 nozem-K a kizetél ,tehel si zA .tőS .nabkotama€of sukilkic imele za

 men gém ka$ ,atama€of setétnelle kanásálmobel őtrés tsézörküt-ődi
 .ttözök ke}émlürök imuirótarobal inatílláőle tlürekis

 nátu sépél úmáđ so}ozib ga}a za ¤oh ,táhet zagi meN  
 sábih nesejlet ttaimE .tuj abtopallá – segelgév – naltatahtatzotlávgem
 ,za zagi meN .kentedzek anlov ttellek einnel tniređim ,sétetzektevök a za

 imete¤e zA .konaltahtídrofgem – netniđorkam – kotama€of iakizif a ¤oh
 trézE .naltazopalagem sé sevét lőrétedzek mete¤egáliv a asátíllá }ámodut
 ”lüvík„ nemete¤egáliV A .inzeletétlef si tetedzek eléfimráb neletgésküđ
 kenimráb ”¤eh„ $nin ,¤an neletgév mete¤egáliV A .tehzetél mes immes gidep



 neűređ¤e đége trem ,tréza nátđup ,inzetél ”lüvík„ nemete¤egáliV a lohráb si
 .”lüvík„ $nin

.lüvík nemete¤egáliV a kennetsI €eh $nin nabgáliV A  

 nemete¤egáliV a tésézetél netsI eléfimalav küzzeletétlef ah sina¤U  
 téđér bbesikgel mete¤egáliV a lattú¤e ¤oh ,kujtíllá tza nebzökim ,lüvík

 absádnomtnelle naltatahdlolef ,ajtí}ári laváicnegilletni neletgév si
 na¤u €ema ,togás}ozibúnat knüđet ttellem etél sátah na€o tniređim ,knülürek
 antah men  aH !ótahtatumik mesgém ed ,lemmete¤egáliV a llá nabsátahnö$lök

 arga}a za si netsI zA !enzetél men arknumáđ rokka ,lagga}a za nö$lök
 sé sika$ tnođiv táigrene ,tsá€ofeb tahloroka¤ névér aigrene sika$

 men rokka ,ga}a netsI aH .ga}a=netsI táheT .tahzodroh ga}a galórázik
 tnim ,mes lüleb nemete¤egáliV a eD .lüvík nemete¤egáliV a tehzetél

 ajámrof isézetél nelte¤e kennetsI ?táh nav loH .vle ótí}ári eléfimalav
 ga}a za levim ,zazA .lemmete¤egáliV a sonoza netsI ah ,gem őtehdegne

 =netsI :táheT .netsI=ga}a za táhet ,őzetél snegilletni óz€ábađnö
.mete¤egáliV

 i$lökre za ,etset netsI za teđémreT A„ :kátdnom kora¤am igér a ¤ohA
”.eklel netsI za dnergáliv

)sátilazuak( }évröt igásko zA .8  

 ka$ men kanga}a za ¤oh ,le ótahdnom za avtat€of tekevrénetsi zA :orP  
.zohsánabborső za mes ako ed ,tlov men ajáigrene

 rokka ,gésűređ}évröt a ze nabga}a za ttezetél lőtkörö aH :ko körÖ  
 za nojloroka¤ ttellek tsátah ődösőre giátanallip sánabbor a neđége

 táhet gésűređ}évröt A .lef tnabbor arásátah kenne ,za s arga}a
 ¤oh ,ttellek ődösőre sé ,)naltatahtídrofgem ,ú}ári¤e( silibizreverri

 .ne¤el

 kotama€of silibizreverri za ,ttetehel men nabnoza gésűređ}évröt ne€I  
 úmáđ segév kotama€of a ah trem ,tréza gidep gém ,ttaim iőzmellej

 ki¤e tnéke}émdere kenne s ,lütđerek kennem nosázotláv naltatahtídrofgem
 neletgév kankosázotláv e rokka ,kantuj abtopallá kisám a lóbtopallá

...küindőzejef anlov ttellek eb ttőleze levődi

 ka$ ređ¤e gay}ső za arásátah €ema ,gésűređ}évröt imalav nav aH .1  
 isáiró nabátanallip sánabbor a gésűređ}évröt a ze rokka ,nabborlef

 .nabgaynaső za ze}émdere tsázotláv

 tsánabbor a gésűređ}évröt ótlávik tsánabbor a nebtese zE .2  
 kenima ,arga}a za nojloroka¤ ¤oh ,llek tsátah nasotama€of neőzőlegem

.sánabbor a e}émderegév

 ,nojloroka¤ llek tsátah ődösőre menah ,tsátah ne€imráka men táhet ¤Í .3  
 .zohsázotláv a ,zohsánabbor a ,artnopőtet a le tuj men nebnölük



 ,ú}ári}e táhet ,tama€of silibizreverri ,ú}ári¤e ,sátah ődösőre zA .4  
 .óđ tehel lőrgésűređ}évröt ődösőre

 kotama€of silibizreverri za trem ,ttetehzetél men tréza tnođiv ne€I .5  
 kentehzetél men ,)ga}a za tuj abtopallá kisám a lóbtopallá ki¤e loha(
 anlov ttellek eb ttőleze lekkődi körö rokka trem ,avgof lőtkörö

 tnétröt ttőleze lekkődi körö men sánabborső za gidepráM .küindőzejef
 .nabájtnopődi nelte¤e tlúm a menah ,eb ttödőzejef ,gem

 ,nabg}naső za gésűređ}évröt a kizetél ató kődi körö men tnođiv aH  
 kutlotik ka$ "űređ}évröt ze„ ¤oh ,lazza nebtese zE .ríb lettedzek rokka

 zA„ modnom tza ah treM .ár anlov knütlelef ¤oh ,tte€eha ,tđaláv a
 ,mezedrék tza rokka ,"einnétröt ttellek gem neűređ}évröt kansánabborső

 ,modnom tza erre aH ?"gésűređ}évröt a ze enneb tlov nelej avgof lőtkörö„
 a kenne ako za im" ,mezedrék tza rokka ,"nojríb ¤oh ,llek lettedzeK„
 őzőlegem tza ¤e„ ¤oh ,tza majdnom ,kejlelef tim erre S ?"kentedzek
 a( kujlot bbejjik er¤e ka$ ¤í neđih ,đaláv men zE - ?"gésűređ}évröt

!támélborp a )gigésneletgév

 nav gésküđ" kujdnom tza ¤oh ,lazza nojaV :tsédrék a lef kü¤et eD  
 ka$ si im men ,)tsánabborső .lp( ,tetedzek a kujlokogem ¤oh ,ernetsI

 tez€eh a zana¤u men lavóđ sáM ?"erőze}ét kisám ¤e tsádlogem a kujlotik
?bbőle za tnim ,őle llá

 ga}a za ppé neđih ,nabga}a za tehel men ko za ¤oh ,kutdnom tza bbőle zA  
 ah s ,tazoko za asázotláv ga}a za táhet ,"lef nabbor" gem kizotláv

 nelte¤e nálaT .gem énetmeret tágam tájas rokka ,si ko za ennel nabágamnö
 ima ,si ko za tlov enneb névér gésűređ}évröt imalav ah ,tehel letévik

 !gisánabbor a ttetezevle neűređgésküđ

 za ttetehel men körö ,.1 trem ,űređ}évröt tehel men ,kütlelef tza errE  
 za ttetehel men gidep óríb lettedzek ,.2 ,ttaim sátilibizreverri za ,ko

 ima ,knuzzomo} bbávot enellek táko kentedzek a kanna rokka trem ,ko
 a nátza ttI .tsánabbor a izédiőle djam ima ,toko za atzohertél

 za ttetehel men ¤oh ,tto knudaku€ik errE .élefađđiv knéntehem gigésneletgév
 llek lüvík noza rokka ,tlov men tto gidep ah ,nabsátiralugniđ a ko

 ,llek tniređ keze trem( ,netsI tnim ,sám $nin lüvíknoza levim ed ,küsserek
 !le knutuj ázzoh ¤í ,)"tama€of a nojludnieb" ¤oh ,ne¤el ¤oh

 nesejlet treM !bbőle za tnim ,knu¤av ttona¤u nasilámrof ed ,má negI  
 men lőtkörö trem( knünserek toko ¤e llek kanáko sánabbor a ¤oh ,¤ednim
 lettedzek rokka ,enneb nav "lőtkörö men" tnođiv ah ,ko za enneb ttetehel

 ,kennetsI küzzevenle toko za tze ¤av ,)ne¤el llek ako gem kanna ,ríb
 a ertél ttöj tréim - ,tsédrék a kü¤et llek leF :knu¤av ttona¤u

 tihnetsi za eD .ár inlođaláv knudut men lóráladlo ga}a zA .mete¤egáliV
 ?knudut nojav lóráladlo

 gem sé ,tetereä a Ő trem ,ttetmeret tréza netsI :negi molodnog tzA  
 lettelé sé laggásgodloB .lóbágamnö traka indA .tágamnö inatđo atraka

 semletré lusádaár s ,ko nav sirám ttI .tie}émtmeret inzokédnájagem atraka
 .si ko űređ}évröt ze ,tőS !ko



 lőtkörö ze ,men ¤oh ,küjtehlelef tzA ?enneb ko za ze ríb lettedzek sÉ  
 .enneb kizetél avgof

 ,ttaim sátilibizreverri za segéstehel men ko ólavékkörö za ed ,negi aN  
 netsI trem ,té€eh a gem ánllá men tréza ze ¤oh ka$ ,vrénelle za antahlóđ-

 !tekő ertél atzoh Ő neđih ,llá ttelef ke}évröt Ő s ,gésőnim iga}a men

 a tráv tréim rokka ,ko za enneb nav tto avgof lőtkörö ah sÉ"  
 men trém ,giájtnop so}ozib ¤e "€egnetődi ólavékkörö"  za lessétmeret

 !sédrék a gidnim gém lóđ - "?bbőle rám ttetmeret

 ¤oh ,tehel tős ,ttetehtmeret si bbőle rám ¤oh ,küjtehlelef tza errE  
 ,takóiznemid neltetehlezpékle knulatlÁ( !si tmeret ató gásólavékkörö za

 ).takárútkurts ,teke}él

 za si ga}a za„ ¤oh ,tza kujtahdnom si noladlo kisám a rokka ed ,negi oN  
 a ,nabboR :ttözök "$$eR ¤aN„ a sé "mmuB ¤aN„ a lázlup ató gásólavékkörö
 tti( ,azzúheđđö arjú óicátivarg a ,lussal sálugát a ,lugátik mete¤egáliV
 lőrlöle nednim kidődzek s ,"nahuz abágamnö„ djam ,)kilet élefađđiv ődi za

.tá nogásólavékkörö za bbávot ¤í s ,"lammúB ¤aN" a

 lórámélborp A .€éke$ no¤an egésűníđólav kenne ed ,segéstehel nabólaV  
 :rí ¤í rođđeforp seivaD luaP .forP

 ¤e nabborlef lüleb no€átratléca ¤e rokima ,zohha ólnosah tez€eh a zE„  
 s ,lórialaf a nattapađđiv ajákbarad nednim ¤oh ,na¤u küjtehlezpékle :abmob
 tásázoklálat ilüvíkdner ke}émlürök a sigém ed ,tábmob a itíse¤e arjú
 iatalodnog netsI :seivaD luaP( ".zohsálusólavgem a inla¤aik enellek
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 lüklén aigrene sé ko ,lótágaM .arrúvarb ne€i neletpék ga}a zA  
 tlákifilavk nasagam sé tegésttezedner lüneltelév tto ,innabborlef

 ,námrof na€o innahuzađđiv abágamnö djam ,inzohertél tetelé enneb ,tomuzrevinU
 azzohertél arjú )névér aipórtne za ttotuj avoha( lóblálahaigrene za ¤oh

 nátuze ,laváigrene ótídni sé lakko kizekledner arjú €ema tárútkurts a tza
 a tze djam ,... latlá sánabbor ¤e indőzevređ ámmuzrevinU ttezedner arjú
 ka$ gel}ét ze ,tá nogásólavékkörö za bbávot ¤í intat€of tegésneletpék

 .kinűt ken}émelüđ¤a

 ima ,abmob tráz ab€átrat a tnim ,mudruđba arokka bbálagel zE  
 lüpé abmob arjú ¤oh ,absám¤e kannahuz ¤ú iajbarad djam ,tágamnö ajtnabborlef

 a kidőzevređarjú si ajáigrene ,kidőtmeretgem si ko za nebima ,külőleb
 ređneletgév menah ,ređ¤e men tegésneletpék a tze s ,zohsánabbor őzektevök

 !iltémsi si gem neserekis

 za netsI ¤oh ,za avítanretla bbesilibizualp lakkos lőttE  
 .avgof lénéteteređ sé lénégésse$löb neletgév tmeret ató gásólavékkörö

.si setnem-sádnomtnelle sé si sukigol ,si őtehiH

 ólázlup avgof lőtkörö za sé netsI őtmeret avgof lőtkörö zA-  
 za kiđtál kengésneletpék bbo¤an lakkos lüzök iávítanretla mete¤egáliV

.)abmob őtípélef tágamnö nebregnehléca dsál( ajávítanretla ga}a



 ,nav etedzek rokka ,gayna za ygí lázlup avgof lőtkörö men tnozsiv aH -
 .sánabborső za tnirezs gésűnízsólav ygan tedzek a ze s

 ,tnirezs eynévröt sátilazuak a trem ,nojríb llek lakko sánabborső zA -
 .lüklén ko kinétröt men sázotláv neylimmes

 űgellej "tnétrötgem ygú kasc ah ,nav im" a rözsőle knutzoklábórP -
 mes immes :gésneltetehel ttaim ynévröt igásko za neppé ze ed ,lazssaláv

 ."ygú kasc" gem kinétröt

 ed ,gem kütlerésík tđaláv "einnel ttellek ¤í neűređ}évröt" a nátuzE -
 sátilibizreverri za( körö ttetehel men gésűređ}évröt a kuttál tnim

 tedzek a rokka trem( ttotahríb mes lettedzek lüleb nágamnö ed ,)ttaim
 a neđége táko za si kanna djam ,knunzomo} bbávot enellek táko

).gigésneletgév

 trem ,zohsánabbor a ko za enneb tlov men nabga}a za tnođiv aH  

 e}évröt iteđémret sátilazuak atjar kidoklaru -

 ,ataraka $nin trem ,inzotláv ako $nin ,zeré men ,kizoklodnog men ga}a za -
 ".ga}a tloh„ ,naltadutnö ,naltaraka ,nelettelé :atalodnog ,esézré

.tehel ótatzotláv őslük ka$ tréze neppé ,ako kanásázotláv -

 :táheT  
 takniávítanretlapala ték ah s ,kanótatzotláv őslük einnel ttellek -

 .ttetehel netsI sika$ "őslük" a ze rokka ,međev ebmele¤if

 togáliv xelpmok ,sepékődökűm ,ttezedner - ,ótatzotláv őslük a -  
 !neygel ttellek }éL óríb lattaraka snegilletni táhet ,ttotokla

 dráliđ ték }évröt aigrene za sé ,sátilazuak a ¤oh ,molodnog ¤Ú  
 a€ádaka neppéknednim ed ,¤ú ¤av ¤í( nabámrof ne€imalav ima ,}évröt iteđémret

 .kantazára¤amgáliv atsieta za

:modnom tza ah treM  

 tletétaigrene za rokka ,tnabborlef sé ttozotlávgem atopallá ga}a za -  
 .gem metrés

 metrés téynévröt sátilazuak a rokka ,lef tnabbor lótágam gayna za -  
.gem

 té}évröt sátilazuak a si rokka ,lef tnabbor lüklén ko ga}a za -  
 .gem metrés

 a :táhet vrénetsi őzektevök A .netsI ka$ ,túik sám $nin zohsádlogem A
.sátilazuak

 ttetehel men tréim ¤oh ,arásálozagi kanna sétezevel sőteđtet negI :artnoK
 sétetzektevök a erénelle egéstkerrok sétezevel a nabnozA .sánabborsŐ



 ibbárok tnima – ejőtevökle sétezevel a neđih ,sábih leggéssejlet
 a tza innev ebmele¤if ódnaljah men ,- ettet si náros iesétezevel

 itedzek eléfimmes kizekledner men mete¤egáliV a tniređim ,tegésőtehel
 .gof si inzetél ékkörö sé kizetél avgof lőtkörÖ .lattnop

 za menah ,”kannav nabga}a za men„ ke}évröt a ,ajábih ibbávot sélevré zA  
 .kizepék téđér naltatahtđalável sé naltatahtđalávle kanna ,ttü¤e lagga}a

 ,– lóbtnopőzén so}ámodut – sélevré ózoktanov ariakédnáä netsI zA  
 ¤áv péđ €ogém ah ,enneb gem kidózamlagof ¤áv ¤E .nalatpala leggéssejlet

.bböt men ed ,si

 netsI zA ”gésőnim iga}a men„ ima ,kizetél men imsa€o immes ,meltémsI  
 sélevré ózoktanov ”arátlovim óllá ttelef ga}a„ ¤av – ”nalatga}a„

 .zagi men ,neűređ¤e đége tniređ kotnopmeđ so}ámodut ,llek tih zohásádagofle
 kizetél ima nednim ttelleme ,inpél absátahnö$lök dut ga}a ka$ lagga}A
 ¤av ,géstehet .lp tnim ,si knudnom koglod ”tnovle„ ne€imráb neđih ,ga}a

 sé sika$ koglod ”tnovle„ za keze ,mántahloros sé ,meleređ ¤av ,óicíutni
 kengéstehet a neđih ,inlunávli}gem kandut lütđerek noga}a za galórázik

 táhet ,nav a¤rát kenmeleređ a ¤av kanóicíutni za tnim ,¤úna¤u nasotnop
 ”koglod tnovle„ zA .erkőzetél iga}A .lu}ári erikalav ¤av ,erimalav

 tahlusólav levégéstíges ga}a za galórázik sé sika$ si asátísólavgem
 meN .meleređ a tnim ,¤úna¤u óicíutni za sé géstehet A .eb tehlüsejlet ,gem

 men koglod ne€i trem ,inléđeb lórkoglod ”ittelef ga}a„ segéstehel
!kenzetél

 ,– sibbálagel evtniket nasilábolg – kotama€of iteđémret a ,meltémsI  
 rebmeóh ,rebmeóh tdavlole ¤e .lp ¤oh ,}éT .kótahtídrofađđiv sinegi

 ,itelli teziv ótokla trebmeóh a ima má ,”naltatahtídrofađđiv„ nabátlovim
 návgoráviđle aga}a rebmeóh tdavlole za neđih ,ótahtídrofađđiv si no¤an

 nednim ze zagi ¤Í .kanáságrofrök zív a izepék téđér ávohalav
 tama€of ”silibizreverri„ za netniđ sáM .artama€of ”silibizreverri„

 .iótokla kosulkic silibizrever si no¤an ”ekémretgév„

 a táhet ,dráliđ men }évröt isátilazuak a mes ,}évröt aigrene za meS  
 zaza ,kanllá nokabál libatsni nesőtehelgem ketelémle ttetípéár

.segéstehel nebrök kűđ ka$ küsézemletré

 zA .el kátrí erésédeklesiv keređdner tráz sina¤u t}évröt aigrene zA  
  ,tráz nabólav mete¤egáliV a arámáđ nat-sétmereT a sé nat-sánabborsŐ
 návli} si rokka ,tegév ré nabsálmoeđđö gidep ah ,ríb lettedzek neđih

 a erkeređdner tlí} A .lekkeređdner tlí} tez€eh a sáM .őtehtniket kantráz
 kenne€i őtehtniket meN .lüsejlet men nálatlá¤e ¤av ,nebđér ka$ ,letétőf .ää
 sálumisik a nebtese za nabba neđih ,mete¤egáliV ólugát giedi neletgév a
 .si ttala ődi neletgév ah ,an¤afgem nebége}él mete¤egáliV a nebétzektevök
 agam a ,nebmete¤egáliV ilüklén )sétmereT sé sánabborsŐ( ilüklén tedzek A

 iakizifmutnavk mes lüsejlet men letétőf .ää a nebésédejretik neletgév
 tnim asázohlef aipórtne zA .netniđ )kétpél itađágalli$( orkam mes ,)orkim(

.títnás si no¤an táhet ,”vrénetsi„

 táhet ,evze¤ehik nav ”arásátí}ozib kenétél netsI„ za sélevré sejlet A  
 neppé neđih ed ,lőrke}ét óllá lüvík nievré za tsámodut đev men őlevré za



 kika ,iőtedrih nat-sánabborsŐ za tnim ,le ráj ¤úna¤u nasotnoP .ajléc a ze
 óllá lüvík ”nokusállav}ámodut„ a innev tsámodut kódnaljah men nétniđ

 a kájtísimahgem náten ,takoza kájdagatgem nebtese bbađđor ¤av ,lőrke}ét
 crah rok€o – kétájníä .si teketelpék iakitametam a ,tős ,teke}émdere isérém
 ték a menah ,lóđ lórásátatuk gászagi za men crah a za sé ,táhet ki€of –
 .lórásátí}ozib kuzagi – tlév – tájas ,- kátsiet sé kátsieta - robát

 a ze lőréđér kátsieta zA .nebközökđe za kantagoláv negimen gidep nebzökE
 ¤oha-¤ú gém geltese – sibbálagel etniđ ne€imalav – sédeklesiv
 tlemeik géssö$lökre za kika ,lőréđér kátsiet a má ,őtehtrégem

 .ébsévek lakkos rám ,kitedrih tágássotnof

 tehöj men ,őzetél snegilletni ,őzevređnö tnim ,ga}a za :lüőtetzekélmE  
 ga}a zA .¤ohes mes ,nájtú sánabborsŐ mes ,sétmereT mes lőbimmes a ertél

 ődőltémsi - tnéksám gidnim má – ređneletgév ,ttezetél si gidnim
innet ajgof tze si nátuzE .tásálukalatá neletnüđ izgév nabkosulkic

.tá nökődi körÖ

aipórtnE zA .9  

 sé ótahtídrofađđiv ttezeven¤ú za kenzetél nabákizif A :orP  
 ah ,¤afgem zív ővél nabtopallá ttoda ¤E .kotama€of naltatahtídrofađđiv

 .küjtígelem ah ,davlogem ,küjtűh
 ,arásálrápel tadlo sós a evtelli ,nebzív arásádlo ós a gém knutahlodnoG

 zaza ,ótahtídrofgem tekezE .teziv a sé ,tós a kujtđalávnölük latlá ima
 sé kise arjalat a tset ¤e ah ,nabnozA .küzzeven kankotama€of silibizrever

 itedere ađđiv lüper men arásátah sétűh ,kidegelemlef éssik nebzök
 .abágássagam

 sé gedih témsi kujdut mes teziv órrof sé gedih trevekeđđö za ,¤úna¤U  
 ."inrevektéđ" erzív órrof

 .kujvíh kankotama€of silibizreverri zaza ,naltatahtídrofgem tekezE  

 mesélevré őzektevök noros ajtokla gésűređ}évröt silibizreverri zA  
 kenéletétőf kidosám akimanidomret a inzédilef ménteređ zehhE .tége}él

.tásázorátahgem

 :ÓICÍNIFED  

 kosátaheb őslük nebteđémret a tniređ eletétőf kidosám akimanidomret A"
 kandóđtáj kotama€of ólu}ári erésédőtílne¤eik telkésrémőh a gidnim lüklén
 a lőr€eh űtelkésrémőh bba}o$ala za tehlürek men lótágam őh zaza ,el

).o.071 akiziF :agraV-i}á$moT-zcáR-sá€uG( "er€eh űtelkésrémőh bbasagam

 :ÓICÍNIFED  

 sonđah a nebresdner tráz ¤e tniređ e}évröt kidosám akimanidomret A"  
 tzE .ódnallá aigreneđđö za ráb ,nekkö$ aigrene ótahlánđahlef aráknum

 ".ekétrém gésneltezedner a €ema ,küzzeven kanáipórtne



 ?zednim tnelej tiM  

 za rokka ,nőgé}alliv ¤e tá ketezev táigrene somortkele luádlép aH  
 s ,nőgé za dalahtá tnima tá lukala áváigreneőh lügév aigrene somortkele

 komota za ima ,aigrene "űgésőnim" bba}o$alagel a aigreneőh a ze
.llá lóbáságzom neltezedner

 áváigrene űgésőnim bba}o$ala ka$ gidnim aigrene za ttaim aipórtne zA  
 tráz €emráb nájpala }évröt A .náros kotama€of seteđémret a tá tahlukala
 za sé ,kiláv énneltezedner ređdner a zazA .kiđkevön aipórtne za nebređdner

 .nekkö$ naódnallá agásótahlánđahlef aigrene

 kotama€of seteđémret a ¤oh ,ik ajdnom tza neppéknodjalut }évröt A  
 nednim levődI .tátopallá keređdner sé ketset a kájtíkala éttezedner

 silámixam a lunaltatahtídrofađđiv muzrevinU zA .kilmob ,kiláv éttezedner
.dalah abá}ári gésttezedner

 kan¤ah arágam "nesemle}ék" ,tazáh ¤e ah ,kinétröt im ,arra ka$ knujlodnoG  
 arágam ka$ ,kájtívaj men ,kitegzedner men ,kájtírakat men aH ?givé 0001 ¤av

 a ,kiserek tetniđaigrene bbesikgel a kék$eđér imele za leviM ?káj¤ah
 énneltezedner lőbttezedner a sé kájlobmorel kotama€of seteđémret

 reze kinűtle si sorávgáliv tto¤ah arágam ¤e tniređ kosátímáä .kájtíkala
 !ttala vé

 űređléc ,sonđah )latlá knüzek nebtese ze( lőrlüvík ¤oh ,táhet segésküä  
 ¤oh ,)abzáh a nebtese za nebbe( ebređdner a knü¤iv táigrene ,táknum

 !tređdner a sé ,tegésttezedner a kustratnnef

 ,kisetéđ ,kilmor nednim nebémletré e}évröt kidosám akimanidomret A  
 nasotzib ed nassal paN a :si nebmete¤egáliV a kujtahtál tzE .¤emerknöt

 zA .bts ,téđ kilđo nabsázrágus ga}a za ,kanlahle kogalli$ a ,lűhik
 aipórtne silámixam a zaza ,dalah elef lálah tétös ,sotzib muzrevinU

 a ,enzetél men őtmereT a aH .naltatahtídrofađđiv tama€of a zE .elef
 .enzektevökeb asros úromođ a ze kenmete¤egáliv

 ¤oh ,bbűníđólav lakkos tniređ kevrénetsi őzőlE ?e-kizetél nojav eD  
 .kizetél men ¤oh tnim ,kizetél

 za lóbágam ik knujludni sé tekevré za tekeze erléf tsom kü¤et nabnozA  
.lóbáipórtne

 :gem mozamlagof ¤í nérettáh kenne temevrénetsI   

 tréze ,dalah élef gésttezedner sejlet a mete¤egáliV őzetél a leviM  .1
 .élef ttezedner a dalah lóbbatlulo}ob a ¤oh ,ólavnávli}

 ,laggástlulo}ob űtniđ bbasagamgel ¤e ttezekledner mete¤egáliV a ¤Í  .2
 .kilmor nasotama€of lőbima



 tlulo}ob netniđ bbasagamgel a ze ¤oh ,tza ajrázik }évröt aigrene zA  .3
 .őle anlov ttollá lüleb neređdner a tniđaigrene

 űtniđ bbasagamgel a ze ¤oh ,tza ajrázik tnođiv }évröt aipórtne zA  .4
 .etedzek táhet tloV .kénzetél avgof lőtkörö gástlulo}ob

 netniđ bbasagamgel a sé ,ertél ttöj nebődi ttoda ¤e tréze tedzek A  .5
 .ttozoh tegésttezedner tlákifilavk

 .ajáigrene es ,ár tlov men ako es trem ,ga}a za neletpék errE  .6

 a neppékgésküđ ¤í ,matrázik távítanretla segéstehel ki¤e za leviM  .7
 snegilletni ¤E .tnetsI :mađđaláv llek távítanretla segéstehel kisám

 bbasagamgel ,tomuzrevinU za gem ettetmeret }éL őzekledner lattaraka
 .lavásátixelpmok ,levégésttezedner ,levéjtniđaigrene itedzek ,úkof

 a latláze s ,ersétmeret a tatumađđiv táhet }évröt aipórtne zA  .8
 .erőtmereT

 men mete¤egáliv a ed ,tésézetél retsemaró za ajtí}ozib aró ¤e aH"    
 "kenezzeven kandnolob ¤oh ,medegnegem rokka ,tétél đétípÉ ¤an a ajtí}ozib

 )eriatloV(

 lef" si mete¤egáliV a ,nojráj ¤oh ,knuzúhlef si táró ¤e na¤oha tniM - 
 ."nojráj ¤oh ,avzúh ttel

 si mete¤egáliV a ,ajáigrene zohságzom a ¤ofle ah ,rájel si aró zA  -
 .ajáigrene lüremik ah ,"rájel"

 .tájáró muzrevinU za azzúhlef ikalav ¤oh ,ttelleK  -

 ."ttozúhlef" a ő neđih ,"ózúhlef" a ttetehel men ga}a zA  -
 nasagam e}ét kenésézetél )aipórtne za( kenéletétőf kidosám akimanidomret A
 ,arsánabborső neletgellej ,nalatko men táhet ,latu ertedzek ttezevređ
 iam a tima ,za ttezetél ¤oh ,tehel eđreP( .ersétmeret so}áriléc menah

 nebémletré keitnef a - ne€i si tlov ah gém ed ,víh kansánabborső }ámodut
).kanáknum őtmeret snegilletni za tlov eđér ka$ ,tama€of a ze ,-

 arámáđ esérevekeđđö zív gelem sé gedih kézaf ¤e imA :artnoK  
 a .lp zaza ,űtniđ bbasagam ¤e za mestnárok za ,tama€of naltatahtídrofgem

 kos neletgév ,kannav iejtniđ kankotama€of iakizif A .arámáđ aságrofrök zív
 netniđ ővél ettölöf ¤e ,naltatahtídrofgem netniđ ki¤e za táhet ima ,ejtniđ

 .men rám

 nebétese keređdner tráz galórázik sé sika$ eletétőf .ää akimanidomret A
 nabnozA !ke}érkeđőtűh kenzetél neđiH .nasonálatlá mes tto ed ,kese}évré



 ódalah leggéssebes so}ozib ka$ ke€em ,kőrűđ űgellej imota na€o őtehtíđék
 đér ki€e za nebrét ttotđalávle levőrűđ ne€i ¤e ¤í ,tá kendegne tekék$eđér
 ne€i kannav ráM .lűhel nesőtnelej gidep kisám a ,kiđgelemlef nesőtnelej

 sé ,segésküđ men asázoktavaeb ”őtmeret„ eléfimmes si¤aV !keređdner ődökűm
 naso}ávtál eđér ki¤e }éde ttotđo ¤e ,sigém ,kinétröt mes ado$ gém

.lűhel elef kisám a nebzökim ,kiđgelemlef

 eD .tehlüsimmesgem nabólav telüpé tnim ,záh tto¤ah arágam ervé 0001 zA  
 sotaládo$ óznájruble né€eh a sé atjar a űdner-bba}o$ala ennel nebi}}em

 ?telgerestallá sé tez}évön

 tátopalláaigrene bbasagam ređdner ¤e tnef kujtrat men im aH  
.kizetél men ”lálahőH„ .sám ajtratnnef rokka ,)tágástlulo}ob(

 atđup rám kóickaer iaimékmutnavk a tnimalav ,sátahtúgala  zA  
.kenételémle ”sédekevön aipórtne„ za kanadnomtnelle si lekküsézetél

 ieletétlef-óludniik trem ,sevét táhet sétezevel óllá lóbtnop cnelik A  
 sukigol – avludniik lőbkeletétlef-ődzek sevét ,kasábih evele rám

 !innovel tehel tsétetzektevök sevét galórázik sé sika$ lessétezevel
 za táheT .zagi mes erkeređdner tráz eletétőf .ää akimanidomret a :meltémsI
 tréza men eD .sevét si sálukalatá őtezev élef lálahőh a ,vle-aipórtne

 levése¤e ték$eđér émele se¤e nednim netsI trem – nabágamnö – sevét
 neletgév a trem ,tréza menah ,kiđkele$ nebénelle kenne avlágiđat

 sé snegilletni ,- naódakaf lőbétél – ga}a ótokla temete¤egáliV
 nalatga}a sé ótahnednim ,úmlatah neletgév na€o táhet neletgésküä .őzevređnö

 iséle¤ifgem ótahtál a trézednim ika ,inzeletétlef tőzetél sé tőzetél
 a kanga}a zA .entehöj abóđ ko ótlávik tnim tréke}émdere

 neletnüđ a ,ere$aigrene za ,ságzom a agásnodjalut bbeneltetehtínegedilegel
 !sélüpéel a gidep men – sádólo}ob a ,sázotláv

 ,tréza ka$ ed ,tásátufa€áp izejefeb ređ¤e si paN a ,dlöF a ¤oha ,zagI  
 témsi djam kenestlö nebketsetigé sám keđér imele őtípélef tekő za ¤oh
 menah ,”ajraka ¤í ikalav„ trem ,tréza men sÉ .gigésneletgév A .támrof

.ege}él ga}a za zE .tnéksám tehel men neűređ¤e đége trem ,tréza

 a ,gésttezedner sejlet a men mete¤egáliV a gidep leviM  
 nalatpala leggéssejlet ,kidőljef élef lálahőh a táhet ,sédőtílne¤eikőh

 ,sevét sáludniik a témsi sina¤U .tlov etedzek tniređim ,sétetzektevök a za
 ¤oh ,si sétetzektevök a sábih táhet ,knándalah élef lálahőh a ¤oh tnimrám

!tedzek tlov

!tlov men ¤ohtreM            

sézevređga}A .01  

 kujdut llek gem rokka ,lőbételémle sánabborső za knuludniik aH :orP  
 tlov na¤oh :tza lavóđ sám ,téttöjertél gésttezedner a kuzzára¤am ¤ohalav

.ersédőzevređnö za sepék ga}a za



 :seivaD luaP .forP sé draW htieK .forP lőrre kanrí na¤oh ,küzzéN  

 kenne€ima tnim ,űređ¤e na€o mestnárok sánabborsŐ za nabnoza nabájólaV"  
 ettev nodóm ttezedner nasotnop no¤an asálugát mete¤egáliV A .kiđtál
 ke€ema ,le}}évröt sé lavódnallá iteđémret somáđ nabgnahđđö ,tétedzek

 am kenne€ima ,tláv ánna€o neppéke}émdere kenima ,tésédőljef ibbávot kátbađgem
 ).o.32-12 gésűređgésküđ ,neltelév ,netsI :draW htieK forP( ".kujtál

 aigrene sé ga}a zA .segés¤e si esédőzevređ ilebrét mete¤egáliv A"  
 netsI :seivaD luaP .forP( ".setelne¤e lüvíkdner asálđole űkétpél¤an

 ).o .491 iatalodnog

 idzekle nodóm ttezedner nasotnop no¤an ,nátu tedzek a táhet muzrevinU zA  
 setelne¤e lüvíkdner ótahtál am a e}émderegév kenima ,tágamnö inzevređ

.gésttezedner ,gésttezevređ ilebrét sé sálđole aigrene-ga}a

 a kanláglođ lavádlép ój ergésttezevređ ilebrét a errE  
 nasagam a keze inlukalaik kesepék katlov na¤oh nojav eD .keređdnersixalaG

-leboN a rí lórájákitamelborp kennE ?lóbsánabbor ¤e keređdner ttezevređ
 :đágalli$ grebnieW newetS atsilairetam sajíd

 bbasotnofgel ki¤e za telémle ólóđ lőrésézektelek kosixalaG A"  
 "kinűt kanilovát negi gém am asádlogem ken€ema ,amélborp iakizifortđa
 ).o.86.7791 ,matnaB ,kroY weN ,crep moráh ősle zA :grebnieW newetS(

 ,ređdner }i$ik ređdnerpaN A .knüređdnerpaN adlép ój ibbávot ergésttezevreä  
 ne€i ga}a za sepék tlov na¤oh nojav eD .nebieređdner ¤an đomzoK a

 nosmohT .L drahciR rí lőrgészéhen a lőrrE ?tágamnö inzevređ ékkeređdner
 đágalli$ mete¤E ixessuS iailgna za eaRcM mailliW sé ,sukitametam

 :arođđeforp

 őtevpala si rokka ,kujlágĐiv teknüređdnerpaN tájas a nápu$ aH"  
 - asáríel so}ámo¤ah kenésézektelek kóg€ob A .knüzöktü ebkegészéhen

 - eđđö ketdösűrűs lőbkőhlef óllá lóbrop sé lóbzág sukimzok tniređim
 tiasátahnö$lök ködökzág a trem ,kiđgu} nokopala nalat}ozib no¤an nétniđ

 drahciR( ".nodóm őtígéleik gem káttodlo men gém gidde teketelne¤e óríel
 ).o.12 }ámlunat .c lürök sánabborső za kelejődréK :nosmoT .L

 ki¤e tađágalli$ a nálat ajámélborp kenésézektelek ređdnerpaN A"  
 nigirO ehT" ,ecaRcM mailliW( "esédrék naltadlogem giddednim ,bbasotnofgel

 .kređ ,ecnarongI fo aidepolcycnE ehT :ni "stenalP dna ,nooM ,htraE eht fo
 .,DTL sserP nomagreP ,kroY weN ,htimS-notseW adnariM sé nacnuD dlanoR

 ).o.84

?gidde knuráj loH  

 idzekle nodóm ttezedner nasotnop no¤an ,nátu tedzek a muzrevinU zA  
 setelne¤e lüvíkdner ¤oh ,ka$ men eynémderegév kenima ,tágamnö inzevređ

 a ed ,ertél nöj gésttezevređ ilebrét sé sálđole aigrene-ga}a
 .kizektelek ejtniđ sagam naltatahzára¤amgem giám gésttezedner



 annabborlef őzőfévák isátratzáh ¤e ahtnim ,ze na€o trem ,sönölük tréza zE
 .ertél anzoh totazkala ttezedner nasagam imalav ,évák tne$$örf arlaf a sé

 ?ne€i tehel iM
 .tadnom semletré ¤e ¤av ,}émtsef ¤e ,atnimros ¤e luádlép tehel ne€I

 :tsédrék a lef kü¤eT  

 ?tze azzohertél neltelév a ¤oh ,kanna e€ése za iM  

 nátu sám¤e ah¤oh ,le küjlezpék s ,kenneltelév a tődi kos-kos knujdA  
 a e-ennel sepék ki€emalav rokka ,lef annabbor őzőfévák óillim bböt

 ,tátnimros ¤e luádlép ,totazkala ttezedner nasagam imalav inetsef arlaf
 ?totadnom semletré ¤e geltese ,t}émtsef ¤e ¤av

.gésneltemletré ,lőtneltelév a inrávle te€i ,međih ¤ú nÉ  

 nasagam ne€i ttel erređ¤e men ah ,rokka nav im :tsédrék a lef kü¤et eD  
 ne€i ettet sépél űređ¤e órpa kos-kos menah ,muzrevinU za ttezedner

?áttlulo}ob

,.a  

 .etedzek nav kanmuzrevinU zA -

 le tlet ődi ató tedzek A -

 kujtál kenttezedner tđomzoK a nabkniajpaN -

 a ah s ,tlov sépél űređ¤e bböt tú őtezev zehgésttezedner a aH -  
 ¤e sépél űređ¤e bböt a rokka ,izmellej gásađđiveđđö nalat}áriléc tneltelév
 ,ótahlánđah sé sonđah ,)knutál am tima lóbájtnopmeđ }émdere ősgév a( ada}áh

 sé nalatnođah )lóbájtnopmeđ }émderegév a( tnođiv ada}áh kisám
 .naltatahlánđahlef

 ttellek ik tekesépél )ótahlánđah bbősék( sonđah a kenneltelév a tréze -  
 ótnobel t}émdere ősgév a sé )segelmes( ,naltatahlánđah a aintagoláv

 .lótkotama€of )sorák(

 ,.b  

 a zana¤u tréze ,gásađđiveđđö nalat}áriléc ege}él neltelév a levim -  
 ,"ttet tekesépél sonđah" )lóbájtnopmeđ }émdere ősgév a( röđőle ima neltelév

 ,tnednim ne¤et si erknöt nebsépél őzektevök a ¤oh ,arra sepék

 bbősék tima ,tza inetínölük aindut llek le kenneltelév a tréze -  
 .gof inatísonđah

,.c  

 sám¤e nodóm sé nebdnerros őlelefgem a ,tekesépél sonđah a nátuze -  
 teke}émese ótahtísonđah men a nebzök ¤oh ,¤ú ,ejledner llek éllem

 .lótótahtísonđah a ađđaláv llek le nasotama€of



,.d  

 tledner éllem sám¤e ,sonđah )lóbájtnopmeđ léc ősgév a( lügév -  
 a ¤oh ,¤ú ,ajlo$pak ,ezzűf llek eđđö nodóm sepékődökűm lassám¤e tekesépél

.nojlánoicknuf naólávik "đége ¤an"

 gof tim ¤oh ,erőle ttellek aindut kenneltelév a ¤oh ,kujdnom llek tzA  
 .kentezev mes avohes ketelevűmđér a trem ,inláni$

 ttellek men kenneltelév a ¤oh ,za tehel meN :tsédrék a lef kü¤et eD  
 lunalat}áriléc tréze ppé ,"táglod a ettet" ka$ ,timmes aindut erőle

 előleb ttel ze lügév s ,kotama€of ,ke}émese za tsám¤e kéttevök ađđiv-eđđö
?)đomzoK ttezedner xelpmok( ttel ima )lóbga}a za(

 đel ¤í ka$ trem ,tléc ősgév a indut llek erőle :avzamlagofgem tnéksáM  
 .đomzoK ttezedner ,lóbđoák űređneltelév ,neltezedner a

 rokka ,indut llek erőle tnođiv aH  

,őzedner a eđér ređdner a tehel men .1  

.ne¤el ¤oh ttellek }él snegilletni .2  

 rokka ,merevekeđđö sé kötnö erdlöf a t-elzzup sobarad 0001 ¤e aH  
 ze ,tléc ősgév a meremsi ah ,tza inkaređđö ka$ modut tnékóllálüvík

 .tepék a nebtese
 lammuvítom icip kénnel akbarad elzzup nelte¤e lüleb neređdner a nabnoza aH
 ,mándut ahgila ,)kenpék a ,kenređdner ¤an őlüđék a eđér i}árap €em( "nomatáh" a

.ke¤el llek }él snegilletni sé ,óllálüvík táheT .inkarik llek si tim

 ,ttezevređ nasagam mete¤egáliV a ,ríb lettedzek mete¤egáliV A -  
 .tatum tegéssepékődökűm ,tegésttezedner xelpmok

 ettev nebsépél nelte¤e ¤av tegésttezedner xelpmok a muzrevinU zA -  
 .nebsépél űređ¤ge órpa kos-kos ¤av ,lef

 indoklodnog sé inzevređ ,nelettelé za ¤oh ,nabba innih ko¤av neletpéK -  
 tlákifilavk nasagam ne€i ,nebsépél ősle ,lüneltelév ,ga}a ódut men
 bbo¤an ze trem ,knülé nebima tnim ,ertél anlov ttozoh temete¤egáliV

 ,tetelđérsrev ¤e lüneltelév őzőfévák ősle za ahtnim ,előt ennel rúvarb
 .arlaf a enetsef tepék odránoeL ¤e ¤av

 ,órpa kos neltelév a ¤oh ,innih si nabba ko¤av neletpék rokkana¤U -  
 )1( zehhe trem ,tegésttezedner xelpmok a le etré nebsépél űređ¤e

 ainlo$pakeđđö )4( sé einledner éllem sám¤e )3( ,einetínölükle )2( ,ainlátkeleđ
 a inatratnnef )5( nodóm sepékődökűm djam ,tekesépél űređ¤e za anlov ttellek

.tegésttezedner xelpmok

 ,)ttezevređ ,ttezedner( ne€i sigém neőtevpala muzrevinU za nabnoza leviM  
 a rám ika ,gésküđ tlov er}éL őzevređ óllálüvík ,snegilletni zehhe

 .attotísólav si gem tze s ,inláni$ raka tim ¤oh ,atdut roktedzek



 őzevređ snegilletni táhet tama€of őtezev zehgésttezedner xelpmok A  
 nabkotama€of neltelév a( taknávítanretlapala ki¤e trézE .e}émdere taraka

 )tnetsI( taknávítanretlapala kisám a neppékgésküđ ,avrázik )toga}a ózotláv
 őzekledner lattaraka snegilletni ,óllálüvík a tlov Ő .mađđaláv llek

."etleređgnah sé ,atlognah„ ,etzevređ toga}a za ika ,}éL

 .tlov men sánabborsŐ eléfimmes :sáludniik a đđor evelE :artnoK  

 a .lp a tnim ,agásnodjalut na€O .géssepék őzevređnö za ege}él  ga}a zA  
 kóllav tnat-sánabborsŐ za lezze leviM .naltatahtđalávle sé -eL .nips

 ga}a za ne€i nasotnop ,kandalađeleb abáctukáĐ ómo$ ¤e ,nabátđit kene$nis
 topala iséle¤ifgem sé itelrésík nednim ¤E  .si tnop ózoktanov erésézevređ
 za inadnom dut mes timmeS .asros seteđémret a ze kenletétnat őzölüklén

 zohsálukalaik a sé lórásálukalaik kotazkala űkétpél¤an a nat-sánabborsŐ
 ređdnerpaN a ¤oha tniM .lóróicámrofni ,lőrőre őzevređ segésküđ

 tnim ,bbérőle mes levimmes knuráj mes nabtalo$pak lavásálukalaik
!đđor letétpala đéle za neđiH .evé 002

 lóbpalasábih a lóbba lőrésédőzevređ ga}a za sétezevel đége za leviM  
 ¤e ka$ ed ,sőteđtet na¤u sétezevel a ,tedzek tlov tniređim ,ik ludni

 sina¤u sétezevel A .kizoktanov artopallá sólav men sé ttezeletétlef
 ató kődi körö ,óríb men lettedzek ¤e itđev témletré nebéđége sejlet

 sétezevel a neb¤e ,gásólav a tnékbé¤e ima ,nebétese mete¤egáliV őzetél
 .neletgésküđ leggéssejlet ttaime asánoveb ”őre őslük„ a ,esétetzektevök

 galiakigol tnékbé¤e - tnéktalofác ertelémle sevét :táhet tez€eh A  
 a neđih ,sétetzektevök neletgésküđ djam – sétezevel óllát€eh eri}bböt
 snegilletni őzetél ttü¤e lagga}a zA .đđor evele rám pala isáludniik

.bbelezök knütlürek mes levimmes táhet zehésétrégem géssepék-őzevređnö

 nétniđ ,- ”etih„ laviavađ tájas – aságoflef ttollav lórga}a őzređ A  
.sevét

 úmáđ so}oziB .so}áriléc si no¤an menah ,”kav„ men sina¤u neltelév A  
 ittözök 6 sé 1 ka$ knudut men .lp lavákcok ¤E .”tđaláv„ lüzök gésőtehel

 meN .si nélé ¤av ná$ú$ ki€emalav tahllágem akcok a ¤av ,inbod takomáđ
 őzevređnö so}ozib si ga}a zA .gésneletpék trem ,inbod te-9 táhet knudut

 isédőzevređnö za kezE .kidólo}ob ,kidökűm nétnem kogásnodjalut
 .kizepék téđér neltetehtínegedile ga}a za gidep kogásnodjalut

 őlüpé arsám¤e sé xelpmok ,ótahdnomle gidep evtniket nabgássonálatlÁ  
 tébrög-ssuaG ¤etnim alanov kosálunávli}gem a ¤oh ,nétese keređdner
 a ótahzorátahgem lój negi tréza lóbásálđole gnarah a loha ,tevök

 ,€ése nav ernednim ”gelitelémle„ nébrög-ssuaG  a ¤oh ,}éT .sédeklesiv
 nasotnop si no¤an ”tneltelév„ a sina¤U .sám lőtte gásólav a nabnoza

 a ¤oh ,}ét .lP .”kájtí}ári„ kotama€of ótahzorátahgem sé ótahríel
 ,nabnoza arrA .€ése za i}-6/1 arásánakkublef máđ se¤e nednim lánsábodakcok

 ,bod tso-6 rođóillim¤e nátu sám¤e lavákcokóbod lámron ¤e ikalav ¤oh
 sábod so-6 bd 001 gém eD .nálat gelitelémlE .€ése za immes galitalroka¤



 lekke€ése bbo¤an lavój rám erre rábaH .nátu sám¤e innem gof mes
.iken knutahgáv

 őtehremsilef pék sobarad 0001 ¤E .adlép ój lút mes elzzup A  
 pék„ a ikalav gidep aH .lőbémele ttotđalávik nesegelőđtet ,5-4 neseđđödnim
 sé ,kizekledner lattnop isádólo$pak ne€im sé }áh ,nasotnop ajdut rokka ,”eđér
 .kenlelefgem kenletétlef a kenne ke€em ,inlégserek gof tekemele na€o ka$

 ).kankótokla tokras a enálp ,kuglod a bbe}}ök kenkemele ővél néléđ A(
 lóbáj¤an si za gém ,tőS .”lőrlüleb„ ótahkarik táhet pék sejlet A
 tim ¤oh ,- nebzök esélégserek kemele ózokalta$ a – ótahzorátahgem

 si im eD .segéstehel ”lőrlülef„ sika$ sátálár izagi eđrep eD .lozárbá
 ,nebređdnerpaN a tétez€eh knugam a inzorátah kujdut gem lój neđége lóbáj¤an

 za ,téđér ¤e ka$( lőrlülef kuttál si men gém sé knu¤av enneb ttoloh
 .)neőtehnöđök kanádnođpan sessylU

 za si gidnim menah ,tegésttezedner xelpmok a ”etréle„ men mete¤egáliV A 
..tlov

 

 

sézgeđđÖ

.lessétmeret mes ,lassánabborsŐ meS .”ttezektelek„ men mete¤egáliV A   
 

.đel mes ”gév„ tnékim ,”tedzek„ táhet tlov meN   
 

.űsédejretik neletgév nebődi sé nebrét mete¤egáliV A   

 imele/ko}árap a( űsédejretik neletgév nab}ári tékdnim mete¤egáliV A   
).tnára¤e élef agáliv/kozamlahrepuđ sukitkalag( kođágig a sé /keđér

 
lüvík nemete¤egáliV a kizetél mes immes ,eđér nednim kenmete¤egáliV A   

 
.ik itlöt ga}a temete¤egáliV A   

 
.azzodroh ga}a tsédeklesiv i}}emalav nebmete¤egáliv A   

 
 .ređdner snegilletni ,őzevređnö ,őlé ga}a zA   

)tadut( lótóicámrofni za sé lótáigrene za naltatahtđalávle ga}a zA   

kannav iejtniđ kaniámrof isénelejgem ga}a zA   
 

 isálunávli}gem úmáđ ttozotálrok néjtniđ isénelejgem se¤e nednim ga}a zA   
.ersézekledner ka$ llá gésőtehel

 
.kenlüpé arsám¤e iejtniđ kaniámrof isénelejgem ga}a zA   

.neletgév amáđ keniejtniđ iámrof isénelejgem ga}a zA   



 nortkele za lőbiejtniđ kaniámrof isénelejgem ga}a za rebme zA   
 gáslovát a zE .teret a intáltá sepék giéterém kozamlahrepuđ a lőtéterém

 sé – )nebređdnermáđ settek( ik đet tednergás¤an 001 gelőtílezökgem
kiđkevön

 
.űtezekređ silátkarf mete¤egáliV A   

 
 )ke}évröt iteđémret( tiegésőtehel kaniámrof isálunávli}gem a ga}a zA   

 isálunávli}gem( keređdner€ábađ a keze ,el kájrí keređdner€ábađ űređ¤e
 za konaltatahtđalável ,iagásnodjalut neltetehtínegedile ga}a za )kámrof

.kenzetél ttü¤e lazza ,lórga}a

  ¤av/sé nabkosázotlávaigrene iasálunávli}gem ga}a zA   
.kandólátđefinam nabkosázotlávóicámrofni

 
 aigrene za ttözök iagásnodjalut naltatahtđalável ga}a za leviM   

 ga}a za tréze ,kujlálatgem si )tóicámrofni( totadut  a ttellem
kótahtatzotlávgem si notú sotadut iámrof  isálunávli}gem

 tsádut űgési}}em neletgév ,óllá ersézekledner nabga}a neletgév A   
kennetsI küjtehtniket )tóicámrofni(

:kosárroF  

sánabborsŐ– aidépikiW

 :robáG seréB – aloksiőF i}ámoduttiH sukilotaK göröG zánatA tneä
knáigólomzok iaM

  .72.01.7002 ,lakkávónrepuä a nav dnoG ,dráhciR ĐálaB
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kilúm men ődi zA :ygröß ylugruM

muzrevinU getér A
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